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நூலின் பெயர் 

நூல் விவரம் 

ஆட்சிச் சொல்லகராதி (பொது 

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்: முனைவர் மூ. இராசாராம், இ.ஆ.ப. 

பதிப்பாசிரியர் 

பதிப்பு 

பக்கம் 

மொழி 

தாளின் தன்மை 

நூலின் அளவு 

எழுத்து 
வெளியீடு 

அச்சிட்டோர் 

முதற் பதிப்பு 

இரண்டாம் பதிப்பு 

மூன்றாம் பதிப்பு 

நான்காம் பதிப்பு 

ஐந்தாம் பதிப்பு 

ஆறாம் பதிப்பு 

ஏழாம் பதிப்பு 

முனைவர் கா. மு. சேகர் 

ஏழாம் பதிப்பு 

628+10 

தமிழ் / ஆங்கிலம் 

டெம்மி 

தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம், 

சென்னை--6 

அரசு மைய அச்சகம், 

சென்னை--79 
  

  
விலையில்லா நூல் 

    

பதிப்பு விவரம் 

1957 

- 1962 

- 4971 

- 1983 

- 1990 

- 2000 

- 21



நூல் தொகுப்புக்குழு 
முனைவர் வ. ஜெயதேவன் 7 

தமிழ்த் துறைத் தலைவர் (ஒய்வு) 
முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர் 

தமிழ்ப் பேரகராதித் திருத்தப் 
பணித் திட்டம், 
சென்னை பல்கலைக்கழகம். 

முனைவர் இ. மறைமலை 8. 
தமிழ்ப் பேராசிரியர் (ஓய்வு 
மாநிலக் கல்லூரி 
சென்னை-5 

முனைவர் ந. அருள் 9. 
இயக்குநர், 
மொழிபெயர்ப்புத் துறை 
தலைமைச் செயலகம், 
சென்னை--9. 

திரு. கு. பாலசுப்பிரமணியன் 10. 

துணை இயக்குநர் (ஓய்வு) 
மொழிபெயர்ப்புத் துறை 
தலைமைச் செயலகம், 
சென்னை--9 

முனைவர் மு. கண்ணன் 11. 
பதிப்பாசிரியர் 
செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் 
அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம் 
சென்னை--40 

திரு. மா. பூங்குன்றன் 12. 
பதிப்பாசிரியர் 
செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் 
அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம் 
சென்னை--40 

111 

திரு. சு. வீரவேலு 
பதிப்பாசிரியர் 
செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் 
அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம் 
சென்னை-40 

திரு. அ. மதிவாணன் 
மேனாள் கல்லூரிக் கல்வி 

உதவி இயக்குநர் 
சென்னை 

முனைவர் பா. கிருஷ்ணன் 
செய்தி ஆசிரியர் (ஓய்வு 
தினமணி நாளிதழ் 

முனைவர் ஆ. தசரதன் 
பதிப்புத்துறைப் பொறுப்பாளர் 
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் 
சென்னை-113. 

புலவர் வெற்றியழகன் 

தமிழறிஞர் 
சென்னை--114. 

செல்வி சொ. கலைச்செல்வி 
முதுநிலை ஒப்பச்சர் 
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம் 
சென்னை-8



  

திரு. கே.சி. வீரமணி ge தலைமைச் செயலகம் 

மாண்புமிகு பள்ளிக் கல்வி, தொல்லியல், சென்னை-600 009. 
தமிழ் ஆட்சிமொழி மற்றும் தமிழ்ப் 

பண்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் 

வாழ்த்துரை 
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் புரட்சித் தலைவி அம்மா 

அவர்கள் பொறுப்பேற்ற நாள் முதல் தமிழ் வளர்ச்சிப் பணிகளுக்கு 

அரிய பல திட்டங்களை அறிவித்ததுடன் அவற்றைத் தமிழ் வளர்ச்சித் 

துறை செம்மையுறச் செயற்படுத்த ஆக்கமும் ஊக்கமும் தந்து 

வருகிறார்கள். ஆட்சிமொழிச் செயலாக்கத்தை விரைவுபடுத்தும் 

நோக்கில் அம்மா அவர்கள் ஆற்றிவரும் அரும்பணிகள் 

போற்றுதலுக்கும் பாராட்டுதலுக்கும் உரியதாகும். 

இவ்வகையில் ஆட்சிமொழித் திட்டத்தை அரசு 

அலுவலகங்களிலும், அரசுசார் அலுவலகங்களிலும் செம்மையாகச் 

செயற்படுத்திடத் துணைபுரியும் வகையில் மக்களுக்கு எளிதாகப் 

புரியும் வகையில் இனிய எளிய தமிழில் ஆட்சிச்சொல்லகராதி ஏழாம் 

பதிப்பு வெளியிடப்பெறுகிறது. ஆங்கிலச் சொற்களுக்கு இணையான 

நிருவாக நடைமுறைச் சொற்கள் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன. இதுவரை 

ஆறு பதிப்புகள்? வெளியிடப்பெற்று அனைத்து அரசு 

அலுவலகங்களுக்கும் விலையின்றி வழங்கப்பெற்றுள்ளன. ஆறாம் 

பதிப்பில் வெளியான சொற்கள் தமிழறிஞர் குழுவால் சீராய்வு



செய்யப்பெற்றும் புதிய சொற்கள் சேர்க்கப்பெற்றும் தற்போது 

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் சீரிய 

நல்லாட்சியில் சிறப்புடன் ஏழாம் பதிப்புப் புதுப்பொலிவுடன் 

வெளியிடப்பெறுகிறது. 

தமிழ் ஆட்சிமொழித் திட்டம் செம்மையுறச் செயல்படவும், அரசு 

அலுவலகங்கள் தோறும் தமிழ்மொழி தனித்தன்மையோடு 

மாட்சிமையுடன் விளங்கிடவும் புதிய ஆட்சிச் சொல்லகராதி 

பெருந்துணையாய் அமையும். புதிய ஆட்சிச் சொற்களுடன் 

வெளிவரும் இந்நூல் அனைவருக்கும் பயனளிக்க வாழ்த்துகிறேன். 

அன்புடன் 

Ah. w, 
(கே.சி. வீர



முனைவர் மூ. இராசாராம் ஒப 

  

தலைமைச் செயலகம் 

அரசுச் செயலாளர் ™ சென்னை -600 009. 

தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித் துறை 

அணிந்துரை 
சென்னை மாநிலச் சட்டமன்றத்தில் ஆட்சிமொழிச் சட்டம் 

நிறைவேற்றப்பட்ட 23-1-1957ஆம் ஆண்டு முதன்முதலாகத் தமிழ் 
ஆட்சிச் சொல் அகராதி வெளியிடப்பெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து 
சிறப்புச் சொல் துணை அகராதிகள், தமிழ்ச் சுருக்கெழுத்து நூல், 
மாதிரி வரைவுகள், ஆட்சித் தமிழ் ஆகிய நூல்கள் துறையால் 
வெளியிடப்பட்டன. இந்நூல்கள் அனைத்தும் ஆட்சிமொழித் திட்டம் 
சிறப்புற நடைபெற வழிகோலியது. 

அரசு அலுவலகச் செயற்பாடுகள் மீது தொடர்ந்து 
மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில் ஆட்சிச் சொல் அகராதியின் தேவை 
அதிகரித்திருப்பதனை அறிய நேரிட்டது. இதன் அடிப்படையில் ஆட்சிச் 
சொல் அகராதியின் புதிய பதிப்புகள் அடுத்தடுத்து வெளியிடப்பட்டன. 

சொல்வங்கிக் கூட்டங்களில் குழுவால் ஆராய்ந்து 
கண்டெடுக்கப்பட்ட புதிய சொற்களும் ஆட்சிச் சொல் அகராதியில் 
சேர்க்கப்பட்டன. 

தற்போதைய அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு 
ஈடுகொடுக்கும் புதிய சொற்களைக் கொண்டு செம்மைப்படுத்தப்பட்ட 
இப்பதிப்பு உருப்பெற்றுள்ளது. தமிழ் வளர்ச்சித் துறை உயர் 
அலுவலர்கள் ஆட்சிமொழித் தமிழின் மாட்சியைப் போற்றும் வகையில் 
பல்வேறு திட்டங்களைச் செவ்வனே நிறைவேற்றி வருகின்றனர். 

அரசின் கவனம் முழுவதும் ஆட்சிமொழித் தமிழின் அகன்ற 
வளர்ச்சியில் ஈர்க்கப்பட்டதனால் புதிய புதிய அறிவிப்புகளால் பொலிவு 

பெறும் பொன்னான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. 

ஏழாம் பதிப்புக் கூடுதல் சொற்களைத் தாங்கி அரசு 
அலுவலகங்களுக்குத் துணை புரியத் தயாராகியுள்ளது. அனைவரும் 
பெற்றுப் பயனுறும் வகையில் அமைந்த பதிப்பு இது. பெறுவீர்! 
பயனடைவீர்! 

மூ. இராசாராம்) 

அரசு செயலாளர்
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எழும்பூர் னைவர் கா.மு. சேகர் 
ம ம சென்னை -600 008. இயக்குநர் 
தமிழ் வளர்ச்சித் துறை 

  

முன்னுரை 

தமிழகமெனும் நன்னிலத்தைப் பொன்னிலமாக்க எண்ணிலா 

நற்செயல்களை ஏற்றத்துடன் செய்துவரும். மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் 
புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களின் சீரிய தலைமையில் தமிழின் திறம் 

ஓங்கி உயர்ந்து ஒளிர்ந்து வரும் உன்னதம் எண்ணி மகிழத்தக்கது. 

இப்பொற்கால ஆட்சியில் தமிழ் வளர்ச்சித் துறைக்கெனத் 

தக்கபல அறிவிப்புகள், ஆணைகள், விருதுகள் எனத் துறையின் 

நற்கோல வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டு வீறுடன் தமிழைத் துலங்கிடச் செய்து 

வருவது எவர்க்கும் இனிமை பயப்பது. 

ஆட்சிமொழித் தமிழ் அரியணையேறிய நாள் முதலாய் 

அகராதிகள் ஆறு பதிப்புவரை அரசு அலுவலகங்களின் 

பயன்பாட்டிற்கென வெளியிடப்பட்டுத் தமிழின் தகைமைக்குச் சான்று 

பகர்கின்றன. அரசு அலுவலகங்களில் ஆட்சிமொழித் தமிழ் 

ஆரவாரமின்றி அணிபெற்று அரங்கேறும் வண்ணம் அகராதியின் 

தேவை அதிகரித்து வருகின்றது. 

இதனைக் கருத்திற்கொண்டு அரிய பல புதிய சொற்களைச் 

சேர்த்து ஏழாம் பதிப்பு அனைவர் கரங்களிலும் ஏந்தத் தயாராகவுள்ளது. 

முன்னேறிவரும் கணினியுகத்தின் புழக்கத்திலுள்ள ஆங்கிலச் 

சொற்களுக்கு இணையாக அழகுதமிழ்ச் சொற்கள் இதில் 

இடம்பெற்றுள்ளன. இவ்வகராதி அரசு அலுவலகங்களுக்கு 

மட்டுமல்ல தமிழர்கள் அனைவருக்கும் கைவிளக்காய்த் திகழும் 

என்பதில் ஐயமில்லை. ல் த 

(கா.மு. சேகர் 

இயக்குநர்
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ஆட்சிச்சொல்லகராதி--பொது 
Administrative Glossary - General 

A; An 

A few 

A letter to this effect 

A little 

A one 

Awhile 

A.M. 

A.Memo. 

Aback 

Abandon 

Abandoned 

Abandonment 

Abandonment of Revenue 

Abate 

Abatement 

Abatement of Charges 

Abatement of suit 

Abbot 

Abbreviate 

Abbreviated 

Abbreviation 

Abdication 

ஒரு; ஓர் 
ஒருசில; சில 

இவ்வகையான ஒரு கடிதம் 

குறைவான; கொஞ்சம் 

முதல்தரமான 
சிறிது நேரம் 
முற்பகல் (மு.ப.) 

ஒப்படைக் குறிப்பு ஒ.கு) 
திகைப்புற்று; வியப்புற்று 

விட்டுவிடு; கைவிடு 

கைவிடப்பட்ட; துறக்கப்பட்ட 

ஈகம்; துறப்பு; கைவிடல் 

வருவாயைக் கைவிடுதல் 

குறை; கழி; தணி; தள்ளுபடிசெய்; 

தள்ளிவிடு; விலக்கி வை; மட்டுப் 

படுத்து 
குறைப்பு; கழிப்பு; தள்ளுபடி 
செலவுக் குறைப்பு; கட்டணக் 

குறைப்பு; கட்டணத் தள்ளுபடி 

வழக்கழிஷ வழக்கறவு, வழக்கறுதல் 
மடத்தின் தலைவர் 

சுருக்கு 
சுருக்கப்பட்ட 

சுருக்கம்; சுருக்கக் குறியீடு 

உரிமையைத் துறத்தல்; கைவிடுதல்; 

அரசுரிமையைத்/குடியுரிமையைத் 

துறத்தல



Abduct 

Abduction 

Aberration 

Abetment 

Abeyance 

Abhor 

Abidance 

Abide (by): 

Abide by 

Abide by rules 

Abiding 

Abiding interest 

Abidingly 
Ability 

Ability Test 

Abjection 

Abjure 

Ablation 

Ablaze 

Able 

Able-bodied 

Ablush 

Ablution 

Abnegation 

Abnormal 

Aboard 

ஆள் கடத்து; கடத்திச் செல் 

கடத்திச் செல்லுதல் 
9றழ்ச்சி: நிலையினின்று வி 

நிலையினின்று வழுவுதல்; 
நெறியிலிருந்து தவறுதல் 
குற்றச்செயல்களுக்குத் 
தூண்டுதல்; உடந்தை; 
தீயசெயலுக்கு உதவுதல் 

நிறுத்தி வைத்தல்; விட்டுவைத்தல்; 
காலம்தாழ்த்தி வைத்தல் 
வெறு; தள்ளு; வெறுத்தொதுக்கு 
நெறிகளைக் கடைப்பிடித்தல் ' 

உண்மையாக நிறைவேற்று; 

இணங்கி ஒழுகு; கடைப்பிடி; 
பின்பற்று 

கடைப்பிடி; பின்பற்று 

நெறிகளைக் கடைப்பிடி 
நிலையான 

நிலையான அக்கறை; தொடர்ந்த 
ஆர்வம் 

நிலையாக 
திறம்; திறமை; ஆற்றல்; வல்லமை 

திறனறி தேர்வு 
தன்மதிப்பை இழந்தநிலை; 
இழிநிலை; இழிதகவு; கீழ்மை 
ஆணையிட்டுக் கைவிடு ; 

டொழி 
அகற்றுதல்; தேய்தல் 
கொழுந்துவிட்டு எரிகின்ற; சுடர் 
விடுகின்ற 

ஆற்றலுடைய; திறமையுள்ள; 
வல்லமையுள்ள; இயலுகிற 
உடல்வலுவுடைய 

நாணமுற்று; நாணி 
நீராடட்டல் 
அரசியல் அதிகாரத்தைத் 
துறத்தல்; புறக்கணித்தொதுக்கல் 
இயல்பு மீறிய; இயல்புக்கு மாறான 
கப்பலில்; வானூர்தியில்: ஊர்தியில்



Abode 

Abolish 

Abolition 

Abolition of Post 

Aboriginal 

Aborigines 

Abortion 

Abortive 

Abound 

About 

Above 

Above all 

Above average 

Above Board 

Above cited 

Above mentioned 

Above Normal 

Above par 

Above quoted 

Above said 

Above standard 

Above written 

Abrasive 

Abreast 

Abridge 

Abridged Edition 

Abridged form 

Abridged Report 

Abridgement 

Abroad 

உறையுள்; இல்லம்; இருப்பிடம்; 
வாழ்விடம் 

நீக்கிவிடு; ஒழித்துவிடு 
நீக்கல்; ஒழித்தல் 
பணியிட நீக்கம் 

தொன்முதிய; மூலக்குடி சார்ந்த 
தொன்முதுவர்; பழங்குடியினர்; 
மூலக்குடியினர் 

கருச்சிதைவு; கருக்கலைப்பு 

உருப்பெறாத; சிதைந்த; பயனற்ற 
மிகுந்திரு; நிரம்பியிரு; நிரம்பிவழி 
குறித்து; பற்றி; சுற்றி; ஏறத்தாழ 
மேலே; உயரமாக; அதிகமாக 

எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக 

இயல்புக்கு மேலான 

களங்கமற்ற; ஐயத்திற்கிடமில்லாத 

மேற்காட்டிய; மேற்சுட்டிய 

மேற்குறிப்பிட்ட 

இயல்பின் மிகுந்த; இயல்பினும் 
மேலான 

அதிக விலையில் 

மேலே எடுத்துரைக்கப்பட்ட 

மேற்கூறிய; முற்கூறிய 

அளவிற்கு மேலான; தரத்திற்கு 
மேலான 

மேலே எழுதியுள்ள 

உப்புத்தாள்; உராய்வுப்பொருள்; 

தேய்க்கக்கூடிய ; அரைக்கக்கூடிய 

காலத்திற்கேற்றவாறு ; 
இணையான; நிலையொத்து; 
பக்கம் பக்கமாக 

சுருக்கு; குறை; சிறிதாக்கு 
சுருக்கப் பதிப்பு 

சுருக்கிய வடிவம் 

சுருக்க அறிக்கை 

சுருக்கம்; குறுக்கம் 

வெளிநாட்டிற்கு



Abrogate 

Abrogation 

Abrupt 

Abruptly 

Abscond 

Absconder 

Absconding: 

Absence 

Absent 

Absentee 

Absentee Land Lord 

Absentee Statement 

Absenteeism 

Absent-minded 

Absolute 

Absolute authority 

Absolute majority 

Absolute minimum 

Absolute monopoly 

Absolute occupancy right 

Absolute power 

Absolute priority 

Absolutely 

Absolutely unavoidable 

வழக்கொழியச் செய்; 

திரும்பப்பெறு; அழி; நீக்கு 
தவிர்ப்பு, தவிர்த்தல் 

திடீரென; திடீரென்ற; திடுமென; 

திடீரென; திடீரென்று; திடுமென்று 

தலைமறைவாகு; பதுங்கு 

தலைமறைவானவர்; பதுங்கியவர் 

தலைமறைவாயுள்ள; பதுங்கிய 

இல்லாதிருத்தல்; வருகை 

தராதிருத்தல் | 
இராத; வருகைதராமை 

இராதவர்; வராதவர் 

வருகை தராத / செல்லாத 
நிலக்கிழார்; இடத்தில் இல்லாத 
நில உரிமையாளர் 

வராதவர் குறித்த விளக்க 

அறிக்கை 
விலகியிருத்தல்; பணிக்கு 

வராதிருத்தல்; தவிர்த்தொதுங்கல் 
மறந்திருத்தல், கவனக்குறைவான; 
மெய்மறந்து 

முற்றிலும்; முழுமையான; 

வரம்பற்ற; தனித்த; 
ஐயத்திற்கிடமற்ற 
முழு அதிகாரம்பெற்ற 
தனிப்பெரும்பான்மை 

மிகக் குறுமம் 

முழுத் தனியுடைமை 

இடத்திலிருந்து (உரிமைப்) பயன் 
கொண்ட முழு உரிமை 

முழு அதிகாரம் 

தனி முன்னுரிமை 

முற்றிலும் 

முற்றிலும் தவிர்க்க இயலாதது



Absolve 

Absorb 

Absorbed in the post 

Absorbed 

Absorber 

Absorbing 

Absorption 

Abstain 

Abstract 

Abstract Bill 

Abstract of Accounts 

Abstract Statement 

Absurd 

Abundance 

Abundant 

Abuse 

Abuse of Powers 

Abusive Language 

Abutment 

கடமையிலிருந்து வழுவியவரை 

மன்னித்துவிடு; குற்றச்சாட்டிலிருந்து 
விடுவித்துவிடு 
ஈர்த்துக்கொள்; உட்கொள்; உறிஞ்சு; 
ஏற்றுக்கொள் 

அப்பணியிடத்தில் ஈர்த்துக் 
கொள்ளப்பட்டார்/ நிலையாக 
அமர்த்தப்பட்டார் 

மனம் ஒன்றி ஈடுபட்ட; சூழ்ந்த 

உறிஞ்சி 

கருத்தைக் கவர்கிற 

உறிஞ்சுதல்; மனம் ஒன்றிய 
நிலை 

விட்டி௬ு; தவிர்; ஒதுங்கு 

சுருக்கம்; சுருக்கக்குறிப்பு; 
பொழிப்பு 

சுருக்கப் பட்டி 

கணக்குகளின் சுருக்கக்குறிப்பு; 
கணக்குச் சுருக்கம் 

சுருக்கப் பட்டியல்; சுருக்க 
அறிக்கை 

பேதைமை வாய்ந்த; மடமைவாய்ந்த; 
பொருந்தாத; பொருளற்ற 

மிகுதி; நிறைவு 
மிகுதியான; அதிகமான 

வசை; மோசடி; பழிகூறு; தவறாகப் 

பயன்படுத்து; கெடுவழக்கம்; 
இழிதொழில் 
அதிகாரத்தைத் தவறாகப் 
பயன்படுத்துதல்; அதிகார 
மோசடி; அதிகார வீணடிப்பு 

வசைமொழி 

முட்டிடம்; உதைவு; சார்வு; விழாமல் 

தாங்கிப்பிடித்தல்; ஒட்டிக்கிடக்கை; 
பாலத்தின் தாங்கு கட்டுமானம்



Academic 

Academic Council 

Academic Course 

Academic experience 

Academic qualification 

Academician 

Academy 

Academy of Tamil Culture 

Accede 

Accelerate 

Accelerated 

Accelerated Soil Erosion 

Accelerator 

Acceleration 

Accelerative 

Accent 

Accept 

Acceptability 

Acceptable 

Acceptance 

Acceptance Certificate 
Acceptance of bail 

Acceptance of office 
Acceptance of tender 

Accepted 

Accepted and countersigned 
Accepted in Principle 

கல்விசார்; கல்வி பற்றிய; கலை 
பற்றிய; அறிவுசெறிந்த; செயல் 
முறைசாரா 

கல்விக்குழு 

(செயல்முறைசாரரக் கல்விப் படிப்பு 
பாடநூற் கல்வி 

கல்விப் பட்டறிவு 

கல்வித் தகுதி 
கல்வியாளர் ; 
கலைக் கழகம்; கல்விச் சாலை; 

ர் 

. கலைக்குழு 

தமிழ்ப் பண்பாட்டுக் கழகம் 
இணங்கு; பதவி மேற்கொள் 
விரைவுபடுத்து; முடுக்கிவிடு; 
வேகப்படுத்து 
விரைவுபடுத்தப்பட்ட 

விரைவான மண்ணரிப்பு 

விசை முடுக்கி 
முடுக்கம்; விரைவு இயக்கம்; 
விரைவுப்பெருக்கம் 

விரைவுபடுத்தும் பாங்கில் 
அமைந்த . 
அசை அழுத்தம்; அழுத்தக் குறி; 
ஒலி எடுப்பு 
ஒப்புக்கொள்; ஏற்றுக்கொள் 
ஏற்புத்திறன்; ஏற்கத்தகும் தன்மை 
ஏற்கத்தக்க 
ஏற்பு, இசைவு; 
ஏற்றுக்கொள்ளுதல்; 
ஒப்புக்கொள்ளுதல் 

ஏற்புச் சான்றிதழ் 
பிணை ஏற்பு 

பதவி ஏற்பு 
ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்பு 
ஏற்கப்பட்டது 
ஏற்புடன் மேலொப்பமிடப்பட்டது 
கொள்கையளவில் ஏற்றுக் 
கொள்ளப்பட்டது



Acceptor 

Access 

Accessibility 

Accessible 

Actession 

Accessory 

i 

Accident 

Accideit Insurance 

Accident register 

Accident report 

Accidentreserve fund 

Accident Tsk 

Accident spot 

Accidental 

Acclaim 

Acclimatise 

Accommodation 

Accommodation Control 

Accommodation facility 

Accommodative 

Accompany 

Accomplice 

Accomplish 

Accord 

ஏற்பவர்; ஏற்றுக்கொள்பவர் 

நுழைவு; நுழைவுரிமை; வழி; 
வாய்ப்பு 

காட்சிக்கு எளிமை; அணுக 
இயலும் தன்மை 

அணுகத்தக்க; வாய்ப்பளிக்கத்தக்க 

பதவியேற்பு இணக்கம்; 
உடைமையின் மேல் ஈட்டம் 

துணைப் பொருள்; ஒரு நாட்டின் 
நிலப்பகுதியுடன் வென்றெடுத்த 
நிலப்பகுதியைச் சேர்த்தல் 

எதிர்பாரா நிகழ்ச்சி, விபத்து; ஏதம் 

விபத்துக் காப்பீடு 

விபத்துப் பதிவேடு 

விபத்து அறிக்கை 

எதிர்பாரா நிகழ்வுகளுக்கான 

ஒதுக்கீட்டு நிதி; விபத்துக் காப்பு 
நிதி 
விபத்து நேரும் இடர் 

விபத்துத் தளம் / விபத்து 
நிகழ்விடம் 

தற்செயலாய்; எதிர்பாராத 

பாராட்டு; ஆர்ப்பரி 
(புதிய சூழலுக்குப்) பழகிக்கொள்; 
பழக்கு 

இடவசதி; குடியிருப்பு; ஒத்துப் 
போதல்; ஏற்பமைவு 

இடவசதிக் கட்டுப்பாடு 

இடவசதி 

ஒத்துப்போகும் இயல்புடைய 

உடன்செல்; பின்தொடர்; இணை 
சேர் 

உடந்தையாள்; குற்றத்துணை; 
உள்ளாள்; உள்கை 

நிறைவேற்று; முடித்துவிடு 
இசைவு; ஒப்பந்தம்; பொருத்தம்; 
அளி



Accord priority 

Accordance 

According to 

Accordingly 

Account 

Account Code 

Account Contra 

Account for 

Account Payee 

Account slip 

Accountability 

Accountable 

Accountancy 

Accountant 

Accountant-General 

Accounting 

Accounting procedure 

Accounting year 

Accounts Officer 

Accredit 

Accredited agent 

Accretion 

Ac al 

Accrue 

Accumulate 

முந்துரிமை அளி; முன்னுரிமை 
அளி 

இணக்கம்; பொருத்தம் 

ஏற்ப; பொருந்த; இணங்க 

அவ்வண்ணமே; அதன்படி; 
அதற்கிணங்க 

கணக்கு; கணிப்பு; மதிப்பீடு 

கணக்கு விதித் தொகுப்பு 

எதிர்க் கணக்கு 

காரணங்கூறு; கணக்குக் கோடு; 
விடைசொல் 

கணக்காளரே தொகை பெறுபவர்; 
கணக்குடைய தொகை பேறுநர்; 
கணக்கு வைத்திருக்கும் தொகை 
பெறுநர் 
கணக்குச் சீட்டு 

கணக்குப் பொறுப்பு; கணக்குக் 
காட்டும் பொறுப்பு; 

பொறுப்புடைமை 

கணக்குப் பொறுப்புடைய 
கணக்கியல் 

கணக்கர்; கணக்காளர் 

கணக்காய்வுத் தலைவர்; மாநிலக் 
கணக்காய்வுத் தலைவர் 

கணக்கு வைப்பு 

கணக்கு வைப்பு முறை 

கணக்காண்டு 

கணக்கலுவலர் 

செல்வாக்களி; நம்பிக்கை அளி; 
மதிப்பேற்று 

ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட முகவர்; 
ஏற்பளிக்கப்பட்ட முகவர் 

மேன்மேலும் வளர்ந்து 
கொண்டிருக்கிற 

இயல்பாகச் சேர்தல்; சேர்ந்து வந்த 
தொகை ் 

சிறுகச்சிறுகச் சேர்; தொகு 

குவி; சேர்; திரட்டு



Accuracy 

Accurate 

Accusation 

Ascuse 

Accused 

Accastom 

Achizve 

Achievement 

Achromatic 

Achromatic (Achromatically) 

Acid 

Acid oil 

Acid test 

Acidometer 

Acknowledgement 

Acknowledgement of payee 

‘Acoustic 

Acoustical 

Acoustics 

‘Acquaint 

Acquaintance 

“Acquiescence 

Acquire 

Acquired 

“ Acquisition 

Acquisition reference suit 

_Acquisitive 

் 417-412 
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துல்லியமான; நுட்பமான; 

தெளிவான 

துல்லியம்; நுட்பம்; தெளிவு 

குற்றச்சாற்று; குற்றச்சாட்டு 
குற்றஞ்சாட்டு 
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் 

பழக்கு; பயிற்று 
எய்தப் பெறு; இலக்கெய்துதல் 

அருஞ்செயல்; அருவினை 

வண்ணம் இல்லாத; நிறம் காட்டாத 

வாய்மொழியான; 

எழுத்தில் வராததான 
காடிப் பொருள்; புளிமம்; அமிலம் 

வழலை நெய் 

கடுந்தேர்வு; புளிம ஆய்வு 

காடிமானி; புளிமமானி 

ஒப்புகை; பெறுகை ஒப்பம்; 
ஒப்புகைச் சீட்டு; ஏற்றுக் கோடல் 

தொகை பெறுபவர் ஒப்புகை 

ஒலிசார் 

ஒலியியல் சார்தன்மை 

ஒலியியல் 

தெரிவி, அறிமுகமாக்கு; 
பழக்கப்படுத்து 

அறிமுகம்; அறிமுகமாயிருத்தல் 
தடைச் சொல்லின்றி உடன்படுதல் 

அடை; முயன்று பெறு; பற்று 

முயன்று பெற்ற 

கையகப்படுத்துகை 

நிலக் கையகப்படுத்துகை குறித்த 
வழக்கு 

கவரும் ஆர்வமுடைய; கைப்பற்றும் 
ஆர்வமுடைய; பிறர் பொருளை 

விரும்புகின்ற



Acquit - 

Acquittance - 

Acquittance register ட 

Acquittance Roll ~ - 

Acquittal - 

Acre - 

Acreage : 

Acrimonious ச 

Across - 

Act - 

Act upto - 

Acted in service - 

Acting - 

Acting arrangement - 

Acting in good faith - 

Acting incumbent - 

Acting personnel # 

Acting service - 

Action “- - 

Action Committee/Action Group - 

Actionable wrongs - 

Activate ; - 

Active 

Active consideration 

Active ingredients - 

Active service 

Active support 

Active Unit 

10 

விடுவி; குற்றமின்மையை அறிவி; 
கட்டணத் தள்ளுபடி; குற்றச் 
சாட்டினின்று விடுவி; பழி நீக்கு 

பற்றொப்பம் 

பற்றொப்பப் பதிவேடு 

பற்றொப்பப் பட்டியல் 

குற்ற விடுதலை; கடன் 

விடுதலை 

ஏக்கர் 
நிலப் பரப்பளவு (ஏக்கரில்) 

எரிச்சலான; கடுமையான 

குறுக்காக 

செயல்; நாடகக் களம்; சட்டம் 
நிறைவேற்று, சொன்னபடி செய் 

பணியிலிருந்தார் 
மாற்றாள்முறைப் பணியாற்றுகிற; 
முறைப்பணியாற்றுகிற 
குறுங்காலிக (தற்காலிக) ஏற்பாடு 

நல்லெண்ணத்துடன் செயலாற்றுதல் 
மாற்றாள் முறையில் 
பணிப் பொறுப்பாளர் 

மாற்றாள் முறைப் பணியாளர் 
மாற்றாள் பணி; மாற்றாள் முறைப் 
பணி; முறைப் பணி 
செயல்; நடவடிக்கை 

நடவடிக்கைக் குழு / செயற்குழு 

நடவடிக்கைக்குரிய 
முறைகேடுகள் 

சுறுசுறுப்பாக்கு; செயற்படுத்து 

சுறுசுறுப்பான; செயல்திறமுடைய 

முனைப்பாகக் கருதிப்பார்த்தல்; 
- மும்முரமாகக் கவனித்தல் / 

கருதுதல் 

செயல்திறன்; ஆக்கக் கூறுகள் 

மும்முரப்பணி / பணியிலிருத்தல் 

தீவிர/மும்முர ஆதரவு; 
செயல்முறை ஆதரவு 

செயல்படும்/இயங்கும் பிரிவு



Activity 

Actual 

Actual Balance 

Actual Expenditure 

Actual Journey time 

Actual Receipt 

Actually transported 

Actuate 

Acumen 

Acupressure 

Acupuncture 

Acute 

Ad valorem 

Ad valorem duty 

Adage 

Adamant 

Adapt 

Adaptability 

Adaptation 

Adaptation of Law 

Adapted Law 

Add 

Add back 

Addendum 

Addict 

Addiction 

Addition 

Additional 

Additional allotment 

Additional charge 
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செயல்; நடவடிக்கை 

உள்ளபடியான; உண்மையான; 
சரியான; பட்டாங்கு 

சரியான/உண்மையான இருப்பு 

உண்மையான செலவு 

சரியான பயண நேரம் 

உண்மையான வரவு 

சரியாகக் கொண்டு சென்ற 

தூண்டு; ஏவு, உந்து 
மதிக்கூர்மை; நுண்ணறிவு 

நுழைபுலம் 

தொடுகைப் பண்டுவம் 

தொடுஊசிப் பண்டுவம் 

கூர்மையான; முனைப்பான; 
கடுமையான 

விலை மதிப்பீட்டின்படி; 
பெறுமானப்படி 

மதிப்பீட்டின்படித் தீர்வை 

முதுமொழி 
விடாப்பிடி 

தழுவு; பொருத்தமாக்கு 
தழுவும் தன்மை; 
பொருத்தமாக்கிக் கொள்ளும் 
தன்மை 

தழுவல்; பொருத்தமாக்கிக் 
கொள்ளுதல் 

சட்டத் தழுவல் 

தழுவல் சட்டம் 

சேர்; இணை; தொடர்ந்து கூறு 

பிற்சேர்க்கை 

பின்னிணைப்பு; பிற்சேர்க்கை 

வழக்கமாக்கு; பழக்கத்திற்கடிமை 

பழக்கத்திற்கு அடிமையாதல் 
கூட்டல்; சேர்த்தல் 

கூடுதல் 

கூடுதல் ஒதுக்கீடு 
கூடுதல் பொறுப்பு 

ச்



Additional Examiner 

Additional Fee 

Additional Post 

Additional security 

Additional taxation 

Address 

Addressee 

Adduce 

Adept 

Adequacy 

Adequate 

Adhere 

Adherence of due dates 

Adhesive 

Adhesive stamp 

Adhoc 

Adhoc Committee 

Adhoc grant 

Adhoc Payment 

Adhoc rules 

Adjacent area 

Adjoin 

Adjourn 

Adjourn Sine Die 

Adjournment motion 
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கூடுதல் தேர்வாளர் 

கூடுதல் கட்டணம் 

கூடுதல் பணியிடம் 

கூடுதல் பிணையம்/கூடுதல் 
பாதுகாப்பு 

கூடுதல் வரிவிதிப்பு ; கூடுதல் 
வரியேற்றம் 

முகவரி உரை 

முகவரியாளர்; பெறுநர் 

சான்றாகக் கூறு; எடுத்துச் சொல் 

திறமுடையார்; கைதேர்ந்தவர் 

ஏற்ற அளவு; போதுமான அளவு 

போதிய; ஏற்ற 

கடைப்பிடி; ஒட்டி ஒழுகு 
உரிய நாளைக் கடைப்பிடித்தல்; 
உரிய நாளில் செயற்படுதலைப் 
பின்பற்றுதல் 

ஒட்டிக்கொள்கிற; பசை: பசைமம் 

ஒட்டுவில்லை 

குறிப்பிட்ட ஒன்றிற்கென; 
அதற்கென அமைந்த; 
இடைக்கால; தனி நோக்கிற்கான 

தனிக் குழு; இடைக்காலக் குழு 

இடைக்கால நல்கை 

தற்காலிகப் பணக் கொடுப்பு 

தற்காலிக விதிகள்; அதற்கென 
அமைந்த விதிகள்; தனிவிதிகள்: 
அற்றைப் பணி நெறியீடு 

அண்மைப்பகுதி 

அடுத்திரு; சார்ந்திரு 
ஒத்தி வை 
நாள் குறிப்பிடாமல் ஒத்தி வை 

ஒத்திவைப்புக் கோரிக்கை; 
ஒத்திவைப்புத் தீர்மானம்



Adjudge 

Adjudication 

Adjudication Committee 

Adjudicator 

Adjure 

Adjust 

Adjustable 

Adjusting Heads 

Adjustment 

Adjustment Bill 

Adjustment by transfer 

Adjustment entries 

Adjustment Register 

Administer 

Administration 

Administration of Estates 

Administration of Justice 

Administration of oath 

Administration Report 

Administrative Authority 

Administrative Control 

Administrative Expenses 

Administrative Glossary 

Administrative Head 

Administrative Intelligence 
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தீர்ப்புக் கூறு; முடிவு செய்; 

உறுதிப்படுத்து 
தீர்ப்பு 

தீர்ப்புக் குழு 
தீர்ப்பாளர் 

ஆணை உறுதிமொழியின்படி 
வழிப்படுத்து 

ஒழுங்காக்கு; சரிக்கட்டு; 

பொருத்திக்கொள் 

தகவான; தகவமைக்கவல்ல 

(கணக்கைசு்சரிக்கட்டும் 
தலைப்புகள் 

சரிப்படுத்தல்; சரிக்கட்டல் 

சரிக்கட்டல் பட்டி 

மாற்றிச் சரிக்கட்டல் 

சரிக்கட்டல் பதிவுகள் 

சரிக்கட்டல் பதிவேடு 

ஆட்சிசெய்; நிருவகி; செய்துவை 

ஆட்சி; ஆளுகை; நிருவாகம் 
செலுத்துதல்; கொடுத்தல் 

சொத்து ஆளுகை; உடைமை 
ஆளுகை; வளாக ஆளுகை 

நீதி வழங்கல்; நீதி செலுத்துதல் 
உறுதிமொழி ஏற்கச் செய்தல்; 
பதவிப் பிரமாணம் செய்து 
வைத்தல் 

ஆட்சி அறிக்கை 

ஆட்சி அதிகாரி; ஆட்சி ஆணைக் 

குழு 
ஆட்சிக் கட்டுப்பாடு 

ஆட்சிச் செலவுகள்; நிருவாகச் 
செலவுகள் 

ஆட்சிச் சொல்லகராதி 

ஆட்சித் தலைவர்; நிருவாகத் 
தலைமை 

ஆட்சி நுண்ணறிவு



Administrative Officer 

Administrative Power 

Administrative Sanction 

Administrative Section 

Administrative Tribunal 

Administrator 

Administrator-General 

Admirable 

Admiralty 

Admire 

Admiringly 

Admissibility 

Admissible 

Admissible Allowances 

Admission 

Admission of Claim 

Admission Register 

Admission to Bail 

Admit 

Admittedly 

Admix 

Admixture 

Admonish 

Admonisher 

Admonition 

Adolescence 
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ஆட்சி அலுவலர்; நிருவாக 
அலுவலர் 
ஆட்சி அதிகாரங்கள் 
ஆட்சிமுறை ஒப்பளிப்பு; நிருவாக 
ஒப்பளிப்பு 

ஆட்சிமுறைப் பிரிவு; நிருவாகப் 
பிரிவு 
நிருவாகத் தீர்ப்பாயம் 
ஆட்சியாளர்; நிருவாகி 

பேராட்சியாளர்; தலைமை ஆட்சியாளர் 

அரிய; மெச்சத்தக்க; போற்றும் 
படியான 

கடற்படைத் தலைமை; கடற்படை 
போற்று; வியந்து பாராட்டு 

புகழ்ச்சியாக 

ஏற்கத்தகும் தன்மை; ஏற்கத்தக்க 
தன்மை 

ஏற்கத்தக்க; அனுமதிக்கத்தக்க 
உரிய/அனுமதிக்கத்தக்க படிகள் 

நுழைவு; ஏற்றுக்கொள்ளுதல்; 
ஒப்புக் கொள்ளுதல்; ஏற்பு; 
சேர்க்கை; சேர்த்தல்; 

அனுமதித்தல் 
உரிமைக் கோரிக்கை ஏற்பு 
சேர்க்கைப் பதிவேடு 

பிணை ஏற்பு; பிணை இசைவு 

நுழையவிடு; ஏற்றுக்கொள்: 
சேர்த்துக்கொள்; ஒப்புக்கொள் 
மறுப்புக்கிடமின்றி 

கலவை; சேர் 

கலவை 

திட்டு ; வசைபாடு; எச்சரி; 
அறிவுறுத்து 
அறிவுறுத்துபவர்; எச்சரிப்பவர் 
எச்சரிப்புரை; கடிந்துரை; நல்லறிவு 
புகட்டுதல்; நயமான கண்டிப்பு 
இளந்தைப் பருவம்; வளரிளமை; 
விடலைப்பருவம்



Adolescent 

Adopt 

Adopted 

Adoptee 

Adopter 

Adoption 

Adorable 

Adore 

Adorn 

Adormment 

Adrift 

Adscript 

Adult 

Adult Education 

Adult Franchise 

Adult Literacy 

Adult Population 

Adulteration 

Adultery 

Aduterated 

Adumbrate 

Advance 

Advance Collection 

Advance Copy 

Advance Register 

Advanced 

Advanced Kar 

Advancement 
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இளமைப் பருவத்திலுள்ள 

தத்து எடு; மேற்கொள்; தனதாக்கு; 

தேர்ந்தெடு 
தத்தெடுக்கப்பட்ட 

தத்தெடுக்கப்பட்டவர் 

தத்தெடுப்பவர் 

தத்து எடுத்தல்; தனதாக்குதல்; 
மேற்கொள்ளுதல்; தெரிவு 

வணங்கத்...தகுந்த; பூசிக்கத் 
தகுந்த 
வணங்கு; பக்தி செய்; மிக்க அன்பு 
செலுத்து; மிக்க மதிப்புக் கொடு 

அழகுபடுத்து; அணிசெய் 
அழகுபடுத்துதல்; அணி செய்தல்; 
ஒப்பனை செய்தல் 

அலையால் இழுத்துச் செல்லப்படு; 
பிணைப்பின்றி; அலைப்புண்டு 

பின்பு எழுதியுள்ள 

அகவை முதிர்ந்தோர்; முதியோர் 
முதியோர் கல்வி 

உரிய வயதுவந்தோர் 
வாக்குரிமை 

வயது வந்தோர் எழுத்தறிவு _- 
வயது வந்தோர் மக்கள்தொகை 

கலப்பு; கலப்படம் 

ஒழுக்கக் கேடு; கூடா ஒழுக்கம் 

கலப்படம் செய்யப்பட்ட 

மேலோட்டமாக விவரி; கோடிட்டுக் 
காட்டு 

முன்பணம்; முன்னேறு 

முன் தண்டல் 

முன் படி 
முன்பணப் பதிவேடு 

முற்போக்கான; மேம்பட்ட 

முன்கார்ப் பருவம் 

உயர்வு; மேம்பாடு; முன்னேற்றம்



Advantage 

Advent 

Adventure 

Adversary 

Adverse 

Adverse effect 

Adverse enjoyment 

Adverse possession 

Adverse remark 

Adverse season 

Adverse title 

Adversity 

Advertence 

Advertise 

Advertised vacancies 

Advertisement 

Advice 

Advice Slip 

Advise 

Adviser 

Advisory 

Advisory Board 

Advisory Committee 

Advisory Memo 

Advocate 

Advocate-General 

Aegis 

Aerated Water 

Aerial 

Aerial Encroachment 

Aerial Photographing 
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நன்மை; மேன்மை 

வருகை; வந்தமை 

துணிவுச் செயல்; வீரச் செயல்: 
துணிகரச் செயல் 

எதிரி; பகைவர் 

எதிரான; கேடான 

எதிர் விளைவு 

எதிர்நிலை நுகர்வு 

எதிர்நிலை உடைமை 

எதிரான குறிப்புரை 

பாதகமான/கேடான பருவம்; 
தீங்கான பருவம் 
எதிரான உரிமை; மாறான உரிமை 

இன்னல்; துன்பம் 

கவனம்; விழிப்பு 

விளம்பரப்படுத்து 

அறிவிக்கப்பட்ட காலியிடங்கள் 
விளம்பரம் 

அறிவுரை; நல்லுரை; அறவுரை 
அறிவிப்புச் சீட்டு 
அறிவுரை கூறு; நல்லுரை கூறு 
அறிவுரையாளர்; கருத்துரையாளர் 

அறிவுரை கூறுகிற; அறிவுரை 
அடங்கிய 

அறிவுரைக் குழுமம் 
அறிவுரைக் குழு 
அறிவுரைக் குறிப்பு 
வழக்குரைஞர் 

மாநில அரசுத் தலைமை 
வழக்குரைஞர் 

சார்பு; ஆதரவு 
செயலுக்குப் பிந்தைய எண்ணம் 
காற்றூட்டப்பட்ட நீர் 
வான்கம்பி; அலைவாங்கி 
வான்வெளி வரைகடப்பு 

வான்வழிப் படப்பிடிப்பு



Aerial spray 

Aerial survey 

Aerodrome 

Aerogram 

Aerometer 

Aeronautical education 

Aeronautics 

Aeroplane 

Aesthetic 

Aesthetic arts 

Affair 

Affect 

Affection 

Affidavit 

Affiliated 

Affiliation 

Affiliation fee 

Affinity 

Affirm 

Affirmative 

Affix 

Afflict 

Afflicted 

Affluence 

Afford 

Afford facilities 

Afforest 

Afforestation 
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வான்வழித் தெளிப்பு 

வான்வழி ஆய்வு 

வானூர்தி நிலையம்; 
விமானத் தளம் 

வான்வழி அஞ்சல் 

காற்று அளவி; வளிமானி 

வானூர்தியியல் கல்வி 

வானூர்தி இயல்; வானூர்திக் கலை 

வானூர்தி; விமானம் 

அழகியல் சார்ந்த 
அழகியற் கலைகள்; கவின்கலை 

அலுவல்; செயல்; நிகழ்ச்சி; 
நிலை; குறிப்பிடத்தக்க நடப்பு; 
பொதுவிவகாரம் 

தாக்கம் 

பாசம்; உள்ளன்பு; பற்று; ஆசை 

ஆணை உறுதி ஆவணம்; ஆணை 
உறுதி வாக்குமூலம் 

இணைக்கப்பெற்ற; சேர்க்கப்பெற்ற 

இணைத்தல்; சேர்த்தல் 

இணைப்புக் கட்டணம் 

உறவு; இன உறவு 

முறைப்படி அறிவி; வலியுறுத்திக் 
கூறு; உறுதி செய் 

ஒப்புதலான; இசைவான 

ஒட்டு; இணை; முன்னிணைப்பு: 
சேர் 

அல்லற்படுத்து; துயருறுத்து 
அல்லற்பட்ட; துயருற்ற 
செழுமை; செல்வச் செழிப்பு 

வாய்ப்பளி; இயலும் நிலையோடிரு 

இயலும் ஏந்து 
காடுவளர் 

காடு வளர்ப்பு; காடு வளர்த்தல்



Affray 

Afield 

Afore 

Aforehand 

Aforementioned 

Aforesaid 

Aforethought 

Afresh 

After all 

After careful consideration 

After effects 

After thought 

After-care 

After-care Home 

Afternoon (P.M.) 

Aftershock 

Agate 

Age 

Age group 

Age limit 

Age Certificate 

Age of Discretion 

Ageing 

Agency 

Agenda 

Agent 

Agent General 

Agent’s Commission 

Age-war 

18 

கலவரம்; அமைதிக்குலைவு, அமளி 

களத்தில் 

முன்பாக; முன்னால்; எதிரில் 

முன்னதாக 

முற்கூறிய 
மேற்சொன்ன; முன்சொன்ன 

முன் கருதப்பட்ட; முற்சிந்தனை; 

முற்கருத்து “ 
புதிதாக; மறுபடியும்; மீண்டும் 
எப்படியிருந்தாலும் 

கவனமாகக் கருதியபின்; கூர்ந்து 
ஆய்ந்தபின்/பரிசீலித்தபின் 
பின்விளைவுகள் 

பின் எண்ணம்; துணிந்த பின் 
எண்ணுதல்; செயலுக்குப் 
பிந்தைய எண்ணம் 

பிற்காப்பு 

பிற்காப்பகம் 

பிற்பகல் (பி.ப) 

பின்னதிர்வு 

ஒள்ளூரியம்; கடினமான ஒருவகைக் 
கல்; கடுங்கல் 

அகவை; வயது 

அகவைப் பிரிவு; வயதுத் தொகுதி 

அகவை வரம்பு; வயது வரம்பு 

அகவை / வயதுச் சான்றிதழ் 

தன்னறிவு அகவை 

முதுமையடைதல்; முதிர்ச்சி 

முகவாண்மை; முகமை; 
முகவாண்மையகம் 

பொருள் நிரல் 

முகவர் 

தலைமை முகவர் 

முகவர் தரகு 
அகவைப்படியான



Aggravate 

Aggregate 

Aggregate Income 

Aggregate indemnity 

Aggregate Value 

Aggregating 

Aggression 

Aggrieved 

Agile 

Agio 

Agiotage 

Agitate 

Agitated 

Agitation 

Ago 

Agoing 

Agone 

Agony 

Agrarian problem 

Agrarian 

Agree 

Agreeable 

Agreeableness 

Agreed Pattern of Staff 

Agreed 

Agreement 

Agreement and contract 

Agreement Bond 

Agreement with Government 

Agricultural Calendar 
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மேலும் கேடாக்கு; தீங்கைப் 
பெருக்கு; சினமூட்டு; சிக்கலாக்கு 

, மொத்தம்; திரள் 

மொத்த வருவாய் 

மொத்த ஈட்டுறுதி 

மொத்த மதிப்பு 

எல்லாம் சேர்த்து; மொத்தமாக 
வலுச்சண்டைக்குப் போதல்; 
வலியத் தீங்கு செய்தல் 
a ற: தீங்கு 

மனக்குறையுடைய 
சுறுசுறுப்பான 

நாணயமாற்றுத் தொகை 

நாணயமாற்றுத் தொழில் 
கிளர்ச்சி செய்; போராடு; தூண்டி 
விடு; குழப்பம் செய் 
தூண்டப்பெற்ற 

கிளர்ச்சி; கலகம் 

முன்பு; முற்காலத்தில் 
சென்றுகொண்டிருக்கிற 

கழிந்த; கடந்த 
நோவு; வருத்தம்; துன்பம்; துயரம் 

வேளாண்மைச் சிக்கல் 

வேளாண்மை தொடர்பான 
இணங்கு; ஒப்புக்கொள்; உடன்படு 
ஏற்றதான; இசைவான 

ஒத்திருக்கும் தன்மை 
ஒப்புதல் பெற்ற பணியாளர் 
தொகுதி 
ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட; ஏற்கப்பட்ட; 
இசைவளிக்கப்பட்ட 

இணக்கம்; உடன்படிக்கை 
உடன்படிக்கையும் ஒப்பந்தமும் 
உடன்படிக்கைப் பிணைமுறி 
அரசுடன் இணக்கம்; அரசுடன் 
உடன்படிக்கை 

வேளாண் (கால அட்டவணை



Agricultural College 

Agricultural Credit Society 

Agricultural Demonstration 

Agricultural Depot 

Agricultural Economics 

Agricultural Experiments 

Agricultural Implements 

Agricultural income 

, Agricultural journal 

Agricultural Labour 

Agricultural Loans 

Agricultural Marketing Society 

Agricultural Operations 

Agricultural Produce 

Agricultural Refinance 

Corporation 

Agricultural Research Station 

Agricultural Society 

Agricultural Statistics 

Agricultural Year 

Agriculture 

Agriculturists’ Debt Relief 

Agro centre 

Agro implements 

Agronomy 

Ahead 

Aid 

Aid and Abet 

Aided School 

Aide-De-Camp 

Ailment 

20 

வேளாண் கல்லூரி 

வேளாண் கடன் வழங்கும் சங்கம் 

வேளாண் செயல்முறை விளக்கம் 

வேளாண் கிடங்கு ் 

வேளாண் பொருளியல் 

வேளாண் ஆய்வுகள் 

வேளாண் கருவிகள் 

வேளாண் வருமானம் 

வேளாண் செய்தியிதழ் 

வேளாண் தொழிலாளர் 

வேளாண் கடன்கள் 

வேளாண்பொருள் விற்பனைச் 
சங்கம் 

வேளாண் செயற்பாடுகள்/ 
நடவடிக்கைகள்; வேளாண் 
பணிகள் 

வேளாண் விளைபொருள் 

வேளாண் மறுநிதியுதவிக் கழகம் 

. 

வேளாண் ஆராய்ச்சி நிலையம் 
வேளாண் சங்கம் 
வேளாண் புள்ளி விவரம் 

வேளாண் ஆண்டு; உழவாண்டு 

உழவு; வேளாண்மை 

உழவர் கடன் தணிப்பு உழவர்கடன் 
இடருதவி 
வேளாண் அங்காடி; வேளாண் 
மையம்; வேளாண் நடுவம் 
வேளாண் துணைக் கருவிகள் 

உழவுச் சூழலியல் 

முன்; முந்தி; தொடர்ந்து; மேலும் 
உதவி 

துணையும் தூண்டுதலும் 
உதவிபெறும் பள்ளி 

ஆளுநரின் மெய்க்காப்பாளர்: 
உதவிப் படைத்தலைவர் 

நோய்; பிணி



Aim 

Aimless 

Aims and Objectives 

Air pollution 

Air taxi 

Airbase 

. Airborne Disease 

Airborne Trade 

Airbrake 

Airbus 

Air circulation 

Air-condition 

Air-conditioned bus 

Air-conditioned train 

Aircooler 

Aircraft 

Airfield 

Airforce 

Airhostess 

Airlift 

Airmail 

Airport 

Airraid 

Airtight 

Airways 

Airworthiness 

Airy 

Akin 

Alarm 
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நோக்கம்; குறிக்கோள்; இலக்கு 
இலக்கற்ற; குறிக்கோளற்ற 

நோக்கமும் குறிக்கோளும் 
காற்றுத் தூய்மைக்கேடு; காற்று 
மாசு 

வாடகை வானூர்தி 

வானூர்தித் தளம் 
காற்றால் பரவும் நோய் 

வான்வழி வணிகம் 

காற்று நிறுத்தி; காற்றுத் தடை 
பெரும் வானூர்தி; வான்வழிப் 
பேருந்து 
காற்றோட்டம் 

சீர்வளி வசதி 

சீர்வளி வசதிப் பேருந்து 
சீர்வளி வசதித் தொடர்வண்டி 
காற்றுக் குளிரூட்டி; காற்றுக் 
குளிரி; காற்றுக்குளிர்ப்பி; 
வளிக்குளிரி 

வானூர்தி 
வானூர்தித் தளம் 
வான்படை 

வானூர்திப் பணிப்பெண்: 
விமானப் பணிப்பெண் 

வான்வழி எடுத்துச் செல்லல் 

வானஞ்சல் 

வானூர்தி நிலையம்: விமான 
நிலையம் 

வான்வழித் தாக்குதல் 

காற்றுப் புகா 

வான்வழிப் போக்குவரத்து 

பறக்கும் தகுதி 
காற்றோட்டமுள்ள 

ஒத்த தன்மையுள்ள; குருதித் 
தொடர்புடைய 

இடர் எச்சரிக்கை ஒலி



Alarm Clock 

Alarm Time piece 

Alarming 

Alarming Report 

Alas 

Album 

- Alchemic 

Alchemist 

Alcohol 

Alcohol Industry 

Alcoholic 

Alert 

Algebra 

Alias 

Alibi 

Alien 

Alien’s branch 

Alienable Right 

Alienate 

Alienation 

Alienation of land 

Alienation of Revenue 

Alight 

Align 

Aligned 
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விழிப்பொலிக் கடிகாரம்; எழுப்பு 
மணிப்பொறி 

விழிப்பொலியன்; அலறும் கடிகாரம்; 
ஒலியெழுப்பும் கடிகாரம்; அலறி 
எச்சரிக்கை தருகிற 

எச்சரிக்கை அறிக்கை; 
கவலையளிக்கும் அறிக்கை 

அந்தோ! ஐயகோ! ஐயோ! 

இசைத் தொகுப்பு; திரட்டு 
வைப்பேடு; தொகுப்பு; 
படத்தொகுப்பு 

இரசவாதம் தொடர்பான 

இரசவாதி 

வெறியம்; மதுவகை 

மதுத் தொழிற்சாலை; சாராய 
ஆலை 

சாராயம் சார்ந்த 
விழிப்பான 

குறிக் கணக்கியல் 

மறுபெயர்; மறுபெயராக 

ஒரு நிகழ்வின்போது 
- வேறிடத்தில் இருத்தல் ; 
வேறிடத்தில் இருத்தல் குறித்த 
சான்று 

அயலார்; வெளியார் 
வெளிநாட்டுக் கிளை 

உடைமை மாற்றத்தக்க உரிமை 
உடைமை மாற்று; மனமுறிவு 
கொள் 

உடைமை மாற்றல்; கைமாற்றல் 
நில உரிமை மாற்றல் 
நிலவரி வருவாயை 
(வேறொருவருக்கு) மாற்றித் 
தருதல 

இறங்கு 
வரிசைப்படுத்து; ஒழுங்குபடுத்து 
வரிசைப்படுத்தப்பட்ட



Alignment 

Alike 

Almighty 

Alimony 

Aliquot 

Alive 

All along 

All in all 

All India Level 

All India Service 

All over 

All 

Allay 

Allegation 

Alleged disparity 

Alleged Right 

Allegiance 

Allergy 

Alleviate 

Alley 

Alliance 

Allied Trade 

Allied 

Allies 

Allocate 

Allocated 

Allocation 

Allocation of Fund 
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வரிசைப்படுத்துதல்; வரிசை 

போன்ற; ஒத்த 
அனைத்து வல்லமை பொருந்திய; 
எல்லாம் வல்ல; இறை 
வாழ்க்கைப் படி 

சரி ஈவான 

உயிருடன்; துடிப்புணர்வுடன் 
எப்போதும்; தொடக்கமுதல் முடிவு 
வரை 

முழு நிறைவாக; முழுவதுமாக; 
எல்லாமாக; அனைத்துமாக; முழு 
ஈடுபாடு 

அனைத்திந்திய நிலை 

அனைத்திந்தியப் பணி 

எங்கும்; முழுவதும் 
எல்லாம்; அனைத்தும் 

குறைப்பு ; தனரிப்பு; நீக்கல்; 
தவிர்த்தல் 
சாட்டுரை; குறைகூறல் 
சாட்டிய முரண்பாடு; சாட்டிய 

வேறுபாடு 

எடுத்துச் சொல்லப்படுகின்ற 

உரிமை; இருப்பதாகக் 
குறிப்பிடப்படுகின்ற உரிமை 

கடப்பாடு; பற்றுறுதி 

ஒவ்வாமை 

தணி; குறை; மட்டுப்படுத்து; நீக்கு 
சந்து; குறுந்தெரு 
திருமண உறவு; ஒப்பந்தம் 

தொடர்புடைய வணிகம் 

தொடர்புடைய 

நேச நாடுகள்; நட்பு நாடுகள் 
பங்கீடு செய்; பிரித்துக் கொடு 

பங்கிடப்பட்டுள்ள 

ஒதுக்கீடு 
நிதி ஒதுக்கீடு



Allocation of Seat 

- Allocation 

Allopathy 

Allot 

Allotment 

Allotment Register 

Allotted 

Allottee 

Allotter 

Allow 

Allowance 

Allowed 

Alloy Metal 

Alloy 

Allude 

Allusion 

Allusive 

Allusively 

Alluvial soil 

Ally 

Almanac 

Almirah 

Almond 

Almost 

Alms 

Alms House 

Alone 

Along 

Along side 

Aloof 

Aloud 

Alpha System of filing 

Alphabet 
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இட ஒதுக்கீடு' 

பங்கீடு; ஒதுக்கீடு 

ஆங்கில மருத்துவம் 

பங்கிட்டளி; ஒதுக்கு 

பங்கீடு; ஒதுக்கீடு 
பங்கீட்டுப் பதிவேடு 

ஒதுக்கிய 

ஒதுக்கீடு பெறுபவர் 

ஒதுக்கீடு செய்பவர்; ஒதுக்கீடு 

தருபவர 
இசைவளி; ஒத்துக்கொள் 

படி 
ஏற்கப்பட்ட 

கனிமக் கலவை; மாழைக் கலவை 
கலப்பு மாழை 

மறைமுகமாகக் குறிப்பிடு 

மறைமுகக் குறிப்பு 
குறிப்புமொழி; பிறிது மொழிதல் 
குறிப்பாக; சாடையாக 

வண்டல் மண் 

நட்பு நாடு; நண்பர் 
ஆண்டு நிகழ்வறிக்கை 

நிலைப்பேழை 
பாதாம்பருப்பு; கற்பழவிதை 

சற்றேறக்குறைய; பெரும்பாலும் 

இரப்பு 
இரவலர் இல்லம் 

தன்னந்தனியாக 

நெடுக; உடனாக 

அருகருகே; அடுத்தடுத்த 
தள்ளி; தொலைவில்; பற்றின்றி; 
தனித்து 
உரக்க 

அகரமுதலிக் கோப்பு முறை 

எழுத்துத் தொகுதி; அகரவரிசை 
நெடுங்கணக்கு



Alphabetic order 

Alphabetical 

Alphabetical List 

Alphabetical Order 

Alphabetically 

Already 

Also 

Alter 

Alterable 

Alteration Memo 

Alteration 

Altercation 

Altered 

Alternate 

Alternative 

Alternative Charge 

Alternative Occupation 

Alternative Vote 

Alternatively 

Although 

Altitude 

Altogether 

Alumni 

Amalgamate 

Amalgamated 

Amalgamation 

Amass 

Amateur 

Amateurish 

Amazement 

Ambassador’ 

Ambiguous 

Ambiguously 

Ambit 

Ambition 
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அகரவரிசை 

அகரவரிசையான 

அகரவரிசைப் பட்டியல் 

அகரவரிசை 

அகரமுதலாக 

ஏற்கெனவே 

கூட; மேலும் 

மாற்று; திருத்தியமை 
மாற்றக்கூடிய; திருத்தக்கூடிய 
மாற்றக் குறிப்பு 
மாற்றம்; மாறுபாடு; மாறுதல் 

வாய்ச்சண்டை 

மாற்றப்பட்ட 

ஒன்றுவிட்டு ஒன்றான 

மாற்று வழி 
மாற்றுக் குற்றச்சாட்டு 
மாற்றுத் தொழில் 
ஒற்றைமாற்று வாக்கு 
மாற்றுத்தேர்வாக; முறைப்படி 

இருந்தபோதிலும்; ஆயினும் 
குத்துயரம் 
முழுமை; ஒருங்குசேர்ந்து 
பழைய மாணவர் 

இணை; ஒன்றாக்கு; ஒன்றிணை 
ஒன்றிணைக்கப்பட்ட 

ஒருங்கிணைப்பு 

பேரளவில் சேர்; குவி; திரட்டு 

தொழில்சாராக் கலைஞன் 

தேர்ச்சியற்ற 

திகைப்பு; வியப்பு 

தூதர்; நாட்டின் பேராளர் 

பொருள் தெளிவற்ற; 
ஐயப்பாட்டிற்கு இடமான 

தெளிவற்ற வகையில் 

சுற்றெல்லை 

பேராவல்: பேரவா



Ambitious 

Ambulance 

Ameliorate 

Amenable 

Amend 

Amendment of Act 

Amendment 

Amenities 

Amicable 

Amid; Amidst 

Amina 

Amity 

Ammunition 

Amnesia 

Amnesty 

Among; amongst 

Amount 

Amount billed 

Amount to be billed 

Amplification 

Amplifier 

Amplify 

Amputate 

Amusement 

Anachronism 

Anaemia 

Analogue 

Analogy 
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பேரவாவுள்ள; பெருங்குறிக்கோள் 
உள்ள 

நோயாளர் ஊர்தி 

சீராக்கு; சீராகு; தணி 

இணங்கத்தக்க 

சீர்ப்படுத்து; திருத்தம் செய் 

சட்டத்திருத்தம் 
திருத்தம்; சீரமைப்பு 

ஏந்துகள் 
நட்பிணக்கமான 

இடையில் 

நிறைவேற்றுநர் 
நட்பு; நட்புறவு 
படைத்தளவாடம்; வெடி மருந்துக் 
குண்டு 
நினைவுமறதி நோய்; 
நினைவாற்றல் இழப்பு; மூப்பு 
மறதி நோய் 

பொது மன்னிப்பு 

இடையில்; ஊடே 

தொகை; அளவு 

பட்டியல் தொகை 

பட்டியல் போடுவதற்குரிய தொகை 
விரிவாக்கம் 

பெருக்கி 

பெருக்கு 

துண்டி 
வேடிக்கை; பொழுதுபோக்கு; 
நகைக்கூட்டம்; பொங்கு உவகை 
காலத்திற்கு ஒவ்வாமை: கால 
முரண்பாடு 

சோகை: குருதிக் குறைவு; 
வெளிறிய தோற்றம் 
ஒப்புவமை; முற்றுவமைத்தன்மை 
ஒப்புமை



Analyse 

Analysed 

Analysed observation report 

Analyser 

Analysis 

Analysis of Soil 

Analyst 

Analytical 

Analytical chemistry 

Anarchy 

Anatomy 

Ancestor 

Ancestral Property 

Ancestry 

Anchor 

Ancient 

Ancient document 

Ancient monuments 

Ancient remains 

Ancient writings 

Ancillary industries 

Ancillary and remains 

Ancillary units 

Anesthetic 

Anguish 

Anima Meter 

Animal 

Animal Husbandry 

Animal Manure 

Animosity 

Annals 
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பகுத்தாய்; பாகுபடுத்து 
பகுத்தாய்ந்த 
பகுப்பாய்வு நோக்கு அறிக்கை 

பகுத்தாய்பவர்; பகுப்பாய்நர் 

பகுப்பு; பகுப்பாய்வு 

மண் பகுப்பாய்வு 

 பகுப்பாய்நர் 

பகுப்பாய்வு சார்ந்த 

வேதியியல் பகுப்பாய்வு 

அரசழிவு; ஆட்சிக் குலைவு; 
இறைமுறையின்மை 

உடற்கூற்றியல் 

முன்னோர் 

முன்னோர் சொத்து 

மரபுவழி 

நங்கூரம்; பற்றுக்கோடு 

தொன்மையான; பண்டைய 

தொல்லேடு; தொல்லாவணம் 

பண்டைய நினைவுச் சின்னங்கள் 

தொல்லியல் எச்சங்கள் 

பண்டைய எழுத்தாவணங்கள் 

துணைத் தொழில்கள் 

துணை; துணையான; 
எஞ்சியுள்ளவை ் 

துணையலகுகள்; துணைப் 
பிரிவுகள் 

மயக்க மருந்து 

கடுந்துயர்; பெருந்துன்பம் 

காற்று வேக அளவி 

விலங்கு 

கால்நடைப் பேணுகை 

கால்நடை எர 

பகைமை; கடும் வெறுப்பு 

ஆண்டுக் குறிப்பு வரலாறு;



Annex 

Annexe 

Annexure 

Anniversary 

Anno Domini (A.D.) 

Announce 

Announcement 

Annoyance 

Annual Audit 

Annual Balance Sheet 

Annual Establishment List 

Annual Establishment Return 

Annual Financial Statement 

Annual increment 

Annual Programme of work 

Annual Report 

Annual verification of stock 
Annual 

Annually 

Annuity 

Annuity Deposit 

Annulment 

Anomalous position 
Anomaly 

Anonymous 

Answer 

Answerable 

Antagonism 

Antagonize 

Ante 

Ante meridian (A.M.) 
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வரலாற்றுப் பதிவேடுகள் 

பின் சேர்; பின் இணை 

பிற்சேர்க்கை; இணைப்பு 

பிற்சேர்க்கை; பின்னிணைப்பு 

ஆண்டு விழா; ஆண்டு நிறைவு 
கிறித்துவுக்குப் பின்(கி.பி) 
அறிவி; தெரிவி; பொது 
அறிவிப்புச் செய் 

அறிவிப்பு 
தொல்லை; எரிச்சல் 
ஆண்டுத் தணிக்கை 

ஆண்டு இருப்புநிலைக் குறிப்பு; 
ஆண்டு ஐந்தொகைக் குறிப்பு 
பணியாளர் ஆண்டுப் பட்டியல் 
பணியாளர் ஆண்டு விவர 
அறிக்கை 

ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கை 
ஆண்டு ஊதிய உயர்வு 
ஆண்டு வேலைத் திட்டம் 
ஆண்டறிக்கை 
ஆண்டு இருப்புச் சரிபார்ப்பு 
ஆண்டுக்குரிய; ஆண்டுதோறும் 
ஆண்டுதோறும் 
ஆண்டுத் தொகை 
ஆண்டு வைப்புத்தொகை 
நீக்கல்; ஒழிப்பு 

ஒழுங்கிலா நிலைமை 

பொருந்தாமை; ஒழுங்கின்மை; 
முரண்பாடு 

எழுதியவர் பெயர் இல்லாத 
விடை 

பொறுப்புள்ள: விடையளிக்க 
வேண்டிய 

எதிர்ப்பு பகைமை 
எதிரியாக்கு; எதிர்ப்பைத் தூண்டு 
முன்னால்: மேலே 

முற்பகல்



Ante natal 

Antecedence 

Antecedent 

Antedated cheque 

Antedated 

Antenna 

Anthology 

Anthropology 

Antibiotic 

Anticipate 

Anticipated or Presumptive value 

Anticipated Revenue 

Anticipatory 

Anticibatory bail 

Anti-Clockwise 

Anti-cormuption 

Anti-cyclone 

Antidote 

Anti-drink committee 

Anti-goverment Propaganda 

Antimalarial Measure 

Antinomy . 

Antipathy 

Antiquarian 

Antique 

Antiquities 

Antiquity 
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மகப்பேற்றுக்கு முந்தைய 

முந்திய நிலை 
முந்திய நிகழ்ச்சி 
முன் நாளிட்ட காசோலை 

முன் நாளிட்ட 

உணர் கம்பி; வானலை வாங்கி; 

வான்கம்பி 

பாடல் திரட்டு; தொகை நூல் 

மானிடவியல்; மாந்தவியல் 

நுண்ணுயிர்க் கொல்லி 

எதிர்பார்; எதிர்நோக்கு 
எதிர்பார்க்கும் அல்லது 

உய்த்தறியும் மதிப்பு 
எதிர்பார்க்கும் வருவாய் 

எதிர்பார்க்கிற; முன்னான 

முன் பிணை 

இடஞ்சுழித்த; இடமிருந்து 
வலமாகச் சுற்றிவரும் 

ஊழல் தடுப்பு 

எதிர் சுழற்காற்று 
நச்சுமுறிவு 
மதுவிலக்குக் குழு 

அரசெதிர் பரப்புரை 

முறைக்காய்ச்சல் தடுப்பு 

நடவடிக்கைகள் 

சட்டமுரண்; அறமுரண்; 
முரணுரை 
வெறுப்பு 

தொல்பொருள் திரட்டாளர் , 

பண்டைய; தொன்மையான; 

பழைமையான 

பழைமைச் சின்னங்கள்; 

தொன்மை நடைமுறைகள்; 
தொல்பொருள்கள் 

தொன்மை



Anti-Rabic Freatment 

Anti-sabotage Check 

Antiseptic 

Antisocial movement 

Anvil 

Anxiety 

Anxious 

Anxiously 

Any 

Anybody 

Anyhow 

Anyone 

Anything 

Anytime 

Anyway 

Anywhere 

Apart 

Apartheid(Policy) 

Apartment 

Apathy 

Aperture 

Apex 

Apiary 

Apiculture 

Apiece 
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வெறிவிலங்குக்கடி மருத்துவம்; 
நாய்க்கடி நச்சுமுறிவு மருத்துவம்; 
வெறிநாய்க்கடி நோய் மருத்துவம் 

திடீர் அழிவுத் தடுப்பு; 
சதிச்செயலுக்கு எதிரான 
சோதனை 

நோய் நுண்மத்தடை; நச்சுத்தடை; 
எதிர்நச்சு 

வாழ்வியற் பகை இயக்கம்; சமூக 
நலனுக்கு எதிரான இயக்கம் 

பட்டறைக் கல்; பட்டடை; அடைகல் 

ஆவல்; கவலை 
கவலைகொண்ட; ஆர்வமுள்ள 

கவலையுடன்; ஆவலுடன் 

ஏதாவது 
எவ்ரேனும் ஒருவர் 

எப்படியோ ஒரு வகையில்; எது 
எப்படியானாலும்; எவ்வாறாயினும் 

எவராயினும் ஒருவர் 

ஏதேனும் ஒன்று 

எந்நேரத்திலும் 
எப்படியும்; எவ்வழியிலேனும் 

எங்கேனும் 

நீங்கலாக; தனியாக 

தீண்டாமை; இனத்தாழ்மை; 
இனத்தாழ்ச்சி; இனவெறி 
(கொள்கை) 

அடுக்ககம்; அடுக்குக் குடியிருப்பு 
உணர்ச்சியின்மை:; பற்றின்மை; 
அக்கறையின்மை; ஈடுபாடின்மை 
துளை; இடைவெளி 

- உச்சி; தலைமை 

தேனீப் பண்ணை 

தேனீ வளர்ப்பு 

ஒவ்வொருவருக்கும்; 
ஒவ்வொன்றுக்கும்; 
தனித்தனியாக



Apologetic 

Apologize 

Apology 

Appalling 

Apparatus 

Apparent 

Apparently 

Appeal 

Appeal Against Acquittal 

Appeal Claim 

Appeal petition 

Appeal suit 

Appealing 

Appealingly 

Appear 

Appearance 

Appease 

Appellant 

Appellate 

Appellate Authority 

Appellate Jurisdiction 

Appellate Tribunal 

Appellation 
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மன்னிக்கத்தக்க 

மன்னிப்புக் கேள் 

மன்னிப்புக்கோருதல்; செய்ததற்கு 
வருநதுதல 
மலைக்க வைக்கிற; 

அச்சுறுத்துகிற 
செய்கருவி; துணைக்கருவி; 

வினைக்கருவி 

தெளிவான; வெளிப்படையான 

தெளிவாக; வெளிப்படையாக 

மேல் முறையீடு; மேல் வழக்காடு; 

வேண்டுகோள் விடு 

விடுவித்தலுக்கு எதிரான; 
விடுதலைக்கு எதிரான 
மேல்முறையீடு 

மேல் முறையீட்டுரிமை 

மேல் முறையீட்டு மனு 

உரிமையியல் மேல்முறையீட்டு 
வழக்கு 

கவர்ச்சியுடைய; மனத்தைத் 

தொடுகிற 

மனத்தைக் கவரும் வகையில் 

வந்திரு; முன்னிலையாகு; 
தோன்று 

தோற்றம்; வெளித்தோற்றம்; 
வருகை தரல் 

தணி; அமைதிப்படுத்து 
மேல் முறையீட்டாளர் 

மேல் முறையீட்டுக்குரிய; மேல் 

முறையீடு தொடர்பான 

மேல் முறையீட்டதிகாரி; மேல் 
முறையீட்டு ஆணையாளர்; மேல் 
முறையீட்டுத் தகவாளர் 

மேல் முறையீட்டு ஆட்சி வரம்பு / 
அதிகார வரம்பு 

மேல்முறையீட்டுத் தீர்ப்பாயம் 

பெயர்; தலைப்பு; சொல்



Append 

Appendage 

Appended 

Appendix 

Applause 

Appliances 

Applicability 

Applicable 

Applicant 

Application 

Application for Licence 

Application Form 

Applied Nutrition Programme 

Applied Science 

Applied 

Apply 

Appoint 

Appointed 

Appointed by transfer 

Appointee 

Appointer 

Appointing Authority 

Appointment 

Appointment by selection 

Appointment Committee 

Appointment Order 

Apportion 

Apportioned 

Apportionment 
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இணை 

இணைப்பு; பின்சேர்ப்பு 

இணைத்துள்ள; சேர்த்துள்ள 

பின்னிணைப்பு; பிற்சேர்க்கை 

ஆரவாரப் பாராட்டு 
துணைக் கருவிகள் 

பயன்பாட்டுத் தகுதி 
பொருந்தக்கூடிய 

விண்ணப்பிப்பவர் 

விண்ணப்பம்; செயற்படுத்தல் 

உரிம விண்ணப்பம் 

விண்ணப்பப் படிவம் 

செயல்முறை ஊட்ட உணவுத் 
திட்டம் 

செயல்முறை அறிவியல் 

செயல்முறை சார்ந்த 

இடு; கருத்தூன்று; விண்ணப்பி; 
செயற்படுத்து 

பணியில் அமர்த்து 

அமர்த்தப்பட்ட 

மாற்றலால் அமர்த்தப்பெற்ற 

தெரிவு செய்யப்பட்டவர் 

பணிக்கு அமர்த்தம் செய்பவர் 

பணியமர்த்த அலுவலர் 

அலுவல்; வேலை நியமனம்; 
பணியமர்த்தல்; சந்திப்புத் திட்டம்; 
செவ்வி 

தெரிவுவழி பணி அமர்த்தம்; 

தெரிவமர்த்தம் 

பணியமர்த்தக் குழு; நியமனக் குழு 
பணியமர்த்தாணை; நியமன 
ஆணை 

பகுத்துக் கொடு; பங்கீடு செய் 

பிரிக்கப்பட்ட 

பிரித்துக் கொடுத்தல்



Appraisal 

Appraise 

Appraisement 

Appraiser 

Appreciable 

Appreciate 

Appreciation 

Apprehend 

Apprehension 

Apprentice 

Apprenticeship 

Apprise 

Approach Road 

Approach 

Approachable 

Approbation 

Appropriate 

Appropriation Account 

Appropriation Bill 

Appropriation 

Appropriator 

Approval 

Approve 

Approved book 

Approved candidate 

Approved list - 

Approved probationer 

Approved school 

Approved 

Approver 

Approver’s evidence 

Approximate 
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விலை மதிப்பீடு 

மதிப்பீடு; கணித்துக் கூறு 

விலை மதிப்பீடு 

மதிப்பீட்டாளர் 

பாராட்டத்தக்க; மதிக்கத்தக்க 

பாராட்டு 

உணர்ந்து பாராட்டுதல்; புகழ்ச்சி 
கைப்பற்று; உணர்; ஐயுற்று அஞ்சு 
அச்சம்; கைப்பற்றல் 

தொழில் பழகுநர்; பயிற்சி மாணவர்; 
பணி பயிலுநர் 

தொழில் பழகு பருவம்; பழகுநிலை; 
பயில்நிலை 

அறிவி; தெரிவி 

அணுகுசாலை 

அணுகு; காணுமுறை 

அணுகத்தக்க; அடையத்தக்க 

ஒப்புதல்; ஏற்பு 
உரிய; பொருத்தமான 

பொருத்தமான கணக்கு; பயன் 
ஒதுக்கீட்டுக் கணக்கு 

நிதி ஒதுக்கீட்டுச் சட்ட வரைவு 

ஒதுக்கீடு; நிதி ஒதுக்கம் 
ஒதுக்கீடு செய்பவர் 

ஏற்பு; ஒப்புதல் 
ஏற்றுக்கொள் 

ஏற்கப்பட்ட நூல் 

ஏற்கப்பெற்ற வேட்பாளர் 

ஏற்கப்பெற்ற பட்டியல் 

தகுதிகாண்பருவம் நிறைவு 
பெற்றவர் 

ஏற்பிசைவு பெற்ற பள்ளி 

ஏற்கப்பட்ட 

குற்றம் ஏற்ற சான்றாளர் 

குற்றம் ஏற்றவரின் சான்று 

ஏறத்தாழ



Approximation 

Apprehended 

Apropos 

Apt 

Aptitude 

Aptitude Test 

Aptly 

Aqua 

Aquarium 

Aquatic plants 

Aquatic 

Arable land 

Arbiter 

Arbitrary 

Arbitrate 

Arbitration 

Arbitrator 

Arboriculture 

Arch 

Arch Pattern 

Archaeological 

Archaeological Remains 

Archaeological Site 

Archaeologist 

Archaeology 

Archaic 

Archer 

Archery 

Archives 
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நெருங்கி இருக்கச் செய்தல் 

பிடிக்கப்பட்ட ; தளைப்பட்ட 
ஒருவரைச் சார்ந்த பொருள் 
தொடர்பாக 

பொருத்தமான 

இயற்கைப் பாங்கு; உளச்சார்பு; 
நாட்டம், திறனறிதல் 
உளச் சார்புத் தேர்வு, விருப்பம் / 
நாட்டம் குறித்த தேர்வு; 
திறனறித்தேர்வு 
தக்க விதமாக; பொருத்தமாக 

நீர் 
நீர்வாழ் உயிரினக் காட்சியகம் 
நீர்த் திணைகள்; நீர்ப்பயிரிகள் 
நீர்வாழ் ; நீர் தொடர்பான 
பயிரிடத்தக்க நிலம் 

நடுவர் 
நெறியின்றி; மனப்போக்கான: 
த்ன்னெண்ணப்படி; 
தன்னிச்சையான 

தீர்ப்பளி 

நடுவர் தீர்ப்பு இசைவுத் தீர்ப்புழுறை 
நடுவர்; இசைவுத் தீர்ப்பாளர் 
மர வளர்ப்புக் கலை 

வளைவு 

வில் வடிவம் 

தொல்லியல் சார்ந்த 

தொல்லியல் எச்சங்கள் 
தொல்லியல் ஆய்வுக்களம் 

தொல்லியல் வல்லுநர் 

தொல்லியல் 

பண்டைய 

வில்லாளி 

வில்வித்தை 

ஆவணங்கள்; ஆவணக் 
காபபகம்



Architect 

Architecture 

Archway 

Ardency 

Ardent 

Ardently 

Arduous 

Area 

Area Committee 

Area of Operation 

Arena 

Argue 

Argument 

Arid 

Aright 

Arise 

Arising current 

Aristocracy 

Aristocrat 

Arithmetic 

Arithmetical 

Arithmetician 

Armada 

Armament 

Armed Force 

Armed Reserve Police 

Armed 

Armistice 

Armour 

Armourer 

Armoury 

Arms 

Arms Act 
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கட்டடக் கலைஞர் 

கட்டடக் கலை 

தோரணவாயில் 

புத்துணர்ச்சி; ஆர்வம் 
ஆர்வமிக்க 

புத்துணர்வுடன்; ஆர்வமொடு 
கடினமான 

பரப்பு; பரப்பளவு 

பகுதிக் குழு 
செயற்பாட்டுப் பகுதி 

களரி; செயற்களம் 

எதிராடு; தருக்கம்செய்; வாதிடு 

வழக்குரைத்தல் 

வரண்ட 

நேராக; சரியான முறையில் 

கண்ணுக்குப் புலப்படு; தோன்று 

தொடங்கு தாள் 

உயர்மக்கள் ஆட்சி 

உயர் செல்வமக்கள் 

எண் கணக்கு 

கணிதத் தொடர்பான 

கணித வல்லுநர் 

கப்பற்படை; கடற்படை 
போர்க்கருவிகள் 

ஆயுதப் படை; கருவியேந்திய 
படை 

கருவிப்படைக் காவலர் 
படைக்கலம் கொண்ட 
போரிடை ஓய்வு 
கவசம்; காப்புறை 

படைக்கலன் ஆக்குநர்; கவசம் 
உருவாக்குநர் 

படைக்கலக் கொட்டில் 
படைக்கலம 

படைக்கலச் சட்டம்



Arms and Ammunitions 

Arms Licence 

Army 

Around 

Arrack 

Arraignment 

Arrange 

Arranged 

Arrangement 

Arrear 

Arrear Bill 

Arrear Claim 

Arrear Collection 

Arrear List 

Arrears of Pay 

Arrears of Pension 

Arrest 

Arrest and Detention 

Arrest Warrant 

Arrest without warrant 

Arrested 

Arrestee 

Arrester/Arrestor 

Arrival 

Arrived 

‘Arrogance 

Arrogant 

Arrogantly 

Arrow mark 

Arrow 
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போர்க்கருவிகளும் 
தளவாடங்களும்; ஆயுதங்களும் 
வெடிமருந்துகளும் 

படைக்கல உரிமம் 

படை 

சுற்றி; சூழ 
சாராயம்; வெறிநீர் 

குற்றஞ்சாட்டுதல்; குற்றஞ்சாற்றுதல் 
ஏற்பாடு செய்; சீர்ப்படுத்து; 
நிரல்படுத்து 
ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட 

ஏற்பாடு 
நிலுவை 

நிலுவைப் பட்டி 

நிலுவைக் கோரிக்கை; நிலுவைக் 
'கேட்புரிமை 

நிலுவைத் தண்டல் 
நிலுவைப் பட்டியல் 

சம்பள நிலுவை 

ஒய்வூதிய நிலுவை 
தளை செய்; தடுத்து நிறுத்து 
தளை செய்து காப்பில் வைத்தல் 
தளை செய்வதற்கான பற்றாணை: 
பிடியாணை 

பிடியாணையில்லாத் தளை 
தளை செய்யப்பட்ட; தடுக்கப்பட்ட 
தளை செய்யப்பட்டவர் 
தளை செய்பவர்; தடுப்பவர் 
வருகை 

வந்தடைந்த; வந்திருக்கிற 
இறுமாப்பு; அகந்தை 
பிடிவாதமான; முரட்டுத்தனமான 
முரட்டுத்தனமாக 

அம்புக்குறி 
அம்பு



Arsenal 

Arson 

Art 

Art Gallery 

Art Paper 

Artesian Well 

Article 

Article of Constitution 

Articles of agreement 

Articles of Association 

Articles of Partnership 

Articles of Peace 

Articles of War 

Artificer 

Artificial 

Artificial Feeding 

Artificial Insemination 

Artificial Insemination 

Centre 

Artisan 

Artisan Inams 

Artisan plot 

Artisans and Agriculturists 

Artistic work 

Artists 

Arts and Crafts 

Arts College 

As 

As a matter of fact 

As a matter of policy 

As a matter of principle 
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படைக்கலக் கிடங்கு; 
படைக்கலச் சாலை; படையகம் 

தீ வைப்பு; எரியூட்டல் 

கலை 

கலைக்கூடம் 

வழவழப்புத் தாள்; கலைத் தாள் 

ஊற்றுக் கிணறு 

பொருள்; பண்டம்; சரக்கு; கட்டுரை; 
பிரிவுக் கூறு 

அரசமைப்புச் சட்டப்பிரிவுக் கூறு 

உடன்பாட்டு விதிகள்; ஒப்பந்த 

நெறிமுறைகள் 

சங்க அமைப்பு விதிகள்; அமைப்பு 
நெறிமுறைகள் 

கூட்டாண்மை விதிகள் 

அமைதிக்கான ஒப்பந்த விதிகள் 

போர் விதிகள்) போர் நெறிமுறைகள் 
கைவினைஞர் 

செயற்கையான; போலியான 

செயற்கை முறை ஊட்டல் 

செயற்கைக் கருவூட்டல் 

செயற்கைக் கருவூட்டு நிலையம் 

(கால்நடை) 

கைவினைஞர்; கைத்திறத் 
தொழிலாளர்; கம்மியர் 

கைவினைஞர் நல்கை 

சிறுமனை; குறுமனை; கைம்மனை 

கைவினைஞரும் உழவரும் 

கலைத்திறம் வாய்ந்த வேலை 

கலைத் தொழிலர்; நடிகர்; பாடகர்; 
கலைஞர்; ஓவியர் 

கலையும் கைத்தொழிலும் 

கலைக் கல்லூரி 

போல 

உள்ளபடியாக 

கோட்பாட்டின்படி 

கொள்கையின்படி



As arule 

As a special case 

As and when required 

As applicable to him 

As contemplated in Government 
order 

As detailed below 

As for instance 

As on date 

AS soon as 

As stated above 

As the case may be 

As usual 

As yet 

Asbestos 

Ascend 

Ascendant 

Ascent 

Ascertain 

Ascertained . 

Ascribe 

Ash 

Ash Tray 

Ashamed 

Aside 

Aspect 

Aspersion 

Aspiration 

Assassinator 

Assassination 

Assault 

Assemble 

38 

நடைமுறையின்படி; வழக்கப்படி; 
விதிப்படி 

தனி நேர்வாக 

தேவைப்பட்டபோதெல்லாம் 

அவருக்குப் பொருந்துமாறு 

அரசாணையின் கருத்துப்படி 

பின் விளக்கியுள்ளவாறு 

சான்றாக 

அன்றைய நாளில் 

விரைவில் 

மேற்சொன்னபடி; மேற்கண்டவாறு 

நேர்வுக்கேற்ப; நிலைக்கேற்ப 

வழக்கம்போல; எப்போதும்போல 

இதுவரை; இன்றுவரை 

கல்நார் 

ஏற்றம்; ஏறு; முன்னேறு 
முன்னோர்; மூதாதையர் 
ஏற்ற தளம், உயர்ந்து செல்லல் 

உறுதியாய் அறி; உறுதிப்படுத்து 

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட 

சாட்டியுரை; குறித்துக் காட்டு 

சாம்பல் 

சாம்பற்படிக்கம்; சாம்பல்தட்டம்; 
புகைத்தட்டம் 

தலைகுனிவான; வெட்கிய 

தள்ளி; அப்பால்; தனிமையில் 

நோக்கம்; பார்வை; தன்மை 

பழிதூற்றுதல்; அவதூறு 
குறியார்வம்; பேரார்வம் 

கொலையாளி 

வன்கொலை 

வலிந்து தாக்குதல் 
ஒன்று கூடு; ஒன்று கூட்டு; திரட்டு; 
ஒன்றுசேர்



Assembled 

Assembly 

Assembly Constituency 

Assent to Bill 

Assents 

Assert 

Assess 

Assessable 

Assessed 

Assessee 

Assessing Authority 

Assessment 

Assessment basis 

Assessment of Duty 

Assessment of Tax 

Assessment Order 

Assessment year 

Assessor 

Assets 

Assets and Liabilities 

Assign 

Assignee 

Assignment 

Assignor 

Assimilate 

Assist 

Assistance 

Assistant 

Associate 
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ஒன்றுசேர்த்த; ஒன்றிணைந்த 
பேரவை 

சட்டப்பேரவைத் தொகுதி 

சட்ட வரைவிற்கு இசைவு 

ஒப்புதல்; இசைவு 
உறுதியாகக் கூறு; நிலைநாட்டு 

மதிப்பீடு செய்; வரிசுமத்து 

மதிப்பிடத்தக்க 

மதிப்பிடப்பட்ட 

வரி விதிப்புக்குரியவர் 

மதிப்பீட்டு அதிகாரி; மதிப்பீட்டு 
ஆணைக்குழு 

வரி; வரி மதிப்பீடு 

வரி அடிப்படை 

தீர்வை மதிப்பீடு 

வரி மதிப்பீடு 

வரித் தீர்வை ஆணை 

வரித் தீர்வை ஆண்டு 

தீர்வையாளி; மதிப்பீட்டாளர்; 
மதிப்பிடுபவர் 

சொத்து; உடைமை நிலைமுதல் 

உடைமைகளும் கடப்பாடுகளும் 

ஒப்படை; உரிமை மாற்று; ஒதுக்கு; 
உரிமைப்படுத்து; மாற்றுரிமையளி 

ஒப்படை பெற்றவர்; உரிமை 

மாற்றம்; மாற்றுரிமை பெற்றவர் 

ஒப்படைப்பு; உரிமை மாற்றல்; 

ஒதுக்கல்; மாற்றுரிமை 

உரிமை மாற்றுநர்; ஒப்படை 

செய்பவர்; மாற்றுரிமையளித்தவர் 

தன்னியலாக்கு; ஒருங்கிணை 

உதவு 

உதவி 

உதவியாளர் 

இணை; இணையான; கூட்டாளி; 

சாரபு



Association 

Association of ideas 

Assort 

Assuage 

Assume 

Assume power 

Assumed 

Assumption 

Assumption of charge 

Assurance ~ 

Assure 

Asterisk 

Astrology 

Astronaut 

Astronomy 

Astute 

Asylum 

At 

At a very early date 

At all events 

At an early date 

At any rate 

At last | 

At once 

At owner’s risk 

At par 

At Random 

At: oe 

At the ves‘ 

At the instance of 
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கழகம் 

எண்ண இயைபு; ஒத்த கருத்து 
வகைப்படுத்து 

மட்டுப்படுத்து; தணி 

புனைவாகக் கருது; மேற்கொள் 

அதிகாரம் மேற்கொள்; பதவியேற்பு 

ஏற்றுக்கொண்ட; கற்பனை செய்த; 
ஊகித்த 

கற்பனை; ஊகம் 

பொறுப்பேற்றல் 

உறுதி; நம்பிக்கை: காப்புறுதி; 
இசைவுறுதி; உறுதிமொழி 
ஆறுதல் அளி; உறுதியளி 
உடுக்குறி 
கணியவியல்; சோதிடவியல் 

வானியலர்; விண்வெளி வீரர் 
வானியல் 

கூர்மதியுடைய சூழ்ச்சித்திறமுடைய 
காப்பகம்; புகலிடம் 

மீது ; மேல் 

மிக விரைவில் 

எது நேர்ந்தாலும் 
விரைவில் 
எவ்வாறிருப்பினும் 

இறுதியில்; கடைசியில் 
உடனடியாக 

உடைமையரின் பொறுப்பில்; 
இழப்புப் பொறுப்பு 
உடைமையரைச் சாரும் 
முகமதிப்பின்படி 

- ஒழுங்குமுறையின்றி; வரிசை 
முறையின்றி; அங்கொன்றும் 
இங்கொன்றுமாக 
இடர்நிலையில் 
மிகச் சிறந்த 

வேண்டியபடி; வேண்டுகோளின்படி



At the most 

At the rate of 

At the same time 

At will 

Atheism 

Atheist 

Athlete 

Athletic 

Atlas 

At least 

Atmosphere 

Atom 

Atomic Energy 

Atomic power 

Atonement 

Atrocity 

Attach 

Attachable 

Attached 

Attachment 

Attachment before Judgement 

Attachment of pay 

Attachment of property 

Attachment order 

Attack 

Attain 

Attainable 

Attained 

Attainment 

Attempt 

Attempted 

Attend 

Attendance 
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மிக உயர்ந்த அளவு; மிக அதிகமாக 

வீதப்படி; மேனிக்கு 

அதே நேரத்தில் 
விருப்பப்படி 

இறைமறுப்பியல்; நாத்திகம் 

இறைமறுப்பாளர்; நாத்திகர் 

உடற்பயிற்சிப் போட்டியாளர் 

விளையாட்டுத் தொடர்பான 

நிலவரைபடத் தொகுதி 

குறைந்த அளவு 
வளிமண்டலம்; சூழல் 

அணு 

அணு ஆற்றல்; அணுசக்தி 
அணுத்திறன் 
கழுவாய் 

அட்டூழியம் 
இணை; சேர்; ஒட்டு; பற்று 

பற்றுகைக்குரிய; இணைப்புக்குரிய 

இணைக்கப்பட்ட; இணைந்த 

பற்றுகை; இணைப்பு; சேர்ப்பு 

தீர்ப்புக்குமுன் பற்றுகை 

பற்றுகை செய்யப்பட்ட சம்பளம்; 
சம்பளப் பற்றுகை 

பற்றுகை செய்யப்பட்ட சொத்து; 
சொத்துப் பற்றுகை 

பற்றுகை ஆணை 

தாக்குதல்; கண்டனம்; தாக்கு 

பெறு; அடை 

பெறத்தக்க; அடையத்தக்க 

பெற்ற; அடைந்த 
பெறுதல் 

முயற்சி 

முயற்சித்த 
கவனி; வந்திரு 

வருகை



Attendance Register 

Attendant 

Attender 

Attention 

Attentive 

\ttentively - 

Attest 

Attestation 

Attested 

Attire 

Attitude 

Attorney 

Attorney-General of India 

Attract 

Attracted 

Attribute 

Attune 

Auction 

Auction Purchaser 

Auctioneer 

Audacious 

Audible 

Audience Chamber 

Audience Hall 

Audience 

Audio 

Audio Cassette 

Audio Recording 

Audio-Visual Aids 

Audio-Visual Education 

Audio-Visual Equipment 
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வருகைப் பதிவேடு 

துணையாள்; உடனிருக்கிற; 

துணைஞர் 
துணையாள் 

கவனம்; பார்வை 

கவனமுள்ள; விழிப்புள்ள 

கவனத்துடன்; கவனமாக 

சான்றொப்பமிடு 

சான்றொப்பம் 

சான்றொப்பமிட்ட 

உடை; சிறப்பு உடை 

மனப்பான்மை; போக்கு 

வழக்குரைஞர் 

இந்திய அரசுத் தலைமை 
வழக்குரைஞர் 

கவர்; மயக்கு 

கவரப்பட்ட; ஈர்க்கப்பட்ட 

கற்பித்துக் கூறு 

இசைவி; பொருந்து 

ஏலம்; பெருவிலை 

ஏலம் எடுப்பவர் 

ஏலமிடுபவர் 

துணிச்சலான; துடுக்கான: 
முன்பின் எண்ணிப் பார்க்காத 
கேட்கத்தக்க (ஒலி) 
பேட்டி அறை; நேர்காணல் அறை 

காணற்கூடம் 

அவையோர், பேட்டி; செவ்வி 
ஒலி சார்ந்த 

ஒலியிழை; ஒலிப்பேழை; ஒலிநாடா 
ஒலிப்பதிவு 

ஒலி- ஒளிக் காட்சித் துணைக் 
கலங்கள் 

ஒலி-ஒளிக் காட்சிக் கல்வி 

ஒலி-ஒளிக் காட்சித் தளவாடம்



Audit 

Audit Certificate 

Audit Clerk 

Audit Fees 

Audit Intimation 

Audit Notes 

Audit Objections 

Audit Officer 

Audit Register 

Audit Report 

Audit Slip 

Audited 

Auditing 

Audition test 

Auditor 

Auditor’s Certificate 

Auditor’s report 

Auditor-General 

Auditorium 

Augment 

August 

Auspices 

Auspicious 

Austerity 

Authentic 

Authenticate 

Authenticated 

Authentication 

Authenticity 
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தணிக்கை; தணிக்கை செய்; 
கணக்காய்வு செய் 

தணிக்கைச் சான்றிதழ்; 
கணக்காய்வுச் சான்றிதழ் 

தணிக்கை எழுத்தர் 

தணிக்கைக் கட்டணம் 

தணிக்கை அறிவிப்பு 

தணிக்கைக் குறிப்புகள் 

தணிக்கை மறுப்புரைகள் 

தணிக்கை அலுவலர் 

தணிக்கையர் பதிவேடு 

தணிக்கை அறிக்கை 

தணிக்கைச் சீட்டு 

தணிக்கை செய்யப்பட்ட 

கணக்குத் தணிக்கை 

குரல் தேர்வு 
கணக்குத் தணிக்கையாளர்; 

தணிக்கையாளர்; 
கணக்காய்வாளர் 

தணிக்கையர் சான்றிதழ் 

கணக்குத் தணிக்கையாளர் 
அறிக்கை 

(இந்திய அரசுத்) தணிக்கைத் 
தலைமை அலுவலர 

அவைக்கூடம்; கலையரங்கம் 

பெருக்கு; வளரச்செய் 

மாண்புறு; மேதகு; பெருமைமிகு 

சார்பு, ஆதரவு 
உகந்த; மங்கலமான 

மிக எளிமையான; சிக்கனமான 

நம்பத்தக்க; உற்ற வழியிலான 

நம்பத்தக்கதாக்கு; ஆக்க உரிமைச் 
சான்றளி 

உண்மையெனச் சான்றுரைக்கப்பட்ட 

உண்மையெனச் சான்றுரைத்தல் 

நம்பத்தக்க நிலை; சான்றுறுதி



Author 

Authoress 

Authorisation 

Authorisation Letter 

Authorisation Slip 

Authorise 

Authorised, Authorized 

Authorised Capital 

Authorised Dealer 

Authorised Edition 

Authorised Forms 

Authorised Person 

Authorised rate 

Authorised Representative 

Authorised stock 

Authorised Version 

Authoritative 

Authoritatively 

Authorities 

Authority 

Auto Rickshaw 

Autobiography 

Autocracy 

Autocrat 

Autograph 

Automatic 

Automatic Signal 

Automatically 
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நூலாசிரியர்; ஆக்கியோன் 

நூலாசிரியை 

அதிகாரம் வழங்குதல்; உரிமை 
வழங்கல் 

அதிகாரமளிப்புக் கடிதம்; 
இசைவாணை 

அதிகாரமளிப்புச் சீட்டு; 
உரிமையளிப்புச் சீட்டு; 
இசைவாணைச் சீட்டு 

அதிகாரமளி; உரிமையளி; 
இசைவளி 

ஏற்பளிக்கப்பட்ட; ஒப்புதல் பெற்ற 
இசைவளிக்கப்பட்ட மூலதனம் 

இசைவளிக்கப்பட்ட வணிகர் 
ஒப்பிய பதிப்பு 

ஒப்பிய படிவங்கள் 

அதிகாரம் பெற்றவர்; உரிமை 
பெற்றவர் ் 
இசைவளிக்கப்பெற்ற மதிப்பீடு 
அதிகாரம் பெற்ற சார்பாளர்; 
உரிமை பெற்ற சார்பாளர் 

இசைவளிக்கப்பெற்ற சரக்கிருப்பு 

ஒப்பிய கருத்து; ஒப்பிய கூற்று 

அதிகாரம் பெற்ற; தகுதியுடைய 
அதிகாரத்துடன்; அதிகாரமாக 
அதிகாரம் உள்ளவர்கள் 

தகவர்; தகவாளர்; அதிகாரம்; 
அதிகாரி; ஆணைக் குழு 
தானி; தானியங்கி; இழுவை 

தன் வரலாறு 
வல்லாட்சி 

கடுங்கோன்மையர்; வல்லாட்சியர் 
வாழ்த்தொப்பம்; நினைவொப்பம் 
தானியங்கி 

தானியங்கி அடையாளம் / 
போக்குவரத்து 

தானாகவே



Automobile 

Autonomous 

Autonomy 

Autopsy 

Autumn 

Auxiliary 

Avail 

Available 

Avenue 

Avenue trees 

Average Daily Attendance 

Average Emoluments 

Average Pay 

Average total 

Average yield 

Average 

Averment 

Aversion 

Avert 

Aviation 

Aviator 

Avocation 

Avoid 

Avoidable 

Avoidable expenditure 

Avoidance 

Await 

Awaited 

Awake 
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தானியங்கி; உந்தூர்தி, 
தானியங்கிப் பட்டறை 

தன்னாட்சி உரிமையுடைய 

தன்னாட்சி 

பிண ஆய்வு; சவப் பரிசோதனை 

இலையுதிர் காலம்; கூதிர்ப் பருவம் 

துணையான, உதவியான; கூடுதலான 

பயன்படுத்திக்கொள் 

கிடைக்கக்கூடிய 

நிழற்சாலை; வாய்ப்பு 

நிழல்தரு மரங்கள் 

சராசரி நாள் வருகை; நிரலளவு 
நாள் வருகை 

சராசரி ஊதியம்; நிரலளவு ஊதியம்; 
நிரல் ஊதியம் 

நிரலளவுச் சம்பளம்; சராசரிச் 
சம்பளம்; நிரல் சம்பளம் 

சராசரி மொத்தம்; நிரலளவு 
மொத்தம் 

சராசரி விளைச்சல்; நிரலளவு 

விளைச்சல் 

சராசரி; நிரலளவு 

வற்புறுத்தல்; வலியுறுத்தல் 

வெறுப்பு; பகைமை 

வேறு பக்கமாகத் திருப்பு; தடு 

வான்வழிப் போக்குவரத்து; 

வானூர்திப் பயணம் 

வான்வலவர் 

துணைத் தொழில்; தொழில் 

தவிர்; விலக்கு 

தவிர்க்கக்கூடிய 

தவிர்க்கக்கூடிய செலவினம் 

தவிர்ப்பு 

காத்திரு; எதிர்பார்த்திரு 
எதிர்பார்க்கப்பட்ட 

எழுப்பு; விழித்தெழு



Awakened 

Awakening 

Award 

Award of Black Mark 

Award of Certificate 

Award of Red Entry 

Aware 

Awareness 

Awe-inspiring 

Awful 

Awhile 

Awkward 

Axiom 

Axis 

Axles 

Ayacut 

Ayah 

Ayurvedic System 

Babyhood 

Baby 

Baby-Jelley (Chips) 

Baby-sitter 

Bachelor 
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விழிப்பான; விழித்தெழுந்த 
விழிப்பூட்டுகிற; கிளர்ச்சியுடைய 

தீர்ப்பு, பரிசு 

கறுப்புக் குறியீடு அளித்தல்; 
தவறிழைத்த குறிப்புப் பதிவு; 
தண்டனைக் குறிப்புப் பதிவு 

அளித்தல் 
சான்றிதழ் வழங்கல் 

திறமைக் குறியீடு வழங்கல்; 
பணித் திறமைக் குறிப்புப் பதிவு 
அளித்தல் 
அறிந்துள்ள; விழிப்புள்ள 

விழிப்புணர்வு 
மதிப்பச்சம் அளிக்கிற; வியப்பும் 
மருட்சியும் அளிக்கிற 
பொறுத்துக்கொள்ளமுடியாத; 

மிகமோசமான 

சிறிதுநேரம்; கொஞ்ச நேரம் 

அருவருப்பான; சீர்கேடான; 
கொச்சையான; அலங்கோலமான: 

திருத்தமில்லாத 
மூதுரை; செம்பொருள்; 
அடிப்படை; மெய்ம்மை 
அச்சு 

இருசுகள் 

ஆயக்கட்டு; பாசனப்பரப்பு 

பணிப்பெண்: ஆயா 

ஆயுர்வேத மருத்துவமுறை 

மகவுப் பருவம்; குழந்தைப் பருவம் 
மகவு; கைக்குழந்தை 
பொடிக் கல்; பொடிச் சல்லி 

செவிலித் தாய்; குழந்தை பேணுநர்: 
குழந்தைக் காப்பாளர்: ஆயாள் 

மணமாகா ஆடவர்; மாணி



Back file 

Back issue 

Back reference 

Back side 

Back 

Back-bencher 

Back-biting 

Back-bone 

Back-dated 

Backdoor 

Background 

Backing 

801-102 

Backward 

Backward Class 

Backwardness 

Backwater 

Backyard 

Bacteria 

Bactericide 

Bacteriology 

Bad 

Bad behaviour 

Bad character 

Bad Debt 

Bad Debt Fund 

Bad Debt Reserve 

Bad Title 

Badge 

Badge and Belt 
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முந்தைய கோப்பு; முன் கோப்பு 

கடந்த இதழ்; முந்திய இதழ் 
பின் பார்வை; பின்குறிப்பு 

பின்புறம்; பின்பக்கம் 

பின்னால்; கடந்த 

பின் வரிசையர்; பின்னணியர் 

புறங்கூறுதல்; புறங்கூறல் 
முதுகெலும்பு 
பின்தேதியிட்ட; பின்நாளிட்ட 

முறை தவறான; பின்வாயில்; 

கொல்லைப்புற வழி 

பின்னணி; பின்புலம் 

பின்னடைவு; ஆதரவு, 
பின்னோக்குதல் 

தேக்கம்; நிலுவை; எச்சம் 

பிற்படுத்தப்பட்ட 

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் 

பின்தங்கிய நிலை 

உப்பங்கழி; காயல் 

புழைக்கடை; கொல்லைப்புறம் 

நுண்மம்; நுண்ணுயிரி 

நுண்மக் கொல்லி 

நுண்மவியல்; நுண்ணுயிரியல் 

தீய; கெட்ட 

தீய நடத்தை; தீயொழுக்கம் 

தீய பண்பு 

வாராக் கடன் 

வாராக் கடன் நிதி 

வாராக் கடனுக்கான சேம 

ஒதுக்கீடு 
(சட்டப்படி) செல்லா உரிமை மூலம் 

குறியீட்டுச் சின்னம்; அடையாள 

வில்லை; குறிவில்லை 

வில்லையும் கச்சையும்



Badly 

Baffle 

Bag 

Bag and Baggage 

Baggage 

Bail 

Bail Application 

Bail Bond 

Bailable 

Bailable offence 

Bailable warrant 

Bailee 

Bailiff 

Bailment 

Bailor 

Bait 

Baker 

Bakery 

Baksheesh 

Balance 

Balance at his credit 

Balance Sheet 

Balanced 

Balanced Budget 

Balanced Diet 
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மோசமாக; மிக அவசியமாக; 
கட்டாயமாக 

குழப்பமடையச் செய் 

பை 

மூட்டை முடிச்சுகள் 

தட்டுமுட்டுப் பொருள்கள் 

பிணையம்; பிணை 

பிணை விண்ணப்பம் 

பிணை முறி 

பிணையில் விடத்தக்க; 
பிணையில் விடுவதற்குரிய 

பிணையில் விடத்தக்க குற்றச் 

செயல் 

பிணையில் விடுவதற்குரிய 

பற்றாணை; பிணையில் விடு 
பிடியாணை 

பிணையேற்பவர் 

வழக்குமன்றத் தலையாளி; 

வழக்குமன்ற நிறைவேற்றாளர்; 

நிறைவேற்றாளர் 
ஒப்படைவு 

ஒப்படைவு செய்பவர் 

தூண்டில் இரை; கவர் பொருள் 

அடுமனையாளர் 

அடுமனை; வெதுப்பகம் 

விருப்பளிப்பு அன்பளிப்பு கையுறை 
மீதி;நிலுவை;இருப்பு;நிறைகோல்; 
துலாக்கோல்; தராசு; சமநிலை 

அவரது கணக்கிலுள்ள இருப்பு 

இருப்புநிலைக் குறிப்பு; 
ஐந்தொகைக் குறிப்பு; 
கையிருப்புக் குறிப்பு 

சமன் செய்த 

சமநிலை வரவு-செலவுத் திட்டம்; 

சமநிலைப் பாதீடு 

ஊட்ட உணவு: சமனூட்ட உணவு



Balanced Feed 

Balancing 

Balcony 

Bale 

Ball 

Ballot 

Ballot box 

Ballot paper 

Ballot unit 

Ban 

Ban on recruitment 

Band 

Band Switch 

Bandage 

Bandh 

Bandicoot 

Baneful 

Bangle 

Bungling 

Banian 

Banish 

Banished 

Banishment 

Bank 

Bank Deposit 

Bank Draft 

Bank Guarantee 

Bank Instrument 
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ஊட்டத் தீனி; சமனூட்டத் தீவனம் 

சமன்படுத்தல்; சமநிலையான; 
சமன் செய்கிற 

மாடி முகப்பு; முகமாடம்; மாடம் 

பெருங்கட்டு 

பந்து 
ஒப்போலை; வாக்குச்சீட்டு 

ஒப்போலைப் பெட்டி; வாக்குப்பெட்டி 

ஒப்போலை; வாக்குச்சீட்டு 

வாக்களி கலன் 

தடு; தடை; தடைசெய்; 
தடைப்படுத்து; தடையாணை 

இடு 
பணியமர்த்தத் தடை 

சுற்றுப்பட்டை; கட்டு; குழு; இசைக் 
கருவிகள் 

அலைவரிசைத்தொகுதி மாற்றி; 
பட்டை இணைப்பு மாற்றி 

கட்டுத்துணி; துணிப்பட்டை 

பொதுவேலை நிறுத்தம்; கதவடைப்பு 

பெருச்சாளி 

அழிவைத் தரத்தக்க; கேடு 
விளைவிக்கிற; இடர்ப்படுத்துகிற 

வளையல் ் 

குளறுபடி; குளறுபடி செய்தல் 

உள்ளொட்டி 

நாடு கடத்து; துரத்து; அகற்று 
கடத்தப்பட்ட 

நாடு கடத்தப்படுதல் 

வைப்பகம்; வங்கி; கரை 

வங்கி வைப்புத்தொகை; வைப்பக 
வைப்புத்தொகை 

வங்கி வரைவோலை 

வங்கிப்பொறுப்புறுதி 

வங்கிக் காசாவணம்; வைப்பகக் 
காசாவணம



Bank Notes 

Banker 

Banker’s cheque 

Banking 

Banking charges 

Banking Corporation 

Bankrupt 

Bankruptcy 

Bankruptcy Proceedings 

Banned 

Banner 

Banner Headline 

Banquet 

Banquet hall 

Baptism 

Bar 

Bar Association 

Bar Council 

Barbarians 

Barbed wire 

Bargain 

Bargainee 

Bargainer 

Bargaining 

Barge 

Bark 

Barley 
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வங்கிப் பணமுறி; வைப்பகப் 
பணமுறி 

வைப்பகக் காசோலை 

வைப்பகவியல்; வைப்பகத்தொழில் 
வைப்பகக் கட்டணங்கள் 

வைப்பகக் கழகம் 

நொடித்தவர் 

நொடிந்த நிலை 
நொடிப்பு நடவடிக்கைகள் 

தடை செய்யப்பட்ட 

விளம்பரப் பட்டிகை; பதாகை 
நாளிதழின் தலைப்புச்செய்தி; 
தோரணத் தலைப்புச்செய்தி 

பெருவிருந்து 
விருந்து மண்டபம் 
(கிறித்)பெயரிடு விழா; 
திருக்கோயில் நுழைவுச் சடங்கு 
வழக்குரைஞர் குழாம்; உசாவற் 
கூண்டு; கம்பி; பாளம்; தடை; மதுக் 
கூடம்; அருந்தகம் 

வழக்குரைஞர் கூட்டகம்; 
வழக்குரைஞர் கழகம் 

வழக்குரைஞர் அவை, வழக்குரைஞர் குழாம் / மன்றம்; 
வழக்குரைஞர் பேராயம் 
விலங்காண்டி; ஆதி மனிதர்கள் 
முட்கம்பி; முள்வேலி 
பேரம் பேசு; விலை பேசு 
பேரம் எடுப்பவர்; சம்மதிப்பவர் 
பேரம் பேசுபவர் 

பேரம் பேசுகிற; பேரம் பேசுதல் 
நீள்பெரும்படகு; வன்குறுக்கீடு 
மரப்பட்டை: பட்டையுரி 

பார்லி; அரிசி; வாற்கோதுமை



Barometer 

Barracks 

Barrage 

Barred 

Barred by limitation of time 

Barrel 

Barren land 

Barren 

Barricade 

Barrier 

Barrister at Law 

Barter 

Base 

Base metal 

Base year 

Based on 

Based on precedents 

Baseless 

Baseline 

Basement 

Basement Level 

Basic 

Basic Pay 

Basic Education 

Basic Servant 

Basic. Training 

Basin 
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காற்றழுத்தமானி; காற்றளவி 

பாளையம்; படைக் குடியிருப்பு; 

பாசறை; படைவீடு 

தொடர்ந்து குண்டுவீசித் 
தாக்குதல்; தொடர்வினாக்கள்; 
கேள்விக்கணைகள்; தடுப்பணை 

தடுக்கப்பட்ட 

காலம் கடந்த; காலவரை கடந்த 

மிடா; பெருங்கலம் 

தரிசு நிலம்; வளமற்ற நிலம்; பாலை; 
கரம்பு; கரம்பை 

வரண்ட; வளமற்ற; மலடான 

வழியடைப்பு; தடுப்பரண் 

தடை வேலி; தடையரண்; 
தடங்கல்; தடுப்பு 

இங்கிலாந்தில் பட்டம் பெற்ற 
வழக்கறிஞர் 

பண்டமாற்று 

அடி; அடிப்பகுதி; அடிப்படை; 
இழிவான 

தாழ் கனிமம்; மூலமாழை 

அடிப்படை ஆண்டு 

அடிப்படையில் 

முன்னிகழ்வின் அடிப்படையில் 

அடிப்படையற்ற 

அடிப்படைக் கோடு 

அடித்தளம் 
அடித்தள மட்டம் 

அடிப்படையான 

அடிப்படை ஊதியம்; 
அடிப்படைச் சம்பளம் 

அடிப்படைக் கல்வி 

அலுவலக உதவியாளர் 

அடிப்படைப் பயிற்சி 

வட்டில்; வடிநிலம்



Basis 

Basket 

Batch 

Bath 

Bath room 

Bath tub 

Bathing Ghat 

Batta 

Battalion 

Battery 

Battery Car 

Battery charging 

Battery service 

Battery torch 

Battle 

Battle Field 

Bay 

Bayonet 

Bazaar 

Be brief 

Be plain with 

Beacon 

Beam 

Bearable 

Bearer 

Bearer cheque 

Bearing 

Bearing capacity 

Beast’ 8 
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அடிப்படை 

கூடை 

அணி; தொகுதி; பாட்டம் 

குளியல் 

குளியலறை 

குளியல் தொட்டி 

நீராடு துறை; படித்துறை 
படிக்காசு; படிப் பணம் 

படைப் பிரிவு; பட்டாளம் 

மின்கலம் 

மின்கலச் சீருந்து 

மின்கலத் திறனேற்றல் 

மின்கலப் பணியகம் 

கை மின்விளக்கு; மின்கல வீச்சு 
விளக்கு 

போர்; சண்டை; போராட்டம் 

போர்க் களம் 

வளைகுடா; விரிகுடா 

துப்பாக்கிமுனை ஈட்டி; 

துமுக்கிமுனைக் கத்தி; 
துமுக்கிமுனை ஈட்டி 

கடைத்தெரு; அங்காடி; கடைவீதி 
சுருங்கக் கூறு 

மறைக்காது பேசு 

ஒளி; ஒளிக்கீற்று 

உத்தரம்; ஒளிக்கற்றை; விட்டம்; 
நாங்குரம்; நங்கூரம்; தூலம் 

பொறுத்துக் கொள்ளத்தக்க 

கொணர்பவர்; எடுத்துச் செல்பவர்: 
பணியாள் 

கொணர்பவர் பணம் பெறும் 
காசோலை; கொணர்பவர் காசோலை- 

ஒழுகலாறு; தாங்குகிற திசைக் 
கூறு; நோக்கு; தாங்கி 
தாங்கு திறன் 

காட்டு விலங்கு



Beat 

Beat of drum 

Beautician 

Beautification 

Beauty 

Because 

Bed 

Bedlam 

Bedridden 

Beeda 

Beedi 

Bee-hive 

Bee-keeper 

Bee-keeping 

Beer 

Beer brewery 

Befall 

Befit 

Befitting 

Before 

Before Christ (B.C.) 

Befriend 

Beg 

Beggar 

Beggar home 

Begin 

Beginner 

Beginning & end 

Behalf 

Behalf of, On behalf of 

Behave 

Behaviour 
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அடிப்பு; துடிப்பு; முறைக் காவல்; 

அடி; புடை 
முரசறைவு 

அழகுக்கலை வல்லுநர் 

அழகுக்கலை 

அழகு 
ஏனெனில்; ஏனென்றால் 

படுக்கை; ஆற்றுப்படுகை 

அமளி துமளி 

படுக்கை நோயாளி 

திரையல்; பாகடையல் 

இலைச் சுருட்டு; பீடி 

தேன்கூடு 

தேனீ வளர்ப்பவர் 

தேனீ வளர்ப்பு 
வார் கோதுமைச் சாறு 

வார் கோதுமை வடிப்பகம் 

நிகழ்; நேரிடு 

தகுதியாகு; பொருந்து 
தகுதியான 

முற்பட; முந்தி 
கிறித்துவுக்கு முன் (கி.மு) 
நட்புக் காட்டு; நண்பராகு 

பிச்சைகேள்; பணிந்துகேள்; 
வேண்டிக் கேள் 

இரவலன்; நல்கூர்ந்தார் 

நல்கூர்ந்தார் மனை; இரவலர் 
இல்லம் 

தொடங்கு 

புதிதாகப் பயில்பவர் 

தொடக்கமும்; முடிவும் 

சார்பு; பொருட்டு 

சார்பாக; சார்பில்; இன்னாரின் 
சார்பாக 

நடந்துகொள்; ஒழுகு 

நடத்தை; ஒழுகலாறு இயங்குமுறை



Beheaded 

Behest 

Behind 

Behold 

Beholder 

Behove 

Being 

Belated 

Belated claim 

Belief 

Believable 

Believe 

Belittle 

Bell 

Belong 

Belongings 

Beloved 

Below 

Below normal 

Belt 

Belt area 

Bemoan 

Benami transaction 

Benami 

Bench 

Bench court 

Bench-division 
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தலை கொய்யப்பட்ட 

கட்டளை; விருப்பம்; 
வேண்டுகோள் 

பின்புறம்: பின்னால் 

பார்: காண் 

பார்ப்பவர்; காண்பவர் 

பொருத்தமாயிரு; தகுதியாயிரு 
இருத்தல்; மெய்ம்மை 

காலங்கடந்த 

காலங்கடந்த கோரிக்கை; 
காலந்தவறிய கேட்புரிமை 

நம்பிக்கை; கோட்பாடு 

நம்பத்தக்க 

நம்பு 
இகழ்; சிறிதாகத் தோற்றுவி; 
புறக்கணி; சிறுமைப்படுத்து 

மணி 

உரியதாயிரு; கூறாயிரு 

உடைமைகள் 

அன்பிற்குரிய 

தாழ்வாக; குறைவாக; கீழே 

இயல்பிற் குறைந்த 
தோல்பட்டை; அரைக்கச்சை; 

வார்ப்பட்டை 

நகரைச் சூழ்ந்த பகுதி; இடைநிலப் 
பகுதி; புறநகர் 
துயருறு; புலம்பு; அரற்று 
இரவல் பெயரில் நடவடிக்கை; 
பெயரிரவல் நடவடிக்கை; மாற்றாள் 
நடவடிக்கை 

மாற்றாள் 

நீளிருக்கை; விசிப்பலகை; நடுவர் 
ஆயம்; நயனகர் குழு 

நடுவர் அறமன்றம்; அமர்வு முறை 
மன்றம் 

ஈராயம், சிற்றாயம் (உயர்நீதிமன்றம்)



Bench mark — 

Bench-full 

Bend 

Beneath 

Beneath one’s dignity 

Benediction . 

Benefaction 

Benefactor 

Beneficence 

Beneficial 

Beneficiary 

Benefit 

Benefit fund 

Benefit of doubt 

Benefit performance 

Benevolence 

Benevolent 

Benevolent fund 

Benign 

Benumb 

Bequeath 

Bequest 

Bereaved 

Bereavement 

Bereft 
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நில அளவை மட்டக்குறி; கட்டளை 

மாதிரி; பொதுத்திட்ட அளவு; 
கட்டளைப் படியளவு; வரையளவு 

முழு ஆயம் (உயர்நீதிமன்றம்) 
வளைவு; திருப்பம் 

கீழே; அடியில்; தாழ்வாக 

ஒருவரின் பெருமைக்குத் தாழ்ச்சி 

தருகிற 
வாழ்த்து; (துறவியரின்) அருளாசி 

நற்செயல்; உதவி 

புரவலர்; நலம் செய்பவர்; 
கொடையாளர் 

. உதவி 

நலம் பயக்கிற; பயனுள்ள 

பயனாளர்; பயனாளி 

நன்மை; பயன் 

நலநிதி; நல நிதியம் 
ஐயநிலைப் பயன்; ஐயத்தால் 
உறுநலம்; சந்தேகத்தின் பலன் 

நீதிமன்றம்) 
கொடை நிகழ்ச்சி 

நலம் நாடும் பண்பு; கட்டாயக் 
கடமை 

நன்மையளிக்கிற 

நலநிதி 
அன்பான; நலம் செய்கிற 

உணர்விழக்கச் செய்; மறக்கச் 
செய் 

மரபுரிமையாக அளி; விருப்புறுதி 
வாயிலாக அளி; விருப்பாவணவழி 

அளித்தல் 
விருப்பாவணம் 

(இழப்பு நேரிட்டதால்) 

துயரத்திலுள்ள 
இழப்பு; இழந்த நிலை; கையறுநிலை 
இழந்த; துணையின்றி விடப்பட்ட



Beriz-Reduction 

Berth 

Beseech 

Beset 

Beside 

Besides 

Besiege 

- Best 

Best of Judgement 

Bestiality 

Bestow 

Bestow Attention 

Bestowed 

Bestower 

Bestowing 

Bet 

Betel 

Betelnut 

- Betimes 

-Betoken 

Betray 

Betrayal 

Betrayer 

Betrothal 

Better 

Betterment 
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அரசிறைக் கழிவு; ஊர்த்தண்டல் 
கழிவு 

கப்பல் நிறுத்துமிடம்; துயிலிடம்; 
படுக்கை 

மன்றாடு; பணிவுடன் 
கேட்டுக்கொள் 

சுற்றிவளை; சூழ்ந்துகொள் 
அருகே 

மேலும்; அன்றியும்; மற்றும் 

முற்றுகையிடு 
மிகச் சிறந்த; மேலான 

சிறப்பாகக் கருதிப்பார்த்துச் செய்த 

முடிவின்படி 
முரட்டுத்தனமான; விலங்கு நடத்தை 
வழங்கு; செலுத்து 
கவனம் செலுத்து 

அளிக்கப்பட்ட; வழங்கப்பட்ட 

அளிப்பவர்; கொடையாளி 

அளிக்கிற; வழங்குகிற 
பந்தயம்; பணயம்; கடம்; பணயம் 
வை 

வெற்றிலை 

பாக்கு 

உரிய காலத்தில்; முன்கூட்டி 

குறிப்புக்காட்டு; சாடையாகத் 
தெரிவி 

காட்டிக்கொடு; வஞ்சனை செய்; 
இரண்டகம் செய் 

இரண்டகம்; வஞ்சகம்; காட்டிக் 
கொடுத்தல் 

நம்பிக்கைக்கேடன்; இரண்டகன் 

மண உறுதி, திருமண இசைவேற்பு 

மிக நல்ல; மேம்பட்ட 

மேம்பாடு



Betterment claim 

Betterment contribution 

Betterment levy 

Betting and Gambling 

Betting tax 

Between 

Betwixt 

Beverage 

Beware 

Beware of thieves 

Bewildered 

Beyond 

Biannual 

Bias 

Biased 

Biased opinion 

Bibliography 

Bicentenary 

Bicoloured 

Bicycle 

Bid 

Bid amount 

Bidder 

Bidding 

Biennial 

Biennial Election 

Bier 

Bifurcate 

Bifurcated 

Bifurcation 
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மேம்பாட்டுக் கோரிக்கை 

மேம்பாட்டுப் பங்குத்தொகை 

மேம்பாட்டு வரி 

பந்தயம் கட்டுதலும் சூதாடுதலும் 
பந்தய வரி 

இடையே 

நடுவே 

குடிநீர்மம்; நீரில் கலந்த குடிவகை 

கவனமாயிரு; எச்சரிக்கையாயிரு; 
விழிப்பாயிரு 

Sep jest குறித்து எச்சரிக் On: 

திருடர்கள் குறித்துக்கவனமாயிரு 

மனங்குழம்பிய; தடுமாறிய 

அப்பால் 

ஆண்டுக்கிருமுறை 
ஒருதலைச் சார்பு; மனச்சாய்வு; 
ஒருபாற்கோடல் 

ஒருதலைச் சார்பான 

ஒருதலைச் சார்பான கருத்து 

நூல் விவர அட்டவணை; 
நூற்றொகை; துணை நூல் 
பட்டியல் 

இருநூறாம் ஆண்டு விழா 
இரு நிறமுள்ள; இரு வண்ண 
மிதிவண்டி 

ஏலங்கேள்; முனைப்பான முயற்சி 

ஏலத் தொகை 

ஏலங் கேட்பவர் 

ஏலங் கேட்டல் 

ஈராண்டுக்கொருமுறை 

ஈராண்டுக்கொரு முறையான 
தேர்தல் 

பாடை 

இரு கூறாக்கு; இரண்டாகப் பிரி 

இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்ட 

இரண்டாகப் பிரித்தல்



Big 

Bigamous marriage 

Bigamy 

Bigot 

Bigwig 

Bilateral 

Bilingual 

Bill 

. Bill collector 

Bill of cost 

Bill of exchange 

Bill of lading 

Bill register 

Billion 

Bimonthly 

Bin 

Binary 

Bind 

Bind over 

Binder 

Binding 

Binocular 

Bio-chemistry 

Bio-data 

Bio-diversity 

Bio-fuel 
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பெரிய; உயர்ந்த; பெருமை 
பொருந்திய 

இருதுணை மணம்; இருதார 
மணம் 

இருதுணை மணம் 

பிடியர் 
பெரிய மனிதர்; பெருஞ்செல்வர் 

இருபக்கமுள்ள; இரு நாடுகள் 

FITS 
இருபொழிக்குரிய 

சட்டமுன்வரைவு; விலைப்பட்டியல்; 
விலையிடு 

வரித்தண்டலர் 

செலவுப் பட்டி; விலை 
மதிப்புப்பட்டி 

மாற்று முறி; மாற்றுச் சீட்டு 
கப்பல் சரக்குப் பட்டி; கலச்சரக்குப் 
பட்டி; கலச்சரக்கேற்றுச் சீட்டு 
பட்டிப் பதிவேடு 

நூறு கோடி 
இருமாதமொருமுறை; திங்கள் 
இருமுறை இதழ் 
தொட்டி; கொள்கலம் 

இரண்டு கொண்ட: ஈரிணையான 

கட்டு; கட்டுப்படுத்து 

பிணைப்படுத்தல் 

புத்தகம் கட்டுநர்; நூற்கட்டுநர்; 
கட்டகர் 

புத்தகக் கட்டுமானம் 

தொலை நோக்கி 

உயிர் வேதியல் 

தன்விவரம்; வாழ்குறிப்பு 
தன்விவரக் குறிப்பு 

உயிரினப் பெருக்கம்; உயிரி 
பல்வகைமை 

உயிரி(தாவர) எரிபொருள்



Biographer 

Biography 

Bio-heritage 

Biologist 

Biology 

Biophysics 

Bio-resources 

Bioscope 

Bio-terrorism 

Bio-terrorist 

Bipartite 

Bird flu 

Bird’s eye view 

Bird’s view 

Birth 

Birth and death register 

Birth control 

Birth mark 

Birth pang 

Birth rate 

Birth right 

Biscuit 

Bit 

Bit notice 

Bitter 

Biwall irrigation 

Bi-weekly 

Bi-weekly Journal 

Black 

Black board 

Black book 

Black cotton soil 

Black mail 

Black mark 
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வாழ்க்கை வரலாறு எழுதுபவர் 
வாழ்க்கை வரலாறு 
உயிரி மரபியம் 
உயிரியலாளர் 

உயிரியல் 

உயிரியற்பியல் 

உயிரின வளம் 

படக்காட்சி 

உயிரிய வன்கொடுமை 

உயிரிய வன்கொடியர் 

இரு தரப்பான 

பறவைக்காய்ச்சல் 

மேல்நிலைக்காட்சி; பருந்துப் 
பார்வை; பொதுக்கண்ணோட்டம் 

பறவைக் கண்ணோட்டம் 

பிறப்பு; தோற்றம் 
பிறப்பு இறப்புப் பதிவேடு 

குடும்பக்கட்டுப்பாடு 

பிறவிக் குறி 
பேறுகால வலி 

பிறப்பு வீதம் 

பிறப்புரிமை 

ஈரட்டி; மாச்சில்; ரொட்டி 

சிறு துண்டு 
துண்டறிக்கை 

கசப்பான; இன்னலான 

இருகரைப் பாசனம் 

இரு வாரத்திற்கொருமுறை 
வார இருமுறையிதழ் 
கறுப்பு 

கரும்பலகை 

குற்றப் பதிவேடு 

(செழிப்பான) கரிசல் மண் 

அச்சுறுத்திப் பணம் பறித்தல்; 
மறைமுக மிரட்டல்; மிரட்டல் 

கரும்புள்ளி; ஒழுங்கீனக் குறி



Black market 

Black money 

Black out 

Black topping 

Black-flag 

Black-guard 

Black-list 

Blacksheep 

Blacksmith . 

Blade 

Blame 

Blameworthy 

Blank 

Blank cheque 

Blank grant 

Blanket 

Blast 

Blast furnace 

Bleaching powder 

Bleak prospects 

Bleed 

Bleeding 

Blemish 

Blend 

Blended 

Blending 

Bless 

’ Blessed 

Blessing 
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கள்ள வாணிகம்; கள்ளச்சந்தை 

கறுப்புப்பணம்; கள்ளப்பணம் 

இருட்டடிப்பு; செய்தி மறைப்பு 

தார் போடுதல் 

கறுப்புக்கொடி 

கயவன் 

தவறிழைத்தோர் பட்டியல் 

இனக்கேடர்; குழுக்கேடர்; கறுப்பு 
ஆடு 
கொல்லன்; கருமான் 

இறக்கை; மழிதகடு 

குறை கூறு குற்றம் கூறு; 
பழிச்சொல், பழிசுமத்து, 
குறறஞசாறறு 
கண்டிக்கத்தக்க 

வெறுமையான 

வெற்றுக் காசோலை 

பொது நல்கை; மொத்த உதவித் 
தொகை; தொகு மொத்த உதவித் 
தொகை 

கம்பளி 

கடுங்காற்று; வெடித்துச் சிதறச் 
செய் 

ஊதுலை 

வெளுப்புக் காரம் 

நல்வாய்ப்பற்ற 

குருதி ஒழுக்கு; பணம் பறி; 

சரண்டு; நெஞ்சுருகு; இரங்கு 
குருதிப்போக்கு 

குற்றம்; மாசுபடுத்து; கறை; 
கறைப்படுத்து 

கலப்பு; இன்கலவை 

கலந்த; கலக்கப்பட்ட 
கலத்தல் 

வாழ்த்துக் கூறு 

வாழ்த்தப்பட்ட 

வாழ்த்து



Blind 

Blind alley 
Bloc 

Block 

Block development office 

Block development officer 

Block grant 

Block head 

Block letters 

Block survey 

Blockade 

Blocked 

Blood 

Blood Bank 

Blood feud 

Blood poisoning 

Blood pressure 

Blood transfusion 

Bloom 

Blot 

Blotting pad 

Blotting paper 

Blow hot and cold 

Blow out 

Blow 

Blue film 

Blue print 

Blue tooth 
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பார்வையற்ற; குருடான; மறைப்பு 

முட்டுச்சந்து 
கூட்டணி 

பாளம்; அச்சுக்கட்டை; வட்டாரம்; 
கட்டடத்தொகுதி; தடு 

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் 

வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் 

மொத்த நல்கை 

முட்டாள்; அறிவிலி 

பெரிய எழுத்துகள்; தடித்த 
எழுத்துகள் 

தொகுதி நில அளவை 

சூழடைப்பு; தடை வளைப்பு; 

முற்றுகை; முற்றுகையிடு 
முடக்கப்பட்ட 

குருதி; இரத்தம் 
குருதி வங்கி; இரத்த வங்கி 

குடும்பச் சண்டை 

குருதி நச்சூட்டப் பெறுதல் 

குருதி அழுத்தம்; இரத்த அழுத்தம் 
குருதி மாற்றுகை; இரத்த மாற்றம் 
மலர்ச்சி; பொலிவு; பூந்தொகுதி 

புள்ளி, கறை; குற்றம் 

மையொற்றி 

மையொற்றுத்தாள் 

தயங்கு; ஊசலாடு 

ஊதி அணை; அவி; அடித்து 
நொறுக்கு 

அடி; குத்து; ஊது 
நீலப்படம்; அருவருப்பு திரைப்படம்; 
தடை செய்யப்பட்ட திரைப்படம் 

முதனிலை உருவரைபடம்; திட்ட 
வரைவுப்படம்; முதனிலைப்பணித் 

திட்டவரைவு 

தரவி



Bluff 

Blunder 

Blunt 

Blur 

Board 

Board of Directors 

Board of Examiners 

Board of Management 

Board of Revenue 

Board of Secondary Education 

Board of Studies 

Board of Visitors 

Boarding and Lodging 

Boarding arrangement 

Boarding grant 

Boarding point 

Boarding school 

Boardroom 

Board’s report 

Boat 

Boat Building Yard 

Boat club 

Boat hire rate 

Boat house 

Boat race 

Boating 

Boating and shipping rules 

Boating club 

Boatman 
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பொய்கூறி ஏமாற்றுதல் 

பெருந்தவறு; பெரும் பிழை 

கூரற்ற; அறிவு மழுங்கிய; நயமற்ற; 
உளம்திறந்த 
கறை; தெளிவின்மை; உருக் கெடு; 

மங்கலாக்கு 

வாரியம்; மன்றம்; குழுமம்; பலகை 

இயக்குநர் குழுமம் 
தேர்வாளர் குழுமம் 

மேலாண் குழுமம் 

வருவாய் வாரியம் 

இடைநிலைக் கல்விக் குழுமம் 

பாடத்திட்டக் குழுமம் 

பார்வையாளர்கள் குழுமம் 

உணவு உறையுள் விடுதி; 
உணவகமும் உறைவிடமும்; 
உண்டுறை விடுதி; தங்கும் 

உணவு விடுதி; உண்டு 
உறைவகம் 

உணவு ஏந்துகள் 

உணவக நிதிநல்கை 

பயணமுனை; பயணி ஏறுமிடம் 

உண்டுறைப் பள்ளி 

குழுக் கூட்ட அறை 

நிருவாகக் குழு அறிக்கை 
படகு 

படகு கட்டும் நிலையம் 

படகுக் குழாம் 

படகு வாடகை வீதம் 

படகு இல்லம் 

படகுப் போட்டி 

படகு விடுதல்; படகோட்டம் 

படகு மற்றும் கப்பலோட்டும் 
விதிகள்; நாவாய் நெறிகள் 

படகோட்டி குழாம் 

படகோட்டி



Bodily 

Body 

Bodyguard 

Bogie, bogey 

Bogus 

Bogus entries 

Bogus vote 

Bogus voucher 

Boiler — 

Boiling point 

Bold 

Bold letter 

Bomb 

Bombardment 

Bonafide 

Bonafide certificate 

Bonafide passenger 

Bonafide student 

Bonafides 

Bonanza 

Bond 

Bondage 

Bonded labour 

Bone meal 

Bonnet 

Bonus 

Bonus Act 
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உடல்சார்ந்த 

உடம்பு; அமைப்பு 

மெய்க்காப்பாளர் 

தொடர்வண்டிப் பெட்டி 

பொய்யான; போலியான 

போலிப் பதிவுகள்; பொய்ப் பதிவுகள் 
கள்ள வாக்கு; கள்ள ஒப்போலை 

போலிப் பற்றுச் சீட்டு - 

கொதிகலன் 

கொதி நிலை 

துணிவுள்ள; அச்சமற்ற; தடித்த 
தடித்த எழுத்து; தடிப்பெழுத்து 
குண்டு 
குண்டு வீச்சு, குண்டு மழை 

உண்மையான; நம்பகத்தன்மை 
யுடைய; தகுதியான 

செவ்வைச் சான்றிதழ்; தகுதிச் 
சான்றிதழ் 

செவ்வைப் பயணி 

செவ்வை மாணவர்; தகுதியான 
மாணவர் 

நல்லெண்ணம் 

களிப்பெருக்கு 

பிணைப்பு; தளை; பிணைமுறி; 

கடன்பத்திரம் 

அடிமைப்பட்டுக்கிடத்தல் 

கொத்தடிமைத் தொழிலாளர் 

எலும்புத் தூள் 
பொறியக மூடி 

மிகைச் சம்பளம்; மிகை ஊதியம்; 

நன்மதிப்புத் தொகை; 
நன்னர்த்தொகை 

மிகை ஊதியச் சட்டம்; 

நன்னர்த் தொகைச் சட்டம்



. Bonus interim 

Book 

Book balance 

Book binding 

Book mark 

Book mate 

Book of Accounts 

Book rack 

’ Book review 

Book shelf 

Book value 

Book-adjustment 

Book-case 

Book-debts 

Book-keeping 

Book-post 

Booking 

Bookish 

Booklet 

Books and forms 

Books and periodicals 

Books and publications 

Boom 

Boon 

Boost 

Boot mechanic 

Booth 

Bootlegger 
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இடைக்கால மிகை ஊதியம் 

(நன்னர்த் தொகை) 

புத்தகம்; ஏடு; சுவடி; நூல் 
ஏட்டிருப்பு, பேரேட்டிருப்பு, 

பதிவேட்டில் இருப்பு 
புத்தகக் கட்டமைப்பு; 

புத்தகக் கட்டுமானம் 

நூல் / புத்தகத்தில் படித்த 
பக்கத்தின் அடையாளக் குறி 
உடன் பயில்பவர் 

வரவுசெலவுப் பேரேடு 

நூல் அடுக்குத் தட்டு 
நூல் மதிப்புரை 

நூல் அடுக்கம்; புத்தகப் பேழை 

ஏட்டு மதிப்பு, நூல் மதிப்பு 
கணக்கில் சரிக்கட்டல் 

புத்தகப் பேழை 

ஏட்டுக்கடன் குறிப்பு 

வாணிகக் கணக்கு முறை; 
கணக்கு வைப்பு; கணக்கு 
வைப்பு முறை; கணக்குப் 
பதிவியல் 

நூலஞ்சல்; திறவை அஞ்சல் 

சீட்டுப்பதிவு 

ஏட்டளவான; புத்தகத் 
தொடர்பான 

சிறு நூல்; சிற்றேடு 
நூலகளும் படிவங்களும் 
நூல்களும் பருவ 
வெளியீடுகளும் 
நூல்களும் வெளியீடுகளும் 
திடீர் ஏற்றம்; உயர்வு 
வரம்; ஆசி 
மதிப்பை உயர்த்து; முன்னுக்குத் 
தள்ளு 
புதைமிதிக் கம்மியர் 
சவுக்கை; சாவடி 
கள்ளச் சாறாயக்காரன்



Border 

Bore 

Bore hole latrine 

Bore well 

Boredom 

Born 

Borrow 

Borrower 

Borrowing power 

Borrowing 

Borstal school 

Boss 

Botanical 

Botanical garden 

Botanist 

Botany 

Both 

Botheration 

Bottle 

Bottleneck 

Bottom 

Bounced cheque 

Bound 

Boundary 

Boundary line 

Boundary stone 

Bounded 

Boundless 

Bouquet 

Bow 
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எல்லை; கரை 

துளை 

குழிக் கழிப்பிடம் 

குழாய்க் கிணறு; துளைக் 
கிணறு; 
ஆழ்துளைக் கிணறு 

சலிப்பு; சோர்வுணர்வு 

பிறந்த; தோன்றிய 
கடன் வாங்கு 

கடன் வாங்குபவர் 

கடன் வாங்கு திறன் 

கடன் வாங்குதல் 

இளங்குற்றவாளிகள் சிறைப்பள்ளி; 

சிறார் சீர்திருத்தப்பள்ளி 

முதலாளி; தலைவன் 

பயிரியல் தொடர்பான 

பயிரியல் பூங்கா; தாவரவியல் 
பூங்கா 

பயிரியலாளர்; தாவரவியலாளர் 

தாவரவியல்; பயிரியல் 

இருவரும்; இரண்டும் 
தொல்லை 

குப்பி; புட்டி 

முன்னேற்றத்தடை; குறுகிய பாதை; 
குறுகிய இடம் 

அடிப்புறம்; அடியில் 
காசாகாக் காசோலை; திரும்பிய 
காசோலை 

வரையறை; கட்டுப்படுத்து 

எல்லை; வரம்பு 

எல்லைக் கோடு 

எல்லைக் கல் 

எல்லைக்குள்; எல்லைக்குட்பட்ட 

எல்லையற்ற 

பூச்செண்டு 

குனி; வளை; வில்



Bowl 

Bowler 

Bowman 

Bowstring 

Box 

Boxer 

Boxing 

Boy 

Boy scouts 

Boy service 

Boycott 

Boycotted 

Boycotting 

Boyhood 

Bracelet 

Bracket 

Bracketed heads 

Bracketing 

Brackish water 

Brain 

Brain drain 

Brain storming 

Brain trust 

Brain wash 

Brain wave - 

Brake 

Bran 

Branch 

Branch canal 
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கோப்பை 

பந்து வீச்சாளர் 

வில்லாளி 

வில் நாண் 

பெட்டி 

குத்துச்சண்டை வீரர் 

குத்துச்சண்டை 

பையன்; சிறுவன் 

சிறுவர் சாரணப் பிரிவு; சாரணர் 
முதிராப்பரூவப் பணி; சிறார்பணி 

புறக்கணித்து ஒதுக்குதல்; 
புறக்கணித்தல் 

புறக்கணிக்கப்பட்ட; விலக்கிய 

புறக்கணித்தல்; விலக்குதல் 

பிள்ளைப் பருவம் 

கைத்தொடரி; கையணி; 
கைச்சங்கிலி 

அடைப்புக் குறி, பிறைக் குறி 
அடைப்புத் தலைப்புகள் 

அடைப்புக் குறியிடுதல் 
உவர் நீர் 

மூளை; அறிவு 
அறிவாளிகள் அயலகம் செல்லல்; 
அறிஞர்கள் வெளிநாட்டிற்குச் 
சென்று விடல் 

புதிய கருத்தை விரைந்து 
விளக்கும் பயிற்சி; விரைவான 

கருத்துருவாக்கம்; புதிய 
கருத்தை வலிந்து ஏற்கச் செய்தல் 
அறிஞர் குழு; திறனாளர் குழு 

கருத்துத் திணிப்பு; மனமாற்றம் 
கருத்தொளி 
முட்டுக்கட்டை; நிறுத்துக் கருவி 

தவிடு 
கிளை; பிரிவு 

கிளைக் கால்வாய்



Branch office 

Brand 

Branded 

Branded items 

Branded weight 

Brawl 

Breach 

Breach of contract 

" Breach of peace 

Breach of privilege 

Breach of promise 

Breach of trust 

Bread winner 

Break 

Break away 

Break Calibre 

Break of service 

Break pad 

Break the ice 

Break up 

Break up details 

Break up expenditure 

Breakdown 

Breakdown squad 

Breakfast 

Breakneck 

Break-through 
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கிளை அலுவலகம் 

சூட்டுக் குறி, வணிகச்: சின்னம் 

குழுமம் சார்ந்த 
குழுமப் பொருள்கள் 

தரவகை குறிக்கப்பட்ட எடை 

பூசல்; சச்சரவு; சண்டை 

உடைப்பு; முறிவு; மீறல் 

ஒப்பந்த மிறல்; ஒப்பந்த முறிவு 
அமைதிக் குலைவு 

உரிமை மீறல் 

வாக்குறுதி மீறல் 

நம்பிக்கைக் கேடு; நம்பிக்கை 
முறிவு; நம்பிக்கைக் குலைவு 

குடும்பத்தின் பொருளீட்டுநர் 

இடை முறிவு; உடைவு; இடை 
நிறுத்தம் 
பிரிந்து செல்லல் 

தடைத்திறன் 
பணியிடை முறிவு 

தடை அட்டை 

தொடக்கச் சிக்கலகற்று 

துண்டுத் துண்டாக்கு; கூறு 
கூறாக்கு 

விவரக் கூறுகள் 

செலவினக் கூறுகள் 

நிலைகுலைவு; சீர்குலைவு; 
பழுதுபடல் 

வாகன இயக்கப் பழுதினைச் 
சரிசெய்யும் நிலைப்படை; 

தடங்கல் நீக்கப்படை; 
பழுதுநீக்கப் பணிக்குழு 

காலைச் சிற்றுண்டி; 
காலையுணவு 

பதற்றமான ; கடுவேகமான 

ஊடுருவிச் செல்; பேரேற்றம்; 

பெருவளர்ச்சி; புத்தாக்கம்; 
தடைதாண்டிய முன்னேற்றம்



Breast plate 

Breeding 

Breeding bull 

Brew 

Brewery 

Bribe; bribery 

Brick- kiln 

Brick work 

Brickbat 

Bride 

Bride groom 

Bridge 

Bridle 

Brief 

Brief case 

Brief notes 

Briefly 

Brigade 

Brigadier 

Brigand 

Bright 

Brighten 

Brilliance 

Brilliant 

Bring 

Bring about 

Bring back 

Bring down 

Bring forth | 
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மார்புக் கவசம் 

இனப்பெருக்கம்; வளர்ப்பு 

பொலி காளை 

வடிப்பு; வடி; காய்ச்சு; மது இறக்கு 

- வடிப்பாலை 

கையூட்டு 

செங்கற் சூளை 

செங்கற் கட்டுமானம் 

செங்கற் கட்டி 

மணப்பெண்: மணமகள் 

மணமகன் 

பாலம் 

கடிவாளம் 

சுருக்கமான 

கைப்பெட்டி 

சுருக்கக் குறிப்புகள் 
சுருக்கமாக 

பெருநிலப்படை; பிரிகேட் 

பெருநிலப்படைப்பகுதித் தலைவன்; 
பிரிகேடியர் 

கொள்ளைக்காரன் 

ஒளிமிக்க; அறிவுக் கூர்மையான; 
பொலிவான; புகழ்சான்ற; திறமிக்க 
ஒளி வண்ணமாக்கு; ஒளிர் 

ஒளி வண்ணம்; சுடரொளி; 
அறிவுத்திறன் 

சிறப்பு வாய்ந்த, நுண்ணறிவுள்ள; 
புகழ் சான்ற; திறமிக்க 

எடுத்துக் கொண்டுவா 

நடைமுறைப்படுத்து; நிகழச்செய் 

நினைவிற்குக் கொண்டுவா; 
திரும்ப அறிமுகப்படுத்து 

வீழ்த்து, தாழ்த்து, இறக்கு 
உண்டாக்கு; பெறு; பிறப்பி



Bring home 

Brisk 

Briskness 

Bristle 

Brittle 

Broad 

Broadband 

Broadcast 

Broadcaster 

Broadcasting 

Broadcasting station 

Broaden 

Broad gauge 

Broadly 

Broad minded 

Broadmindedness 

Broadway 

Brochure 

Broken period of Service 

Broken 

Broker 

Brokerage 

Bronze 

Bronze medal 

Brothel 

Brought down 

Brought forward (B.F) 

Browser 

Browsing centre 

Browsing 
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மனத்தில் பதியவை 

சுறுகறுப்பான; விரைவான; 

கூர்மதியுடைய 

சுறுசுறுப்பு 

மயிர்ச்சிலிர்ப்பு, தடித்த முடி; தடித்த 
இழை 
எளிதில் உடையக்கூடிய 

அகன்ற; பரந்த; அகண்ட 

அகண்ட அலை வரிசை 

ஒலிபரப்பு 
ஒலிபரப்பாளர் 

ஒலிபரப்பல் 

ஒலிபரப்பு நிலையம் 

அகலப்படுத்து 

அகல இருப்புப் பாதை; அகல 

இருப்பு வழி 
விரிவாக; பொதுவாக 

பரந்த நோக்குடைய; பரந்த 
மனப்பான்மையுடைய 

பரந்த மனப்பான்மை 

அகல்வீதி; பெருஞ்சாலை 

சிற்றேடு; சிறு 3வளியீடு 

பணி முறிவுக் காலம் 

உடைந்த; துண்டான 

தரகர் 

தரகு; தரகுக் கூலி 
வெண்கலம் 

வெண்கலப் பதக்கம் 

பரத்தையர் மனை; பொது 
மகளிரகம் 

கீழ்க் கொணரப்பட்ட 

முன்பக்கப்படி (மு.ப) 

தேடுலாவி; இணைய உலாவி 

இணைய உலவகம் 

மேலோட்டமாக வாசித்தல், புரட்டிப் 

பார்த்தல்



Brush 

Brute 

Bryologist 

Budded plants 

Buddy 

Budget 

Budget debate 

Budget estimate 

Budgetary control 

Budgeting 

Buffer 

Buffer state 

Buffer stock 

Build 

Build up area (plinth area) 

Builder 

Building 

Building department 

Building grants 

Building materials and 

constructions 

Building regulations 

Building rules 

Building site 

Bulbs 

Bulk consumer 

Bulk supply 

Bulk 

Bull 

70 

தூரிகை; துடை; துடைப்பம்; 
பூச்சுமட்டை; தீட்டுக்கோல் 

அறிவிலி; நாகரிகமற்றவன்; முரடன் 
பாசி ஆராய்ச்சியாளர் 
பதியன் கன்றுகள் 

தோழன்; கூட்டாளி 

வரவு செலவுத் திட்டம்; பாதீடு 

வரவு செலவுத் திட்ட விவாதம்; 
பாதீட்டுத் தருக்கம் 

வரவு செலவுத் திட்ட மதிப்பீடு; 
பாதீட்டு மதிப்பீடு 

வரவு செலவுத் திட்டக் கட்டுப்பாடு; 
பாதீட்டுக் கட்டுப்பாடு 

வரவு செலவுத் திட்டமிடல் 

அடிதாங்கி; இடைத்தாங்கு பொருள் 
இடைத்தாங்கு நாடு 

தாங்கிருப்பு 
உருவாக்கு; கட்டு 

கட்டடப் பரப்பு 

உருவாக்குபவர் 
கட்டடம் 

கட்டடத்துறை 
கட்டட மானியம்; கட்டட நல்கை 

கட்டுமானப் பொருள்களும் 
கட்டுமானமும் 

கட்டட ஒழுங்குமுறைகள் 
கட்டட நெறிகள் 
கட்டட மனை: மனைக்கட்டு 

குமிழ் விளக்குகள் 

பெருமளவில் பயன்படுத்துவோர்; 
பெரும நுகர்வோர் 

பெருமளவில் வழங்கல்; பெரும 
வழங்கீடு 

பெருமளவு; பேரளவு; 
மொத்தமான: குவியல் 

காளை



Bulldozer 

Bullet 

Bullet proof 

Bulletin 

Bullion 

Bullion Bazaar 

Bullion weights 

Bullock 

Bullock cart 

Bulwark 

Bumper 

Bumper crop 

Bumper offer 

Bumper Prize 

Bund 

Bundle 

Bundobust duty 

Bungalow 

Bungle 

Bunk 

Buntings 

Burble 

Burden 

Burden of proof 

Burdensome 

Bureau 

Bureaucracy 

Bureaucrat 

Bureaucratic 
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நிலச்சமனி 

துப்பாக்கிக் குண்டு 

குண்டு துளையா; குண்டு தாங்கி 
செய்தி அறிக்கை 

தங்கப் பாளம்; வெள்ளிப் பாளம் 

அணிகல அங்காடி; நகைக் 
கடைத்தெரு 

தங்க எடை; வெள்ளி எடை 

எருது 
மாட்டுவண்டி 

கொத்தளம்; வல்லாண் 

முட்டுத் தாங்கி; ஊர்திமுட்டுத் 
தாங்கி 

பெரும் விளைச்சல்; 
மிகுவிளைச்சல் 

பெருஞ்சலுகை 

சிறப்புப் பரிசு 

வரப்பு; கரை 
கட்டு 

திட்டஞ் சூழ்பணி; காவலர் 
பாதுகாவற்பணி 

மாளிகை; வளமனை 

செயற் குளறுபடி. 

பெட்டிக் கடை; பெட்டி அறை; 
சிறுகடை; நிலவறை 

கொடிகளும் தோரணங்களும் 

சிக்கல்; குழப்பம் 

சுமை; பளு; கடப்பாடு; பொறுப்பு 

மெய்ப்பிக்கும் பொறுப்பு 

சுமையான 

கழகம்; செயலகம்; நிலைப்பேழை; 

பிரிவு; அறையகம்; தரவலகம் 

பணித்துறை ஆட்சி; ஒருமுக மைய 
ஆட்சி 

ஆட்சிப்பணி உயர் அலுவலர்; 

அதிகார மனப்பான்மை



Burger 

Burglar 

Burglar proof 

Burglary 

Burial ground 

Bumt-offering 

Burrow pit 

Bursar 

Bus 

Bus depot 

Bus route 

Bus shelter 

Bus stand 

Bus stop 

Bus terminus 

Bus ticket 

Business 

Business Administration 

Business centre 

Business firm 

Business man 

Business management 

Business reply card 

Business return 

Business statement 

Business-to business 

Bust 

B 

Bu 

Butcner 
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பொதி அப்பம்; ஊன் பொதி 
அப்பம்; ஊனப்பம் 

கொள்ளையன்; திருடன் 

கள்வர் காப்பு 

களவு; கொள்ளை; திருட்டு 

இடுகாடு 

அவியுணவு 
மண் எடுத்த பள்ளம்; குழித்த 
பள்ளம் 

பொருளாளர்; நிதியாளர் 

பேருந்து 
பேருந்துப் பணிமனை 

பேருந்துத் தடம் 
பேருந்துப் பயணியர் காப்பிடம்; 

பேருந்து நிழற்குடை 
பேருந்து நிலையம் 

பேருந்து நிறுத்தம் 
பேருந்து முனையம் 

பயணச் சீட்டு; பேருந்துச் சீட்டு 
அலுவல்; வணிகம்; தொழில் 

வணிக நிருவாகம் 

வணிகப் பகுதி; வணிக மையம் 
வணிக நிறுவனம் 

வணிகர் 

வணிக மேலாண்மை 

அலுவல்முறை மறுமொழி அட்டை 
வணிகமுறை விளக்க அறிக்கை; 

அலுவல்முறை விளக்க அறிக்கை 

அலுவல் முறை அறிக்கை 

வணிகத்துக்கு வணிகம் 

மார்பளவு உருவச்சிலை 

சுறுசுறுப்பு; பரபரப்பு 
ஆனால் 

இறைச்சிக் கடைக்காரர்; ஊன் 
விற்பவர்; இறைச்சி வெட்டுநர்



Butter 

Buttermilk 

Button 

Buttress wall 

Buy 

Buyer 

Buyermarket 

Buying and selling 

Buying rate 

Buzzer 

By air mail 

By and large 

By chance 

By Express Delivery 

By express train 

By goods train 

By mixed train 

By order 

By passenger train 

By return of post 

By sea mail 

By virtue of 

By 
Byelection 

Bygone 

Bylane 

Bylaws 

Bypass 

_Bypass rider 
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வெண்ணெய் 

மோர் 

பொத்தான் 

முட்டுச் சுவர் 

விலைக்கு வாங்கு; கொள் 

விலைக்கு வாங்குபவர் 

நுகர்வோர் சந்தை 

வாங்குதலும்; விற்றலும் 
வாங்கும் விலை; கொள்முதல் 
விலை 

இமிரி; ஒலியன்; அழைப்பொலியன் 

வானஞ்சல் வழி 

மொத்தத்தில் 
தற்செயலாக 

விரைவுவழங்கல்மூலம்; விரைவு 
அஞ்சல் வாயிலாக 

விரைவுத் தொடர்வண்டி மூலம் 

சரக்குத் தொடர்வண்டி மூலம் 
கலப்புத் தொடர்வண்டி மூலம் 

ஆணைப்படி 

பயணர் தொடர்வண்டி மூலம் 

மறு அஞ்சல் வாயிலாக 

கடலஞ்சல் வழி 

என்ற தன்மையினால்; என்ற 

தகுதியினால் 
மூலமாக 

இடைத் தேர்தல் 

கடந்து சென்ற; கழிந்த 

குறுக்குச் சந்து 
துணை விதிகள் 

புறவழி; மாற்றுவழி; புறக்கணி; 
தவிர் 

புறவழிவூர்தி



Bypath 

Byproduct 

By road 

By way 

By word 

Cab 

Cabin 

Cabinet 

Cabinet Minister 

Cable 

Cable Car 

Cable T.V-Operator 

Cabotage 

Cacodody 

Cacography 

Cacology 

Cadet 

Cadet Corps 

Cadre 

Cadre and Category 

Cadre Strength 

Caesarian Operation 
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கிளை வழி 

உடன் விளைபொருள்; துணைப் 
பொருள்; உடனிகழ்வு; 
உடனாக்கம் 

பக்கப் பாதை; ஒதுக்குப் பாதை 

புறவழி; மாற்று வழி; 
நெடுஞ்சாலை ஓரப்பாதை 

வாய்மொழி ஆணை 

வாடகைச் சீருந்து; வாடகை உந்து 
சிறுகுடில்; சிற்றறை; கப்பலறை 
அமைச்சரவைக் குழு; பெட்டி; கூடு 
ஆய அமைச்சர்; துறை அமைச்சர் 
கம்பிவடம் 

வட ஊர்தி 

கம்பிவடத் தொலைக்காட்சி 
இயக்குபவர் 

கரையோர வணிகம் 
தீய கொள்கை; தவறான கருத்து 
மோசமான கையெழுத்து 

தவறான சொற்றொடர் 

படைப் பயிற்சி மாணவர்: படை 
மாணவர்; படையிளவல்; படைப் 
பயிற்சியர் 

மாணவர் படைத்துறை 
பணிநிலைப் பிரிவு 

பணிநிலைப் பிரிவும் வகையும் 
பணிநிலைப் பிரிவினர் 
எண்ணிக்கை 

அறுவை மகப்பேறு



Cafe 

Cage 

Calamity 

Calculate 

Calculated 

Calculating 

Calculation 

Calculator 

Calendar 

Calendar Month 

Calendar of Operations 

Calendar of Returns 

Calendar Year 

Calibre 

Calico 

Calico Binding 

Cail 

Call Attention Motion 

Call Attention to 

Call Book 

Call centre 

Call Divert 

Call Driver 

Call for 

Call for Records 

Call girl 
Call hold 
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சிற்றுண்டி விடுதி; 
சிற்றுண்டியகம்; அருந்தகம்; 
சிற்றுணவகம்; சிற்றுண்டிச் 
சாலை 

கூடு; கூண்டு 

பேரிடர்; இடுக்கண் 

எண்ணு; கணக்கிடு 

கணக்கிடப்பட்ட 

கணக்கிடுகிற 

கணிப்பு; கணித்தல்; கணக்கீடு 

கணிப்புப் பொறி; கணிப்பவர்; 

கணிப்பான் 

நாள்காட்டி 

ஆங்கில மாதம் 

செயல்முறைக் கால அட்டவணை 

விவர அறிக்கை கால 
அட்டவணை 

ஆங்கில ஆண்டு 

பண்பாற்றல்; சிறப்பு; திறமை; குழல் 
விட்டம் 

மொரப்புத் துணி; பசைத் துணி 

துணியுறைக் கட்டமைப்பு 

அழை; கோரு; அழைப்பு; கூப்பிடு; 
விளி 

கவன ஈர்ப்புத் தீர்மானம் 

கவனத்திற்குக் கொண்டு வருதல் 

மறு கவனிப்புப் பதிவேடு 

பணி அழைப்பகம் 

அழைப்பு மடைமாற்றம் 

இடைக்கால ஓட்டுநர்; 

அழைப்பு ஒட்டுநர் 
கோருதல்; தருவித்தல் 

பதிவுருக்களைக் கோருதல்; 
பதிவுருக்களைத் தருவித்தல் 
விலைமகள்; பொது மகள் 

அழைப்புத் தேக்கம்



Call off 

Call on 

Call Taxi 

Call to Account 

Call up 

_ Call waiting 

Caller Line Identification Phone. 

Caller 

Calling Bell 

Calm 

Calorie Requirement 

Calorie 

Caloriemeter 

Calumny 

Camera Phone 

Camera 

Camp 

Camp Clerk 

Camp Equipment | 

Camp Tapal Arrangement 

Campaign 
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கைவிடு; 

தள்ளுபடி செய் 

சென்று காண் 

அழைப்புந்து ; அழைப்பூர்தி 
கணக்குக் காட்டக் கூறு; 
காரணங் காட்டக் கோரு 

வரவழைப்புக் கட்டளையிடு; : 

பின்வாங்கு; 

வர ஆணையிடு 

அழைப்புக் காத்திருக்கை 

ஆளறிபேசி; தொடர்பு எண் 
. தெரியும் தொலைபேசி 

அழைப்பவர்; காண வருபவர் 
அழைப்புமணி 

அமைதியான; அமைதி 
தேவையான ஆற்றலளவு 
(கலோரி) 

உணவாற்றல் வெப்ப அலகு 
(கலோரி) 

உணவாற்றல் வெப்பமானி 

அவதூறு; புறங்கூறல்; இழிசொல் 
செல்படப்பேசி: ஒளிப்படக் 
கைப்பேசி 

ஒளிப்படக் கருவி; நிழற்படக் 
கருவி; 

தங்கல்; பணிமுன்றில்; 
பணிக்களம்; (முகாம்) தாவளம்; 
பாசறை; தங்குமிடம் 

தங்கல் எழுத்தர்; பணிக்கள 
(முகாம்) எழுத்தர்; தாவள 
எழுத்தர் 
தங்கல் தளவாடங்கள்: தாவளத் 
தளவாடங்கள்; பணிக்களத் 
(முகாமிடு) தளவாடங்கள் 

தங்கல் அஞ்சல் ஏற்பாடு; தாவள 
அஞ்சல் ஏற்பாடு; பணிக்கள 
(முகாம்) அஞ்சல் ஏற்பாடு 
இயக்கம்; கள வினை



Camping Ground 

Campus 

Campus Interview 

Campus Placement 

Canal 

Cancel 

Cancellation 

Cancelling of Licence 

Cancer Institute 

Candid 

Candidate 

Candidate’s Agent 

Candle 

Candle power 

Candy 

Cannibal 

Canon 

Canon-Law 

Canons of Financial Propriety 

Canteen 

Canto 

Cantonment 

Canvas cloth 

Canvass 

Canvassing Agent. 

" 417-4—36 © 
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தங்கல் திடல்; தாவளத் திடல்; 
பணிக்களத் திடல்; உலாமுன்றில் 
திடல் 

கல்விநிலைய வளாகம்; வளாகம் 

கல்வி வளாகப்பணித் தெரிவு; 

வளாகத் தெரிவு; வளாக 
நேர்காணல் 

கல்வி வளாகப் பணியமர்த்தம் 

கால்வாய் 

நீக்கு; விலக்கு 

நீக்கம்; விலக்கம் 

உரிமம் நீக்கல் 

புற்றுநோய் ஆய்வு நிலையம் 

தெளிவான; கள்ளமில்லா; 

ஒருசார்பற்ற 
வேட்பாளர்; பணிக்கு 
விண்ணப்பிப்பவர்; தேர்வு நாடுநர் 

வேட்பாளரின் முகவர் 

மெழுகுத்திரி 
மெழுகுத்திரி ஒளித்திறன், 
ஒளி ( அலகு) 
கற்கண்டு 

மனிதத்தசை உண்பவன்; 
தன்னினந்தின்னி 

சட்டம்; நெறிமுறை; விதி; திருமுறை 
கிறித்துவ சமயச் சட்டம் 

நிதியொழுங்கு நெறிமுறை; 
சொத்து நெறிமுறை 
பணிமனைச் சிற்றுண்டிச்சாலை; 
பணியக உணவகம்; 
சிற்றுண்டியகம் 

காண்டம்; சருக்கம் 

பாளையம்; படைவீரர் குடியிருப்பு 

முரப்புத் துணி 

ஆதரவு தேடு; ஆதரவு கோரு 
ஆதரவு நாடும் முகவர்



ஆ 

Canvassing 

Cap 

Capability 

Capable 

Capacious 

Capacity 

Cape 

Cap (a kind of crackers) 

Capita, per 

Capital 

Capital Account 

Capital Budget 

Capital Cost 

Capital distribution 

Capital Expenditure 

Capital Goods 

Capital Letter 

Capital levy 

Capital Offence 

Capital Outlay 

Capital Punishment 

Capital reserve 

Capital transmission 

Capital works 
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ஆதரவு தேடுதல்; ஆதரவு 
கோருதல்; வாக்களிக்கக் (ஓட்டு) 
கேட்டல் 

தொப்பி; கவிப்பு 

தகுதி; திறமை 
திறமை வாய்ந்த; தகுதி வாய்ந்த 
பரந்த; விசாலமான 

கொள்திறம்; அறிவுத் திறன் 
(கடலை நோக்கியமைந்த) நில 
முனை 

பொட்டுவெடி 

ஆள்வாரி; ஆள் விகிதம்; ஆள் 
மேனி 

முதல்; தலைநகர்; முதலீடு; 
மூலதனம் 

மூலதனக் கணக்கு; முதலீட்டுக் 
கணக்கு 

முதலீட்டு வரவு-செலவுத் திட்டம்; 

முதலீட்டுப் பாதீடு 
மூலதனச் செலவு; முதலீட்டுச் 
செலவு 

மூலதனப் பங்கீடு; முதலீட்டுப் 
பங்கீடு 

மூலதனச் செலவு; முதலீட்டுச் 
செலவு 

முதலீட்டுப் பொருள்கள் 
(ஆங்கிலப்) பெரிய எழுத்து 

முதலீட்டு வரி; முதலீட்டுத் திறை 
கொலைக் குற்றம் 

மூலதனச் செலவு; முதலீட்டுச் 
செலவு ் 

மரணத் தண்டனை 

ஒதுக்கீட்டு முதல்; மூலதன 
ஒதுக்கீடு 

முதன்மை மின் அனுப்புகைப் பணி 
முதன்மைப் பணிகள்



Capitalism 

Capitalist 

Capitalized 

Capitation allowance 

Capitation Allowance & Tax 

Capitation fees 

Capitation tax 

Capitulation 

Capsule 

Captain 

Caption 

Captivate 

Captivity 

Capture 

Car 

Car Advance 

Car Park 

Car Stand 

Car tube 

Carbon copy 

Carbon paper 

Carbon Sheet 

Card 

Card Board 

Card Phone 

Cardiac 

Cardiologist 
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முதலாளியம்; தனியுடைமை 

தனியுடைமையாளர் 

முதலிடப்பட்ட 

தலைவீதப்படி; ஆளினர் வீதப்படி 

தலைவீதப்படி மற்றும் தலைவரி 

நிலைமுதல் தொகை; நுழைவு 
ச்கொடை; மேம்பாட்டுக் கட்டணம் 

தலைக்கட்டு வரி 

ஒப்படைக் கடிதம்; புகலடைமடல்; 
சரணடைதல் 

மருந்துறை; விதையுறை; சுரை 
மருந்து; குளிகைக் குறுங்குப்பி 

தலைவர் 

தலைப்பு 

சிறைப்படுத்து 

சிறைப்பட்ட நிலை 

கைப்பற்று; கைப்பற்றுதல் 

சீருந்து; வண்டி; தேர்; 
தொடர் வண்டிப் பெட்டி 

சீருந்து முன்பணம் 

சீருந்து நிறுத்துமிடம்; ஊர்தி 
நிறுத்துமிடம் 
வண்டி நிறுத்துமிடம்; வண்டிப் 
பேட்டை 

சீருந்து (சக்கரக்) 

காற்றடைகுழாய்; சக்கரத் தூம்பு 
தட்டச்சுப்படி; மைப்படி 

கரிப்படி தாள் 

மைப்படி தாள் 

அட்டை 

உறை அட்டை; தாள் அட்டை 

அட்டையிடுபேசி 

இதயம் தொடர்பான 

இதயநோய் வல்லுநர்; 
இதயவியலாளர்



Care 

Care Home 

Career 

Career for women 

Career guidance 

Career guidance and counseling. 

Career guidance Programme 

Carefree 

Careful 

Carefully 

Careless 

Carelessly 

Carelessness 

Caretaker Government 

Caretaker 

Cargo 

Caricature 

Carnival 

Carnivorous 

Carpenter 

Carpentry 

Carpentry unit 

Carpet 
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கவனம்; அக்கறை; கவலை; 

விழிப்பு; எச்சரிக்கை 

காப்பு இல்லம் 

வாழ்க்கைப் போக்கு; வாழ்க்கைத் 
தொழில்; பிழைப்புத் தொழில்; 
பணி; வாழ்க்கைத் தொழில் 

மகளிர்க்கான 
தொழில் 

ஆக்க வழிகாட்டல்; 

பணிநெறியாக்கம்; 

வாழ்க்கைத் தொழில் வழிகாட்டி 

வாழ்க்கைத் தொழிலுக்கு 
வழிகாட்டலும், ஆற்றுப்படுத்தலும் 

வாழ்க்கைத் தொழில் வழிகாட்டல் 
திட்டம் 

வாழ்க்கைத் 

கவலையற்று 

விழிப்புடைய; கவனமுள்ள; 

எச்சரிக்கை வாய்ந்த; அக்கறை 
கொண்ட 

கவனமாக 

கவனமற்ற; அக்கறையற்ற 

கவனமற்று; கவனமில்லாது 

கவனமின்மை 

இடைக்கால அரசு; பொறுப்பு அரசு 

பொறுப்பாளர்; அக்கறையாளர்; 
காவற் பொறுப்பாளர் 

கப்பல். சரக்கு; வானூர்திச் சரக்கு; 

கேலிச்சித்திரம்; பகடிப் படம் 

களியாட்டம்; கேளிக்கை; 
கொண்டாட்டம் 

புலால் உண்பன, புலால் உண்ணி 

தச்சர் 
தச்சு வேலை 

தச்சு வேலைப் பிரிவு 

நடைவிரிப்பு; தரைவிரிப்பு



Carpet area 

Carriage 

Carriage on Inland Waterways 

Carriage owner 

Carriage rent 

Carriage way 

Carried down 

Carried forward 

Carried over 

Carrier 

Carry 

Carry home salary 

Carry, Carry away 

Carry on 

Carry out 

Cart 

Cart road 

Cart Stand 

Cart tax 

Cart tract 

Cartage 

Carter 
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தளப்பரப்பு; மனை உள்ளுறை 
பரப்பு; மனை உட்பரப்பு; கட்டட 
உட்பரப்பு; கட்டட உள்ளுறை பரப்பு 

வண்டி; ஊர்தி; சுமை கொண்டு 
செல்லல் 

உள்நாட்டு நீர்வழிப் 
போக்குவரத்து 

ஊர்தி உரிமையாளர் 

ஊர்தி வாடகை 

வண்டிப் பாதை 

கீழ்க் கொணர்ந்தது; 

கீழ்க் கொணர்ந்த தொகை 

முன்னேயிருந்து 
எடுத்தெழுதப்பட்டது 

எடுத்தெழுதப்பட்டது; 
நிறைவேற்றப்பட்டது 

சுமப்பவர்; அஞ்சல் தூதர் 

தாங்கி; வாகனம்; சரக்கேற்றி; 

ஏந்தூர்தி; பொறியூர்தி; 
நோய்க்கடத்தி 

கொண்டு செல் 

வீட்டிற்குக் கொண்டு செல்லும் 
சம்பளம்; கையில் வாங்கும் 
சம்பளம்; பிடித்தம் போக எஞ்சிய 
சம்பளம் 

எடுத்துச் செல்; சுமந்து செல்; 
கொண்டு செல் 

தொடர்; தொடர்ந்து செய்; 
முன்னேறு; மேற்செல் , 

நிறைவேற்று; செய்துமுடி 
கட்டை வண்டி 

வண்டிப் பாதை 

வண்டிப் பேட்டை 

வண்டி வரி 

வண்டித் தடம் 

வண்டிக் கூலி 

வண்டிக்காரர்



Cartographer 

Cartography 

Cartoon 

Cartridge 

Cartridge paper 

Case fee 

Case history 

Case law 

Case sheet 

Case 

Cash 

Cash abstract 

Cash balance 

Cash book 

Cash box 

Cash certificate 

Cash Chest 

Cash counter 

Cash crop 

Cash disbursements 

Cash journal 

Cash on hand 

Cash order 

Cash receipts 

Cash remittance 

Cash remittance Book 

Cash sale 

Cash scroll 
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வரைபடக் கலைஞர் 

வரைபடக்கலை 

கேலிச்சித்திரம்; கருத்துப்படம் 

தோட்டா; குண்டுப் பொதியுறை; 
வெடிச்சுரை; வெடியுறை; 
மைப்பொதி; மைக்கொள்கலம்; 
மைக்குழல் 

கெட்டித் தாள் 

வழக்குக் கட்டணம் 

வழக்கு விவரம்; நோய் விவரக் 
குறிப்பு 
தீர்ப்பு வழிச்சட்டம் 
நோய் விவரக் குறிப்புத்தாள்; 
நேர்வுத்தாள் 
நேர்வு; வழக்கு, பை; உறை; பெட்டி . 
பணம்; காசு 

பண இருப்புச்சுருக்கக் குறிப்பு; 

இருப்புத் தொகை 
பணக் குறிப்பேடு; 
பண வரவு செலவுக் குறிப்பேடு 

பணப் பெட்டி 

பணச் சான்றிதழ் 

பணப் பெட்டகம் 

பணம் பெறுமிடம்; பணம் 
செலுத்துமிடம்; பணம் 
வழங்கறை; பணம் வழங்குமிடம் 
வணிகப் பயிர்; பணப்பயிர் 

பணம் வழங்கல் 

பணக் நடவடிக்கைக்) குறிப்பேடு 

கையிருப்புத் தொகை 

பணம் வழங்கு ஆணை 
பணம் பெறுதல் 

பணம் செலுத்துகை 
பணம் செலுத்துகைப் பதிவேடு 
பண (காசுக்கு) விற்பனை 
பணப் பட்டியல்



Cash security 

Cash value 

Cashewnut 

Cashier/Cash keeper 

Cashierment 

Casing 

Casket 

Casserole 

Cassette 

Cast 

Cast aspersion . 

Cast iron 

Caste 

Caste disabilities 

Casteism 

Caster 

Caster oil 

Castigate 

Casting of vote 

Casting vote 

Castle 

Castration 

Casual 

Casual inspection 

Casual labourer 

Casual leave 

Casual vacancy 

Casualty 

Casualty ward 
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பணப் பிணையம் 

பண மதிப்பு 

முந்திரிப் பருப்பு 
காசாளர் 

இழிவுதரும் வகையிலான 
பணிநீக்கம் _- 

உறையிடுதல் 

பேழை; பெட்டகம் 

வெதுகலன் 

ஒலியிழை; ஒலிப்பேழை 

வார்ப்பு; நடிப்புப்பகுதி; எறி 
பழிச்சொல் சுமத்து; பழி சுமத்து 

வார்ப்பிரும்பு 
சாதி 
சாதிக் , குறைபாடுகள்; சாதித் 
தடைகள் 

வகுப்புவாதம் 

ஆமணக்கு 

ஆமணக்குஎண்ணெய் 

கண்டித்துரை; திருத்தம் செய் 
வாக்களித்தல் 

அறுதி வாக்கு 
கோட்டைவீடு; காப்பரண் 
மாளிகை; கோட்டை 

ஆண்மை நீக்கம் 

தற்செயலான; நிரந்தரமற்ற 
தற்செயல் ஆய்வு; இயல் நிகழ் 

ஆய்வு 
நாள் கூலியாள்; நாள் பணியாளர் 

தற்செயல் விடுப்பு 

தற்காலிக ஒழிவிடம் 

இடைநேர் இடர்; உடலூறு உற்றவர்; 
இறந்தவர்; இழப்பு அவசர சிகிச்சை 

விபத்து மருத்துவப் பிரிவு; நேர்ச்சி 
மருத்துவப் பிரிவு



Casuarina 

Categorical 

Catagorically 

Category 

Catalogue 

Catalogued 

Cataloguing 

Catalyst 

Catamaran 

Cataract operation 

Catastrophe 

Catch word 

Catch 

Catchment area 

Catechism 

Caterer 

Catering 

Catering establishment 

Catering Service 

Catering technology 

Cattle 

Cattle breeding 

Cattle census 

Cattle diseases 

Cattle farm 

Cattle feed 

Cattle mortality 

Cattle pound 

Cattle shed 
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சவுக்கு மரம் 

மறுப்புக்கிடமற்ற; 

ஐயத்திற்கிடமற்ற, உறுதியான; 
முடிவான; திட்டவட்டமான 

வெளிப்படையாக; திட்டவட்டமாக 

வகை; பொருள் வகுப்பு; இனம் 

நூற்பட்டியல்; பட்டி; பட்டியலிடு 

பட்டியலிடப்பட்ட 

அட்டவணைப்படுத்தல் 

வினையூக்கி 
கட்டுமரம் 

கண்புரை அறுவை மருத்துவம் 

கேடான முடிவு; அழிவு 

எடுப்புச் சொல்; கொளுச் சொல்; 
இலக்குச் சொல் 

பிடிப்பு; பிடிபொருள்; மறை இடர்; 
பிடி; கைப்பற்று; பற்று; அறி; உணர் 
நீர்ப்பிடிப்புப் பரப்பு 
வினாவிடை ஏடு 

உணவளிப்பவர்; உணவு 
வழங்குபவர் 

உணவளிப்பு, உணவளிப்பு 
ஏற்பாடு 
உணவளிப்பு நிறுவனம் 

- உணவளிப்புச் சேவை 

உணவாக்கத் தொழில்நுட்பம் 

கால்நடை 

கால்நடை வளர்ப்பு 
கால்நடைக் கணக்கெடுப்பு 

கால்நடை நோய்கள் 

கால்நடைப் பண்ணை 

கால்நடைத் தீனி; கால்நடைத் 
தீவனம் 

கால்நடை இறப்பு வீதம் 
கால்நடைப் பட்டி 

தொழுவம்; தொட்டில்



Cattle show 

Cattle statistics 

Cattle trespass 

Causative 

Cause 

Cause of Action 

Cause-way 

Caustic Remarks 

Caution 

Caution Deposit 

Caution money 

Cautionary sign 

Cautious 

Cease 

Ceased 

Cease-Fire 

Ceaseless 

Ceaselessly 

Ceiling 

Ceiling fan 

Ceiling Price 

Celebacy 

Celebrated 

Celebration 

Celebrity 

Celerity 

Celestial 
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கால்நடைக் கண்காட்சி 

கால்நடைப் புள்ளிவிவரம் 

கால்நடை எல்லை மீறல் 

தூண்டுகிற 
காரணம்; மூலம்; வழக்கு; செய்வி; 
நிகழ்த்து; விளைவி 

வழக்கு மூலம்; செயல் நோக்கம் 

தரைப்பாலம் 

கடுங்குறிப்புரை 

எச்சரிக்கை; முன்மதி; 
முன்னறிவிப்பு; முற்காப்புணர்வு 

பிணையப் பணம்; பிணையத் 
தொகை; எச்சரிக்கை முன்பணம் 

பிணையத் தொகை; எச்சரிக்கைத் 
தொகை 

எச்சரிக்கைக் குறி; எச்சரிக்கைச் 
செய்கை 

எச்சரிக்கையான; விழிப்பான; 

கவனமான 

நிறுத்து; முடிவுறு; முடித்துக்கொள் 
முடிவுற்ற 
போர் நிறுத்தம் 
தொடர்ச்சியான; நிறுத்தமின்றி 

நிறுத்தமற்ற; தொடர்ச்சியாக 

உட்கூரை; உச்சவரம்பு; உயர்வரம்பு; 

மேல்வரம்பு 

கூரை விசிறி; முகட்டு விசிறி 

உச்சவரம்பு விலை 

மணம் செய்யாதவர் 

“புகழ்வாய்ந்த; பெயர்பெற்ற 

விழா; கொண்டாட்டம் 

புகழ்; புகழாளர் 
விரைவு; வேகம் 

விண்ணுலக 

*



Cell 

Cellar 

Cellotape 

Cellphone. 

Cellular telephone 

Cement 

Cemetery 

Censor 

Censor Board 

Censurable 

Censure 

Census 

Census Operation 

Centage Charges 

Centage 

Centenarian 

Centenary 

Centenary Celebration 

Centennial 

Center ; Centre 

Centering 
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சிற்றறை; கண்ணறை; மின்கலம்; 
பிரிவு 

நிலவறை 

ஒட்டுநாடா 

கைப்பேசி; செல்லிடப்பேசி; 
செல்பேசி 

செல்லிடப்பேசி; 
அலைபேசி 

திண்காரை; பைஞ்சுதை; சுதைமா; 
சிமிட்டி; பசுங்காரை; 

இடைப்பிணைப்பு 
இடுகாடு; கல்லறை 

சீர்காணி; சீர்மையர் 

வரையறைக்குரிய; பழிப்பிற்குரிய 

மக்கள்தொகைக் கணக்கு; 
குடிமதிப்பு 
மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பு; 
குடிமதிப்புக் கணக்கீடு 
நூற்று மேனிக் கட்டணம்; 
நூற்றளவுக் கட்டணம் 

நூற்று மேனி 
நூறு அகவையானவர்; நூறு 
அகவையான; நூறு அகவை 
நூறு; நூறாண்டு; நூறாவது ஆண்டு; நூற்றாண்டுக் காலம் 
நூற்றாண்டு விழா 
நூற்றாண்டு நிறைவு விழா; 
நூறாண்டுக்கொரு முறை வரும்; 
நூறாண்டுக்கொரு முறை 
நிகழும் 

நடுவம்; நடு; நிலையம்; நடுவகம்; 
மையம் 

பலகைத் தாங்கமைவு; 
சாரங்கட்டல்; நடுவமாக்கல்; 
மையமாக்கல்; மையங் குறித்தல் 

செல்பேசி;



Centigrade 

Centimetre 

Cent percent 

Central 

Central Act 

Central Bureau of Investigation 

Central Customs Service 

Central exchequer 

Central Government 

Central Grant 

Central jail 

Central list 

Central pocket loop 

Central Purchasing 

Central Revenues 

Central Services 

Central stores 

Central Survey Office 

’ Centralisation 

Centralisation of Power 

Centralise/Centralize 

Centralised 

Centrally aided 

Centrally Assisted Scheme 

Centrally Sponsored Scheme 

Centre Median 

Centre of Gravity 

Centred 

- Centrifugal 
! 

417-4—4 
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நூறு கூறுகளுள்ள அளவை; 
நூற்றுப் பாகை வெப்ப அலகு 

சென்டி மீட்டர் (செ.மீ); 

மீட்டர் அளவில் நூறில் ஒன்று 

நூறு விழுக்காடு; நூற்றுக்கு நூறு 
நடுவம்; மையம் 

நடுவணரசுச் சட்டம்; மைய அரசுச் 
சட்டம் 

மையப் புலனாய்வுக்குழு 

நடுவண் அரசு சுங்கப் பணித் 

தொகுதி 
மைய அரசுக் கருவூலம் 

நடுவணரசு; மைய அரசு 

நடுவணரசு நல்கை 

நடுவண் சிறை; மத்திய சிறை 

நடுவணரசு/மைய அரசு அதிகாரப் 
பட்டியல் 

சிறுசுழல்; இலாட வடிவம் 

மையக் கொள்முதல் 

நடுவணரசு வருவாய் 

நடுவணரசு பணித் தொகுதிகள் 

நடுவண் கிடங்கு 

மைய நில அளவை அலுவலகம் 

ஒருமுகப்படுத்தல் 
அதிகாரக் குவிப்பு 

மையப்படுத்து; நடுவப்படுத்து 

மையப்படுத்திய; நடுவப்படுத்திய 

நடுவணரசு உதவி பெற்ற 

நடுவணரசு உதவித் திட்டம் 

நடுவணரசு தொடங்கிய / ஆதரவு 
பெற்ற திட்டம் 

நடுத்தடுப்பு (சாலை 

புவியீர்ப்பு மையம்; நில ஈர்ப்பு 

நடுவம் 

நடுவண் அமைந்துள்ள 

நடுவத்தில் இருந்து விலகிய



Centurian 

Century 

Ceramics 

Ceramist 

Cereal 

Ceremonial Dress 

Ceremonial Parade 

Ceremonical 

Ceremonious 

Ceremony 

Certain 

Certainty 

Certainly 

Certificate 

Certificate of Approval 

Certificate of Credit Payment 

Certificate of Identity 

Certificate of Nationality 

Certificate of Posting 

Certificate of Poverty 

Certificate of Registration 

Certificate of Sea Worthiness 

Certificate of Transfer of charge 
Certificate of treasury issues 

Certificate of Verification 

Certification 

Certified 

Certified Copy 

Certifier 

Certify 
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நூற்றாண்டு கண்டவர் 

நூறு; நூற்றாண்டு 
மட்கலத் தொழில் 

குயவர்; மண்பாண்டக் கலைஞர் 

கூலம்; தானியம் 

வினைமுறை அணிமணி; சடங்கு 
ஆடை; விழாக் கோல ஆடை 

சிறப்புக்கால அணிவகுப்பு; 
சடங்கு / விழாஅணிவகுப்பு 

நடைமுறைப்படியான 

நடைமுறையான; நடைமுறைப் 
படியான 

சமயச் சடங்கு; வினைமுறை 

உறுதியான; தவறாத; ஏதோ ஒரு; 
ஏதோ சில; நம்பகமான 

உறுதி 
உறுதியாக; அவசியமாக 

சான்றிதழ்; நற்சான்றிதழ் 
ஏற்புச் சான்றிதழ் 
கடன் பற்றுக்கான சான்றிதழ் 

அடையாளச் சான்றிதழ்; ஆளறி 
சான்றிதழ் 
நாட்டினச் சான்றிதழ் 
சான்றிட்ட அஞ்சல்; அஞ்சல் 
சான்று 

ஏழைமைச் சான்றிதழ் 

பதிவுச் சான்றிதழ் 

கடற் பயணத் தகுதிச் சான்றிதழ் 
பொறுப்பு மாற்றல் சான்றிதழ் 
கருவூல வழங்கலுக்கான சான்றிதழ் 
சரிபார்ப்புச் சான்றிதழ் 

சான்றளிப்பு 

சான்றளிக்கப்பட்ட 

சான்றிட்ட படி 

சான்றளிப்பவர் 

சான்றிடு; சான்றளி



Cess 

Cess pit 

Cess pool . 

Cessation 

Chain 

Chained 

Chair 

Chairman 

Chairmanship 

Chalan 

Chalk piece 

Challenge 

Challenged Vote 

Challenger 

Chamber 

Chamber of Commerce 

Champion 

Championship 

Chance 

Chancellor 

Chancellor of University 

Change 

Changeable 

Changed 

Channel 

Channel of Correspondence 

Chaos 

Chapter 

Character 
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மேல்வரி 

கழிவுநீர்க் குழி; குப்பைக் குழி 
கழிவுநீர்க் குட்டை; வடிகுட்டை 

இடைநிறுத்தம்; ஓய்வு 
தொடரி; சங்கிலி 

தொடரியிடப்பட்ட; சங்கிலியால் 
பிணிக்கப்பட்ட; தொடர்ச்சியான 

நாற்காலி 

தலைவர்; அவைத் தலைவர் 

தலைமைப் பதவி; தலைமைப் 
பொறுப்பு 

செலுத்துச் ' சீட்டு 

சுண்ணக் கோல்; சுண்ணத் 

துண்டு 
அறை கூவு; மறுத்துக் கூறு; 
எதிர்ப்புத் தெரிவி 

மறுதலிப்பு வாக்கு 

அறைகூவுபவர் 

அறை; கழகம்; கூடம்; நடுவர் 
தனியறை 

வணிகர் கழகம் 

வாகையர்; வெற்றிமுதன்மையர்; 
பரிந்து செயலாற்றுவோர்; பரிவு 
வினைஞர்; வெற்றிமுதல்வர் 

வாகைமை; வெற்றி பெறுகை; 

வெற்றி முதன்மை 
நல்வாய்ப்பு; தற்செயல் நிகழ்வு 

வேந்தர் 
பல்கலைக்கழக வேந்தர் 

மாற்றம்; மாற்றம் செய்; மாற்று 

மாற்றக்கூடிய, மாற்றத்தக்க 

மாற்றப்பட்ட 

வாய்க்கால்; கால்வாய் அலைஹிசை; 

கால்வாய் உருச்சட்டம் 

கடிதப் போக்குவரத்து வழி 

ஒழுங்கற்ற நிலை; குழப்பம் 
இயல்; அதிகாரம் 

பண்பு; தன்மை



Characterisation 

Characteristic 

Characterless 

Charcoal 

Charge 

Charge Allowance 

Charge De Affairs 

Charge held not proved - 

Charge memo 

Charge not proved 

Charge partially proved 

Charge Report 

Charge Sheet 

Chargeable 

Charged Expenditure 

Charges 

Charges to be met 

Chariot 

Charioteer 

Charisma 

Charitable 

Charitable Endowment 

Charity 

Chart 

Charter 

Charter of liberties 
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பாத்திரப்பண்பு உருவாக்கம்; 
பாத்திரப்படைப்பு 

தனிச் சிறப்பான; குறிப்பிடத்தக்க 

சீலமற்ற; பண்பில்லாத 

அடுப்புக்கரி; நிலக்கரி 

பொறுப்பு; விலை; குற்றச்சாட்டு; 

குற்றஞ்சாட்டு; தாக்கு; செறிவூட்டு; 
மை ஏற்று; கட்டணமிடு 

பொறுப்புப் படி 

துணைநிலைத் தூதர் 
குற்றச்சாட்டு எண்பித்ததாக 
ஏற்கப்படவில்லை; குற்றச்சாற்று 
மெய்ப்பிக்கப்படவில்லை என்று 
கொள்ளப்படுகிறது 

குற்றச்சாட்டுக் குறிப்பாணை 

குற்றச்சாட்டு எண்பிக்கப்படவில்லை 

குற்றச்சாட்டு ஓரளவு எண்பிக்கப் 
பட்டது 

பொறுப்பு அறிக்கை 

குற்ற அறிக்கை 
பொறுப்பேற்கக் கூடிய; செலவாகத் 
தக்க; குற்றஞ்சாட்டக் கூடிய; 
பெறத் தக்க 

பொறுப்பேற்ற செலவு; சாட்டிய 
செலவினம் 

செலவுகள்; கட்டணங்கள் 

ஏற்க வேண்டிய செலவு 
தேர் 

தேரோட்டி 

உளங்கவர்திறன்; புகழ்ஈர்ப்பு; 
மக்களை ஈர்க்கும் கவர்ச்சி 

அறஞ்சார்; ஈகைக் குணமுள்ள 

அறக்கட்டளை 

அறக்கொடை; ஈகைக் குணம் 

விளக்கப் படம்; அட்டவணை 

பட்டயம்; உரிமை ஆவணம் 

விடுதலை உரிமைகள் சாசனம்



Chartered 

Chartered Accountant 

Chartered Trip 

Chassis 

Chat show 

Chatting 

Cheap 

Cheapen 

Cheaply 

Cheapness 

Cheat 

Check 

Check list 

Check Measurement 

Check memorandum 

Check Post 

Check Slip 

Checking Inspector 

Checking of Personal Registers 

Cheese 

Chemical Analysis 

Chemical Fertilizer 

Chemical Process 
Chemicals 

Chemist 

Chemistry 

Chenna 

Cheque 
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ஏற்பளிக்கப்பட்ட; பட்டயம் 
அளிக்கப்பட்ட; வாடகைக்கு 
எடுத்த 
பட்டயக் கணக்கர் 

ஒப்பந்தப் பயணம்; தனியுரிமைப் 
பயண ஏந்து 

வண்டி உடற்பாகம்; 
வண்டிச்சட்டம் / கூடு 

கட்டுரைக் காட்சி 

கதைத்தல்; உரையாடல் 

மலிவான; விலை குறைவான 

மலிவாக்கு; விலையைக் குறை 

மலிவாக; விலை குறைவாக 

மலிவு 

மோசடி; ஏமாற்று; ஏமாற்றுபவர்; 
வஞ்சி 

சரிபார்; தடைசெய்; தடை; 
தடுப்பமைப்பு; கட்டுப்பாடு 

சரிபார்ப்புப் பட்டியல்; தணிக்கைப் 
பட்டி 
அளவு சரிபார்த்தல்; பணியளவு 
சரிபார்ப்பு 
தணிக்கைக் குறிப்பு 
தணிக்கைச் சாவடி 

தணிக்கைச் சீட்டு; சரிபார்ப்புச் 
சீட்டு 

சரிபார்ப்பு ஆய்வாளர் 
தன் பதிவேட்டு ஆய்வு 

பாலேட்டுக் கட்டி; 
பாலாடைக்கட்டி 

வேதியியற் பகுப்பாய்வு 

வேதியியல் உரம் 

வேதியியல் செயல்முறை 
வேதியியல் பொருள்கள்; 
வேதிப்பொருள்கள்; 

வேதியியலர் 
வேதியியல் 

வெண்கொண்டைக் கடலை 

காசோலை



Cheque Book 

Cheque clearance 

Cheque drawn in favour 

of the officer 

_ Chess 

Chess test 

Chest 

Chest Facility 

Chest of Drawers 

Chicken Pox 

Chide 

Chief 

Chief Accounts officer 

Chief Election Commissioner 

Chief examination 

Chief examiner 

Chief Invigilator 

Chief Minister 

Chief Secretary 

Child labour 

Child Marriage 

Child Welfare Centre 

Child welfare 

Children education allowance 

Children’s home 

Chilling Plant 

Chips 

Chit chat 

Chit Fund 
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காசோலைக் கட்டு 

காசோலைத் தீர்வு 

அலுவலர் பெயரிலான 

காசோலை 

சதுரங்கம் 

சதுரங்கப் போட்டி 

மார்பு, நெஞ்சு; இரும்புப் 
பெட்டகம் 

பெட்டக ஏந்து 

இழுப்பறைப் பெட்டகம் 

சின்னம்மை; பயற்றம்மை 

கடிந்துகொள்; குறைகாண் 

தலைவர்; முதன்மை 

முதன்மைக் கணக்கலுவலர் 

தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் 

முதன்மைத் தேர்வு; தலைமை 
உசாவல்; முதன்மைப் பரிசீலனை 
முதன்மைத் தேர்வாளர்; 
தலைமைத் தேர்வாளர் 
தேர்வுக்கூடத் தலைமைக் 
கண்காணிப்பாளர் 

முதலமைச்சர் 

தலைமைச் செயலாளர் 

குழந்தைத் தொழிலாளர்; 
சிறார்த் தொழிலாளி; குழந்தைத் 
தொழிலாளி 

சிறார் மணம் 

சேய் நல நிலையம் 
குழந்தை நலம்; சேய்நலம் 

குழந்தைகள் கல்வி உதவித் 
தொகை 

மழலையர் இல்லம் 
குளிர்விப்பு நிலையம்; குளிரூட்டகம் 
வறுசீவல்; சீவரி 

சிற்றுரையாடல்; வம்பளப்பு 

சீட்டு நிதியகம்; சீட்டு நிதி 
நிறுவனம்; சீட்டுக் குவையகம்



Chitta 

Chitta Extract 

Chlorination 

Chlorite 

Choice 

Cholera 

Choose 

Chord 

Chordless Telephone 

Chore 

Chorus 

Choultry 

Chowkidar 

Christian 

Christianity 

Christmas 

Chronic 

Chronicle 

Chronological Order 

Chronological 

Chronology 

Church 

Cine Film 

Cine-artist 

Cinema 

Cinema theatre 

Cinematography 

Cinnamon 
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சிட்டை; குறிப்பேடு 

சிட்டைஎடுபகுதி; குறிப்பேட்டுப் 

பகுதி; குறிப்பேட்டுச் சுருக்கம் 

பாசிகைப் புளிமவுப்பூட்டுதல்; 
குளோரின் கலத்தல் 

பாசிகைப் புளிமவுப்பு 

விருப்பேற்பு; தெரிவு; 

தேர்ந்தெடுப்பு 
வாந்திபேதி; கக்கல் கழிச்சல் 

தேர்ந்தெடு; முடிவெடு 

யாழ்நரம்பு; வீணைக் கம்பி; நாளம் 

வடமில்லாத் தொலைபேசி; 
கம்பியில்லாத் தொலைபேசி 

(களைப்புத் தரும்) வீட்டு வேலை 

சேர்ந்திசை; கூட்டிசை 

சத்திரம்; வழித்தங்கல் மனை 

காவலாள் 

கிறித்துவர்; கிறித்துவ 
கிறித்துவ மதம் 

கிறித்துப் பிறப்புப் பண்டிகை 

நாட்பட்ட; நீடித்த; கடுமையான 

தொடர்வரலாறு; செய்திப் பட்டியல்; 
நிகழ்ச்சித் தொடர் 

காலவரிசை முறை 

காலவரிசைப்படியான 

காலமுறை வரிசை; காலவரிசைக் 
கணிப்பியல்; காலக் கணிப்பு 
முறையில் 

கிறித்துவத் தேவாலயம் 

திரைப்படச் சுருள் 

திரைப்படக் கலைஞர் 

திரைப்படம் 

திரையரங்கு 

திரைப்படக் கலை 

இலவங்கப்பட்டை



Cipher 

Circle 

Circle System 

Circle System 

Circuit 

Circuit House 

Circuitous 

Circuitous Route 

Circular 

Circularize 

Circularly 

Circulate 

Circulating 

Circulating library 

Circulation 

Circulation note 

Circulation of Capital 

Circulator 

Circulatory 

Circumambulation 

Circumambulatory 

Circumference 

Circumscribe 

Circumscriber 

Circumscription 

Circumspection 

Circumspective 

Circumspectively 

Circumstanced 

Circumstances 

Circumstantial Evidence 

Circumstantial 
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சுழி; இன்மைக் குறி; 
மறைகுறியீடு; மறைக்குறியீட்டில் 
எழுது; சுழியம்; சுன்னம் 

வட்டம் 

வட்ட ஆய்வாளர் 

வட்டமுறை 

மின் சுற்றுப்பாதை; சுழற்சிப் பாதை; 
சுற்றுப்பயணம் 

சுற்றுலா மாளிகை 

வட்ட வடிவமான; சுற்றிச் செல்கிற 

சுற்று வழி; வளைவான வழி 

சுற்றறிக்கை 

விளம்பரமாக்கு; தகவல் அறியச் 
செய் 

வட்டமாக 

சுற்றனுப்பு 
சுற்றி வருகிற 
சுழற்சி நூலகம் 

சுற்றனுப்புதல், சுற்றோட்டம்; புழக்கம் 
சுற்றுக் குறிப்பு; சுற்றோட்டக்குறிப்பு 
மூலதனச் சுழற்சி 

செய்தி பரப்புநர் 
சுற்றுகிற; பரவுகிற 
சுற்றுதல்; வலம்வரல் 

வலமாகச் சுற்றுகிற; சுற்றிச் 
செல்கிற 

சுற்றளவு 
வரையறு; எல்லைக்குட்படுத்து 
எல்லை வரையறுப்பவர் 

வரையறுத்தல்; எல்லைப்படுத்துதல் 
விழிப்புடைமை 

விழிப்பான; எச்சரிக்கையான 
விழிப்பாக 

நிலைமைகளுக்குக் கட்டுப்பட்டு 

சூழ்நிலை 
சூழ்நிலைச் சான்று 
தற்செயலான; சூழ்நிலைவசமான



Circumstantially 

Circumvent 

Circus 

Cistern 

Citation 

Cite 

Cited above 

Cited 

Citizen 

Citizenship 

Citizenship training 

City 

City and its suburbs 

City and its vicinity 

City Civil Court 

City Compensatory 

Allowance 

City Improvement Trust 

City Police 

Civic Amenities 

Civic Consciousness 

Civics 

Civil 

Civil Account Code 

Civil Administration 

Civil Assistant Surgeon 

Civil Budget Estimate 
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தற்செயலாக; சூழ்நிலைவசமாக 

சுற்றிச் செல்; வளைத்துக்கொள்; 

ஏமாற்று 
வட்டரங்குக்காட்சி; வட்டரங்கு 

நீர்த்தேக்கத் தொட்டி 
மேற்கோள்; தகுதியுரை; புகழுரை 

குறிப்பிடு; மேற்கோள் காட்டு 

மேற்குறிப்பிடப்பட்ட 

குறிப்பிடப்பட்ட 

குடிமகன்; குடிமகள்; நாட்டவர் 

குடியுரிமை 
குடிமைப் பயிற்சி 

மாநகர் 

மாநகரும் புறநகர்ப் பகுதிகளும் 
மாநகரமும் மாநகரைச் 
சூழ்ந்துள்ளவையும் 

மாநகர் உரிமையியல் நீதிமன்றம் 

மாநகர ஈட்டுப்படி 

மாநகர மேம்பாட்டுப் பொறுப்பாட்சிக் 
குழுமம் 

மாநகரக் காவலர்; மாநகரக் 
காவல்துறை 

நகர ஏந்துகள்; குடிமைநலன்கள் 

குடிமை நல உணர்வு 

குடிமையியல் 

குடிமுறைக்குரிய உரிமையியலான; 

படைத்துறை சாராத; நாகரிகமான 

குடிமுறைக் கணக்கு விதித் 
தொகுப்பு 

குடிமுறை ஆட்சி; குடிமுறை 
நிருவாகம் 

(சிவில்) குடிமுறை உதவி 
அறுவை மருத்துவர் 

குடிமுறை வரவுசெலவுத் திட்ட 
மதிப்பீடு; குடிமுறைப் பாதீட்டு 
மதிப்பீடு



Civil Case 

Civil Code 

Civil Court 

Civil Court deposit 

Civil Disobedience 

Civil Engineer 

Civil Engineering Works 

Civil Jail 

Civil Jurisdiction 

Civil List 

Civil Procedure Code 

Civil Proceedings 

Civil Remedy 

Civil Servant 

Civil Service 

Civil Service Regulations 

Civil Suit 

Civil Supplies Corporation 

Civil Supplies Section 

Civil War 

Civilian 

Civilisation 

Civility 

Civilization 

Civilize 

Civilized 

Civilly 
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உரிமையியல் வழக்கு 

உரிமையியல் நெறிமுறைத்தொகுப்பு 
உரிமையியல் நீதிமன்றம் 

உரிமையியல் நீதிமன்ற வைப்புத் 
தொகை 

சட்ட மறுப்பு 

கட்டடப் பொறியாளர் 

கட்டடப் பொறியியல் பணிகள் 

உரிமையியல் சிறை 

உரிமையியல் அதிகார எல்லை 

அரசுப் பணியாளர் பதவி விவரப் 
பட்டியல் 

உரிமையியல் வழக்கு நடைமுறை 

நெறித்தொகுப்பு 
உரிமையியல் வழக்கு நடவடிக்கை 

உரிமையியல் தீர்வழி 

குடிமுறை அரசுப் பணியாளர் 

குடிமுறை அரசுப் பணி 

குடிமுறை அரசுப் பணியாளர் 

ஒழுங்கு நெறிமுறைகள்; பொதுத் 
துறை அலுவல; ஒழுங்கு 
நெறிமுறைகள் 

உரிமையியல் வழக்கு 

நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம் 

குடிமைப் பொருள் வழங்கு பிரிவு 

உள்நாட்டுப்போர் 

படைத்துறை சாராதவர்; குடி முறை 
சார்ந்தவர் 

நாகரிகம் 

பண்பாடு; நாகரிகம் 

பண்பாடு; நாகரிகம் 

நாகரிகமாக்கு 

நாகரிகமுள்ள; பண்பாடுள்ள 

நாகரிமாக;: பண்பாக



Claim 

Claim form 

Claimant 

Claims and Objections 

Claims Department 

Claims of Deceased 

Claims Tribunal 

Clamour 

Clandestine 

Claridge House 

Clarification 

Clarified 

Clarifier 

Clarify 

Clarity 

Clash 

Class 

Classic 

Classical 

Classification 

Classification committee 

Classified 

Classify 

Clause 

Clean 

Cleaner 

Cleanly 

Cleanliness 
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.. உரிமைக்கோரிக்கை; உரிமைப் 
பொருள்; கேட்புரிமை; ஈட்டும் 
உரிமை; உரிமை கோரு; உரிமைக் 
கேட்பு; செலவுக் கோரிக்கை 
உரிமை கோரும் படிவம் 
உரிமை கோருநர்; உரிமை 
கொண்டாடுபவர் 

கோரிக்கைகளும் மறுப்புகளும் 
உரிமை கோரும் பிரிவு 
இறந்தவரின் உரிமைக் 
கோரிக்கை 

உரிமைக் கோரிக்கைத் தீர்ப்பாயம் 
ஆர்ப்பரி; உரக்கக் கேள்: அமளி 
கள்ளத்தனமான; ஒளிவு மறைவான 
நிருவாக நகரம்; ஆட்சிமாநகர் 
தெளிவு; விளக்கம் 

தெளிவாக்கப்பட்ட 
தெளிவுபடுத்துபவர் 
விளக்கு; தெளிவாக்கு 

தெளிவு; துலக்கம் 
மோதல்; கைகலப்பு; முரண்பாடு; 
சச்சரவு; மோது 

வகுப்பு; வகை 

முதல்தரமான; தலைசிறந்த; 
மேம்பட்ட; அதிசிறந்த 

பண்டைய; உயர்வான: 
முதல்தரமான; செவ்வியல் 

வகைப்பாடு 

பகுப்புக் குழு 
வகைப்படுத்தப்பட்ட 
வகைப்படுத்து 

கூறு; வகை; இனம் 

தூய்மையான; துப்புரவான 

துப்புரவுப் பணியாளர் 
தெளிவாக; தூய்மையாக 

5 தூய்மை; துப்புரவு



Cleanse ~ 

Clear 

Clear Days 

Clearance 

Clearance Certificate 

Clearance of Arrears 

Clearance of Audit 

Objections 

Clear-Cut 

Clearing 

Clearing agent 

Clearing report 

Clearly 

Clemancy 

Clemency Petition 

Clergy 

Clerical 

Clerical Error 

Clerk 

Clever 

Cleverly 

Client 

Cliff hanger 
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தூய்மைப்படுத்து 

தெளிவான; ஐயந்திரிபற; தடையற்ற, 
தெளிவாக்கு 

(இடைப்படும்) முழுமையான 
நாள்கள் 

கணக்குத் தீர்வு; தடையகற்றல், 
வெளியகற்றல்; விற்பனை; இசைவு 
தடைநீக்கச் சான்றிதழ்; இசைவுச் 
சான்றிதழ் 

நிலுவையை முடித்தல்; 

நிலுவையைத் தீர்த்தல் 
தணிக்கை மறுப்புரைகளைத் 
தீர்த்தல்; தணிக்கைத் தடையைச் 
சீர்செய்தல் 

திட்டவட்டமான; தெளிவான; 
தெள்ளத் தெளிந்த 

(கணக்குத்) தீர்வு; தீர்வு செய்தல்; 
சரக்குகளை அகற்றல் 

தீர்வு முகவர்; சரக்குகளை 
அகற்றும் முகவர் 

தீர்ப்புப்பேரேடு; தடைநீக்கச் சான்று 
தடையின்மைச் சான்று; தீர்வு 
அறிக்கை 

தெளிவாக 

அருளிரக்கம், கருணை 

அருளிரக்க மனு; கருணை மனு 

குருமார் 
எழுத்துத் தொடர்பான 

எழுத்துப் பிழை 
எழுத்தர் 
திறமையுள்ள, அறிவார்ந்த; 
சூழ்ச்சித் திறன்மிக்க 

திறமையாக 

வாடிக்கையாளர்; கட்சிக்காரர்; 
சார்ந்திருக்கிறவர் 

ஆவல் தூண்டும் கதையிடை 
நிகழ்வு



Climate 

Climatical 

Climatology 

Climax 

Clinic 

Clip 

Clique 

Cloak Roum 

Clock 

Clock tower 

Clock-wise 

Clone 

Cloning 

Close 

Close source code 

Close watch 

Closed 

Closely 

Closet 

Closing 

Closing Balance 

Closeness 

Closure 

Clot 

Cloth 

Clothing 

Clove 
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தட்பவெப்ப நிலை; வானிலை 

வானிலை தொடர்பான 

வானிலையியல் 

உச்சக்கட்டம்: இறுதிக்கட்டம்; உச்சம் 

தனி மருத்துவமனை; மருத்துவச் 
சிற்றில்; மருத்துவகம் 

பிடிப்பு; ஊக்கு 

தன்னல உட்குழு 

பொருள் வைப்பறை; வைப்பறை; 
உடைமை வைப்பறை; சுமை 
வைப்பறை 

கடிகாரம்; மணிப்பொறி 

மணிக்கூண்டு 

வலஞ்சுழித்த; வலப்பக்கமான 

உயிர்ப்போலி 

உயிர்ப்போலிகை; கிளையாக்கம் 

அடைப்பு; முடிவு; நெருங்கிய; 

குறுகிய; மூடு; அடை; முடி; 
முற்றுவி 
மறைநிலை மூலக் குறியீடு 

தவறாத கண்காணிப்பு; கூர்ந்த 
கண்காணிப்பு இடைவிடாத 
கண்காணிப்பு 

முடிவுற்ற 
கவனமாக; அருகாக; அணுக்கமாக 

கழிப்பிடம்; தனிச் சிற்றறை; 
நிலையடுக்கு 

மூடுதல் 
முடிவு இருப்பு 
அருகமை; அண்மை; நெருக்கம் 

முடிவு; முடித்தல் 
(குருதி) உறைதல்; உறைவு; 
உறைகட்டி 

ஆடை; துணி; உடை 

ஆடை; உடை 

இலவங்கம்; கிராம்பு



Club 

Club member 

Clubbed 

Clubbing 

Clue 

Clutch 

Co-accused 

Coach 

Coach Stand 

~ Coacher 

Coaching 

Coaching Centre 

Coachman 

Coagulate 

Coagulation 

Coal 

Coalition 

Coalition Government 

Coalition rule 

Coarse cloth 

Coarse 

Coast 

Coast belt 

Coast line 

Coastal 

Coat 

Coat of Arms 

Co-branded credit card 
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மன்றம்; குழாம்; சங்கம்; விடுதி; 
உணவகம்; கழகம்; உறுப்பினர் 
விடுதி; முனை பருத்துள்ள 

குறுந்தடி; இணை; தடியாலடி 
மன்ற உறுப்பினர் 

ஒன்றாக்கப்பட்ட 

தடயம்; துப்பு; வழிகாட்டும் குறிப்பு 

விசைகவ்வி 

உடன் எதிரி; உடன் குற்றவாளி 

பயிற்றுநர்; பயிற்சியளி; மூடுவண்டி 
வண்டி நிறுத்துமிடம்; 
வண்டிப்பேட்டை 

பயிற்றுநர் 
பயிற்றுவித்தல் 
பயிற்சிப் பள்ளி 

பயிற்றுவிப்பவர்; ஒட்டுநர் 

(குருதி) உறையச்செய்; 
கட்டியாகச்செய் 

குருதி உறைதல் (கட்டியாதல்) 
நிலக்கரி 

இணைப்பு; கூட்டு 
கூட்டணி அரசு 

கூட்டணி ஆட்சி 

முரட்டுத் துணி; கனமான துணி; 
அழுத்தமான துணி 
கரடுமுரடான 

கடற்கரை 

கடலோரப் பகுதி 

கடலோரப் பகுதி 

கரையோர; கடலோர 

மேற்சட்டை; மேல் உடுப்பூ குப்பாயம் 
மரபுச்சின்னங்கள் பொருந்திய 
மேலங்கி; சேமப்படை ஆடை; 
அரசிதழ் முகப்பு விவரம்; அரசிதழ் 
முகப்புக் குறிப்பு; இலச்சினை 

கூட்டுக் கடன் அட்டை



Code 

Code number 

Co-defendant 

Code words 

Codification 

Codification of Law 

Codified 

Codifier 

Codify 

Coding 

Co-education 

Coerce 

Coercion 

Coercion Act 

Coercive 

Coercive action 

Coercive steps 

Co-exist 

Co-existence 

Co-existing 

Co-extensive 

Coffin 

Cognizable case 

Cognizable offence 

Cognizance 
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நெறித் தொகுப்பு; குறியீடு; குறி; 
குழூஉக்குறி 
குறியீட்டெண் 

உடன் எதிர்வாதி; உடன் எதிர் 
வழக்காடி 

குறியீட்டுச் சொற்கள் 

சட்டத் தொகுப்பாக்கம்; 
எழுத்துருவாக்கம் 

சட்டத் தொகுப்பு 

நெறிகள் தொகுக்கப்பெற்ற 

நெறிகளைத் தொகுத்தவர் 

ஒழுங்குபடுத்து, தொகு; 
நெறிப்படுத்து 
குறிப்பெழுத்து 
இருபாலர் கல்விமுறை 

வலுக்கட்டாயப்படுத்து; 
அச்சுறுத்திச் செயல்படச் செய் 

வலுக்கட்டாயம்; வல்லந்தம் 

அடக்குமுறைச் சட்டம் 

வலுக்கட்டாயமான 

கட்டாயப்படுத்திச் செய்யும் செயல் 

வலுக்கட்டாயப்ட “த்தும் நடவடிக்கை 

உடனிரு; ஒருங்கிரு 

ஒருங்கிருத்தல்; கூடிவாழ்தல் 
உடனிருக்கிற; ஒருங்கிருக்கிற 

ஒரே கால அளவுக்கு நீடித்திருக்கிற; 
ஒரே இட அளவுக்கு அமைந்துள்ள 
சவப்பெட்டி 

பிடியாணையின்றித் 
தளைப்படுத்தற்குரிய வழக்கு; 
பிடியாணை வேண்டா வழக்கு; 
பிடியாணை வேண்டாக் குற்றம் 

பிடியாணையின்றித் 

தளைப்படுத்தற்குரிய குற்றம்; 
புலன்கொள் குற்றம் 

அறிதல்; தெரிதல்; செயலாட்சி 
வரம்பு



Co-heir 

Coherence 

Coherent 

Coin 

Coincide 

Coincidence 

Coir industry 

Coke 

Cold 

Cold season 

Cold storage 

Collaborate 

Collaboration 

Collapse 

Collapsible door 

Collapsible tube 

Collateral purpose 

Collateral security 

Collateral 

Collaterally 

Collation 

Colleague 

Collect 

Collecting Agent 

Collecting Charge 

Collection 

Collection centre 

Collection of information 

Collection of Revenue 

Collective 
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உடன் மரபுரிமையர்; உடன் வாரிசு; 

பங்காளி 

தொடர்பு; பொருத்தம் 

ஒத்திசைவான; முன்பின் 
பொருத்தமான 

காசு; நாணயம்; புதிது; புனை 

இசைத்திரு; ஒத்திரு; பொருந்து 
நிகழ்வுப் பொருத்தம்; உடன் 

நிகழ்வு 
கயிற்றுத் தொழில் 
சுட்ட நிலக்கரி; கல்கரி 

குளிர்ச்சி; குளிர்ச்சியான 

குளிர்ப்பருவம் 

குளிர் வைப்பறை 

சேர்ந்துசெய் 

ஒத்துழைப்பு 
அழிவு; நாசம் 
மடக்குக் கதவு 

மடக்குக் குழாய் 

உடன் ஒத்த நோக்கம்; 
ஒத்திசைவான நோக்கம் 

துணைப் பிணையம் 

சமமான; சமநிலையான 

இணையாக; சமமாக 

ஒப்பாய்வு; சரிபார்ப்பு; ஒத்துப் 
பார்த்தல் 

உடன் பணியாற்றுபவர் 

திரட்டு, தண்டல் செய்; தொகு; 
சேர் 

தண்டல் முகவர் 

தண்டல் கட்டணம்; திரட்டுக் 
கட்டணம் 

தண்டல்; திரட்டு; தொகுப்பு (திரள்) 
தண்டல் நடுவம் 

செய்தித் திரட்டல் 

வருவாய்த் தண்டல் 

தொகுக்கப்பெற்ற



Collective approach 

Collective farming 

Collective Responsibility 

Collector 

Collector of Excise 

Collectorate 

College 

Collegiate Education 

College of Commerce 

College of Technology 

Collide 

Collier 

Colliery 

Collision 

Colloquial 

Collusion 

Collyrium 

Colon 

Colonial 

Colonist 

Colonization 

Colony 

Colossal 

Colour 

Colour wash 

Colourful 

Colourless 

Column 

Columnist 

Coma 

Co-mate 

Combination 
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கூட்டு அணுகுமுறை 
கூட்டுப் பண்ணை முறை; கூட்டு 

வேளாண்மை 

கூட்டுப் பொறுப்பு 

மாவட்ட ஆட்சியர்; தண்டலாளர் 

ஆயத்துறை ஆட்சியர் 
(மாவட்ட) ஆட்சியர் அலுவலகம் 

கல்லூரி 

கல்லூரிக் கல்வி 

வணிகவியல் கல்லூரி 

தொழில்நுட்பக் கல்லூரி 

மோது; இடி 
நிலக்கரிச் சுரங்கத் தொழிலாளி 

நிலக்கரிச் சுரங்கம் 

மோதுதல் 

பேச்சுவழக்கு 

வஞ்சக்கூட்டு உடன்படிக்கை 

கண்மை 

முக்காற்புள்ளி 

குடியேற்றம் தொடர்பான; புதுக் 
குடியிருப்புத் தொடர்பான 

குடியேறி 
குடியேற்றம் 
குடியிருப்பு; குடியேற்ற நாடு 
மிகப்பெரிய; மாபெரும் 

வண்ணம்; நிறம் 

வண்ணப்பூச்சு 

வண்ணம் நிறைந்த 

நிறமற்ற 
கட்டம்; பத்தி; தூண்; நிமிர்நிலை; 
அணிவரிசை 

இதழுக்கு வழக்கமாக எழுதுபவர் 

நனவிலி; நினைவிழப்பு நோய் 

தோழர்; பணியாள்; உடனாள் 

இணைதல்; சேர்மானம்; ஒன்று 

கூடுதல்; செயற்கூட்டுறவு



Combine 

Combined 

Combustible 

Combustion 

Combustive 

Come back 

Come into effect 

Come to the point 

Comer 

Comet 

Comfort 

Comfortable 

Comfortably 

Comic 

Comic 

Comical 

Coming and Going 

‘Coming from a far 

Comma 

Command 

Commandant 

Commanding influence 

Commanding Officer 

Commando 

Commemorate 

Commemoration 

Commemoration lecture 

Commemorative 

Commemorative stamp 
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ஒருங்கிணை; கூட்டு; ஒன்றுகூடு 

ஒன்றிணைக்கப்பட்ட 

எளிதில் தீப்பற்றத்தக்க; எரியத் 
தக்க; எரியுறு 

எரிதல் 

எரியக்கூடிய 

திரும்பி வந்த; திரும்பி வா 

நடைமுறைக்கு வரல் 

செய்திக்கு வா; சொல்ல 
வேண்டியதைச் சொல் 

வந்திருப்பவர் 

வால் மீன்; வாலுடு 

வாய்ப்பு நலம்; ஆறுதல்; 

இன்பநலம்; துயராற்று; 
தளர்வகற்று; மகிழ்ச்சியூட்டு; 

ஏந்து 
ஏந்தான; வசதியான 

ஏந்தாக; வசதியாக 

நகைப்பூட்டுகிற 

களிப்படக் கதை; 
படக்கதை 

நகைச்சுவையான 

வருகையும் செலவும்; வருதலும் 
போதலும் 

தொலைவிலிருந்து வந்துள்ள 
காற்புள்ளி 

ஆணை; கட்டளை; கட்டுப்பாடு 

படைத்தலைவர் 

அதிகாரச் செல்வாக்கு 
தளத்தலைவர்; படைத்தலைவர் 

அதிரடிப் படைஞர்; அதிரடி வீரர் 
நினைவாக விழாக் கொண்டாடு 

நினைவு விழா; நினைவு வழிபாடு 

நினைவு உரை 
நினைவூட்டக் கூடிய; நினைவுத் 
தொடர்பான 

நினைவு அஞ்சல்தலை 

சிரிப்புப்



Commence 

Commencement report 

Commencement 

Commend 

Commendable 

Commendation 

Commensurate 

Commensurately 

Comment 

Commentary 

Commentator 

Comments 

Commerce 

Commercial 

Commercial Accountant 

Commercial area 

Commercial crop 

Commercial Law 

Commercial monopoly 

Commercial product 

Commercial Tax 

Commission 

Commission Agent 

Commissioned Officer 

Commissioned 

Commissioner 

Commissioning 

Commissions and Omissions 
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தொடங்கு 

தொடங்கியதற்கான அறிக்கை; 
தொடக்க அறிக்கை 

தொடக்கம் 

புகழ்ந்துரை; பாராட்டு; பரிந்துரை 
புகழத்தக்க; போற்றத்தக்க 

புகழ்ச்சி; பரிந்துரை 

ஒரே அளவான; சமமான 

சம அளவிலான 

விளக்கக் குறிப்பு; கருத்துரை; 
குறிப்புரை 
விளக்கவுரை; 

நேர்முக வருணனை 

விரிவுரையாளர்; கருத்துரையாளர் 

கருத்துக் குறிப்பு 
வணிகவியல்; வணிகம் 

வணிக நோக்கிலான; 

வணிகப்பயனுடைய 

வணிகக் கணக்கர் 

வணிகப் பகுதி 

வணிகப் பயிர் 

வணிகச் சட்டம் 

வணிகத் தனியுரிமை; தனியுரிமை 
வணிகம் 

வணிகப் பயனுக்குரிய உற்பத்திப் 
பொருள் 

வணிக 5 

ஆணையம்; செயற்படல்; தரகு 

தரகு முகவர் 
படைத்துறைப் பணி ஆணை 

பெற்ற அலுவலர் 
அதிகாரமளிக்கப்பட்ட 

ஆணையர் 

நடைமுறைப்படுத்துதல் 
செயற்பாடுகளும் விடுபாடுகளும்; 
செய்தக்க அல்லன செயலும் 
செய்தக்க செய்யாமையும்



Commit 

Commitment 

Couunittal 

Committed 

Committed expenditure 

Committed Previcusly 

Committed spiil over 

Committed to Sessions 

Committee 

Commode 

Commodity 

Common 

Common Admissio:. ‘est (CAT) 

Common Good 

Common Good Fund 

Common Law 

Common Minimum Programme 

Common property 

Common sense 

Common wealth 

Common wealth Nations 

Common wealth countries 

Commonly 

Commotion 

Communal 
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ஒப்புவி; (குற்றம்) செய்; 
சிக்கவை; உடன்படுத்து; 
உறுதியளி; ஏற்றுக் கொள்; இசை 

ஒப்பிய பொறுப்பு; ஏற்புப்பணி 

ஒப்படைப்பு; உறுதி ஏற்பு 
பொறுப்பேற்றுக்கொண்ட 

ஏற்கப்பெற்ற செலவினம் 

முன்செய்த; முன்மேற்கொண்ட; 
முன்னரே ஒப்புக்கொண்ட 

ஒரு நிதியாண்டில் வழங்கப்பட்ட 
தொகை போக அடுத்த 
நிதி ஆண்டுகளில் வழங்கப்பட 
வேண்டிய தொகை 

அமர்வு நீதிமன்ற 
மறுவிசாரணைக்கு அனுப்புதல் 

குழு; வாரியம் 

கழிகலன்; கழிப்பறைக்கலன் 

பண்டம்; பயன்படு பொருள் 

பொது; பொதுவான; 

பொதுப்படையான 

பொதுச்சேர்க்கைத் தேர்வு 
பொதுநலம் 

பொதுநல நிதி 
இயற்றாச் சட்டம்; மரபுச் சட்டம்; 
பொதுச்சட்டம்; எழுதாச்சட்டம் 

குறைந்த அளவுச்செயல் திட்டம் 

பொதுச் சொத்து 

இயல்பறிவு; பொது அறிவு 
பொது வளமை; பொது உடைமை 
நட்புரிமை நாடுகள்; நேய நாடுகள் 
நேய நாடுகள் 

பொதுவாக; பெரும்பாலும் 

கிளர்ச்சி; குழப்பம்; கொந்தளிப்பு 

இனத்துக்குரிய; வகுப்புக்குரிய; 
சமுதாயத்தைச்/குமுகாயத்தைச் 
சார்ந்த



Communal proportions 

Communal representation 

Communal riots 

Communicable disease 

Communicant 

Communicate 

Communication 

Communication by post 

Communication by Railway 

Communication by Road 

Communication by Ropeway 

Communication by Ship 

Communication by Telegram 

Communication by Telephone 

Communication by Tramway 

Communication by Wireless 

Communicator 

Communique 

Communism 

Communist 

Community 

Community Development 

Block 

Community Development 

Project 

Community genuity report 

Community hal] 

Community medicine 
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வகுப்புவாரி விழுக்காடு; இனவாரி 
விழுக்காடு 

வகுப்புச் சார்பாண்மை 

இனக் கலவரங்கள் 

தொற்றுநோய் 
செய்தியளிப்பவர் 

தெரிவி; தொடர்புகொள் 
செய்தியளிப்பு; செய்தித்தொடர்பு; 
போக்குவரத்து; சாலைத் தொடர்பு 
கடிதப் போக்குவரத்து 

அஞ்சல்வழித் தொடர்பு 
தொடர்வண்டி வழித் தொடர்பு/ 
போக்குவரத்து 

சாலைவழித் தொடர்பு / 
போக்குவரத்து 

கயிற்றுவடப்பெட்டி வழித் 
தொடர்பு / போக்குவரத்து 

கப்பல்வழித் தொடர்பு / 
போக்குவரத்து 

தந்திவழித் தொடர்பு 
தொலைபேசித் தொடர்பு 

சாலை இருப்புத்தட ஊர்தி வழித் 
தொடர்பு / போக்குவரத்து 
கம்பியில்லாச் செய்தித் தொடர்பு 
செய்தியளிப்பவர் 

அரசு அறிவிப்பு 
பொதுவுடைமைக் கொள்கை 

பொதுவுடைமைக் கொள்கையர் 
குமுகாயம்; குமுகம்; சமுதாயம் 

சமுதாய வளர்ச்சி வட்டாரம் 

சமுதாய வளர்ச்சித் திட்டம் 
சாதி மெய்த்தன்மை அறிக்கை 
சமுதாயக் கூடம் 

சமூகக்காப்பு மருந்தியல்



Commutation 

Commutation of pension 

Commute 

Commuted 

Compact 

Compact area 

Compact Disc(C.D.) 

Companion 

Company 

Comparable 

Comparative 

Comparative statement 

Comparatively 

Comparatively better 

Compare 

Compared 

Comparer 

Comparison 

Comparison within 

Compartment 

Compass 

Compassion 

Compassionate 

Compassionate allowance 

Compassionate Gratuity 
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மாற்றுதல்; ஒன்றுபடுத்துதல்; 
குறைத்தல்; சுருக்குதல 
ஓய்வூதியத் தொகுப்பு; 
ஒய்வூதியத்தின் ஒரு பகுதியை 
மொத்தமாக்கித் தருதல் 
மாற்றிப் பெறு; தண்டனையைக் 

குறை 
மாற்றப்பட்ட; ஒன்றாக்கப்பட்ட; 
குறைக்கப்பட்ட 

இறுகிய; நெருக்கமான, 
அடக்கமான - 

அடக்கமான பகுதி 

குறுந்தகடு; குறுவட்டு 
தோழன்; கூட்டாளி; நண்பன் 
நிறுமம்; நிறுவனம்; வணிக 
நிறுவனம்; குழுமம்; தோழமை; 
ஒப்பிடத்தக்க; ஒப்பு நோக்கத்தக்க 
ஒப்புநோக்குநிலை; ஒப்பீட்டு 
நிலையிலான . 

ஒப்புநோக்கு விவர அறிக்கை; 
ஒப்பீட்டு விவர அறிக்கை 
ஒப்பிடும் வகையில்; ஒப்பிட்டுப் 
பார்க்கையில் 

ஒப்பிடுகையில் மேலானது 

ஒப்பிடு 
ஒப்பிடப்பட்ட 

ஒப்பீடு செய்பவர் 

ஒப்புமை; ஒப்பிடுகை 

உடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க; 
ஒப்பிடும்போது; ஒப்பிடுகையில் 
தொடர்வண்டிப்பெட்டி; அறை 
வட்டம் வரை கருவி; திசையறி 
கருவி; திசைகாட்டி; திசைமானி 
கருணை; கண்ணோட்டம் 

இரக்கமுள்ள; கண்ணோட்டமுள்ள 
கருணைப் படி; கண்ணோட்டப் படி 
கருணைப் பணிக்கொடை: 
கண்ணோட்டப் பணிக்கொடை



Compassionate ground 

Compassionate pension 

Compatibility 

Compatible 

Compatriot 

Compendium 

Compensate 

Compensation 

Compensation for loss 

Compensation for tenants 

improvements 

Compensation pension 

Compensatory allowances 

Compensatory leave 

Compensatory rest 

Compensatory/Compensative 

Compere 

Compete 

Competence 

Competency 

Competent 

Competent Authority 

Competent Authority to sanction 

Competent Court 

Competent Witness 

Competition 

Competitive examination 

Competitive 
i 
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கருணையடிப்படை; 
கண்ணோட்ட அடிப்படை 

(கருணை)ஓய்வூதியம்; 
கண்ணோட்ட ஓய்வூதியம் 

ஏற்றதாயிருத்தல்; முரணின்மை, 
ஒத்திடுதல் 
ஏற்ற இணையொத்த 
ஒரே தேசத்தவன் 

சுருக்கத் தொகுப்பு; சுருக்கப் 
பதிப்பு 

ஈடுசெய் 

இழப்பீடு; ஈடுசெய்தல் 

இழப்பீடு 

குடியிருப்போர் மேம்பாட்டுப் 

பணிகளுக்கான இழப்பீடு 

இழப்பீட்டு ஓய்வூதியம் 

ஈட்டுப் படிகள் 

ஈடுசெய் விடுப்பு 

ஈடுசெய் :ஓய்வு 

ஈடுசெய்யக் கூடிய 

இணைப்புரைஞர்; நிகழ்ச்சித் 
தொகுப்பாளர் 

போட்டியிடு; எதிர்கொள் 

போட்டி; திறமை 

திறமை 
தகுதிவாய்ந்த; பொருத்தமான 
உரிய அதிகாரி; தகுதியுடைய 
அலுவலர் 

ஒப்பளிக்கத் தகுதியான அதிகாரி 
ஒப்பளிக்கத் தகுதியான ஆணைக் 

குழு 

தகுதியான நீதிமன்றம் 
தகுதியான சான்றுரைஞர் 

போட்டி 

போட்டித் தேர்வு 

போட்டியிடுகிற; போட்டி நிறைந்த



Competitor 

Compilation 

Compile 

Compiled 

Compiler 

Complacency 

Complain 

Complainant 

Complainer 

Complaint 

Complaint book 

Complaint cell 

Complement 

Complete 

Completely 

Completeness 

Completion 

Completion report 

Complex 

Complex fertilizers 

Compliance 

Complicated 

Complication 

Complicity 

Complimentary pass 

Complimentary 

Compliments 

Comply with 

Complicated 
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போட்டியாளர் 

தொகுப்பு; தொகுத்தல்; திரட்டு 
தொகு; திரட்டு 
தொகுக்கப்பட்ட 

தொகுத்தவர்; தொகுப்பாளர் 

அகமகிழ்வு; தன்னிறைவு 

முறையிடு 
முறையீட்டாளர் 

குறைகூறுபவர்; குற்றம்சாட்டுபவர் 

முறையீடு; குறையீடு 

முறையீட்டுக் குறிப்பேடு; 
முறையிடல் பதிவேடு 

முறையீட்டுப் பிரிவு 

இட்டு நிரப்பு; கூடுதலாகச் சேர் / 

வழங்கு; கூடுதலாக 
மேற்கொண்டு கொடுக்கப்படும் 
பொருள் 

நிறைவு செய்; முடி 
முழுமையான 

முழுமை 

முழுமை; நிறைவு 
முடிப்பறிக்கை 

எளிதற்ற; சிக்கலான; வளாகம்; 
மனப்பான்மை; பல்கூட்டான 

கலப்பு உரங்கள் 

இணக்கம்; கீழ்ப்படிதல் 

சிக்கலான நிலை 

சிக்கல் 

உடந்தை; குற்றப் பொறுப்பில் பங்கு 
நேயநுழைமம்; இலவய அனுமதி; 
இலவய அனுமதிச்சீட்டு 
மதிப்பளிக்கும் வகையாக: 
பாராட்டத்தக்க 

பரிசு; பாராட்டு; புகழ்ச்சியுரை 

கடைப்பிடி; உடன்படு 

சிக்கலான



Component Parts 

Components and accessories 

Composed 

Composer 

Composing 

Composite loan scheme 

Composite pattern 

Composition 

Compositor 

Compost 

Compost manure 

Compost yard 

Compound 

Compound interest 

Compound Rate of Tax 

Compound Wall 

Compound word 

Compounded Tax 

Compounder 

Comprehend 

Comprehensive 

Comprehensive 

Compress 

Compressed 

Compression 

Comprised 
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உறுப்புகள் 

உறுப்புகளும் துணைப் 
பொருத்துகளும் 

உருவாக்கப்பட்ட; படைக்கப்பட்ட 

இசையமைப்பாளர்; படைப்பாளி; 
எழுத்தாளர 
யாத்தல்; கோத்தல் 

கூட்டுக் கடன் திட்டம் 

கலப்பட வடிவம் 

கலவை; உட்கூறு 

அச்சுக்கோப்பவர் 

கலப்பு உரம் 

மக்கிய உரம்; மக்கிய ௭௬ 

உரப்புறக்கிடை; குப்பைகளை மக்கி 
எருவாக்கும் தளம் 

மருந்து கல; இசைந்து தீர்; 
இணக்கம் செய்து முடிவு செய்; 
சேர்மானம்; சுற்றுச் சுவர்; 
சுற்றடைப்பு சுற்றுச்சுவர் 

கூட்டுவட்டி 

கூட்டு வரி வீதம் 

சுற்றுச் சுவர்; சுற்றடைப்பு 

கூட்டுச்சொல் 

இணக்கமாக முடிவு செய்த வரி 

மருந்தாளுநர்; மருந்து வழங்குநர் 
புரிந்துகொள்; உட்கொள் 

புரிந்துகொள்ளும் திறனுள்ள; 
விரிவான; விரிவுரை; விரிதிறன் 

பரந்த, விரிவான 

அழுத்து; இறுக்கு 
அழுத்தப்பட்ட 

அழுத்தம்; அமுக்கம்; நெருக்கம்; 

அழுத்தத்தால் தட்டையாதல் 
அடங்கிய; உள்ளடக்கமாகக் 

கொண்டிருக்கிற



Compromise 

Compromise Talks 

Comptroller and Auditor 

Comptroller and Auditor-General 

Compulsion 

Compulsorily 

Compulsory 

Compulsory Acquisition 

Compulsory Acquisition of land 

Compulsory Education 

Compulsory Enforcement 

Compulsory labour 

Compulsory registration 

Compulsory retirement 

Compulsory Savings Deposit 

Computable 

Compute 

Computed 

Computed value 

Computer 

Computer Language 

Computerisation 

Computerised 

Comrade 

Conceal 

Concealment 

Concede 

Conceivable 

Concentrate 
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இணக்கத் தீர்வு; ஒத்திசைவு; 
உடன்பாடு 

இணக்கப் பேச்சு; உடன்பாட்டுப் 

பேச்சு 

கணக்குத்தணிக்கை அதிகாரி 

தலைமைக் கணக்குத் தணிக்கை 
அலுவலர்; கணக்கு-தணிக்கைத் 

துறைத் தலைவர் 
வற்புறுத்தல்; கட்டாயப்படுத்தல் 

கட்டாயமாக 

வலுக்கட்டாயம்; வல்லந்தம் 

கட்டாயக் கையகப்படுத்துகை 

கட்டாய நிலக் கையகப்படுத்துகை 

கட்டாயக் கல்வி 

கட்டாயச் செயலாக்கம் 

கட்டாய உழைப்பு 

கட்டாயப் பதிவு 

கட்டாய ஓய்வு 

கட்டாயச் சேமவைப்பு; கட்டாயச் 
சேமிப்புவைப்பு 

கணக்கிடத்தக்க; எண்ணத்தக்க 

கணக்கிடு 

கணக்கிடப்பட்ட 

கணித்த மதிப்பு 
கணினி; கணிப்பொறி 

கணினி மொழி 

கணினிம௰மாக்கம் 

கணினிம௰மாக்கப்பட்ட 

தோழர் 
மூடு; மறைத்து வை 

மூடி மறைத்தல் 
இணங்கு; விட்டுக்கொடு 
கருதத்தக்க 
ஒருமுகப்படுத்து; செறிவூட்டு; 
ஒருமுகநோக்கு



Concentrated 

Concentration 

Concentrative 

Concept 

Conception 

Concern 

Concerning 

Concernment 

Concert Hall 

Concession 

Concession sales 

Concession to Trainees 

Concessional 

Concessional rate 

Concessional rent 

Conciliation 

Concise 

Concisely 

Conciseness 

Conclave 

Conclude 

Concluding address 

Conclusion 

Conclusive 

Conclusive evidence 

Conclusive proof 
Conclusively 

Concord 

Concordance 

Concordant 

Concourse 
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ஒருமுகப்படுத்திய, ஒரே மனதான 

ஒருமுகப்படுத்துதல்; கருத்தூன்றல் 
கருத்தூன்றிய 
பொதுக் கருத்து; கோட்பாடு 
கருத்து; கருக்கொள்தல் 
நிறுவனம்; கவலை; தொழில்; 
அக்கறை 

தொடர்பான; ஆர்வமுள்ள 
ஆர்வம்; அக்கறை 

இசைக்கூடம் 
தள்ளுபடி; சலுகை 
சலுகைவிலை விற்பனை 
பயிற்சியாளர்களுக்குச் சலுகை 
சலுகையுடன்கூடிய; சலுகையுள்ள 
நயப்பு விலை; சலுகை விலை 
நயப்பு வாடகை; சலுகை வாடகை 
சந்து செய்வித்தல்; 
இணக்கப்படுத்தல்; 
இசைவிணக்கம்; 
இணைக்கப்படுத்துதல் 
சுருக்கமான 
சுருக்கமாக 
சுருக்கம் 
கழுக்கக் கூட்டம்; கூட்டுக்குழு 
முடிவுறு; முடிவுக்குக் கொண்டுவா 
முடிப்புரை 

முடிவு; தீர்மானம் 
ஒற்றுமை; பொருத்தம்; இசைவு; 
இறுதியான; முடிவான 

அறுதிச் சான்று 
அறுதிச் சான்றுறுதி 
உடன்பாடு; உடன்படிக்கை: 
ஒற்றுமை; இறுதியாக; முடிவாக 
ஒத்த; இசைவான; இணக்கமான: 
இணக்கம் 
உடன்பாடு; உடன்படிக்கை; 

ஒற்றுமை 
ஒத்த; இசைவான; இணக்கமான 
கூட்டம்; திரள்



Concourse of people 

Concrete 

Concur 

Concurrence 

Concurrent 

Concurrent Audit 

Concurrent Auditor 

Concurrent list 

Concurrent powers 

’ Concurrent sentences 

Concurrently 

Condemn 

Condemnation 

Condemnation of 

unserviceable articles 

Condemnation Register 

Condemned 

Condense 

Condiments 

Condition 
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மக்கள் திரள்; மக்கள் கூட்டம் 

திட்டவட்டமான; திடமான; 
திண்காரைக்கட்டு; கற்காரை; 
காங்கிரீட் (கலவை) 

இசைவுறு; உடனிகழ்; ஒத்தியங்கு 

ஒருங்கிணைந்த; சேர்த்துள்ள; 
இணையான; சமமான; ஒத்த 

கருத்துள்ள 

உடனிகழ் தணிக்கை; ஒருங்கியல் 

தணிக்கை; தொடர் தணிக்கை 

உடனிகழ் தணிக்கையாளர் 

ஒருங்கியல் அதிகாரப் பட்டியல்; 

மைய-மாநில அரசுகளுக்குப் 

பொது அதிகாரப் பட்டியல் 

ஒருங்கியல் அதிகாரங்கள்; மைய 
மாநில அரசுகளுக்குப் பொது 
அதிகாரங்கள் 

ஒருங்கியல் தீர்ப்புத் தண்டனைகள் 

ஒரே சமயத்தில் சேர்த்து 

பழித்துரை; கண்டி; பயனற்றதென்று 

கழி; எதிராகக் குற்றத் தீர்ப்பளி 
மறுப்பு தண்டனையுத்தரவு; 
கண்டனம் 

பயனற்றனவற்றைக் கழித்து 

ஒதுக்குதல் 
பயனற்றன தீர்வுப் பதிவேடு; 
புறந்தள்ளல் பதிவேடு; பாழ் 
பொருட்பதிவேடு 

தண்டிக்கப்பட்ட பயனற்றவை என சாளை 

சுருக்கு; செறிவி; உறைவி 
சுவையூட்டும் பொருள்கள் 

வரையறை; கட்டுப்படுத்து; . 
நிலைமை; நிலை; தகுதி; 
கட்டுப்பாடு



Condition precedent 

Conditional 

Conditional Acceptance 

Conditional Access System. 

Conditional Grant 

Conditional Order 

Conditions of Licence 

Conditions of Service 

Conditions of Tender 

Conditions of works 

Conditions stipulated 

Condolence Meeting 

Condolence 

Condonation 

Condonation of Break 

in Service 

Conducive 

Conduct 

Conduct and Character 

Conduct certificate 

Conduct of Examination 

Conductor 
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முன்நிபந்தனை; முன் வரையறை; 
முன்னதாக விதிக்கப்படும் 
கட்டுப்பாடு 

வரையறையுடன் கூடிய கட்டுறுத்த 

வரம்புசார் ஏற்பு; கட்டுப்பாட்டிற்கு 
உட்பட்ட ஒப்புதல் 

தகவமை அணுகுமுறை 
வரம்புசார் நல்கை; கட்டுப்பாட்டிற்கு 
உட்பட்டு வழங்கப்படும் மானியம் 

கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்டுப் 
பிறப்பிக்கப்படும் ஆணை; 
வரையறையுடன் கூடிய ஆணை 

உரிம வரையறைகள் / 
நிபந்தனைகள் 

பணிமுறைமைகள்; பணி 
வரம்புகள்; பணி நிலைப்பாடுகள்: 
பணி நிபந்தனைகள் 

ஒப்பந்தப்புள்ளி வரையறைகள் 

வேலை முறைமைகள் / 
நிலைமைகள்/ நிபந்தனைகள் 

குறிப்பிடப்பட்ட வரையறைகள் / 
நிபந்தனைகள் 

இரங்கற்கூட்டம் 

துயரம்; இரங்கல் 

பிழை பொறுத்தல்; 
பொருட்படுத்தாது விடல்; 
பொருட்படுத்தாமை; புறந்தள்ளல்; 
தவிர்த்தல் 

பணியிடை முறிவைப் 

பொருட்படுத்தாது விடல் 

வாய்ப்பான; ஏற்ற; இணக்கமான 

நடத்தை; ஒழுகலாறு; நடத்து 
நடத்தையும் பண்பும் 

நன்னடத்தைச் சான்றிதழ் 

தேர்வு நடத்துதல் 
நடத்துநர்



Conductress 

Conduit 

Confection 

Confectioner 

Confectionery 

Confederation 

Confer 

Conference 

Conference Hall 

Conferred 

Conferred by Sub Section (1) 

Confess 

Confession 

Confessor 

Confidant 

Confide 

Confidence 

Confident 

Confidential 

Confidential cover 

Confidential Records 

Confidential Report 

Confidentially 

Confidently 

Configuration 

Confine 
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பெண். நடத்துநர் 

குழாய்க் கால்வாய் 

இனிப்பு; தின்பண்டம் 

இனிப்பு உருவாக்குபவர்; 

தின்பண்டம் விற்பவர் 

இனிப்புக்கடை; தின்பண்டக் கடை; 
இனிப்பகம் 
கூட்டமைப்பு 

அளி; கலந்தாய் 
மாநாடு 

மாநாட்டுக் கூடம் 

அளிக்கப்பெற்ற 

பிரிவு 5 இன் உட்பிரிவு (1) இன் 
கீழ் வழங்கப்பெற்ற / 
அளிக்கப்பெற்ற 

குற்றத்தை ஒப்புக்கொள் 
குற்ற ஏற்புரை; ஒப்புதல் வாக்கு 
மூலம் 

குற்றத்தை ஏற்பவர் 
நம்பிக்கைக்குரியவர் 
நம்பு; நம்பிக்கை வை 
பற்றுறுதி; மந்தணம்; நம்பிக்கை; 
கமுக்கம் 

நம்பிக்கையான 
மறைவான; மந்தணமான; 
கமுக்கமான 
மந்தண உறை; கழுக்க உறை 
மந்தணப் பதிவுருக்கள்; மந்தண 
ஆவணங்கள் 

மந்தண அறிக்கை; கமுக்க 
அறிக்கை 

கமுக்கமான; மந்தணமான 

உறுதியாக; நம்பிக்கையாக 

புறவடிவமைப்பு; வெளித்தோற்றம்; 
,உருக்கொடுத்தல் 
எல்லை வரையறு; அடை; தடு; 
கைது செய்து சிறையிலடை



Confined 

Confinement 

Confirm 

Confirmation 

Confirmative 

Confirmatively 

Confirmatory 

Confirmed 

Confiscable 

Confiscate 

Confiscated 

Confiscated property 

Confiscation 

Confiscator 

Conflict 

Conflict of Laws 

Conflicting Report 

Confluence 

Conform 

Conformity 

Confound 

Confront 

Confrontation 

Confuse 

Confused 

Confusedly 

Confusion 

Confutation 

Confute 
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வரையறுக்கப்பட்ட; தடுக்கப்பட்ட; 
சிறைப்படுத்தப்பட்ட; 
மகப்பேற்றுக்காக 
மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட 

சிறைப்பட்ட நிலை; 
பிள்ளைப்பேற்று 
நிலையிலிருத்தல் 

உறுதிப்படுத்து; உறுதிசெய் 

உறுதியாக்கம்; உறுதிசெய்தல்; 
உறுதிப்பாடு 

உறுதிப்படுத்துகிற 
உறுதியாக 

உறுதிப்படுத்துகிற 
உறுதிப்படுத்தப்பட்ட 

பறிமுதல் செய்யத்தக்க 

பறிமுதல் செய் 

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சொத்து 

பறிமுதல் 
பறிமுதல் செய்பவர் 

சண்டை; முரண்; முரண்பாடு; மனப் 

போராட்டம்; மோதல் 

நாட்டிடைச் சட்ட முரண் / மோதல் 

இடைப்பகை அறிக்கை; முரண் 
அறிக்கை 

கூடுதுறை 
இணங்கு; ஒத்து இரு 
ஒத்த வடிவு, ஒத்த நிலை 
குழப்பு; திகைப்பூட்டு; சீர்குலை 

எதிர்த்து நில்; முரண்; சந்தி 
எதிரெதிர் சந்திப்பு 

குழம்பு (குழப்பு) 
குழப்பமடைந்த 

குழப்பமாக 

குழப்பம்; கலக்கம் 

மறுப்பு 

மறுத்துரை; தவறெனச் சாற்று



Congenital debility 

Congenital deformity 

Congested area 

Congested localities 

Congested 

Congestion 

Congratulate 

Congratulation 

Congratulator 

Congregate 

Congregation 

Congress 

Conject 

Conjecture 

Conjoin 

Conjoint 

Conjointly 

Conjugal 

Conjunction 

Conjunctively 

Conjuncture 

Connect 

Connected 

Connected matter 

Connector 

Connivance 

Connnecting 

Conquerable 

Conomeror 

Conquest 

Conquested 
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பிறவி நொய்ம்மை/பிறவி 
வலுக்குறை 

பிறவிக் குறைபாடு; பிறவி ஊனம் 

நெரிசல் பகுதி; நெருக்கமான 

பகுதி 
நெருக்கமான பகுதிகள் 

நெருக்கமான; நெரிசலான; 
கூட்டமான 

நெரிசல்; நெருக்கடி 

வாழ்த்துத் தெரிவி; பாராட்டு 
வாழ்த்து; பாராட்டு 

வாழ்த்துபவர்; வாழ்த்துத் 
தெரிவிப்பவர்; பாராட்டுபவர் 

ஒன்றுசேர்; ஒன்றுதிரள் 
கூட்டம் 

குழாம்; கூட்டம்; அவை; பேராயம் 

இணை; ஒன்றுசேர்; ஒன்றிணை 

ஊகம்; உய்த்துணர்வு 

ஒருங்கிணை; ஒன்றுசேர்; ஒன்றாக 
இணை; ஒன்றிணை 

இணைந்த 
ஒன்றுசேர்ந்து 
மண வாழ்க்கைக்குரிய 

கூட்டு; இணைப்பு 

இணைந்து; கூட்டாக 

இக்கட்டான நிலை 

இணை: சேர் 

இணைந்த; இணைக்கப்பட்ட 

தொடர்பான செய்தி 

இணைப்பவர்; இணைப்பி 

உடந்தை; மறைமுக ஆதரவு; 
உள்கையாயிருத்தல் 

இணைக்கிற 

வெற்றி கொள்ளக்கூடிய 

வெற்றியாளன்; வெற்றிபெற்றவர் 
வெற்றி 

வெற்றிபெற்ற



Conscience 

Conscious 

Consciousness 

Conscription 

Consecrate 

Consecrated 

Consecration 

Consecrator 

Consecutive 

Consecutively 

Consensus 

Consent 

Consent letter 

Consequence 

Consequent 

Consequent on reversion 

Consequential 

Consequently 

Conservancy staff 

Conservation 

Conservative 

Conservator 

Conservatory 

Conserve 

Conserved 

Consider 

Considerable 

Consideration 

Considered opinion 

MAT-4—5 
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மனச்சான்று; உளச்சான்று 

உணர்கிற; தெரிகிற 
விழிப்புணர்வு, உணர்வு 
கட்டாய ஆள் சேர்ப்பு; கட்டாய 

ஆஹெடுப்பு 

தூய்மையாக்கு 

தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட 

தூய்மைப்படுத்துதல் 
தூய்மைப்படுத்துபவர் 
தொடர்ச்சியான 

தொடர்ச்சியாக; வரிசையாக 

கருத்து ஒருமைப்பாடு; ஒத்த 
கருத்து 

இசைவு, ஒப்புதல் 
இசைவுக் கடிதம்; இசைவு மடல் 

விளைவு; பயன் 

விளைவாக; பயனாக 

முன்பிருந்த பதவிக்கு / 
முன்னிருந்த வேலைக்குத் 
திரும்பியதன் விளைவாக 

விளைவாக நிகழ்கிற 

விளைவாக 

துப்புரவுப் பணியாளர் 

பேணுகை; காப்பு; இயற்கை 
வளக்காப்பு 

பழைமை விரும்புகிற; மாறுதல் ' 
விரும்பாத; பழைமையான 

காப்பாளர் 

காப்பகம்; காப்பில்லம் 

காத்திடு; காத்து வை 

காக்கப்பட்ட 

கருது 

கருதத்தக்க; ஏற்கத்தக்க; 
அதிகமாக; பெரிய; மிகுதியாக 

கருதுதல்; மறு பயன்; மீள்நோக்குதல் 
எண்ணித் தேர்ந்த கருத்து; 
ஆயந்த கருத்து



Considering 

Consign 

Consignee 

Consignment 

Consignor 

Consist 

Consistence 

Consistency 

Consistent 

Consistently 

Consolation 

Consolatory 

Console 

Consolidate 

Consolidated pay 

Consolidated period 

Consolidated 

Consolidated Final 

Consolidated Fund of India 

Consolidated Fund of State 

Consolidated Preliminary 

list of Amendments 

Consolidated reminders 

Consolidated statement 

Consolidated certificate 

Consolidation 

Consolidator 

Consort 
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கருதுமிடத்து; கருதுகையில்; 
கருத்தில் கொள்ளுகையில் 

ஒப்படை; அனுப்பு 

சரக்குப் பெறுநர் 

அனுப்புச் சரக்கு; ஒப்படைப் 
பொருள் 

சரக்கு அனுப்புநர் 
உளதாகு; அமைந்திரு; கொண்டிரு 
உறுதி; திடம்; இசைவு 

நிலைப்பாங்கு 

திடமான; உறுதியான 

திடமாக; உறுதியாக 

துயராற்றுதல்; ஆறுதல் 
ஆறுதல் அளிக்கக்கூடிய 

ஆறுதல் அளி; தேற்று; 
அமைதிப்படுத்து 
தொகு; ஒன்றாக்கு 

தொகுப்பூதியம் 

தொகுப்பூதியக் காலம் 

தொகுக்கப்பட்ட; குறிக்கப்பட்ட; 
திரட்டப்பட்ட; ஒன்றாக்கப்பட்ட 

தொகுப்பு இறுதி 
இந்திய அரசுத் தொகுநிதி; இந்திய 

, அரசுத் தொகுப்பு நிதி 
மாநில அரசுத் தொகுநிதி; மாநில 

அரசுத் தொகுப்பு நிதி 

ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட தொடக்கத் 

திருத்தப் பட்டியல் 
தொகுப்பு நினைவூட்டுகள் 

தொகுப்பு விவர அறிக்கை 
தொகுக்கப்பெற்ற சான்றிதழ்; 
ஒருங்கிணைவுச் சான்றிதழ் 
தொகுப்பு; ஒருங்கிணைப்பு 

தொகுப்பவர் 

கணவன் அல்லது மனைவி; 
ஒன்றாக்கு; கல; கூடச்செல்



Consortium 

Conspicuous Place 

Conspicuous 

Conspicuously 

Conspiracy 

Conspirator 

Conspire 

Constable ; Police Constable 

Constant 

Constant Price 

Constellation 

Constipation 

Constituency 

Constituent 

Constituent Assembly 

Constitute 

Constitution 

Constitution and Management 

Constitution Bench 

Constitution of Committee 

Constitution of India 

Constitutional 

Constitutional remedy 

Constrained to remark. 

Constraint 

Construct 

Constructed _ 

Construction 
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நட்பமைப்பு; கூட்டுச் சங்கம் 

நன்கு தெரிகிற இடம்; 
பார்வைக்குரிய இடம் 

நேரில் தெரிகிற தெளிவான; 
பகட்டான; கவனத்தைக் கவருகிற 

தெளிவாக; நேரடியாக 

கூட்டு வஞ்சகம்; சதித்திட்டம் 

கூட்டு வஞ்சகர்; சதியாளர் 

வஞ்சி; சதிசெய் 

காவலர் 

நிலையான; மாறிலி 

நிலையான விலை 

ஒரை; விண்மீன் மண்டிலம் 

மலச்சிக்கல் 

.. தொகுதி; தேர்தல் தொகுதி 
ஆக்கக்கூறு; மூலக்கூறு 

அரசமைப்புச் சட்டப் பேரவை 

அமை, ஏற்படுத்து; உருவாக்கு 
அரசமைப்பு; அரசமைப்புச் சட்டம்; 
உடல்கட்டமைவு 

அமைப்பும் மேலாண்மையும் 

அரசமைப்புச் சட்ட வழக்கிற்கான 
நடுவர் ஆயம் 

குழு அமைத்தல்; அரசமைப்புக்குழு 
இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம் 

சட்டப்படியான 

அரசமைப்புச் சட்டத் தீர்வு 

சொல்ல வேண்டிய 
கட்டாயத்தின்பேரில் குறிப்பிடுதல் 

தடங்கல்; தடை; இடையூறு; 
கட்டுப்பாடு 

உருவாக்கு; அமை 

உருவாக்கப்பட்ட; அமைக்கப்பட்ட 

கட்டுமானம்; அமைப்பு



Construction and Maintenance 

‘Constructional 

Constructive 

Constructor 

Construe 

Consul 

Consulate 

Consul-General 

~ Consult 

Consultant 

Consultation 

Consultation fees 

Consultative 

_ Consultative Committee 

Consulting fee 

Consulting 

Consumable Articles Register 

Consumable 

Consume 

Consumer 

Consumer Goods 

Consumer’s Co-operative society 

‘Consumer’s Co-operative 

Stores 

Consumption 

~ Contact 

Contagious disease 
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கட்டலும் பேணலும் 

கட்டுமானம் தொடர்பான 

கட்டமைப்புடைய 

உருவாக்குபவர்; கட்டமைப்பாளர் 

பொருள்கொள்; உய்த்துணர் 

துணைத் தூதர்; அயல்நாட்டுப் 
பேராளர் 
துணைத் தூதர் அலுவலகம்; 

துணைத் தூதரகம் 

தலைமைத் துணைத்தூதர் 
கலந்தாய்வு செய் 

கலந்துரையாளர், கலந்துரைஞர்; 
தகவவுரைஞர்; உறுபொருள் 
உரைப்பவர்; உசாகையர்; 
ஆலோசகர் 

கலந்தறிதல்; கலந்து பேசுதல்; 
அறிவுரை பெறுதல் ; 
கலந்தாய்வு, ஆலோசனை 

கலந்தாய்வுக் கட்டணம் 

கலந்தாயத்தக்க 

கலந்தாய்வுக் குழு 

அறிவுரைக் கட்டணம் 

கலந்தாய்வு 

நுகர்பொருள் பதிவேடு 

பயன்படுத்தத்தக்க; நுகரத்தக்க 

பயன்படுத்து; செலவழி; நுகர் 

நுகர்வோர்: பயனீட்டாளர் 

நுகர்பொருள் 

நுகர்வோர் கூட்டுறவுச் சங்கம் 

நுகர்வோர் கூட்டுறவுப் 

பண்டசாலை 

பயனீட்டளவு; செலவழிவு; நுகர்வு; 
பயன்பாடு 

தொடர்பு; சந்திப்பு; தொடர்புகொள் 

தொற்றுநோய்; ஒட்டுவாரொட்டி '



Contain 

Contained 

Container 

Container Lorry Truck | 

Contamination 

Contemplate 

Contemplative 

Contemplatively 

Contemplator 

Contemporary 

Contempt 

Contempt of Court 

Contend 

Content 

Contented 

Contentedly 

Contention 

Contentious issue 

Contentment 

Contents 

Contents received 

Contest 

Contestant 

Contested election 

Contesting 

Context 

Contiguous 

Continent 

123 

உள்ளடக்கு; உள்ளடங்கு 

உள்ளடங்கியுள்ள 
சரக்குப்பெட்டகம்; கொள்கலன் 

பெட்டகச் சுமையுந்து 

தொற்று; தூய்மைக்கேடு; 
மாசுபடுதல்; மாசடை 

கருது; எண்ணு 

சிந்தனையில் ஆழ்ந்த 
கவனமாக 

கருதுபவர் 

உடன் வாழ்நர் ஒரே காலத்திற்குரிய 
உடன்காலம் 

வெறுப்பு; அவமதிப்பு 

நீதிமன்ற அவமதிப்பு 
முயற்சி செய்; வாதிடு 

உள்ளடக்கம்; மனநிறைவு 

மனநிறைவுள்ள 

மனநிறைவான; தணிவான 

எதிராடல்; பூசல்; வாய்ச்சண்டை 
வம்படி வழக்கு; தீராச் சிக்கல் 

மனநிறைவு 
பொருளடக்கம்; உள்ளடக்கம் 

உள்ளடங்கல் பெறப்பட்டது 

போட்டி; எதிர்ப்பு, போட்டியிடு; எதிர்; 
வாதிடு 

போட்டியிடுபவர் 

"போட்டித் தேர்தல் 

போட்டியிடுகிற 

கட்டம்; தறுவாய்; சந்தர்ப்பம்; சூழல் 

ஒட்டியுள்ள; சேர்ந்துள்ள; 
பக்கத்திலுள்ள; அருகிலுள்ள; 
அடுத்துள்ள 
கண்டம்; பெருநிலப்பரப்பு



Continental 

Contingencies 

Contingency . 

Contingency Fund 

Contingent 

Contingent Account 

Contingent Bill 

Contingent expenditure 

Contingent Register 

Contingent Staff 

Continual 

Continuance 

Continuation 

Continue 

Continued 

Continuing 

Continuity 

Contra account 

Contraband 

Contraception , 

Contraceptive 

Contract 

Contract and Agreement 

Contract Committee 

Contract labour 

Contract of Service 

Contracted 
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கண்டம் சார்ந்த; பெருநிலம் சார்ந்த 
எதிர்பாராச் செலவினம், சில்லரைச் 
செலவினம் 

எதிர்பாரா நிகழ்ச்சி; உறுதியற்ற 
பின்நிகழ்வு; தற்செயல் நிகழ்வு; 
இடரெதிர் 

எதிர்பாராச் செலவு நிதி 

படைப் பிரிவு; தற்செயல் 
நிகழ்வுக்கான; சில்லரைச் 

செலவுகளுக்கான 

சில்லரைச் செலவினக் கணக்கு 

சில்லரைச் செலவினப் பட்டி 

சில்லரைச் செலவினம் 

சில்லரைச் செலவினப் பதிவேடு 

சில்லரைச் செலவினச் சம்பளப் 

பணியாளர் 

நிலையான; தொடர்ச்சியான; 

இடைவிடாத 

தொடர்ச்சி 

தொடர்தல் 

தொடர்; விடாதியங்கு; தொடர்ந்து 
செய் 

தொடர்ந்த; தொடர்ச்சியான 

தொடர்கின்ற; தொடர்கிற 

தொடர்ச்சி 

எதிர்க் கணக்கு 

கள்ளக் கடத்தற் பொருள் 

கருத்தடை 

கருத்தடைக் கருவி / சாதனம் 

ஒப்பந்தம் 
ஒப்பந்தமும் உடன்படிக்கையும் 

ஒப்பந்தக் குழு 
ஒப்பந்தத் தொழிலாளர் 
பணி ஒப்பந்தம் 

ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட; சுருங்கிய -



Contractee 

Contraction 

Contractor 

Contradict 

Contradiction 

Contradictory 

Contraposition 

Contrariety 

Contrarily 

Contrary 

Contrary to the orders issued 

Contrast 

Contravention 

Contravention of 

conditions of Licence 

Contribution 

Contribution towards 

leave salary 

Contributor 

Contributory negligence 

Contributory Provident Fund 

Contributory 

Contrivance 

Control 

Control measures 

Control of expenditure 

Control unit 

Control valve 

Controlled 

Controlled commodities 
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ஒப்பந்தம் அளிப்பவர் 

சுருக்கம்; சுருங்கிய வடிவம் 

ஒப்பந்தக்காரர் 

எதிர்வாதம் செய்; மறுப்புக் கூறு 

முரண்பாடு; மறுத்தல்; ஒவ்வாத் 

தன்மை 

எதிரான 

எதிரிடை நிலை 

மறுதலை; முரண்பாடு 

மறுதலையாக; எதிராக; முரணாக 

எதிர்நிலையான; முரண்பாடான 

பிறப்பித்த ஆணைக்கு மாறாக 

வேறுபாடு; மாறுபாடு 

மீறுதல்; எதிரிடைச் செயல் 

உரிம வரையறைகளை மீறுதல் 

பங்கு; பங்களிப்பு; நன்கொடை 

விடுப்புச் சம்பளத்துக்கான பங்குத் 

தொகை 

பங்குத் தொகையாளர் 

தற்கவனமின்மை; (இதன் 
விளைவாகத்) தவறுக்கு 

இடமளித்த; கவனமின்மை 

பங்குத்தொகைபெறு வருங்கால 
வைப்பு நிதி 

பங்களிக்கிற 

பொறி அமைவு; சூழ்ச்சி 

கட்டுப்பாடு; கட்டுப்படுத்து; 
அடக்கியாள் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் 

செலவினக் கட்டுப்பாடு 

முறைசெய்கலன் 

கட்டுப்படுத்தும் தடுக்கிதழ் 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

கட்டுப்பாட்டுப் பொருள்கள்



Controlled price 

Controller 

Controller of Examination 

Controlling Authority 

Controversial 

Controversy 

Convalescent period 

Convene 

Convener 

Convenience 

Convent 

Convention 

Conventional 

Conventional Energy Source 

Conventionalist 

Conventionally 

Conventionalism 

Convergence 

Conversant 

Conversation 

Conversational 

Converse 

Conversion Table 

Convert 

Converted 

Converter 

Convertible 

Convertion 
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கட்டுப்பாட்டு விலை 

கட்டுப்பாட்டு அலுவலர்; 
கட்டுப்பாட்டாளர் 

தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டாளர் 

கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி; 
கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் 

கருத்து வேறுபாடான; முரணான 

கருத்து மாறுபாடு; முரண்பட்ட 

கருத்து 
உடல்நலம் தேறுங்காலம் 

கூட்டு; அழை; ஒருங்கிணை 

கூட்டுநர்; ஒருங்கிணைப்பாளர் 

வாய்ப்பு நலம்; ஏந்து; அலம்புமனை; 
கழிப்பிடம் 

வழக்காறு; மரபு; அவை 

வழக்கமான; பழைமையான; 
மரபான 

மரபுசார் எரியாற்றல் 

பழைமைவாதி; மரபொழுங்கு 

பின்பற்றுநர் 
வழக்கப்படி; மரபுப்படி; பாரம்பரிய 
முறையில்; உலக வழக்கப்படி 

பழைமைவாதம் 

குவிவு; கூடுகை 

பழகியறிந்த; கற்றுணர்ந்த 
உரையாடல் 

உரையாடல் தொடர்பான 

உரையாடு 

மாற்று அட்டவணை 

மாற்று 

மாற்றப்பட்ட 

மாற்றுபவர்; நிலைமாற்றி 

மாற்றத்தக்க 

மாற்றம்; மதமாற்றம்



Convey 

Conveyance 

Conveyance allowance 

Conveyance Deed 

Conveyancer 

Conveyor 

Conveyor belt 

Convict 

Convict Overseer 

Convicted 

Convicting 

Conviction 

Conviction memo 

Convicts 

Convince 

Convincing 

Convocation 

Convoy 

Cook 

Cooker 

Cookery 

Cooking 

Cool 

Coolness 

Co-operation 

Co-operative Agricultural 

Bank 

Co-operative Canteen 
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ஏற்றிச் செல்; கொண்டு செல்; 

அறிவி; வழங்கு; அளி 
ஊர்தி; செல்கலம்; வண்டி 

ஊர்திப் படி 
மாற்றளிப்பு ஆவணம் 

உரிமை மாறுபவர் 

கொண்டு செல்பவர் 

ஊளர்திப்பட்டை; ஊர்வைப்பட்டை 

குற்றவாளி எனத் தீர்ப்புக் கூறு; 
தீர்ப்புக் குற்றவாளி; தண்டனைக் 

கைதி 
குற்றவாளிகள் மேற்பார்வையாளர்; 

குற்ற மேற்பார்வையாளர் 
தண்டிக்கப்பட்டு; தண்டிக்கப்பட்ட 
தண்டனை அளிக்கிற 

குற்றத் தீர்ப்பு; பற்றுக்கோள்; 
உறுதிப்பாடு 
தண்டனைப் படிவம் 

கைதிகள் 

நம்பவை; மெய்ப்பி 

நம்பத்தக்க; நம்பிக்கை 
உருவாக்குகிற 
பட்டமளிப்பு விழா 
வழித்துணைப் பாதுகாவலர்; 
பாதுகாப்பு பாதுகாப்புக் குழு; 
பாதுகாப்பாக எடுத்துச் செல் 
சமையற்காரர்; சமையல் செய் 

அடுகலன் 

சமையற்கலை 

சமையல் 

குளிர்ச்சியான 
குளிர்பதம் 

கூட்டுறவு; ஒத்துழைப்பு 

கூட்டுறவு வேளாண் வங்கி; 
வேளாண் கூட்டுறவு வைப்பகம் 

கூட்டுறவுச் சிற்றுண்டிச்சாலை



Co-operative Central Bank 

Co-operative Credit Bank 

Co-operative Credit Society 

Co-operative Society 

Co-operative Super Market 

Co-operative Union 

Co-option 

Co-ordinating Authority 

Coordination . 

Co-ownership 

Cope 

Copies of Document 

Copper 

Copper Age 

Coppersmith 

Copy 
Copy Application 

Copy Application Register 

Copy 

Copy Book 

Copying fees 

Copying Machine 

Copying 

Copyist 

Copyright 

Copyright Parlance 

Coral fishery 

Cord 
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கூட்டுறவு மைய வங்கி; 
கூட்டுறவு நடுவண் *வைப்பகம் 

கூட்டுறவு நாணய வங்கி; 
கூட்டுறவுக் கடன் வங்கி 

கூட்டுறவு நாணயச் சங்கம் 

கூட்டுறவுச் சங்கம் / கூட்டுறவுக் 
கழகம் 

கூட்டுறவுச் சிறப்பங்காடி 

கூட்டுறவு ஒன்றியம் 
தேர்ந்துகொள்ளல் 

ஒத்திசைவிக்கும் அதிகாரி; 
ஒருங்கிணைப்பு அதிகாரி 

ஒருங்கிணைப்பு; ஒருமுகப் 
படுத்துதல்; ஒத்திசைவித்தல் 
கூட்டுரிமை நிலை 

நடத்து 
ஆவணப் படிகள் 

செம்பு 

செம்புக்காலம் 

கன்னான் 

படி 

(ஆவணம்) படி கோரும் 
விண்ணப்பம் 

படி விண்ணப்பப் பதிவேடு 
படி; பின்பற்றும் செயல்; பின்பற்று; 
போலச் செய் 

படி நூல் 

படி எடுப்புக் கட்டணம் 

படியெடுப்புப் பொறி 

படியெடுத்தல்; பின்பற்றல் 

படியெடுப்பவர் 

பதிப்புரிமை 

பதிப்புரிமை சார்ந்த வட்டம்; 
பதிப்புரிமைக்குரிய வளாகம்/குழு 

பவழச் சலாபம்; பவழச் சலாபத் துறை 
கயிறு; வடம்



Cordial 

Core 

Core Banking Service 

Corn Flake 

Corollary 

Coroner 

Coronet 

Corporal Punishment 

Corporal, Corporeal 

Corporate Body 

Corporate Responsibility 

Corporate 

Corporation 

Corporation of Chennai 

Corporation Tax 

Corps 

Corpse 

Correct 

Corrected copy 

Corrected 

Correcting fluid 

Correction slip 

Correction 
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அன்புடன்; நட்போடு 
உள்மையப் பகுதி; அடிப்படையான; 
மையப்புள்ளி; உள்ளகம் 

தொகு வங்கிச்சேவை; 

தொகுவைப்பகச் சேவை 

சோள அவல் 

இயல் விளைவு; பின்விளைவு; 

தொடர் விளைவு; தொடர்பயன் 

பிண ஆராய்வாளர் 

மகுடம் 

உடலொறுப்பு (பிரம்படி, சவுக்கடி 

முதலான உடல் துன்பம் தரும் 

தண்டனை) 
உடல் தொடர்பான; உடலுக்குரிய 

கூட்டாண்மை அமைப்பு 

கூட்டாண்மைப் பொறுப்பு 

கூட்டாண்மையான 

மாநகராட்சி; கழகம் ; 

கூட்டிணையம்; நிறுவகம்; 
நிறுவனம்; கூட்டகம்; கூட்டு 
நிறுவனம் 

சென்னை மாநகராட்சி 

மாநகராட்சி வரி 

படைப் பிரிவு; தனிப் பணிக் குழு 

பிணம் 

சரியான; வழுவற்ற; திருத்து; 
சரிப்படுத்து 

திருத்திய படி 
திருத்தப்பட்ட 

திருத்து நீர்மம்; நீர்ம அழிப்பான் 

திருத்த நறுக்கு; திருத்தச் சீட்டு 
பிழைத்திருத்தம்; திருத்தம்; பிழை 
நீக்கம்



Correctional officer 

Corrective 

Correctly 

Correctness of Entry 

Correctness 

Corrector 

Correlate 

Correlation Statement 

Correlation 

Correlative 

Correlatively 

Correspond 

Correspondence Course 

Correspondence 

Correspondent 

Corresponding period 

Corresponding post 

Corridor 

Corrigendum 

Corroborate 

Corrugated sheet 

Corrupt 

Corruption . 

Cosmology 

Cosmopolitan 

Cost 

Cost Accountant 

Cost Analysis 

Cost Assistant 

Cost Finalisation committee 
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சீர்திருத்த அலுவலர்; திருத்தும் 
அலுவலர 

சீர்திருத்துகிற, திருத்தமான 
சரியான முறையில்; சரியாக 

பதிவின் சரிநிலை; பதிவுச் 
சரிநிலை; சரிநிலைப் பதிவு 

பிழையின்மை; சரியாயிருத்தல் 

திருத்துபவர்; திருத்தி; சீராக்கி 
ஒட்டுறவு; இடைத்தொடர்பு ஒப்புமைத் தொடர்பு விவரப்பட்டியல் 

இடையுறவு, ஒத்த உறவு; ஒட்டுறவு 
ஒருமித்த உறவுள்ள 
ஒருமித்த உறவிலான 
ஒத்திரு; பொருந்தியிரு; கடிதத் 
தொடர்புகொள் 

அஞ்சல்வழிக் கல்வி 

கடிதத் தொடர்பு 
செய்தியாளர்; நிறுவனப் பேராளர் 
ஒத்திசைவான காலம் 

ஒத்த பணியிடம் 

நடைக்கூடம்; இடைவழி 

திருத்தப்பட வேண்டிய பிழை; 
பிழைத்திருந்தப் பட்டி 
சான்றுறுத்தம்; சான்று நிலை 
நிறுத்தல்; சான்றீடு; ஒத்துச் 
சான்றளித்தல் 

நெளி தகடு 

கஊரழலான; ஊழல்செய் 

ஊழல் 

பேரண்டவியல் 
பொது நோக்காளர்: உலகர் 
விலை; செலவு 

விலை மதிப்பீட்டுக் கணக்கர் 
செலவுப் பகுப்பாய்வு 
விலை மதிப்பீட்டு உதவியாளர் 
அடக்கவிலை இறுதியாக்கக் குழு



Cost of Cultivation 

Cost of Living 

Cost of Living Index 

Cost of Living Index No 

Cost of Maintenance 

Cost of Production 

Cost Price 

Cost statement 

Costly 

Costs 

Costume 

Co-Surety 

Cot 

Co-tenant 

Co-traveller 

Cottage Industries 

Cottage . 

Cotton Waste 

Cotton 

Council 

Council of Ministers 

Council of States 

Council Rules 

Councillor 

Counsel 

Counselling 
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சாகுபடிச் செலவு; பயிர்ச் செலவு 

வாழ்க்கைச் செலவு 

வாழ்க்கைச் செலவுக் குறியீடு - 

வாழ்க்கைச் செலவுக் குறியீட்டு 
எண் 

பேணுகைச் செலவு 

உருவாக்கச் செலவு; ஆக்கச் 
செலவு 

அடக்கவிலை; கொள்முதல் விலை 

செலவு விவரப் பட்டியல் 

விலை அதிகமான; விலை 

உயர்வான 

(நீதிமன்ற) வழக்குச் செலவுகள் 

ஆடை; உடை 

உடன் பிணையாளி 

கட்டில் 

உடன் குடியிருப்பவர்; உடன் 

குத்தகையாளர் 
உடன் பயணிப்பவர் 

குடிசைத்தொழில்கள்; குடிசைத் 
தொழிலகங்கள் 

சிற்றில்; குடில்; குடிசை 
கழிவுப் பஞ்சு 

பருத்தி; பஞ்சு 
மன்றம்; அவை 

அமைச்சரவை 

மாநிலங்கள் அவை 

மன்ற விதிகள் 

மன்ற உறுப்பினர் 

வழக்குரைஞர்; அறிவுரை; 
கருத்துரை 

கலந்தாய்வு; கலந்தாய்வுப்பணி



Counselling 

Count down 

Count 

Countable 

Countenance 

Counter 

Counter Affidavit 

Counter claim 

Counter Offer 

Counter part 

Counter Petition 

Counter Petitioner 

Counter Stroke 

Counterfeit Coin 

Counterfeit Note 

Counterfeit 

Counterfoil 

Countermand 

Countermark 

Countersign 

Counter Signature 

Countersigning Officer 

Counting 

Countless 

Country liquor 

Country man 

Country 
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கலந்தறிகை 

கீழ்க்கணக்கீடு; இறங்குமுகக் 
கணிப்பு 

எண்ணு; கணக்கிடு 

எண்ணத்தக்க; கணக்கிடத்தக்க 

இகைவுக்குறிப்பு 
எதிராக; எதிரான; செயலிட முகப்பு; 
எண்ணகம்; செயலறை; 
செலுத்துமிடம்; கணக்குப்புரை 

எதிர் உறுதி ஆவணம்; எதிர் 

ஆணையுறுதி ஆவணம் 
எதிர் கேட்புரிமை; உரிமைக் 
கோரிக்கை 

பதில் சலுகை 

ஒத்த பகுதி; ஒத்த நிலையினர்; 
ஒத்த பதவி வகிப்பவர் 

எதிர் மனு 

எதிர் மனுச் செய்பவர்; எதிர் 
மனுதாரர 

பதிலடி; எதிர்த்தாக்கு 
போலிக்காசு; கள்ள நாணயம் 
கள்ளத்தாள்; கள்ளப் பணத்தாள் 
போலி 

அடிச்சீட்டு; மறுபாதி; அடிக்கட்டை 

எதிரான ஆணை / நிறுத்த ஆணை 
/ ரத்து ஆணை 

மேல்முத்திரை 
மேல் ஒப்பமிடு 

மேல் ஒப்பம் 

மேலொப்பமிடும் அலுவலர் 

எண்ணுதல் 

எண்ணிக்கையற்ற; கணக்கற்ற 

நாட்டுச்சாராயம்; பட்டைச்சாராயம்; 
களளச் சாராயம்; வெறி நீர் 

நாட்டுப்புறவாணன் 

தேசம்; நாடு; நாட்டுப்புறம்



Couple 

Coupling 

Coupon 

Courage 

Courier Service 

Courier 

Course 

Court 

Court fee 

Court of Admiralty 

Court of Enquiry 

Court of Probate 

Court of ward 

Court summons 

Court verdict 

Courteous 

Courtesy 

Courtesy Call 

Court fee Label (or) 

Court Fee Stamp 

Covenant 

Cover 

Covering letter 

Cow killing/ Cow slaughter 

Cowherd 

Crackers 
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இணை; இருவர்; இரண்டு; 
மணத்துணைவர் 

இணைவயமைவு 

கைச் சீட்டு; அடையாளச் சீட்டு; 

உரிமைச் சீட்டு; பெறுகைச் சீட்டு; 

முறிகை 
துணிவு; மன உரம்; மனஉறுதி 

தூதஞ்சல் பணி 

தூதஞ்சல் 
படிப்புப் பிரிவு; செல்வழிப் 
பாடத்திட்டம் 

நீதிமன்றம்; அரங்கு; அரசவை 

நீதிமன்றக் கட்டணம் 

கடற்படை நீதிமன்றம் 

உசாவல் நீதிமன்றம்; விசாரணை 
நீதிமன்றம்; நேர்கேட்பு நீதிமன்றம் 

விருப்புறுதி விசாரணை நீதிமன்றம் 

காப்பாளர் நீதிமன்றம் 

நீதிமன்ற அழைப்பு ஆணை 
நீதிமன்ற முடிவு 
நாகரிகமான; பண்பாடுள்ள 

மதிப்பு; நயச் சயல்; இணக்கப் 
பண்பு; நயப்பண்பு; நன்றி - ் 

மரபு முறை காணல்; நேயச் 
சந்திப்பு; நட்புரிமைச் சந்திப்பு; 
மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பு 

நீதிமன்றக் கட்டண வில்லை 

வரைமொழி; உடன்பாடு; கூட்டு 
ஒப்பந்தம்; இணை உடன்படிக்கை 

உள்ளடக்கு; மூடு; உறை; மேல் 
உறை; மூடி; மறைப்பு 

முகப்புக் கடிதம்; மேல் கடிதம் 

பசுவதை; ஆக்கொலை 

மாட்டிடையன்; இடையர் 

பட்டாசுகள்; வான்வெடி; வெடிகள்



Crafts 

Craft Instructor 

Craftmanship 

Craftsman 

Crafty 

Crane 

Crane Fees 

Crash Programme 

Cream bun 

Creamy layer 

Creases 

Create 

Creation 

Creative 

Creative Ability Test(CAT) 

Creche 

Credence 

Credentials 

Credible 

Credibly 

Credit 

Credit card 

Credit Head 

Credit Note 

Credit Provision 

Credit Sale 

Credit side 

Creditable 
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கைத்திறத் தொழில், சிறு மரக்கலம்; 
கைத்தொழில் 

கைத்திறத் தொழில் பயிற்றுநர்; 
கைவினைத் தொழில் பயிற்றுநர் 

கைவினைத் திறன் 

கைவினைஞர்; சிற்பி 

தந்திரமான; வஞ்சனையுள்ள 

சுமைதூக்குப் பொறி; பாரந்தூக்கி 

சுமைதூக்குப் பொறிக் கட்டணம்; 
பாரந்தூக்கிக் கட்டணம் 

மிகு விரைவுத் திட்டம்; 
கடுவிரைவுத்திட்ட நிரல் 

பாலேட்டு மெல்லடை 

மேல்படிநிலை; பிற்பட்டவர்களில் 
முன்னேறியவர்கள் 

மடிப்பு வரை 

உருவாக்குதல்; படைப்பு 

படைக்கிற; உருவாக்குகிற 

படைப்புத்திறந்தெரிகை 

குழந்தையர் காப்பகம்; மழலையர் 
காப்பகம் 

நம்பிக்கை; சான்று 

அறிமுக ஆவணம் 

நம்பகமான, நம்பத்தகுந்த; சான்றான 
நம்பக்கூடியவகையில்; சான்றுடன் 

வரவு வை; கடனளி; நம்பிக்கை 
வை; நம்பிக்கை; நன்மதிப்பு 

கடனட்டை 

வரவு வைக்கும் தலைப்பு 

வரவுச் சீட்டு; வரவுக் குறிப்பு 

வரவு வழிவகை; வரவு ஏற்பாடு 
கடன் விற்பனை 

வரவுப் பக்கம்; வரவு நிலை 

புகழத்தக்க; பாராட்டத்தக்க



Creditably 

Creditor 

Cremation 

Cremation Ground 

Crematorium] 

Cremator 

Crest 

Crew 

Crime | 

Crime Detection 

Crime Police 

Crime Statistics 

Crimeless 

Criminal 

Criminal Breach of Trust 

Criminal Case 

Criminal Complaint 

Criminal Conspiracy ° 
Criminal Court 

Criminal Court Deposit 

Criminal Investigation 

Criminal Jurisdiction 

Criminal Law 

Criminal Lunatics 

Criminal Procedure 

Criminal Procedure Code 

Criminal Proceedings 

Criminal Tribe 

Criminals 

Crisis 
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மதிப்புத் தரக்கூடிய வகையில்; 
பாராட்டத்தக்க வகையில் 

கடன்' கொடுத்தவர்; பற்றாளர் 

பிணம் எரிப்பு 

சுடுகாடு; சுடலை 

பிணம் எரிப்பாளர் 

மகுடம் 

கப்பல் பணியாளர் தொகுதி; 
ஊர்திப் பணியாளர் தொகுதி 

குற்றம் 
குற்றத் துப்பறிதல் 
குற்றத்தடுப்புக் காவல் 

குற்றப் புள்ளிவிவரங்கள் 

குற்றமற்ற 
குற்றமான; குற்றம் சார்ந்த; 
தண்டனைக்குரிய; குற்றவாளி 

குற்றவியல்புடைய நம்பிக்கை 
மோசடி 

குற்றவியல் வழக்கு 

குற்றவியல் குறைபாடு 
குற்றவியல்சார் வஞ்சம் 

குற்றவியல் முறை ௫ீதி) மன்றம் 
குற்றவியல் முறை மீதி) மன்ற 
வைப்புத் தொகை 

குற்றவியல் புலனாய்வு 

குற்றவியல் ஆட்சி எல்லை/வரம்பு 

குற்றவியல் சட்டம் 

குற்றவியல் பித்தர் 

குற்றவியல் நடைமுறை 

குற்றவியல் நடைமுறை நெறித் 
தொகுப்பு 

குற்றவியல் வழக்கு நடவடிக்கைகள் 
குற்ற மரபினர் 
குற்றவாளிகள் 

நெருக்கடி; இடர்ப்பாடு



Criteria 

Criterion 

Critic 

Critical Review 

Critical 

Criticise/Criticize 

Criticised/Criticized 

Criticism 

Criticizer 

Crockery 

Crop 

Crop Competition 

Crop Insurance 

Crore 

Cross-Breed 

Cross Breeding 

Cross Check 

Cross Examination 

Cross Reference 

Cross Section — 

Crossed Cheque 

Crossed ~ 

Crossing Efficiency Bar 

Crosswise 

Crossword puzzle 

Crowd 

Crown grant 

Crown Prince 

Crown 

Crucial 
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அளவுகோல்; உரைகல்; அளவுக் 
கருவி 

அளவுகோல் 

திறனாய்வாளர் 

குறை சுட்டும் நுண்ணாய்வு 

நெருக்கடியான; கவலைப் 

படுத்துகிற; குற்றம் பார்க்கிற 
திறனாய்; குறைகூறு 
திறனாயப்பட்டவர் 

திறனாய்வு 
திறனாய்வாளர் 

பீங்கான் பொருள்கள்; மட்கலத் 

தொகுதி 
பயிர்; விளைச்சல் 

விளைச்சல் போட்டி 

பயிர்க்காப்புறுதி; பயிர்க்காப்பீடு 

கோடி 

கலப்பினம் 

இனக் கலப்பு 

குறுக்குச் சரிபார்ப்பு 
குறுக்கு விசாரணை 

தொடர்புக் குறிப்பு; குறுக்கு 
நோக்கீடு 

குறுக்குவெட்டு 
கோடிட்ட காசோலை 

கடந்த; தேறிய; கோடிட்ட 

சம்பள ஏற்றத் திறன் தடை கடத்தல் 
குறுக்காக 

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் 
மக்கள் கூட்டம் 

அரசு நல்கை 

பட்டத்து இளவரசர் 
மகுடம் 

நெருக்கடியான; சிக்கல் மயமான; 
தீர்வுக்குரிய



Crude 

Cruelty 

Cruelty to wild animals 

Crumpled paper 

Crux 

Cryptic Remark 

Crystal Sugar 

Cube 

Cubic Measure 

Cubic 

Cubs 

Cull 

Culmination 

Culpable 

Culpable Homicide 

Culprit 

Cultivable Area 

Cultivable 

Cultivate 

Cultivation 

Cultivator 

Cultural Performance 

Cultural 

Culture 

Cultured 

Culvert 

Cumbersome 

Cumulative - 

Cumulative effect 
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திருந்தாத; தெளிவற்ற; முரடான; 
பக்குவமற்ற; பதனிடாத; 
பண்படுத்தப்படாத 

வன விலங்குகளுக்கு ஊறு 
செய்தல் 

சுருட்டிக் கசக்கிய தாள் 

கடுஞ்சிக்கல் 

மறைபுதிரான குறிப்புரை 

கற்கண்டு 

கனம்; கனஅளவு 

கன அளவு 

கன அளவு சார்ந்த / நீள அகல 
உயரம் சார்ந்த 

குருளையர் சாரணப் பிரிவு; 

குழந்தையர் சாரணப் பிரிவு 
பொறுக்கியெடு; தேர்ந்தெடு 

உச்சி; உச்சநிலை 

குற்றமுடைய, குற்றத்திற்குரிய 
மரணம் விளைவிக்கும் குற்றம் 

குற்றவாளி 
பயிரிடத்தக்க பகுதி 

பயிரிடத்தக்க 

பயிரிடு 

உழவு; பயிரிடுதல் 
உழவர்; பயிரிடுபவர் 

கலை நிகழ்ச்சி 

பண்பாடான; பண்பாட்டு 

பண்பாடு; நாகரிகம் 

பண்பட்ட; மேம்பட்ட 

சிறுபாலம் 

இடைஞ்சலான; எளிதில் கையாள 

முடியாத 
திரளாகச் சேர்ந்த; சேர்ந்து வரும் 

(படிப்படியாக) திரள் விளைவு; 
சேர்ந்து வரும் விளைவு



Cumulative Time Deposit 

Cunning 

Cupboard 

Curative Measures 

Curative Medicine 

Curator 

Curb 

Curfew Order 

Curiosity 

Curious 

Currency 

Current 

Current Account 

Current duties 

Current File 

Current Year 

Curriculum vitae 

Curricular activities 

Curriculum — 

Curriculum Development 

Cursory inspection 

Curtail 

Curtain 

Custodian 

Custodian of enemy 

property 

Custody 

Custody of Document 

’ Custody of key 

திரள் கால வைப்புத்தொகை 

சூழ்ச்சி; கரவடம்; ஏய்ப்பு 

நிலை அடுக்கு 
(நோய்) குணப்படுத்தும் 
நடவடிக்கைகள்; 

நலப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் 

நோய்தீர் மருந்து 
காப்பாட்சியர் 

அடக்கு; தடைசெய் 

ஊரடங்கு ஆணை 

அறியும் ஆர்வம் 
அறிய ஆர்வமுள்ள; ஆர்வமிக்க; 

அரிதான 
தாள் நாணயம்; நடப்பு நாணயம்; 
பணப்பரிமாற்றம் 

நீரோட்டம், நடப்பு; பின்னோட்டம் 

நடப்புக் கணக்கு 

நடப்பு அலுவல்கள் 

நடப்புக் கோப்பு 

நடப்பாண்டு 

வாழ்க்கைக் குறிப்பு; தன்விவரக் 
குறிப்பு : 
பாடத்திட்டம் சார்ந்த செயல்கள் 
பாடத்திட்டம்; கல்வித்திட்டம் 
கல்வித்திட்ட வளர்ச்சி 
மேலோட்ட ஆய்வு 
வெட்டிக்குறை; உரிமையை 
இழக்கச் செய் 

திரைச்சீலை 

காப்பாளர் 

பகைவரின் சொத்துக் காப்பாளர் 
காப்பு; காப்புப் பொறுப்பு; சிறைக் 
காப்பு 
ஆவணக் காப்புப் பொறுப்பு 
திறவுகோல் காப்புப் பொறுப்பு



Custom 

Customary Law 

Customary 

Customer 

Customs 

Customs Duty 

Customs Frontier 

Cut 

Cut Motion 

Cut off 

Cut service 

Cutcha road 

Cuttings 

Cut-off date 

Cut-off Marks 

Cyber crime 

Cycle 

Cycle Advance 

Cycle rickshaw 

Cycle Stand 

Cycle tube 

Cyclic 

Cyclical demand 

Cyclical variations 

Cyclone 

Cyclonic rain 

Cyclostyle 

Cylinder 
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வழக்கம் 

வழக்கச் சட்டம் 

வழக்கமான; நடைமுறையான 

வாடிக்கைக்காரர்; வாங்குபவர்; 
வாடிக்கையாளர் 

சுங்கம் 

சுங்கத் தீர்வை 

சுங்க எல்லை 

வெட்டு; பிரி 
வெட்டுத் தீர்மானம் 

பிரிக்கப்பட்ட; பிரித்த 
குறுந்தடச் சேவை 

செம்மையற்ற சாலை; 
மண் சாலை 

நறுக்குகள்; வெட்டப்பெற்ற 
துண்டுகள் 

வரம்புநிலை நாள்; 
(விண்ணப்பிக்கக்) கடைசி நாள் 

வரம்புநிலை மதிப்பெண் 

இணையத்தளக் குற்றம்; 
இணையத் தளவழிக் குற்றச் 
செயல் 

மிதிவண்டி; சுழற்சி; காலவட்டம் 

மிதிவண்டி முன்பணம் 

மூவுருளி மிதிவண்டி; மிதியிழுவை 
மிதிவண்டி நிறுத்துமிடம் 

மிதிவண்டி, உரளி டிம் 
காறறடைக்கும் குழாய் 
சக்கர வடிவம்; சுழற்சி 

தொடர் தேவை, திரும்பத் திரும்ப 
வரும் தேவை 

மாறிமாறி வரும் வேறுபாடுகள் 

புயற்காற்று, சூறாவளி 
புயற்காற்று மழை; புயல் மழை 

படி பெருக்கி; உருட்டச்சு 

உருளி



D.O. Letter 

Daily 

Daily Allowance 

Daily average wage 

Daily collections 

Daily journal 

Daily outturn cards 

Dairy 

Dairy farm 

_ Dairy farming 

Dais 

Dak bungalow 

Dal, Dhal 

Dam 

Damage 

Damaged 

Damages (claim) 

Damn 

Damp 

Damp proof 

Dance 

Dancer 

Danger 

Dangerous 

Dangerous and offensive trade 
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நேர்முகக் கடிதம் (நே.மு.க.) 

நாள்தோறும்; நாளிதழ்; நாளேடு 

நாள் படி 

நிரவல் நாள் கூலி; சராசரி நாள் 
கூலி 

நாள் திரட்டல்; நாள் தண்டல்; நாள் 
வசூல் 

நாளேடு; நாளிதழ் 

அன்றாட விற்பனைக் குறிப்பு 

பால்பண்ணை 

பால்பண்ணை 

பால்பண்ணைத் தொழில் 

மேடை; அரங்கம் 

பயணியர் விடுதி . 

பருப்பு 

அணை 

ஊறு; சிதைவு; மதிப்பிழப்பு, 

சிதைத்துவிடு; ஊறுவிளை; 
மதிப்புக் குறை 

சேதமடைந்த; சேதழுற்ற நாசமுற்ற 
இழப்பீடு (கோருதல்) 
கண்டி; பழி, தெறுமொழி 
ஈரமான 

ஈரத்தடுப்புடைய; ஈரக்காப்பு 

நாட்டியம்; நடனம்; நடனமாடு 
நடனக்கலைஞர்; நாட்டிய மங்கை 

கேடு; இடர்; தீங்கு; ஆபத்து 

அஞ்சத்தக்க; ஏதமான; 
பாதுகாப்பற்ற 

அபாயகரமான, 
ஊறுவிளைவிக்கின்ற 

பொருள்களின் வாணிகம் 
(செய்தொழில்)



Dangerous lunacy 

Dangerous weapon 

Dare 

Daring 

Dark 

Darkhast 

Dash 

Dashing 

Data 

Data Processing Centre 

Data Processing Code No 

(D.P. Code No.) 

Data Statement 

Date 

Date of Appliction 

Date of coming into force 

Date of expiry 

Date of issue 

Date of renewal 

Date of return 

Date stamp 

Dated 

Dateless 

Dating 

Day 

Day book 
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கேடுபயக்கும் மனநோய் 

தீங்கு பயக்கும்; கொடும் ஆயுதம்; 
ஊறுவிளைவிக்கும் ஆயுதம் 

துணிகரச் செயல்; முனைந்த 

முயற்சி; எதிர்த்து நில் 
துணிச்சலான; துணிவுமிக்க 

இருள்; இருண்ட; கரிய; அறியா 
நிலை 

ஒப்படைப்பு மனு 

மோதல்; மோது 

ஊக்கமுள்ள; பகட்டான 

அடிப்படை விவரம்; விவரக்குறிப்பு; 

தகவல்; தரவு 
விவர வகைப்பாட்டு நிலையம்; 
தரவுநெறிப்படுத்தும் மையம் 

விவர வகைப்பாட்டுக் 

குறியீட்டெண் 

அடிப்படைவிலை விவரப்பட்டியல் 

நாள் 

விண்ணப்ப நாள் 

நடைமுறைக்கு வரும் நாள் 

பொருளின் ஆயுட்காலம் முடியும் 
நாள்; பயன்பாட்டுக் காலம் 

முடிவுறு நாள் 
பிறப்பிக்கப்பட்ட நாள்; வெளியிட்ட 
நாள்; வழங்கிய நாள் 

புதுப்பித்தலுக்குரிய நாள்; 
புதுப்பித்தல் நாள் 

திரும்பிய நாள்; திரும்பக் 
கொடுப்பதற்குரிய நாள் 

நாள் முத்திரை 
நாளிட்ட 

காலங்குறிப்பிட இயலாத (நாள்); 
தொன்று தொட்ட 

நாள் குறித்தல் 
நாள் 

நாள் பதிவேடு 

 



Day scholar 

De facto 

Dead 

Dead lock 

Dead slow 

Dead stock 

Deal 

Deal with the petition 

Dealer 

Dealing 

Dean 

Dean of the faculty 

Dear 

Dearness allowance 

Dear Sir 

Dearth 

Death certificate 

Death Duty 

Death rate 

Death Warrant 

Death 

Death cum Retirement Gratuity 

(D.C.R.G) 

Debar 

Debatable 

Debate 
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வெளி மாணவர்; விடுதியில் 
தங்கியிராத மாணவர் 

நடப்பின்படி மெய்யான; நிகழ்வு 
நிலை; நடப்பில் உள்ளபடி 

இறந்த; உயிரற்ற 
முட்டுக்கட்டை நிலை; முடக்கம் 
மிக மெல்ல 

முடங்குபொருள் இருப்பு; 
விற்பனையாகாச் சரக்கு 

செயல் தொடர்பு; நடவடிக்கை 
மேற்கொள் 

மனுமீது நடவடிக்கை எடு 

வணிகர்; விற்பனை உரிமை 

பெற்றவர்; மொத்த 
விற்பனையாளர் 
நடத்தை; கொடுக்கல் வாங்கல்; 
தொடர்பு 

கல்விநிலைய முதல்வர்; 
புலத்தலைவர் 

புலமுதன்மையர்; புலத்தலைவர் 
அன்புள்ள; அன்பான 

அகவிலைப் படி 

அன்பார்ந்த ஐயா; அன்புடையீர் 
இன்மை, போதிய அளவு இல்லாமை 

இறப்புச் சான்றிதழ் 
இறப்பு வரி 

இறப்பு வீதம் 
மரணத் தண்டனை நிறைவேற்றல் 
ஆணை 

இறப்பு; சாவு; மரணம் 
இறப்பு-ஒய்வுப் பணிக்கொடை 

விலக்கி வை; உரிமை தடு 
எதிராடத்தக்க; விவாதிக்கத்தக்க; 
விவாதத்துக்குரிய 
விவாதம்; பட்டிமன்றம்; சொற்போர்; 
விவாதம் செய்; சொற்போரிடு



i 
Debater 

Debating Society 

Debenture 

Debit 

Debit advice 

Debit and credit entries 

Debit Head 

Debit note 

Debit side 

Debitable 

Debited 

Debt 

Debtor 

Decadal, Decadic 

Decade 

Decadence 

Decadent 

Decamp 

Decapitation 

Decay 

Decease 

Deceased 

Deceit 

Deceitful 
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எடுத்துரைப்போர் 

பட்டிமன்றம் 

- கடனீட்டு ஆவணம்; கடன 

பத்திரம் 
பற்று; பற்று எழுது 
பற்று அறிக்கை; பற்று அறிவிப்புச் 
சீட்டு 

பற்று வரவுப் பதிவுகள் 

செலவுத் தலைப்பு ; பற்றுத் தலைப்பு 
பற்றுக் குறிப்பு 
செலவுப் பக்கம் 

பற்றெழுதத்தக்க; பற்றுவைக்கத் 
தக்க 

பற்றெழுதப்பட்ட 

கடன்; கடப்பாடு 

கடனாளி; கடன்பட்டவர் 

பத்தாண்டு கொண்ட; 
பதிற்றாண்டுக்குரிய; பத்தாண்டு 
அளவிலான 

பத்தாண்டுக் காலம்; பத்தான 

தொகுதி; பதிகம்; பத்து; பதின்ம 
ஆண்டு 
சிதைவு; அழிவு 

சிதைகிற; அழிகிற 
முகாமை விட்டுச் செல்; திடீரென்று 
புறப்பட்டுச்செல்; தலைமறைவாகு 

தலைநீக்கம்; தலைவாங்கல்; 
தலையை வெட்டி வீழ்த்துதல 

சிதைவு; அழுகுதல் 
மரணம்; இறப்பு; சாவு 

இறந்த; காலஞ்சென்ற; காலமான 

வஞ்சகம்; சூது; ஏமாற்று; தவறான 
வழிகாட்டு 
சூது நிறைந்த; வஞ்சகமான; 
ஏமாற்றுத்தனம் உடைய



Decéive 

Deceived 

Deceiver 

Decency 

Decency and decorum 

of office 

Decennium disposal (D.Dis) 

Decently 

Decentralization 

Decentralize 

Decentralized 

Deception 

Deceptive 

Deceptively 

Deceptiveness 

Decidable 

Decide 

Decided 

Decidedly 

Decider 

Deciding authority 

Deciduous 

Decimal system 

Decimal 

Decimalization 
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ஏமாற்று; ஏய் 
ஏமாற்றப்பட்ட; வஞ்சிக்கப்பட்ட 

ஏமாற்றுக்காரன்; வஞ்சகன் 

நற்பாங்கு; நயத்தக்க பண்பு; 
தகைமை; ஒப்புரவுடைமை 

அலுவலக நற்பாங்கும் 
சீரொழுங்கும்; பதவிக்குரிய/ 
அலுவல் பணி சார்ந்த 
நற்பணபும், நல்லொழுக்கமும், 

நன்னடத்தையும் 

பத்தாண்டு முடிவு (ப.மு) 
பண்பாக; நாகரிகமான 

பரவல்; பன்முகப்படுத்தல்; 
பரவலாக்கம் 

பரவலாக்கு; பன்முகப்படுத்து 

பரவலாக்கப்பட்ட 

வஞ்சகம்; சூது; 
வழிகாட்டுதல் 

ஏமாற்றுகிற 
ஏமாற்றும் விதமாக 

ஏமாற்றும் தன்மை 

முடிவெடுக்கத்தக்க 

முடிவு செய்; தீர்வு செய்; தீர்மானி 

முடிவெடுக்கப்பட்ட; தீர்மானிக்கப்பட்ட 

தீர்மானமாக; உறுதியான 

வகையில்; உறுதியாக 

முடிவெடுப்பவர்; தீர்மானிப்பவர் 

முடிவெடுக்கும் அதிகாரி 

உதிரக்கூடிம உதிர்ந்துவிடக்கூடிய 
இலையுதிர்கின்ற 

பதின்மான முறை; பதின்கூறான 
முறை; பதின்ம முறை 

பதின்மம் 

பதின்மமாக்குதல் 

தவறான



Decimalize 

Deciphering 

Decision 

Decisive 

Deck 

Deck Chair 

Declamation 

Declarant 

Declaration 

Declaration form 

Declaration of Assets 

Declaration of freedom 

Declaration of Trust 

Declaratory Act 

Declaratory Judgement 

Declaratory 

Declared 

Decline 

Declining the offer 

Decolourise 

Decolourization 

Decomposed 

Decomposition 

Decontrol 

Decorate 

Decorated 
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பதின்மப்படுத்து 

பொருள் கண்டுணர்தல்; 
அடையாளம் அறிதல் 

தீர்மானம்; தீர்ப்பு; முடிவு 
தீர்மானிக்கிற; முடிவு செய்கிற; 
தீர்மானமான 

். கப்பல் மேல்தளம் 

சுழல் நாற்காலி 

பேச்சாற்றல்; சொற்புலமை; 

வாக்குத் திறமை; 
கேட்டார்ப்பிணிக்கும் 
சொல்லாற்றல் 

அறிவிப்பவர் 

சாற்றுதல்; சாற்றுரை; உறுதிமொழி; 
உறுதி ஆவணம் 

உறுதிமொழிப் படிவம் 

சொத்து விவர உறுதிமொழி 
ஒரு நாட்டின் விடுதலையைச் 
சாட்டுரைத்தல், பிரகடனம் 

செய்தல் 

பொறுப்புரிமை அமைப்பு விளம்பல் 

விளம்புவகைச் சட்டம் 

(உரிமை) விளம்புவகைத் தீர்ப்பு 

அறிவிக்கக்கூடிய 

அறிவிக்கப்பட்ட 

வேண்டாமென்று மறு; பிறழ்வு; நலிஷ 
அளிக் கப்படும் வாய்ப்பினை 

(பொருளை) மறுத்தல் 

நிறமற்றதாக்கு 
நிறம் நீக்குதல் 
கலைந்த; சிதைந்த; அழுகிய 

சிதைதல்; அழுகுதல் 
கட்டுப்பாடு நீக்கம் 

ஒப்பனை; அழகுபடுத்து 
ஒப்பனையான; அலங்கரிக்கப்பட்ட



Decoration 

Decorative 

Decorator 

Decorous 

Decorously 

Decorum - 

Decrease 

Decree 

Decree Holder 

Decretal 

Dedicate 

Dedicated 

Dedication 

Deduct 

Deductible 

Deduction 

Deed 

Deem 

Deemed to be 

Deemed University 

Deep 

Deepening 

Deeply 

Deepness 

Defaced 

Defalcation 

Defalcator 

Defamation 
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ஒப்பனை; அணி செய்தல்; 
நன்மதிப்புச் சின்னம் 

ஒப்பனை செய்யத்தக்க 

ஒப்பனையாளர்; 

அழகுபடுத்துபவர் 
நாகரிகமான; பண்பான 

நாகரிகமாக; பண்பாக 
மதிப்பு; ஒழுக்கம்; நாகரிகம்; 
பண்பாடு; அழகு 

குறைவு; குறைதல்; குறை; 
குறைவாக்கு 

தீர்ப்பாணை 

தீர்ப்பாணை பெற்றவர் 
தீர்ப்பாணை தொடர்பான 

நேர்ந்தளி; உரிமை ஒப்படைப்பு; 
அர்ப்பணி 

நேர்ந்தளிக்கப்பட்ட; 
அர்ப்பணிக்கப்பட்ட 

காணிக்கையாக்கல்; படையல்; 
உரிமை ஒப்படைப்பு 

குறை; கழி 
கழிக்கத்தக்க; கழிக்கக்கூடிய 

கழித்தல்; கழிவு; உய்த்துணர்தல் 
ஆவணம்; ஒப்பாவணம்; செயல் 

கருது; எண்ணு 
கருதப்படக்கூடிய 

நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகம் 

ஆழமான; ஆழ்ந்த 
ஆழமாக்குதல் 
ஆழமாக 

ஆழம் | 
சிதைந்த; உருவழிந்த | 
கையாடல் ் 
கையாடல் செய்பவர் 

அவதூறு



Defamation case 

Defamation suit 

Defamatory 

Defame 

Default 

Default Book 

Default Payment 

Defaulter 

Defaulter’s Register 

Defeat 

Defeated 

Defect 

Defection 

Defective charge 

Defective report 

Defective 

Defence 

Defence force 

Defence of India Act 

Defence Services Personnel 

Defend 

Defendant 

Defended 

Defender 
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அவதூறு உரிமையியல் வழக்கு; 

அவதூறு வழக்கு 
அவதூறு வழக்கு 
அவதூறு செய்கிற; 
மானக்கேடான 

பெயரைக் கெடு; கெட்ட பெயர் 
உண்டாக்கு 

தவறு; தவணை தவறுதல்; கடமை 
திறம்புகை; செய்தக்க செய்யாமை 

'தவறுகைக் குறிப்பேடு 

பணம் செலுத்தத் தவறுதல் 
தவணை செலுத்தத் தவறியவர்; 

ழத்தவர்; கடமை தவறியவர் 
தவணை தவறியவர் பதிவேடு; 
தவறிழைத்தவர் / 
குறையிழைத்தவர் குறித்த 
குறிப்பேடு 
தோல்வி; தோல்வியுறச் செய் 

தோற்கடிக்கப்பட்ட 

குறைபாடு; ஊனம் 

கட்சி மாற்றம் 

குறைபாடுடைய குற்றச்சாட்டு 
குறைபாடுடைய அறிக்கை 

குறைபாடான; குறையுள்ள; 

பழுதுற்ற, சேதமுற்ற 
எதிர்வாதம்; எதிர்வழக்குரை; 
மறுப்புரை; காப்பு; காப்பரண் 

பாதுகாப்புப் படை; ஏமப் படை 

இந்தியப் பாதுகாப்புச் சட்டம் 

பாதுகாப்புப் படையினர் 

பாதுகாவல் செய்; காப்பாற்று; 
எதிர்வாதம் செய். 

எதிர்வழக்காடி; எதிர்த்தரப்பினர் 
பாதுகாக்கப்பட்ட; எதிர் வாதம் 
செய்யப்பட்ட 

பாதுகாப்பவர்; எதிர் 
வழக்காடுபவர்



Defensive 

Defer 

Deference 

Deferential 

Deferred 

Deferred Payment 

Defiance 

Deficiency 

Deficiency in service 

Deficit 

_ Defiant 

Definable 

Define 

Defined 

Definite 

Definitely 

Definition 

Definitive 

Definitively 

Definiteness 

Deflate 

Deflation 

Deflationary Period 
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பாதுகாப்பளிக்கிற; தற்காப்பான 

தள்ளி வை; ஒத்திப்போடு; கீழ்ப்படி; 
இணங்கிப் போ 

மதிப்புடன் 

தள்ளிவைக்கப்பட்ட; நிறுத்தி 
வைக்கப்பட்ட; 
ஒத்திவைக்கப்பட்ட 

பணம் செலுத்துதலைக் காலம் 

தாழ்த்துதல் / ஒத்திப்போடுதல் / 
தள்ளி வைத்தல் 

மீறுகை; எதிர்ப்பு 

பற்றாக்குறை; குறைவு 
பணியிலமைந்த காலக்குறைவு; 
சேவைக் குறைபாடு 

துண்டுவிழல்; பற்றாக்குறை 

கீழ்ப்படியாத 
தெளிவுபடுத்தத்தக்க: விளக்கத்தக் 

தெளிவுபடுத்து; வரையறை செய்; 
வரையறைப்படுத்து 

விளக்கப்பட்ட; தெளிவான 

வரையறைப்படுத்திய 

உறுதியான; தெளிவான; 
வரையறுக்கப்பட்ட 

உறுதியாக 

சொற்பொருள் விளக்கம்; பொருள் 
வரையறை 

உறுதியான 

உறுதியாக 

உறுதித்தன்மை 
பணமதிப்பைக் குறை 

நாணயச் செலாவணித் தளர்வு 

நிலை; வளிம நீக்கம் 

பணவீக்கக் காலம்: பண 

மதிப்புக்குறைவு நேர்ந்த காலம



Deforestation 

Deformation 

Deformity 

Defraud 

Defray 

Defrayable 

Defrayal 

Defunct 

Defunct Company 

Defy 

Degenerate 

Degenerated 

Degeneration 

Degrade 

Degraded 

Degrading 

Degree 

Dehusking 

Dehydration 

Dejected 

Dejection 

De jure 

Delay is regretted 

Delay 
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வனப்பகுதியில் காடுகளை 

அழித்தல்; காடழிப்பு 
உருச்சிதைவு; உருத்திரிபு; 
உருக்குலைப்பு 

உருத்திரிபு; உறுப்புக்குறை 
ஏமாற்று; மோசடி செய் 

கொடுத்துத் தீர் 
கொடுத்துத் தீர்க்கக்கூடிய 

கொடுத்துத் தீர்த்தல் 
இறந்த; செயலற்றுப்போன 

நொடித்த நிறுவனம்; மூடப்பட்ட 
நிறுவனம்; செயல்படா நிறுவனம் 

கீழ்ப்படியாதிரு; அவமதி; 
துச்சமாகக் கருது 

சீர்கேடு; வளர்ச்சி குன்று 
வளர்ச்சிகுன்றிய 

வீழ்ச்சி; தாழ்வு; குன்றுதல் 

தாழ்த்து; தரங்குறை; நிலை 
தாழத்து 

கீழான; துச்சமான; தரக்குறைவான 

அவமதித்தல்; தரக்குறைவான 

பாகை; படிநிலை; பட்டம் 

உமி நீக்கல் 

உடலில் நீர்ச்சத்துக் குறைதல்; 
உலர்நிலை; நீரற்ற நிலை; நீர்மம் 

குறைதல்; நீர்ச்சத்து இழப்பு 

மனத்தளர்வுற்ற; வெறுப்புற்ற 
மனத்தளர்ச்சி; வெறுப்பு 

உரிமைப்படி; உரிமையின் வழி 

(சட்டநிலையில்; உரிமையோடு 

சுணக்கத்திற்கு வருந்துகிறோம்; 
காலத்தாழ்வுக்கு வருந்துகிறோம் 

சுணக்கம்; காலத்தாழ்வு; தாமதம்



Delayed 

Delayingly 

Deliberately 

Delegate 

Delegated 

Delegation 

Delegation of powers 

Delete 

Deleterious effect 

Deletion 

Deliberate ~. 

Deliberation 

Delicate 

Delicate situation 

Delicious 

Delight 

Delighted 

Delightful 

Delimit 

Delimitation 

Delimitation of constituency 

Delimited 

Delineate 

Delinquency 
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சுணக்கமாக; காலம் தாழ்த்தி; 

தாமதித்து 
சுணங்கி; தாமதித்து 

அறிந்தே; தெரிந்தே; 
வேண்டுமென்றே; 

பேராளர்; அதிகாரத்தை / 
பொறுப்பைப் பகிர்ந்து கொடு / 

அளி 

பேராளராக்கப்பட்ட; பொறுப்பு 
வழங்கப்பட்ட 

நல்லெண்ணக் குழு 

அதிகாரப் பகிர்வு 

நீக்கு 
தீங்கான விளைவு; நலக்கேடான 

விளைவு 

நீக்கம்; அகற்றுதல்; அழித்தல் 
வேண்டுமென்றே செய்; துணிந்து 

செய் 

ஆழ்ந்தாராய்வு 
நுண்மையான; சுவைநலமிக்க; 

மென்மையான 

கவனமாகச் செயல்பட வேண்டிய 

நிலை; இக்கட்டான நிலை (ஆ 
இக்கட்டான சூழல் 

சுவையான 

மகிழ்ச்சி 

மகிழ்ச்சியடைந்த 

மகிழ்ச்சி நிறைந்த; மகிழ்ச்சி 

தருகிற 
வரையறு; எல்லைவகு 

வரையறுத்தல்; வரம்பிடுதல் 

தொகுதிச் சீரமைப்பு 

வரையறுக்கப்பட்ட 

உருவப்படம் எழுது; விரித்துரை 

கடமை தவறுதல்



Delinquent 

Deliver 

Deliverance 

Deliverer 

Delivery 

Delivery of possession 

Delivery Order 

Delivery pipe 

Delta areas 

Deluge 

Delusion 

_ Delux 

Deluxe bus 

Demand 

Demand and supply position 

Demand draft 

Demand notice 

Demand and Collection 

Demarcate 

Demarcation 

Demarcation stone 

Demeanour (As witness) 

Demerit 

417-4—6 

151 

கடமை தவறியவர் 

(சரக்கு/பொருள்) ஒப்படை; வழங்கு; 
விடுவி; கடிதம் / அஞ்சல் சேர்ப்பி 

வீடுபேறு; விடுதலை 

வீடுபேறளிப்பவர் 

- கொடுத்தல்; ஒப்படைப்பு; 
அஞ்சல் வழங்குகை; மகப்பேறு; 
வெளியேற்றம் 

மை ‘ க பப்பரி 

அளித்தல் 
ஒப்படைப்பு ஆணை 

வெளியேற்று குழாய் 

ஆற்றின் கடைக்கோடிப் பாசனப் 

பகுதிகள்; ஆற்றுக் கழிமுகப் 
பகுதிகள் 
கடற்கோள்; ஊழிப் பெருவெள்ளம் 

மனமயக்கம் 

உயர்தரமான: 
சொகுசுப் 

சொகுசான; 

சொகுசுப் பேருந்து; சீர்வசதிப் 

பேருந்து 
கேட்பு; தேவை 

தேவையும் வழங்கு நிலையும் 

கேட்பு வரைவோலை 

கேட்புத்தொகை அறிவிப்பு 

கேட்டலும் தண்டலும் (வசூலும்) 

எல்லை வரையறு; எல்லை குறி 

எல்லை வரையறுத்தல்; எல்லை 

குறித்தல் 
எல்லை வரையறைக் கல்; 

எல்லைக்கல் 

(சான்றளிக்கையில்) நடந்து 
கொள்ளும் முறை; நடத்தை 

புறத் தோற்றம் 
குற்றம்; குறை



Demi official 

Demi Official correspondence 

Demi Official letter 

Demi Official Reminder 

Demise 

Demobilization 

Democracy 

Democratic 

Demography 

Demolish 

Demolition 

Demonstrate 

Demonstrated 

Demonstration 

Demonstration farm 

Demonstration Maistry 

Demonstration plot 

Demonstrator 

Demoralization 

Demote 

Demurrage 

Denatured spirits 

Deniable 

Denial 

Denier 

Denomination 
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நேர்முகமான; ஒரு பகுதி அலுவல் 
சார்பான . 

நேர்முகக் கடிதப் போக்குவரவு 

நேர்முகக் கடிதம்; நேர்முக மடல் 

நேர்முக நினைவூட்டு 

இறப்பு; சாவு 
படைக்கலைப்பு; 

விடுவித்தல் 

குடியரசு; மக்களாட்சி 

குடியரசு; மக்களாட்சி சார்ந்த 

மக்கள்தொகையியல் 

அழி; தகர்; சிதை 
அழிவு; நாசம் 

செய்துகாட்டு; செயல்முறை 
விளக்கம் அளி - 

விளக்கிக்காட்டப்பட்ட 

செய்துகாட்டல்; செயல்முறை 
விளக்கம்; ஆரவார நிகழ்ச்சி; 
ஊர்வலம்; ஆர்ப்பாட்டம் 
செயல்முறை விளக்கப் பண்ணை 

செயல்முறை விளக்க மேலாள் 
செயல்முறை விளக்க நிலப்பகுதி 
செயல்முறைப் பயிற்றாசிரியர்; 
செயல்முறை விளக்குநர் 

ஒழுக்கக் குலைவு; கட்டுப்பாடான 

உணர் ஆக்கம் குன்றச் செய்தல் 

படைவீரரை 

சுணக்கக் கட்டணம்; தாமதக் 
கட்டணம் 

வீரியம் குறைந்த எரிநறா; இயல்பு 
குறைந்த சாராவி; எரி சாராயம் 
மறுக்கத்தக்க 
மறுப்பு 

மறுப்பவர் 

வகைப் பெயர்; இனம்; மதப் பிரிவு 
(பணம் தொடர்பாக) எண் இலக்க 
வகை



Denote 

Denotified Communities 

De novo trial 

De novo 

Dense 

Density 

Density of population 

Dental clinic 

Dentist 

Dentistry 

Deny 

Depart 

Departed 

Department 

Departmental 

Departmental audit 

Departmental estimate 

Departmental expenditure 

Departmental Manual 

Departmental proceedings 

Departmental publications 

Departmental receipts 

Departmental revenues 

Departmental Stores 

Departmental Test 

Departmental Unit 

Departmentalization 
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குறித்துக்காட்டு; சுட்டிக்காட்டு 

சீர்மரபினர் 

மீண்டும் தொடங்கிய நேர்கேட்பு; 
மீள் உசாவல்; புதிதாக மீண்டும் 

விசாரணை நடத்துதல் 

புதிதாக; மறுபடியும்; 
தொடக்கத்திலிருந்து 
அடர்ந்த; செறிந்த; அடர்த்தியான 

அடர்த்தி; நெருக்கம் 
மக்கள்தொகை நெருக்கம் 

பல் மருத்துவமனை 

பல் மருத்துவர் 

பல் மருத்துவவியல்; பல் மருத்துவம் 

மறு; மறுப்புத் தெரிவி 

புறப்படு; கிளம்பு, கிளம்பிச் செல்; 
விடைபெறு; வையம் நீங்கு; 

மறைந்துவிடு 

காலஞ்சென்ற; இறந்த; மறைந்த; 
புறப்பட்ட 

துறை 

துறை சார்ந்த துறைத் தொடர்பான 
துறைத் தணிக்கை 

துறை மதிப்பீடு 

துறைச் செலவுகள் 

துறைக் கையேடு 

துறை நடவடிக்கைகள் 

துறை வெளியீடுகள் 

துறை வரவினங்கள்; துறை 
வரவுகள் 

துறை வருவாய் 

பல்பொருள் அங்காடி 

துறைத் தேர்வு 

துறைப் பிரிவு 

துறைமயமாக்கல்



Departure 

Depend 

Dependable 

Dependant 

Dependence 

Dependency Certificate 

Dependent 

Depict 

Deplore 

Deploy 

Deployment 

Deponent 

Deport 

Deportation 

Deportee 

Depose 

Deposit 

Deposit account 

Deposit and remittance heads 
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புறப்பாடு; பிறழ்வு 

சார்ந்திரு 

சார்ந்திருக்கத்தக்க 

சார்ந்திருத்தல்; அண்டியிருத்தல் 

சார்ந்து இருத்தல் குறித்த 
சான்றிதழ் 

பிறர் சார்புள்ள; சார்ந்திருக்கிற; 

சார்ந்திருப்பவர் 
தீட்டிக் காட்டு; வரைந்து காட்டு; 
சொற்களால் விரித்துரை; விவரி 

வருத்தத்தை வெளிப்படுத்து 
(பணியாளர்களை) ஓரிடம் 
விட்டுவேறிடத்தில் அமர்த்து 

பணியாளர்களைப் பரவலாக 
(வேறிடங்களில்) அமர்த்துதல்; 
பரவலமர்த்தம்; பயன்கொள்; 
ஈடுபடுத்தல் 

சான்றுரைஞர் 

நாடுகடத்து; வெளியேற்று 

நாடுகடத்தல் 

நாடு கடத்தப்பட்டவர் 

(நீதிமன்றத்தில்) சாட்சியம் கூறு; 
சான்றுரை; முடிதுறக்கச் செய்; 
பதவியிலிருந்து நீக்கம் செய். 

வைப்புத்தொகை; சேமிப்பு; ஏம 
வைப்பு; வைப்பீடு 

வைப்புத்தொகைக் கணக்கு 

வைப்பு-செலுத்துத் தொகைத் 
தலைப்புகள்



Depositor 

Depository 

Depot 

Depot agents 

Deprecate 

Depreciate 

- Depreciation 

Depreciation Fund 

Depreciation Reserve 

Depreciation Reserve Fund 

Depress 

Depressed | 

Depressed classes 

Deprive 

Deprived 

Depromotion 

Depth 

Deputation 
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தொகை செலுத்துபவர்; 
கணக்குடைமையர்; கணக்கு 

வைத்திருப்பவர்; வைப்புத் 
தொகையாளர் 

வைப்புத் தொகையம்; குவிந்து 

கிடக்கும் இடம்; 

தேக்கிவைக்குமிடம் 

மண்டி; கிடங்கு; பணிமனை 

நிலைய முகவர்கள் 

விருப்பமின்மையைத் தெரிவி; 
தவிர்த்திடக் கூறு; ஒவ்வாமை 
உரை 

தேய்மானம்; மதிப்புக் குறை 

தேய்மானம்; மதிப்பிறக்கம் 

தேய்மானச் சேமநிதி 

தேய்மான ஒதுக்கீடு 

தேய்மானக் காப்புநிதி 

'விழச்செய்; தாழ்த்து; ஒடுக்கு 
தாழ்த்தப்பட்ட; ஒடுக்கப்பட்ட 

தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினர்; 
ஒடுக்கப்பட்ட இனத்தினர் 

இழக்கச் செய்; இல்லாததாக்கு; 
வசதி வாய்ப்பை மறு; தடைசெய் 

வசதி வாய்ப்பு 

மறுக்கப்பட்டவர்கள்; 
இல்லாதவர்கள் 

பதவி இறக்கம் 

ஆழம் 

முகமைப்பணி; மாற்றுப்பணி



Deputation Allowance 

Deputation for training 

Depute 

Deputed 

Deputy 

Deputy Chairman 

Deputy Secretary 

Derail 

Derailment 

Derange 

Derangement 

Dereliction of duty 

Derivation 

Derive 

Derived 

Derogation 

Derogatory 

Descend - 

Descend into detail 

Descendant 

Descended 

Descending 
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மாற்றுப்பணிப் படி 

பயிற்சிக்கு அனுப்புதல் 

ஆட்பேர் உரிமை அளி; மாற்றுப் 
பணிக்கனுப்பு; மாற்றாக அனுப்பு 

மாற்றாகப் பணியமர்த்தப்பட்ட 

துணை ் 

துணைத் தலைவர் 

துணைச் செயலாளர் 

தடம்பிறழ்தல்; தடம்புரள்தல் 

தொடர்வண்டி 
தண்டவாளத்திலிருந்து பிறழ்தல்; 
தடம்புரள்தல் 

ஒழுங்கற்றதாக்கு 

ஒழுங்கற்ற நிலை 
கடமை தவறுதல் 

வருவித்தல்; தோற்றம் 
மூலத்திலிருந்து வருவி; _ 
ஒன்றிலிருந்து உய்த்துணர் 
தோன்றிய; வெளியான 

மதிப்பின்மை: மதிப்புக்குறைப்பு; 

இழிவுபடுத்தல் 
மதிப்புக் குறைக்கிற; 

இழிவுபடுத்துகிற 
சிறுமைப்படுத் துகிற 

இறங்கு; மேலிருந்து கீழே செல் 

விரிவாக விவரி 

மரபினர்; வழித்தோன்றல் 

தோன்றிய 

கீழிறங்குகிற; கீழ்நோக்கிச் 
செல்கிற



Descent 

Descent 

Describable 

Describe 

Described 

Describer 

Description 

Descriptive 

Desecrate 

Desecration 

Desecrator 

Desert 

Deserted 

Deserter 

Desertion 

Deserve 

Deserving 

Design 

Design of building 

Designate 

Designated 
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இறக்கம்; சரிவுப்பாதை; 
கால்வழி (பிறப்பால்)குடிவழி 

வழிவந்த 
வீழ்ச்சி; திடீரென்று நிகழ்த்தும் 
கடும் தாக்குதல் 

விவரிக்கத்தக்க; 

வருணிக்கத்தக்க 

விவரி; விளக்கு 

வருணிக்கப்பட்ட; 
விவரிக்கப்பட்ட; விளக்கப்பட்ட 

வருணனை செய்பவர்; விவரிப்பவர் 

விவரிப்பு; விளக்கம் 

விரிவான முறை விளக்கமான முறை 

தூய்மையற்றதாக்கு; புனிதத்தைக் 
கெடு 

தூய்மையைக் கெடுத்தல்; 
புனிதத்தைக் கெடுத்தல் 

தூய்மையைக் கெடுப்பவர் 

கைவிடு; துற; பாலைவனம் 

கைவிடப்பட்ட; துறந்த 

பொறுப்பை விட்டோடுபவர்; 
கைவிடுபவர் 

கைவிடல்; துறத்தல் 

தகுதி பெற்றிரு; தகுதியுற்றிரு 
உரிமையுடையஹாயிரு; 

தகுதியுடைய 

உருவரைபடம்; வடிவமைப்பு; 

செயல் திட்டம்; உள்ளெண்ணம்; 
நோக்கம் 

கட்டட வடிவமைப்பு 

பணியிலமர்த்து; பணியமர்த்து 

பதவியமர்த்தப்பட்ட



Designation 

Designer 

Desilting , 

Desirable 

Desirably 

Desire 

Desired 

Desirous 

Desist 

Desolate 

Desolation 

Despair 

Despairingly 

Despatch 

Despatch book 

Despatch by local delivery 

Despatch by post 

Despatch by Special Messenger 

Despatch Register 

Despatch section 

Despatched ச 

Despatcher ம் 

Despatching Clerk 

Desperate 

Desperation 

Despite 
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பதவிப் பெயர் 

வடிவமைப்பாளர்; திட்டமிடுபவர் 

தூரெடுப்பு 

விரும்பத்தக்க; ஏற்ற 
விரும்பத்தக்க வகையிலான 

இச்சை; விருப்பம்; விரும்பு 

விரும்பிய; விருப்பப்பட்ட 

விரும்புகிற 

விலகியிரு; தவிர்த்திரு 

ஆளரவமற்ற; உதவியற்ற 
ஆளரவமற்ற நிலை; வெறுமை 

நம்பிக்கை இழப்பு 

நம்பிக்கையற்ற 

அனுப்புகை 

அனுப்புகைப் புத்தகம் 
உள்ளூர் அஞ்சல்வழி ஒப்படைப்பு 

/அனுப்புகை 

அஞ்சல்வழி அனுப்புகை 

தனி ஆள் வாயிலாக அனுப்புகை 

அஞ்சல் அனுப்புகைப் பதிவேடு 

அஞ்சல் அனுப்புகைப் பிரிவு 

அனுப்பப்பட்டது 

அனுப்புகைப் பணியாளர் 

அனுப்புகை எழுத்தர் 

முழுமையாக நம்பிக்கை இழந்த; 
வெறிகொண்ட 

நம்பிக்கையிழப்பு 

ரி 2 போ தி . . me 

அவ்வாறாயினும்



Despond 

Despondent 

Despot 

Destination 

Destitute 

Destitution 

Destroy 

Destroyed 

Destroyer 

Destruction 

Destruction of Records 

Destruction of Registers 

Destructive 

Detach 

Detachment 

Detail 

Detailed arrear list 

Detailed bill 

Detailed heads of account 

Detailed plans and estimates 

Detailed probe 

Detailed Review 

Detailed 

Detain 
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நம்பிக்கையிழந்திடு; உற்சாக 

மிழந்திடு 

நம்பிக்கையிழந்த 
கொடுங்கோலன் 

செல்லிடம்; சேரிடம்; பயண 

இலக்கு 
கைவிடப்பட்ட 

கைவிடப்பட்ட நிலை 

அழி 
அழிக்கப்பட்ட 

அழிப்போன் 

அழிவு 

பதிவுருக்களை அழித்தல் 
பதிவேடுகளை அழித்தல் 

அழிவுறச் செய்கிற; 

அழிவுப்படுத்துகிற 

பிரித்தெடு; இணைப்பகற்று; பற்றறு 
பற்றின்மை; பிரித்துவைத்தல்; 
பிணைப்பு அகன்ற நிலை 

விவரம்; வயணம்; விரிவு 

விரிவான நிலுவைப் பட்டியல் 

விவரப் பட்டி 

விரிவான கணக்குத் தலைப்புகள் 
an ற 
ர திட்டங்களும் 

விரிவான நுண்ணாய்வு 

. விரிவான மறுஆய்வு 

விரிவான; விளக்கமான 

காப்பில் வை; தங்கச்செய்; 

நிறுத்திவை; தடுத்துவை



ஆ. 

Detained 

Detaining 

Detainment 

Detect 

Detectable 

Detection 

Detective 

Detention Order 

Detention 

Detenu 

Deter 

Detergent ' 

Deteriorate 

Deterioration 

Determinate 

Determination 

Determinative 

Determined 

Determinent 

Deterrent punishment 

Dethrone 

Dethronement 

Detract 

Detraction 
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தடுக்கப்பட்ட 

தடுக்கிற; தடை விதிக்கிற 
தடங்கல்; தடை 

துப்பறி; கண்டுபிடி; தேடு; தேடிக் 
கண்டறி 

ஒற்றறியத்தக்க; துப்பறியத்தக்க 

துப்பறிதல்; கண்டுபிடித்தல்; தேடுதல் 
துப்பறிபவர்; துப்பறிவாளர் 

காப்பில் வைப்பு ஆணை 

சிறைவைத்தல்; காப்பில் வைத்தல் 

தடுப்புக் காவல் கைதி 

பின்னடையும்படி செய், அச்சமூட்டித் 
தயங்கச் செய் 

தூய்மை செய்யும்பொருள்; துலக்கி; 
வெளுப்பான்; சலவைப் பொருள் 

கேடுறு; கேடுறச் செய் 

சீர்குலைவு; அழிகேடுறல் 

வரையறுத்த; உறுதியான 

உறுதி பூணுதல்; முடிவு செய்தல்; 
முடிவு 

தீர்மானிக்கிற 

தீர்மானித்த; செயல் உறுதிகொண்ட 

உறுதியான; முடிவு செய்த 

அச்சுறுத்துத் தண்டனை; 
ந்தண்டனை 

அரியணை விட்டு இறங்கு; 

அரியணை நீங்கு; பதவியிறக்கு 

அரியணை இறக்கம் 

குறைவுபடுத்து; இழிவுபடுத்து 
மானக்கேடு



Detriment 

Detrimental 

Detriorated 

Detriority 

Devaluation 

Devastate 

Devastation 

Devaswom fund 

Develop 

Developed 

Developing 

Developing area 

Development 

Developmental Activites 

Deviate 

Deviated 

Deviation 

Device 

Devise 

Devoid 

Devolution 

Devolution of power 

Devolve 

Devote 

Devoted 
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தீங்கு; இழப்பு; கெடுதி; சீரழிவு 
கெடுதலான; ஊறுபயக்கத்தக்க 

சேதமுற்ற; வீழ்ந்த; தாழ்ந்த 
மோசமான நிலைமை சீரழிந்த நிலை 
மதிப்பிறக்குதல் 

பாழாக்கு; அழி; சூறையாடு 

அழிவு 
திருக்கோயில் ஆட்சி நிதி 

வளரச்செய்; வளர்ச்சியுறச் செய் 

வளர்ச்சியடைந்த; முன்னேற்ற 
மடைந்த; நன்கு முன்னேறிய 

வளர்கிற; வளர்ச்சியடைகிற 

வளர்ச்சியடையும் பகுதி 

வளர்ச்சி; பெருக்கம்; மேம்பாடு 

மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகள் 

விலகிச் செல்; பிறழ்; பாதை 
மாறுபடு 

விலகிய; வழிமாறிய 

மாறுபாடு; வேறுபாடு; 
விதியினின்றும் மாறுபடல் 

திட்டம்; கருவி; ஏற்பாடு; வழி; 

சாதனம் 

உருவாக்கு; திட்டமிடு 

சிறிதும் இல்லாத; முற்றிலும் 
ஒழிந்த; ஏதும் அற்ற 

் பொறுப்புரிமை ஒப்படைப்பு; 

அதிகார மாற்றம் 
seas Sirti . 5 

பொறுப்பை மாற்று; பொறுப்பை 

மாற்றல்; பகிர்ந்தளி 

காணிக்கையிடு; ஒப்புகைகொடு; 
படையல் செய்; முழுமையாக 
ஈடுபடுத்து 

ஆழ்ந்து ஈடுபட்ட; அர்ப்பணித்த



Devotee 

Devotion 

Devotion to duty 

Dexterity 

Dhobi 

Dhoti 

Dialogue 

Diameter 

Diabetes 

Diadem 

Diagnose 

Diagnosis 

Diagram 

Dial 

Dial tone 

Dial, sun 

Dialect 

Dialectal 

Dialectally 

Dialogue 

Diamond jubilee 

Diamond 

Diarchy 

Diarrhoea 

Diary 

பக்தன்; அடியவன் 

இறைப்பற்று; பக்தி; ஈடுபாடு 

கடமையார்வப் பற்று; கடமை 
ஈடுபாடு 

கைத்திறம்; கைப்பழக்கம்; மூளைப் 
பயிற்சி 

சலவைத் தொழிலாளி 

வேட்டி 

உரையாடல் 

விட்டம் 

நீரிழிவு 
மகுடம் 

நோயைக் கண்டறி; நோயறி 

நோய் அறுதியிடுதல், நோயறிதல் 
விளக்க வரைபடம் 

அளவைச்சுட்டு முகப்பு, 
மணிப்பொறியின் முகப்பு; 
தொலைபேசியின் எண்வட்டு 

இயங்கொலி;. தொலைபேசி 
இயங்கொலி; தொடர்பொலி 

சூரியக் கடிகாரம்; கதிரவக் 

கடிகாரம் 
கிளைமொழி; வட்டார வழக்கு 

வட்டார மொழித் தொடர்பான 

வட்டாரமொழி வடிவில் 

உரையாடல் 

வைரவிழா; அறுபதாமாண்டு 
நிறைவுவிழா; மணிவிழா 
வைரம் 

இரட்டை ஆட்சி 

வயிற்றுப்போக்கு 

நாள் குறிப்பு; நாள் குறிப்பேடு



Dictation — 

_ Dictator 

Dictatorism 

Dictatorship 

Diction 

Dictionary 

Dictum 

Diesel engine 

Diet 

Dietarian 

Dietary Department 

Dietary 

Dietetics 

Dietician 

Differ 

Difference 

Difference of opinion 

Different 

Differentia 

Differential 

Differentiate 

Differentiating 

Differently 

Difficult 

Difficulty 
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சொல்வதெழுதுதல்; 
கட்டளையிடுதல்; 
கேட்டெழுதுதல் 

வல்லாட்சியர்; சர்வாதிகாரி 

வல்லாண்மைக் கொள்கை; 
சர்வாதிகாரப்போக்கு 

வல்லாண்மை; சர்வாதிகாரம் 

சொல்நடை; சொற்றேர்வு; 
சொல்வளம் 

அகராதி; சொற்களஞ்சியம்; 

அகரமுதலி 
ஆணை, கருத்துரை 
டீசல் பொறி 

உணவு; திட்டமிட்ட உணவு; 

திட்டமிட்ட உணவுக்காரர் 

உணவியல் துறை 

உணவுமுறை 

உணவு நெறிமுறை 
உணவு நெறியாளர்; a er 

வேறுபடு; முரண்படு; மாறுபடு; 

வேறுபாடு; மாறுபாடு; முரண்பாடு 

கருத்து வேறுபாடு 
வேறுபாடான; பலவாறான; . 
தனியான; வேறு 

தனிச் சின்னம் 
வேறுபடுத்துகிற 

வேறுபடுத்து; வேறுபாடு காண்; 
தனியாக்கு 

வேறுபடுத்துகிற 
வேறுபாடான 

கடுமையான; எளிதல்லாத; 

செய்தற்கரிய; இடரார்ந்த; 
கடினமான 

கடினம்; கடுமை



Diffidence 

Diffident 

Diffuse 

Diffused 

Diffuser 

Diffusively 

Dig 

Digamy 

Digest 

Digestible 

Digestion 

Digestive 

Digger 

Digging 

Digit 

Digital 

Digital library 

Diglot Register 

Dignified 

Dignify 

Dignitary 

Dignity 

Dilapidation 

Dilatory 

Dilatory tactics 

| 
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ஐயப்பாடு; அவநம்பிக்கை; 
நம்பிக்கையிழப்பு 

தன்னம்பிக்கையற்ற; . 
நம்பிக்கையிழந்த 

பரப்பு; சிதறச்செய்; 
செயலிழக்கச் செய் 

பரப்பப்பட்ட; சிதறிய; 
செயலிழக்கப்பட்ட 

பரவச் செய்பவர்; சிதறச் 
செய்பவர் 

பரவலாக; விரிவாக 

தோண்டு; பள்ளமாக்கு; ஆராய் 

மறுமணம் ் 

செரிமானம் செம்; சுருக்கத் 
தொகுப்பு; மனத்திற்கொள் 

செரிக்கக்கூடிய 

செரிமானம் 

செரிமானமுள்ள 

தோண்டுபவர் 

தோண்டுதல் 
இலக்கம்; எண்ணியம்; 
சொடுக்கெண் 

இலக்கமுறை; சொடுக்கெண்; 
எண்மமுறை; எண்மம் இலக்கம் 

இலக்கமுறை நூலகம்; 
மின் நூலகம்; எண்ம நூலகம் 

இருமொழிப் பதிவேடு 

கண்ணியமான; மதிப்புவாய்ந்த 

மதிப்பளி 

சான்றோர்; பெரியோர்; மதிப்புமிக்க 
அதிகாரி; உயர்பதவியாளர் 
கண்ணியம்; மதிப்பு; 

பெருந்தன்மை 
பாழடைந்த நிலை; சீர்குலைவு 
சுணக்கப்படுத்துகிற; 

காலங்கடத்துகிற 

காலங்கடத்தும் தந்திர முறைகள்



Dilemma 

Diligence 

Diligent 

Dilly-dally 

Dilute 

Dim colour 

Dim 

Dimension 

Dimetric 

Diminish 

Diminishing 

Dining Hall 

Dining room 

Dinner 

Diploma 

Diploma certificate 

Diploma course 

Diplomacy 

Diplomat 

Diplomatic corps 

Diplomatic privilege 

Diplomatic relation 

Diplomatic representation 

Diplomatic representative 

Diplomatically 

Direct 
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ஈரெட்டான நிலை; இருதலைக் 
கொள்ளி எறும்பு நிலை; முடிவுக்கு 
வர இயலாத குழப்பநிலை 

கடும் உழைப்பு; தளரா ஊக்கம்; 
விடாமுயற்சி 

கடின உழைப்புள்ள 

(தீர்மானிக்க) காலந்தாழ்த்து; 

இழுத்தடி 
நீர்த்த; நீர்பெருக்கிய; செறிவு 

குன்றிய 
மங்கிய நிறம் 

மங்கலான; தெளிவற்ற 

உருவளவை; பருமன்; அளவு 

நாற்கோணமான 

குறுகு; குறைவாக்கு; சிறிதாக்கு 
குறைந்துகொண்டிருக்கிற 
உணவுக்கூடம் 

உணவு அறை; சாப்பாட்டு அறை 

விருந்து; இரவு உணவு 
பட்டயம் 

பட்டயச் சான்றிதழ் 

பட்டயப் படிப்பு 

சூழ்ச்சித் திற நயம்; 
செயலாண்மைத் திறம்; 

சூழ்திறம்; விரகு 
விரகர்; தூதர் 
விரகர் குழு 
தூதுவர் உரிமைகள்; விரகர் 
உரிமைகள் 

விரகர் தொடர்பு; தூதர் வழித் 
தொடர்பு 

விரகர் சார்பாண்மை 

விரகர் சார்பாளர் 

அரசியல் நுட்பத்தோடு; 

மதிநுட்பத்தோடு 

நேரான; கட்டளையிடு; இயக்கு



Direct action 

Direct cost 

Direct evidence 

Direct link 

Direct Posting register 

Direct recruitment 

Direct Tax 

Direction 

Directive principles 

Directive 

Directly 

Director 

Directorate 

Directory 

Disability leave 

Disability 

Disabled 

Disablement 

Disadvantage 

Disadvantageous 

Disaffected 

Disaffection 

Disagree 

Disagreement 

Disagreeable 

Disallow 

Disallowable 

Disallowed 

Disappear 
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நேர்முக நடவடிக்கை; நேரடி 
நடவடிக்கை 

நேரடி விலை 

நேர்முகச் சான்று 

நேரடித் தொடர்பு 
நேரடிப்பதிவுப் பதிவேடு 

நேரடி ஆஸெடுப்பு 

நேர்முக வரி 

கட்டளை; திசை; இயக்குதல் 

வழிகாட்டும் கோட்பாடுகள் 

வழிகாட்டுகிற 

நேராக; நேரடியாக 

இயக்குநர்; செயலாட்சிக் குழு 
உறுப்பினர் 

இயக்ககம்; இயக்குநரகம் 

தகவல் தொகுதி; விவரத் திரட்டு 
இயலாமை விடுப்பு; ஊன விடுப்பு 

இயலாமை; ஊனம் 

உடல் ஊனமுற்ற; இயலாத 

ஏதத்தினால் ஏற்பட்ட இயலாமை; 
முடமாக்கு 

குறைபாடு 
குறைபாடான 

மனநிறைவற்ற 
மனநிறைவின்மை 

மறுத்துவிடு; ஏற்காதே; வேறுபடு; 
உடன்படாதிரு; மாறுபடு 

உடன்பாடின்மை 

ஏற்க விருப்பமற்ற 

ஏற்க மறு; தள்ளிவிடு 

மறுக்கத்தக்க; ஏற்கத்தக்க 
ஏற்கப்படாத 

மறைந்துபோ; மாயமாகு; 

காணாமல் போ



Disappearance 

Disappeared 

Disappoint 

Disappointed 

Disappointing 

Disappointment 

Disapprobation 

Disapprobation 

Disapproval 

Disapprove 

Disapproved 

Disarm 

Disarmament’ 

Disarmed 

Disarrange 

Disarranged ' 

Disarrangement 

Disarray 

Disaster 

Disaster Management 

Disastrous 

Disband 

Disbandment 

Disbelief 

Disbelieve 

Disburden 

Disburse 

Disbursed 

Disbursement 

Disbursement 
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மறைவு 

மறைந்த; மாயமான 

ஏமாறச் செய்; ஏமாற்றத்துக்கு 
உள்ளாக்கு 

ஏமாற்றமடைந்த 
ஏமாற்றமளிக்கிற 

ஏமாற்றம் 

ஏற்பளிக்காமை; 
ஒப்புதலளிக்காமை 

ஏற்காமை; விருப்பமின்மை 

ஏற்காமை 

ஏற்க மறு 

ஏற்கப்படாத 

படைக்கலத்துறவு 

ஆயுதப்பதிப்பு; ஆயுத ஒழிப்பு; 
படைக்கலக்குறைப்பு 

ஆயுதமற்ற 
ஒழுங்கற்றதாக்கு; சீர்குலை 
சீர்குலைந்த; ஒழுங்கறச் செய்த 

சீர்குலைவு 

ஒழுங்கற்ற நிலை; சீரற்ற நிலை; 
ஒழுங்கற்றதாக்கு; சீரற்றதாக்கு; 
சீர்குலை 

பேரிடர்; பேரழிவு 

பேரிடர் மேலாண்மை 

பெருங்கேடு விளைவிக்கக்கூடிய 

கலைத்துவிடு 

படைக்கலைப்பு 

அவநம்பிக்கை 

நம்பாதிரு 
சுமையற்றதாக்கு; சுமையைக் 

குறை ன லு 
பணம் வழங்கு; பிரித்துக் கொடு 

பிரித்துக் கொடுத்த 

அளித்தல்; கொடுத்தல் 
பணங்கொடுக்கல்; பணம் வழங்கல்



Disbursing authority 

Disbursing Officer 

Discard 

Discern 

Discerning 

Discernment 

* Discharge certificate 

Discharge 

Discharged Soldiers 

Disciple 

Disciplinarian 

Disciplinary action 

Disciplinary cases 

Disciplinary proceedings 

Disciplinary 

Discipline 

Disciplined 

Disclaim 

Disclose 

Disclosure 

Discolour 

Discomfort 

Disconcert 

Disconnect 

Disconnection 

Discontent 

Discontented 
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வழங்கல் அதிகாரி 

பணம் வழங்கும் அலுவலர் 

நீக்கு; கழி 
நுணுகிக் காண்; பிரித்தறி 
கருதுகிற தொலைநோக்குள்ள 

எண்ணம்; தொலைநோக்கு 

விடுவிப்புச் சான்றிதழ் 

வெளியேற்றம்; விடுவிப்பு; 
நிறைவேற்றம்; (தொகை) 

கொடுத்துத் தீர்த்தல் 
படைப்பணியிலிருந்து 
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள் 

மாணாக்கர் 

ஒழுங்கை நிலைநாட்டுபவர் 

ஒழுங்கு நடவடிக்கை 

ஒழுங்கு நடவடிக்கை இனங்கள்; 
ஒழுங்கு நடவடிக்கை நிகழ்வுகள் 

ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கைகள் 

ஒழுங்குமுறை தொடர்பான 

ஒழுங்கு பல்துறை; ஒழுங்குமுறை; 
ஒழுங்குமுறை; படிமானம் 

கட்டுப்பாடான; ஒழுங்குள்ள; 

நெறியுள்ள; கட்டுப்பாடு நிறைந்த 
உரிமை கைவிடு; ஏற்றுக்கொள்ள 

மறு 

வெளிப்படுத்தல் 

நிறமற்றதாக்கு 
ஏந்தின்மை; இசைவின்மை 
குலை; குழப்பு; கலக்கு; 
அமைதியைக் குலை / கெடு 

பிரி; துண்டி 

பிரித்துவிடுதல்; 
துண்டித்துவிடுதல் 
மனநிறைவின்மை; மனநிறைவற்ற 

மனநிறைவில்லாத



Discontinuance 

Discontinue 

Discontinuity 

Discontinuous 

Discontinuously 

Discord 

Discordance 

Discordant 

Discount 

Discountable- 

Discourage 

Discouragement 

Discouraging 

Discourse 

Discourser 

Discourteous 

Discourteously 

Discourtesy 

Discover 

Discovered 

Discoverer 

Discovery 

Discredit 

Discreditable 

Discreditably 

: 417-4—6a 

169 

நிறுத்தம்; முடிவு; தொடராது 
கைவிடல் 

இடையில் நின்றுவிடு; தொடர்பறு; 
இடைநிறுத்து 
தொடர்பறுதல்; தொடராது 

நிறுத்தல் 
தொடர்பற்ற; தனியான 

தொடர்பற்று; தனித்தனியாக 

முரண்படு; வேறுபடு; முரண்பாடு; 
மாறுபாடு 

வேற்றுமை; ஒற்றுமையின்மை; 

முரணுகை 
எதிரான; முரணான; ஒப்பாத / 
ஏற்காத நிலை 

கழிவு; தள்ளுபடி 
தள்ளுபடி செய்யத்தக்க 

ஊக்கங்கெடு; தன்னம்பிக்கை 
இழக்கச்செய் 

ஊக்கமின்மை 

தாழ்வுபடுத்துகிற; 
ஊக்கங்கெடுத்தல்; ஊக்கம் 

குறைக்கிற 
சொற்பொழிவு 
சொற்பொழிவாளர் 

மதிப்புக்குறைவான; பண்பற்ற; 
மரியாதைக் குறைவான 

அநாகரிகமாக; பண்பற்ற; 
மரியாதையற்ற 

அநாகரிகம்; பண்பின்மை; 
- மரியாதையின்மை 

கண்டுபிடி 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 

கண்டுபிடிப்பாளர் 

கண்டுபிடிப்பு 

நாணயக்கேடு; கெட்டபெயர்; 
மதிப்புக்கேடு 

அவமதிப்பான; அவமதிக்கிற 

அவப்பெயர் / அவமதிப்பு தருகிற 
வகையிலான 

 



Discreet 

Discrepancy 

Discrepancy of Figures 

Discrepant 

Discretion 

Discretionary 

Discretionary Functions 

Discretionary Grant 

Discretionary Power 

Discriminate 

Discriminating 

Discrimination 

Discriminative 

Discrown 

Discuss 

Discussion 

Disease 

Diseased 

Diseases and Pests 

Disembark 

Disequilibrium 

Disfiguration 

Disfigure 

Disgrace 

Disgraced 

Disgraceful 

Disgust 

Dish 

Dish antenna 
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முன்விழிப்புடைய; காலமறிந்து 
செயலாற்றுகிற; கூரிய 
நோக்குடைய பகுத்துணர்கிற 

முரண்பாடு; குறைபாடு 
எண் முரண்பாடு 

மாறுபாடான; எதிரான; ஒத்திராத 
விருப்புரிமை 

விருப்புரிமை 

விருப்புரிமைப் பணிகள் 

விருப்புரிமை நல்கை 

விருப்புரிமை அதிகாரம் 

வேறுபடுத்து 

வேறுபடுத்துகிற 
வேறுபாடு காணல்; ஒருசார்பு 

வேறுபடுத்துகிற 
மரகுறக்கர்செட், மகுடம் இழக்கச் 

கலந்துரையாடு; விவாதி 

கலந்துரையாடல்; கலந்தாய்வு; 

விவாதம் 

நோய்; பிணி 
நோய்வாய்ப்பட்ட 

நோய்களும் நோய்ப்பூச்சிகளும் 

கப்பலிலிருந்து இறங்கு; 
கப்பலிலிருந்து இறக்கு 
சமநிலையின்மை 

உருக்குலைத்தல் 
உருக்குலை; தோற்றத்தைக்கெடு 
அவப்பெயர்; அவமதிப்பு 

அவமதிக்கப்பட 

அவமதிப்பான 

வெறுப்புணர்ச்சி; கடும்வெறுப்பு 

வட்டில்; தட்டு; உணவு வகை; வட்டு 

வானலை ஈர்ப்பு வட்டு : வானலை 

வட்டு



Disharmony 

Dishonest 

Dishonestly 

Dishonesty 

Dishonour 

Dishonourable 

Dishonourably 

Dishonouring 

Disincentive 

Disinfectant 

Disinherit 

Disintegrate 

Disintegrated 

Disintegration 

Disinterested 

Disk 

Dislocate 

Dislocated 

Dislocation 

Dislodge 

Disloyal 

Disloyalist 

Disloyalty 

Dismantling 
ப 
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ஒத்திராமை; இணக்கமின்மை 

நேர்மையற்ற; நாணயமற்ற 
நேர்மையற்று; நாணயமற்று 
நேர்மையின்மை; நாணயமின்மை 

தட்டு இகழ்ச்சி 2: இகழ் 

அவமதிப்பான 

அவமதிப்பாக 

அவமதித்தல் 
ஊக்கத் தடை; ஊக்கக்கேடு; 

ம - ஊக்கங் கெடுக்கி 

நச்சுக்கொல்லி; தொற்றுநீக்கி 

மறு 

துண்டு துணர்டாகப் பிரிவுறச் 
செய்; கூறுகூறாக்கு; 

பல்கூறாகச் சிதறச் செய்; 

துண்டாக்கு 

பலகூறாகப் பிரிந்த; சிதறிய 

சிதைவு; கூட்டழிவு 

பற்றற்ற அக்கறையற்ற; ஆர்வமற்ற 
வட்டு; வட்டத் தகடு; வட்டச் சில்லு 

நிலைகுலை; இடம்பெயர்; 

இடம்மாறு 
இடம்பெயர்ந்த; இடம்மாற்றப்பட்ட 

நிலைகுலைவு; இடம்பெயர்வு 

இருப்பிடத்திலிருந்து அகற்று; 
இடம் மாற்று; 
இருப்பிடத்திலிருந்து மாற்று 
மெய்ப்பற்றற்ற 

நம்பிக்கைத் துரோகி; 
நம்பிக்கை இரண்டகன்; 
மெய்ப்பற்றற்றவர் 

நம்பிக்கை இரண்டகம் 

பிரித்தெடுத்தல்; இடித்து வீழ்த்தல்
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Dismiss - கலை; நீக்கு; பணியறவு; 
(வழக்கைத்) தள்ளுபடி செய்; 
பணி இடை நீக்கம் 

Dismissal - - பதவி நீக்கல்; வேலை நீக்கம் 

Dismissal from Service - பணியறவு; பணி இடை நீக்கம் 

Dismissal of Suit - வழக்குத் தள்ளுபடி 

Dismissed - பதவி நீக்கப்பட்ட . 

Disobedience - கீழ்ப்படியாமை 

Disobedient - கீழ்ப்படியாத; பணிந்து நடவாத 

Disobediently - கீழ்ப்படியாமல் 

Disobey - கீழ்ப்படியாதே; பணிந்து நடவாதே 

Disobeyed - கீழ்ப்படியாத; பணிந்து நடவாத 

Disoblige - வேண்டுதலை மறு; உதவாதே 

Disorder - குழப்பம்; சீர்குலைவு; 

் முறையின்மை 

Disordered/Disorderly - ஒழுங்கற்ற; தாறுமாறான 

Disorderly conduct - முறையற்ற நடத்தை 

Disorganisation - ஒழுங்கின்மை; ஒழுங்கறச் 
செய்தல் 

Disorganise - ஒழுங்கற்றதாக்கு 

Disorganised - ஒழுங்கற்ற; தாறுமாறான 

Disown - ஏற்க மறு; கைவிடு; துற 

Disparaging remarks - இழிவுரை; பழித்துரை; தாழ்த்தும் 
வகையிலான கூற்று 

Disparity ட சமமின்மை; ஏற்றத்தாழ்வு 

Dispassionate = உணர்ச்சி வயப்படாத; 
நடுநிலையான 

Dispatch/Despatch - அனுப்பு 

Dispel - அகற்று; விட்டுவிடு; 
தவிர்த்துவிடு 

Dispense from ப் நீக்கு, அகற்று 

Dispensable = தேவையற்ற; தவிர்க்கக்கூடிய 

Dispensary = மருந்தகம் 

Dispense with க விட்டொழி 

Dispenser - மருந்து கூட்டுநர்; மருந்தாளுநர் 
Dispensing - மருந்து கொடுத்தல்



Dispersal 

Disperse 

Dispersed 

Displace 

Displaced persons 

Displacement 

Display 

Display Board 

Displayed 

Displease 

Displeased 

Displeasing - 

Displeasure 

Disposable 

Disposal 

Disposal index register 

Disposal jackets 

Disposal number 

Disposal number system 

Dispose (off) 

Dispose of 

Disposition 

் 
ட. 4717-4 
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கலையச் செய்தல் 

கலைபச் செய்; பரவு; சிதறு 

கலைந்த 

இடம்மாற்று 

இடம்பெயர்ந்தோர்; ஏதிலிகள் 

இடம்பெயர்வு; இடம்மாற்று 

காட்சி; காட்சி விளக்கம் 

காட்சிப்பலகை 

காட்சிக்கு வைக்கப்பட்ட 

வெறுப்புக்கொள்ளச்செய்; 
வெறுப்பூட்டு 

வெறுப்பான 

மனத்துக்குப் பிடிக்காத; 
வெறுக்கும் தன்மையதான 

மகிழ்ச்சியின்மை; உவப்பின்மை: 

வருத்தம்; 
மனநிறைவின்மை 

மறுபயன்கூடா 7 மறுபயன்பாட்டுக்கு 

ஒவ்வாத; துய்த்து எறியத்தக்க; 

துய்த்தெறியும் ஒற்றைப் பயனுடைய 

தீர்வு; முடிவு; முடிப்பு; பொறுப்புத் 
தீர்வு 

முடிப்பட்டவணைப் பதிவேடு; தீர்வு 
அட்டவணைப் பதிவேடு 

முடிப்புக்கோப்பு மேலட்டைகள்; 
தீர்வுக் கோப்பு மேலட்டைகள் 

முடிப்பெண்; தீர்வெண் 

முடிப்பெண் முறை; 

முறை 

விற்பனை செய், முடிவுகட்டு; முடிவு 
செய்; அனுப்பி விடு; முடித்து வை; 
தீர்த்து வை; செலவழி 

முடிவு செய்; தீர்வு செய் 

தீர்வெண் 

_ தன்மை; மனநிலை; ஏற்பாடு; 
அமைப்பு; இயல்பு; மனநிலை; 
விருப்பம் - உரிமைமாற்றம்



Dispossess 

Dispossession 

Disprove 

Disproved 

Disputable 

Disputant 

Disputation 

Dispute 

Disputed 

Disqualification 

Disqualified 

Disqualify 

Disregard 

Disregard 

Disregarded 

Disrepute 

Disrespect 

Disrupt 

- Disruption 

Dissatisfaction 

Dissatisfied 

Dissatisfy 

Disseminate 

Dissent 

Dissentient 

Dissenting judgement 
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உரிமையைப் பறி; உரிமை நீக்கம்; 
உடைமை பறிப்பு 

உடைமை பறித்தல் 

பொய்ப்பி; சரியன்று என எணபி; 
பொய்யென மெய்ப்பி 

பொய்ப்பிக்கப்பட்ட; 
மெய்ப்பிக்கப்படாத; 

தவறென்று எண்பிக்கப்பெற்ற 

தருக்கத்திற்குரிய 
தருக்கம் செய்பவர் 

தருக்கம் 

தகராறு; சொற்பூசல் 

தருக்கத்திலுள்ள; தகராற்றுக்கு 
உட்பட்ட; பிரச்சினைக்குரிய 

தகுதியின்மை 

தகுதியற்ற 
தகுதிகெடு;। தகுதியின்மையாக்கு 

புறக்கணி; மதியாதிரு 

அவமதிப்பு புறக்கணிப்பு வெறுப்பு 
அவமதிக்கப்பட்ட; வெறுக்கப்பட்ட; 
புறக்கணிக்கப்பட்ட; 
இழிவுபடுத்தப்பட்ட 

இழிபெயர்பெற ற; நற் பெயர் 
ஈட்டாத; நற்பெயர் இழந்த 
மதிப்புக்கேடு; புறக்கணிப்பு 

பிள; ஊடறு; தகர்த்தெறி 
பிளவுபட்டநிலை; உடைந்தநிலை; 
பிளவு; உடைப்பு; ஊடறுப்பு; 
இடையீடு; சீர்குலைவு 
மனக்குறை; மனநிறைவின்மை 

மனக்குறைவடைந்த 
மனக்குறையடையச் செய் 

பரப்பு; பரவவிடு 
மாறுபடு 

உடன்பாடற்ற எதிரான 
மாறுபட்ட தீர்ப்பு



Dissenting note 

Dissertation 

Disservice 

Dissimilar 

Dissimilarity 

Dissociate 

Dissolution 

Dissolve 

Dissolved 

Dissuade 

Distance 

Distant 

Distillation 

Distillation unit 

Distilled water 

Distilleries 

Distinct 

Distinction 

Distinctive 

Distinguish 

Distinguishable 

Distinguished 

. Distinguishing mark 

Distort 

Distorted facts 

Distorted 

Distortion 
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மாறுபட்ட குறிப்பு 

தீங்கு; பொல்லாமை 

வேறுபாடான; மாறுபட்ட; ஒத்திராத 

வேறுபாடு; மாறுபாடு 

தொடர்பை அறு; பிரிந்து போ 
கலைத்தல் 

கலை; கரை 

கலைக்கப்பட்ட; கரைந்த 

எதிராக அறிவுரை கூறு; மனம் 
மாறச்செய்; செயல்படுவதனின்றும் 

தடு 

தொலைவு; தூரம் 

தொலைவான ; தொலைவி 

வாலை வடித்தல்; வடித்திறக்கல் 

வாலை வடிவமைப்பு 

வாலை வடிநீர் 

வடிசாலை; வடிப்பகம்; 

மதுவடிசாலை; சாராய 
வடிசாலை; வடிமனை 

வேறுபட்ட; தனியான; மிகத் 
தெளிவான; சிறப்பான 

உயர்ஷ; சிறப்புத்தகுதி; தனிச்சிறப்பு 
தனித்தன்மையான, குறிப்பிடத்தக்க 
அறிந்துணர்,; வேறுபடுத்து; 
புகழ்பெறு 
வேறுபடுத்தக்கூடிய 

(தனித்தகுதி); (தனிச்சிறப்பால்) 
பிரித்தறியப்படத்தக்க 

சிறப்பான; பெருமைமிக்க 

வேறுபடுத்தும் குறி; அடையாளக் 
குறி 
உருக்குலை; திரித்துக்கூறு 

திரித்துக் கூறப்பட்ட செய்திகள் 

உருக்குலைந்த; 
உருக்குலைக்கப்பட்ட 
உருக்குலைவு



Distract 

Distrain 

Distraint 

Distraint fees 

Distraint warrant 

Distress 

Distress signal 

Distress warrant 

Distressed area 

Distressed 

Distressing 

Distributary 

Distribute 

Distributed 

Distributee 

Distribution 

Distribution list 

Distribution list of work 

Distribution main 

Distribution main 

Distribution of revenue 

Distribution Register 

Distribution system 

Distributive 

Distributively 

Distributor 

Distributory channel 

District 

District Administration 
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கவனந்திருப்பு கவனத்தைக் கலை 

கைப்பற்று; ஜப்தி செய் 

கைப்பற்றுதல் 

கைப்பற்றுகைக் கட்டணம் 

கைப்பற்றுகை ஆணை 

இடுக்கண்; இடர்ப்பாடு 

இடுக்கண் அறிவிப்புக் குறிப்பு; 
இடுக்கண் அறிகுறி; வலி 
அறிகுறி; இக்கட்டு அறிகுறி 
உடைமை பற்றுகையாணை 

துயருற்ற பகுதி 
துன்பமடைந்த; துயரமடைந்த 

துன்பமான; துயரமான 

கிளையாறு 

பிரித்துக்கொடு; பங்கிடு 

பிரித்துக்கொடுத்த 

பங்கினைப் பெறுபவர் 

வழங்குதல்; பகிர்வு; பங்கீடு 
பகிர்வுப் பட்டியல் 

பணிப்பகிர்வுப் பட்டியல் 

பகிர்வுப் பெருங்குழாய்; வழங்கல் 
பெருங்குழாய் ௫ீர் வழங்கல்) 

பகிர்வு முதன்மை இணைப்பு (மின் 
பகிர்வு 

வருவாய்ப் பகிர்வு 

பகிர்வுப் பதிவேடு 

பகிர்வு முறை; வழங்கல் ஏற்பாடு 

பகிர்ந்து கொடுத்தல் தொடர்பான; 
பகிர்ந்து கொடுப்பதன் விளைவாக 
பகிர்ந்தளிப்பதனைச் சார்ந்து; 
அதன் வாயிலாக 
பங்கீடு செய்பவர் 

கன்னி வாய்க்கால்: கிளை 
வாய்க்கால் 

மாவட்டம் 
மாவட்ட ஆட்சி/நிருவாகம்



District Board 

District Boundary 

District Central Library 

District Colleetor 

District Court 

District Development Council 

District Gazette 

District Gazetteer 

District Headquarters Hospital 

District Soldiers Committee 

District Touring Map 

Distrust 

Disturbance 

Disturbed 

Disunity 

Ditto 

Diver 

Diverge 

Divergence 

Divergent 

Diverse 

Diversification 

Diversify 

Diversion 

Diversion of fund 

Diversity 

Divert 

Divide 

Divided 

Dividend 
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மாவட்டக் கழகம்; மாவட்டக் 
குழுமம் 

மாவட்ட எல்லை 

மாவட்ட நடுவண் நூலகம் 

மாவட்ட ஆட்சியர் 

மாவட்ட நீதிமன்றம் 

மாவட்ட வளர்ச்சி மன்றம் 

மாவட்ட அரசிதழ் 

மாவட்ட விவரச் சுவடி 

மாவட்டத் தலைமை மருத்துவமனை 

மாவட்டப் படைஞர் நலக் குழு 

மாவட்டப் பயண நிலப்படம் 

அவநம்பிக்கை; ஐயப்பாடு 

குழப்பம்; கிளர்ச்சி; இடைத்தடை 

தொல்லையான _ 

ஒற்றுமையின்மை 

மேற்படி 

முக்குளிப்பவர் ' 

வேறுபடு; கருத்து மாறுபடு 

வேறுபடு; மாறுபடு 

பலவகையான;பலவித; 
வெவ்வேறான 

பலவித; வெவ்வேறான 

பலவகையாக்கம் 

பலவகையாகத் தோற்றுவி 

மாற்றம்; மாற்று வழி 
நிதியை வேறு பணிக்கு மாற்றுதல்; 
நிதி மாற்றம் (குறிப்பிட்டதொரு 
தலைப்பிலமைந்த நிதி 
ஒதுக்கீட்டினை 

வேறுநோக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தல், 
பலவகை; பலவிதம்; பலவடிவம் 

மாற்று; திசைதிருப்பு 
பிரி; வகு; பகு 
பிரிக்கப்பட்ட; பங்கிடப்பட்ட; 

பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட 

தவணைப்பங்கு; ஊதியப்பங்கு



Dividend equalisation fund 

Divine 

Divisibility 

Divisible 

Divisible profit 

Division 

Division bench 

Divisional Stores 

Divisional 

Divisor 

Divorce 

Divorced 

Divorcee 

Divulge 

Do the needful 

Do’s and Don’ts 

Dock 

Docket sheet 

Docket 

Docketting 

Dockyard 

Doctor 

Doctorate 

Doctrinal 

Doctrine 

Dactrinist 

Document 

Documentary evidence 
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தவணைப்பங்கு 

தெய்வீக 

வகுபடும் தன்மை 

பகுக்கக்கூடிய 

கோட்டம்; வகுத்தல்; 
வாக்கெடுப்பிற்காகப் பிரித்தல் 

பகுதி நடுவர் ஆயம் 
கோட்டப் பண்டசாலை 

மண்டல; கோட்டம் சார்ந்த ; துறை 

சார்ந்த 
வகுக்கும் எண் 

மணமுறிவு; மணவிலக்கு 

மணவிலக்கு செய்யப்பட்ட 

மணவிலக்குப் பெற்றவர் 

பலரறியக்கூறு; (மறைபொருளை) 
வெளிப்படுத்து 

தேவையானதைச் செய்; 

ஆவன செய் 

செயத்தக்கதும் செயத்தகாததும்; 
செய்வனவும் தவிர்வனவும் 

கலத்துறை; செயற்கைத் 
துறைமுகம்; குற்றவாளிக் கூண்டு 

சுருக்கக்குறிப்பு; புறத்தாள்; 
உறைத்தாள் 

விவரப்பட்டியல் 

சுருக்கக்குறிப்பு; புறத்தாளிடுதல் 
கப்பல் துறை; கப்பல் துறைத்தளம் 
மருத்துவர்; முனைவர்; பண்டாரகர் 
முனைவர் பட்டம் . 

கோட்பாடு தொடர்பான 

கோட்பாடு 

கொள்கைவாதி; கோட்பாடுள்ளவர் 

ஆவணம் 

ஆவணச் சான்று; எழுத்துச் சான்று



Documentary 

Documentation 

Dodge 

Dodger 

Dodgery 

Doer 

Dogma 

Dogmatic 

Dogmaticallly 

Dogmatism 

Doll 

Dollar 

Domain 

Domestic Economy 

Domestic Hygiene 

Domestic 

Domesticate 

Domicile 

Dominance 

Dominant 

Dominate 

Domination 

Domination 

Dominator 

Dominion 

Donate 

Donated 
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ஆவண வகையான; சான்றுடனான 

ஆவணமாக்கம்; ஆவணமயளிப்பு 

ஏய்ப்பு; காலங்கடத்தல்; தட்டிக் 

கழித்தல் _- 
ஏமாற்றுபவர் 

ஏமாற்றுகிற 
செய்பவர் 

சமயக் கொள்கை; உறுதிக் 
கோட்பாடு 

விடாப்பிடியான 

உறுதியாக 

தன்கொள்கைப் பற்று 

பொம்மை 

அமெரிக்கப் பணம் 

அதிகார எல்லை; ஆட்சிப்பகுதி 

உள்நாட்டுப் பொருளியல்; 
குடிமைப் பொருளியல்; 
உள்நாட்டுப் பொருளாண்மை 

மனைத் துப்புரவு; குடும்ப நலவியல் 
வீட்டு; வீடு சார்ந்த; இல்லம் சார்ந்த 
(விலங்குகளைப்) 

பழக்கப்படுத்து; வீட்டைச் 
சார்ந்ததாக்கு 

உறைவிடம்; குடியிருப்புரிமை 

மேலாதிக்கம்; முக்கியத்துவம் ” 

மிகச் சிறந்த; தாக்கமுள்ள; 
வல்லமையுள்ள 

ஆட்சிசெலுத்து; மேலோங்கு 

மேலோங்குதல்; மேம்பட்ட 

செல்வாக்கு 

ஆட்சி; மேலாதிக்கம் 

ஆதிக்கம் செலுத்துபவர் 

தன்னாட்சியுரிமைக் குடியேற்ற 
நிலை நாடு 

கொடையளி; நன்கொடையளி 

கொடையளிக்கப்பட்ட



Donation 

Donator 

Donee 

Donor 

Doom 

Doomsday 

Door 

Doorway 

Dormant 

Dormitory 

Dosage 

Dossier 

Dot 

Dotted 

Double 

Double Bracket 

Double decked bus 

Double gate system 

Double payment 

Double taxation 

Doubt 

Doubtful 

Doubtful of realisation 

Doubtfully . 

Doubting 

Doubtless 

Doubtlessly 

Down hearted 

Download 
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நன்கொடை; அன்பளிப்பு 

நன்கொடையாளர்; கொடையாளர் 

கொடை பெறுவோர்; பரிசிலர் 

கொடையாளி 

மோசமான விதி; இறப்பு; 

சிதைவு; அழிவு; அழிந்துபோக 
- விதிக்கப்படுதல் 

ஊழி முடிவு; இறுதித் தீர்ப்பு நாள் 
கதவு; நுழைவாயில் 

நுழைவாயில் 

செயலற்ற; உறங்குகிற 

துயிற் கூடம்; ஓய்வில்லம் 

மருந்தளவு, வேளைமருந்து 
மந்தணக் கோப்பு; கழுக்கக் கோப்பு 

புள்ளி 

புள்ளியிடப்பட்ட; புள்ளிகளாலான 

இரு மடங்கு 
இரட்டை அடைப்புக்குறி; 
இரட்டைப் பிறைக்குறி 

இருதளப் பேருந்து; மாடிப் பேருந்து 
இரட்டை வாயில் அமைப்பு முறை 

இரட்டிப்பு ஊதியம் 
இரட்டை வரிவிதிப்பு 

ஐயம்; ஐயுறு 
ஐயமுள்ள; ஐயத்திற்கிடமான 

ஐயத்திற்கிடமான திரும்பப் பெறுகை 

ஐயத்தோடு 
ஐயப்படுகிற 

ஐயத்திற்கிடமற்ற; ஐயமில்லாத 

ஐயத்திற்கிடமின்றி 
மன எழுச்சி குன்றிய; । 
மனவூக்கமற்ற; உணர் ஆக்கம் 
இழந்த 
பதிவிறக்கம்; பதிவிறக்கு



* Down payment 

Down Pour 

Down 

Downtrodden 

Downward trend 

Downward 

Dowry 

Dozen . 

Draft 

Draft Amendment 

Draft Bill 

Draft Declaration 

Draft letter 

Draft notification 

Draft Order 

Draft put up for approval 

Draft rule 

Draft scheme 

Draft speech 

Drafting capacity 

Drafting 

Draftsman 

Draftsmanship 

Drain 

Drain covering 

Drainage 

Drainage channel 

Drainage pipe 

Drainage scheme 

Drama 
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உடனடி வழங்கு தொகை; 
உடனடித் தொகையளிப்பு 

கனமழை 

கீழே 

இறங்குமுகம் 
கீழ்நோக்கிய 

சீதனம்; பெண்வழிச் சீர் 

12 எண்ணிக்கையைக் 
கொண்டது 

வரைவு 

வரைவுத் திருத்தம் 
வரைவுச் சட்டம் 

வரைவு அறிவிப்பு 
வரைவுக் கடிதம் 

வரைவு அறிவிக்கை 

வரைவு ஆணை 

ஏற்புக்காக வரைவு 
வைக்கப்படுகிறது 

வரைவு விதி 

திட்ட வரைவு 

உரை வரைவு 

வரைவெழுதும் திறமை; வரைவுத் 
திறமை 

முன்வரைவு 

வரைபடம் தயாரிப்பவர்; 
முன்வரைவு செய்பவர் 

வரைபடக்கலை 

வடிகால்; வடி; ஆற்றலிழக்கச் செய்; 
வற்றச் செய் 

வடிகால் மூடி 

வடிகால் அமைப்பு; வடிகால் வசதி; 
வடிமானம் 

வடிகால் 

வடிகால் குழாய் 

வடிகால் திட்டம் 

நாடகம்



Dramatic performance 

Dramatic 

Dramatist 

Drastic 

Draughtsman 

Draw 

Drawal 

Drawback 

Drawee 

Drawer 

Drawing Instruments 

Drawing officer 

Drawing 

Drawn 

Dredger 

Dredging 

Dress 

Dressing 

Driage loss 

Drill 

Drilling Machine 

Drink 

Drinking habit 

Drinking water 

Drinks 

Drip Irrigation 

Drive 

Drive-in-restaurant 
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நாடக நிகழ்ச்சி 

நாடகப்பாங்கான 

நாடக ஆசிரியர் 

கடுமையான; கண்டிப்பான 

வரைபட ஒவியர் 

இழு; கவர்ந்திழு; எடு; வரை 

பணம் வாங்கல்; பணம் பெறுகை 

தடை; தடங்கல் 

காசோலைக்குரிய பெயரினர் 

பணம் எடுப்பவர்; காசோலை 
பெற்று அனுப்புபவர் 

வரை கருவிகள் 

பணப்பேற்றலுவலர் 

ஒவியக்கலை; ஓவியம்; ஓவியம் 
வரைதல் 

எடுக்கப்பட்ட 

தூர்வாரி 

தூர்வாரல் 
உடை; உடுப்பு; ஆடை 

காயத்திற்கு மருந்திட்டுக் கட்டுப் 
போடுதல்; காயப்பட்டி; காயம் 

சுற்றும் துணி; காயக் கட்டுத்துணி 

காய்ச்சல் பாடு; காய்ச்சல் இழப்பு 

உடற்பயிற்சி, துளை; துளையிடு 

துளையிடும் பொறி 

குடி; குடித்தல்; குடிநீர்; பருகு; 
பருகுதல 
குடிப்பழக்கம் 

குடிநீர் 
பருகம்; பருகுவன; பருகு நீர்மம் / 

குடிப்புகள் 

சொட்டுநீர்ப்பாசனம் 

ஒட்டு; இயக்கு; ஊக்கு 
பயணத்தொடர் உணவகம்; 

உந்துணவகம்; உந்து நிறுத் 
நிலைய உணவகம் .



Driver 

Driving licence 

Drop further action 

Drop in prices 

Drop 
Drought 

Drug - 

Druggery 
Druggist 

Drum 

Drunkard 

Dry battery 

Dry climate 

Dry crop 

Dry land 

Dry season 

Dry zone 

Dry 

Dual citizenship 

Dual Control 

Dual 

Dubious 

Due 

Due by 

Due date 

Due process of law 

Due respect 

Due to 

Due weight to be given 

Dues 

417-4—7 
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ஓட்டுநர் 
ஒட்டுநர் உரிமம்; ஒட்டுரிமம் 
மேல்நடவடிக்கையைக் கைவிடு 

விலை வீழ்ச்சி 

துளி; சொட்டு 

வறட்சி 

மருந்து 
மருந்தகம்; மருந்துக்கடை 
மருந்து விற்பனையாளர்; 
மருந்தாளர்கள்; மருந்தாளுநர் 
பீப்பாய் 

குடிகாரன் 
உலர் மின்கலம் 

வறண்ட வானிலை 
Osis Ui 

செய் நிலம் 

வறண்ட பருவம்; வேலையற்ற 
காலம் 

வறட்சி மண்டலம் 

வறண்ட 

இரட்டைக் குடியுரிமை 

இருமுகக் கட்டுப்பாடு 

இரட்டையான; 

இருவருக்கிடையிலான சண்டை 

ஐயுறவுக்குரிய; தெளிவற்ற 
உரிய; கடன் 

வரவேண்டியது 

உரிய நாள் 

தக்க சட்டமுறை தக்க சட்டவழி முறை 
உரிய மதிப்பு 
காரணமாக; விளைவாக; 

கொடுக்க வேண்டியது 

உரிய முதன்மை / மதிப்பு 
கொடுக்கப்பட வேண்டும் 

கொடுக்க வேண்டிய தொகை; 
பெறவேண்டிய தொகை



Dullness 

Duly 

Dummy 

Dummy Parade 

Dummy slip 

Dumping depot 

Dupe 

Duplicate 

Duplicate licence 

Duplicate receipt 

Duplicating Machine 

Duplicating paper 

Duplication/Duplicating 

Duplicator 

Durability 

Durable 

Duration 

During life time 

During this period 

During 

Dust bin 

Dust proof 

Dust 

Duster 

Duties imposed 

Dutiful =< 

Dutifulness 

Duty 

Duty allowance 

Duty chart 

Duty conscious 
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மந்தம்; மழுக்கம்; சோர்வு 

ஏற்றவாறு; தக்கவாறு; சரியாக 

மாற்று; போலி; பாசாங்கு 

பாசாங்கு அணிவகுப்பு 

மாற்றுச்சீட்டு; அடையாளச்சீட்டு 

குப்பைக் கிடங்கு 

ஏமாற்று; ஏமாளி; போலி; மாற்றாள் 

இரட்டிப்பான படி; இரண்டாம் படி 

உரிம இரண்டாம் படி; உரிமப் படி 

பற்றுச்சீட்டுப் படி 

படியெடுப்புப் பொறி 

படி பெருக்குத் தாள் 

இரட்டைப் படி எடுத்தல் 

படிபெருக்கி; படியெடுக்கும் பொறி 

நீடிப்புத் தன்மை 
நிலைத்து நிற்கக்கூடிய; நீடித்து 
உழைக்கக் கூடிய 

கால அளவு 

வாழ்நாளில் 

இக்காலகட்டத்தில்; இச்சமயத்தில் 

காலஅளவு; செயற்படும் காலம் 

குப்பைக் கூடை; குப்பைத் தொட்டி 

தூசி புகா 

தூசி; குப்பை 

துடைப்பான் 

விதிக்கப்பட்ட கடமை: 

விதிக்கப்பட்ட தீர்வை 

கடமையுணர்வுள்ள; கடமையே 

கண்ணான 

கடமையுணர்வு 

கடமை; அலுவல்; தீர்வை; சுங்க வரி 

அலுவற் படி; பணிப் படி 

அலுவல் அட்டவணை 

கடமையுணர்வுடைய



Duty free 

Duty minded 

Duty on 

Dwell 

Dweller 

Dwelling 

Dye 

Dyer 

Dyes and dyeing 

Dying Declaration 

Dying 
Dynamic 

Dynamics 

Dynamite 

Dynamo 

Dynasty 
Dysentry 

Earned Leave Surrender 

Each 

Eager 

Eagerly 

Eagerness 

Eagleview 

Earliest 

Early 

Early Bird 
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தீர்வையில்லா 

கடமையுணர்வுள்ள 

கடமையாக; வேலையாக 

குடியிரு 
குடியிருப்பவர் 

வசித்தல்; குடியிருத்தல் 
சாயம் 

சாயமேற்றுபவர் 

“ சாயமும் சாயம் தோய்த்தலும் 

இறப்பு வாக்குமூலம் 
இறக்கும் தருவாயிலுள்ள 

ஆற்றல் வாய்ந்த; இயக்காற்றல் 
இயக்கவியல் 

நாசக்கார வெடிமருந்து ர் 

அழிவுதரும் வெடிமருந்து; 
ஆபத்தான ஆள் (மனிதன்) 
பொருள் அல்லது சூழ்நிலைமை 

மின்னாக்கப் பொறி 

அரச மரபு 
வயிற்றுளைச்சல்; சீதபேதி; 
வயிற்றுக் கடுப்பு, வயிற்றுப்போக்கு 

ஈட்டிய விடுப்பு ஒப்படைப்பு 

ஒவ்வொருவர்;ஒவ்வொன்று; 
ஒவ்வொரு 

ஆர்வமுள்ள; விருப்பமுள்ள 

ஆர்வமாக 

ஆர்வம்; கவலை 

பருந்துப்பார்வை 

விரைவு 
விரைவில்; முந்தி; முன்கூட்டி 

முன் வருபவர்; முன் எழுபவர்



Earmark 

Earmarked 

Earn 

Earned Leave 

Earned 

Earnest 

Earnest Money 

Earnest Money Deposit 

Earnestly 

Earning Member 

Earnings 

Earth Tide 

Earth tremor 

Earth Work 

Earth 

Earthen 

Earthenware 

Earthquake 

Earthquake force 

Earthquake Intensity 

Earthquake magnitude 

Earthquake resistant 

Ease 

Easement 
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அடையாளக்குறி; 
குறிப்பிட்டொதுக்கு; குறிப்பிட்ட 

ஒதுக்கீடு 
குறிப்பிட்ட செயலுக்கென்று, 
ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட; தனியாகக் 
குறிக்கப்பட்ட ° 

பொருளீட்டு 

ஈட்டிய விடுப்பு 

ஈட்டிய 

அக்கறையுள்ள; உள்ளார்வமிக்க; 

மெய்யுறுதிப்பாடு; பொறுப்புறுதி 

பொறுப்புறுதித் தொகை (பிணை) 
உறுதிப்பணம் 

பிணைவைப்புத் தொகை; 
பொறுப்புறுதி வைப்புத் தொகை 

ஆவலுடன்; ஆர்வத்துட்ன் 

பொருள் ஈட்டுபவர்; பொருளீட்டும் 

குடும்ப உறுப்பினர்; 

வரும்படி ; வருவாய் 

நிலத்து அலைவு 
நில அதிர்வு; தாழ்செறிவு; நில 
நடுக்கம் 

மண் வேலை; அணைகரைப் பணி 

உலகம்; மண்; நிலம்; தரை; 
மின்னோட்ட நிலத்தொடர்பு; மின் 
முற்றாக்கம் 

மண்ணாலான 

மட்பாண்டம் 

நிலநடுக்கம்; நிலவதிர்ச்சி 
நிலநடுக்க விசை 

நிலநடுக்கச் செறிவு 

நிலநடுக்க அளவு 

நிலநடுக்கத் தடையமைவுள்ள 
எளிமை; இலகு 

துய்ப்புரிமை; தடையிலா 
நுகர்வுநிலை; நுழைந்து செல்லும் 
வழியுரிமை



Easily 

Easiness 

East 

Eastern 

Eastward 

Easy 

Eat 

Eatable 

Eccentric 

Echo 

Echo cardiograph 

Eclipse 

Ecology 

Economic Adviser 

Economic condition 

Economic depression 

Economic equality 

Economic Feasibility 

Economic History 

Economic Policy 

Economic problem 

Economic Progress 

Economic viability 

Economical 

Economically 
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எளிதாக; இலகுவாக 

இலகுவான தன்மை 

கிழக்கு 

கிழக்கத்திய 

கிழக்கு நோக்கிய; கிழக்காக 

எளிதான; கவலையற்ற 

தின்; உண் 

உண்ணத்தக்க 

இயற்கைக்கு மாறுபட்ட; 
தனிப்போக்குடைய; 
விலகிச்செல்லும் 

எதிரொலி 

நெஞ்சக எதிரோலிப் பதிவுக்கருவி 

ஒளி மறைப்பு; இடைத்தடுப்பு; 
கோள்மறைப்பு (கிரகணம்); ஒளி / 
புகழ் /செயலாற்றல்/பிறரை விஞ்சி 
நில் 

(உயிரின வாழ்க்கை) சூழலியல் 

பொருளியல் அறிவுரையாளர்; 
பொருளியல் அறிவுரைஞர் 

பொருளாதார நிலைமை 

பொருளாதாரத் தொய்வு; மந்த 
நிலை 

பொருளாதாரச் சமநிலை 

பொருளாதார இயன்மை 

பொருளாதார வரலாறு 

பொருளாதாரக் கொள்கை 

பொருளாதாரச் சிக்கல்; 
பொருளாதாரப் புதிர் 

பொருளாதார முன்னேற்றம் 

பொருளாதார நிலையில் தனித்து 
இயங்கும் திறன் 

பொருளாதாரம் சார்ந்த; 
சிக்கனமான 

பொருளாதார நிலையில்



Economics 

Economist 

Economy 

Economy class 

Economy Label 

Economy size 

Edge 

Edible 

Edict 

Edit 

Edited 

Editing 

Edition 

Editor 

Editorial 

Editress 

Educate 

Educated 

Education 

Educational advance 

Educational officer 

Educational Trust 

Educational ° 

Educative 

Educator 

Effect 

Effective 
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பொருளியல்; பொருளாதாரம் 

பொருளியலர்; பொருளியலாளர்; 

பொருளாதார வல்லுநர் 

சிக்கனம்; பொருளாதாரம் 

சிக்கன வகுப்பு 

முகவரிச் சீட்டு 
சிக்கன வகை; சிக்கன அளவு 

விளிம்பு; ஓரம்; எல்லைக்கோடு; 
முனை; கூர்மை 

உண்ணத்தக்க; உணவுக்கு 

உகந்த; உண்ணுதற்கேற்ற; 
தின்னற்கேற்ற உணவாகும் 

அரசாணை; உத்தரவுக்கடிதம் 
பதிப்பி; திருத்தியமை 

பதிப்பித்த; திருத்தப்பட்ட 
பதிப்பித்தல்; திருத்தியமைத்தல்; 
தொகுத்தமைத்தல்; படத்தொகுப்பு; 
படக்கோவை 

பதிப்பு 

பதிப்பாசிரியர்; இதழாசிரியர்; 
தொகுப்பாளர் 

ஆசிரியவுரை 

பதிப்பாசிரியை; இதழாசிரியை 

கற்பி; சொல்லிக்கொடு 

கல்விகற்ற; எழுதப்படிக்கத் தெரிந்த 

கல்வி 

கல்வி முன்பணம் - 

கல்வி அலுவலர் 

கல்விப் பொறுப்பாட்சிக் குழுமம்; 
கல்வி அறக்கட்டளை 

கல்வி தொடர்பான; கல்வி 

கற்றுத் தருகிற; கற்பிக்கிற 
கற்பிப்பவர் 

பயன்; விளைவு; விளைபயன்; 
தாக்கம்; செய்துமுடி 

தாக்கமுள்ள; பயன்தருகிற



Effectively 

Effectless 

Effects 

Efficacy 

Efficiency 

Efficiency Bar 

Efficient 

Efficiently 

Effluents 

Efflux of Time 

Effort 

Effortful 

Effortfully 

Effortless 

Egalitarian 

Ego 

E-governance 

Either 

Eject 

Ejection 

Elaborately 

Elaborate 

Elaborated 

Elaboration 

Elapse 

Elastic 

Elasticity 

Elate 
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பயனுள்ளதாக 

பயனற்ற; வீணான 

பயன்கள்; விளைவுகள் 

திறமை; திறன் 

திறப்பாடு; திறமை; திறன் 
சம்பளஏற்றத் திறன் தடை 

திறமையான; செயல் திறனுள்ள 

திறமையாக 

தொழிலக நீரியற்கழிவுகள்; 
தொழிலக நீர்மக் கழிவுகள் 

காலக் கடப்பு, காலக் கழிவு 

முயற்சி;ஊக்கம்;உள்ளுரம்; 
தாளாண்மை 

முயற்சியுள்ள 

முயற்சியுடன் 

முயற்சியற்ற 
சமநோக்காளர் 

தன்முனைப்பு; தற்கோள் 

மின் ஆளுகை 

யாதேனுமொன்று; எவரேனும் 
ஒருவர்; இரண்டிலொன்று; 

இருவருளொருவர்; 
இருவழிகளில் ஒன்று 
வெளித்தள்ளு; வீசிஎறி 

வெளித்தள்ளுதல்; வெளியேற்றல் 

விரிவாக; விளக்கமாக 

விரிவான; விரிவாகச்செய் 

-விரிவுபடுத்திய 

விரிவுபடுத்துதல் 
கடந்து விடுகை; கழிந்து விடுகை; 
காலக்கழிவு 

நெகிழுந்தன்மையுள்ள; நெகிழ்கிற; 
நீண்டு மீள்கிற; சுருங்கி விரிகிற 

நெகிழ்திறம்; நெகிழ்மை 

கிளர்வெழுப்பு, ஊக்கப்படுத்து



Elation 

Elder 

Eldest 

Elect 

Elected 

Election 

Election Commission of India 

Election Petition 

Election Tribunal 

Elector 

Electoral Laws 

Electoral Registration Officer 

Electoral Right 

Electoral Roll 

Electoral 

Electorate 

Electors 

Electric 

Electric bulb 

Electric cell 

Electric current 

Electric grid 

Electric heater 

Electric installation 

Electric light, 

Electric meter 

Electric Motor and Pumpset 

Electric plant 

Electric plug 

Electric shock 
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வெற்றிச் செருக்கு; மன எழுச்சி; 
பெருமிதப்பாடு 

அகவையிற்் பெரியவர்; மூத்தவர்; 

மூத்த 
அகவை மூத்த 
தேர்ந்தெடு 
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 

தேர்தல் 

இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் 
தேர்தல் வழக்கு விண்ணப்பம் 

தேர்தல் தீர்ப்பாயம் 

தேர்ந்தெடுப்பவர்; வாக்காளர் 

தேர்தல் சட்டங்கள் 

தேர்தல் பதிவு அலுவலர் 
தேர்தலுக்குரிய உரிமை; 
வாக்காளர் உரிமை 

வாக்காளர் பட்டியல் 

தேர்தல் தொடர்பான 

வாக்காளர் தொகுதி 

வாக்காளர்கள் 

மின்னாற்றல்சார்; மின் சக்திசார் 

மின் குமிழ் 

மின்கலம் 

மின்னோட்டம்; மின்சாரம் 

மின் இணைத் தொகுதி; மின் 
மையம் 

மின் வெப்பமூட்டி; மின்னடுப்பு 

மின் அமைப்பு நிறுவுதல் 

மின் விளக்கு 

மின்னளவி 
ரின்னியக்கப் பொறியும் 

இறைவைப்பொறியும் 
மின்னாக்க இயந்திரத் தொகுதி 

மின் செருகி 

மின்னதிர்ச்சி



Electric stove 

Electric train 

Electrical and Electronics 

Electrical lift 

Electrical 

Electrician 

Electricity 

Electricity Board 

Electrification 

Electro dynamic 

Electrocardiogram 

Electrocution 

Electrocution Chamber 

Electronic ballot box 

Electronic Clearing System 

Electronic Mail (E-mail) 

Electronic media sector 

Electronic Voting Machine 

Electronics 

Electroplating 

Electroscope 

Elegant 

Element 

Elementary 
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மின்னடுப்பு 

மின்னிருப்பூர்தி; மின்தொடரி; 
மின்சார இரயில் 

மின்னியலும் மின்னணுவியலும் 

_ மின்தூக்கி 

மின்தொடர்பான 

.மின்வினைஞர் 

மின்னாற்றல் 

மின்வாரியம் 

மின்வசதி செய்தல்; 
மின்மயமாக்கல்; 
மின்னேந்து செய்தல் 

மின் விசையியக்கவியல் 

மின் இதயத்துடிப்புப் பதிவுப் பொறி 
மின்பாய்வு இறப்பு; மின்சாவு; 
மின்னிறப்பு 

மின்பாய்வு இறப்பறை; மின் 
கொலைக்களம் 

மின்னணு வாக்குப்பெட்டி 

(காசோலைகளுக்குப் பணம் 
வழங்கும்) மின்னணு 
இசைவளிப்பு அமைப்பு (ஏற்பாடு) 

மின்னஞ்சல் 

மின்னணு ஊடகப் பிரிவு 

மின்னணு வாக்குப்பதிவு 

இயந்திரம் 
மின்னணுவியல்; 
பொருளகம் 

மின்னணுப் 

மின்பூச்சு; மின்முலாம் பூசுதல் 

மின்காட்டி; மின்னளவுமானி 

அழகிய; நேர்த்தியான 

தனிமம்; தனிப் பொருள்; 
மூலப்பொருள் 

அடிப்படையான; தொடக்கமான



Elementary education 

Elementary school 

Elevate 

Elevated reservoir 

Elevated 

Elevation 

Elevator 

Elicit (information) 

Eligibility 

Eligible for Public Service 

Eligible for University Course 

Eligible 

Eliminate 

Elimination 

Eliminator 

Elocution 

Elocutionist 

Elongate 

Elongation 

Eloquence 

Eloquent 

Else 

Elsewhere 

Elucidate 

Elucidated 

Elusive 

Emanate 

Emancipate 

Emasculation 
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தொடக்கக் கல்வி 

தொடக்கப் பள்ளி 

மேலே தூக்கு; உயர்த்து 

மேனிலை நீர்த்தேக்கம் 

உயர்த்தப்பட்ட; உயரமாக்கப்பட்ட 

உயர்த்துதல்; உயர்வு 

மின்னுயர்த்தி, மின்தூக்கி 

-வெளியிடச்செய் மெய்ம்மையினை 
வருவித்தல்; (தகவல்) பெறுதல்; 
வருவித்தல் 

தகுதியுடைமை; தகைமை 

அரசுப்பணிக்குத் தகுதியுடைய 

பல்கலைக்கழகப் படிப்பிற்குத் 
தகுதியுடைய 

தகுதியுடையவர்; தகுதியுடையது 

வெளியேற்று; அகற்று; நீக்கு 
நீக்கம்; அகற்றல்; விலக்கல் 

மின்னலைவு நீக்கி 

பேச்சுத்திறமை 

சிறந்த பேச்சாளன் 

நீளச்செய்; பெரிதாக்கு 

நீட்சி; நீட்டுதல் 
வாக்குத் திறமை; சொற்றிறம்; 
சொல்லாட்சி 

நாநலம் வாய்ந்த; சொற்றிறம் மிக்க 
இல்லாவிட்டால்; ஆயினும் 

வேறிடத்தில் 
விளங்கச் செய்; தெளிவாக்கு 
தெளிவாக; விளக்கப்பட்ட 

மழுப்புகிற; நழுவுகிற; தப்பித்துக் 
கொள்கிற; பிடிகொடாமல் 

இருக்கிற 
தோன்று; எழு; வெளிப்படு; 

ஊற்றெடு 
தளையகற்றி விடுவி; விடுதலை 
வழங்கு; துன்பநிலையினினறும் 
விடுவி 

விரையடித்தல்; காயடித்தல்



Embalm 

Embalming 

Embankment 

Embargo 

Embargo on ships 

Embark 

Embarking 

Embarrassment 

Embassy 

Embedded Chest 

Embellish 

Embellished 

Embellishment 

Embezzlement 

Emblem 

Embodiment 

Embroiderer 

Embroidery 

Emerge 

Emerged 

Emergency 

Emergency cases (Medical) 

Emergency Committee 
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பிணத்தைத் தைலக்காப்புச் செய்து 

பேணி ஷை பிணத்தை வேதிமக் 

பிணத்தைத் தைலக்காப்புச் 

செய்து காத்து வைத்தல் 

கரை; கரையிடல்; வரப்பு 

தடையாணை 

கலத் தடையாணை; கப்பல் 

தடையாணை 

கப்பலேறு; முதலீடு செய்; 

புதுத்துறையில் ஈடுபடு 

கப்பலில் ஏறுதல்; கப்பலில் ஏற்றுதல்; 

புதுப்பணியில் ஈடுபடுதல் 

தடுமாற்றம்; நெருடல் 
தூதரகம்; தூதுக் குழு 
பதிக்கப்பட்ட பெட்டகம் 

அழகுபடுத்து; அணிசெய் 
ஒப்பனை 

ஒப்பனை செய்யப்பட்ட 

கையாடல் 

தனிக்குறி; சின்னம்; இலச்சினை 

பண்புருவம்; உள்ளடங்கியிருத்தல்; 

கருத்துருவம்; திரளுரு 
சித்திரத் தையல் வேலைக்காரர் 

சித்திரத் தையல் வேலை; 
பூத்தையல்; தையல் வேலைப்பாடு 

வெளிப்படு; கிளம்பு; மீள்; மேலெழு 

தோன்றிய; 

மேலெழுந்த 

நெருக்கடி; நெருக்கடி நிலை; 
உடனடித் தேவை; அவசரம் 

பப்க்குரிய 6 

நெருக்கடி நிலைக்குழு 

வெளிப்பட்ட;



Emergency Reserve 

Emergent 

Emeritus 

Emigrant 

Emigrate 

Eminence 

Eminent 

Emissary 

Emolument 

Emotional 

Emperor 

Emphasize 

Empire 

Employ 

Employed 

Employee 

Employee's Contribution 

Employees Provident Fund 

Employees State Insurance 

‘ Corporation (ESI) 

Employer 

Employer’s Contribution 
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நெருக்கடி நிலைக்குரிய நிதி; 
இடர்ப்பாட்டு நிதி 
நெருக்கடியான 

தகைசால்; மாண்பமை 

குடிபெயர்ந்த; குடிபெயர்ந்தவர்; 
புலம்பெயர்ந்த; புலம்பெயர்ந்தவர் 

நாடு பெயர்ந்து குடியேறு; 
புலம்பெயர்ந்து குடியேறு 

உயர்வு; மேம்பாடு; சிறப்பு 

உயர்ந்த, அதிசிறந்த, மேன்மையான; 
புகழ்வாய்ந்த) முதன்மையான 

செய்தித்தூதர்; சிறப்புத் தூதர் 
ஊதியம்; சம்பளம் 

உணர்ச்சிவயப்பட்ட; 
உணர்ச்சிமிக்க 

பேரரசர்; சக்கரவர்த்தி 

வலியுறுத்து; வற்புறுத்து; 
அழுத்தமாகக் கூறு 

பேரரசு; வல்லரசு 

தொழில் கொடு; வேலை கொடு; 
பயன்படுத்து; பணியமர்த்து 

பணியமர்த்தப்பட்ட; வேலையில் 
மூழ்கிய; ஈடுபட்ட; வேலையில் 
வேலையாள்; வேலையில் உள்ளவர்; 
தொழிலாளி; பணியாளர்: ஊழியர் 

ஊழியர் பங்குத்தொகை 

தொழிலாளர் 
வைப்புநிதி 

தொழிலாளர் ஈட்டுறுதிக் கழகம் 

வருங்கால 

அமர்த்துநர் 

பணி அமர்த்துநர் பங்குத் 
தொகை; முதலாளி பங்குத் 
தொகை



Employer’s Liability 

Employment 

Employment Advisory 

Committee 

Employment and 

Unemployment 

Employment Exchange 

Employment Guidance 

Bureau 

Employment Opportunity 

Emporium 

Empower 

Empowered 

Empress 

Empty 
En route 

Enabling Statute 

Enact 

Enacted 

Enactment 

En bloc 

Encamp 

Encash 

Encashment 

Encircle 
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வேலையில் அமர்த்துநர் கடப்பாடு 

பணி; வேலை; தொழில்; 

பயன்படுத்துதல் 

வேலைவாய்ப்பு அறிவுரைக் குழு 

வேலையும் வேலையின்மையும் 

வேலைவாய்ப்பகம் 

வேலைவாய்ப்புத் தகவலளிப்பகம் 

வேலைவாய்ப்பு 

வணிக நிலையம்; பண்டப் 
பெருநிலையம்; கலையகம்; 
விற்பனைப் . பெருநிலையம்; 
வணிக நடுவம் 

உரிமை கொடு 

உரிமையுள்ள; 
உரிமையளிக்கப்பட்ட 

பேரரசி 

வெறுமையான 

வழியாக; வழியில், இடையில் 

இயல்விக்கும் சட்டம் 

சட்டமியற்று 

சட்டமியற்றப்பட்ட 

இயற்றிய சட்டம்; சட்டமியற்றல் 

ஒட்டுமொத்தமாக; 
தொகுமொத்தமாக 

முகாமில் வசி 

பணம்பெறு; பணம் அளி; 

பணமாக மாற்று 

பணமாக்கல் 

சூழ்ந்துகொள்்; 
சுற்றிவளை 

சுற்றிச்சூழ்;



Encircled 

Enclave 

Enclose 

Enclosed 

Enclosure 

Encomium 

Encounter 

Encourage 

Encouraged 

Encouragement 

Encourager 

Encouraging 

Encroach 

Encroacher 

Encroachment 

Encumbrance Certificate 

Encyclopaedia 

End use of Credit 

End 

Endanger 

Endangered 

Endeavour 

Endeavouring 

Ended 
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சூழ்ந்து கொள்ளப்பட்ட 

ஆளுமைக்குட்பட்ட; அந்நிய 
நாட்டுப் பகுதி; வளாகம் 

இணை; உள்ளடக்கு 

உள் இணைக்கப்பட்ட; 

அடைக்கப்பட்ட 

இணைப்பு, அடைப்பு 
போற்றுதல்; புகழ்மாலை; புகழுரை; 
பாராட்டு மொழி 

அதிரடி; அதிரடித் தாக்குதல், 
எதிர்த்து நில், போராடு; தற்செயல் 

சந்திப்பு; நேரடித்தாக்கு; நேரடிச் 
சண்டை; எதிர்த்தல்; நேர்மோதல்; 

நேருக்கு நேர் தாக்குதல் 
ஊக்கு; தூண்டு 

ஊக்கப்படுத்திய 

ஊக்கமூட்டல் 

ஊக்கமளிப்பவர் 

ஊக்கமூட்டும் 

வலியக் கைக்கொள்; ஆக்கிரமி 

வன்பறிப்பாளர்; ஆக்கிரமிப்பாளர் 

எல்லை மீறுகை; வரம்பு கடப்பு; 

அத்துமீறல்; ஆக்கிரமிப்பு 
வில்லங்கச் சான்றிதழ் 

கலைக்களஞ்சியம் 

கடனிறுதிப் பயன் 

முடிவு; எல்லை; முனை; இறப்பு; 
இறுதி 
இடருண்டாக்கு; அழி 

மறைந்துபோகும் வாய்ப்புள்ள; 

அழிந்துவிடும் ஏதமுள்ள 

பெருமுயற்சி செய்; பெருமுயற்சி 

பெருமுயற்சியுள்ள 

முடிவடைந்த



Endemic Disease 

Ending 

Endless, Endlessly 

Endorse 

Endorsed 

Endorsee 

Endorsement 

Endow 

Endowment 

Endowment for Prize 

Endowment for Scholarship 

Endowment Fund 

Endowment Insurance 

Endowment Lecture 

Endurable 

Endurance 

Endure 

Enduring 

Energetic 

Energize 

Energy 

Enfacement slip 

Enforce 
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திணையினமுறைநோய்; ஒரு 
பகுதிக்குரிய நோய்; 

முடிவற்ற; முடிவில்லாமல் 

மேல் குறிப்பெழுது; மேற்சான்றிடு 
மேற்குறிப்பெழுதப்பட்ட; ஒப்பிக் 

கையொப்பபிடுபவர் 

கருத்துக் குறிப்பெழுதுபவர்; 
கையொப்பமிடுபவர் 

மேற்குறிப்பு, மேலெழுத்து; 
ஏற்பிசைவு; மேற்சான்று 

தானமளி; கொடையளி 

அறக்கட்டளை நிதியம் 

பரிசுக்கான அறக்கட்டளை 

படிப்புதவித் தொகைக்கான 
அறக்கட்டளை 

அறக்கட்டளை நிதி 

காலவரை ஈட்டுறுதி; காலவரைக் 

காப்புறுதி 

அறக்கட்டளைச் சொற்பொழிவு 

தாங்கக்கூடிய; பொறுக்கக்கூடிய 

பொறை; தாங்குதிறன்; 

நீடித்திருக்கும் திறன் 
பொறுத்துக்கொள்; சகித்துக் 
கொள் 

நீடித்திருக்கிற 
ஊக்கமுள்ள; ஆற்றலுடைய; 
வலுவான; 

வலுவூட்டு; திறனளி 
ஆற்றல்; திறன்; ஊக்கம்; வலிமை: 

வல்லமை 

முகப்புச் சீட்டு 

நடைமுறைப்படுத்து; 

கட்டாயப்படுத்து



Enforceable 

Enforcement 

Enfranchisement 

Engage 

Engaged 

Engagement 

Engine 

Engineer 

Engineering College 

Engineering section 

Engineering 

English 

Engraver 

Engraving 

Engross 

Engrossed 

Engrossment 

Enhance 

Enhancement of Sentence 

Enhancement 

Enjoin 

Enjoined 

Enjoyment 

Enjoyment document 

Enlarge 
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நடைமுறைப்படுத்தத்தக்க 

வலிந்து செயற்படுத்துதல்; 

செயலாக்கம்; கட்டாயப்படுத்துதல் 

வாக்குரிமை அளித்தல்; 
அடிமையை, எதிரியை 

சுதந்திரமாகச் செல்ல, 
விடுவித்தல் 

பணியில் ஈடுபாடு; அமர்த்து 

ஈடுபட்டுள்ள; ஈடுபடுத்தியுள்ள 
ஈடுபாடு; அலுவல்; நிகழ்ச்சி; 
மணஉறுதி 

பொறி; இயந்திரம் 
பொறியாளர்; பொறிஞர் 

பொறியியல் கல்லூரி 

பொறியியல் பிரிவு 

பொறியியல் 

ஆங்கிலம் 

செதுக்குபவர் 

செதுக்குதல் 

ஆழ்ந்துவிடு; 
மூழ்கிவிடு 

ஆழ்தல்; ஒன்றுதல்; முனைப்பாக 
ஈடுபடல் 

ஆழ்தல்; ஒன்றுதல்; முனைப்பாக 
ஈடுபடல் 

உயர்த்து 
தண்டனையை உயர்த்துதல் 

உயர்த்துதல் 
கட்டளையிடு 

விதிக்கப்பட்ட 

துய்ப்பு 
துய்ப்பாவணம் 

பெரிதாக்கு; விரிவாக்கு 

ஒன்றிவிடு;



Enlargeable 

Enlarged 

Enlargement 

Enlighten 

Enlist 

Enlistment 

Enormous 

Enough 

Enquire 

Enquiry 

Enquiry Counter 

Enrich 

Enrichment 

Enrol 

Enrolment 

Ensuing 

Ensure 

Entail 

Entangle 

Entanglement 

En tente 

Enter 

Enter into contract 
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பெரிதாக்கத்தக்க; விரிவுபடுத்தக் 

கூடிய 

பெரிதாக்கப்பட்ட; விரிவாக்கப்பட்ட 

பெரிதாக்குதல்; வடிவப்பெருக்கம் 

தெளிவூட்டு; அறிவூட்டு 

ஏற்று; ஆள் தேர்ந்தெடு; ஆள் 

எடு 

ஆள்சேர்ப்பு 

மிகப் பெரிய 

போதுமான 

நேர்கேள்; கேட்டறிந்துகொள் 

நேர்கேட்பு தகவலறிதல்; உசாவுதல் 

தகவல் அறியுமிடம்; தகவல் 
அளிப்பிடம்; தகவல் மாடம் 

வளமூட்டு; செழிப்பாக்கு 

வளப்படுத்துதல்; செழிப்பாக்குதல் 

பெயர் பதிவு செய்; பட்டியலில் 
பெயர் சேர்; பட்டியலில் எழுது 

பட்டியலில் சேர்க்கப்படுதல்; பெயர் 

பதிவு செய்தல் 

வரப்போகிற; வருகிற; 

வரவிருக்கிற; நிகழவிருக்கிற 

உறுதிசெய் 

உடைமை உரிமையைச் 

சட்டப்படி வழங்கு; உரியதாக்கு; 

பேற்கமர்த்து; 

இன்றியமையாததாக்கு 

சிக்கவை,; சிக்கலாக்கு 

சிக்குதல்; மாட்டிக்கொள்ளுதல்; 

அகப்படுதல் 

நாடுகளிடையே நட்புறவு ஒப்பந்தம் 

நுழை; உட்புகு; பதிவுசெய் 

ஒப்பந்தம் செய்க



Entered 

Enterprise 

Entertain _ 

Entertainment 

Entertainment and Amusement 

Entertainment Tax 

Enthrone 

Enthronement 

Entitusiasm 

Enthusiast 

Enthusiastic 

Enthusiastically 

Entire 

Entirely 

Entirety 

Entitle 

Entitled to 

Entitlement 

Entomologist 

Entomology 

Entrance 

Entrance Examination 

Entrance ticket 

Entrant — 

Enireat 

Entreatingly 

Entreaty 
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நுழைந்த; பதிவுசெய்யப்பட்ட 

முனைவகம்; வணிக நடுவம் 

மகிழ்வி; ஏற்றுக்கொள் 

கேளிக்கை; பொழுதுபோக்கு; 

விருந்தளிப்பு 
கேளிக்கையும் மகிழ்வு தரும் 

வேடிக்கையும் 

கேளிக்கை வரி 

அரியணையில் அமர்த்து 

அரியணை ஏற்றம் 

ஆர்வம்; பேரார்வம்; உணர்ச்சிப் 
பெருக்கு 

ஆர்வமுள்ளவர் 

ஆர்வமுள்ள 

ஆர்வமாக 

முழுவதும்; எல்லாம்; அனைத்தும் 

முழுதும்; முழுமையாக 

முழுமை 

அதிகாரம் அளி; உரிமையளி; 
உரிமையுடையவனாகு; 
உரிமையுடையவனாக்கு 

உரிமையுடைய; உரிமைபெற்ற 

உரிமைத் தகுதி 
பூச்சியியலர்; பூச்சியியலாளர் 

பூச்சியியல் 

நுழைவு; நுழைவாயில் 

நுழைவுத்தேர்வு 

நுழைவுச்சீட்டு 
நுழைபவர் 

வேண்டிக்கொள் 

கெஞ்சுதலான 

வேண்டுகோள்; வேண்டிக் 
கொள்ளுதல்; விண்ணப்பம்



Entrepreneur 

Entries 

Entries for Good Services 

Entrust 

Entrusted- 

Entrusting of fund 

Entry 

Entry of Foreigners 

Enumerate 

Enumeration 

Enumeration Form 

Enumerator 

Enunciation 

Envelope 

Environment 

Environmental Sanitation 

Environmental 

Envisage 

Envoy 

Envy 

Eolithic 

Epic 

Epidemic Disease 

Epigraph 

Epigraphic 

Epigraphist 

Epigraphy 
417-4274. 
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தொழில்முனைவோர்; தொழில் 

முனைஞர் 

பதிவுகள் 

நற்பணிப் பதிவுகள் 

ஒப்படை; பொறுப்பளி 

ஒப்படைக்கப்பட்ட 

நிதி ஒப்படைப்பு 

நுழைதல்; பதிவு, நுழைவாயில்; உள் 
நுழைவழி; செல்வழி 

அயல்நாட்டினர் உட்புகுதல்; அயல் 

நாட்டினர் நுழைவு 
கணக்கிடு; எண்ணிக்கையிடு 

கணக்கெடுப்பு 

கணக்கெடுப்புப் படிவம் 

கணக்கெடுப்பவர் 

விளக்கக் கூற்று 

உறை 

சுற்றுச்சூழல் 
சுற்றுப்புறத் துப்புரவு 

சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த 
கருது; சிந்தனைசெய்; 

மனக்கண்ணால் பார்; ஆழ்ந்து 

எண்ணு 

தூதர் 
பொறாமை 

பழங்கற் காலத்துக்கு முற்பட்ட 

காலப்பகுதி 

தொன்மம் 

கொள்ளைநோய் 

கல்வெட்டு 

கல்வெட்டுத் தொடர்பான 

கல்வெட்டாய்வாளர் 

கல்வெட்டியல்



~ Episode 

Epistle 

Epitaph 

Epoch 

Equability 

Equable 

Equal 

Equal instalment 

Equality of Status and 

Opportunity 
Equality, Equivalance 

Equalization 

Equalize 

Equally . 

Equangular 

Equanimity 

Equate 

Equation 

Equator 

Equatorial 

Equibalance 

Equidistant 

Equilateral 

Equilibrium 

Equip 

Equipment 

Equipment Grant 
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உட்கதை; கதைப்பிரிவு; தொடர் 
பகுதி; தொடர்கண்ணி 

கல்லறை 

கல்லறை எழுத்து 

ஊழி 
சமநிலை; சமத்துவம்; ஒத்தநிலை 

சமமான; ஏற்றத்தாழ்வற்ற; ஒரு 
சீரான 

ஒத்த; ஒப்பான; சமமான; நிகரான 

சமத் தவணை 

ஒத்த படிநிலையும் வாய்ப்பும் 

சமநிலை; சமத்துவம்; ஒத்தநிலை 

சமமாக்குதல் 

சமமாக்கு 

சமமாக 

சமக் கோணமான 

சமநோக்கு; சமநிலை 

சமப்படுத்த; சரிநிகராகக் கொள்; 
சம்மாக்கு 

சமன்பாடு 

நிலநடுக்கோடு 

நிலநடுக்கோடு தொடர்பான 

சம எடையுள்ள 

சமதொலைவான 

சம பக்கங்களுள்ள 

மனத்தளவிலும் 

உணர்ச்சியளவிலும் சமநிலை; 

சரி ஒப்புநிலை : 

அடையப்பெறு; கொண்டிரு 

தளவாடம் 

தளவாட நல்கை; கருவிநிதி 
நல்கை



Equipment Register 

Equipped 

Equitable 

Equitably 

Equity 

Equity share 

Equivalent 

Equivocal 

Era 

Eradicate 

Eradication 

Eraser 

Erasing 

Erasure 

Erect 

Erected 

Erection 

Ergatocracy 

Erosion 

Err 

Errand 

Errata List 

Errata 

Erratic 

Erroneous 

Error 

Error free / Errorless 
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தளவாடப் பதிவேடு; கருவிப் 
பதிவேடு 

ஏந்தான; (கருவிகளைக்) 
கொண்டுள்ள 

நேர்மையுணர்வு கொண்ட; 

நடுநிலையுடைய 

நடுநிலையாக; நேர்மையாக 

சரி ஒப்புரவு; நேர்மை நெறி; 
தகைமை முறை 

சரியொப்புப் பங்கு; சமவீதப்பங்கு 

சரிநிகரான; சமமான; இணைபாற்று 
தெளிவற்ற; இரு பொருளுடைய 

ஊழி 
வேருடன் அழி; அடியோடு அழி 

வேரறுத்தல்; ஒழித்தல்; நீக்கல் 
அழிப்பான் 

அழித்தல் 

அழித்தல்; துடைத்தழித்தல் 
நிமிர்ந்த; நிறுவு; நிமிர்த்து 
நிறுவப்பட்ட; அமைக்கப்பட்ட 

நிறுவுதல்; உருவாக்குதல் 

தொழிலாளர் ஆட்சி 

அரித்தழிப்பு; அரிப்பு 
தவறு செய்; வழுவு; பிழைபடு 

தூது; ஊழியப்பணி; ஏவற்பணி 

பிழைத்திருத்தப் பட்டியல் 
திருத்த அறிக்கை 
தவறுகிற; நெறிதிறம்பிய; 
ஒழுங்கற்ற 

தவறான; பிழைபட்ட 

தவறு; பிழை 
பிழையில்லா; பிழையற்ற



Errors & Omission 

Erstwhile — 

Erudite 

Eruditely 

Erudition 

Escalations 

Escalator 

Escape 

Escaped 

Escapee 

Escapement 

Escapism 

Escapist 

Eschew 

Escort 

Escorting 

Escutcheon 

Especial 

Especially 

| Espionage 

Esquire 

Essay 

Essayist 
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பிழைபாடும் விடுபாடும்; 

பிழைகளும் விடுபாடுகளும் 

முந்திய முன்னை 
புலமைமிக்க; அறிவாழம் வாய்ந்த 

புலமையாக 

புலமை 

ஏற்ற நிலை; விரைவாக உயர்ந்து 

செல்லும் நிலை; மேற்செல்லும் 
நிலை 

இயங்கு படி 

தப்புதல்; தப்பியோடுதல் 

தப்பிச் சென்ற; ஓடிச்சென்ற 

தப்பிச் சென்றவன் 

போக்கிடம்; வெளிச்செல் வழி 

தப்பிக்கும் போக்கு 

தப்பிக்கும் போக்குடையவன் 

தவிர்; விலக்கு 

வழிக்காவலர்; மெய்க்காவலர்; 

வழிக்காவல்; மெய்க்காவல் 

பாதுகாத்தல் 

விருதுடைக் கேடயம்; 

மரபுரிமைச் சின்னம்; 

பெயர்பொறித்த கப்பல்தளக் 

கதவுகளில் 

சாவித்துளையமைந்த 

உலோகத்தகடு. 

சிறப்பான; தனிச் சிறப்புகள்; 
மேதகவுடைய 

தனிச்சிறப்பான 

வேவு பார்த்தல்; ஒற்றாடல் 

அவர்கள்(விளி மரபுச்சொல்) 

கட்டுரை 

கட்டுரையாளர்



Essence 

Essential 

Essential Services 

Essential Supplies 

Essentiality certificate 

Essentially 

Establish 

Established 

Establishment 

Establishment charges 

Establishment list 

Establishment Section 

Establishment Service 

Estate 

Estate Duty 

Estate Land Act 

Estate Manager 

Esteem 

Esteemed 

Estimable 

Estimate 

Estimated expenditure 

Estimated profit 

Estimation 

Estimator 

| 417-4—Te 
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சாறு; பிழிவு; சாரம் 

இன்றியமையா; கட்டாயமான 

இன்றியமையாப் பணிகள் 

இன்றியமையாப் பொருள்கள் 

இன்றியமையாச் சான்றிதழ் 

கட்டாயமாக 

நிறுவு; அமை 
நிறுவப்பெற்ற 

பணியாளர் தொகுதி; நிறுவனம்; 

நிறுவுதல் 
பணியாளர் தொகுதிச் 

செலவினம்; நிறுவனச் 

செலவினம் 

பணியாளர் தொகுதிப் பட்டியல் 

பணியாளர் பிரிவு 

பணியமைப்பு ஊழியம்; 

பணியமைப்புப் பணி 

உடைமை; தோட்டம்; பண்ணை; 

பண்ணைச் சொத்து; வளாகம்; 

காலஞ்சென்றவர் உடைமை 

இறப்பு வரி; இறந்தவர் சொத்துவரி 

சமீன் நிலச் சட்டம்; பண்ணைச் 

சொத்துச் சட்டம் 

சொத்து மேலாளர்; பண்ணை 

மேலாளர்; வளாக மேலாளர் 

மதிப்பு 

மதிப்பிற்குரிய 

மதிப்பிடத்தக்க 

மதிப்பீடு 

மதிப்பிட்ட செலவினம் 

மதிப்பிட்ட ஊதியம் 

மதிப்பீடு 

மதிப்பீட்டாளர்



Estuary 

Etcetera (etc) 

Eternal 

Eternalize 

Eternity 

Ether 

Ethics 

Ethnography 

_ Ethnology 

Etiquette 

Etymology 

Eulogize 

Eulogy 

Evacuate 

Evacuation 

Evacuee Property 

Evacuees 

Evade 

Evaluate 

Evaluation 

Evaporation 

Evasion 

Evasion of Tax 

Evasive answer 

Even 

Even date 

Even eyed 
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கழிமுகம் 

முதலியன; இன்ன பிற 

நிலையான; அழிவற்ற 
நிலைபேறுடைய 

நிலைபெறச்செய் 

நிலைபேறு; அழிவற்ற நிலை; அமர 
வாழ்வு 

வான்வெளி; விண் 

ஒழுக்கவியல் 

மக்களின அமைப்பியல்; 
மாந்தக்குடியியல் 

மக்களின விளக்க நூல்; 

மாந்தக்குடி விளக்க நூல் 

நயத்தக்க நடத்தை; (பிறர்) 
மனங்கவர் ஒழுக்கம் 

சொற்பிறப்பியல் 

புகழ்ந்து பேசு; புகழ்ந்து எழுது 
புகழ்ச்சி; புகழுரை 

வெளியேறு; வெளியேற்று; 
வெறுமையாக்கு 

வெளியேற்றல் 

வெளியேற்றப்பட்டவர் சொத்து 

வெளியேற்றப்பட்டவர்; நாடிலி; 
வீடிலி 

தவிர்; நழுவு; மழுப்பு 
மதிப்பிடு; மதிப்பீடுசெய் 

கணிப்பாய்வு; மதிப்பாய்வு 

ஆவியாதல் 

ஏய்ப்பு; தட்டிக்கழிப்பு, நழுவுதல் 
வரி ஏய்ப்பு 

மழுப்பலான விடை 

சமமான; அப்பொழுதே; கூட 

ஒரே நாள்; அதே நாள் 

சமநோக்குள்ள



Even handed 

Even if 

Even minded 

Even now 

Even number 

Even surface 

Even then 

Evening 

Evenly 

Evenness 

Event 

Eventful 

Events (in all events) 

Eventual 

Eventuality 

Eventually 

Ever 

Everlasting 

Every 

Evict 

Eviction 

Evidence 

Evident 

Evidentially 

Evidently 

Evoke 

Evolution 

ஆ 

Evolutionism 

207 

சமநோக்குள்ள; ஒருபாற்கோடாத; 
ஓரச்சார்பற்றற பொதுநோக்குடைய 

இருந்தபோதிலும்; இருந்தாலும் 
சமநிலை மனதுடைய 

் இப்போதும்கூட 

இரட்டைப்படை எண் 
சமதளமான நிலம் 

இருந்தாலும் 
-சாயுங்காலம்; மாலைநேரம்; 

மாலைப்பொழுது 

சமமாக 

சமநிலை 

நிகழ்ச்சி, விளைவு; நிகழ்வு 

நிகழ்வுகளுள்ள; முக்கியமான 

எல்லா நிலையிலும்; எது 

நடந்தாலும்; என்ன நேர்ந்தாலும் 
நிகழக்கூடிய; இறுதியான 
நேர்வு; பின்வருநிலை; 
அடுத்துவருநிலை 
முடிவாக 

எப்பொழுதும்; எப்போதும் 

எக்காலத்தும் உள்ள; 

நீடுநிலைத்தல்; நீடித்திருக்கும் 
ஒவ்வொரு; எல்லா 

சட்டப்படிவெளியேற்று; 

அப்புறப்படுத்து 
வெளியேற்றல் 

சான்று; சான்று பகர்; எண்பி 

தெளிவான; ஐயமற்ற 

சான்றாக 

தெளிவாக; வெளிப்படையாக 

வெளிவரச்: செய் 

உள்ளது சிறத்தல்; 
படிநிலைவளர்ச்சி; படிமுறை 

வளர்ச்சி; பரிணாம -வளர்ச்சி 

வளர்ச்சிக் கோட்பாடு



Evolve 

Ex 

Exact 

Exactly 

Exaggerate 

Exaggeration 

Examination 

Examination centre 

Examination fees 

Examine 

Examined 

Examinee 

- Examiner 

Examining Fees 

Example 

Excadre 

Excavate 

Excavation 

Excavator 

Exceed 

Exceeded the age limit 

‘Exceeding 

Exceedingly 

Excel 

Excellence 

Excellency 

Excellent 
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வளர்ச்சியுறச்செய்; உருவாகு; 

உருவாக்கு 

முன்னாள்; மேனாள் 

சரிநுட்பமான; சரியான; 
துல்லியமான 

சரியாக 

மிகைப்படுத்திக் கூறு 

மிகைப்படுத்தல் 

தேர்வு; ஆராய்வு, சோதனை 

தேர்வு மையம் 

தேர்வுக் கட்டணம் 

தேர்வு நடத்து; பரிசீலனை செய் 

ஆய்வு செய்யப்பட்ட; 
பரிசீலிக்கப்பட்ட 

தேர்வு எழுதுபவர் 

தேர்வாளர்; ஆராய்வாளர் 
ஆராய்வுக் கட்டணம்; ஆய்வுக் 
கட்டணம் 

எடுத்துக்காட்டு; 

உதாரணம் 

முந்தைய பதவி நிலை 
தோண்டு; அகழ் 
அகழ்தல்; அகழ்வாய்வு 

தோண்டுபவர்; தோண்டும் பொறி 
எல்லை கட; விஞ்சு; மீறு 

அகவை வரம்பு கடந்த; குறித்த 
அகவை கழிந்த 
அதிகமான; மிகையான: வரம்பு 
கடக்கின்ற ர 

மிகையாக; அதிகமாக 

மேன் மையுறு; சிறப்புறச் செய்; 
மேம்படு 

சிறப்பு; மேன்மை; உயர்வு 
மேதகு 

மிகச் சிறந்த; நேர்த்தி வாய்ந்த 

சான்று;



Excellently 

Except 

* Exception 

Excerpt 

Excess 

Excess Expenditure 

Excess payment 

Excess Profits Tax (E.P.T) 

Excessive 

- Exchange 

Exchange accounts 

Exchange Compensation 

Allowance 

‘Exchange Deed 

Exchange Reminder 

Exchangeable 

Exchanger 
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Excise 

Excise Administration 

Excise Commissioner 
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Excise Duty 

Excise Manual 

Excite 

Exclude 

Excluding 
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சிறப்பாக 

தனியாக்கு; தவிர; இல்லாமல் 

புறநடை; நெறி விலக்கு; 
விதிவிலக்கு 

எடு பகுதி; பகுதி நகல் 
மிகை; மிஞ்சிய அளவு 

மிகைச் செலவு 

மிகைக் கொடுப்பு 

மிகை ஊதிய வரி 

மிகையான 

பரிமாற்றம்; மாறு 

மாற்றுக் கணக்குகள் 

பரிமாற்ற ஈட்டுப்படி; மாற்றிக் 

கொள்ளத்தக்க ஈட்டுப்படி 

பரிமாற்ற ஒப்பாவணம் 

மறுமொழியுடன் மீள் நினைவூட்டு 

பரிமாறத்தக்க 

பரிமாற்றுபவர் 

அரசுக் கருவூலகம்; ஆள்கை 

நிதியம் 
உள்நாட்டுப் பொருள்வரி; ஆயத் 

துறை 
ஆயத்துறை நிருவாகம் 

ஆயத்துறை ஆணையர் 

ஆயத்துறைக் குழு 
ஆயத் தீர்வை 

ஆயத்துறை நடைமுறைநூல் 
(ஒருவரது எண்ணங்களை / 
உணர்ச்சிகளை இயக்கிவிடு; 

ஊக்கு; தூண்டிவிடு 

விட்டுவிடு; நீக்கிவிடு; எடுத்துவிடு; 
தவிர் 

நீங்கலாக; தவிர்த்து 

விலக்கல்; தவிர்ப்பு; நீக்கம் 

சான்று நீக்கம்



Exclusive 

Exclusively 

Excommunicate 

Excommunication 

Ex-convict 

Excretion 

Excursion 
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Executant 

Execute 

Executed 
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Executive Authority 
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தனிச்சிறப்புடைய 

அதற்கேயுரிய; தனிப்பாங்குடைய 

சாதி நீக்கம் செய்; சாதியை 
விட்டுத் தள்ளி வை 

சாதிநீக்கம்; சாதியிலிருந்து தள்ளி 
வைத்தல் 

முன்னாள் குற்றவாளி; முன்னாள் 

சிறைக்கைதி 

மலக்கழிவு; எச்சம் 

இன்பச் சுற்றுலா; இன்பச் செலவு 

மன்னிக்கத்தக்க; பொறுத்துக் 
கொள்ளத்தக்க 

பொறுத்துக்கொள்; மன்னிப்பு; 
சாக்குப்போக்கு 

எழுதிக்கொடுத்தவர்; 

நிறைவேற்றுநர் 
செயற்படுத்து; முடித்து வை; மரண 
தண்டனை அளி 

செய்து முடிக்கப்பட்ட 

செய்துமுடித்தல்; நிறைவேற்றுதல்; 
தூக்குத் தண்டனை 
உடன்படிக்கை நிறைவேற்றல் 

ஆவணம் எழுதிக்கொடுத்தல் 

நிறைவேற்றல் கோரும் மனு 

நிறைவேற்று நடவடிக்கைகள் 

தூக்குத்தண்டனை நிறைவேற்றுநர் 
செயலாட்சி; செயலாண்மைக் குழு; 
செயலாட்சித் துறை; செயற்குழு 

செயல்திறன்; 
செயலாண்மைத்திறன் 

செயலாட்சித்துறையும் 

நீதித்துறையும் 
செயலாட்சி அதிகாரி 

செயற்குழு 

செயல்மன்றம்; செயலாட்சி மன்றம் 

செயலாண்மை அறிவுரைகள் 

செயல் அலுவலர்



Executive Staff 

Executor; Executrix 

Exemplary 

Exempli gratia (e.g) 

Exemplification 

Exempt 

Exempted 

Exemption 

Exercise 

Exertion 

Ex gratia 

Ex gratia grant 

Ex gratia payment 

Exhaust 
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Exhausted 

Exhibited 

Exhibit 
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Exhibitive 

Exhibitor 

Exhortation 
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செயலாண் பணியாளர்; 
செயலாட்சித் துறைப் பணியாளர். 

நிறைவேற்றுபவர்; தூக்குத் 
தண்டனை நிறைவேற்றுநர் 

எடுத்துக்காட்டாக உள்ள; முன் 
மாதிரியான 

சான்றாக 

நடத்தையின் மூலம்) தானே 

சான்றாக விளங்குதல்; 

சானறுகாட்டி விளக்குதல் 

விடுவி; விலக்குப்பெற்ற; 
விடுவிக்கப்பெற்ற 

விடுவிக்கப்பட்ட; விலக்குப் 
பெறப்பட்ட; விலக்களிக்கப்பட்ட 

விலக்களிப்பு; நெறிவிலக்கு 

பயிற்சி 

கடுமுயற்சி; விரைசெயல் 

கருணைத்தொகை; பணிக்கொடை 

கருணைக்கொடை 

கருணைத் தொகையளிப்பு 

பயன்படுத்தித் தீர்; புறம்போக்கு; 
உரமிழக்கச் செய்; பணிசெய்து 

களைத்துப் போ 

காற்றுப் போக்கி; வளிப்போக்கி 

களைப்புற்றண களைப்படைந்த 

காட்சிக்கு வைக்கப்பட்ட 

காட்சிக்கு வை; காட்சிப் 
பொருள்கள்; சான்றுப் 
பொருள்கள்; சான்றாவணம் 

பொருட்காட்சி 

காட்சிப்படுத்துகிற 

காட்சிக்கு வைப்பவர் 

நன்மதி கூறல்; அறிவுரை கூறுதல்; 
செவியறிவுறுத்தல் 
இடுபிண எடுப்பு; புதைத்த 
பிணத்தை வெளியில் எடுத்தல் 

ஆ
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Exigent 

Exile 

Exiled 

Exilement 

Exist 
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Existent 
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Exit 
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உடனடித் தேவை நிலை; 
நெருக்கடி நிலை 

உடனடியான 

நாடுகடத்தப்பட்டவர்; நாடுகடத்து 
நாடுகடத்தப்பட்ட 

நாடு கடத்தல் - 

உளதாயிரு; உயிர்வாழு; 

நிலைத்திரு 
இருத்தல்; உளதாயிருத்தல்; 
உளதாம் தன்மை; பிழைப்பு 

இருக்கிற; இப்போதைய 

இப் போதுள்ள; நடைமுறையில் 
உள்ள 

வெளியேறும் வழி; போகாறு 

வெளியேற்றக் கொள்கை 

அலுவல்வழி; பதவிவழி; அலுவலால் 
அலுவல்வழி உறுப்பினர்; பதவி 
வழி உறுப்பினர்; அலுவலால் 
உறுப்பினர் 

அலுவல்வழித் தலைவர்; பதவி 

வழித் தலைவர் 
கலப்புத்திருமணம்; உறவு அல்லாத 
வழித்திருமணம்; புறமணம் 
பழியைத் துடை; பழியிலிருந்து 

விடுவி, குற்றத்திலிருந்து விடுவி 
குற்றச்சாட்டிலிருந்து விடுதலை; 
பொறுப்பு விடுவிப்பு; பழிதுடைப்பு 

வரம்பிகந்த; முறையற்ற; 
அளவு கடந்த (தேவை/விலை 

அயற்பண்புடைய; அயல் 
திணைக்குரிய 

விரிவாக்கு; விரிவடையச் செய் 

விரிவுபடுத்தப்பட்ட 

விரிவுபடுத்துபவர் 

விரிவாக்கத்தக்க 

விரிவு; பெருக்கம்; விரிவடைதல்'
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விரிவடைந்துள்ள; பரவியுள்ள 

ஒருதலையான; ஒருசார்பான 

நாடுகடத்து 

நாட்டை விட்டு வெளியே(றுறல் 

எதிர்பார்; நம்பு; நம்பிக்கை வை 

எதிர்பார்க்கிற 

எதிர்பார்ப்பு; விருப்பம்; ஆசை; 
நம்பிக்கை 

எதிர்நோக்கு; எதிர்பார்ப்பு 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட; எதிர்பார்த்த 

தக்கது; உகந்தது 
உகந்த; தக்க 

விரைவுபடுத்து; விரைந்தனுப்பு 
விரைவு 

மிகு விரைவான 

விரைவார்ந்த தன்மையில் 

விரைவாக 

வெளியேற்று; நாடுகடத்து 

செலவு செய் 

செலவினம் 

செலவின விவர அறிக்கை 

செலவு; செலவுத் தொகை 

செலவு 

பட்டறிவு; நுகர்; துய்த்துணர்; பட்டறி 
பட்டறிவுச் சான்றிதழ் 

பட்டறிவுள்ள 

செய்ம்முறை; தேர்வாய்வு 

செய்ம்முறையான; பட்டறிவு சார்ந்த 

செய்ம்முறையாக; தேர்வாய்வு 
முறையாக 

ஆய்வாளர்; தேர்வாய்வு வினைஞர் 

ஆய்வு; தேர்ந்தாய்தல் 
வல்லுநர்



Expert Opinion 

Expertise 

Expiration 

Expiry 

Explain 

Explained 

Explainer 

Explanation 

Explanatory 

Explanatory Note 

Explicit 

Explicitly 

Exploitation 

Explorable 

Exploration 

Explore 

Explored 

Explorer 

Explosion 

Explosive Act 

Explosive Licence 

Explosives 

Exponent 

Export 

Export Duty 

Exported 

Exporter 

Export-Import Trade 

Expose 

Exposition 
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வல்லுநர் கருத்து 
சிறப்பறிவுத் திறம்; சிறப்புக் 
கருத்துரை 

முடிவு; இறப்பு 
காலக் கழிவு; கால முடிவு 

விளக்கு 

விளக்கப்பட்ட; தெளிவுபடுத்திய 

விளக்குபவர்; விவரிப்பவர் 

விளக்கம் 

விளக்கத்தக்க 

விளக்கக் குறிப்பு 

தெளிவான; வெளிப்படையான; 
விளக்கமான 

வெளிப்படையாக; தெளிவாக 

சுரண்டல்; தன்னலத்திற்குப் 
பயன்படுத்தல் 

ஆறாயத்தக்க 
முற்றாய்வு; துருவுதல்; புத்தாய்வுப் 
பயணம் 

ஆராய்; தேடு; விவரம் அறி 
ஆராய்ந்த; ஆராயப்பட்ட 

ஆராய்பவர் 

வெடிப்பொலி; வெடித்தல் 

வெடிபொருள் சட்டம் 

வெடிபொருள் உரிமம் 

வெடிபொருள்கள்; வெடி 

மருந்துகள் 
எடுத்துரைப்பவர்; விவரிப்பவர் 

ஏற்றுமதி 
ஏற்றுமதித் தீர்வை 
ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட 

ஏற்றுமதியாளர் 

ஏற்றுமதி இறக்குமதி வணிகம் 
வெளிப்படுத்து; 

தோலுரித்துக்காட்டு 
தெளிவு படுத்தல்; விளக்கம்; 
எடுத்துரைத்தல்



Ex-post facto 

Exposure 

Expound 

Express 

Express Bus 

Express delivery 

Express Memo 

Express Pay Order 

Express Telegram 

Express Train 

Expressed 

Expression 

Expropriation 

Ex-proprietor 

Expulsion 

Expunge 

Exrights 

Ex-serviceman 

Extant 

Extemporary 

Ex tempore 

Extemporize 

Extend 

Extended 

Extension 
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முந்தியதற்கும் சேர்ந்த நிலை 
திறந்த நிலை; மூடப்படாத 

விவரமாக எடுத்துக் கூறு; 
விளக்கு; பொருள் கூறு 

வெளிப்படுத்து; உடனடியான; 
விரைவான 

விரைவுப் பேருந்து 

விரைவஞ்சல்; விரைவு வழங்கீடு 

விரைவுக் குறிப்பாணை 

சம்பள அளிப்பு அதிகார ஆணை; 
விரைவுப் பணக் கொடுப்பாணை 

விரைவுத் தொலைவரி 

விரைவுத் தொடர்வண்டி 

வெளிப்படுத்தப்பட்ட 

சொற்றொடர்; தெரிவித்தல் 
சொத்தெடுப்பு; பறித்தல்; 
அடுத்தவர் சொத்தைக் கவருதல்/ 

அபகரித்தல் 
முந்தைய உரிமையாளர் 

வெளியே துரத்துதல்; நாடு 

கடத்துதல் 
நீக்கு; எடுத்துவிடு; துடைத்தழி 
முன்னாள் அதிகாரங்கள் 

முன்னாள் படைவீரர் 

இனனும் செயலில் உளதான; 
நடப்பிலுள்ள ஆவணம் 

முன்னேற்பாடின்றி; 
முன கூட்டித்திட்டமிடாமல் 

முயற்சியின்றி இயல்கிற; 

உடனடியாகச் செய்யப்படுகிற 

(உரை, பேச்சு) 

முன் ஆயத்தமின்றிப் பேசு 

விரிவாக்கு; நீட்டு; நீளச்செய் 

விரிவாக்கப்பட்ட; நீட்டிக்கப்பட்ட 

பெருக்கம்; நீட்சி; விரிவாக்கம் 

 



Extension Counter 

Extension of Service 

Extension Telephone 

Extensive 

Extensively 

Extent 

Exterior 

Exterminate 

Extermination 

External 

External Affairs 

Externally 

Extinct 

Extinction 

Extinguish 

Extinguisher 

Extort 

Extortion 

Extra 

Extra Judicial 
Extra Territorial Jurisdiction 

Extract 

Extraction (or) Deoiled cake 

Extracurricular Activities 
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விரிவாக்கக் கிளை; விரிவுக் 

கிளை 

பணி நீட்டிப்பு 

கிளைத் தொலைபேசி 

விரிவான; பரந்தகன்ற 

விரிவாக; விரிவான முறையில் 

பரப்பு; அளவு 
வெளிப்புற 

இல்லாது செய்; வேரோடு பிடுங்கு; 

அழி 
பூண்டோடு அழிவு 

வெளிப்புறமான; வெளியான 

வெளியுறவுத்துறை 
வெளிப்புறமாக 

மரபற்றழிந்த; வழக்காறொழிந்த 
(இ) அணைத்தல்; முழுவதும் 
அழிதல் 
அணைத்துவிடு; தணிவி 

தீயணைப்பான் 

வலுக்கட்டாயமாக எடுத்துக் 
கொள்; வல்லந்தமாகப் பிடுங்கிக் 
கொள் 

வல்லந்தமாக எடுத்துக்கொள்ளல் 

மிகையான; மிகைப்படியான 

சட்டமுறைக்குப் புறம்பான 

ஆட்சிவரம்பெல்லையைத் 
தாண்டிச் செலுத்தும் 

(அதிகாரம்) வரம்பெல்லை 

ஆட்சி / அதிகார உரிமை 

ஏதுமின்றிச் (அதற்கப்பால்) 
செலுத்தும் அதிகாரம் 
பிழிந்தெடு; பொழிப்பு; சுருக்கம் ; 
எடு குறிப்பு; பகுதி நகல் 

(எண்ணெய் நீக்கிய பிண்ணாக்கு 

பாடத்திட்டப் புறச் செயல்கள்; 
பாடத் திட்டம் சாராச் செயல்கள்



Extradition 

Extradition Warrant 

Extramural gang 

Extraneous 

Extraordinary 

Extraordinary expenditure 

Extraordinary Gazette 

Extraordinary Leave 

Extraordinary Pension 

Extraordinary powers 

Extravagance 

Extravagant 

Extravagantly 

Extreme 

Extremely 

Extremism 

Extremist 

Extremity 

Extricate 

Extrication 

Exuberance 

Exuberant 

Exult 
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அயல்நாட்டிடம் ஒப்புவிப்பு; 

தாயகத்துக்கு ஒப்புவிப்பு 

அயல்நாடு புகுந்த குற்றவாளிப் 
பிடியாணை 

வெளிப்பணிக் குழு 

அயலான; தொடர்பற்ற 

சார்பற்ற; சிறப்பான; 
பொதுநிலை கடந்த 

இயல்பு கடந்த செலவினம்; சிறப்புச் 

செலவினம் 

சிறப்பரசிதழ்; அரசிதழின் 
சிறப்பிதழ் 

பொதுமிகை விடுப்பு 

சிறப்பு ஓய்வூதியம் 

சிறப்பு அதிகாரங்கள் 

வீண் செலவுகள்; வரம்பிலாச் 

செலவினம் 

வீண் செலவு செய்கிற; 

கழிமிகையான; வரம்பு கடந்த; 
மட்டுமீறிய 

மட்டுமீறிய; வரம்பிகந்த 

கடைசியாக; மிகத் தீவிரமான 

மிக அதிகமாக 

தீவிரவாதம் 

தீவிரவாதி 

இறுதிமுனை; கடைசி; எல்லை 
அறுதி; இடர் மனக்கலக்கம்; துயர் 

தடை அல்லது இடருற்ற 
நிலையிலிருந்து விடுவி; 
துண்டித்து வெளிப்படு 

விடுவித்துக் கொள்ளுதல்; 
வெளிப்படுதல் 

செழிப்பு 

செழிப்பான 

பேருவகை கொள்



Exultant 

Exultation 

Eye Hospital 

Eye opener 

Eye Sight 

Eye Sketch 

Eye Witness 

F.0.B 

F.R. Cost 

Fabric 

Fabricate | 

Fabrication 

Face Value 

Facial Expression 

Facilitate 

Facility 

Facing 

Facsimile (fax) 

Facsimile Signature 

Fact 

Fact in issue 

Faction 

Factor 

Factories Act 

Factory 

Factotum 
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பேருவகை கொள்கிற 

பேருவகை 

கண் மருத்துவமனை 

கண் திறந்த; தெளிவூட்டிய 
கண் பார்வை 

நோக்க உருவரை 

நேரில் பார்த்த சான்றுரைஞர்; 

கண்ணுற்ற சான்றுரைஞர்; 
கண்ணால் பார்த்த சாட்சியர் 

கப்பலில் ஏற்றும்வரை செலவு 

அடிப்படை நெறிக் கட்டணம் 

துணி; கட்டுமானம்; புனைதல் 

கட்டமை; புனைந்து கட்டு; 
புனைந்துரை 

புனைதல் ; கட்டுதல் 

முகமதிப்பு 
முகக்குறிப்பு 
எளிதாக்கு; ஏந்து செய்; உதவு 

ஏந்து; எளிமை 

நோக்கியுள்ள 

உருவ நேர்படி; நிகரி 

ஒப்ப உருவ நேர்படி; கையொப்ப 
நிகரி; அச்சுக் கையொப்பம் 

பொருண்மை; மெய்ம்மை; 
நிகழ்ச்சி 

தீர்வுதரு பொருண்மை; தீர்வுறு 
பொருண்மை 

உட்கலாம்; உட்பூசல்; உட்கட்சி 
வேறுபாடு 

காரணக்கூறு; ஆக்கக் கூறு 

தொழிற்சாலைச் சட்டம் 

தொழிற்சாலை; தொழில் மனை; 
தொழிற்கூடம்; தொழிலகம் 

பல திற வேலையாள்



Facts in Evidence 

Factual 

Factual error 

Factum 

Faculty 

Fag end of the year 

Fail 

Failing which 

Failure 

Failure of Justice 

Failure to Report 

Fair 

Fair copy 

Fair copy Register 

Fair Price shops 

Fair price 

Fairly satisfactory 

Fairly 

Fairness 

Fairs and Festivals 

Faith 

Faithful 

Faithfully, yours 

Faithfulness 

Faithless 

Faithlessly 
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சாட்சியத்தில், சான்றுகளில் 
தெரிய வந்த தகவல்கள்; 
சாட்சியத்தில் வெளிப்படும் 
உண்மைகள் 

மெய்ந் நிகழ்ச்சியைச் சார்ந்த; 
உண்மையான; மெய்யான 

கருத்துப் பிழை 
உண்மை 

வினைத்திறம்; புலம்; துறை; 
பல்கலைக்கழகக் கலையியல் / 

அறிவியல் பிரிவு; 
புலப்பேராசிரியர் 
ஆண்டின் கடையெச்சம்; 

ஆண்டுமுடியும் தருவாய் 
(தேர்வில்) தவறுதல்; 
தோல்வியடைதல் 

செய்யத் தவறும் நிலையில் 
தோல்வி 

நீதி தவறுகை 
அறிவிக்கத் தவறுதல் 
அழகான; நேர்மையான; 
செவ்வையான 

செவ்வைப் படி 
செவ்வைப்படிப் பதிவேடு 
நியாயவிலைக் கடைகள்; நேரிய 
விலைக்கடை 
நியாயவிலை; நேரிய விலை 

ஒருசீராக மனநிறைவளிக்கிற; ஒரு 
சீராக ஏற்கத்தக்க 
உரிய வகையில் 

அழகு 
சந்தைகளும் திருவிழாக்களும் 

நம்பிக்கை 

நம்பிக்கைக்குரிய உண்மையான; 
நேர்மையான 

தங்கள் உண்மையுள்ள 

நம்பிக்கை; உண்மைத்தன்மை 

நம்பிக்கையற்ற 

நம்பிக்கையற்று



Fake 

Fake coin 

Fake currency 

Fallacy 

Fallow 

False 

False ceiling 

False claim 

False Evidence 

False Personation 

False Weights and Measures 

Falsely 

Falsification of Accounts 

Falsification of Records 

Falsification 

Falsify 

Fame 

Famed 

Fameless 

Familiar 

Familiarity 

Familiarize 

Familiarly 

Family 

Family Allowance 

Family Benefit Fund 

Family Benefit Scheme 

Family Circumstances 
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போலித்தனம் 

கள்ளநாணயம்; கள்ளக் காசு 

கள்ள நோட்டு; கள்ளப்பணத்தாள் 

தவறான வாதம்; போலிவாதம்; 
தவறு; குற்றம்; குறைவு; 
குறைபாடு; மயக்க வழு 

வறள் நிலம்; பயிரிடப்படாத நிலம்; 
வறண்ட 

பொய்யான; தவறான 

ஒப்பனைக் கூரை 

முறையற்ற கோரிக்கை 

பொய்ச் சான்று 

ஆள்மாறாட்டம் 

தவறான எடைகளும் 
அளவைகளும் 

பொய்யாக; தவறுதலாக 

பொய்க்கணக்கு எழுதுதல் 

பொய்ப் பதிவுரு அமைத்தல் 

மோசடி; மாற்றம் செய்தல்; 
பொய்யாகப் புனைதல்; புரட்டுச் 
செய்தல் 

பொய்யாக்கு 

புகழ்; புகழ்பெறு 

புகழ்பெற்ற 
புகழற்ற 
நன்குதெரிந்த; பழகிய; 
பழக்கமான 

நெருங்கிய அறிமுகம் 

பழக்கப்படுத்து, அறிமுகப்படுத்து; 
பழக்கமாக்கு; பழக்கமாகு 

பழக்கப்பட்ட முறையில் 

குடும்பம் 

குடும்பப் படி 

குடும்பக்காப்பு நிதி 

குடும்பக்காப்புத் திட்டம் 

குடும்பச்சூழ்நிலை; குடும்பச்சூழல்



Familyman 

Family matter 

Family Pension 

Family Planning 

Famine 

Famine Allowance 

Famine Relief 

Famine Relief Programme 

Famous 

Fan 

Fanatic 

Fanciful 

Fancy 

Fancy goods 

Fantastic 

Fantasy 

Far 

Fare 

Fare list 

Fare table 

Farewell 

Farewell Address 

Farewell party 

Farm 

Farm Economy 

Farm forestry 

Farm Manager 
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இல்லறத்தான் 
குடும்பச் செய்தி 

குடும்ப ஓய்வூதியம் 

குடும்பநலத் திட்டம்; 
குடும்பக்கட்டுப்பாடு 

பஞ்சம்; வறட்சி; வற்கடம் 

பஞ்சகாலப் படி; வற்கடக்காலப்படி 

பஞ்ச இடருதவி;வற்கட இடருதவி 

பஞ்ச இடருதவித் திட்டம்; 

வற்கட இடருதவித் திட்டம் 

புகழ்பெற்ற, மிகச் சிறந்த; 
பிரபலமான 

விசிறி 

விடாப்பிடியர்; வெறியர் 

அழகான; கற்பனையான 

_ மனத்தைக் கவர்ந்த; அழகான; 
கவர்கிற; பிடித்தமான; கற்பனை 
எண்ணம் 

பகட்டுப் பொருள் 

நம்பமுடியாத; உன்னதமான 

கற்பனை; ஊகம் 

வெகுதொலைவிலுள்ள; 
வெகுதொலைவு;தொலைவான 

வண்டி வாடகை; வண்டிக் கூலி: 

கட்டணப் பட்டியல் 

கட்டண அட்டவணை 

விடைபெறுதல்; வாழ்த்தி 
வழியனுப்பல் 

வாழ்த்து; வழியனுப்பு வாழ்த்துரை; 
விடைதரு விழா உரை _- 

விடைதரு விருந்து; விடைதரு 
விழா 

பண்ணை 

பண்ணைப் பொருளியல் 

பண்ணைக் காடுகள் 

பண்ணை மேலாளர்



Farm yard manure 

Farmer 

Farming 

Farther 

Fascinate 

Fascinating 

Fascination 

Fashion 

Fasli 

Fast 

Fasten 

Fasting 

Fat 

Fatal 

Fatal Accident 

Fatalism 

Fatalist 

Fatality 

Fate 

Fated 

Father 

Father Land 

Fatherhood 

Father-in-law 

Fathom 

Fatigue 
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தொழு ௭௬; பண்ணை உரம்; 

தொழுவுரம் 
உழவர்; வேளாளர் 

பண்ணையம்; வேளாண்மை; 

பண்ணைத்தொழில் 

தொலைவாக 

உள்ளம்கவர்; நாட்டம் ஈர்; ஈர் 

உள்ளம் கவருகிற 

கருத்தை ஈர்க்கும் பொருள் / 
கவரும் பொருள் 

புதுப்பாணி வழக்கம்; அன்றாட 
வாழ்க்கை நடைமுறை; 
நாகரிகப்போக்கு; புதுப்பணி; 

புதுவடிவு 
வருவாய்த் துறை ஆண்டு; 
விளைச்சல் ஆண்டு 

நோன்பு; பட்டினி; உண்ணாநிலை 

கட்டு; இணை; சேர், கட்டவுதவும் 
பொருள்; இணைக்க உதவும் 
பொருள் 

உண்ணாமை; உண்ணா நிலை 

பருத்த; கொழுத்த 

இறப்புக்குரிய; அழிவார்ந்த 
உயிரழிக்கும் ஏதம்; இறப்புக்குரிய 
நேர்ச்சி 

ஊழ்வலிக் கோட்பாடு 

ஊழ்வலிக் கோட்பாட்டாளர் 

இடர்; துன்பம்; விலக்கவியலா 
நேர்ச்சி 

ஊழ்; ஊழ்வலி 

ஊழ்வினையான 

தந்ைத; தகப்பன்; அப்பன் 

தந்த நாடு 
தந்ைத நிலை 
மாமனார் 

ஆறடியாழ அளவு 

களைப்பு, சோர்வு; அயர்ச்சி



Fatigued 

Fatiguing 

Fatness 

Fault 

Faultless 

Faulty 

Favour 

Favourable 

Favourable orders 

Favourable Season 

Favourableness 

Favoured 

Favourite 

Favouritism 

Fax 

Fear 

Fearful 

Fearfully 

Fearless 

Fearlessly 

Feasibility Report 

Feasibility 

Feasible 

Feast 

Feather 

Feature 

Federal 
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களைப்புற்ற சோர்வடைந்த 

களைப்புறச் செய்கிற 

பருமன் 

குற்றம்; தவறுகை; தவறு 
குற்றமற்ற 
குற்றமுள்ள; பிழையான; பழுதான 

உதவி; உதவி செய்; தயை செய்; 
தனிச்சலுகை 

சார்பான; தனிச்சலுகையான 

இசைவானஆணைகள்; தக்க 
ஆணைகள்; தனிச்சலுகை 
ஆணைகள் 

தக்க பருவம்; ஏற்ற பருவம் 

தனிச்சலுகை; இசைவான 
தன்மை 

தனிச்சலுகை பெற்ற 

பிடித்தமான; விருப்பமான 

ஒருதலைப்பற்று; தனிப்பற்று; 
ஆரவப்பற்று 
நிகரி; தொலைநகல் 

அச்சம்; அச்சப்படு 

அச்சந்தரு ; அஞ்சத்தகு 
அச்சத்துடன் 

அஞ்சாமை 

அச்சமற்று 
(திட்ட) வாய்ப்புறுதி அறிக்கை 

செய்தகவு; இயலுந்தன்மை; 

வாய்ப்புறுதி; சாத்தியம் 

நடைபெறக்கூடிய; இயலக்கூடிய; 
(செய்யத்தக்க) வாய்ப்புடைய 

விருந்து 
சிறகு 
தோற்றம்; சிறப்பியல்பு; உருவம்; 

கூறு 
கூட்டமைப்பான



Federal Government 

Federate 

Federation 

Fee 

Fee Remission 

Feeble 

Feedback 

Feeder category 

Feeder Post 

Feeding charges 

Fees for stamping 

Felicitate 

Felicitation 

Felicitator 

Felicity of expression 

Felicity 

Fellow 

Fellowship 

Female 

Female escort warder 

Feminity 

Feminine 

Fence 
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கூட்டிணைவரசு; கூட்டரசு; 

கூட்டாட்சி 

கூட்டுவி 

கூட்டமைப்பு; கூட்டுப் பேராட்சி; 

ஒன்றியம் 

கட்டணம் 

கட்டணத் தள்ளுபடி 

வலுவற்ற; மெலிந்த; இளைத்த 
பின்னூட்டம்; பயனீட்டம் 

வாய்ப்புள்ள அடுத்த 
உயர்பதவிக்குச் செல்லும் 
பதவித்தரம்; வளர்நிலைப் 
பணியிடம 

பதவி உயர்வு வாய்ப்புப் பணியிடம்; 
வளர்நிலைப் பணியிடம் 

உணவுக் கட்டணம்; தீவனக் 

கட்டணம் 

(எடை, அளவைக்கான) 
முத்திரைக் கட்டணம் 

மகிழ்ச்சி தெரிவி; வாழ்த்துக் கூறு 

வாழ்த்து 
வாழ்த்துபவர் 

சொற்றிறன் 

பெருமகிழ்ச்சி 

நண்பன்; துணைவன்; தோழன்; 
வேலைக்காரன்: கூட்டாளி 

தோழமை; தகைமை; புத்தாய்வு 
மாணவர் நிலை; ஆய்வு 

உதவித்தொகை 

பெண் 

வழித்துணைப் பெண் காவலர் 

பெண்மை 

பெண்ணியம் சார்ந்த; 

பெண்மைக்குரிய 

சுற்றுச்சுவர்; வேலி; அடைப்பு; 

பாதுகாத்திடு; கத்திச் 
சண்டையிடு; கம்புச்சண்டையிடு



Fencing 

Fermentation 

Ferocious 

Ferociously 

Ferocity 

Ferrous 

Ferry 

Fertility 

Fertileness 

Fertilisation 

Fertiliser 

Fertilize 

Festival Advance 

Festival 

Festivity 

Festoon 

Fete 

Feud 

_ Fever 

Feverish 

Few 

Fibre 

Fibrous 

Fickle 

Fiction 

Fictitious 

Fictitiously 

Fidelity 

Fidelity Bond 

Fidelity Guarantee Bonds 
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வேலியமைப்பு; கத்திச்சண்டை 

புளித்தல்; பொங்குதல் 

கொடிய; அச்சந் தருகிற; 
முரட்டுக்குணமுள்ள; கொடிய 

வன்கொடிய 

கொடுமனப் போக்கு 

இரும்பு ; இரும்பு சார்ந்த 
தோணி; தோணித்துறை 
வளமான; செழிப்பான 

செழிப்புத்தன்மை 

கருவுறல் 
உரம் 
வளமாக்கு; செழிப்பாக்கு 

விழாக்கால முன்பணம்; 
பண்டிகை முன்பணம் 

பண்டிகை; விழா; திருவிழா 
பண்டிகை; விழாக்காலம்; 
மகிழ்ச்சித் திருநாள் 

தோரணம் 

மகிழ்ச்சித் திருவிழா 

வழிவழிப் பகை; குடிமரபுப் பகை 

காய்ச்சல் 

காய்ச்சலுள்ள 

சில; குறைவான 

நாரியற் பொருள்; இழை வகை; 

நார், நார்ப்பொருள் 
நார்களினாலான; நார்த்திசு 

நிலையற்ற; உறுதியற்ற 
கற்பனைக் கதை 

போலியான; உண்மையல்லாத; 
கற்பனையான 

பொய்யாக: போலியாக 

நம்பிக்கை 

நம்பிக்கைப் பிணைமுறி 

நம்பிக்கைப் பொறுப்புறுதிப் 
பிணையுறிகள்



Fief 

Field 

Field Assistant 

Field boundary 

Field measurement book 

Field Officer 

Field Register 

Field report 

Field sketch 

Field staff 

Field stone 

Fieldman 

Fight 

Fighter 

Figure 

File 

File Disposal (F.Dis) 

File pad 

File with D.Dis No. 

Filing 

Filing fees 

Filing of index slips 

Filing of records 

Filled 

Film 

Film actor 

Filmed 

Filter point 

226 

நில நல்கை 

வயல்; புலம்; நிலம்; களம் 

களப்பணி உதவியாளர் 

புல எல்லை 

புல அளவைப் புத்தகம் 

களப்பணி அலுவலர் 

புலப் பதிவேடு 

களப்பணி அறிக்கை 

புல உருவரைப் படம் 

களப்பணியாளர் 

புல எல்லைக் கல் 

களப்பணியாள் 

சண்டை; போர் 

போராளி; போர் வானூர்தி 

எண்; இலக்கம்; உருவம்; படம்; 
சித்திரம், தோற்றம்; புள்ளி விவரம் 
கோப்பு, தாக்கல்செய்; கோத்து வை 
கோப்பு முடிவு (கோ.மு.) 

கோப்பு அட்டை 

ப.மு. எண். கோப்புடன் 
சேர்த்திடுக 
கோத்தல்; கோப்பிலிடல்; தாக்கல் 
செய் 

தாக்கல் கட்டணம் 

அட்டவணைச் 
கோத்தல் 

பதிவுருக்களைக் கோத்து 
வைத்தல் 

நிரம்பிய; நிரப்பிய 
திரைப்படம்; படச்சுருள்; 
மென்படலம் 

திரைப்பட நடிகர் 

திரைப்படமாக்கப்பட்ட 

வடிமுனைக்குழாய் 

சீட்டுகளைக்



Filter 

Filtrate 

Filtration 

Final 

Final accounts 

Final Assessment 

Final audit memorandum 

Final bill 

Final decree 

Final Modification Statement 

Final order 

Final payment 

Final withdrawal 

Finalisation 

Finalise 

Finality 

Finally 

Finance 

Finance Bill 

Finance Committee 

Finance Department 

Financed 

Financial 

Financial Adjustment 

Financial Administration 

Financial Agreement 

Financial Aspect 

Financial Bill 

Financial Code 

Financial Commission 

Financial Control 

Financial Corporation 
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வடிகட்டி; வடிகட்டு; வடிப்பான்; 
வடிகலம் 

வடிகட்டு 

வடிகட்டுதல் 

முடிவான; இறுதியான; 
அறுதியான 
இறுதிக் கணக்குகள் 
முடிவான வரிவிதிப்பு 

இறுதித் தணிக்கைக் குறிப்பு 
இறுதிப் பட்டி 
இறுதித் தீர்ப்பாணை 
இறுதித் திருத்த விவர அறிக்கை 
இறுதி ஆணை 
இறுதிக் கொடுப்பு 
இறுதிப் பெறுகை 

இறுதி வடிவாக்கம்; இறுதிசெய்தல் 

இறுதி செய்; முடிவு செய் 

இறுதி நிலை 
இறுதியாக; முடிவாக 
நிதி; நிதியகம்; குவை; குவையகம்; 
பொருளகம் 

நிதிச் சட்ட வரைவு 

நிதிக் குழு 
நிதித் துறை 
நிதியளிக்கப்பட்ட 

நிதி பற்றிய; நிதி சார்ந்த 
நிதிச் சரிக்கட்டல் 

நிதி நிருவாகம்; நிதி ஆட்சி 
நிதி உடன்பாடு 

நிதி நோக்கு; நிதி சார்ந்த அம்சம் 
நிதிநிலைச் சட்ட வரைவு 

நிதிவிதித் தொகுப்பு 
நிதி ஆணையம் 

நிதிக் கட்டுப்பாடு 
நிதிக் கழகம்



Financial Crisis 

Financial Emergency 

Financial Implication 

Financial Investment 

Financial Irregularity 

Financial ledger 

Financial outlay 

Financial position 

Financial powers 

Financial propriety 

Financial sanction 

Financial Statement 

Financial Year 

Financier 

Findings 

Fine 

Fine Arts 

Finger mark 

Finger prints 

Finish 

Finished 

Finished articles 

Finished goods 

Finishing 

Finite 

Fire 

Fire accident 
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நிதி இடர்ப்பாடு 

நிதி நெருக்கடி 
நிதிச் செலவுப் பொறுப்பு; நிதி 
பொறுப்பு; நிதிச் சுமை 

நிதி முதலீடு 
நிதி முறைகேடு 
நிதிப் பேரேடு 

நிதி ஒதுக்கீடு 
நிதிநிலை 
நிதி அதிகாரங்கள் 

நிதித் தகவு; நிதி 
ஒழுங்குமுறைமை 

நிதி ஒப்பளிப்பு 
நிதிநிலை விவர அறிக்கை 

நிதியாண்டு 

நிதி வசதி செய்பவர்; 
நிதியளிப்பவர்; நிதியாளுநர்; 
பொருளுதவியாளர் 

முடிவு; கண்டறிந்தவை 
தண்டம்; தண்டப் பணம்; 
ஒறுப்புக் கட்டணம்; நேர்த்தியான; 
செப்பமுடைய 

கவின்கலைகள்; நுண்கலைகள் 

விரற்குறி 
விரல் பதிவுகள் 

முடித்து வை; முடிவு; இறுதி 
முடிவடைந்த; முடிக்கப்பட்ட; 

நிறைவுபெற்ற 
ஆக்கப்பெற்ற பொருள்கள் 

வேலை நிறைவுபெற்ற 
பொருள்கள் 

முடிவாக்கம் 

வரையறுக்கப்பட்ட 

தீ; நெருப்பு; தீ நேர்ச்சி; நெருப்பு 
நேர்ச்சி; நெருப்போலம் 
தீ விபத்து; தீ நேர்ச்சி



Fire-alarm 

Fire arms 

Fire bricks 

Fire brigade 

Fire bucket 

Fire engine 

Fire extinguisher 

Fire insurance 

Fire proof 

Fire services 

Firewood 

Fireworks 

Firing Order 

Firka 

Firm 

Firmly 

Firmness 

First aid box 

First Aid Centre 

First aid kit 

First charge 

First copy 

First crop 

First information 

First information report 

First offender 

First payment 

First 

Fiscal Year 
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தீ எச்சரிக்கை 

சுடுபடைக் கலங்கள். 

உலைச்செங்கல்; 
தீக்காப்புச்செங்கல் 

தீயணைப்புப் படை 

தீயணைப்பு வாளி 

தீயணைப்பு ஊர்தி/எந்திரம்/வண்டி 

தீயணைப்பான் 

தீ ஈட்டுறுதி; தீ விபத்துக்காப்பீடு 

தீப்பற்றாத 
தீயணைப்புத் துறை; தீயணைப்புப் 
பணித் தொகுதி 

விறகு 
வாணவேடிக்கைகள்; 
வானவேடிக்கைகள் 

சுடுவதற்கான ஆணை; சுடும் 

ஆணை 
குறு வட்டம்; உள் வட்டம் 

கூட்டுவணிக நிலையம்; நிறுவனம்; 
உறுதியான; நிலையான 

உறுதியாக; திடமாக 

உறுதித்தன்மை 

முதலுதவிப் பெட்டி 
முதலுதவி நிலையம் 
முதலுதவிப் பெட்டி 
முதற்பற்று; முதற்செலவு; 
முதற்பொறுப்பு 
முதற்படி 
முதற் பட்டம்; முதற்பருவப்பயிர் 
முதல் தகவல் 

முதல் தகவல் அறிக்கை 

முதல் முறையாகக் குற்றம் புரிபவர் 

முதற்கொடுப்பு 

முதல்; முதலாவது 
நிதியாண்டு



Fiscal 

Fiscal policy of state 

Fish 

Fish culture 

Fish farm 

Fish preservation 

Fishermen Cooperative Society 

Fishery 

Fishery rental 

Fishery Research 

Fishery right 

Fishing hand 

Fishing right 

Fit 

Fitment table 

Fitness 

Five year plan 

Fix 

Fixation 

Fixation of fair rent 

Fixation of pay 

Fixed assets 

Fixed Deposit 

Fixed Travelling Allowance 

Fixed 

Flag 

Flag hoisting 

Flag mast 

Flagging 

Flash back 

230 

அரசு நிதி வருவாய் தொடர்பான 

அரசு வரிவிதிப்பு நிதி வருவாய்க் 
கொள்கை 

மீன் 

மீன் வளர்ப்பு 

மீன் பண்ணை 

மீன் பதனம் 

மீனவர் கூட்டுறவுச் சங்கம் 

மீன்வளம் 

மீன் பாசிக் குத்தகை 

மின்வள ஆராய்ச்சி 

மீன்பிடி உரிமை 

மீன்பிடி துணையாள் 

மீன்பிடி உரிமை 

தகுதியான; பொருத்தமான 
பொருத்த அட்டவணை 

தகுதி; பொருத்தம் 
ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 
உறுதிசெய்; முடிவு செய்; தீர்மானி; 

அறுதியிடல் 
நேரிய வாடகை அறுதியிடல் 
சம்பளம் அறுதியிடல் 

நிலையான இருப்புகள்; 
நிலைவைப்பு; அசையாச் சொத்து 

காலவரை வைப்புத்தொகை 

அறுதியிட்ட பயணப் படி 

நிலையான;பொருத்தப்பட்டுள்ள 

கொடி 

கொடியேற்றுதல் 

கொடிக் கம்பம் 

குறிப்படையாளக் கொடி வைத்தல்; 
அடையாளக்கொடி வைத்தல் 
மீள் காட்சி: முன்காட்சி; 

திருப்புக்காட்சி: நினைவோட்டம்; 
முன் நினைவுக் காட்சி



Flash back technique 

Flash irrigation 

Fiat rate 

Flats 

Flattery 

Flavour 

Flavoured 

Flaw 

Flaying 

Flee 

Fleet 

Fleet (Bus) owner 

Flexibility 

Flexible 

Flight 

Flimsy 

Floating Capital 

Floating Island 

Floating Population 

Flood 

Flood Control 

Flood Gates 

Floor 

Floor area 

Floor price 

Floral tribute 

Floriculture 

Flour mill 
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காட்சிப் பின்னோக்கு உத்தி 

தெளிப்பு நீர்ப்பாசனம் 
ஒரேவிலை 

குடியிருப்புத் தளங்கள்; 
அடுக்ககங்கள்; அடுக்குமாடிக் 
குடியிருப்புகள்; அடுக்கு வீடுகள், 
அடுக்கு மனை 

முகப் புகழ்ச்சி; தேவையற்ற 
பாராட்டு 
நறுமணம் 
நறுமணமூட்டப்பட்ட; 
சுவையூட்டப்பட்ட 

குறைபாடு; குற்றம்; வழு 
தோலுரிப்பு 
ஓடிப்போ; தப்பியோடு 

கப்பற்படை; பேருந்துத் தொகுதி 
பேருந்துத் தொகுதி உரிமையாளர் 
இசைவிணக்கம்; நெகிழ்வுத் 
தன்மை 
இசைவிணக்கமுடைய; நெகிழ்வுத் 
தன்மையுடைய; வளையத்தக்க 
வானூர்திப் பயணம்; பறத்தல்; 
விட்டோடுதல் 

அற்ப; உறுதியற்ற நொய்தான 
நடப்பு மூலதனம்; நடைமுதல் 

மிதக்கும் தீவு 
(ஒரு நகருக்குள்) வந்து செல்லும் 
மக்கள் தொகுதி 

வெள்ளம் 

வெள்ளக் கட்டுப்பாடு 

வெள்ள வாரி; வெள்ள மடை 

தளம்; தரை 
தளப் பரப்பு 

அடிநிலை விலை; உருவாக்க 
விலை 

மலரஞ்சலி 

மலரியல்; பூஞ்செடி வளர்ப்பு 

மாவு ஆலை



Flow irrigation 

Flower 

Fluctuate 

Fluctuation 

Fluency 

Fluent 

Fluid 

Flush out latrine 

Flying 

Flyleaf 

Flyover 

Focal Point;Focus 

Fodder 

Foil 

Fold 

Folder 

Folio 

Folk 

Folk-lore 

Follow 

Follow up 

Follow up action 

Follower 

Following 

Folly 

Food 

Food adulteration 

Food and Agricultural 
Organisation 
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ஓடு நீர்ப்பாசனம்; 
கால்வாய்ப்பாசனம் 

பூ; மலர் 

ஏறி; இறங்கு; ஏற்ற 
இறக்கத்தோடு இரு 
ஏற்ற இறக்கம் 
சொல்லோட்டம்; ஆற்றொழுக்கான 
நடை; தடையில்லாப் பேச்சு 

தங்குதடையற்ற 
நீர்த்தன்மையுள்ள; கசியும் 
தன்மையுள்ள; திரவம் 

பாய்நீர்க் கழிப்பிடம்; நீரடிக் 
கழிப்பிடம் 

பறக்கிற 

குறிச்சீட்டு; அடையாளச்சீட்டு 

மேம்பாலம் 

குவிமையம் 

தீனி; தீவனம் 

இதழ்; தகடு; முறிதல்; முறியடி; 
முயற்சியைத் தடு 

மடிப்பு; மடக்கு; மடி 

மடிப்புத் தாள் 
இருபுற இணைப் பக்கம்; 
எதிரெதிர்ப் பக்கம்; இருமடி 
நாட்டுப்புற மக்கள் 
நாட்டுப்புற மக்கள் வழக்காற்றியல்; 
நாட்டுப்புறவியல் 
பின்பற்று; பின்செல்; பின்தொடர் 
தொடர்ச்சி; தொடர்ந்து 

தொடர் நடவடிக்கை 
பின்பற்றுபவர் 
கீழே சொல்லப்பட்ட; பின்பற்றுகிற; 
பின்தொடரும் 
மடமை; தவறு; அறியாமை 
உணவு 

உணவுப்பொருள் கலப்படம் 

உணவு வேளாண் நிறுவனம்



Food control 

Food corporation of India 

Food crop 

Food habits 

Food stuff 

Foolscap paper 

Footboard 

Footbridge 

Footnote 

Footpath 

Footrest 

Footstep 

Footwear 

For 

For and Against 

For enquiry and report 

For favourable consideration 

For necessary action 

For Official use 

For Orders 

For Personal Attention 

For Ready Reference 

For the purpose of 

For the sake of 

Forbearance 

Forbid 

Forbidden 

Force 

Forced 

Forceful 
' 417-4—8a 

ட 
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உணவுக் கட்டுப்பாடு 

இந்திய உணவுப்பொருள் கழகம் 

உணவுப் பயிர் 

உணவுப் பழக்கங்கள் 

உணவுப்பொருள் 

முழுத் தாள் 
பேருந்தின் படிக்கட்டு 

நடைப்பாலம் 

அடிக்குறிப்பு 
நடைப்பாதை 

காலடி தாங்கி; காலடி மணை; 
அடிதாங்கி 

அடிச்சுவடு 

காலணிகள்; காலணியகம்; 
தாளணிகள்; மிதியடியகம்; 
தொடுதோல் அணிகள் 

ஆக (அதற்காக, அவருக்காக) 

ஏற்பும் எதிர்ப்பும்; சார்பும் எதிர்ப்பும் 
விசாரணை செய்து அறிக்கை 

பரிவான பார்வைக்கு; கனிவுடன் 

கருதிப்பார்க்க 

தக்க நடவடிக்கைக்காக 

அலுவலகப் பயன்பாட்டிற்கு 

ஆணைக்கு; ஆணைக்காக 

நேர்முகக் கவனத்திற்கு; தனிக் 

கவனத்திற்கு 
உடனடிப் பார்வைக்காக 

நோக்கத்திற்காக; பொருட்டு 

பொருட்டு 

பொறுமை; அருளிரக்கம் 

தவிர்; தடுத்து நிறுத்து 
விலக்கப்பட்ட; தடைசெய்யப்பட்ட 

படை; வற்புறுத்து; வலிமை 

வல்லந்தப்படுத்தப்பட்ட; வல்லந்தம் 

வலிமையான



Forcibly 

Fore knowledge 

Fore warning 

Forecast 

Forecast of expenditure 

Forego 

Foregoing 

Foregone 

Foreign 

Foreign Collaboration 

Foreign employer 

Foreign Exchange 

Foreign liquor 

Foreign Service 

Foreign Service Terms 

Foreigner 

Foreman 

Foremost 

Forenoon (AM) 

Forensic Medicine 

Foresee 

Foresight — 

Forest 

Forest College 

Forest department 

Forest Guard 

Forest offences 

Forest protection 
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வல்லந்தமாக 

முன்னறிவு 
முன்னெச்சரிக்கை 

முன்னறிவிப்பு 

செலவின முன் மதிப்பீடு 

இழ, கைவிடு; விட்டுவிடு 
முன்செல்கிற; விட்டுவிடுகின்ற 

முன்சென்ற; விட்டுவிட்ட; முன்பே 

(முடிவு) செய்த 
அயல்; வெளிநாட்டுக்குரிய 

அயல்நாட்டு உடனுழைப்பு 

வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த வேலை 
அளிப்பவர் 

அந்நியச் செலாவணி 

அயல்நாட்டு மதுவகை 

அயல்துறைப்பணி; அயற்பணி 

அயல்துறைப்பணி வரையறைகள் 

வெளிநாட்டார்; அயல்நாட்டார் 

முதலாள் (தொழிற்பிரிவு) 

மிக முகாமையான 

முற்பகல் (மு.ப) 

தடய ஆய்வு மருத்துவம்; 
தடயவியல் மருத்துவம் 

முன்னுணர்; முன்னறி 
தொலைநோக்கு; முன்னோக்கு; 

முன்னறிவு 
காடு; வனம் 

கானியற் கல்லூரி; காட்டியல் 
கல்லூரி; வனவியல் கல்லூரி 

வனத்துறை; கான்துறை; 

அடவித்துறை 
வனக்காவலர்; அடவிக் காப்பாளர் 
அடவிக் குற்றங்கள் 

அடவிக் காப்பு; வனக்காப்பு



Forest Range Office 

Forest Revenue 

Forest road 

Forest Seigniorage 

Forest utilisation 

Forestall 

Forestation 

Forester 

Foreteller 

Forethought 

Foreword 

Forefathers 

Forfeit one’s bail 

Forfeit 

Forfeit the right 

Forfeiture 

Forged document 

Forged signature 

Forged 

Forgerer 

Forgery 

Forget 

Forgive 

Forgiveness 

Forgiving 

Form 

Form of Address 

Form proof 
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அடவிச் சரக அலுவலகம்; 
வனச்சரக அலுவலகம் 

அடவி வருவாய் 

காட்டுச் சாலை; அடவிச் சாலை 

காட்டு வரி; வனவரி 

காட்டுப் பயன்பாடு 

முன்னுணர்ந்து தடு 
காடு வளர்ப்பு 

அடவிக்காவலர்; கான்காவலர்; 
வனக்காவலர் 

வருமுன் உரைப்பவர் 
முன் சிந்தனை 

முன்னுரை 
முன்னோர் 
வரம்பு கடந்தமையால் பிணை 
இழக்கச்செய் 

இழக்கச்செய்; பறிமுதல் செய் 

உரிமை இழக்கச் செய்; 
உரிமையைப் பறிமுதல் செய் 

தண்ட இழப்பு; பறிமுதல் 
போலி ஆவணம்; பொய் ஆவணம் 

கள்ளக் கையொப்பம்; கள்ளக் 
கையெழுத்து 

பொய்யான; கள்ளத்தனமான 

கள்ளக் கையொப்பக்காரர் 

பொய்யாவணம் புனைதல்; கள்ளக் 
கையொப்பமிடல் 

மற 
பிழைபொறு; மன்னித்துவிடு 

பிழைபொறுத்தல்; மன்னித்தல் 

பிழைபொறுக்கிற; மன்னிக்கிற 

உருவம்; படிவம்; வடிவம்; தோற்றம்; 
அமை; உருவாக்கு 

(உரையின் போது) ஒருவரை 
அழைப்பதற்கான, முறை மரபு; 
விளி முறை மரபு 

படிவ மெய்ப்பு



Formal 

Formal Sanction 

Formality 

Format 

Formation 

Formed 

Former 

Formerly 

Formless 

Formula 

Formulate 

Formulation 

Fort 

Fort St. George 

Forthcoming 

Forthwith 

Fortified farmyard manure 

Fortnight 

Fortnightly 

Fortnightly Diary 

Fortnightly Progress Report 

Fortnightly Report 

Forum 

Forward 

Forwarded 
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முறைசார்ந்த; வழக்கமான; 
முறைப்படியான 

முறைப்படியான ஒப்பளிப்பு 

மரபு; முறை 

வடிவ ஒழுங்கு; படிவம் 

உருவாக்கம்; அமைப்பு 

உருவாக்கப்பட்ட 

முன்னைய; முன்னாள்; மேனாள் 

முன்பு; முந்தி; முன்காலத்தில்; 
இதற்கு முன்பு 
வடிவமற்ற; உருவமற்ற 
நூற்பா; வாய்பாடு; குறிப்புச் சொல்; 

சூத்திரம் 
உண்டாக்கு; வடிவமை; 
உருக்கொடு 

வகுத் தலீ; ஒழுங்குபடுத்துதல்; 
உருவாக்கல் 

கோட்டை 

புனித ஜார்ஜ் கோட்டை, 
தலைமைச் செயலகம் 

வரவிருக்கிற 

உடனே; காலம் தாழ்த்தாமல் 

ஊட்டமூட்டிய பண்ணை ௭௫௬ 
(உரம்) 

இருவாரம்; 15 நாள்கள் 

இருவார; வாரமிருமுறை 
இருவார அலுவல் நாள்குறிப்பு 

இருவாரப்பணி முன்னேற்ற 
அறிக்கை 

- இருவார அறிக்கை 

அவை; மன்றம் 

மேலனுப்பு 

அனுப்பப்பட்டது



Forwarded for Compliance 

Forwarded for Disposal 

Forwarding Endorsement 

Forwarding 

Foundation 

Foundation stone 

Founder 

Founder’s day 

Foundry 

Fountain 

Fountain pen 

Fraction 

Fractional 

Fracture 

Fragment 

Fragrance 

Fragrant 

Frame 

Frame charges 

Framework 

Franchise 

Frank 

Franking machine 

Fraternity 
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இதனைப் பின்பற்றிச் 
செயற்படுத்தும் பொருட்டு 

அனுப்பப்படுகிறது; இதற்கு 
இணங்க நடக்கும் பொருட்டு 

அனுப்பப்படுகிறது 
தீர்விற்காக மேலனுப்பப்படுகிறது 

ஒப்புதலுக்காக மேலனுப்பு 

அனுப்புதல் 
கடைக்கால்; கால்கோள்; 
அடிப்படை; நிறுவனம்; 

அடித்தளம் 
அடிக்கல் 

நிறுவுநர் 
நிறுவுநர் நாள் 
வார்ப்பகம்; வார்ப்படச்சாலை; 
வார்ப்பாலை; வார்ப்புக்களம் 

நீரூற்று 
மையூற்றெழுது கோல்; பேனா; 

மையூற்றெழுதி; தூவல் 
பகுதி; துண்டு; பின்னம் 

(முழுமையாக இனறிப்)பின்னம் 
கொண்ட; பின்னமான 

முறிவு; எலும்பு முறிவு 
முறிந்த துண்டு; எச்சக் கூறு 
நறுமணம் 

நறுமணமுள்ள 

உருவாக்கு; கட்டுமானம்; 

அமைப்பு; படச்சட்டம் 

குற்றச்சாட்டுகளைத் தொகுத்துக் 
கூறு; தெரிவி 

கட்டமைப்பு; படச்சட்டப் 
பணிமனை; படச்சட்டக்கடை 

வாக்குரிமை; தனியுரிமை 

வெளிப்படையான; நேர்மையான; 
முன்கட்டணச் செலுத்தஞ்சல் 

முன்கட்டண அஞ்சல் முத்திரைப் 
பொறி 

தோழமை; உடன்பிறப்பாண்மை



Fratricide 

Fraud 

Fraudulent claim 

Fraudulent transaction 

Fraudulent 

Fraudulently 

Free 

Free and compulsory 

Free education 

Free gift 

Freehold 

Freehold land 

Free pass 

Free port 

Free reading room 

Free supply 

Free trade 

Free Transport facilities 

Free 

Freedom 

Freedom Fighters Pension 

Freedom of Religion 

Freedom of speech 

Freedom of the press 

Freight 

Freight and packing charges 
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உடன்பிறப்பைக் கொலை செய்தல் 

ஏமாற்றுதல்; மோசடி 

மோசடியான உரிமைக் 
கோரிக்கை 

மோசடி நடவடிக்கை 

மோசடியான; சூதான; 
ஏமாற்றமான 

மோசடியாக; சூதாக; வஞ்சகமாக 

விலையில்லா; தன்னுரிமையுடைய; 
கட்டற்றழ இலவய 

கட்டணமில்லாக் கல்வி 

அன்பளிப்பு 

தீர்வை விலக்கப்பட்ட; 
வரிவிலக்கப்பட்ட 

தீர்வை விலக்கப்பட்ட நிலம் 

இலவய அனுமதிச் சீட்டு; கட்டண 
மில்லா நுழைவுச்சீட்டு 

சுங்க வரியில்லாத் துறைமுகம் 

இலவயப் படிப்பகம் 

விலையில்லாது வழங்கல் 

தடையிலா வணிகம்; வரிக் 
கட்டுப்பாடற்ற வணிகம் 

இலவயப் போக்குவரத்து ஏந்துகள் 

கட்டணமற்ற ; இலவயமான; 
விடுவிக்கப்பட்ட; தடையற்ற; 
விலையிலா 

தன்னுரிமை; விடுதலை 

விடுதலை வீரர் ஓய்வூதியத் 
தொகை 

சமய உரிமை 

பேச்சுரிமை 

எழுத்துரிமை; பத்திரிகைகளின் 
உரிமை 

சுமை; கப்பற்சரக்கு; சரக்குச் 
சுமைக்கட்டணம்; சத்தம் 

கட்டுக் கூலியும் அனுப்புகைக் 
கட்டணமும்



Freight charges 

Frequent 

Fresh assessment 

Fresh 

Freshness 

Friction 

Frigidaire 

Frivolous grounds 

From 

From the date of receipt 

From time to time 

Front 

Frontier 

Fruit canning unit 

Fruit 

Fruitarian 

Fruitful 

Frustration 

Fuel 

Fuel consumption 

Fugitive 

Fugitive offender 

Fulfil 

Fulfilled 

Fulfilment 

Full additional charge 

Full bench 

Full Member 

Full 

Fullness 
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சரக்குக் கட்டணம்; சுமைக் 

கட்டணம்; சத்தம் 

அடிக்கடி 
புதிய வரிவிதிப்பு 

புதிய; சுடச்சுட 

புதிதாயிருத்தல் 
தேய்வு; உராய்வு; முரண்பாடு 

குளிர்பதனப் பெட்டி 
அற்பமான அடிப்படை; சிறுமைத் 
தனமான அடிப்படை 

இருந்து; அனுப்புநர்; விடுநர் 
கிடைக்கப்பெற்ற நாளிலிருந்து 

அவ்வப்போது 

முன்பகுதி; முன்பாகம் 

எல்லைப்புறம் 

பழப் பதனச்சாலை 

பழம்; கனி; விளைவு; பயன் 

பழ உணவு உண்பவர் 

பயனுள்ள; (நலம் பயகீகின்ற) 
மகிழ்ச்சியான 

எண்ணக் குலைவு; செயற்குலைவு; 
வெறுப்பு; மனமுறிவு 

எரிபொருள் 
எரிபொருட் செலவு 

தப்பியோடியவர் 

தப்பியோடிய குற்றவாளி 

நிறைவேற்று; முழுமையாக்கு 

நிறைவேற்றிய; முழுமையாக்கிய 

நிறைவேற்றம் 
முழுக் கூடுதல் பொறுப்பு 

முழு நடுவர் ஆயம்; நீதிபதிகள் 
குழு 
நிலைப்பணியாளர் 

முழுமையான; முழுவதும்; பரிபூரண 
நிறைவு; முழுமை



Fulltime servant 

Fulltime work 

Fully 

Function 

Functional 

Functionary 

Fund 

Funds management 

Fundamental 

Fundamental rights 

Fundamental rules 

Fundamentalist 

Fundamentally 

Funeral ceremony 

Funeral ceremony/rites 

Funeral expenses 

Fungicide 

Furnace 

Furnish 

Furnished 

Furnished quarters 

Furnishings 

Furniture 

Furore 

Furrow 

Furrows 
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முழுநேரப் பணியாளர் 

முழுநேர வேலை 

முழுவதும்; முற்றிலும் 
செய்கடமை; நிகழ்ச்சி 

நடைமுறை சார்ந்த 
செயலாளர்; செயற்படுபவர் 

நிதி 
நிதி நிருவாகம் 
அடிப்படையான 

அடிப்படை உரிமைகள் 

அடிப்படை விதிகள் 

மாறா மரபுக்கோட்பாட்டாளர்; 
பழைமை வெறியர்; பழைமைவாதி 

அடிப்படையாக 

ஈமக்கடன் 

ஈமக்கடன்; இறுதிச்சடங்குகள் 

ஈமக்கடன் செலவுகள் 

காளான்கொல்லி 

உலை; உலைக்களம் 

அளி; வழங்கு; அமைத்துக்கொடு; 
தகவல் விவரங்களை வழங்கு; 
(அறையில்) வசதிகள் செய்து 
கொடு 

அளிக்கப்பட்ட; அலங்கரிக்கப்பட்ட 

அறைக்கலன்களுடன் அமைந்த 

குடியிருப்பு 
அறைக்கலன்கள் 

அறைக்கலன்கள் 

ஆரவாரம்; கம்பலை; பரபரப்பு 

உழுசால்; செல்தடம்; வடு; உழு 
விரல்களிலும் உள்ளங்கை 
பாதங்களிலும் உள்ள பள்ளமான 
மெல்லிய கோடுகள் 

இனியும்; இனிமேலும்; மேலும்; 
மேற்கொண்டு; கூடுதலான



Further remarks 

Fuse 

Fuss 

Futile 

Future 

Gadget 

Gag 

Gain 

Gainful 

Gala day 

Galaxy 

Gale 

Gallant 

Gallantry 

Gallery 

Galley proof 

Gallows 

Galvanised iron 

Gambler 

Gambling 
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கூடுதல் குறிப்புரைகள்; 
மேற்கொண்டும் வழங்கப்பெறும் 
குறிப்புரைகள் 

உருகு; மின்காப்பு எரியிழை; மின் 
எரியிழை; திரி 
பரபரப்பு; வெற்று ஆர்ப்பரிப்பு; 
தேவையற்ற பரபரப்பு 

பயனற்ற; வீணான 

எதிர்காலம்; வருங்காலம் 

சிறு பொறியமைப்பு; 
துணைப்பொறி; கருவி; சாதனம்; 
பொறி; பொறிவி 

வாயடைப்பு; 

வாய்திறந்தவாறிருக்க 
பல் மருத்துவர் இடும்பொறி; 

(சட்டமன்றத்தில்) பேச்சு நிறுத்த 
ஆணை 

ஊதியம்; பலன் 

தேட்டமுள்ள; பயனுள்ள 

பண்டிகை நாள் 

விண்மீன்கூட்டம்; தொகுதி; 
வெள்ளிவீதி 

கடுங்காற்று; சூறாவளி, புயற்காற்று 

பெருவீரன்; துணிவுடையோன் 

பெருவீரம் 

படிமேடை; கூடம்; நிலவறை வழி 

முதல் மெய்ப்பு 

தூக்குமேடை 

துத்தநாகம் பூசப்பட்ட இரும்பு 

சூதாடி 
சூதாட்டம்



Game 

Game licence 

Game rules 

Gaming House 

Gandhism 

Gang 

Gang Mazdoors 

Gaol 

Gap 

Garage 

Garbage 

Garden crop 

Garden land 

Garden 

Gardener 

Gardening 

Garland 

Gas agencies 

Gas cylinder 

Gas light 

. Gate 

Gate keeper 

Gate money, 

Gate pass 

Gate way 

Gather 

Gathered 

Gathering 

Gauge 

Gazette 
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விளையாட்டு; வேட்டை; 

வேட்டையாடப்பட்ட விலங்கு 

வேட்டை உரிமம் 

வேட்டை நெறிமுறை; 
விளையாட்டு நெறிமுறை 

சூதாடு களரி; விளையாட்டரங்கு 

காந்தியம் 

வேலையாள்களின் தொகுதி 

தொகுதி வேலையாள்கள் 

சிறைச்சாலை 

இடைவெளி; பிளவு 

வண்டிக் கொட்டில்; வண்டிப் 
பட்டறை 

கழிவுப்பொருள்; குப்பை 

தோட்டப் பயிர் 

தோட்டக்கால்; தோட்ட நிலம் 

தோட்டம்; நந்தவனம் 

தோட்டக்காரர் 

தோட்டக்கலை; தோட்ட வேலை 

மாலை 

எரிவளி முகமைகள் 

எரிவளிக்கலன் ; எரிவளி உருளை 

ஆவி விளக்கு; வளி விளக்கு 

முன்வாயில்; உக்கடை 

வாயிற்காவலர்; வாயிற்காப்பாளர் 

நுழைவுக் கட்டணம் 

நுழைவுச் சீட்டு 
வாயிற்பாதை; வழி 

திரட்டு; ஒருங்கு கூடு 
திரட்டிய; திரண்ட; குழுமிய; 

கூடியிருந்த 
கூட்டம் 

அளவி; அளவு 
அரசிதழ்



Gazette Extraordinary 

Gazette notification 

Gazetted Assistant 

Gazetted Officer 

Gazetted 

Gazetteer 

Gem clips 

Genealogical table 

Genealogy 

General 

General Administration 

General Allowance 

General Body 

General Clauses Act 

General description 

General education 

General Fund Account 

General Hospital 

General Information Register 

General Knowledge 

General Medicine 

General Order 

General orders about fines 

General power of Attorney 

General Principles and Rules 

General Principles of Law 

General Provident Fund 
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அரசிதழின் சிறப்பிதழ்; அரசு 
சிறப்பிதழ் 
அரசிதழ் அறிவிக்கை 
அரசிதழ்ப் பதிவுபெற்ற 
உதவியாளர் 

அரசிதழ்ப் பதிவுபெற்ற அலுவலர் 
/ அதிகாரி 
அரசிதழ்ப் பதிவுபெற்ற 
விவரச் சுவடி 

தாள் இடுக்கிகள் 

குடிமரபு அட்டவணை; குடிமரபுப் 
பட்டியல் 

குடிமரபு; கால்வழி; குடிவழி; 
சரவரிசை; குடிமரபு வரலாறு; 

மரபு வழிமுறை 
பொது 

பொது ஆட்சி 

பொதுப் படி 

பொதுக் குழு 

பொதுக் கூறுகள் சட்டம் 

- பொது விவரிப்பு 

பொதுக் கல்வி 

பொதுநிதிக் கணக்கு 

அரசு பொது மருத்துவமனை 

பொது விவரக் குறிப்பேடு 

பொது அறிவு 
பொது மருத்துவம் 

பொது ஆணை 

தண்டம் பற்றிய பொது 
ஆணைகள் 

பொது அதிகாரம் வழங்கல் 
ஆவணம் 

பொதுக் கொள்கைகளும் 
விதிகளும் 

சட்டத்தின் பொதுக் கோட்பாடுகள் 

பொது வருங்கால வைப்புநிதி



General purposes 

General Remarks 

General Reserve Fund 

General Review 

General Survey 

Generally 

Generate 

Generation 

Generative 

Generator 

Generosity 

Generous 

Genetics 

Genius 

Genocide 

Gentle 

Gentleman 

Gentlemen’s Agreement 

Genuine 

Genuinely 

Genuineneess 

Geographer 

Geographical divisions 

Geography 

Geographical 

Geology 

Geometry 
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பொதுக் காரியங்கள்; பொது 
நோக்கங்கள் 

பொதுக் குறிப்புரைகள் 

பொதுச் சேமநிதி 

பொது ஆய்வு; பொது மதிப்பீடு 

பொது நோட்டம்; பொது ஆய்வு 

பொதுவாக; பெரும்பாலும் 

உண்டாக்கு; உருவாக்கு; பிறப்பி 

தலைமுறை 
உருவாக்கக்கூடிய 

மின்னாக்கி; மின்னாக்குக் கருவி 

பெருந்தகைமை; வண்மை; 
தாராள மனப்பான்மை; 

பெருந்தன்மை 

பெருந்தன்மையான; 
கொடைப்பண புடைய 

மரபியல் 

மேதை 

மாந்தப் படுகொலை; 
இனப்படுகொலை 

பணிவிணக்கமுடைய; குடிப் 
பண்புடைய 

பெருமகன்; பண்பாளர்; 

நற்குடியாளர் 
பண்பாளர் உடன்பாடு; விழுமியர் 
உடன்பாடு 

மெய்யான; நம்பத்தகுந்த; 
உண்மையான 

உண்மையாக 

உண்மை; நேர்மை 

நிலவரைவியல் அறிஞர் 

நிலவரைவியற் பிரிவுகள் 

நிலவரைவியல்; புவியியல் 

நிலவரைவியல் சார்ந்த, 

நிலத்தியல் 
வடிவவியல்; வரிவடிவவியல்; வரை 

கணக்கு



Germicide 

Germination 

Germs 

Gesture 

Get 

Geysers 

Ghat road 

Gift 

Gift Deed 

Gigantic 

Gigantically 
Ginger 

Gingili 

Girders and Sleepers 

Gist 

Give effect to 

Give place to 

Give 

Glad 

Glance 

Glass 

Glazed Paper 

Glimpse 

Glittering 

Global 

Globalisation 

Globe 

Globular 

Glossary 

Glossary of administrative terms 

Gloves 

Glue 
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நுண்மக்கொல்லி 

முளைத்தல்; அரும்புதல் தோன்றுதல் 
நோய் நுண்மங்கள் 

குறிப்பு 
பெறு; அடை 

சுடுகலன்கள் 

மலைச் சாலை ; மலைப் பாதை 

பரிசில்; பரிசு; கொடை 

கொடை ஒப்பாவணம் 

பேருரு; மிகப் பெரிய 

பேருருவான ; மிகப் பெரிய 

இஞ்சி 
எள் 

உத்திரங்களும் பாவுகட்டைகளும் 
சாரம்; சுருக்கம் 

செயற்படுத்து 

இடம் விட்டுக்கொடு; இடமளி 

கொடு; அளி; தா 
மகிழ்ச்சி கொண்ட 

மேலோட்டப் பார்வை 

கண்ணாடி 

மெருகிட்ட தாள் 

தோற்றம்; காட்சி 

மின்னுகிற; காட்சி 

உலகளாவிய 

உலகமயமாக்கல் 

கோளம்; உலகக் கோளம் 

உருண்டை வடிவமான; கோள 
வடிவான 

சொல் விளக்கத் திரட்டு; 
அருஞ்சொல் அகரமுதலி; 
கலைச்சொல் அகராதி 

ஆட்சிச்சொல் அகராதி 

கையுறை 

பசை



Glycerine 

Go ahead 

Goad 

Goal 

Godfather 

Godown 

Godown Keeper 

Gold 

Golden 

Golden Jubilee 

Goldsmith 

Good 

Good behaviour 

Good bye 

Good conscience 

Good debt 

Good service 

Good signature 

Goods 

Goods Train 

Goods vehicle 

Goodwill 

Gossip 

Govern 

Governance 

Governing body 

Government 

Government building 

Government contribution 

Government Estate 

Government Farm 
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கண்ணீர்ப்பெருக்கி 

தொடர்ந்து செல்; முன்னோக்கிச் 

செல் 

தூண்டு; தூண்டுகோல் 

குறிக்கோள்; இலக்கு 
ஆதரவளிப்பவர்; ஆதரவுத்தந்தை 
கிடங்கு; மண்டி; கிட்டங்கி 

கிடங்குப் பொறுப்பாளர்; மண்டிப் 
பொறுப்பாளர் 

பொன் 

பொன்னான 

பொன்விழா 

பொற்கொல்லர் 

நன்று; நல்ல; சிறந்த 
நல்லொழுக்கம் 

சென்று வருக 

நல்லெண்ணம்; மனச்சான்று 

வருங்கடன் 

நற்பணி 

செல்லத்தக்க கையொப்பம் 

சரக்கு; பண்டம் 

சரக்குத் தொடர்வண்டி 

சரக்கூர்தி 

நற்பெயர்; நல்லெண்ணம்; 
நட்பார்வம் 

வீண்பேச்சு; வம்பர்; வம்பளப்பு 

ஆளு; கட்டுப்படுத்து; 
ஆட்சிசெம்; முறைப்படுத்து 

ஆளுகை; ஆட்சி 

ஆட்சிக் குழு; ஆளுகைக் குழு 

அரசு 

அரசுக் கட்டடம் 

அரசுப் பங்களிப்பு 

அரசினர் தோட்டம் 

அரசுப் பண்ணை



Government Grant 

Government Guarantee 

Government loan 

Government Maternity Hospital 

Government Museum 

Government of India Gazette 

Government Ophthalmic Hospital 

Government Order 

Government Pleader 

Government Press 

Government Promissory Note 

Government Quota 

Government Securities 

Government Servants 

Conduct Rules 

Government Service 

Government Subsidy 

Government Suits Register 

Government Technical 

Examinations 

Governor 

Grace 

Grace period 

Gradation 

Grade 

Grade Certificate 

Graded 

Gradewise 

Grading 

Gradual 

Graduate 

Graduate Constituency 
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அரசு நல்கை 

அரசுப் பொறுப்புறுதி 
அரசுக் கடன் 

அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனை 

அரசு அருங்காட்சியகம் 

இந்திய அரசிதழ் 
அரசு கண் மருத்துவமனை 

அரசாணை 

மாநில அரசு உரிமையியல் 
வழக்குரைஞர் 

அரசு அச்சகம் 

அரசுக் கடனுறுதி ஆவணம் 

அரசு ஒதுக்கீடு 
அரசுப் பிணையம் 

அரசுப் பணியாளர் நடத்தை 
விதிகள் 

அரசுப் பணி 

அரசு உதவித்தொகை 

அரசு .வழக்குப் பதிவேடு 

அரசுத் தொழில்நுட்பத் தேர்வுகள் 

ஆளுநர் 
பரிவு 

நயப்புக் கால அளவு 

தரப்படுத்தல் 
தரம்; நிலை 
படிநிலைச் சான்றிதழ்; தரநிலைச் 
சான்றிதழ் 

தர வரிசைப்படுத்தப்பட்ட 

பதவிநிலை வரிசைப்படி 

வகைப்படுத்தல்; வரிசைப்படுத்தல் 

படிப் படியான 

பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்; 
பெற்றவர்; பட்டதாரி 

பட்டம் பெற்றவர்கள்; பட்டதாரிகள் 

தொகுதி 

பட்டம்



Graduation 

Graft 

Grain 

Grain.compensation allowance 

Grammar 

Grammatical 

Granary 

Grand Total 

Grand Trunk Road 

Grand 

Granite 

Granite chips 

Granite metal 

Grant 

Grantee 

Granter 

Grants-in-Aid 

Granules 

Graph paper 

Graph 

Grasp 

Grass 

Grateful 

Gratification 

Gratis 

Gratuitous relief 

Gratuity 

Grave 

Grave allegation 

Grave charges 

Grave dereliction of duty 
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4 பட்டம் பெறுதல் 

ஒட்டவை; ஒட்டுக் கிளை; ஒட்டு 
முறை; கையூட்டு; ஏமாற்றுவேலை 

கூலம்; துகள்; மிகச்சிறு அளவு; 

தவசம்; தானியம் ப் 

கூல ஈட்டுப்படி 

இலக்கணம் 

இலக்கண 

கூலக் களஞ்சியம் 

ஆக மொத்தம்; பெரு மொத்தம் 

நீள்பெருவழிச்சாலை 

பெரிய; மேன்மையான; உயர்ந்த; 
மதிப்பான 

கருங்கற்கள் 

கருங்கல் சிறு சல்லி 

கருங்கல் சல்லி 

நல்கை 

கொடை பெறுபவர்; தானம் 
ஏற்பவர் 

அளிப்பவர்; நல்குபவர் 

நிதியுதவி; நல்கை 
சிறு மணிகள்; குருணை 

வரைகட்டத் தாள் 

வரைபடம் 

பிடிப்பு; பற்றல் 
புல் 

நன்றியுள்ள 
நிறைவுபடுத்தல்; விலையற்ற 

கை மாறும் கருதா; இலவயமாக; 
லையற்ற 

இடருதவி 
பணிக்கொடை 

கல்லறை; கொடிய; கடுமையான 

கடுஞ்சாட்டுரை 

கடுங்குற்றச்சாட்டு 
கடும்வகைக் கடமை தவறல்



Grave yard 

Gravel road 

Gravitational Force 

Grazing 

Grazing fees 

Grazing forest 

Grazing grounds 

Grazing rules 

Grease 

Great people 

Great 

Greater 

Greatest 

Greatfulness 

Green fodder 

Green manure 

Green revolution 

Greenwich mean time 

Greeting 

Greeting message 

Grid 

Grief 

Grievance 

Grieved 

Grievous injury 

Grill 

Grinding poverty 

Grocer 

Grocery 

Grope in the dark 
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இடுகாடு; சுடுகாடு 
சரளைச் சாலை; சரளைக்கற் 
சாலை 

ஈர்ப்பு விசை 

மேய்ச்சல்; மேய்தல் 

மேய்ச்சல் கட்டணம் 

மேய்ச்சல் காடு 

மேய்ச்சல் தரை; மேய்ச்சல் நிலம் 

மேய்ச்சல் நெறிமுறைகள் 

மசகு 

பெரியோர்கள் 

பெரிய; பெரும்; உயர்ந்த 

மிகச் சிறந்த 

அதி சிறந்த 
நன்றியுடைமை; நன்றியறிதல் 

பசுந்தீவனம் 

தழை எரு; பசுந்தாள் உரம் 

பசுமைப் புரட்சி 

உலகப்பொது நேரம் 

வாழ்த்து 
வாழ்த்துச் செய்தி 
வலையிணைப்பு; மின் தொகுப்பு; 
மின்கூட்டமைப்பு 

துயரம்; கவலை 

மனக்குறை 

துயருற்ற; துக்கமுற்ற 
படுகாயம் 

வலைத்தடுப்பு; கம்பிவலை; 

கம்பித்தடுப்பு 
வாட்டும் வறுமை; கொடுமையான 

ஏழைமை; கடும் வறுமை 

பலசரக்கு வணிகர் 

பலசரக்குப் பொருள் 

பொருள் விளங்காது தடுமாறல்; 
செய்வதறியாமல் விழி பிதுங்கி 

நிற்றல்



Gross 

Gross area irrigated 

Gross income 

Gross Negligence 

Gross Profit 

Gross Receipt 

Ground 

Ground rent 

Ground rent assessment 

Ground tax 

Ground water 

Grounding 

Groundless 

Group 

Group discussion 

Grouped 

Groupism 

Groupwise 

Growth pole 

Growth 

Guarantee 

Guaranteed price 

Guaranteed 

Guarantor 

Guard 

Guard of honour 

Guardian 

Guardian and wards 
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பொத்தம்' 

பாசனம் செய்யப்பட்ட மொத்தப் 
பரப்பு ் 

மொத்த வருமானம் 

கடுங்கவனமின்மை 

மொத்த வரும்படி; மொத்த இலாபம் 

மொத்த வரவு 

தரை; திடல்; வீட்டுமனை; 
காரணம் 

தரைவாடகை 

தரைவாடகை (அறுதியிடல்) 
மதிப்பீடு 

நிலவரி 

நிலத்தடி நீர் 
அடிப்படையறிவு 

அடிப்படையற்ற 

தொகுதி; குழு; கூட்டம்; பிரிவு 
குழுக் கலந்தாய்வு 
வகை பிரிக்கப்பட்ட; குழுவாகப் 
பிரிக்கப்பட்ட 

குழு மனப்பான்மை 

இன வாரியாக; வகைவாரியாக 

வளர்ச்சி முனையம் 

பெருக்கம்; வளர்ச்சி 

பொறுப்புறுதி 

பொறுப்புறுதி விலை 

பொறுப்புறுதியளிக்கப்பட்ட 

பொறுப்புறுதியளிப்பவர் 

காவல்; காவலர்; காவல் செய்தல்; 
காப்பாள்; .காப்பாளர் 

சிறப்பு அணிவகுப்பு; மதிப்புறு 
அணிவகுப்பு 
பாதுகாவலர்; காப்பாளர் 

பாதுகாவலரும், பொறுப்புக்காப்பில் 

உள்ளவர்களும்; காப்பாளரும் 
காப்பில் உள்ளவரும்



  

Guardian of Minor 

Guess 

Guest 

Guest House 

Guidance 

Guide 

Guide book 

Guidelines 

Guide post 

Guild 

Guild of Service 

Guilt 

Guilty 

யோர் 

Gum 

Gum bottle 

Gun 

Gun licence 

Gunner 

Gunny bag 

Guessed 

Gymkhana 

Gymnasium 

Gymnast 

Gymnastic 

Gynaecologist 

Gynaecology 

Gynarchy 

Gyrograph 
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முதிரா அகவையர் காப்பாளர் 

ஊகம்; உய்த்துணர்தல் 

விருந்தினர் 
விருந்தினர் மாளிகை; விருந்தினர் 
இல்லம்; விருந்தகம்; 
விருந்தில்லம்; விருந்து மனை 

வழிகாட்டல் 

வழிகாட்டு; வழிகாட்டி; வழிகாட்டு 
நூல் 

வழிகாட்டி ஏடு; கையேடு 

பின்பற்றத்தக்க வழிமுறைகள் 

வழிகாட்டி; "கைகாட்டி மரம் 

சங்கம்; கழகம் 

நற்பணிக் கழகம் 

குற்றம்; தவறு 
குற்றமுள்ள; குற்றவாளியான 
வளைகுடா 

கோந்து; பசை 

கோந்துக் குப்பி; பசைக் குப்பி 

துப்பாக்கி; துமுக்கி 

துமுக்கி உரிமம் 

துமுக்கியாளர்; துமுக்கி வீரர்; 
துமுக்கியாளி 

கோணிப் பை 

ஊகித்த; ஊகிக்கப்பட்ட 

உடற்பயிற்சிக்கூடம் 

உடற்பயிற்சிக் கூடம்; 
உடற்பயிற்சிக் களரி 

உடற்பயிற்சி வல்லுநர் 

உடற்பயிற்சித் தொடர்பான 

மகளிர் நோயியல் மருத்துவர் 

மகளிர் நோய் மருத்துவ இயல் 

பெண்கள் அரசு; மகளிர் அரசு 

சுழிப்பியக்கப் பதிவுகருவி வடிவக் 
கணக்கு



Habeas Corpus 

Habit 

Habitation 

Habitual offender 

Habitual 

Habitually 

Hackney Carriage 

Haemorrhage 

Hair Dresser 

Hair pin bend 

Hair 

Haj pilgrim 

Half timer 

Half yearly journal 

Half yearly return 

Half 

Hall 

Hall mark 

Hall Superintendent 

Hall Ticket 

Halt 

Halt and go 

Halting allowance 

Hamlet 

Hand 

Hand bill 

Hand book 
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ஆள்கொணர் நீதிப் பேராணை; 
ஆள்கொணர்வாணை 

பழக்கம்; பயிற்சி; இயல்பு 

குடியிருப்பிடம்; உறைவிடம் 

வழக்கமாகக் குற்றம்புரிபவர்; 
வாடிக்கைக் குற்றவாளி 

பழக்கமான; இயல்பான . 

பழக்கமாக 

வாடகை வண்டி 
தப்பெருக்கு; இரத்தப் பெருக் 

ஒப்பனையர; முடி 
அழகுபடுத்துபவர்; 
முடிவினைஞர் 
கொண்டையூசி வளைவு 

முடி; மயிர் 

ஹஜ் பயணி; இசுலாமியப் புனிதப் 
பயணி 

அரைநேரம் வேலை செய்பவர் 

அரையாண்டு இதழ் 
அரையாண்டு விவர அறிக்கை 

அரை; பாதி 
மண்டபம்; மன்றம்; கூடம்; அரங்கம் 

தரக் குறியீடு 
தேர்வுக்கூடக் கண்காணிப்பாளர் 

தேர்வுக்கூட நுழைவுச்சீட்டு 

நில்; இடைத்தங்கல் 

நின்று செல்க 

இடைத் தங்கற்படி 

சிற்றூர்; குக்கிராமம் 

கை; பணியாள் 

துண்டறிக்கை; துண்டு வெளியீடு 

கையேடு; கைச்சுவடி



Hand cuff 

Hand kerchief 

Hand numbering machine 

Hand operated 

Hand over 

Hand post 

Hand tools 

Handful 

Handicap 

Handicapped 

Handicrafts 

Handing over charge 

Handle 

Handling charges 

Handloom 

Hand pounding rice 

Hand receipt 

Handsome 

Handspun 

Handwriting 

Handwriting expert 

Handwritten 

Hang 

Hanging 

Hangman 

Hanging over 

Haphazard 

Happened 

Happily 

Happening 

Happy 
Harass . 

Harbour 
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கை விலங்கு 

கைக்குட்டை 

எண்ணிடும் கைப்பொறி 

கைகளால் இயக்கப்படுகிற 

ஒப்படை 

வழிகாட்டிக் கம்பம் 

கைக் கருவிகள் 

கையளவு; சிறிதளவு; குறைந்த 

அளவு 
இடையூறு; தடங்கல் 

மாற்றுத் திறனாளி 
கைத்திறத் தொழில் / தொழிலகம்; 
கைவினைப் பொருள்கள்; கைத்திற 
வினைகள் 

பொறுப்பு ஒப்புவித்தல் 

கைப்பிடி; கையாளு 

கையாளுதல் செலவு 

கைத்தறி 
கைக்குத்தல் அரிசி 

கைச்சாத்து 

அழகான; அழகிய தோற்றம் 

கைகளால் நூற்கப்பட்ட 

கையெழுத்து 

கையெழுத்து (இயல்) வல்லுநர் 

கையினால் எழுதப்பட்ட 

தொங்கவிடு; தூக்கிலிடு 

தூக்கிலிடல் 

தூக்கிலிடுபவர் 

ஒப்படைப்பு; உரிய மாற்றல் 

அரைகுறையான; தாறுமாறான; 

ஒழுங்கற்ற 
நிகழ்ந்த; நேர்ந்த 
மகிழ்ச்சியோடு; உவகையுடன் 

நிகழ்ச்சி; நிகழ்வு 
மகிழ்ச்சியான 

தொல்லை கொடு; அலைக்கழி 

துறைமுகம்; புகலிடம் கொடு



Harbouring the accused 

Hard and fast rule 

Hard earned 

Hard earned money 

Hard 

Hardship 

Hardtimes 

Hardwares 

Hardwork 

Harem 

Harijans 

Harijan welfare Department 

Harijans uplift 

Harm 

Harmful 

Harmonious 

Harmony 

Harsh 

Harshly 

Hartal 

Harvest 

Haste 

Hasten 

Hastily 

Hastiness 

Hasty 

Have 

Havenot 

Havoc 
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குற்றவாளிக்குப் புக்லிடமளித்தல் 

கோடா நெறி; நெகிழ்தற்கியலா 
நெறி; கண்டிப்பான நெறி 

வருந்தி ஈட்டிய; கடும் உழைப்பில் 

பெற்ற 
கடும் உழைப்பில் சேர்த்த பணம்; 
பாடுபட்ட பணம் 

கடினமான 

இடர் 

வேதனைக் காலம்; துன்பக் காலம் 

இரும்புப் பொருள்; வன்பொருள்; 
வன்மாழைகள்; வன்சரக்கு 

கடின உழைப்பு 

அந்தப்புரம் 
ஆதித்திராவிடர் 

ஆதித்திராவிடர் நலத்துறை _- 
ஆதித்திராவிடர் முன்னேற்றம் 
தீங்கு; அழிவு; இழப்பு; துன்பம்: 
தீங்கான; தீங்கு விளைவிக்கிற 

இசைவிணக்கமான; 

இணக்கமான 

ஒத்திசை; ஒற்றுமை 
கடுமையான; இனிமையற்ற 

குரூரமாக; கடுமையாக 

கடையடைப்பு; கண்டன வேலை 

நிறுத்தம் 
அறுவடை 

பதற்றம் ; விரைவு 
விரைவுபடுத்து 

விரைவாக 

அவசரப்படும் தன்மை 

அவசரமான 

வைத்திரு; அடை; பெறு; 
ஏற்றுக்கொள் 
வறியவர்; இல்லாதோர் 

பேரழிவு



Hawker 

Hazard 

Hazardous 

Head cashier 

Head line 

Head load 

Head of Account 

Head Office 

Headache 

Heading 

Headingwise 

Headlight 

Headman 

Headmaster 

Headmistress 

Headquarters 

Heads 

Heads of Departments 

Headwise 

Heal 

Health 

Health and holiday resort 

Health Centre 

Health propaganda and publicity 

Health propaganda lecture 

Healthily 

Heap 

Hear 

Hearing 

Hearing date 

Hearsay evidence 
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(தெருக்களில்) கூவி விற்பவர் 
இன்னல்; இடையூறு 

அஞ்சத்தக்க; துன்பம் தரும் 
தலைமைக் காசாளர் 

முக்கியச் செய்தி; தலைப்புச் 
செய்தி 

தலைச் சுமை 

கணக்குத் தலைப்பு 

தலைமை அலுவலகம் 

தலைவலி 

தலைப்பு 

தலைப்பு வாரியாக 

முன்விளக்கு; முகப்பு விளக்கு 

தலைவன்; நாட்டாண்மைக்காரர்; 

தலையாரி 

தலைமையாசிரியர் 

தலைமையாசிரியை 
பணித் தலைமையகம் 

தலைப்புகள் 

துறைத் தலைவர்கள் 

தலைப்புவாரியாக 

குணப்படுத்து; நலமாக்கு 

உடல்நலம்; நலம் 

நலவாழ்வு மற்றும் ஓய்வுப் புகலிடம் 

நல நிலையங்கள்; நல மையம் 

நலவாழ்வுச் செய்தி பரப்பலும் 
விளம்பரமும் 

நலக்கோட்பாட்டுப் பரப்புரை 

நலமாக 

குவியல்; அம்பாரம் 
கேள்; கவனி 

வழக்கு விசாரணை; கேட்புரை; 

உசாவல் 

விசாரணை நாள்; நேர்கேட்பு 

நாள்; வழக்கு உவாவுகை நாள் 

கேள்விநிலைச் சான்று



Hearsay 

Hearse Van 

Heart 

Heart disease 

Heartless 

Heartlessly 

Hearty 

Heat 

Heaven 

Heavenly 

Heavy 

Heavy industry 

Heavy vehicle 

Heavy weight 

Height 

Heighten 

Heinous 

Heir 

Heir apparent ~ 

Heir presumptive 

Heirless 

Held up 

Helmet 

Helper 

Helpful 

Helpless 

Helplessly 

Helplessness 

Hemorrhage 

Hemp 

Hence 
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செவிவழிச் செய்தி 

பிணவூர்தி; அமரர் ஊர்தி 

இதயம்; நடுப்பகுதி 
இதயநோய் 

இதயமற்ற; இரக்கமற்ற 
இரக்கமற்று 
மனமார்ந்த; மனம் நிறைந்த 

வெப்பம்; சூடு 

விண்ணுலகம் 

விண்ணுலகத்து; விண்ணுலக 

கடினமான; வலுவான; எடையான 

பெருந்தொழில் 

கன ஊர்தி; பெருஞ்சுமை ஊர்தி; 

திண்ம ஊர்தி 
மிகு எடை 

உயரம்: உச்சி; சிகரம் 

உயர்த்து 

கடுங்கொடிய; கொடிய 

மரபுவழி உரிமையர் (வாரிசுதாரர்) 

வெளிப்படத் தெரிவிக்கப்பட்ட 

வாரிசுதாரர்; மரபுரிமையாளர் 

தற் போதைய/இற்றை நிலை 

மரபுரிமையர் 

மரபுரிமையற்ற ; கால்வழியற்ற 

நிறுத்திவைத்துள்ள 
தலைக்கவசம்; தலைக் கவிப்பு 

உதவியாள் 

உதவியான 

உதவியற்ற 

உதவியற்று; உதவியில்லாது 

உதவியின்மை 

குருதிப்போக்கு 

சணல் நார்; சணல் கயிறு 

இதனால்; இங்கிருந்து; எனவே; 
அதன் காரணமாக 

 



Henceforth 

Heptathion 

Herald 

Herb 

Herculean effort 

Hereby 

Hereditary 

Hereditary office 

Hereditary property 

Hereditary village officers 

Heredity 

Hereditary 

Herewith 

Heritage 

Heriter 

Hermit 

Hermitage 

Hero 

Heroic 

Heroine 

Heroism 

Hesitate 

Hesitatingly 

Hesitation 

Hesitant 

Heterogeneous 

Hidden 

Hide out 

Hide 

Hider 

Hiding 
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இது முதற்கொண்டு; இனி; 
இனிமேல் 

எண்வகை விளையாட்டு 

தூதுவர்; அரசுத் தூதர் 
மூலிகை 

கடுமையான முயற்சி 

இதனால் 
மரபுரிமையான 

மரபுரிமையான அலுவலகம்; 
மரபுரிமையான பதவி; 

மரபுரிமையான ஆட்சிக் குழுமம் 

மரபுவழிச் சொத்து 

மரபுரிமையான (ஊர்) கிராம 
அலுவலர்கள் 

மரபுவழி; கால்வழி 

மரபுவழி சார்ந்த 
இத்துடன் 
மரபுரிமைச் சொத்து 

வழி உரிமையாளர் 

துறவி 
குடில் 
வீரன்; கதைத் தலைவன் 

வீரமான 

நாயகி; கதைத்தலைவி 

பேராண்மை; வீரம் 

தயங்கு 
தயக்கத்துடன் 

தயக்கம் 

தயங்குகிற 
பல்வேறான; பலவகைப்பட்ட 

மறைந்துள்ள 

மறைவிடம் 

மறை; மறைத்து வை 

மறைப்பவர் 

மறைத்தல்



High 

High Command 

High Commission 

High Commissioner 

High Court 

High Court Judge 

High ground 

High Income Group 

High level Coordination 
Committee 

High official 

. High pressure 

High Road 

High School 

High School Education 

High Seas 

High tide 

High yielding variety 

programme 

Highbreed variety 

Higher 

Higher Secondary School 

Highest 

Highest Bid 

High handed 

Highlight 

Highlights 

Highly 

Highways 
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உயர்ந்த; உயரமான; உயர் 

மேலிடம்; சீரிய ஆணையிடு 

தூதரகம்; உயர் ஆணையர் 
பணியகம் 

நேய நாட்டுப் பேராளர் / 
“காமன்வெல்த்” நாட்டின் தூதர் 

உயர்நீதிமன்றம் 

உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி; உயர் 

நீதிமன்ற நடுவர் 
மேட்டு நிலம் 

உயர் வருவாய்ப் பிரிவு 

உயர்மட்ட ஒத்திசைவுக் குழு 
உயர்நிலை ஒருங்கிணைப்புக் 

குழு 
உயர் அதிகாரி 

அதிக அழுத்தம்; மிகையழுத்தம் 
நெடுஞ்சாலை 

உயர்நிலைப் பள்ளி 

.. உயர்நிலைப் பள்ளிக் கல்வி 

ஆழ்கடல் 

கடல் ஏற்றம் 

மிகுவிளைச்சல் தரும் பயிர் 
வகைத் 

திட்டம் 

கலப்பின வகை 

மேனிலை; மேலான: உயர்வான 

மேனிலைப் பள்ளி 

உச்சமான; அதி உயர்ந்த 
உச்ச ஏலத் தொகை 
தான்தோன்றித்தனமான; 
தன்முனைப்பான 

இன்றியமையாச் சிறப்புப்பகுதி | 
சிறப்புக் கூறு முதன்மைப்பகுதி 
மிகு காட்சிகள்; முதன்மைச் 
செய்திகள்; சிறப்புப் பகுதிகள் 

மிக; அதிக: உயர்வாக 
பெருவழி; நெடுஞ்சாலை



Highwind 

Hill 

Hill Allowance 

Hill Station 
Hill tribes 
Hilly traet 

~ Hindi 

Hindrance 

Hindu 

Hindu law 

H.R.& C.E. 

Hindu Religious and 

Charitable Endowments 

(Board Act) 

H.R.& C.E.Department 

Hindu undivided family 

Hint 

Hinted 

Hinting 

Hire 

Hire purchase scheme 

His Excellency 

Historian 

Historic 

Historic importance 

Historical Documents 

Historical fact 

Historical monuments 

Historical research 

History 

Hitch 
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அதிகக் காற்று வீச்சு 

மலை; சிறுமலை; மேட்டுநிலம் 

மலையிடப் பணிப் படி; 
மலைவாழிடப் படி 

மலைவாழிடம் 

மலைவாழ் பழங்குடியினர் 
மலைசார் பகுதி; மலைப்பாங்கான 

பகுதி; குறிஞ்சி நிலம் 
இந்தி மொழி 
தடை; இடையூறு 

இந்து 
இந்துச் சட்டம் (இந்துக்கள் சட்டம்) 

இந்துசமய, அறக்கட்டளைகள் 
வாரியம் (சட்டம்) 

இந்துசமய அறநிலையத்துறை 
பாகப்பிரிவினை செய்யப்படாத 

இந்து கூட்டுக் குடும்பம்; 
பிரிவினையற்ற இந்துக் குடும்பம் ' 

சிறு (வரலாற்றுக்) குறிப்பு; 
சைகை 

குறிப்பு வைக்கப்பட்ட 
குறிப்புக் காட்டல் 

வாடகை; வாடகைக்கு எடு 

தவணைக் கொள்முதல் திட்டம் 

மேதகு 
வரலாற்று நூலாசிரியர்; 
வரலாற்றாசிரியர் ் 
வரலாறு தொடர்பான 
வரலாற்று முதன்மை; வரலாற்று 
முகாமை 
வரலாற்று ஆவணங்கள் 

வரலாற்று உண்மை 

வரலாற்று நினைவிடங்கள் 

வரலாற்று ஆராய்ச்சி 

வரலாறு. 

சிக்கல்; தடை



Hither 

Hitherto 

Hoard 

Hoarder 

Hoarding 

Hoarding and profiteering 

Hobby 

Hoist 

. Hoisting of flag 

Hold on 

Hold to account 

Hold 

Holding 

Holds good here 

Hole 

Holiday 

Holiness 

Hollow 

Holocaust 

Holy 

Homage 

Home consumption 

Home Department 

Home guard 

Home Science 

Home trade 

Home 

Homely 
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இங்குள்ள; இங்கு; இப்பக்கம் 

இதுவரை; இதுவரையில் 

குவி; திரட்டு; பதுக்கு 
குவித்திருப்பவர்; 
பதுக்கி வைத்திருப்பவர் 

குவித்தல்; பதுக்கல் 

பதுக்கலும் கொள்ளை 
(இலாபமும்) ஊதியமடைதலும் 

பொழுதுபோக்கு; பிடித்த வேலை 

(கொடி) ஏற்று; உயர்த்து 
கொடியேற்றுதல்; கொடியேற்றம் 

நிறுத்து 
பொறுப்புடையவராக்கு 

பிடி; பற்று; வைத்திரு; 
ஏற்றுக்கொள் 

உடைமை; கைப்பற்று; பிடி 

இதற்கும் பொருந்தும் 
துளை; பொந்து; துளையிடு 

விடுமுறை நாள் 

தூய்மை 

உட்குழிவான; காலியான; 

வெறுமையான 

பேரழிவு 
தூய்மையான; திருவருள் 

நிறைந்த; தூய 
அஞ்சலி 

உள் நாட்டுப் பயன்பாடு 

(பயன் கொள்ளல்) 

உள்துறை 

ஊர்க்காவலர் 

மனையியல் 

உள்நாட்டு வணிகம்; குடும்பத் 
தொழில் 

வீடு; இல்லம் 

வீட்டு; வீட்டுக்குரிய; இல்லம் 
சார்நீத; இல்லச்சிறப்பு / 
பெருமையுடைய



Homeopathist 

Homeopathy 

Homesick 

Homeward 

Homicide 

Homogeneous 

Honest 

Honestly 

Honesty 

Honey 

Honorarium 

Honorary 

Honorary adviser 

Honorary Director 

Honorary magistrate 

Honorific 

Honour 

Honour and title 

Honourable 

Honourable intention 

Honourably 

Honoured 

Hook 

Hooligan 

Hooliganism 

Hope 

Hopeful 

Hopefully 

261 

ஓமியோபதி மருத்துவர் (ஒல்லியல் 

மருத்துவர்) 
இனமுறை மருத்துவம்; (ஒல்லியல் 
மருத்துவம்) 

வீட்டு நினைவாகவே உள்ள 
வீடுநோக்கி; வீட்டுப் பக்கமாக 

கொலைசெய்தல் 

ஒரினமான; ஒரு சீரான; ஒரே 
விதமான 
நேர்மையான; உண்மையான; 

ஒளிவுமறைவற்ற 
நேர்மையான; உன்னதமான 

நேர்மை; கண்ணியம்; வாய்மை 

தேன் 

மதிப்பூதியம் 

மதிப்புறு; சம்பளம் பெறா; 
மதிப்பியலான 

மதிப்புறு அறிவுரையாளர் 

மதிப்புறு இயக்குநர் 

மதிப்புறு குற்றவியல் நடுவர் 

நன்மதிப்பு அடைமொழி 

நன்மதிப்பு, தன்மதிப்பு; 
மேதகைமை; | GLUT; 
கற்புநிலை 

விருதுகளும்; பட்டங்களும் 

மாண்புமிகு 

உயர்நோக்கம்; நன்னோக்கம் 

மதிப்புடன் 

மதிக்கப்பட்ட 

கொக்கி; துரட்டி முள்; தூண்டில் 
முள் 

குண்டர்; போக்கிலி 

போக்கிலித்தனம்; கொல் குறும்பு; 
வன்குறும்பு 

நம்பிக்கை; விருப்பம், ஆசை; நம்பு 

நம்பிக்கை கொண்ட 

நம்பிக்கையுடன்



Hopeless 

Hopelessly 

Horizon 

Horizontal 

Horizontal line 

Horizontal 

Horizontally 

Horoscope 

Horrible 

Horrify 

Horripilating 

Horripilation 

Horrripilated 

Horse 

Horse power 

Horticultural 

Horticulture 

Horticulturist 

Hospitable 

Hospital 

Hospital and Dispensary 

Hospital stoppages 

Hospitality 

Host 

Hostel 

Hostile 

Hostile witness 

e
e
 

- 
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நம்பிக்கையற்ற; வீணான 

நம்பிக்கையில்லாது 

தொடுவானம்; அடிவானம் 

கிடைநிலை 

கிடைக் கோடு; 

கிடைமட்டக் கோடு 

படுக்கைக் கோடு 

சமதளமான; கிடைமட்டமான; 
(படுக்கையான) 

கிடைமட்டமாக; படுக்கையான 

பிறப்பியம் 

அஞ்சத்தக்க; அஞ்சி 
நடுங்கச்செய் 

அச்சுறுத்து 
மயிர்க்கூச்செறியச் செய்கிற 

மயிர்க்கூச்சம் 

மயிர்க்கூச்சமுற்ற 

குதிரை 
குதிரைத்திறன் 
தோட்டக்கலை தொடர்பான 

தோட்டக்கலை 

தோட்டக்கலை வல்லுநர் 

விருந்தோம்பல் பண்புடைய; 
விருந்தோம்பும் தன்மை 
கொண்ட 

மருத்துவமனை 

மருத்துவமனையும் மருந்தகமும் 

மருத்துவமனையில் தங்கிச் 
சிகிச்சை பெறுவதற்காகும் 
செலவினங்கள் 

விருந்தோம்பல் பண்பு 

பெருந்திரள்; கூட்டம்; ஓம்புநர்; 
விருந்தோம்பு 
விடுதி; மாணவர் 
மாணவர் விடுதி 

பகைமையுள்ள 

பிறழ் சான்றுரைஞர்; 
பிறழ்சான்றாளர்; பிறழ்சாட்சி 

இல்லம்;



  

Hostility 

Hot 

Hotel 

Hound 

Hour 

Hours of attendance 

House 

House breaking 

House building Advance 

House building Society 

House of People 

House rent 

House rent allowance 

House site 

House surgeon 

House tax 

House to house Enumeration 

House trespass 

Housed in a rented building 

Household articles 

Housing 

Housing Board 

Housing Board Colony 

Housing Loan 

Housing Scheme 

Hub 

Hue and cry 

Huge 

Huller ் 
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பகைமை; எதிர்ப்பு; போர்நிலை 

சூடான; காரமான; சுடச்சுட 

உணவகம்; உண்டிச்சாலை; 
வழித்தங்கல் மனை 

வேட்டை நாய் 

மணி (நேரம் 
வருகைப் பதிவுக்காலம் (மணி 

நேரம்) 
வீடு; இல்லம்; அவை (சபை) 

பூட்டை உடைத்து வீடு புகுந்து 
திருடுதல்; பூட்டிய) வீட்டில் புகுந்து 
திருடுதல் 
வீடுகட்ட முன்பணம் 

வீடுகட்டும் சங்கம் 

மக்களவை 

வீட்டு வாடகை ; குடிக்கூலி 

வீட்டு வாடகைப் படி 

வீட்டு மனை 
ஷ்சி மாத்தவர் 

வீட்டு வரி 

வீடுதோறுமான கணக்கெடுப்பு 

அத்துமீறிய வகையில் வீட்டினுள் 

நுழைதல் 
வாடகைக் கட்டடத்தில் 
அமைந்துள்ள 

வீட்டு நுகர்பொருள்கள் 

வீட்டுவசதி 

வீட்டுவசதி வாரியம் 

வீட்டுவசதி வாரியக் குடியிருப்பு 

வீட்டு கட்டக்கடன் 

வீட்டுவசதித் திட்டம்; குடியிருப்பு 
வசதித் திட்டம் 

இறக்கை இணைப்பு ; 
சக்கரக்குடம் 

கூப்பாடு; கூக்குரல் 

மிகப்பெரிய 
உமி நீக்கி



Hulling 

Hulling agent 

Human 

Human being 

Human Resources Development 

Humane 

Humanitarian 

Humanity 

Humble 

Humbly 

Hume pipe 

Humid climate 

Humidity 

Humiliate 

Humiliation 

Humility 

Humorist 

Humorous 

Humour 

Hundi 

Hundi stamps 

Hundred 

Hundredth 

Hunger strike 

Hunger 

Hungry 

Hunt 

Hunter 

Hunting 

. Hurdle 
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குற்றுதல்; குற்றுகை; அரிசி 
அரைவை 

அரிசி அரைவை முகவர் 

மாந்தத்தொடர்பான; மனிதம் 

சாரந்த 

மாந்தவினம்; மனித இனம் 

மனிதவள மேம்பாடு 

கண்ணோட்டமுள்ள; 

கழிவிரக்கமுள்ள; மனித 
நேயத்தோடு 

மாந்த நலம்; மனித நலம் 

மாந்தத் தன்மை; மனிதத் தன்மை 

பணிவான 

பணிவாக; பணிவுடன் 

வெப்பக் காற்று வெளியேறும் 
கற்காரைக்குழாய் 

ஈரமான வானிலை 

நீர்நயப்பு; ஈர அளவு; ஈரப்பதம் 

தாழ்த்து; இழிவுபடுத்து 
அவமதிப்பு 

பணிவு; அடக்கம் 

நகைச்சுவையுள்ள; நகைச்சுவை 
எழுத்தாளர் 

நகைச்சுவையான 

நகைச்சுவை 

உண்டியல் 

உண்டியல் வில்லைகள் 

நூறு 

நூறாவது 

உண்ணா நிலை 

பசி ் 

பசியுள்ள- 

வேட்டையாடு 

வேட்டைக்காரன்; வேட்டை நாய் 
வேட்டை 

Bloor ue; தடை



Hurricane 

Hurriedly 

Hurry 
Hurt 

Husband 

Husbandry 

Hut 

Huzur Treasury 

Hybrid 

Hydrant 

Hydraulic 

Hydro electricity 

Hydroelectric scheme 

Hydrogen 

Hydrologist 

Hydrometer 

Hygiene 

Hygienic 

Hyphen 

Hypnotherapy 

Hypothecate 

Hypothecation 

Hypothecation Bond 

Hypothecator 

Hypothesis 

Hypothesize 

Hypothetic (al) 

Hypothetically 

Hysteria 
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சூறாவளி; கடும்புயல்; சுழற்காற்று; 

சூறாவளிக் காற்று; புயல் 

விரைவாக 

விரைவு; விரைவுபடுத்து 

துன்புறுத்து, ஊறுசெய் 
கணவன் 

உழவுத்தொழில்; வேளாண்ள: 5 

குடிசை 

மாவட்டக் கருவூலம் 

கலப்பினம் 

பெருங்குழாயிலிருந்து நீர் 
பெறுவதற்கான அமைப்பு 

நீராற்றலால் இயக்கப்படுகிற; நீரியல் 
(இயக்கம்) சார்ந்த 
நீர் மின்சாரம் 

நீர் மின் திட்டம்; புனல்மின்திட்டம் 

நீரகம் ் 

நீரியலர் 

நீரளவி 

நலவியல்; சுகாதாரம் 

நலஞ்சார்ந்த; சுகாதாரமான 

இணைப்புக்கோடு 

ஆழ்துயில்வழி மருத்துவம் 
அடைகு வை; அடைமானம் வை 

அடைமானம்; ஒற்றி 

அடைமானப் பிணைமுறி 

அடைகு வைப்பவர் 

புனை கொள்கை 

ஊகம் செய் ; உன்னிப்பு 

உன்னித்த; கற்பனை 
அடிப்படையான 

உன்னித்தபடி 

நரம்புத் தளர்ச்சி நோய்



Ibid 

Ice 

Ise cream 

Icon 

Idea 

Ideal 

Idealess 

Idealism 

Idealist, Idealistic 

Ideas, exchange of 

Idem 

Identical 

Identical post 

Identical scale of pay 

Identically 

Identification 

Identification card 

Identification certificate 

Identification marks 

Identification parade 

‘Identification slip 

Identify 
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மேற்சுட்டிய நூல்; அதே நூலில்; 
அதே நூற்பகுதியில் உள்ளது 

பனிக்கட்டி 

பனிக்குழை 

குறும்படச் சின்னம் 

கருத்து, எண்ணம் 

சீர்மை; உயர் குறிக்கோள்; 
கருத்தியலான; புனைவியலான 

எண்ணமற்ற; நோக்கமற்ற 

கொள்கைவாதம்; 
இலட்சியநோக்கு 

இலட் சியவாதி; கொள்கைவாதி; 
இலட்சிய நோக்கு சார்ந்த 
கருத்துப் பரிமாற்றம் 

அதிலேயே 

ஒரே மாதிரியான; ஒத்த; ஒத்து 
இருத்தல் 
ஒத்தநிலைப் பணியிடம் 

ஒத்த சம்பள ஏற்றமுறை; ஒத்த 
ஊதிய அளவுமுறை 
ஒரே மாதிரியாக; ஒன்று 
போன்றதாக; சம வடிவத்தில் 

அடையாளம் 

அடையாள அட்டை; ஆளறி 
அட்டை 

அடையாளச் சான்றிதழ்; ஆளறி 
சான்றிதழ் 

அடையாளக் குறிகள் 
அடையாளம்காண் அணிவகுப்பு; 
அடையாள அணிவகுப்பு 

அடையாளச் சீட்டு 

குறித்துக் காட்டு; அடையாளம் 
காண்; அடையாளம்; தனித்துவம்



Identity card 

Ideology 

Idiom 

Idiot 

Idle 

Idler 

Idol 

If 

Ignite 

Ignorance 

Ignorant 

Ignore 

Ignored 

Ill luck 

Ill omen 

டாம 

Illegal 

Illegally 

Illegality 

Illegibility 

Illegible 

Illegitimate 

Mlicit 

Mlicit liquor 

Ilicitly 

Illiteracy 

Illiterate 

Ill-judged 
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அடையாள அட்டை 

கருத்தோட்டம்; கருத்துமுறை; 
கருத்தியல்; கொள்கை 

மொழிமரபு; மொழிவழக்கு; 
மரபுத்தொடர் 

முட்டாள் 

வேலையற்ற; சும்மாயிருக்கிற 

வேலையற்றிருப்பவன்; 
வீண்பொழுது போக்குபவன் 

வழிபாட்டு உரு; 
தெய்வத்திருமேனி; 
தெய்வச்சிலை 

ஒருவேளை; போல, என்றால் 

கொளுத்து; தீப்பற்றவை (தீ வை 

அறியாமை; மடமை 

ஒன்றுமறியாத 
புறக்கணி; பொருட்படுத்தாதிரு 

புறக்கணித்த 

நற்பேறின்மை; கெடுநிலை; தீயூழ் 

தீக்குறி 
நோயுற்ற; நோயுள்ள; நோய் 

சட்டமுரணான; சட்டப்புறம்பான 

சட்டமுரணாக 

சட்டத்திற்குப் புறம்பான செயல் / 
தன்மை 

தெளிவின்மை 

படிக்க முடியாத; படிக்க இயலாத; 

தெளிவற்ற 
தகாதஉறவு; சட்ட இசைவற்ற; 
முறைகேடான 

கள்ளத்தனமான; சட்டவிலக்கான 

கள்ளச் சாராயம் 

எதிராக; விதிமுறைக்கு முரணாக 

கல்லாமை; படிப்பறிவின்மை; 
எழுத்தறிவின்மை 

கல்லாத; கல்வியறிவற்ற; தற்குறி 

தவறான முடிவு கொண்ட; ஆய்வு 
அமைவற்ற



Ill-mannered 

Illness 

Iogical 

Ilitreat 

Ilumination 

Tllumine 

THlusion 

Illustrate 

Illustrated 

Illustration 

Illustrative 

Mlustrious 
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Image 

Imaginable 

Imaginary 

Imagination 

Imaginative 

Imagine 

Imbalance 

Imbibe 

Imitable 

Imitate 

Imitation 

Imitative 
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நன்னடத்தையற்ற; பண்பற்ற; 
நடைகேடான 

உடல்நலக்கேடு; உடல் 
நலக்குறைவு; நோய்; பிணி 

தருக்கநெறிசாராத; 
காரணத்திற்குப் பொருந்தாத 
சீர்கேடாய் நடத்து; 
கொடுமைப்படுத்து 

ஒளி விளக்கம் 

வெளிச்சமாக்கு 

மாயை; பொய்த்தோற்றம்; மருட்சி 

சான்று தந்து விளக்கு; சான்று 
காட்டு 

படங்களுள்ள; 
எடுத்துக்காட்டுடன்கூடிய 

விளக்கப்படம்; விளக்கம்; 

எடுத்துக்காட்டு 

எடுத்துக்காட்டுடன் கூடிய 

புகழ்பெற்ற; சிறப்புவாய்ந்த; மேதக்க 

தீய எண்ணம்: பகைமை 

உருவம்; படிமம்; உரு 

எண்ணத்தக்க; கற்பனை 

செய்யத்தக்க 

கற்பனையான 

கற்பனை 

கற்பனைமயமான; கற்பனையான 

கற்பனை செய்; கருது, எண்ணு 

சமமின்மை பெறுவாங்கு _- 
உள்ளீர்த்துக்கொள்; பெறு; வாங்கு; 
மனத்திற்கொள்: உள்வாங்கு 

பின்பற்றத்தக்க 

பின்பற்று; போலச் செய்;போன்று நடி 
போலச் செய்த; போலியான 
பின்பற்றுகிற



Imitatively 

Immature 

Immaturity 

Immeasurable 

Immediate 

Immediately 

Immemorial 

Immense 

Immensely 

Immerse 

Immersed 

Immersion 

Immeterial 

Immigrant 

Immigration Act 

Immigration into India 

Immigration 

Imminent 

Immobile 

Immobility 

Immobilization 

Immobilize 

Immoderate 

Immodest 

Immodesty 

Immolate |, 
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பின்பற்றியவாறு 

பக்குவப்படாத; முதிராத 

பக்குவமற்ற நிலை; முதிர்ச்சியற்ற 
மனம் 

அளவிடற்கரிய; அளவிட முடியாத 

உடனடியான; அடுத்த; நேரடியான; 
உடனடியாக; விரைவாக; உடனே 

அடுத்துள்ள; அருகில் இருக்கிற 
உடனே; விரைவாக 

நினைவு கடந்த; நினைவிற்கு 
அப்பாற்பட்ட 

மிகப் பெரிய; மிகப் பரந்த 

அளவிற்கு விஞ்சி; எல்லையற்று; 
வரம்பிகந்து 

அமிழ்த்து; மூழ்கடி; அமிழ்; மூழ்கு 
மூழ்கிய; ஆழ்ந்த 
மூழ்கச் செய்தல் 

சாரமற்ற; துச்சமான; கீழான; 

பொருளற்ற ; உண்மையற்ற 

குடியேறியவர் 

குடிபுகு சட்டம் 
இந்தியாவில் குடிபுகுதல் 
குடியேற்றம் 
உடனடியாக நிகழக்கூடிய; 
நெருங்கிவரவுள்ள 

நிலைத்த; அசையாத; அசைவற்ற 

அசைவின்மை 

நிைப்படுத்துதல்; 
அசையவொட்டாமல் இருக்கச் 
செய்தல் 

நகரவிடாது செய்; அசையாமல் 
இருக்கச் செய் 

அளவற்ற; மட்டற்ற; வரம்பிற்குள் 
நில்லாமல் இருக்கும் இயல்புடைய 

பண்பற்ற; அநாகரிகமான; 
பணிவற்ற 

பணிவின்மை; அநாகரிகம்; 
பண்பின்மை 

பலியிடு; தீக்குளி



Immolation 

immoral 

Immoral Traffic 

Immorality 

Immorally 

Immortal 

Immortality 

Immortalize 

Immovable Property 

Immovable 

Immune 

Immunity 

Immunize 

Immutability 

Immutable 

Impact 

Impaction 

Impair 

Imparity 

Impart 

Impartial 

Impartiality 

Impartible Estate 

Impasse 
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பலியாக உயிர் துறத்தல்; 
தீக்குளிப்பு 
நெறிகெட்ட; ஒழுக்கமற்ற 

பரத்தமைத் தொழில் 

தீயொழுக்கம்; ஒழுக்கக் குறைவு 

நெறியில்லாது; நெறியற்று; 
ஒழுக்கக் குறைவாக 

அழியாத; இறப்பற்ற 
அழிவற்ற நிலை; அமர வாழ்வு 
அழிவற்றதாக்கு; அமர வாழ்விற்கு 
உயர்த்து 

அசையாச் சொத்து 

அசைவற்ற; அசையாத; நகராத; 

நிலைத்த 
நோய்த்தடைக்காப்பு அளி; 
பொறுப்பினின்றும் விடுவி; 
பொறுப்பிற்கு உட்படுத்தாமல் 
விலக்களி 

விடுபாட்டுநிலை; நோய்த்தடைக் 
காப்பு நிலைத்தன்மை 

நோய் எதிர்ப்புத்திறன் அளி 
மீண்டுவரும் தன்மை; 
நிலைத்தன்மை 

வேறுபட்ட நிலைகளிலும் 
மாற்றப்பட முடியாத; நிலையான 
தன்மையுடைய 

பயன்; செயல்விளைவு; செய் பயன்; 
வேகமாகத் தாக்கு; தாக்கம் 

பலியாக உயிர்துறத்தல் 

அழி; பழுதாகச் செய் 
சமமின்மை 

தெரிவி; பங்களி 
நடுநிலையான; ஒருபாற்கோடான 

ஒருபாற்கோடாமை; 

நடுவுநிலைமை 

பிரிக்கமுடியா உடைமை 

இக்கட்டு; தப்பலாகா நிலை; 
தவிர்க்க முடியாத தடை



Impassioned 

Impassive 

Impatience 

Impatient 

Impeach 

Impeachment 

Impedance 

Impede 

Impediment 

Impedimental 

Imperative 

Imperatively 

Imperfect 

Imperfection 

Imperfectly 
Imperial 

Imperial 

Imperialism 

Imperil 

Imperishable 

Impermanence 

Impermanent 

Impermissible 
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உணர்ச்சியைத் தூண்டிவிடும் 
நிலையிலான; மிகுந்த உணர்ச்சி 
வசப்பட்ட 

கிளர்ச்சியற்ற; 

உணர்ச்சித் திறக் குறைவான 

பொறுமையின்மை; 

அமைதியின்மை; கவலை 

பதற்றமான; மன அமைதியற்ற 

குற்றஞ்சாட்டு; கண்டனக்கணை 
தொடு; கண்டனம் செய் 

பெருங்குற்றச்சாட்டு; 
அரசியல் குற்றச்சாட்டு 
தடை; தடங்கல் 

தடைசெய்; தடு; இடையூறு செய் 

தடை; இடர்ப்பாடு; முட்டுக்கட்டை; 
குறை ் 
தடைசெய்கிற; இடையூறு 

ஏற்படுத்துகிற 
கட்டாயமான; அதிகாரமான; 
தவிர்க்க முடியாத 

கட்டளை வடிவில்; கட்டளை 
வடிவாக; கட்டளையாக 

குறைபாடான; நிறைவுறாத; 
குற்றமுள்ள 
முழுமையின்மை; அரைகுறை; 
பிழை; 

முழுமையின்றி; அரைகுறையாக 

பேரரசு; பேரரசுக்குரிய; மாட்சிமை 
மிக்க 

பேரரசைச் சார்ந்த; 

பேரரசருக்குரிய 

பேரரசு ஆட்சிமுறை; வல்லரசியம்; 

வல்லதிகாரம் 

இக்கட்டில் மாட்டு; ஆபத்தில் மாட்டு 
அழியாத; நிலையான 

நிலையாமை; நிலையற்ற தன்மை 

நிலையற்ற; நிரந்தரமற்ற 
இசைவளிக்க முடியாத



Impersonal 

Impersonate 

Impersonation 

Impersonator 

Impertinent 

Impervious 

_Impetus 

Implantation 

Implement 

Implementation 

Implemented 

Implements 

Implicate 

Implication 

Implicative 

Implicit obedience 

Implicit 

Implied 

Implore. 

Imply 

Impolite 

Impolitely 

Impoliteness 

Import 

Import Duty 
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தனிப்பட்டதல்லாத; தனி நபர் 

சார்ந்திராத 
ஆள்மாறாட்டம் செய்; வேடம் 

அணி; வேடம் தாங்கு 

ஆள்மாறாட்டம் 

ஆள்மாறாட்டக்காரர் 

தகாத; முறைகெட்ட; துடுக்குத்' 
தனமிக்க 

ஊடுருவமுடியாத 
தூண்டுதல்; மனக்கிளர்ச்சி; உந்து 
வேகம் 

உடலில் மருத்துவச் 
சிகிச்சைக்காக ஒரு கருவியைப் 
பொருத்துதல் 

தளவாடம் ; கருவி; செயற்படுத்து; 

நிறைவேற்று 
செயற்படுத்தல் 

செயற்படுத்தப்பட்ட 

துணைக் கருவிகள் 

சிக்க வை; பாதுகாக்கச் செய் 

வைக்கப்பட்ட கருத்து; பலன்; 
விளைவு; சிக்கல் 

சிக்கவைக்கிற 

ஐயுறாப் பணிவுடைமை 

வைக்கப்பட்ட; ஏற்படுத்தப்பட்ட; 
உள்ளுறையான; உட்பொதிந்த; 

தெளிவற்று மறைந்துள்ள, குறிக்கிற; 
குறிப்பிடுகிற 
உள்ளுறையாகத் தெரிவிக்கிற; 
உட்பொதிந்த; குறிப்பிடுகிற 

மன்றாடு; கெஞ்சிக் கேள் 

குறிப்பாகச் சுட்டு 

மதிப்பற்ற; நயமற்ற 
அநாகரிகமான; பண்பற்ற 

பண்பின்மை 

இறக்குமதி, உட்பொருள்; 
உட்கருத்து 

இறக்குமதித் தீர்வை



Importance 

Important 

Important File 

Importation 

Imported 

Importer 

Impose ° 

Imposing 

Imposition 

Impossible 

Impossibility 

Impost 

Impotence, Impotency 

Impotent 

Impound 

Impounded 

Impracticability 

Impracticable 

Impressed 

Impression 

Impressive 

Imprest Advance 

Imprest cash 

Imprint 

Imprison 
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முகாமை; தேவை 

முகாமையான _- 
முகாமையான கோப்பு 

இறக்குமதி செய்தல் 
இறக்குமதி செய்யப்பட்ட 

இறக்குமதியாளர் . 
திணி; சுமத்து; பொறுத்தி அமை 

தாக்கமுண்டாக்குகிற; பெருமை 
சேர்க்கிற 

இடுவரி விதித்தல்; தண்டனை; 
எழுத்து வேலை; எழுத்தொறுப்பு 

இயலாத; சாத்தியமற்ற 

வாய்ப்பின்மை; நடவாத தன்மை; 
இயலாத தன்மை 

வரி 

வலுவின்மை ; அலித்தன்மை; 
இயலாமை; ஆற்றலின்மை 

ஆண்மையற்ற; ஆற்றலற்ற 
பட்டியில் அடை; சிறைப்படுத்து 

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட; பட்டியில் 
அடைக்கப்பட்ட 

நடைமுறைக்கு இயலாத தன்மை 

செயற்படுத்த இயலாத; செய்ய 

முடியாத; நடைமுறைக்கு இயலாத 
தாக்கம் ஏற்படுத்துகிற; 

முத்திரைமிட்ட 
முத்திரை பொறிப்பு; கருத்துப் 
பதிவு; பதிப்பு 
மனக்கிளர்ச்சி உண்டாக்குகிற; 
கவர்ச்சியூட்டுகிற; தாக்கம் 

ஏற்படுத்துகிற 
அலுவல் முன்பணம்; பணி 
முன்பணம் 

அலுவல் முன்பணம்; பணி 
முன்பணம் 

பெயர் விவரக் குறிப்பு; 
முத்திரையிடு 

கைது செய்; சிறையிலடை



Imprisonment 

_ Improbability 

Improbable 

Impromptu 

Improper 

Improper admission 

Improperly 

Improve 

Improved Agricultural 

practice 

Improved 

Improvement 

Improvidence 

Improvident 

Improvisation 

Improvise 

Imprudence 

Imprudent 

Impugned Order 

Impulse 

Impulsion 

Impulsive 

Impure 

Impurity 

Imputation 

Impute 

In 

Inability 

274 

சிறைப்படுத்தல் 

நிகழக்கூடாத; நிகழ முடியாத 
பொருத்தமற்ற; நம்புதற்கரிய; 

, நிகழ்தற்கரிய 
முன்னேற்பாடற்ற; (முன்பின் 
கருதாமல்) உடனடியாகச் 

செய்கிற; முன்முயற்சியற்ற 
ஒழுங்கில்லாத; தவறான 

தவறான சேர்க்கை 

தகுதியற்ற வகையில் 

சீர்திருத்து; மேம்படுத்து; 
முன்னேற்று 

செம்மைப்படுத்தப்பட்ட வேளாண் 
நடைமுறை 

சீர்திருத்திய; மேம்படுத்திய 
மேம்பாடு; முன்னேற்றம்; வளர்ச்சி; 
செம்மை 

தொலை நோக்கின்மை 

தொலை நோக்கற்ற 

உடனடியான ஏற்பாடு 
உடனடியாக ஏற்பாடு செய் 

பணிவின்மை; 
தொலைநோக்கின்மை; 
கவனமின்மை 

தொலைநோக்கற்ற ; கவனமற்ற 

குறைகூறப்பட்ட ஆணை; 

குறைகாண் ஆணை 
ஊக்கமூட்டல்; தாக்கம் 

தூண்டுதல்; தாக்கம் 

தூண்டுகிற 
அழுக்கான; தூய்மையற்ற 

அழுக்கு; தூய்மையின்மை 

சுமத்தல்; குற்றஞ்சாட்டுதல் 
குற்றஞ்சாட்டு 
இல்; உள்ளே: உள் 

இயலாமை; வலுவின்மை



In Absentia 

In accordance with Rule 

In any event 

In brief 

In camera 

In case 

In course of 

In course of time 

In due course 

In due course of time 

In figures 

In lieu of 

In memoriam 

Innumerable 

Inopportune 

In order to maintain (a...) 

In order to attain (a...) 

Inordinate 

Inorganic 

In patient 

In person 

In plant training 

In regard to 

In relaxation of the orders 

In respect of 

Tn return 

Insensible 

In-service Training 

Insoluble 

In support of 

In that behalf 

In the circumstances stated 

In the long run 

In the matter 
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நேரில் வராமல் 

நெறிமுறைக்கிணங்க; 
விதிகளின்படி 

எது நேர்ந்தாலும் 
சுருக்கமாக 

மறைவாக; அறைக்குள் 

ஒருவேளை 

போக்கில் 

நாளடைவில் 

உரியகாலத்தில்; நாளடைவில் 

நாளடைவில்; காலப்போக்கில் 

எண்ணால் 

மாற்றாக; பதிலாக 

நினைவுகொள் 

எண்ணிலடங்காத 

வேலைக்குப் பொருந்தாத 

நிருவகிக்க வேண்டியிருப்பதால் 

அடைய வேண்டியிருப்பதால் 

அளவுக்கு மீறிய 

இயற்கையான; உள் வளர்ச்சியற்ற 

தங்கும் நோயாளி 
நேரில் . 

தொழிலகப் பயிற்சி 

அது பற்றி; அது குறித்து 
ஆணையைத் தளர்த்தி 

குறித்து; பற்றி; தொடர்பாக 
பதிலாக; மாற்றாக 

உணர்விழந்த நிலையுடைய 

பணியிடைப் பயிற்சி 

கரைக்கமுடியாத; கரைவுறாத 

ஆதரவாக 

தொடர்பாக ; அதுபற்றி 

மேற்குறிப்பிடப்பட்ட சூழ்நிலையில் 

நீண்டநாட்களில்; காலப்போக்கில் 

இப்பொருள்பற்றி; இதுபற்றி



In the meantime 

In the meanwhile 

In view of 

Inability 

Inaccessible 

Inaccuracy 

Inaction 

Inactive 

Inactivity 

Inadequacy 

Inadequate 

Inadmissible 

Inadvertence 

Inadvertent | 

Inaugural function 

Inalienable 

Inalterable 

Inanimate 

Inapplicable 

Inappropriate 

Inapt 

Inasmuch as 

Inattention 

Inattentive 

Inaudible 

Inaugural Address 

Inaugurate 

Inauguration 

Inauspicious 

Inborn 

Incalculable 
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இதற்கிடையில் 

இதற்கிடையில் 

காரணமாக; முன்னிட்டு 

இயலாமை 

புகமுடியாத; எட்டாத 
சரியின்மை; துல்லியமற்ற 

செயலின்மை 

செயலற்றிருக்கிற 

செயலின்மை 

போதாத நிலை 

போதாத; பற்றாத 

இசைவளிக்கத்தகாத 

கவனக்குறைவு 

கவனக் குறைவுடைய; கவனமற்ற; 
விழிப்பற்ற 

தொடக்கவிழா 

மாற்றிக்கொடுக்க இயலாத 

மாற்றமுடியாத 
உயிரற்ற 

பொருந்தாத 
'ஏற்றதல்லாத; பொருத்தமற்ற 
பொருத்தமற்ற 
இக் காரணம் பற றி; இவ் வாறு 
இருப்பதால் 

கவனமின்மை; கவனக்குறைவு 

கவனமற்ற 

கேட்கமுடியாத 

தொடக்கவுரை 

தொடங்கிவை 

தொடக்கம் 

மங்கலமற்ற; தீயதான 

இயல்பான; இயற்கையான; 
பிறப்பினாலுண்டான 

கணித்தற்கரிய; கணக்கிட்டுக்கூற 
் முடியாத



Incapability 

Incapable 

Incapacity 

Incarnation 

Incautious 

Incense 

Incense stick 

Incensory 

Incentive 

Incept 

Inception 

Inceptive 

Incessant 

Inch 

Incharge 

Incidence 

Incident of Cost 

Incident 

Incidental 

Incidental charges 

Incidental expenditure 

Incinerator 

Incisive 

Incite 

Incitement 

Incivility 

Inclement weather 

Inclination 

Include 
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இயலாமை; திறமையின்மை 

திறமையற்ற; ஆற்றலற்ற 
திறமையின்மை 

மறுதோற்றம்; தோற்றரவு; 
(கடவுளர்) அவதாரம் 
கவனமற்ற; விழிப்பற்ற 

நறுமணப் புகை 

நறுமண வத்தி 

நறும்புகைக் கலம் 

தூண்டுவிசை; ஊக்கம்; ஊக்க 

ஊதியம் 

தொடங்கு ் 

தொடக்கம் 

தொடக்கம் சார்ந்த 
இடைவிடாத; ஒயாத; இடையறாத 

விரற்கடை; அங்குலம் 

பொறுப்பிலுள்ள 

வீழ்தளத்தடம் ; வரிவிதிநிலை 

செலவு வீதம் 

நேர்வு ; நிகழ்ச்சி 
தற்செயலாய் நிகழ்கிற 

இடைநிகழ் கட்டணம் 

இடைநிகழ் செலவு 

எரிதொட்டி; நீற்றுலை; எரியூட்டி 
அறிவுக்கூர்மையான; துளைத்துச் 
செல்கிற 

தூண்டு; கிளர்ச்சிசெய் 

துண்டிவிடுதல்; தூண்டுதல்; 
அகவுந்துகை; வெறியுந்துகை 

அநாகரிகம் 

கடுமையான; (வானிலை) 

புயலாரநத 

விருப்பம்; சாய்வு 

சேர்த்துக்கொள்; உள்ளடக்கு; 
கொண்டிரு



Inclusion 

In cognito 

Incognizable 

Incoherent 

Income 

Income Tax (I.T.) 

Income Tax Appeals 

Income Tax Assessment 

Income Tax Auditor 

Income Tax Collection 

Income Tax Composition 

Income Tax Deduction 

Income Tax Exemption 

Income Tax Officer 

Income Tax Refund 

Income Tax Revision 

Petition 

Income Tax Surcharge 

Incoming 

Incoming call 

Incoming Reminder 

Incoming Return 
Incommensurable 

Incommensurate 

Incomparable 

Incompatible 

Incompetence 
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சேர்த்துக்கொள்ளல்; சேர்ப்பு; 

உட்படுத்தல் 
மாறுவேடம் புனைந்த; மாற்றுப் 
பெயரான; மாற்றுருவினர் 

அறியவியலாத 

முன்பின் தொடர்பில்லாத 

வருமானம் 

வருமானவரி (வ.வ) 

வருமானவரி மேல்முறையீடு 

வருமான வரிவிதிப்பு; வருமான 
வரி மதிப்பீடு 

வருமானவரித் தணிக்கையர் 

வருமானவரித் தண்டல்; வசூல் 
செய்தல் 

வருமான இணக்க வரிவிதிப்பு 

வருமானவரிப் பிடித்தம் 

வருமானவரி விலக்கு 

வருமானவரி அலுவலர் 

வருமானவரியைத் திருப்பிக் 
கொடுத்தல் 

வருமானவரி மறுஆய்வு மனு; 
வருமானவரி சீராய்வு மனு 

(வருமானவரி) மேல்வரி 

உள்ளே வருகிற; வருகிற; வருகை 

அழைப்பு; தொலைபேசி அழைப்பு 

வரப்பெறும் நினைவூட்டு 
வரப்பெறும் விவரஅறிக்கை 

ஒப்பிடமுடியாத; சமமில்லாத; ஏற்ப 
அமையாத; ஒத்து அமையாத 

அதற்கேற்ப இல்லாத; அதற்கு 
நிகராக அமையாத 

இணையற்ற; ஒப்பற்ற; 
ஒப்பிடவியலாத 

முரண்பாடான; ஒவ்வாத 

திறமையின்மை; தகுதியின்மை



Incompetent 

Incomplete 

Incomprehensible 

Inconceivable 

Inconclusive 

Inconsiderable 

Inconsistency 

Inconsistent 

Inconsistent Statement 

Inconsistent 

Inconsolable 

Incontestable 

Incontravertible 

Inconvenience 

Inconvenient 

Inconvertible 

Incorporeal 

Incorporate 

Incorporation 

Incorrect 

Incorrigible 

Incorruptible 

Increase 

Increasing 

Incredibility 

Incredible 

Incredulous 

Increment 

Increment Certificate 
8 

417-410 
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திறமையில்லாத; தகுதியில்லாத 

முடிவுபெறாத: 
புரிந்துகொள்ளமுடியாத 

நினைக்க முடியாத; 
தீர்மா னிக்காத; முடிவிற்கு வராத 

முடிவுறாத 

கருத்திற் கொள்ள முடியாத; 

முகாமையில்லாத 

முரண்பாடு 

முரணான 

முரணான வாக்குமூலம்; முரணான 
அறிக்கை 

தொடர்பற்ற; எதிரான 

ஆறுதல்படுத்த முடியாத; 
ஆறுதல் சொல்லவியலா 

மறுப்புக் கூறமுடியாத 
மறுத்தற்கியலாத 

ஏந்துக்குறைவு; தொல்லை; 

வசதியின்மை 

ஏந்துக்குறைவான; ஏந்தற்ற; 
வசதியற்ற 
மாற்ற முடியாத 
உருவமற்ற 
ஒருங்கிணைத்தமைந்த 

சேர்த்துக்கொள்ளுதல்; 

உட்புகுதல்; கூட்டிணைவு 

தவறான; சரியில்லாத 

திருத்தமுடியாத; சீர்கேடான 
கையூட்டுப்பெறாத; அழிவுக்கு - 

ஆளாகாத; ஊழலுக்குட்படாத 

பெருக்கம்; வளர்ச்சி 

பெருக்குகிற 

நம்பிக்கையின்மை 

நம்பமுடியாத ; வியப்பான 

நம்பத்தகுதியற்ற; நம்புதற்கு 
உரியதற்ற 
ஊதிய உயர்வு 

ஊதிய உயர்வுச் சான்றிதழ்



Increment Quarter 

Incriminate 

Incriminating evidence 

Incriminating Statement 

Incrimination 

incubator 

Inculcate 

Incumbent 

Incur 

Incur expenditure 

Incurable 

Incurable disease 

Incursion 

Indebted 

Indebtedness _ 

Indecence, Indecency 

Indecent questions 

’ Indecent 

Indecision 

Indecisive 

Indeclinable 

Indecorous 

Indeed 

Indefatigable 

Indefensible 

Indefinite 

Indelible ink 

Indemnification 
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ஊதிய உயர்வுக் காலாண்டு 

குற்றம் சாட்டு; குற்றம் சுமத்து 
குற்றத்திற்கு உட்படுத்தும் 
சாட்சியம் 

குற்றத்திற்கு உட்படுத்தும் 
வாக்குமூலம் 

குற்றம் சாட்டல்; குற்றம் சுமத்தல் 
அடைகாக்கும் கருவி 

மனத்தில் ஆழப் பதியவை; 
கருத்தில் பதியச்செய் 

பதவிவகிப்பவர்; பதவியிலிருப்பவர் 

ஆட்படு; உள்ளாகு 

செலவுசெய் 

திருத்தமுடியாத; குணப்படுத்த 
முடியாத 
தீராப் பிணி; குணப்படுத்த 

முடியாத நோய் 
திடீர்ப் படையெடுப்பு ; திடுமெனத் 
தாக்குதல் 

கடமைப்பட்ட; கடன்பட்ட 

கடன்பட்ட நிலை; கடப்பாடு 

அநாகரிகம்; பண்பின்மை 

இழிவான வினாக்கள் 

அநாகரிகமான; பண்பற்ற 

தீர்மானமின்மை; குழப்பம்; 
தயக்கம் 

தீர்மானமற்ற; முடிவுக்கு வராத; 
தடுமாற்றமான 

நிலையான; மாற்றமற்ற 

அநாகரிகமான; பண்பற்ற 

மெய்யாக; உண்மையாகவே 

களைப்படையாத; சோர்வடையாத 

பாதுகாக்கமுடியாத 

வரையறையற்ற; அறுதியற்ற 
அழியாத மை 

இழப்பீடு செய்தல்; இழப்பீடு தருதல்



’Indemnify 

Indemnity bond 

Indemonstrable 

Indent 

Indent book 

Indentor 

Indenture 

Independence 

Independence day 

Independent 

Independent charge 

Indescribable 

Indestructible 

In detail 

Indeterminable 

Index 

Index card 

Index finger 

Index numbers 

Index Register 

Index slips 

Indexed 

Indexing under the 
India Gazetteer 

India 
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இழப்பீடு செய்; கொடுப்பதாக 
உறுதி கொடு . 

ஈட்டுறுதிப் பிணைமுறி 

விளக்கிக்காட்ட முடியாத 

தேவைப் பட்டியல்; தேவைக் 
கோரிக்கை 

தேவைப் பதிவேடு; கோரிக்கைப் 
பதிவேடு 

தேவை கோருபவர் 

எழுத்து உடன்படிக்கை 

விடுதலை; தற்சார்பு 
விடுதலை நாள் 

யாரையும் சார்ந்திராத; யாரையும் 
அண்டியிராத 

தன்னாண்மைப் பொறுப்பு; 
தற்சார்புப் பொறுப்பு; தனிப் 
பொறுப்பு 

விவரிக்கமுடியாத; 
வருணனைக்கப்பாற்பட்ட 

அழிக்க முடியாத 
விரிவாக; விவரமாக 

உறுதியாக்க முடியாத 

அட்டவணை; பொருளடக்க 
அட்டவணை; அகரவரிசை 
அட்டவணை; குறியீடு 

அட்டவணை அட்டை 

ஆள்காட்டி விரல்; சுட்டுவிரல் 
குறியீட்டெண்கள்; அட்டவணை 
எண்கள் 

அட்டவணைப் பதிவேடு 

அட்டவணைச் சீட்டுகள் 

அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட 

இந்திய விவரச் சுவடியில் 

அட்டவணைப்படுத்துதல் 

இந்தியா



Indian Administrative Service(IAS)- 

‘Indian Audit and Accounts - 

Service (IAAS) 

Indian Christian Marriage Act - 

Indian Civil Service (1.C.S.) - 

Indian Companies Act - 

Indian Emigration Act - 

Indian Family Pension Fund - 

Indian Forest Service (I.F.S.) - 

Indian Foreign Service (1.F.S.) —- 

Indian Independence Act - 

Indian Industrial Conference - 

Indian Penal Code (I.P.C.) - 

Indian Police Service (I.P.S.) - 

Indian Registration Act - 

Indian Revenue Service - 

Indian Science Congress - 

Indian Standard Time - 

Indian = 

Indicate - 

Indication ் ல் 

Indicative a 

Indicator ல 

Indict = 

Indictable Offence ம 

Indifference = 

Indifferent - 

இந்திய ஆட்சிப் பணி (இ.ஆ.ப) 

இந்தியத் தணிக்கைக் கணக்குப் 

பணி ட 

இந்தியக் கிறித்துவர் திருமணச் 
சட்டம் 

இந்தியக் குடிமுறை ஆட்சிப் பணி 
இந்திய நிறுமச் சட்டம் 

இந்தியக் குடியேற்றச் சட்டம் 

இந்தியக் குடும்ப ஓய்வூதிய நிதி 
இந்திய வனப் பணி 

இந்திய அயல்நாட்டுப் பணி 

இந்திய விடுதலைச் சட்டம் 

இந்தியத் தொழில் மாநாடு 

இந்தியத் தண்டனைச் சட்டக் 
கோவை (இ.த.ச.கோ.) இந்தியத் 
தண்டனை விதித் தொகுப்பு 
(இ.த.வி.தொ.) ் 

இந்தியக் காவல் பணி (இ.கா.ப.) 

இந்தியப் பதிவுச் சட்டம் 

இந்திய வருவாய்ப் பணி 

இந்திய அறிவியல் பேரவை 

இந்திய நேரம் 
இந்தியர் 
குறிப்பிடு; சுட்டிக்காட்டு; 

குறிப்பாகத் தெரிவி 

குறிப்புக் காட்டுதல்; தெரிவித்தல்; 

குறிப்பிடுதல் 
குறிப்பாகத் தெரிவிக்கிற 

சுட்டி; குறிப்புக் காட்டுபவர்; 
தெரிவிப்பவர் 

குற்றஞ்சாட்டு; கண்டனக் கணை 

தொடு 
வழக்குத் தொடர்வதற்குரிய 

குற்றம் 

அக்கறையின்மை; புறக்கணிப்பு 

கருத்தற்ற



Indefinable . 

Indigenous 

Indigeneous Medicines 

Indigeneous system of Medicine 

Indigence 

Indigent 

Indigested 

Indigestibility 

Indigestible 

Indigestion 

Indigestive 

Indignation 

Indignity 

Indirect 

Indirect Tax 

Indisciplinary 

Indiscipline 

Indiscreet 

Indiscretion 

Indiscriminate 

Indispensable 

Indispose 

Indisputable 

Indispute 

Indistinct, Indistinctive 

Indistinguishable 

Individibly 

Individual 

Individual estimate 

விளக்கமுடியாத; விளக்கிக் 

கூறமுடியாத 
நாட்டுக்கே உரிய; உள்நாட்டில் 

தோன்றிய; செய்த 

நாட்டு மருந்துகள் 
உளநாட்டு மருத்துவ முறை; 

அயலகம் சாராத மருத்துவ முறை 
ஏழைமை; துக்கம் 

ஏழைமையான; நல்குரவான 

செரிக்காத 

செரிக்க இயலாமை 

செரிக்க முடியாத 

செரியாமை; செரிமானமின்மை 

செரிக்காத 

சீற்றம்; கடுஞ்சினம் 
அவமதிப்பு; இகழ்ச்சி 
நேரடியற்ற; மறைமுகமான 

மறைமுக வரி 

ஒழுங்கீனமான 
ஒழுங்கின்மை; கட்டுப்பாடின்மை 

தகவறியாத; விழிப்பற்ற 
ஆராயாத செயல் 

தரமறியாத; தாறுமாறான 

இன்றியமையாத; தவிர்க்க 
இயலாத, ஒதுக்க முடியாத 
நலக்கேடு; முடக்கம் 

மறுக்கமுடியாத; எதிர்க்கமுடியாத 
மறுக்கமுடியாத 
தெளிவற்ற; தெளிவற்ற 
தன்மையுடைய 

தனித்துப் பார்க்க இயலாத; 
வேறுபடுத்திக் காண இயலாத 

பிரிக்க முடியாத; பிரிதீ தறிய 

இயலாத 
தனியொருவர்; தனியாள்; தனியர் 

தனிப்பட்ட மதிப்பீடு



Individual Order 

Individualism 

Individualistic 

Individuality 

Individually 

Indivisibility 

Indivisible 

Indolent 

Indoor 

Indoor games 

Indoor games auditorium 

Indoor work 

Indorse 

Induce 

Induct 

Induction 

Inductive Method 

Industrial 

Industrial area 

Industrial Centre 
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Industrial Engineer 

Industrial Engineering 
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Industrial School 

Industrial Tribunal 

Industrial Trust 
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284 

தனிப்பட்ட ஆணை 

தனித்துவக் கொள்கை 

தனித்தன்மையுள்ள 

தனித்தன்மை; தனிச்சிறப்பு 

தனித் தனியாக; ஒவ்வொன்றாக 

பிரிக்க முடியாத தன்மை 

பகுக்கவியலாதது 

சோம்பலான; செயலற்ற; வேலையற்ற 

உட்கூடம்; வீட்டின் உட்பகுதி 

உள்ளரங்கு விளையாட்டு 

உள்ளரங்கு விளையாட்டுக் கூடம் 

மனையக வேலை 

மேற்குறிப்பெழுது 
தூண்டு; இணக்குவி 

நுழையச்செய்; பணியில் சேர்த்திடு 

அறிமுகம்; தொடங்கிவைப்பு; 

தூண்டுதல் 
உய்த்தறி முறை 
தொழில் தொடர்பான ; தொழில்சார்; 
தொழிற்சாலை சார்ந்த 
தொழிற்சாலைப் பகுதி 

தொழில் நடுவம் 

தொழில் நிறுமம் 
தொழில் மாநாடு 
தொழிற் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் 

தொழில் தகராறுகள் 

தொழிற் பொறியாளர் 

தொழிற் பொறியியல் 

தொழிற்பேட்டை 

தொழில் தனியுரிமைகள்; தொழில் 
முற்றாதிக்க உரிமைகள் 

தொழிற்பள்ளி 

தொழில் தீர்ப்பாயம் 

தொழிற் பொறுப்பாட்சிக் குழுமம் 

தொழில்மயமாக்கல்
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Inefficacy 
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Inexpedient 

Inexpensive 
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தொழிலதிபர் 
தொழில்மயமாக்கு 

கடுமையாக உழைக்கிற; 
சுறுசுறுப்புள்ள 

தொழில் / தொழிலகம் 

உண்ணத்தகாத 

விளைவற்ற; தாக்கமற்ற; வீணான; 
பலனற்ற 

திறமையின்மை 

திறமையற்ற 
நெகிழ்வுத் தன்மையற்ற 
தகுதியின்மை 
தகுதியற்ற; பொருத்தமற்ற; 
ஏறறதறற 
சமமின்மை 

செயலின்மை 

தப்பவியலா 

தேவையற்ற 
மதிப்பிட முடியாத 

தவிர்க்கவியலா 

தவிர்க்க முடியாத திறனாய்வு; 
கட்டாயத் திறனாய்வு 

தவிர்க்கவியலாக் கொடுப்பு; 
கட்டாயமாகக் கொடுக்கப்பட 
வேண்டிய தொகை 

காட்டிலும்; அதிகமாக 

அதிகாரங்களைச் செலுத்தி 

பயன்படுத்தியவாறு 

நம்பிக்கையற்ற 

பொருத்தமற்ற 
மலிவான 

பட்டறிவின்மை; பட்டறிவற்ற 

திறமையற்ற, தேர்ச்சியற்ற 
தெளிவற்ற; வெளிப்படுத்த முடியாத 
சொல்ல முடியாத 

உண்மையில்



Infallible 

Infancy 

Infant 

Infant Mortality Rate 

Infanticide 

Infantry 
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Infectious, Infective 

Infectious disease 
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Inferior 
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Infest 
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Inflammable Materials 
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தவறில்லாத 

குழவிப் பருவம் 

குழவி; மகவு; குழந்தை 
குழவி இறப்பு வீதம்; இளம் சிறார் 
இறப்பு வீதம் 
மகவுக்கொலை 

காலாட்படை 

பெயரில் 

நோய் தொற்றிய பகுதி 

நோய்த் தொற்று . 

தொற்றக்கூடிய; தொற்றுகிற 

தொற்றுநோய் 

தொற்றுநோய் மருத்துவமனை 

உய்த்துணர் 
உன்னிப்பு, உய்த்துணர்வு 

தாழ்நிலை; தாழ்ந்த; கீழான 
கீழ்நிலைப் பணி 

தாழ்ச்சி; தாழ்வு; கீழ்மை 

தாழ்வு மனப்பான்மை 

விளைச்சலற்ற; வறண்ட; தரிசான 

பரவித் தாக்கு; துயரளி 

உண்மைப் பற்றின்மை; 
நம்பிக்கைக்கேடு; நம்பகத் 
தன்மையின்மை 

எண்களில் 

ஊடுருவுதல் 
எல்லையற்ற; முடிவற்ற; வரையிலா 

ஏலாத; நலிந்த 

நோயாளர் தங்குமிடம்; 
மருத்துவமனை 

தீ வை; எரியச் செய்; தீமூட்டு 

தீப்பற்றக் கூடிய; எரியக் கூடிய; 
எளிதில் தீப்பிடிக்கக் கூடிய 

எளிதில் தீப்பற்றும் பொருள்கள் 
பணவீக்கம் 

ஏற்படுத்து



Inflicting fines 

Inflow’ 
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தண்டம் விதித்தல்; அபராதம் 
விதித் தல்; ஒறுப்புக் கட்டணம் 

விதித்துத் தண்டித்தல் 
உட்பாய்வு; உள்ளொழுக்கு 

செல்வாக்கு 

தாக்கமுள்ள; செல்வாக்குள்ள 

நடைமுறையிலுள்ள 

தெரிவி; அறிவி; தகவல் கூறு 
வழக்கமல்லாத; வழக்கத்திற்கு 
மாறான 

முறைப்படியல்லாத மாநாடு 

தகவலாளர் 

தகவல் ; தரவலியல் 

செய்தி; தகவல் 

செய்தித்துறை 

செய்தி அலுவலர் 

தகவல் தெரிவிக்கிற 

தெரிவித்த; தெரிவிக்கப்பட்ட 

தகவல் தெரிவிப்பவர் (காவல் 
துறைக்கு) தகவலாளி; காட்டிக் 
கொடுப்பவர் 

செய்தித்துறை இயக்குநர் 
கீழான; கீழுள்ள; கீழே; 

உள்கட்டமைப்பு; இணைப்பமைவு 

மீறு 
மீறுதல்; மாறாக நடத்தல் 

பயனற்ற; வீணான 

முழு வேகத்தில் 

சினமூட்டிடு; வெறியூட்டு 
உட்செலுத்து; புகட்டு; பாய்ச்சு 

உருக்க முடியாத 
எதிர்காலத்தில் 

பொதுவாக; இயல்பாக 

கூர்மதியுடைய; புனைத்திறம் வல்ல 

நல்லெண்ணத்தில்



In good order 
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Inherent 
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Inheritor 

Inhibition 

Initial 

Initial pay 

Initial stage 

Initials 

Initiate 

Initiative 

Injection 

Injudicious 

Injunction 

Injurious 

Injury 

Injustice 
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நல்ல நிலையில் 

நன்றியின்மை; நன்றிகெட்ட தன்மை 
ஆக்கக் கூறு; உள்ளடங்கிய 
பொருள் 

வாழ் 
வசிக்கத்தக்க ; வாழத்தக்க 

வசிப்பவர் ; வாழ்பவர் 

கையிலுள்ள 

இயல்பான அதிகாரம் 

இயல்பான 

கொடிவழி உரிமையாக; 

மரபுரிமையாகப் பெறு 

மரபுரிமையாக அடைதல் 

முன்னோர் வழியாக வந்த 

சொத்துரிமையாளர் 

தடை; தடையுணர்ச்சி 
தொடக்கம்; சுருக்கொப்பம்; 

முன்னெழுத்து 
தொடக்கச் சம்பளம் 

தொடக்க நிலை 
தலைட்பெழத்துகள் முன்னெழுத்துகள் 

தொடங்கு 

தன் முயற்சி; தொடக்க முயற்சி 
உட்செலுத்துதல்; மருந்து 

செலுத்துதல் 
ஆராயாது துணியப்பட்ட; நடுநிலை 

பிறழ்ந்த 
உறுத்துக் கட்டளை; தடைக் 
கட்டளை 

தீங்கான; ஊறு பயப்பதான 
தீங்கு; காயம் 
தீங்கிழைப்பு; நீதிக்குப் புறம்பான; 
முறைமை திரிந்த 
மை 

மையொற்றி 

உள்நாடு 

உள்நாட்டு அஞ்சல் உறை
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உள்நாட்டு நீர்வழிப் போக்குவரத்து 
நுழைவாய்; நுழைவாயில் 

மொத்தமாக 

உடனுறைபவர்; தங்கியிருப்பவர் 

மிக உள்ளான 

பயணிகள் விடுதி; வழிப்போக்கர் 

விடுதி 
இயல்பான; பிறப்பினால் அமைந்த; 
பிறப்பினால் பெற்ற 

உள்ளமைந்த; உள்ளான 

குற்றமற்ற; அப்பாவி; ஒன்றும் 
அறியாதவர் 
புதிதாகப் புனை; புத்தமை 
புத்தமைப்பு; புதிய முறை; புதிய வழி 
புதுமையைக் கடைப்பிடிக்கும் 
குணம் 

வினா வடிவில்; வினாவாக 

எண்ண முடியாத 

நோய்க்காப்பு மருந்தூசி 

குற்றமற்ற; தவறு செய்யாத; 
ஏதமில்லாத 
செயல்முறையில் இருத்தல்; 

இயங்குதல் 
செயலற்ற; இயக்கமற்ற 

நேரங்கெட்ட; காலந்தவறிய; 
வாய்ப்பில்லாத; உரிய நேரமற்ற 

ஒழுங்கின்படி; வரிசையாக; 
ஒழுங்காக 

அளவற்ற; அளவிற்கதிகமான; 
மட்டற்ற; ஒழுங்கற்ற; அளவு 
கடந்த 
மட்டுமீறிய; வரம்பிகந்த; 
சுணக்கம்; காலத்தாழ்வு 

மிதமிஞ்சியிருத்தல் 
சட்ட ஒழுங்கின்மை 
ஒரளவு மாற்றியமைத்து 

உள்ளுறை நோயாளி
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In pursuance of the Order 
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பதிலாக; மாற்றாக; இடத்தில் 
ஆணைக்கிணங்க 
உள்ளீடு; முதலீடு 

இறப்புக்காரணமறிதல்; நீதி 
விசாரணை; உண்மையறியும் 
ஆய்வு; நேர்கேட்பு 

இறப்பு விசாரணை அறிக்கை ; 
சாவு உசாவல் அறிக்கை 

அமைதியின்மை; அமைதியற்ற 
நிலை 

கேள்; உசாவு; விசாரித்தறி 

உசாவல்; தகவல் அறிதல்; 
விசாரணை 

நேர்கேட்பு; தூண்டித் துருவிக் 
கேட்டல் 

சமமின்மை; ஒருபாற் கோடல் 
மனநோயாளர் காப்பு இல்லம்; 
மனநோயாளிக் காப்பகம் 

துப்புரவற்ற, தூய்மையற்ற 
மனநலமின்மை 
செதுக்கு; எழுது; சின்னம்; பொறி; 
தோண்டு 

வெட்டெழுத்துகள்; பட்டயம் 

புழு; பூச்சி 
பூச்சிக் கொல்லி 
பூச்சிகளை உண்கிற 

புழுக்கள்; பூச்சிகள் 

பாதுகாப்பற்ற 
பாதுகாப்பின்மை; காப்பற்ற 

விதையூன்று; வித்திடு; கருவூட்டு 
உணர்வற்ற 

உயிரற்ற, உணர்வற்ற 
பிரிக்க முடியாத; வேறுபடுத்த 
முடியாத 

செருகு; புகுத்து; நுழை 
உட்புகுத்தப்பட்ட; 
உட்சேர்க்கப்பட்ட 

நுழைத்தல்; உட்சேர்த்தல்; உட் 

புகுத்துதல்



Inservice 

Inservice training 

Inside 

Inside-outside 

Insight 

Insignia 

Insignificance 

Insignificant 

Insiicere 

Insist 

Insistant 

Insistantly 

Insistence 

Insolvency 

Insolvent 

Inspect 

Inspecting Agency 

Inspecting officer 

Inspection 

Inspection Bungalow 

Inspection Notes 

Inspection Report 

Inspection Staff 

Inspector 

Inspector of Police 

Inspectorate 

Inspiration 

Inspire 

Inspired 

Inspiring 
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பணிக்கால 

பணியிடைப் பயிற்சி 

உட்பக்கம்; உள்ளே 

உள்ளே வெளியே 

நுண்ணறிவு 
பதவிச்சின்னம்; அடையாளம்; 
சின்னம்; பதக்கம் 

குறிப்பிடத்தக்க சின்னம் 

மிகச் சிறு; குறிப்பிடத் தகாத 
உண்மையற்ற; பொய்யான; 
நேர்மையற்ற 

வற்புறுத்து; வலியுறுத்து 
விடாப்பிடியான 

விடாப்பிடியாக 

வற்புறுத்துதல்; விடாப்பிடி 
நொடிப்பு; முறிவு 
நொடித்துப்போன 

பார்வையிடு; கூர்ந்து மேற்பார்வை 
செய் ; ஆய்வு செய் 
ஆய்வு முகமை 

ஆய்வு அலுவலர் 
ஆய்வு; பார்வையிடல் 

ஆய்வாளர் மாளிகை 

ஆய்வுக் குறிப்பு 
ஆய்வறிக்கை 

ஆய்வுப் பணியாளர் 

ஆய்வாளர் 

காவல் ஆய்வாளர் 

ஆய்வாளர் அலுவலகம் 
தூண்டுதல்; உள்ளுயிர்ப்பு; மூச்சு; 

அகத்தூண்டுதல் 
எழுச்சியூட்டு; ஊக்கமளி: 
உணர்ச்சியூட்டு 

தூண்டப்பட்ட 

தூண்டுகிற



Inspite of 

Instability 

Install 

Installation 

Installation day 

Installed 

Instalment 

Instalment system 

Instance 

Instant 

Instantaneously 

Instantly 

Instead of 

Instead 

Instigate 

Instinct 

Institute 

Institution 

Institutional 

Institutional Finance 

Instruct 

Instruction 

~ Instructive 

Instructor 

Instrument 

Instrumental 

Instruments 

Insubordinate 

Insubordination 
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இருந்தும் கூட; இருந்தபோதிலும் 
நிலையின்மை; உறுதியின்மை; 
நிலைத்தன்மையற்ற 

நிறுவு; ஏற்படுத்து 
அமைப்பு; அமர்த்துதல் 
நிறுவன நாள் 

நிறுவப்பட்ட 

தவணை; தவணைத் தொகை 

தவணைமுறை 

எடுத்துக்காட்டு; சான்று; நிகழ்ச்சி 

உடனடி; நொடி நேரம் 

அதே நொடியில் 
உடனே; உடனடியாக 

மாற்றாக 

இடத்தில்; மாற்றாக 

தூண்டு; தூண்டிவிடு 
இயல்புணர்வு; உள்ளுணர்வு 
நிறுவனம்; நிறுவம்; கழகம் 

நிறுவனம் 

நிறுவனம் சார்ந்த 
நிறுவன நிதி 
கற்பி, கட்டளைகொடு: 

ஆணையிடு; கட்டளையிடு 

அறிவுரை; கற்பித்தல்; 
நெறிமுறைக் கட்டளை 
கட்டளையான; பயிற்றுவிக்கிற 

பயிற்றுநர்; குறித்துரையாளர் 
முறையாவணம்; ஆவணம்; 

ஆயுதம்; இயந்திரம்; 
துணைக்கருவி; இசைக்கருவி; 
இயங்கு கருவி; கருவி 
காரணமாக; கருவியாகப் 
பயன்படுகிற 

கருவிகள் 

கீழ்ப்படியாத; கட்டுப்படாத 

கீழ்ப்படியாமை



In succession 

Insufficiency 

Insufficient 

Insult 

Insulted 

Insulting 

Insulting Questions 

Insultingly 

Insurable 

Insurance 

Insurance Company 

Insurance Corporation 

Insurance Policy 

Insurance Premium 

Insurant 

Insure 

Insured Post 

Insured 

Insurer 

Insurmountable 

Insurrection 

Insusceptible 

Intact 

Intangible 

Integral 

Integrate 

Integrated 

Integrated Project 
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தொடர்ச்சியான; வரிசையான 

போதாமை; பற்றாக்குறை 

போதாத; பற்றாத 
இகழ்ச்சி; அவமதிப்பு 

அவமதிக்கப்பட்ட 

அவமதிக்கிற; அவமதிப்பான 

இழிவுபடுத்தும் வினாக்கள் 

அவமதித்தவாறு 
காப்புறுதி; காப்பீடு செய்யத்தக்க 

காப்புறுதி; காப்பீடு 

காப்புறுதி நிறுவனம் 

காப்புறுதிக் கழகம்; காப்பீட்டுக் 
கழகம் 

காப்புறுதி ஆவணம்; காப்பீட்டு 

ஆவணம் 

காப்புறுதி / காப்பீட்டுத் 
தவணைத் தொகை 

காப்புறுதி செய்விப்பவர் 

காப்பீடு செய்; ஈட்டுறுதி பெறு 

ஈட்டுறுதி அஞ்சல் 
காப்பீடு செய்யப்பட்ட 

காப்புறுதி பெறுநர் 

சமாளிக்க இயலாத; ஈடு 
கொடுக்க இயலாத 

ஆட்சியை எதிர்த்தல் 

இளகாத; ஏற்காத; மசியாத 

முழுமை கெடாத 

உணா முடியாத; உருவமற்ற; 
கண்ணுக்குத் தெரியாத 

அனைத்து; முழுவதுமான; 
பிரிவுபடாத; உடையாத; 

வேறுபடாத; பிரிவினையற்ற 

முழுமையாக்கு; ஒருங்கிணைந்த 

ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட; 
ஒன்றாக்கப்பட்ட 

ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட திட்டம்



Integrated Rural Development 

Project (I.R.D.P.) 

Integration 

Integrator 

Integrity 

Intellect 

Intellectual 

Intelligence 

Intelligent | 

Intelligent Quotient 

Intend 

Intending 

Intense 

Intense 

Intensify 

Intensity 

Intensive 

Intensive care unit(1.C.U.) 

Intensive Cultivation Scheme. 

Intensive Drive 

Intensive Manuring Scheme 

Intensive Study 

Intention 

Intentional 

Intentionally 

Inter 

a 
7 
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ஒருங்கிணைந்த ஊரக வளர்ச்சித் 

திட்டம் (ஒ.ஊ.வ.தி;) 

ஒருமைப்பாடு 

முழுமையாக்குபவர்; 
ஒருங்கிணைப் பாளர் 

நேர்மை; நாணயம் 

புரிந்துகொள்ளும் திறன்; 
நுண்ணறிவு; அறிவு 
அறிவு சார்ந்த ; பேரறிவாளர் 
அறிவுத் திறம்; நுண்ணறிவு; 
அறிவுக் கூர்மை; புலனாய்வு 

அறிவுள்ள; திறமையான; 
நுண்ணறிவுள்ள 

அறிவுத்திற அளவெண்; 
அறிவுக்குறியெண் 

கருது; கொள்; விரும்பு; எண்ணம் 
கொள் 

விரும்புகிற 

ஆர்வமிக்க; செறிவான; 
முனைப்பான 

ஆழமான; ஆழ்ந்த; அடர்ந்த 
செறிவாக்கு 

செறிவு ; கடுமையான நிலை 

முனைப்பான; செறிவான 

முனைப்புக் கவனிப்புப் பிரிவு; 
மும்முரக் கவனிப்பகம்; அவசர 
சிகிச்சைப் பிரிவு 

முனைப்புச் சாகுபடித் திட்டம் 

முனைப்புச் செயல் திட்டம் 

முனைப்பு எருவிடல் 

ஆழ்ந்த ஆய்வு 
எண்ணம்; கருத்து; உட்கருத்து 
வேண்டுமென்றே; திட்டமிட்டு; 
உள்நோக்கத்தோடு கூடிய 

வேண்டுமென்றே; திட்டமிட்டு; 
உள்நோக்கத்துடன் 

இடையில்; இடையே



Inter alia 

Inter Seniority 

Inter State 

Interact 

Interactable 

Interaction 

Inter alia 

Intercaste 

Intercaste marriage 

Intercede 

Intercept 

Intercession 

Intercessor 

Interchange 

Interchangeable 

Interclass 

Intercom 

Intercommunicate 

Intercontinental 

Inter Departmental Transfer 

Interest 

Interesting 

Interestingly 

Interfere 

Interference 

if ச் 
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மற்றவற்றுடன் சேர்ந்து ; 
மற்றவையுடன் சேர்ந்து 

பணியமைப்பில் பணிமுப்பு 

மாநிலங்களுக்கிடையே 

இணைந்து செயல்புரி; இடையீட்டு 
வினை 

அடக்கமுடியாத 

இணைந்த செயற்பாடு; 
கலந்துரையாடல் 

ஏனையவற்றுக்கிடையில் 

இனக்கலப்புள்ள; 

குலக்கலப்புள்ள; 

கலப்புத்திருமணம்; சாதி மறுப்புத் 
திருமணம்; 

இனக்கலப்புள்ள; 

இடைஇசைவு செய்; குறுக்கீடு 
செய் 

இடைமறி; குறுக்கீடு 

இடை இசைவு 

இடை இசைவாளர்; நடுவச் 
செயற்பாட்டாளர் 

பரிமாற்றம்; இடைமாற்றம்; 
பரிமாற்றம் செய் 

பரிமாற்றத்தக்க 

நடுத்தர வகுப்பு 
இணைப்புப்பேசி; 
உள்தொடர்புப்பேசி 

உள் தகவல்; தொடர்புகொள்; 
இடைக் கடிதத் தொடர்புகொள் 

கண்டங்களுக்கு இடையிலான 

துறையிடை மாற்றல் 

வட்டி; பற்று, அக்கறை 
மனமகிழ்ந்த; சுவையான 

மனமகிழ்வோடு 

இடையில் புகு; குறுக்கிடு; 
தலையிடு; இடையூறுசெய் 

தலையீடு; குறுக்கீடு



. Interferer 

Interim Committee 

Interim Relief 

Interim Reply 

Interim Stay 

Interim 

. Interior decoration 

Interlict 

Interline 

Interlineation 

Interlink 

Interlocking 

Interloper 

Intermarriage 

Intermeddler 

Intermediary 

Intermediate 

Intermediation 

Intermediator 

Intermingle 

Intermission 

Intermittent 

Intermittently 

Intern 

Intern 

Internal 

Internal affairs 

Internal assignment 
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குறுக்கிடுபவர் 

இடைக்காலக் குழு 

இடைக்கால உதவி 

இடைக்கால மறுமொழி 

இடைக்காலத் தடையாணை 

இடைக்கால; இடைக்காலம்; 

உள்ளக ஒப்பனை 

தடை செய் 

வரியிடை சேர் 
எழுது ; இடை?சர் 

வரிப்பிளவு; வரியிடைச் சேர்ப்பு 

ஒன்றுசேர்த்து இணை; 
ஒருங்கிணை 

ஊடு பிணைப்பு 

தன்னலக்காரன் 

கலப்புத் திருமணம் 

தலையிடுபவர் 

இடையீட்டாளர் 

நடுவிலுள்ள; இடையிலுள்ள 

தலையிடுதல்; இடைநின்று 
தீர்ப்புச் செய்தல் 

நடுவர் 
கலந்திரு; கலந்திருக்கச்செய் 

இடைவேளை 

இடைவிட்டு நிகழ்கிற 

முறைவைத்து; விட்டுவிட்டு 

எல்லைக்குட்படுத்து; 
கண்காணிப்புச் செய் 

உள்ளுறை மருத்துவர்; முதுநிலை 
மருத்துவ மாணவர் 

உள்; உள்ளான 

அகவியற் செய்திகள்; உள்ளக 
நிகழ்வுகள்; உள்நாட்டு 
விவகாரங்கள் 

உள் ஒதுக்கல்; அக மதிப்பிடல்



Internal Audit 

Internal check 

Internal communication 

Internal Examiner 

Internal marks 

Internal recruitment 

Internal Security 

Internal valuation 

Internally 

International 

International Agreement 

International Airport 

International Conference 

International Law 

International Peace 

Internationalist 

Internet 

Internment 

Interpellation 

Interplace 

Interplay 

Interpleader 

Interpol 

Interpolation 

Interportal Convention 

Interpret 

Interpretation 

Interpreter 

Interprovincial 
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உள் தணிக்கை; துறைத் 
தணிக்கை 

உள்ளாய்வு 

உள் தகவல்தொடர்பு 

அகத்தேர்வாளர் 

அகமதிப்பெண்: 

உள் பணியமர்த்தல் 

உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பு 

அகமதிப்பீடு 

உட்பக்கமாக; உள்ளாக 

பன்னாட்டு 

பன்னாட்டு உடன்படிக்கை 

பன்னாட்டு வானூர்திநிலையம்; 
பன்னாட்டு விமான நிலையம் 

பன்னாட்டு மாநாடு 

பன்னாட்டுச் சட்டம் 

பன்னாட்டு அமைதி; உலக அமைதி 

உலகர்; பன்னாட்டு உறவியல் 

சிந்தனையாளர் 

இணையத்தளம்; இணையம் 
காவலில் வைத்தல்; சிறை வைத்தல் 

இடைமறி வினா 
இடையில் வை 

இடைநின்று 
இரு தரப்பு; இயைவு வழக்கறிஞர் 
அனைத்து நாட்டுக் குற்ற 
ஒழிப்புக் காவல்துறைக்குழு; 
பன்னாட்டுக் காவல் முகமை 

இடைச்செருகல்; இடைக் கணிப்பு 

துறைமுகங்களுக்கிடையிலான 
உடன்படிக்கை 

_ பொருள் கூறு; தெளிவுபடுத்திக் 
கூறு; விளக்கிக் கூறு ; 
பொருள்கொள் 

பொருள் விளக்கம்; விளக்கம் 
மொழிபெயர்ப்பாளர்; 
விளக்கியுரைப்பவர் 

மாநிலங்களுக்கிடையிலான



Interrelated 

Interrelation 

Interrogate 

Interrogation 

Interrogative 

Interrogatory 

Interrupt 

interruption 

Interruptive 

Interse 

Intersect 

Intersection 

Intertwine 

Interval 

Intervene 

Intervener 

Intervention 

Interview 

Interviewee 

Interviewer — 

intestate 

Intimacy 

Intimate 

Intimation 

Intimation slip 

In time 

இடையுறவுடைய,; ஒன்றுக்கொன்று 
தொடர்புடைய 

இடைநிலைத் தொடர்பு; 

இடையுறவு 
உசாவு; கேள்; வினாவு; 

விசாரணை செய்; வினாவுதல்; 

விசாரித்தறி 

வினாவுதல்; கேள்வி கேட்டல்; 

வினாவல்; உசாவல்;: விசாரணை 
நடத்துதல்; விசாரணை 

விசாரணைக் குரிய; வினா 

வடிவான 

விசாரணை சார்நீத; கேள்விக்குத் 
தொடர்புடைய 

தடங்கல் செய்; இடையூறு செய்; தடு 

தடுத்து மறித்தல்; குறுக்கிடுதல் 
தடையேற்படுத்துகிற 

தமக்குள்; தங்களுக்குள் 

ஊடறு; குறுக்கிடு 
ஊடறுத்தல்; குறுககிட்டுச் 
செல்லல்; சாலைச் சந்திப்பு 

பின்னு; பிணைந்திரு; கோத்திரு 

இடைவேளை; இடைநேரம் 

குறுக்கீடு; இடையூறுசெய் 

தலையிடுதல்; குறுக்கிடுதல் 
நேர்காணல் 

நேர்காணலுக்கு வந்திருப்பவர் 

நேர்காணல் நடத்துபவர்; 
நேர்காண்பவர் 

விருப்புறுதி செய்யாமல் 

நெருக்கம்; நெருங்கிய அறிமுகம் 

நெருங்கிய; நெருக்கமான; 

நன்கறிந்த 
தகவல்; செய்தியறிவிப்பு 

தகவல் அளிப்புச் சீட்டு 

உரிய நேரத்தில்



Intimidation 

Into 

Intolerable 

Intolerance, Intoleration 

Intolerant 

Involuntarily 

In toto 

Intoxicant 

Intoxicate 

Intoxicated 

Intoxicating 

Intoxicating drinks and 

drugs 
Intoxication 

Intra State 

Intramural 

In transit 

Intransitive 

Intricacy 

Intricate 

Intrigue 

Intriguer 

Intrinsic value 

Introduce 

Introducer 

Introduction 

. Introductory 
417-414 
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அச்சுறுத்தல்; மிரட்டுதல் 

உள்ளே; இல் 

பொறுத்துக்கொள்ள முடியாத, 

பொறையின்மை; சகிப்பின்மை 

பொறுத்துக்கொள்ள முடியாத 

விருப்பமில்லாது 
முழுதும் 
வெறியூட்டும் குடிவகை 

வெறியுண்டாக்கு ; உணர்விழக்கச் 

செய்; வெறியூட்டு 
வெறிகொண்ட 

வெறியூட்டுகிற, அறிவை 
மயக்குகிற 

மதிமயக்கும் குடிப்பும் மருந்தும் 

குடிமயக்கம், உணர்வின்மை 

மாநிலத்திற்குள் 
பள்ளி வளாகத்தில்; 
கட்டடத்திற்குள் நடத்தல் 

இடைவழியில் 

செயப்படுபொருள் குன்றிய 

சிக்கல் 

கடுஞ்சிக்கலான; மறை புதிரான; 

தெளிவற்ற 
உட்கிளர்ச்சி; மறைசூழ்ச்சி 

மறை; சூழ்ச்சிக்காரர்; 
சதித்திட்டக்காரர் 

இயல்பான மதிப்பு 

அறிமுகப்படுத்து; அளி; முன்வை; 
தொடக்கிவை ; நுழையச்செய் 

அறிமுகப்படுத்துபவர் 

அறிமுகம்; முன்னுரை; தொடக்கக் 
கூறு 
தொடக்க ; ஆரம்ப; அறிமுக



Introvert 

Intrude 

Intuition 

Inundation 

Invade 

Invader 

Invalid 

. Invalid pension 

Invalidate 

Invalidation 

Invalidity 

Invaluable 

Invariable 

Invariably 

Invasion 

Invasive 

Invective 

Inveigh 

Invent 

Invented 

Inventions 

Inventive 

Inventor 
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தன் உள்ளத்தைத் தானே ஆய்வு 
செய்பவர்; சுய ஆய்வில் 
ஈடுபடுபவர் 

அழையாத தலையீடு; 
அழைப்பின்றி நுழைதல்; 
அழையாத வருகை 

உள்ளுணர்வு 

வெள்ளப்பெருக்கு 

படையெடுப்பு; படையெடுத்துத் 
தாக்குதல் 

படையெடுப்பவர் 

செல்லாத; இயலாதவர் 
இயலாநிலை ஓய்வூதியம்; 
நலிவு ஒய்வூதியம் 
செல்லாததாக்கு; இயலாததாக்கு 

செல்லாததாக்குதல் 

வலுவின்மை; நலிவு நிலை; 
செயலின்மை: செல்லாத நிலை; 
செல்லும்படியின்மை 

வெகுமதிப்புள்ள; 
விலைமதிப்புள்ள; விலையுயர்ந்த; 
விலைமதிப்பற்ற 

ஒரே படிமையுடைய; மாறாத 
தன்மையுள்ள 

நிலையாக; மாறாநிலையில் 
தாக்குதல்; படையெடுப்பு; 
படையெடுத்தல் 

படையெடுக்கிற; உள் நுழைகிற; 
நுழைக்கப்படுகிற 

கடுஞ்சொல் 

கடுமையாகத் தாக்கிப் பேசு 
கண்டுபிடி 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 

புதுப் புனைவு; புதிய கண்டுபிடிப்பு 
புத்தாக்கம் செயத்தக்க 

புதுப்புனைவாளர்; 

புத்தாக்க அறிஞர்



| 

| 

Inventory 

Inventory control 

Inventory of furniture and 
other office stores 

Inverse 

Inversion 

Invert 

Investigate 

Investigation 

Investigation Department 

Investigator 

Investiture Ceremony 

Investment 

Investment Register 

In view of 

Invigilation 

Invigilator 

Invigorate 

Invincible 

Inviolable 

Invisibility 

Invisible 

Invitation 

Invite your attention 

Invite | 
ப படட... | 
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விவரப் பட்டியல்; பொருள் விவரப் 
பட்டியல்; பொருட்பட்டி 

சரக்குக் கட்டுப்பாடு 

அறைகலன் மற்றும் அலுவலகப் 
பொருள்களின் விவரப்பட்டியல் 

எதிரான; எதிரிடையான; 
தலைகீழான; 

தலைகீழான நிலை 

தலைகீழாக்கு 

புலனாய்வு செய் 

புலனாய்வு 

புலனாய்வுத் துறை 

ஆராய்பவர்; புலனாய்வு செய்பவர் 

உயர் பதவியிலமர்த்தும் சடங்கு 

முதலீடு; முதலீடு செய்தல் 
முதலீட்டுப் பதிவேடு 

கருத்திற்கொண்டு; காரணமாக; 
முன்னிட்டு 

புலனாய்வு; 
தேர்வெழுதுபவர்களை 
மேற்பார்வையிடு 

தேர்வுக்கூடக் கண்காணிப்பாளர் 

ஊக்கமூட்டு 

வெல்லமுடியாத; தாழ்த்தமுடியாத; 
வெற்றி கொள்ள முடியாத; 
வெல்லமுடியாத 

தூயதாகக் கருதப்படக்கூடிய; 
மதிப்பளிக்க வேண்டிய 

காணவியலாமை 

கட்புலனாகாத; மறைந்துள்ள 

அழைப்பு; அழைப்பிதழ் 
தங்களுடைய கவனத்தை ஈர்க்க 
விழைகிறேன்; கருத்தூன்ற 
வேண்டுகிறேன் 

அழை; கூப்பிடு



Invocation 

In vogue 

Invoice 

Invoke 

Involuntary 

Involve 

Involved 

. Involvement 

Inward 

Inwards 

In words 

In writing 

Ipso facto 

Irksome 

Iron 

Iron control 

Iron Industries 

Iron Mines 

Iron rack 

Tron safe 

Ironsmith 

Irony 

Irrational 

Irreclaimable 

Irrecognizable 

Irreconcilabie 
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தொடக்க வழிபாடு; இறை 
வணக்கம்; வாழ்த்து 

வழக்கத்திலுள்ள 

பொருள்விவரப் பட்டியல்; 
விலைப்புள்ளி 

வழிபட்டு வேண்டிக்கொள் 

விருப்பமற்ற; எண்ணாமல் தானே 

நிகழ்கிற 
சிக்கவை; உள்ளாக்கு; உட்படுத்த; 

ஈடுபடுத்து 
சிக்கிக்கொண்ட; உட்படுத்திக் 
கொண்ட; உள்ளான; 
ஈடுபட்டுள்ள 

பிடிப்பு; ஈடுபாடு; ஆர்வ முனைப்பு 

உட்புறமான; மனத்திலுள்ள 

உட்புறமாக; உள்நோக்கி 

எழுத்தால் ; எழுத்தில் 

எழுத்து வடிவான; எழுத்து 
வடிவில் 

அது காரணமாகவே 

எரிச்சலூட்டுகின்றற தொல்லை 
யளிக்கின்ற; துயரமுள்ள 

இரும்பு 
இரும்புக் கட்டுப்பாடு 

இரும்புத் தொழில்கள் 
இரும்புச் சுரங்கங்கள் 

இரும்பு நிலையடுக்கம் 

இரும்புப் பெட்டகம்; இரும்புப் 
பெட்டி 

கொல்லன்; கருமான் 

வஞ்சப் புகழ்ச்சி 

பகுத்தறிவற்ற; விவேகமற்ற; 
பகுத்தறிவிற்குப் புறம்பான 

சீர்படுத்த முடியாத; பண்படுத்த 
முடியாத 
அடையாளம் காணமுடியாத 

ஒத்திணைந்து வராத; விட்டுக் 
கொடுக்காத



Irrecoverable 

Irrecoverable Tax 

Irredeemable 

Irreducible Minimum 

Irregular 

Irregularity 

Irrelevant 

Irrelevantly 

Irreligious 

Irremediable 

Irremissible 

Irreparable 

Irrepressible 

Irresistance 

Irresistible 

Irresolute 

Irresolution ~ 

Irresolvable 

Irrespective of 

Irrespective 

Irrespectively 

Irresponsibility 

Irresponsible 

irresponsibly 

Irresponsive 
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திரும்பப்பெற முடியாத; 
தண்டவியலாத; மீட்க முடியாத 

தண்டவியலாத வரிப்பணம் 
மீட்க முடியாத 

மேலும் குறைக்க முடியாத 
குறைந்தபட்ச அளவு 
ஒழுங்கற்ற; நெறிமுறைக்குப் 
புறம்பான; முறைகேடான 

முறைகேடு 

, தொடர்பற்ற 
தொடர்பில்லாமல் 
சமயத்திற்கெதிரான 
சரிசெய்யவழியற்ற; 

தீர்க்கமுடியாத; குணப்படுத்த 
முடியாத் 
மன்னிக்க முடியாத 
சரிசெய்ய இயலாத; சீர்படுத்த 

முடியாத் 
அடக்க முடியாத 
கட்டுப்பட்டிருத்தல்; எதிர்ப்பின்மை 

தடுத்து நிறுத்த முடியாத; தடுக்க 
முடியாத 
உறுதியற்ற மனம் கொண்ட; 

நிச்சயமற்ற; குழப்பத்திலுள்ள; 
முடிவுக்கு வர முடியாத் 
உறுதியின்மை 
தீர்க்கமுடியாத; பிரிக்க முடியாத; 

பகுக்க முடியாத 
பொருட்படுத்தாமலே 
மதிக்காத; கருதாத; 
எதிர்பார்க்காத 
மதிக்காமல்; கருதாமல்; 
எதிர்பார்க்காது 
பொறுப்பின்மை 

பொறுப்பற்ற 

பொறுப்பற்று ; பொறுப்பில்லாமல் 

மறுமொழி கூறாத; விடை 
கூறாத; விடையளிக்காத; 
மெளனம் காக்கிற



Irreverence 

Irreverent 

Irreverential 

Irreversible 

Irrevocable 

Irrigate 

Irrigated Dryland Development 

Project (I.D.D.P.) 

Irrigation 

Irrigation accounts 

Irrigation canal 

Irrigation cess Fund 

Irrigation channel 

Irrigation dispute 

Irrigation project 

Irrigation sluice 

Irrigation tank 

Irrigation works 

Irritable 

Irritate 

Irritating 

Irritation 

Island 

Islander 

Isolated 

Isolating 

Isolation ward 

Isolation 

Issue 

Issue of records 

Issue Registers 

Issued 

It is a matter of fact that 
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அவமரியாதை; புறக்கணிப்பு 

அவமதிக்கிற; மதிப்பற்ற 

அவமதிப்பான 

மாற்றமுடியாத; திருப்ப முடியாத 
மாற்றமுடியாத 
நீர் பாய்ச்சு 

பாசனம் பெறும் புன்செய் நில 
மேம்பாட்டுத் திட்டம் 

நீர்பாய்ச்சல்; பாசனம் 

பாசனக் கணக்குகள் 

பாசனக் கால்வாய் 

பாசன மேல்வரி நிதி 

பாசன வாய்க்கால் 

பாசன வழக்கு 

பாசனத் திட்டம் 

பாசன மடை; மதகு 

பாசன ஏரி 

பாசன வேலைகள்; பாசன 
அமைப்புகள் 

எளிதில் சினங்கொள்கிற 

எரிச்சலூட்டு 

எரிச்சலூட்டுகிற 

ஆத்திரமூட்டல்; சினமூட்டல்; 
எரிச்சல்; தினவு 

தீவு; திட்டு 
தீவுவாசி; தீவில் வாழ்பவர் 

தனித்த; ஒதுக்கிய 
தனித்து வைத்தல் 
ஒதுக்கப் பிரிவு 

தனிமை; தனித்துள்ள நிலை 

சிக்கல்; வழங்கு; பிறப்பிப்பு; 
வெளியீடு 

பதிவுருக்களை வழங்கல் 

வழங்கற் பதிவேடு 

வெளியிடப்பட்ட; அளித்த 

உண்மை என்னவென்றால்



Item 

Itinerary 

Its 

Itself 

Ivory 

Jacket 

Jacket sheet 

Jackpot 

Jade 

Jaggery 

Jaghir 

Jail 

Jail Corps 

Jail made articles 

Jail manufacture 

Jail, Central 

Jailor 

Jalopy 

Jam 

Jamabandy 

Jasmine 

Jasper 

Jaundice 

Javeline 

Jealousy 
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இனம்; உருப்படி; வகை - 

பயணத்திட்டம் 

இதனுடைய 
அதுவாக ; தானே 

ட தந்தம் 

உறை; மகளிர் மேற்சட்டை; 
் மேலங்கி 

உறைத் தாள் 
சீட்டுக்கட்டு விளையாட்டுப் பரிசு; 

பநீ தயப் பரிசு; குலுக்கல் 
சீட்டுப் பரிசு; திடீரெனக் 
கிடைக்கும் பெரும் பரிசு 

பச்சை மாணிக்கக் கல் 

வெல்லம் 

ஊழிய நல்கை 

சிறை 

சிறைக் காவற்படை 

சிறையில் தயாரிக்கப்பட்ட 
பொருள்கள்; சிறையில் 
செய்யப்பட்ட பொருள்கள் 

சிறைவாசிகள் தயாரிக்கும் / 
உற்பத்தி செய்யும் பொருள்கள் 

மத்திய சிறை ; நடுவண் சிறை 
சிறை அலுவலர் 
சிதைந்த நிலையிலுள்ள பழைய 
ஊர்தி 
பழப் பாகு; போக்குவரத்து 
நெருக்கடி நெரிசல் 

வருவாய்த் தீர்வாயம் 

மல்லிகை 

மாணிக்கக் கல்; செம்பட்டைக் கல் 

மஞ்சள் காமாலை 

ஈட்டி 

பொறாமை



Jeans 

Jeans pant 

Jeep 

Jeer 

Jelly 

Jemmy 

Jeopardize 

Jeopardy 

Jerk 

Jerkins 

Jersey 

Jerst 

Jet 

Jetty 

Jewel 

Jeweller 

Jewellery 

Jigjog 

Jimmy 

Jingoism 

Job 

Job chart 

Job work 

Join 

வன்துணி; ஜீன்ஸ் 

வன் துணிக்காற் சட்டை; ஜீன்ஸ் 
காற்சட்டை 

ஈப்பு; வலிவுந்து; ஜீப் 

ஏளனம் செய் 

பாகு; இழுது; உறைகூழ் 
கன்னக்கோல் 

கெடு; ஊறுவிளைவி; 

இடருள்ளாக்கு 
இடர் 
சட்டென இழு; திடீர் ஆட்டம்; 
வெட்டிவெட்டி இழு; (வண்டிப் 
பயணததில) இருக்கைகள் 
ஆடுதல் 
குறுந்தோற்சட்டை; இறுகலான 
சட்டை; தோலங்கி 

கம்பளிப் பின்னல் மேல் சட்டை 
கேலிப்பேச்சு 

நீர்த்தாரை; பீறிடு; விரைந்து . 
செல்லும் வானூர்தி வகை 

தோணித் துறை; துறைமுக 
அணைகரை 

அணிகலன்; நகை; மணி 
நகை வணிகர்; மணி வணிகர் 
அணிகலன்கள்; நகைகள்; நகை 
வணிகம்; நகை மாளிகை; ' 
அணிகல அங்காடி; அணிமணிப் 
பொன்சாலை 
குழப்ப நிலை 
சிறிய கடப்பாரை 

போலி நாட்டுப்பற்று 

வேலை; பணி; தொழில்; அலுவல் 
அலுவல் விளக்கப் பட்டியல் 
சில்லறை வேலை; கூலி வேலை 
சேர்ந்திரு; கலந்திரு; சேர்ந்திடு; 
இணைந்திடு; பணி ஏற்றுக்கொள்; 
பொறுப்பேற்றுக்கொள்; சேர்: 
இணை 

 



Joining date 

Joining Report 

Joining time 

Joint 

Joint Account 

Joint Committee 

Joint Family 

Joint Farming Society 

Joint Inspection 

Joint patta 

Joint purchase 

Joint responsibility 

Joint Sector 

Joint Session 

Joint Sitting 

Joint Stock Company 

Joint Venture 

Jointly & Severally 

Jointly and Severally 

liable to 

Jointly 

Joists 

Jolly 

Jolt 

Jostle 

Jot 

Journal 
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பணிப்பொறுப்பேற்பு நாள் 

பணியிற் சேர்தல்; பணியேற்புத் 
தகவல்/அறிக்கை 

பணியேற்பு இடைக்காலம் 

இணை; இணைப்பு; கூட்டான 

கூட்டுக் கணக்கு 

கூட்டுக் குழு 

கூட்டுக் குடும்பம் 

கூட்டுப் பண்ணைச் சங்கம் 

கூட்டாய்வு 

கூட்டுப் பட்டா; கூட்டு நிலவுரிமை 

கூட்டுக் கொள்முதல் 

கூட்டுப் பொறுப்பு 

கூட்டுத் துறை 
கூட்டமர்வு; கூட்டுக் கூட்டம்; 

சட்டமன்றப் பேரவை, மேலவை 
உறுப்பினர்கள் ஒன்றாக 
இணைந்து கூடும் கூட்டம்; 
மக்களவை, மாநிலங்களவை 
உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்றத்தில் 
ஒன்றாக இணைந்து கூடும் 
கூட்டம் 

கூட்டுக் கூட்டம் 

கூட்டுப் பங்கு முதலீட்டு நிறுமம் 

கூட்டு முயற்சி 

கூட்டாகவும் தனித்தனியாகவும் 

கூட்டாகவும் தனித்தனியாகவும் 
பொறுப்புள்ள 

கூட்டாக; இணைந்து 

விட்டங்கள்; குறுக்கு விட்டங்கள் 

மகிழ்ச்சி தருகிற 

குலுங்கல்; குலுங்கு; குலுக்கு 
முட்டித்தள்ளு 
சிறுகுறிப்பு 
நடவடிக்கைக் குறிப்பேடு; இதழ்; 

நாளிதழ்



Journalism 

Journalist 

Journey 

Journey on transfer 

Jovial 

Joy 

Joyous 

Jubilant 

Jubilee 

Judge 

Judged 

Judgement 

Judicature 

Judicial 

Judicial Cognizable 

Judicial Commission 

Judicial Decision 

Judicial Department 

Judicial discretion 

Judicial proceedings 

Judicial Separation 

Judicial Service 

Judiciary 

Judicious 

Juggler 

Jugglery 

Juices 

Juke box 

Jumbo 

Jump 

Junction 
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இதழியல்; பத்திரிகை 
இதழாளர்; பத்திரிகையாளர் 

பயணம் 

மாற்றல் பயணம் 

களிப்பான; மகிழ்வான 

மகிழ்ச்சி; உவகை 

மகிழ்ச்சியான 

மகிழ்ச்சியான; மகிழ்வோடு 
கொண்டாடுதல் 

விழா; பெருவிழா 

நீதிபதி; நடுவர்; நீதியரசர் 
முடிவு செய்யப்பட்ட; ஊகிக்கப்பட்ட 

தீர்ப்பு; தீர்ப்புரை 
நீதித்துறையாட்சி 

நீதிமன்றம் சார்ந்த 
நீதிமன்றம் தானாகக் கருதிக் 
கொள்ளவியலும் நிலை 

நீதிமுறை ஆணையம் 
நீதிமுறை முடிவு 
நீதித்துறை 
நீதிமுறைத் தீர்வுரிமை; நீதிமுறை 
விருப்புரிமை 

நீதிமுறை நடவடிக்கைகள் 
இணையர் / தம்பதியர் நீதிமன்றத் 
தீர்ப்பு வழிப் பிரிதல் 
நீதித் துறைப் பணித் தொகுதி 

நீதித் துறை 
அறிவார்ந்த 
செப்பிடு வித்தைக்காரன் 
செப்பிடுவித்தை; ஏமாற்று 
சாறு; பழச்சாறு 

தானியல் இசைப் பெட்டி 
பேருருவம்; பேரளவுடைய: மிகப் 
பெரிய 

குதி; தாண்டு; குதிப்பு, தாண்டுதல் 
சந்திப்பு; சந்தி; கூடல்; இணைப்பு '



Juncture 

Junela 

Jungle 

Jungle Clearance 

Jungle stream 

Junior 

Junior Assistant 

Junior Red Cross Society 

Juniority . 

Juniormost 

Junk 

Jurisdiction 

Jurisdiction and 

Jurisdictional 

Jurisprudence 

Jurist 

Juror 

Jury 
Just and equitable 

Just and Humane 

Just 

Justice 

Justice equity and good 

conscience | 
Justice of Peace 

Justiciable 

Justification 

Justify 

Jute twine 

Jute 

Juvenile 

Juvenile Court 
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வேளை; தறுவாய் 

ஆட்சிக் குழு 
காடு 

புதர்க் காடழிப்பு 

காட்டோடை 

இளநிலையர்; பிந்தியவர்; 
இளநிலை 

இளநிலை உதவியாளர் 

இளநிலைச் செஞ்சிலுவைச் சங்கம் 

இளநிலை 

மிக இளைய 

மதிப்பற்ற 
ஆட்சி எல்லை; அதிகார வரம்பு 

அதிகார எல்லை சார்ந்த 

சட்டவியல் 

சட்டவியலர் 

சான்றாயர்; அறங்கூறாய 
உறுப்பினர் ் 
சான்றாயம்; அறங்கூறாயம் 

நீதியும் நேர்மையானதும் 

நீதியும் பரிவும் கொண்ட 

சரியான; ஏற்ற; உண்மையான; 
மெய்யான 

நீதி; நீதிபதி; நீதியரசர் 
மனச்சான்றுடன் கூடிய சமநீதி 

அமைதிக் காப்பு நீதிபதி 

நீதி விசாரணைக்கு உகந்த 

எண்பிப்பு; சரியென நிறுவுகை 

குற்றமற்றதென எண்பி; தக்க 
காரணம் கூறு 

சணல் கயிறு 

சணல் 

இளைஞர்; இளம் பருவத்தினர்; 
சிறார் 

சிறார் நீதிமன்றம்  



Juvenile delinquency 

Juvenile Offender 

Juxtapose 

Juxtaposition 

Kalaazar 

Kaleidoscope 

Karma 

Kazi 

Keen 

Keep 

Keep Disposal (K.Dis.) 

Keep the Ball rolling 

Keeping in view 

Keepsake 

Ken 

Kerosene . 

Kettle drum 

Key 

Key board 

_Key indicators 

Key industries 

Key map 

Key note address 

Key stone 

310 

இளமைக் குற்றம்; சிறார் குற்றம் 
இளங்குற்றவாளி; சிறார் 
குற்றவாளி 
அடுத்தடுத்து வை; அருகருகே வை பக்கதுணிமைநிலை: அடுத்தடுத 

வைத்தல் 

கடுங்காய்ச்சல்; கொள்ளைநோய் 
வகை 

- பல்வண்ணக் காட்சிக் கருவி; 
பன்னிற உருக்காட்டி 

முன்வினைப்பயன் 

இசுலாமிய சமய அறிஞர்; சமயத் 
தலைவர் ் 
கூரிய; ஆர்வமிக்க 

வை; வைத்திரு 

மூன்றாண்டு முடிவு (மூ.மு) 
செயல்கள் தொடர்ந்து நடக்கும்படி 
செய் 

கவனத்திற் கொண்டு 
நினைவுப் பொருள் 

அறிவு வரம்பு; தெரிந்துகொள் 
மண்ணெண்ணெய் 

முரசு; பறை 

திறவுகோல்; திறப்பு; வழிகாட்டும் 
குறிப்பு 
விசைப்பலகை 

முகாமையான குறியீடுகள் 
அடிப்படைத் தொழில்கள்; 
இன்றியமையாத் தொழில்கள் 
கைப்படம்; சிற்றளவான நிலப்படம் 
நோக்க உரை 

மையக் கல்; நடுவக் கல்



Key to Map 

Khadi 

Khadi Advance 

Khaki 

Khariff crop 

Khedda Operation 

Kidnap 

Kidnapper 

Kidnapping 

Killer 

Kiln 

Kilogram 

Kilometer 

Kin 

Kind 

Kind perusal 

Kindergarten (Methods) 

Kindle 

Kindly acknowledge 

Kindness 

Kindred 

Kinetic 

Kinetics 

King 

King’s Order 
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பட விளக்கக் குறிப்பு 

கதர்; கைந்நூலாடை 

கதர் முன்பணம்; கைந்நூலாடை 

முன்பணம் 

காக்கித் துணி 

முன்பருவப் பயிர்; முன்பட்டப் பயிர் 

யானை பிடிக்கும் முறை 

கடத்து; கடத்திச்செல் 

கடத்துபவர் 

ஆள் கடத்தல் 

கொலையாளி 

சுண்ணாம்புக் காளவாய்; 
செங்கற்சூளை; சூட்டடுப்பு 

கிலோகிராம் (ஆயிரச் சீரெடை) 
(கி.கி) 

கிலோமீட்டர் (ஆயிர மாத்திரி) 
(கி.மீ) 

சுற்றத்தார் ; உறவினர் 
இனம்; வகை; பொருள்; கூலம்; 
இரக்கமான; அன்பான 

கனிவான தேர்ந்தாய்வு; கனிவான 
பார்வை 

சிறுவர் விளையாட்டு முறைக் 
கல்வி 

தூண்டு; அவா எழுப்பு; ஏற்று; 
(நெருப்பைக்) கிளறு 

ஒப்புகையனுப்புக; அஞ்சல் 
பெற்றுக் கொண்டதைத் 
தெரிவிக்கவும் 

அன்பு; இரக்கம்; கருணை 

குருதி உறவுள்ள; ஒரேமாதிரியான 

(இயங்குதல்) இயக்கத்தின்; 
இயக்கம் சார்ந்த 

இயங்கியல் 

அரசர்; மன்னர் 

மன்னர் ஆணை; அரசர் உத்தரவு



Kingdom 

Kingmaker 

Kingpin 

Kingpost 

Kinsfolk 

Kinship 

Kinsman/Kith 

Kist 

Kit 

Kitchen 

Kitchen garden 

Kitchen sink 

Kite 

Kith and kin 

Knack 

Knave 

Kneading 

Knee 

Kneel 

Knife 

Knight 

Knit 

Knitting work 

Knitting 

Knob 

Knock 

Knock-out 

Knot 
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முடியாட்சியின் கீழுள்ள 
நிலப்பகுதி; 
மன்னராட்சிக்குட்பட்ட நாடு 

அரசர்களை உருவாக்கும் 

ஆற்றலுடையோர் 
ஒரு நிறுவனத்தின் மிக 
முகாமையானவர் 

நடுமரம் 

உறவினர், சுற்றத்தார் 
இரத்த உறவு; உறவு; நெருங்கிய 
உறவு 
உறவினர் 

ஆண்டு நிலத் தீர்வைத் தவணை 

மூட்டை முடிச்சுப் பை; கலப் பெட்டி 

சமையலறை 

வீட்டுத் தோட்டம் 

சமையலறைக் கழுவு தொட்டி 

பருந்து; காற்றாடி 
சுற்றமும் நட்பும்; உற்றார் 
உறவினர் 

திறமை; உத்தி; நுட்பம் 

நேர்மையற்றவன்; கீழ்மைப் 
பண்பினன்; கடும் முரடன் 

மாவு பிசைதல்; கையால் பிசைதல் 

முழங்கால் மூட்டு 

மண்டியிட்டு வணங்கு; மண்டியிடு 

கத்தி 
வீரப் பெருந்தகை; அருள் மறவன் 

பின்னு; வலை பின்னு 

பின்னல் வேலை 

பின்னல்; பின்னுதல் 

திருகுக் குமிழ்; திருகு; திருகி 
தட்டு; இடி; மோது 
வென்றொதுக்கு; வென்று வீழ்த்து 

முடிச்சு



Knotty problem 

Knot (nautical) 

Know 

Knowable 

Knowhow 

Knowing little 

Knowledge 

Knowledge, general 

Knowledgeable 

Known 

Kudos 

Label 

Laboratory 

Laboratory Technician 

Laborious 

Labour 

Labour Act 

Labour Charges 

Labour Colony 

Labour Contract 

Labour Department 

Labour Disputes 

Labour Employment Bureau 

Labour Movement 
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விளக்கமுடியாத சிக்கல்; தீர்க்க 
முடியாத சிக்கல் 

கடல்துறை நீட்டலளவு; கடற்கல் 
தொலைவு (கடல் மைல்) 

அறிந்துகொள் 

அறிந்துகொள்ளத்தக்க 

செயல்முறை; நுண்ணறிவு, 
பயிற்சித் திறம் 

சிறிதளவே தெரிந்த 
அறிவு 
பொது அறிவு 
விளக்கம் தெரிந்த (விவரம் 

தெரிந்த); அறிவார்ந்த 
அறிந்த; தெரிந்த; அறிமுகமான 
புகழ், பாராட்டு 

முகப்புச் சீட்டு; பெயர்ச் சீட்டு 

ஆய்வகம்; ஆய்வுக்கூடம்; 
சோதனைக்கூடம் 

ஆய்வகத் தொழில்நுட்பத்தினர் 
விடாதுழைக்கிற 

தொழிலாளர்; உழைப்பு 
தொழிலாளர் சட்டம் 

தொழிலாளர் : கூலி 

தொழிலாளர் குடியிருப்பு 

தொழிலாளர் ஒப்பந்தம்; பணி 
நிலை ஒப்பந்தம்; வேலை ஒப்பந்தம் 

தொழிலாளர் நலத் துறை 
தொழிலாளர் நல வழக்குகள்; 
தொழிலாளர் வேலை தொடர்பான 
வழக்குகள் 

தொழிலாளர் வேலைவாய்ப்பகம் 

தொழிலாளர் இயக்கம்



Labour Pain 

Labour Problem 

Labour Room 

Labour Union 

Labour ward 

Labourer 

Lace Factory 

Lack 

Lackadaisical 

Laconic 

Lacquer 

Lactometer 

Lacuna 

Laden 

Ladder 

Lag 

Lag behind 

Laggard 

Lagoon 

Laid down 

Laissez faire 
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மகப்பேற்று வலி 

தொழிலாளர் சிக்கல் (பிரச்சினை) 

மகப்பேற்றறை; மகப்பேற்றுக்கூடம் 

தொழிலாளர் சங்கம் 

(மருத்துவமனையில்) மகப்பேற்றுப் 
பிரிவு 
தொழிலாளி; உழைப்பாளி 

சரிகைத் தொழிற்சாலை 

பற்றாக்குறை; இல்லாமை 

சோர்வுற்ற, அலமறுகின்ற; 
பரிதவித்து வாளாவிருக்கின்ற; 
துன்பவுணர்வில் புலம்பித் 
தவிக்கிற 

சுருக்கமாகக் கூறல்; சுருங்கச் 
சொல்லல்; (அதிகம் பேசாமல்) 
ஒன்றிரண்டு சொற்களில் 
அழுத்தமாகப் பேசுதல் 

மாழைப் பூச்சு; அரக்குப் பூச்சு 
பால்மானி 

இடைவெளி; குறைபாடு; விடுபாடு 
சுமத்தப்பட்ட 

ஏணி 

பின்தங்கு; பின்னடைவு 

பின்தங்கு 

தாமதமாக; மந்தமாகச் 
செயல்படுவர்; ஊக்கம் 
குன்றியவர்; சுறுசுறுப்பின்றிச் 
செயல்முனைப்பின்றி இருப்பவர் 

உப்பங்கழி; கழிமுகம் 

சுமத்தப்பட்டுள்ள; 
விதிக்கப்பட்டுள்ள; 

அமைக்கப்பட்டுள்ள; 
வகுத்தமைக்கப்பட்டுள்ள 

அரசின் கட்டுப்பாடற்ற / 

குறுக்கீடற்ற தடையற்ற 
வணிகம்; 

வணிகக்கோட்பாடு; தனியார் 

வணிகச் சந்தைக் கோட்பாடு



Laity 

Lake 

Lakh 

Lame 

Lame Excuse 

Lament 

Lamentation 

Laminate 

Lamination 

Lamp 

Lance 

Land 

Land acquisition 

Land Act 

Land Alienation 

Land Assignment 

Land ceiling 

Land Development Bank 

Land Holder 

Land Improvement 

Land Improvement Loans Act 

Land Legislation 

Land lord 

Land Mark 

Land mortgage 

Land Records 

Land Reform 

Land Revenue 

Land Slide Victory 

Land slide;Land slip 

Land Survey 

Land Tax 

Land Tenure 
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சாதாரண மக்கள்; பொதுமக்கள்; 
பாமரர்; மதகுருக்கள் அல்லாதவர் 

ஏரி 
நூறாயிரம்; இலக்கம் 

உறுப்புக்குறை; முடமான 

நொண்டிச் சாக்கு 

வருந்து; புலம்பு 
புலம்புதல்; வருந்துதல் 
உறையிடு; காப்புறையிடு 

காப்புறை; மெருகொட்டல்; 
பளிச்சீடு; பளபளப்பு; 
மெருகுத்தாள் ஒட்டல் 

விளக்கு 
நீள ஈட்டி . 

நிலம்; வயல் 

நிலஎடுப்பு; நிலம் 
கையகப்படுத்துகை 

நிலச் சட்டம் 

நில உரிமை மாற்றம் 

நில ஒப்படைப்பு 

நில உச்சவரம்பு 

நிலவள வைப்பகம்; நிலவள வங்கி 

நில உரிமையாளர்; நிலக்கிழார் 

நில மேம்பாடு 

நில மேம்பாட்டுக் கடன் சட்டம் 

நிலச் சட்டம் 

நிலக்கிழார்; பண்ணையார் 

நில எல்லைக் குறி இட அடையாளம் 

நில அடைமானம் 

நிலப் பதிவுருக்கள்; நில ஆவணம் 

நிலச் சீர்திருத்தம் 
நில வருவாய் 

பெரு வெற்றி 

நிலச் சரிவு 

நில அளவை 

நில வரி; நிலத்தீர்வை 

நில உரிமை முறை, நிலக்குடி முறை



Land Tenure and Tenancy 

Land use 

Land Value 

Landed Property 

Landed Property Statement 

Landing and Shipping 

Landless 

Landline 

Landscape 

Lane 

Lanes and Alleys 

Language 

Lap 

Laparoscope 

Laparoscopic sterilisation 

Lapislazuli 

Lapse 

Lapse of time 

Lapsed Deposit 

Lapsed 

Large Scale Industries 

Large 

Largesse 

Lark 

Lascar ர 

Lassitude 

Lasso 

Last 

Last Pay Certificate (L.P.C.) 
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நில உரிமையும் குடியுரிமையும் 

நிலப் பயன்பாடு 

நில மதிப்பு 

நிலச் சொத்து; அசையாச்சொத்து 

அசையாச் சொத்து அறிக்கை 

சுமை ஏற்றி இறக்கல்; ஏற்ற 
இறக்கம் 

நிலமற்ற 
தரை வழி 
இயற்கை நிலக்காட்சி 

இடைவெளி, சந்து 

சந்துகளும் குறுஞ்சந்துகளும் 
மொழி 

மடிப்பு 

விபிற்றக நோக்கி 

வயிற்றகநோக்கி வழி அறுவை 
மருத்துவம் செய்தல் 

ஒரு வகை மணிக்கல்; ஊதா 
நிறக்கல்; நீலநிறக்கனிமம் (கல்) 

தவறு; குறைபாடு; காலக்கழிவு; 
காலம் கடந்துவிடல் 

காலக்கெடு கழிவு; காலக் கெடு 

முடிவு 
காலங்கடந்த வைப்புத் தொகை 

காலம் கடந்த; முடிந்துபோன 

பெருந்தொழில் நிறுவனங்கள் 

மிகப்பெரிய; அகண்ட 

தாராளமான நன்கொடை 

வேடிக்கையான நிகழ்ச்சி; 
வானம்பாடி 

உழையர்; சிற்றேவலர் 

உடல் சோர்வு 

(கால்நடைகளைப் பிடிப்பதற்கான) 
சுருக்கு வளைய முடிச்சுள்ள கயிறு; 
சுருக்குக் கயிறு 

கடைசியான; இறுதியான 

முன் சம்பளச் சான்றிதழ் (மு.ச.சா.)



Lasting 

Lasting solution 

Lastly 

Late 

Late attendance 

Late fee 

Latent 

Latent defect 

Latently 

Lateral 

Lateral pocket loop 

Latest 

Lathe 

Lathi 

Latitude 

Latrine 

Latter 

Lattice tower 

Laud 

Laudable 

Laudatory 

Laugh 

Laughter 

Launch 

Launderer 

Laundress 

Laundry 
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நீடித்திருக்கிற; நிலைத்த 
நிலைத்த தீர்வு 
இறுதியில்; கடைசியாக 

காலஞ்சென்ற; மறைந்த; 
முன்னாள்; முன்னாளைய; காலம் 

கடந்த; நேரம் கடந்து வந்துள்ள 

சுணக்கப் பதிவேடு; தாமத 
வருகைப் பதிவேடு 

சுணக்கக் கட்டணம்; தாமதக் 
கட்டணம் 

உட்கிடை; மறைந்திருக்கிற; 
அடியோட்டமான 

் உட்கிடைக் குறைபாடு 

மறைவாக 

பக்கவாட்டான; பக்கவாட்டு 

பைகளுக்குப் பக்கவாட்டில் தைத்து 
வைக்கப்பட்டுள்ள இரு ஒருதிசை 
லாட வடிவ வளையம் 

புத்தம் புதியழ; அண்மைக் கால; 

கடைசல் பொறி 

குறுந்தடி; குண்டாந்தடி 
நில நேர்க்கோடு; தாராள 
மனப்பான்மை; கட்டுப்பாடின்மை 

கழிப்பிடம் 

பிந்திய பின் கூறப்பட்ட 

கம்பிக் கோபுரம் 

பாராட்டு; புகழ் 
பாராட்டத்தக்க; புகழத்தக்க 

புகழ்ச்சியுடைய; புகழ்ச்சி சார்ந்த 

நகை; சிரி 

சிரிப்பு 

புது முயற்சியில் இறங்கு; கடலில் 
மிதக்க விடு 

சலவையாளர் 

பெண் சலவையாளர் 

சலவையகம்; வெளுப்பகம்



Laureate 

Laureate, poet 

Laurel 

Lava 

Lavatory 

. Lavish 

Lavisher 

Lavishness 

Law 

Law abiding 

Law and Justice 

Law and Order 

Law charges 

Law College 

Law Journal. 

Law of Diminishing Return 

Law of evidence 

Law Officer 

Law Report 

Law Suit 

Lawful 

Lawfully 

Lawless 

Lawn Movers 

Laws, criminal 

Lawyer 

Laxity ° 

Lay 

Lay down one’s arms 
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வாகை கொண்ட; வெற்றிமாலை 
சூட்டப்பெற்ற 

அரசவைக் கவிஞர் / அரசவைப் 
பாவலர் என்னும் விருது பெற்றவர் 

வாகை, வெற்றி வாகை 

எரிமலைக் குழம்பு; தீக்குழம்பு 

கழிப்பிடம்; கழிப்பறை; கழிவறை 

வரையாது கொடுக்கிற; 

பகட்டான மட்டுமிஞ்சிய; 
ஆடம்பரமான; மிதமிஞ்சிய 

ஊதாரி 

வாரிவழங்கும் தன்மை 

சட்டம் 

சட்டத்திற்குக் கீழ்ப்படிகின்ற 

சட்டமும் நீதியும்; சட்டநீதி 

சட்டமும் ஒழுங்கும்; சட்ட ஒழுங்கு 
வழக்குச் செலவுகள் 

சட்டக் கல்லூரி 

சட்டச் செய்தியிதழ் 

குறைந்த வருமானச் சட்டம் 

சான்றுச் சட்டம் 

சட்ட அலுவலர் 

சட்ட அறிக்கை 

சட்ட நடவடிக்கை வழக்கு; வழக்கு 

சட்டமுறையான 

சட்டப்படி 

சட்டமுறையற்ற; சட்டத்தை மீறிய 
புல் செதுக்கி இயந்திரம்; பொறி 

குற்றவியல் சட்டம் 

வழக்குரைஞர்; வழக்கறிஞர் 

தளர்வு; தளர்ச்சி 
வை; கிடத்து; விழச்செய்; மூடு; 
நிறுத்து 
ஆயுதத்தை ஒப்படைத்துச் 
சரணடை



Lay man / people 

Lay off 

Lay stress on 

Layer 

Layman 

Layout sketch 

Laystall 

Lazy 

Lead 

Leader 

Leaderette 

Leadership 

Leading Note 

Leading 

Leading Question 

Leaf 

Leaf cup, Leaf bowl 

Leaflet 

League 

Leak 

Leak out 

Leakage 

Lean 
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பாமரன்; சாதாரணக் குடிமகன்; 
எளிய குடிமக்கள் 

தற்காலிகப் பணி நிறுத்தம்; 
தற்காலிக வேலையின்மை 

வற்புறுத்து; அழுத்திக் கூறு 
அடுக்கு; படுகை 

பொதுவன் 

மனைப்பிரிவு வரைபடம் 

குப்பை; கூளம் 

சோம்பேறியான; சுறுசுறுப்பற்ற; 
சோம்பலான 

வழிகாட்டு; நடத்திச் செல்; 
முன்னோடி; ஈயம் (உலோகம்) 

தலைவர் 

துணைத் தலைமை 

தலைமைப் பண்பு 

வழிகாட்டுங்குறிப்பு; 

கருத்துரைக்கும் குறிப்பு 
முதன்மையான; வழிகாட்டுகிற; 
முன்செல்கிற 

விடையமை வினா; விடை 
கொள் வினா; ஒரு குறிப்பிட்ட 
பொருளை விடையாக அளிக்கும் 
வகையில் கேட்கப்படும் வினா 

இலை; ஏடு; (காகிதத்) தாள் 

தொன்னை; இலைக் குவளை 

துண்டு வெளியீடு; கையேடு; 

துண்டுப்பிரசுரம் 

சங்கம்; கழகம் 

கசிவு; ஒழுக்கு; கமுக்கத்தை 
வெளியிடுதல் 

கமுக்கம் வெளிப்படுதல்; மறைச் 
செய்தி வெளியிடுதல் 

ஒழுகல்; கசிவு 

மெலிந்த; வளமற்ற; குறைந்த; 
சாய்வு; சரிவு; சார்பு



Lean and thin 

Lean hours 

Leap year 

Learn 

Learned 

Learner 

Lease 

Lease Deed 

Lease for indefinite period 

Lease Holder (Lessee) 

Lease with improvements 

Leasehold 

Leaser 

Least 

Leather 

Leave 

Leave Account 

Leave Account Form 

Leave Not Due 

Leave on Loss of Pay 

Leave on Medical Certificate 

Leave on Medical Grounds 

Leave on private affairs 

Leave rules 

Leave salary contribution 

Leave Travel Concession 

Leavings 

Lecture 

Lecture hall 

Lecturer 
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மெலிந்த; ஒல்லியான 

நெரிசலற்ற நேரம்; குறைந்த 
நேரம் 

மிகுநாள் ஆண்டு 

கற்றுக்கொள்; கற்றுணர்; பயில் 

கற்றறிந்த 
கற்பவன்: பயில்பவன் 

குத்தகை; ஒற்றி 
குத்தகை ஒப்பாவணம்; 
ஒற்றியாவணம் 

காலவரையறையற்ற குத்தகை 

குத்தகையாளர் 

மேம்பாடுகளுடன் கூடிய குத்தகை 
குத்தகை நிலம்; குத்தகை உடைமை 
குத்தகைக்கு விட்டவர் 
மிகச் சிறிய; மிகக் குறைவான 

தோல் ; தோலாலான 

விடுப்பு; இசைவாணை 

விடுப்புக் கணக்கு 

விடுப்புக் கணக்குப் படிவம் 
உரிமையில்லா விடுப்பு 

சம்பளமில்லா விடுப்பு 

மருத்துவ விடுப்பு 
மருத்துவ விடுப்பு; மருத்துவ 
அடிப்படையிலான விடுப்பு 
சொந்த வேலைக்கான விடுப்பு 
விடுப்பு நெறிமுறைகள் 

விடுப்புச் சம்பளத்திற்கான பங்குத் 
தொகை 

விடுப்புக் காலப் பயணச் சலுகை, 
விடுப்புப் பயணச் சலுகை 
வேண்டாத பொருள்கள் 

சொற்பொழிவு; விரிவுரை 
சொற்பொழிவுக் கூடம் 
சொற்பொழிவாளர்: 

விரிவுரையாளர்



Ledger 

Left 

Left handed 

Leftist 

Leftover 

Legacy 

Legal 

Legal action 

Legal adviser 

Legal aid counsel 

Legal duty 

Legal heir 

Legal opinion 

Legal practitioner 

Legal preceedings 

Legal remedy 

Legal representative 

Legal studies 

Legal tender 

Legality 

Legalize 

Legally 

Legation 

Legend 

Legendary 
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பேரேடு 

இடது; இடப்பக்கம் 

இடதுகைப் பழக்கமுள்ள 

இடதுசாரி 

எஞ்சிய; மிஞ்சிய 

விருப்புறுதிக் கொடை; மரபுடைமை 
எச்சம்; மரபுச் சொத்து 

சட்டத்துக்கு இணங்கிய; 
சட்டப்படியான; சட்டஞ்சார்ந்த 

சட்ட நடவடிக்கை 

சட்டவியல் அறிவுரையாளர்; 

சட்ட அறிவுரையாளர் 

இலவய வழக்குரைஞர்; 
சட்ட உதவி வழக்குரைஞர் 

சட்டக் கடமை 

சட்டப்படியான மரபுரிமையர்; 
சட்டப்படியான பிறங்கடையினர் 

சட்டக் கருத்து; சட்டக் கருத்துரை 

வழக்குரைஞர் 

சட்ட நடவடிக்கைகள் 

சட்டத் தீர்வு; சட்டத் தீர்வழி 

சட்டமுறைச் சார்பாளர்; சட்டச் 
சாரபாளர 

சட்டக் கல்வி 

சட்டமுறைச் செலாவணிப் பணம் 

சட்ட முறைமை 

சட்டப்படி, விதிப்படி 

சட்ட முறையாக்கு; சட்டத்திற்கு 
ஏற்புடையதாக்கு 

தூதர் அலுவலகம்; தூதர் குழு 
பழங்கதை; கட்டுக்கதை; 
தொன்மக்கதை; தனது 
துறையில் பெரும் புகழ் 
வாய்ந்தவர்; பெயர் பெற்றவர் 

பழைமையான; சிறப்புடைமை; 

பழம்பெருமை வாய்ந்துள்ளமை



Legible 

Legibly 

Legion 

Legislate 

Legislation 

Legislative Assembly 

Legislative Council 

Legislative 

Legislator 

Legislature 

Legislature Hostel 

Legitimacy 

Legitimate 

Legitimate claim 

Legitimation 

Leisure 

Leisurely 

Lemon 

Lemonade 

Lend 

Lending Library 

Length 

Length and Breadth 

Length of Service 

Lengthen 

Lengthened 

Lengthwise 

Lengthy 

Leniency 

Lenient Sentence 

Lenient View 

Lens 
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எளிதாகப் படிக்கக்கூடிய எழுத்துத் 
தெளிவான; தெளிவான 

தெளிவாக 

படை; படைக்குழு 

சட்டமியற்று; சட்டமாக்கு 

சட்டம் இயற்றல்; சட்டம் 

சட்டப்பேரவை 

சட்ட மேலவை 

சட்டம் தொடர்பான ; சட்டப்படியான 

சட்டமியற்றுபவர் 
சட்டமன்றம் 

சட்டமன்ற உறுப்பினர் விடுதி; 
சட்டமன்ற விடுதி 
முறைமை நிலை; சட்டப்படியான 
உரிமை நிலை; சட்ட நிலை 
சட்டப்படியான; முறையான 
சட்டப்படியான கோரிக்கை 
சட்டமாக்குதல் 

ஓய்வு 
ஓய்வாக 

எலுமிச்சை 

எலுமிச்சைப் பருகம் 

இரவல்கொடு; கடன்கொடு 
வாடகை நூலகம் 
நீளம்; நீட்சி 

நீள அகலம்; நீளமும் அகலமும் 
பணிக்காலம்; பதவிக்காலம் 

நீளமாக்கு; நீட்டு 

நீண்டுள்ள; நீட்டப்பட்ட 
நீளவாட்டாக; நீளவாக்கில் 

நீளமான 

பெருந்தன்மை; மென்மை; 
இரக்கம் காட்டல்; கருணை 
காட்டல் 

எளிய தண்டனை 

கனிவு நோக்கு; கனிவான நோக்கு 
உருப்பெருக்காடி



Leper 

Leper Asylum 

Leprosy 

Leprosy clinic 

Leprosy Relief Campaign 

Lesbianism 

Less 

Lessee 

Lessor 

Lesson 

Let 

Let off with a warning 

Lethal 

Lethargic 

Lethargically 

Lethargy 

Letter 

Letter Box 

Letter of Acceptance 

Letter of Administration 

Letter of Authority 

Letter of Credit 

Letter of Indemnity 

Letter of Introduction 

- Letter of Patent 

Letter paper 
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தொழுநோயாளி 

தொழுநோயாளர் புகலிடம்; 
தொழுநோயர் இல்லம் 

தொழுநோய் 

தொழுநோய் மருத்துவமனை 

தொழுநோய்த் தணிப்பு இயக்கம்; 
தொழுநோய் நிவாரண முகாம்; 
தொழுநோய்த் தணிப்பு முகாம் 

பெண்பாலார் ஓரினச்சேர்க்கை 

குறைவான 

குத்தகை எடுத்தவர்; 
குத்தகைக்குப் பெறுபவர்; 

குத்த்கைதாரா 
குத்தகைக்கு விடுபவர்; 
குத்தகைக்குக் கொடுப்பவர் 

பாடம்; படிப்பினை 

வாடகைக்கு விடு; விட்டுவிடு 

எச்சரித்து விடுவிப்பு; 
எச்சரித்துவிடல் 

கொல்லுகின்ற; சாகடிக்கின்ற; 
கொடிய ; உயிர்குடிக்கும் 

சோம்பலான; மந்தமான 

சோம்பேறித்தனமாக;சோம்பலாக 

சோம்பேறித்தனம்; மந்தம் 

எழுத்து; கடிதம்; மடல் 

அஞ்சற்பெட்டி 
ஏற்புக் கடிதம் 
ஆட்சி உரிமை ஆவணம் 

உரிமை ஆவணம் 

கடன் சான்று 

இழப்பீட்டு உறுதிக் கடிதம்; 
காப்புறுதிக் கடிதம் 

அறிமுகக் கடிதம் 
உரிமைப் பட்டயம் 

மடல் தாள்



Letterpad 

Leucoderma 

Level crossing (Railway) 

Level of Nutrition 

Level 

Levelling Instrument 

Lever 

Leviable 

Levied 

Levy 

Lexicographer 

Lexicography 

Lexicon 

Liabilities 

Liabilities on bills 

discounted 

Liability 

Liable 

Liable to be taxed 

Liaison Officer 

Liaison 

Libel 

324 

மடல் தாள் தொகுப்பு; மடல்கட்டு; 
மடலேடு; கடிதத் தாள் தொகுப்பு 

வெண் புள்ளிநோய், வெண்படை 

இருப்புப்பாதை சந்திக்கடவு; 
கடவுப்பாதை 

ஊட்டச்சத்து நிலை 

மட்டம்; தளமட்டம் 

மட்டப்படுத்தும் கருவி; 
மட்டக்கருவி 

நெம்புகோல் 

வரியிடத்தக்க 

வரியிடப்பட்ட 

வரியிடல் 

அகராதித் தொகுப்பாசிரியர்; 
அகராதியியலாளர்; 
அகரமுதலியியலாளர் 

அகராதிப்படைப்பு அகராதிக்கலை; 
அகராதியியல்; அகரமுதலியியல் 

சொற்களஞ்சியம்; அகராதி; 
அகரமுதலி; 
பெருஞ்சொல்லகராதி 

பொறுப்புகள்; கடன் பொறுப்புகள்; 
கடப்பாடுகள் 

தொகை கழிவு வழங்கப்பட்ட 
பட்டிகளின் மீதான பொறுப்பு; 
கொடுத்துத் தீர்க்க வேண்டிய 
பொறுப்பு நீக்கத் தொகை 
தொகை செலுத்தும் பொறுப்பு 
கொடுக்க வேண்டியவை; கடன் 
தொகை செலுத்தும் கடப்பாடு 
உட்பட்ட; பொறுப்புடைய; 
கட்ப்பாடுடைய 

வரியிடுதற்குரிய - 

தொடர்பு அலுவலர் 
தொடர்பு; இணைப்பு 
அவதூறு



Liberal 

Liberate 

Liberated 

Liberation 

Liberty 

Liberty of expression 

Liberty of faith (Belief) 

Liberty of thought 

Liberty of worship 

Librarian 

Library 

Licence 

Licenced 

Licence fee 

Licensee 

Licensing authority 

Licensing file 

Licentious 

Lie over 

Lien 

Lieu 

Lieutenant Governor 

Life 

Life assurance 

Life belt 

Life certificate 

- Life imprisonment 

Life Insurance 
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முற்போக்கான ் 

விடுவி; தளையகற்று 
விடுவிக்கப்பட்ட 

விடுதலை; விடுவிப்பு; தடை 

நீக்கம் 

தன்னுரிமை; விடுதலையுரிமை; 
சுதந்திரம்; உரிமை 

பேச்சுரிமை 

சமய நம்பிக்கையுரிமை; 
நம்பிக்கை யுரிமை 
கருத்துரிமை; சிந்தனையுரிமை 

வழிபாட்டுரிமை 

நூலகர் 
நூலகம் 
உரிமம் 

உரிமம் பெற்றுள்ள; உரிமம் 
வழங்கப்பெற்ற 
உரிமக் கட்டணம் 

உரிமம் பெற்றவர்; உரிமக்காரர் 

உரிமம் வழங்கும் அதிகாரி; உரிம 
அலுவலர் 

உரிமக் கோப்பு 

கட்டுப்பாடற்ற 

நிறுத்திவைக்க 

மீள் உரிமை 

இடத்தில்; பகரமாக 

துணைநிலை ஆளுநர் 
வாழ்க்கை; உயிர்; வாழ்வு 

வாழ்நாள் காப்பீடு; வாழ்நாள் 
உறுதியீடு; வாழ்நாள் ஈட்டுறுதி 

உயிர்க்காப்புக் கச்சை;காப்புக் 
கச்சை 

உயிர்வாழ் சான்றிதழ்; வாணாள் 
சான்றிதழ் 

வாழ்நாள் சிறைத் தண்டனை; 
வாழ்நாள் தண்டனை 

வாழ்நாள் ஈட்டுறுதி; வாழ்நாள் 
காப்பீடு



Life Insurance Policy 

Lifelong 

Life saving apparatus 

Life sentence 

Life-size 

Lifespan; Lifetime 

Lifeless 

Lift 

Lift irrigation scheme 

Light 

Lighthouse 

Light music 

Lightweight 

Lighten the burden 

Lighten 

Lightly 

Lightness 

Lightning Conductor 

Lightning Strike 

Lightship 

Lignite (Brown Coal) 

Like 

Likelihood 

Likely 

Likeminded 

Likeness 

Likewise 

Liking 

Lime 
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வாணாள் ஈட்டுறுதி ஆவணம் 

நீடித்த வாழ்நாள்; வாழ்நாள் 
முழுவதும் நீடித்திருக்கிற; 
வாழ்நாள் முழுவதும் 

உயிர்க் காப்புக் கருவிகள் 

வாழ்நாள் தண்டனை; ஆயுள் 
தண்டனை 

இயல்புருவ அளவு 

வாழ்நாள் 

உயிரற்ற 
உயர்த்தி; தூக்கி; உயர்த்து; தூக்கு 
இறைவைப் பாசனத் திட்டம் 

விளக்கு; வெளிச்சம்: ஒளி 

கலங்கரை விளக்கம் 

மெல்லிசை 

மென்சுமை; மென்எடை; இலேசான 
எடை 
எடையைக் குறை; சுமை குறைப்பு 
எடையைக் குறை; அறிவூட்டு 

மெதுவாக 

நொய்ம்மை: மென்மை 

மின்கடத்தி; இடிதாங்கி 
திடீர் வேலை நிறுத்தம் 
கடலில் நங்கூரம் பாய்ச்சி 
ஒரிடத்தில் நிலையாக நின்று 
வழிகாட்டும் ஒளிக்கப்பல் 

பழுப்பு நிலக்கரி 
போல; போன்ற; ஒத்த; சமமான; 
இணையான; ஒரேமாதிரியான, 
விரும்பு; ஆசைப்படு 

நிகழும் தன்மை 

பெரும்பாலும் நிகழக்கூடிய; 
நிகழக்கூடிய 

ஒத்த நோக்கமுடைய; ஒத்த 
மனமுடைய 

ஒத்த தன்மை; ஒப்புமை 
இதுபோலவே 

விருப்பம் 

சுண்ணாம்பு; எலுமிச்சை



Limelight 

Limit 

Limitation 

Limitation of time 

Limited 

Limited Company 

Limited Liability 

Limitless 

Line 

Line clear 

Line Inspector 

Line loss 

Line of action 

Line, railway 

Lineage 

Lineal 

Linear 

Line up 

Lined up 

Lingua franca 

Lingual 

Linguist 

Linguistic Minorities 

Linguistics 

Lining 
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ப 

பலரறி நிலை; வெளிச்சம்; புகழ்; 
புகழொளி 

வரம்பு; எல்லை 

எல்லை; வரையறை 

காலக்கெடு; காலவரம்பு 

வரையிட்ட; வரையிடப்பட்ட; 
வரையறுக்கப்பட்டது 

வரையறுக்கப்பட்ட நிறுமம்; 
நிறுவனம் 

வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு 

எல்லையற்ற; வரையறையற்ற 

வரிசை; கோடு 

மின்னூட்டம் நீக்கம்; (மின்) 

தடைநீக்கம் 

மின்பாதை ஆய்வாளர், கம்பிப்பாதை 
ஆய்வாளர் 

(மின்சக்தி இழப்பு) மின் தொடர் 

வழி இழப்பு; மின்பாதை வழி 
இழப்பு; மின்கம்பி வழி இழப்பு 

செயலாக்க வழி; செயல்படும் வழி; 
செயல்படும் வழிமுறை 

தொடர்வண்டிப் பாதை; 

இருப்புப்பாதை 
கால்வழி; குலம்; கொடிவழி 

கொடிவழி வந்த 

நேரியல்; ஒருபடி; நேரான 

வரிசைப்படுத்து; 
வரிசைப்படுத்துதல் 

வரிசைப்படுத்திய 

பொதுமொழி; இணைப்புமொழி; 
தொடர்புமொழி 

மொழித் தொடர்பான ; 
நாவுக்குரிய 

மொழிவாணர்; மொழியியலாளர் 

மொழிச் சிறுபான்மையர் 

மொழியியல் 

அகவுறை



Link 

Link language 

Linked file 

Liquid 

Liquid assets 

Liquidate 

Liquidation 

Liquidator 

Liquidity 

Liquor 

Liquor shop 

List 

Listed 

Listen 

Listless 

Literacy 

Literal 

Literary 

Literary Association 

Literate 

Literati 

Literature 

Lithography 
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இணைப்பு; இணை; ஒன்றுசேர்; 
பிணை 

இணைப்பு மொழி; தொடர்பு மொழி 
இணைப்புக் கோப்பு 

நீர்மம்; நீரியலான 
எளிதில் பணமாக்கக்கூடிய 
சொத்து; மாற்றத்தக்க சொத்து 

(நிறுவனத்தைக்) கலைத்து விடு; 
தீர்த்துக்கட்டு 
கலைப்பு; நிறுவனத்தைத் 
கலைத்தல்; தீர்த்துக் கட்டுதல் 
நிறுவனக் கலைப்பு அதிகாரி; 

முடிவுறுத்தும் அதிகாரி 
பணமாக மாற்றத்தக்க; 
மாற்றியமைக்கத் தக்க; மாற்றத் 
தக்க 

மது 
மதுக்கடை 

பட்டியல் 

பட்டியலிடப்பட்ட: பட்டியலிட்டுள்ள 
செவிசாய்: செவிகொடு; 
உற்றுக்கேள்; கேள் 
சோர்வான; சோம்பலான: 
கவலையுள்ள 

கல்வியறிவு 
சொல்லுக்குச் சொல்லான: 
எழுத்துக்குரிய; சொற்பொருள் 
சாரந்த 
இலக்கியஞ் சார்ந்த 
இலக்கிய மன்றம்; இலக்கியக் 
கழகம் 

கல்வியறிவுடையவர்; படித்தவர்; 
கற்றவர் 
கற்றோர்; அறிஞர்; கலைஞர்; 
புலவர்; நாவலர் 

இலக்கியம் 

கல்லெழுத்துக்கலை; கல் அச்சீடு



Lithographer 

Litigant 

Litigate 

Litigation 

Litter 

Litter Free zone 

Little 

Live 

Live fence 

Live telecast 

Live wire fencing 

Livery 

Livestock 

Livestock farm 

Living 

Load 

Load work 

Loading and unloading charges 

Loadman 

Loadstar (Lodestar) 

Loadstone 

Loaf 

Loafer 

Loan 

Loan certificate 

Loanee 

Loaning department 

Loans and Advances 

‘ 

417-4—11a 

329 

கல்லெழுத்தாளர் ; கல் அச்சீட்டாளர் 

வழக்குத் தொடர்பவர்; வழக்காளி 

வழக்கு நடத்து; வழக்காடு 

வழக்கு; வழக்காடல் 

குப்பை; கூளம் 

து£ய்மைப் பகுதி; குப்பையில்லாப் 
பகுதி; மாசறு மண்டலம் 

சிறிய; சிறிதளவு 

வாழு; உயிருள்ள; உயிர் வாழ்கிற; 
நேரலை 

செடிவேலி; உயிர்வேலி 

நேரடி ஒளிபரப்பு 
மின்கம்பி வேலி 

அடையாள உடை; பணியாளர் 

உடை; பணிச்சின்னம் தாங்கிய 

உடை 

கால்நடை 

கால்நடைப் பண்ணை 

பிழைப்பு; வாழ்க்கை முறை; 
வாழ்கிற 

பளு; சுமை 

வேலைப்பளு ; வேலைச்சுமை 

ஏற்றி இறக்கும் கூலி 
சுமைப்பணியாளர்; சுமைதூக்கி 

வடமீன் ; வடவுடு; துருவ 

நட்சத்திரம் 
காந்தக்கல் 

அப்பத்துண்டு 
சோம்பேறி 

கடன்; இரவல் 

கடன் சான்றிதழ் 

கடனாளி; கடன் பெற்றவர் 

கடன் வழங்கல் துறை 

கடன்களும் முன்பணங்களும்; 
கடனும் முன்பணமும்



Lobby 

Loca} 

Local Administration 

Local Allowance 

Local Authorities Constituency 

Local Board 

Local Body 

Local Call charges 

Local Delivery 

Local Delivery Register 

Local Development Works 

Local Fund 

Local Fund Accounts 

Local Fund Deposit 

Local Fund Hospitai 

Local inquiry 

Local Inspection 

Local interest 

Local investigation 

Local law 

Local Library Authority 

Local purchase 

Local Tax 

Locality 

Localization 

330 

முகப்பு அறை; முன்றில்; 
தலைவாயில்; நுழைவுக்கூடம்; 
சட்டமன்ற / நாடாளுமன்ற 
உறுப்பினர்களின் செல்வாக்கைப் 

பெற முயலும் குழு 
உள்ளூர்; உள்ளகம் 

உள்ளாட்சி 

உள்ளூர்ப் படி; வட்டாரப் படி 

உள்ளாட்சி மன்றத் தொகுதி 

உள்ளாட்சிக் கழகம் 

உள்ளாட்சி மன்றம் 

உள்ளூர்த் தொலைபேசிக் கட்டணம் 
உள்ளூர் அஞ்சல் சேர்ப்பிப்பு; 
உள்ளூர் அஞ்சல் 

உள்ளூர் அஞ்சல் அனுப்புகைப் 
பதிவேடு; உள்ளூர் அஞ்சல் 
பதிவேடு 

உள்ளூர் வளர்ச்சிப் பணிகள் 
உள்ளாட்சி நிதி 

உள்ளாட்சி நிதிக் கணக்கு 
- உள்ளாட்சி நிதிவைப்புத் தொகை 

உள்ளாட்சி நிதி மருத்துவமனை 
நிகழ்விட உசாவல்; உள்ளக 
உசாவல்; கள விசாரணை: நிகழிட 
விசாரணை 

உள்ளூர் ஆய்வு 
வட்டார நலம் 

நிகழ்விடப் புலனாய்வு 
வட்டாரச் சட்டம் ; நிகழ்விடச் 
சட்டம்; உள்ளகச் சட்டம் 

வட்டார நூலக ஆணைக் குழு 
நேரடிக் கொள்முதல்; 
உள்ளூர்க் கொள்முதல் 

வட்டார வரி; உள்ளூர் வரி 

இடம்; பகுதி 
இடம் நிலைப்படுத்துதல்



Localize 

Locate 

Location 

Lock 

Locker 

Lockout 

Lock, stock and barrel 

Lockup 

Locomotive 

Locus Standi 

Locust 

Lodge 

Lodged Disposal (L.Dis.) 

Loft 

Loftiness 

Lofty idea 

Log 

Log book 

Log sheet 

Logic 

Logical 

Logically 

Logician 

Loin 

Loneliness 
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ஓரிடத்தில் நிலையாக்கு; உள்ளூரைச் 

சேர்ந்ததாக்கு; எல்லைக்குட்படுத்து 
இருப்பிடம் காண்; அறி; தேடிக் 
கண்டறி 

அமைவிடம் 

பூட்டு; பூட்டிவிடு; அடைத்துவிடு 

நிலைப்பெட்டி; நிலைப்பெட்டகம்; 
பூட்டுடன் கூடிய நிலை அடுக்கு; 
பெட்டகம்; பாதுகாப்புப் பெட்டகம் 

கதவடைப்பு 

ஒட்டுமொத்தமாக; மொத்தத்தில் 

காவல் சிறை 

இயங்கக்கூடிய; இயங்குகிற 

தலையீட்டுரிமை; வழக்குரை உரிமை 
வெட்டுக்கிளி 

தங்குமிடம்; உறைவிடம்; தங்கும் 

விடுதி 
ஓராண்டு முடிவு .மு) 
பரண்; மேல்தளப் பகுதி 

உயர்வு; மேன்மை 

உயர்ந்த எண்ணம் 

மரம்; மரத்துண்டு; மரத்தடி 
ஊர்திக் குறிப்பேடு; பயணக் 
குறிப்பேடு 

ஊர்திக் குறிப்புத் தாள் 
ஏரணம்; அளவை; தருக்கவியல் 

செயற் காரணத் தொடர்புடைய; 
அளவையியல்; ஏரணவியல்; 

அளவியல்; தருக்கவியல் 

ஏரணத்திற்கிணங்க; தருக்க 

நெறிமுறையின்படி 
தருக்கவாதி; தருக்கவாளர்; 
தருக்கவியலாளர் 

இடுப்புத்துணி 
தனிமையான; துணையற்ற



Lonely 

Long 

Long form audit report 

Long range view 

Long standing 

Long staple cotton 

Long term loan 

Longevity 

Look into 

Loom 

Loop 

Loop hole 

Loop line. . . 

Loop pattern 

Loose 

Loosen 

Loot 

Looting 

Lord 

Lorry 

Lose 

Loser 

Loss 

Lost Grant 

Lot 
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தனிமை; தனியாக; தனிமையான; 

உதவியற்ற 
நீண்ட 

நீள்வடிவத் தணிக்கை அறிக்கை 

தொலைநோக்கு; தொலைநோக்குப் 
பார்வை 

நீடித்து நிலவுகிற; நிலைபெற்ற; 
நீடித்திருத்த 
நெட்டிழைப் பருத்தி 
நீண்டகாலக் கடன் 

நீண்ட வாணாள் ; நீள்வாழ்நாள் 

கவனி . 

நெசவுத் தறி 
வளையம்; கருத்தடை வளையம் 

தப்பிக்கும் வழி; சட்டத்தை மீறி 

நடப்பதற்குரிய வகை; சட்டத்தின் 

இடுக்குவழி 
பக்க இணைப்புப்பாதை; துணைப் 
பாதை 

வளை வடிவம் 

தளர்ந்த; தளர்ச்சியான; திறந்த; 
கட்டப்படாத 

தளர்வுறச் செய் 

கொள்ளையடித்த பொருள்; 
கொள்ளை; சூறை; கொள்ளையடி; 
சூறையாடு 
சூறையாடல்; கொள்ளையடித்தல் 
இறைவன்; தலைவன்; உரிமையாளன்: 
முதலாளி 

சுமையுந்து, சுமை ஊர்தி; 
சரக்குந்து 

இழ; கைதவறவிடு; இழத்தல் 
இழப்பவன்; தோற்பவன் 

இழப்பு 
இழந்த நல்கை 
தொகுதி; குலுக்குத் தேர்வுமுறை; 
குவியல்; குலுக்கல்



Lotion 

Lottery 

Loud 

Loudspeaker 

Lounge 

Love 

Love marriage 

Lovely 

Lover 

Loving 

Low 

Low voltage 

Low wind 

Lower grade 

Lower 

Lowest 

Loyal 

Loyalty 

Lubricant 

Lubricate 

Lubrication 

Lubricator 

Lucid 

Luck 

Luckily 

Luckless 

Lucky 

Luggage 

Lukewarm 
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கழுவு நீர்மம்; களிம்பு; பூச்சு 

குலுக்குச்சீட்டு; பரிசுச்சீட்டு 

உரத்த; உச்சமான 

உரத்தொலிப்பான் ; ஒலிபெருக்கி 

ஓய்வறை; தங்கிடம்; தங்குமிடம்; 

இடைக்கட்டு 

அன்பு; பற்று; நட்பு; காதல் 

காதல் திருமணம் 

அழகான; மனத்தைக் கவரக்கூடிய 

காதலன்; அன்பன் 

அன்பான; அன்புள்ள 

தாழ்ந்த; பள்ளமான 

தாழ் மின்னழுத்தம்; குறை 
மின்னழுத்தம் 

குறைந்த காற்று வீச்சு 
கீழ்நிலை; தொடக்கநிலை 

குறைத்துவிட; குறை; குறைவாக்கு; 
கீழிறக்கு; கீழான; தாழ்த்தி; மூழ்கடி; 
மூழ்கச் செய் 

மிகக் குறைந்த; மிகக் குறைவான 

நன்றியுள்ள 

நன்றி 
மசகு; மசகெண்ணெய்; உயவி 

எண்ணெயிட்டு வழவழப்பாக்கு; 
உயவூட்டு 

மசகிடல்; உயவிடல் 

உயஷூட்டி 

தெளிவான; விளங்குகிற 

நற்பேறு; நல்வாய்ப்பு, ஆகூழ் 

நற்பேறாக; ஆகூழாக 

நற்பேறில்லா ; போகூழ் 

நற்பேறுள்ள 

பயணப்பொருள்; மூட்டை முடிச்சு 

இளஞ்சூடுடைய; 
இளவெப்பமுடைய; அரைகுறை 
ஆர்வமுடைய



Lumber 

Luminant 

Luminary 

Luminous 

Lump 

Lump sum grant 

Lumpsum Provsion 

Lunacy and Mental 

Deficiency 

Lunar Eclipse 

Lunar 

Lunatic 

Lunch 

Lung 

Lurk 

Lustre 

Lustrous 

Luxuriance, Luxuriant 

Luxurious 

Luxurist 

Luxury 

Luxury articles 

Luxury Coach 

Lying 

Lymph 

Lyrics 

Machine 
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குப்பைக்குவியல்; ஓட்டை உடைசல் 

ஒளி தரும் ; ஒளிர்; ஒளிரும் 
அறிவு மேதை; அறிவுஒளி; ஒளிப் 
பிழம்பு 

ஒளிமிக்க 

குவியல்; தொகுமொத்தம் 

ஒட்டுமொத்த நல்கை 

ஒட்டுமொத்த ஒதுக்கீடு 

பித்தும் மனக்குறைபாடும் 

மதியொளி மறைப்பு 

நிலவு ; நிலவு தொடர்பான 

பித்தர் 

நண்பகலுணவு; பகலுணா 

நுரையீரல் 

பதுங்கியிரு; ஒளிந்திரு 
ஒளிர்வு; பளபளப்பு 

ஒளிமிக்க ; பளபளப்பான 

மிக வளமான; மிகச் சொகுசான 

(ஏந்து நிறைந்த) விலைமிகுந்த 
பகட்டான; விலைமிகுந்த 

உயர் இன்பத்துய்ப்பு; பகட்டாளர் 

பகட்டான உயர் இன்ப வசதி 

விலையுயர்ந்த பொருள்கள்; 
பகட்டுப் பொருள்கள் 

மிகு வசதி உந்து; மிகு 

பொய்பேசுகிற; பொய்யான; 

படுத்துள்ள; கிடந்துள்ள 

நிணநீர்; ஊனீர் 
தன்னுணர்ச்சிப் பாடல்கள்: பாடல் 

இயந்திரம்; விசைப்பொறி



Machine Man 

Machine tools 

Machinery 

Machinist 

Madam 

Made 

Madness 

Madras Port Fund 

Magnanimity 

Magazine 

Magic 

Magician 

Magisterial 

Magistrate 

Magnanimous 

Magnate, business 

Magnet 

Magnetics 

Magnetism 

Magnifiable 

Magnification 

Magnificent 

Magnified 

Magnificence 

Magnifier 

Magnify 

Magnifying glass 
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பொறி இயக்குபவர்; பொறிஞர் 

பொறிக் கருவிகள்; 
பொறிப்பகுதிகள்; இயந்திரக் 
கருவிகள் 

இயந்திரத் தொகுதி; பொறித் 
தொகுதி 
பொறிவினைஞர் 

அம்மையீர் 

உருவாக்கப்பட்ட; உண்டாக்கப் பட்ட 

பித்து; வெறி 
சென்னைத் துறைமுக நிதி 

பெருந்தன்மை 

பருவ இதழ்; பருவ வெளியீடு; 

இதழ்; மலர் 

வித்தை; மாயவேலை; 
மந்திரவித்தை; மாயவித்தை 

மாயவித்தைக்காரர்; மாயவித்தைக் 
கலைஞர் 

குற்றவியல் நீதி பற்றிய குற்றவியல் 
நடுவர்க்குரிய 

குற்றவியல் நீதிபதி 
பெருந்தன்மையுடைய 

பெருவணிகர் 

காந்தம்; மின்காந்தம் 

காந்த ஆற்றலுள்ள ; கவருகிற 
காந்தவியல் 

பெரிதாக்கக் கூடிய 

பெரிதாக்குதல்; உருப்பெருக்குதல் 

மிக அழகான; பெருமை மிக்க; 

உயர்ந்த; மிகப்பெரிய 

பெரிதாக்கப்பட்ட 

பெருமை; அழகு; செல்வம் 

உருப்பெருக்கி 

பெரிதாக்கு; மிகைப்படுத்து; 
உருப்பெருக்கு 

உருப்பெருக்காடி



Magnifying 

Magnitude 

Mahout 

Maid 

Maiden attempt 

Maiden Speech 

Maiden name 

Maid servant 

Mail 

Mail train 

Mail transfer 

Mail van 

Mail bag 

Mail coach 

Main 

Mainly 

Maintain 

Maintained 

Maintainer 

Maintenance 

Maintenance and Repairs 

Maintenance of Accounts 

Maintenance work 

Maistry 

Maize 

Majestic 

Majestically 

Majesty 

Major 

Major head of account 

Major Irrigation Scheme 
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பெரிதாக்குகிற 

பருமன்; அளவு; வீச்சு 

மாவுத்தன்; யானைப்பாகன் 

கன்னிப்பெண்; பணிப்பெண்; கன்னி 

முதல்முயற்சி; கன்னிமுயற்சி 

கன்னிப்பேச்சு 

முற்பெயர்; முந்தைய பெயர் 

வேலைக்காரி; பணிப்பெண் 

அஞ்சல் தொகுதி; அஞ்சல் 
அஞ்சல் தொடர்வண்டி 

அஞ்சல் வழி மாற்றல் 

அஞ்சல் ஊர்தி 

அஞ்சல் பை 

அஞ்சல் ஊர்திப் பெட்டி 

முதன்மையான; சிறப்பு மிக்க 

முதன்மையாக 

நிருவகி; பேணு; வைத்திரு 

பேணப்பட்ட 

பேணுபவர் 

பேணுகை; பேணுதல்; வாழ்க்கைச் 
செலவுத் தொகை 

பேணுகையும் பழுதுபார்த்தலும் 
கணக்குப் பேணுகை 

பேணுகைப் பணி 

மேலாள் 

சோளம் 

மாட்சிமை பொருந்திய 

மாட்சிமையுடன் 

மாட்சிமை; மதிப்பு 

உரிய வயது வந்தவர்; வளர்ந்தவர்; 
நிறை அகவையர் ; பெரும்படியான; 
பெரிய; படைத் துறைப்பணித் 
தலைவர் (மேஜர்) தளவாய்; 
ஈடாளார் 

கணக்குப் பெருந்தலைப்பு; பெரும் 
செலவுகள் கணக்கு 

பெரும்பாசனத் திட்டம்



Major Ports 

Majority 

Majority Communities 

Make Capital out of 

Make good the amount 

Make 

Maker 

Maladjustment 

Maladministration 

. Malafides 

Malaria 

Malbehaviour 

Male 

Maleficence 

Malefic 

Malevolence 

Malevolent 

Malice 

Malicious Prosecution 

Malicious 

Malign 

Malnutrition 

Malpractice 

Maltreatment 

Malvelrsation 
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பெருந் துறைமுகங்கள் 

நிறையகவை; பெரும்பான்மை 

பெரும்பான்மை இனங்கள் 

பயன்பெறு; பயன்படுத்திக்கொள் 

தொகையை ஈடுசெய்க 

உருவாக்கு; அமை; உண்டாக்கு; 

நிறுவு; ஏற்படுத்து; இயற்று; 
உருக்கொடு; விளைவி 

உருவாக்குபவர்; உருவாக்குநர்; 
உண்டாக்குபவர்; படைப்பாளி; 

இயற்றுபவர்; செய்பவர்; 
செயலாற்றுபவர் ; தயாரிப்பாளர் 

தவறான சீராக்கம் 

முறைகெட்ட ஆட்சி; சீர்கேடான 
ஆட்சி 

தீய எண்ணம்; தீயநோக்கம்; தீய 
நோக்கு 

முறைக்காய்ச்சல்; குளிர் காய்ச்சல் 

சரியற்ற நடத்தை; ஒவ்வாத 

நடத்தை 
ஆண்; ஆடவர் 
தீங்கு; தீய எண்ணம் 

தீங்கு செய்கிற 

தீய எண்ணம்; தீய நோக்கம் 

தீய எண்ணம் கொண்ட 

வெறுப்பு; பொறாமை; தீய எண்ணம்; 

வன்மம்; கெடுநோக்கு 

வன்மக் குற்ற வழக்குத் தொடுப்பு 
தீய எண்ணமுள்ள 

பழிதூற்று; கெடுதல் 
ஊட்டக்குறைவு; 

ஊட்டச்சத்துக்குறைவு 

ஒழுங்கற்ற செயல் 

தரக்குறைவாக நடத்துதல் 
ஊழல் நடத்தை; நம்பிக்கை மோசடி : 
செய்யும் நடத்தை



Malversatiion 

Mammal 

Mammoth 

Man 

Manacle 

Manage 

Management Quota 

Management 

Manager 

Managerial 

Managing Agent 

Managing Body 

Managing committee 

Managing Director 

Managing Trustee 

Mandate 

Mandate authority 

Mandate 

Mandated 

Mandatory 

Mandatory functions 

Mandatory order 

Mandays 

Manganese 

Manganese Mine 

Manhandle 
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செயலாட்சிக்கேடு; ஊழல் ஆட்சி; 
ஊழல் நிருவாகம் 

பாலூட்டி 

மிகப் பெரிய; பெருயானையினம் 

மாந்தன்; மனிதன்; வேலைக்காரன்; 
தொழிலாளி 

கைவிலங்கு; கைவிலங்கிடு 

மேலாண்மை செய்: சமாளி; 

நிருவகி; நடத்து 
நிருவாக ஒதுக்கீடு 

மேலாண்மை; நிருவாகம் 

மேலாளர் 

நிருவாகம் தொடர்பான; 
மேலாண்மை தொடர்பான 

மேலாண் முகவர் 

மேலாண் குழு 

நிருவாகக் குழு 

மேலாண் இயக்குநர் 

மேலாண் பெறுப்பாட்சியர்; ஆட்சிப் 
பொறுப்பாளர் 

உரிமைக் கட்டளை: ஆணை 

கட்டளை அதிகாரம் 

உரிமைக் கட்டளை 

ஆணையிடப்பட்ட 

கட்டளையான: உத்தரவிடுகிற; 

ஆணையைக் குறிக்கிற 
தவிர்க்கலாகாத செய்கடமைகள்; 
அதிகாரச் செயற்பாடுகள் 

தவிர்க்கலாகாத ஆணை; அதிகார 
ஆணை 

மாந்த உழைப்பு நாள்கள்; மனித 
நாள்கள் 

மங்கனம்; மங்கனீசியம் 

மங்கனச் சுரங்கம்; 

மங்கனீசியச் சுரங்கம் 

முரட்டுத்தனமாகப் பிடித்து இழு



Manhole 

Mania 

Maniac 

Manifest 

Manifestation 

Manifesto 

Manifolding paper 

Manipulate 

Manipulation 

Mankind 

Manner 

Mannerless 

Manners 

Manoeuvre 

Manpower 

Mansion 

Mantle Lamp 

Manual 

Manual Labour 

Manual Training 

Manufactory 

Manufacture 

Manufacturer 
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சாக்கடைத் திறப்பு வாய்; 
சாக்கடைப் புழை; கழிவு 

நீர்க்கால்; கழிவு நீர்ப் புழை 

மீறிய ஆவல்; வெறி 

வெறியர் 

தெளிவான; நேரடியான; வெளிப் 
படையான 

வெளிப்படை; வெளிப்படுத்துதல்; 
தெளிவுபடுத்துதல்; கண்ணுக்கு / 
மனத்திற்குப் புலப்படுதல் 

தேர்தல் கொள்கை விளக்க 

அறிவிப்பு; தேர்தலின்போது ஒரு 
கட்சி தனது செயல்திட்டம் பற்றி 
வெளியிடும் கொள்கை அறிக்கை 

பன்மடிதாள் 

சூழ்ச்சித் திறத்துடன் கையாளு; 
திறம்படச் செய் 

மோசடி செய்தல்; தில்லுமுல்லு 
செய்தல் 

மன்பதை; மனித இனம் 

முறை; வழி; விதம் 

நாகரிகமற்ற; நற்பண்பற்ற 

நற்பண்பு; நயத்தக்க நாகரிகம் 

படை நடத்தும் உத்தி; திட்டமிட்ட, 
கட்டுப்பாடான நடவடிக்கைகள்; 

தந்திரக் கொள்கை; சூழ்ச்சி 

மனித ஆற்றல்; ஆள் வலிமை 

மாளிகை; தங்குமனை 

வெண்தழல் விளக்கு; காந்த 
விளக்கு 

கையேடு; நடைமுறை நூல் 

உடலுழைப்புத் தொழிலாளர் 

உடலுழைப்புப் பயிற்சி 

உருவாக்கத் தொழிற்சாலை; 
(பொருள்) தயாரிப்புத் 
தொழிற்சாலை 

உருவாக்கம்; ஆக்குதல்; தயாரிப்பு 

ஆக்குபவர்; உருவாக்குநர்; 
தயாரிப்பவர்; உற்பத்தியாளர்



Manufacturing Plant 

Manufacturing 

Manure 

Manuscript 

Many 

Map 

Marble 

March 

March Past 

Margin 

Margin money 

Margin of profit 

Marginal profit 

Marginal utility 

Marginal . 

Marine 

Marine Department 

Marine Engineer 

Marine Fishery Development 

Marine Insurance 

Mariner 

Marital status 

Maritime Law 

Mark 

_ Mark sheet ; 

Marked 

Marker 

Market (Mart) 
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ஆக்கத் தொழிற்சாலை; 
தயாரிப்புத் தொழிற்சாலை 

உருவாக்கம், தயாரித்தல் 

எரு; உரம் 

கையெழுத்துப்படி; எழுத்துரு 
நிறைய; பல 

சலவைக்கல்; மாவுக்கல்; மாக்கல்; 
பளிங்குக்கல் 

அணிவகுத்துச் செல்; முன்னேறு; 

அணிவகு; அணிவகுப்பு 
படையணி வகுப்பு; அணிவகுப்பு; 
அணிவகுத்துச் செல் 

ஓரம்; விளிம்பு 

முன்கட்டு பணம் 

ஊதிய அளவு 

குறைந்தளவு ஊதியம் 

குறைந்த அளவு பயன்பாடு 
இறுதி நிலையான: எல்லை 
இறுதியான 

கடல்சார்ந்த; கடல் பற்றிய 

கடலியல் துறை 
கடலியல் துறைப் பொறியாளர் 
கடல்மீன் வளப்பெருக்கம்; கடல் 
படுபொருள் பெருக்கம் 
கடல்துறை ஈட்டுறுதி; கடல்துறைக் 
காப்பீடு 

மீகான் ; கப்பலோட்டி 

திருமண நிலை 
கடலாண்மைச் சட்டம் 

குறி; மதிப்பெண்: சின்னம் 
மதிப்பெண் தாள்; மதிப்பெண் 
பட்டியல் 

குறித்த; அடையாளமிட்ட 
அடையாளபிடுபவர் 

அங்காடி; வணிக வாய்ப்பு; சந்தை; 
கடை; வணிகம்



Market price 

Market rate 

Market value 

Marketability 

Marketable 

Marketing scheme 

Marketing 

Markets and fairs 

Marking 

Marklist 

Marks obtained; Marks 

Scored 

Marriage 

Marriage Act 

Marriage Registrar 

Married 

Marry 
Marsh 

Martial Court 

Martial Law 

Martial 

Martyr 
Masculine 

Mask . 

Mason 

Masonry 

Masonry Dam 

Masonry Drain 

Mass 
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சந்தை விலை 

சந்தை விலை; சந்தை மதிப்பு; 
நடப்பு மதிப்பு, சந்தைக் கட்டணம் 

அங்காடி மதிப்பு; நடப்பு மதிப்பு; 
சந்தை மதிப்பு 

விற்பனை வாய்ப்பு; 
சந்தைப்படுத்தவியலும் வாய்ப்பு 

விற்கத்தக்க; 
சந்தைப்படுத்தத் தக்க 

விற்பனைத் திட்டம் 

சந்தைப்படுத்துதல் 

அங்காடியும் சந்தையும் 

குறியிடுதல்; அடையாளமிடுதல் 

மதிப்பெண் பட்டியல் 

பெற்ற மதிப்பெண்கள் 

திருமணம் 

திருமணச் சட்டம் 

திருமணப் பதிவாளர் 

திருமணமான 

திருமணம் செய்; மணம்புரி 

சதுப்புநிலம் 

படைத்துறை நீதிமன்றம் 

படைத்துறைச் சட்டம்; படைத் 
துறையாட்சி 

படைசார்ந்த 

ஈகி; உயிர்நீத்தவர் 
ஆண்பால் 

முகமூடி; முகத்திரை 
கொத்தன்; கொத்தனார் 

கட்டுமான வேலை; கொத்து 
வேலை 

கல்கட்டு அணை 

கல்கட்டு வடிகால் 

மக்கள் திரள்; மக்கள் கூட்டம்; 

மன்பதை



Mass communication 

Mass Drill 

Mass media 

Mass Meeting 

Mass Production 

Mass Scale 

Massacre 

Masses 

Massive 

Master piece 

Master Plan 

Master 

Mastery 

Mat 

Match 

Matching finger prints 

Matching Grant 

Matchless 

Mate 

Matcrial 

Material Alteration 

Material Irregularity 

Materials management 
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பொதுத்தொடர்பு; மக்கள் 
தொடர்பியல் 

பேரணிப் பயிற்சி 

செய்தி ஊடகம் 

மாபெரும் பொதுக்கூட்டம்; 
மாபெரும் கூட்டம்; திரள் கூட்டம் 

பேரளவிலான பொருளுருவாக்கம் 
பேரளவு உற்பத்தி; பெருந்திரள் 
விளைவாக்கம் 

பெரும் அளவு; பேரளவு 

படுகொலை 

மக்கள்; பொதுமக்கள் 

பெருத்த; மிகுந்த; மிகையான 

தலைசிறந்த படைப்பு 

பெருந்திட்டம்; சிறந்த திட்டம்; உயர் 
பெருந்திட்டம் 

ஆசிரியர், குரு; உரிமையாளர் ; 

தனித்திறனாளர் 

சிறப்பு; சிறப்புத் திறன்; 
தலைமைத் திறன் 

பாய் 

போட்டி; தீக்குச்சி 

ஒத்த விரல் பதிவைத் தேடுதல்; 
விரல். பதிவுகளை ஒப்பிட்டு 
அறிதல் 
ஈடான நல்கை 

பொருத்தமற்ற, இணையற்ற 
துணைவன்; உடனிருப்பவன்; 
இணை 

சரக்கு; பொருள்கள்; தேவையான 
பொருள்கள் 

மூல மாறுதல் 

கருதிப் பார்க்க வேண்டிய; 
குறிப்பிடத்தக்க ஒழுங்கின்மை 

சரக்கு நிருவாகம்



Maternal Morbidity and Mortality - 

Maternal = 

Maternity - 

Maternity and Child Welfare - 

Maternity Assistant - 

Maternity Benefit Act - 

Maternity Home - 

Maternity Hospital - 

Maternity Leave - 

Maternity relief = 

Maternity Ward - 

Maternity Welfare டக 

Mathematical - 

Mathematical instruments - 

Mathematician ன் 

Mathematics - 

Matinee = 

Matriculation : 

Matriculation education - 

Matriculation school எ 

Matrimonial = 

Matron - 

Matter of opinion - 

Matter - 

Mattress 3 

Mature - 

Matured - 

417-4—12 

பேறுகால நோக்காடும் சாக்காடும்; 

பேறுகால நோய்வாய்ப்படல்; இறப்பு; 
பேறுகால நோயும் இறப்பும் 

தாய்க்குரிய; தாய் வழியான 

மகப்பேறு 

மகப்பேறு சேய் நலம் 

மகப்பேற்று உதவியாளர் 

பேறுகாலச் சலுகைச் சட்டம் 

மகப்பேற்று இல்லம்; ஈனில் 

மகப்பேற்று மருத்துவமனை 

மகப்பேற்று விடுப்பு 

பேறுகால உதவி 

மகப்பேற்றுப் பிரிவு 

தாய்மை நலம் 

கணித; கணிதம் தொடர்பான 

கணிதக் கருவிகள் 

கணித வல்லுநர்; கணிதவியலாளர் 

கணிதம்; கணிதக்கலை; 

கணிதவியல் 

பகல் திரைப்படக் காட்சி; 

பகல்காட்சி 

பதின்மம் 

பதின்ம முறைக் கல்வி; பதின்மக் 
கல்வி முறை 

பதின்மப் பள்ளி; 
பதின்ம நிலைப்பள்ளி 

மணவுரிமை பற்றிய 

மூதாய்; விடுதித் தலைவி; 
தலைமைச் செவிலி; செவிலியர் 

தலைவி 

கருத்தியலான பொருட்கூறு 

பொருண்மை; பொருட்கூறு 

அடி மெத்தை 
முதிர்வடை; முதிர்வடைந்த; முதிர்ந்த 
முதிர்ந்த; முதிர்ச்சியடைந்த; 
பக்குவமடைந்த



Matured term deposit 

Maturity 

Maxim 

Maximization 

Maximize 

Maximum 

Maximum Retail Price (MRP) 

Maximum wages 

May be 

May deem necessary 

Mayor 

Meagre 

Meal 

Mean 

Meaning 

Meaningful 

Meaningless 

Mean profits 

Means 

Means of Communication 

Measles 

Measurable 

Measure 

Measurement 

Measurement book 
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முதிர்வடைந்த கால வைப்புத் 
தொகை 

பருவ நிறைவு; முதிர்வு 
பழமொழி; மூதுரை 

மிக அதிகப்படுத்துதல்; 
அதிகப்பட்சமாகக் கூட்டுதல் 

மிக அதிகப்படுத்து 

பெருமம்; கூடுதல்; பேரளவு 
பெரும/உயரளவுச் சில்லரை 
விலை; உச்சவிலை 

பெருமக் கூலி; உயர் அளவுக் 
கூலி 

இருக்கலாம்; ஒருவேளை; 
பெரும்பாலும் நிகழக்கூடிய 
தேவையென்று கருதக்கூடும் / 
கருத இயலும் 
மாநகராட்சித் தலைவர்; மாநகரத் 
தந்தை 
மிகக் குறைவான 

சாப்பாடு; உணவு 

தாழ்ந்த; கீழ்த்தரமான; கருது; 
பொருள்கொள் 
பொருள்; கருத்து 

பொருளுள்ள 

பொருளற்ற 

இடைக்கால ஊதியம் 

வழிவகை; துணைப்பொருள்; 
வருவாய் வகை; அறிவிப்பு 

போக்குவரத்து வழிவகை; செய்தி 
அறிவிப்பு வழிவகை; தொடர்பு 
வகை; செய்தி வழிகள் 

தட்டம்மை 

அளக்கத்தக்க; அளக்கக்கூடிய; 

அளவிடத்தக்க 
அளவு; நடவடிக்கை; வழி; 
அளவிடு 

அளவு 
அளவுக் குறிப்பேடு; அளவீட்டுச் 

சுவடி



Measures 

Measuring Tape 

Mechanic 

Mechanical 

Mechanical Engineer 

Mechanical Expert 

Mechanically 

Mechanism 

Mechanization 

Mechanize 

Medal 

Medalist 

Meddle 

Meddler 

Meddling 

Media 

Medial 

Mediation 

Mediator 

Medical 

Medical allowance 

Medical Board 

Medical Certificate 

Medical certificate of 

fitness 

Medical College 

Medical concession 

Medical education 

Medical grounds 

Medical Institution 
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நடவடிக்கைகள்; அளவுகள் 

அளவை வார்; அளவு நாடா 

கம்மியர் 

இயந்திர 
இயந்திரப் பொறியாளர் 

இயந்திர வல்லுநர் 
இயந்திரமாக; இயந்திரத்தனமாக 
இயந்திர அமைப்பு; இயந்திர 
மயமாக்கம்; பொறியியல் நுட்பம்; 

.. வேலை செய்யும் வகை 

இயந்திரமயமாக்கம் 

இயந்திரமயமாக்கு 

பதக்கம் 

பதக்கம் வென்றவர் 

தலையிடு; குறுக்கிடு 
தலையிடுபவர் 

தலையீடு; தலையிடுதல் 

ஊடகம் 

நடுவிலுள்ள; இடையிலான; 
இடைப்பட்ட 

இடைநின்று இணைத்தல்; 

நடுவராயிருந்து இணக்குவித்தல் 
நடுவர்; தரகர் 

மருத்துவம் சார்ந்த; மருத்துவ 
மருத்துவப் படி 
மருத்துவக் குழுமம் 
மருத்துவச் சான்றிதழ் 

மருத்துவத் தகுதிச் சான்றிதழ் 
மருத்துவக் கல்லூரி 

மருத்துவச் சலுகை 

மருத்துவக் கல்வி 

மருத்துவக் காரணங்களின் 
அடிப்படையில்; மருத்துவக் 
காரணங்களினால் 

மருத்துவ நிலையம்; மருத்துவ 
நிறுவனம்



Medical Practitioners 

Medical Record 

Medical Registration 

Medical Service 

Medical shop 

Medical Store 

Medical treatment 

Medical 

Medication 

Medicine 

Medicine chest 

Medico legal 

Medieval age 

Medieval 

Mediocre 

Meditation 

Medium 

Medium of Instruction 

Medium Quality 

Meek 

Meet 

Meeting 

Meeting Clerk 

Meeting Hall 

Megaphone 

Melee 

Mellow 

Melt 

Member 
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மருத்துவர்; 
மருத்துவத் தொழிலோர்; 
மருத்துவ வினைஞர் 

மருத்துவ ஆவணம் 

மருத்துவப் பதிவு 
மருத்துவப் பணித்தொகுதி; 
மருத்துவப் பணி 

மருந்துக்கடை; மருந்தகம் 

மருந்துப் பண்டகம் 

மருத்துவக் குணப்படுத்தம்; 
மருத்துவச் சிகிச்சை 

மருத்துவம் தொடர்பான / சார்ந்த 

மருந்து உட்கொள்ளல்; 
எடுத்துக்கொள்ளல் 

மருந்து 
மருந்துப் பெட்டி 

சட்டம்சார் மருத்துவம்; 
மருத்துவம்சார் சட்டம் 

இடைக்காலம் 

இடைக்காலத்தைச் சேர்ந்த 

இடைத்தரமான; உயர்வற்ற 
ஊழ்கம்; தியானம் 

நடுவம்; நடுத்தரமான 
பயிற்றுமொழி 

நடுத்தரம்; நடுத்தர வகை 

பணிவான; தாழ்ந்து பணியும் 

சந்தி; ஒருங்கு கூடுதல்; சந்திப்பு; 
கூட்டம் . 

கூட்டம்; சந்திப்பு 

கூட்ட எழுத்தர் 

கூட்ட மன்றம்; கூட்டக் கூடம்; 
கூட்ட அரங்கம் 

ஒலி வாங்கி; ஒலிபெருக்கி 

கைகலப்பு 

கனிந்த; இனிய; பக்குவமான 

உருகு 
உறுப்பினர்



Member of Legislative 

Assembly (M.L.A.) 

Member of Legislative 

Council (M.L.C.) 

Membership 

Memento 

Memo 

Memorandum 

Memorandum of Association 

Memorandum of Evidence 

Memorandum of Understanding 

(M.O.U.) 

Memorial 

Memaorialist 

Memorize 

Memory 

Mend 

Menials 

Mensuration 

Mental Depression 

Mental Hospital 

Mental 

Mentality 

Mentally 

Mention 

Mentionable 

Mentioned 

Mentioning, worth 

Menu 

Mercantile marine; Mercantile 

shipping 
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சட்டமன்றப் பேரவை உறுப்பினர் 

சட்டமன்ற மேலவை உறுப்பினா் 

உறுப்பாண்மை; உறுப்பினர் தகுதி 

நினைவுப் பரிசு 

குறிப்பாணை 

குறிப்பாணை; கோரிக்கை மனு 

அமைப்பாவணம்; 

அமைப்பு முறையேடு; அமைப்புச் 
சான்றாதாரம் 

சான்றுக் குறிப்பு 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 
நினைவுச்சின்னம் 

விண்ணப்பக்காரர் 

மனனம் 

நினைவு; நினைவாற்றல் 

சரிப்படுத்து; திருத்து; 
ஒழுங்குபடுத்து 
சிற்றேவலர் 

அளவியல்; நில அளவை; நில 
அளவை நூல் 

மனச்சோர்வு; மன அழுத்தம் 

மனநோய் மருத்துவமனை 

- மனம் சார்ந்த; மனநிலை சார்ந்த 

மனப்போக்கு; மனநிலை 

மனத்தால்; மனத்தினால்; மனத்தில் 

குறிப்பிடு 
குறிப்பிடத்தக்க 

குறிப்பிடப்பட்ட 

குறிப்பிடத்தகுந்த 
உணவுவகைப் பட்டியல்; 

உணவுப்பட்டியல்; உண்டி வகை 

வணிகக் கப்பல்



Mercantile 

Merchandise 

Merchandise marks 

Merchant 

Merchant ship 

Mercury 

Mercury vapour lamp 

Mercy petition 

Mere 

Merge 

Merged 

Merger 

Merit 

Merit rating 

Merit Scholarship 

Merit cum Means award 

Meritorious 

Merits and demerits 

Merry 

Merry go round 

Mesh 

Mess 

Message 

Messenger 

Messing charges 

Messrs 

Metal 
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வணிகம் சார்ந்த 

வணிகச் சரக்கு; விற்பனைப் 
பொருள்கள் 

வணிகச் சரக்குக் குறிகள் 

வணிகர் 

வணிகச் சரக்குக் கப்பல்; வணிகக் 
கப்பல்; சரக்குக் கப்பல்; சுமை 

.. நாவாய் 

இதளியம்; பாதரசம் 

இதளியம்; பாதரச ஆவி விளக்கு : 

கருணை மனு; கருணை 
விண்ணப்பம் 

வெறும் 

இரண்டறக் கல; ஒன்றாக்கு; இணை 
இரண்டறக் கலந்த 
ஒன்றுதல்; இரண்டறக்கலத்தல்; 
இணைப்பு 

தகுதி; மதிப்பு; சிறப்பு 
தகுதி மதிப்பிடல் 

தகுதிப் படிப்புதவித் தொகை; 

தகுதி உதவித் தொகை 
தகுதிவழிவகைப் பரிசு; தகுதிப் 

பரிசு 

தகுதி வாய்ந்த; பாராட்டத்தக்க; 
புகழத்தக்க; சிறப்புமிக்க; 

அறிவுத்திறனுள்ள 
தகுதியும், தகுதிக்குறைபாடுகளும் 
களிப்பான; மகிழ்ச்சியான 

குடைராட்டினம்; சுழலூஞ்சல் 

வலைக் கண்ணி; வலை 

உணவகம்; குழப்பம்; குளறுபடி 

செய்தி; தூதுரை 

செய்தித் தூதன்; செய்தி ஏவலன் 

உணவகச் செலவு; உணவுச் செலவு; 

உண்டிச்செலவு 

திருவாளர்கள் 

உலோகம்; சரளைக் கல்



Metal detector 

Metal road 

Metallaize 

Metalled road 

Metallic age 

Metallic 

Metallic 

Metallist 

Metallurgist 

Metallurgy 

Meteorological condition 

Meteorology 

Meter 

Meterological 

Method 

Methodical 

Methodically 

Methodist 

Methodize 

Methylated spirit 

Meticulous 

Metre 

Metre gauge 

Metric System 

Metropolis 

Metropolitan 

Mica 
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உலோக உணர்வி, உலோக 
உணர்த்தி, மாழை உணர்வி; 
உலோகக் காட்டி; ஆயுதங்காட்டி 

சரளைக் கற்சாலை; கப்பிச்சாலை 

உலோக வடிவமாக்கு 

சரளையிட்ட சாலை 

மாழைக் காலம்; உலோகக் காலம் 

மாழை சார்ந்த; உலோகம் சார்ந்த 

மாழைப் பொருள்கள்; 
உலோகத்தாலான 

மாழை வினைஞர்; 
உலோகவியலாளர் 

மாழைத் தொழிலர்; 
உலோகவியலாளர் 

மாழைத் தொழிலியல்; 
உலோகவியல் 

வானிலை 

வானிலை ஆய்வியல் 

அளவுக் கருவி; அளவி; மானி 

வானிலையியல் தொடர்பான 

முறை; செய்ம்முறை 

முறையான 

முறையாக; நெறியாக 

முறையாகச் செய்பவர்; நெறியாளர் 

முறைப்படுத்து; முறையாக்கு; 
நெறிப்படுத்து 
குடிநீர்மையற்ற எரிநீர்; எரிசாராயம் 

முனைப்பான நாட்டம் உடைய; மிக 

உன்னிப்பான; கவனமான 

- பதின்மான அடுக்களவை; மாத்திரி; 
மீட்டர் 

(நடுத்தர அளவ) மீட்டர் இருப்புப் 
பாதை 

பதின்ம முறை; பதின்ம அளவுமுறை 

பெருநகர் 

பெருநகர் 

காக்கைப்பொன்; மைக்கா



Mica mine 

Microbiologist 

Microbiology 

Microphone (Mike) 

Microscope 

Mid term — 

Mid 

Midday meal 

Midday meals scheme 

Midday 

Middle Income Group 

Middle school 

Middle 

Middleman 

Midst 

Midway 

Midwife 

Midwifery 

Migrants 

Migrants citizenship 

Migrate 

Migration 

Migration certificate 

Migratory 

Milch cow 

Mild | 

Mildness 

Mile 

Mileage 

Milestone 

Militancy 

Militant 
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காக்கைப்பொன் சுரங்கம் 

நுண்ணுயிரியியலர் 

நுண்ணுயிரியல் 

ஒலிவாங்கி 

நுண்ணோக்காடி; நுண்ணோக்கி 

இடைக்காலம், இடைப்பருவம் 

நடு; இடை 
பகலுணவு; மதிய உணவு 

பகலுணவுத் திட்டம்; மதிய 
உணவுத் திட்டம் 

நண்பகல் 

நடுத்தர வருவாய்ப். பிரிவு 

நடுநிலைப் பள்ளி 

நடுவிலான; இடைப்பட்ட; நடுவன 

இடைத்தரகர் 
நடுவில்; இடையில் 

இடை வழி; பாதி வழி 

பேறுகால உதவியாளர்; மருத்துவச்சி 
பேறுகால மருத்துவப் பணியியல் 

புலம்பெயர்ந்தோர் 

புலம்பெயர்ந்தோர் குடியுரிமை 

குடியேற்றம் செய்; புலம்பெயர் 

புலப்பெயர்வு; குடிப்பெயர்ச்சி 

குடியேற்றச் சான்றிதழ்; புலப் 
பெயர்வுச் சான்றிதழ் 

புலம்பெயர் 

கறவை மாடுகள்; கறவை 

மென்மையான 

மென்மை 

கல்தொலைவு 

கல்தொலைவு; பயணத் 
தொலைவுக் கணக்கு 

எல்லைக் கல் 

வன்முறை; தீவிரவாதம் 

போரில் ஈடுபட்டுள்ள; தீவிரவாதி



Militarism 

Militarist 

Military 

Military administration 

Military camp 

Military camping grounds 

Military cantonment 

Military engineer 

Military estate officer 

Military pensioner 

Military service 

Mill 

Millennium 

Miller 

Millets 

Million 

Millionaire 

Milk 

Milk bowl 

Milk chilling centre 

Milk cistern 

Milk cow 

Milk fat 

Milk food 

Milking 

Milking capacity 

Milking machine 

Milkman 

Milk of magnesia 

Milk pitcner 

Milk powder 

Milk products 
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படைக் கொள்கை; படைத்துறை 
ஆட்சி 

படைத்துறைக் கொள்கையாளர் 

படைத்துறை; படை 

படைத்துறையாட்சி 

படைவீடு; படைப்பாசறை; பாசறை 

பாசறை; படை தங்குமிடம் 

பாளையம் 

படைத்துறைப் பொறியாளர் 

படைத்துறை உடைமை அலுவலர் 

படைத்துறை ஓய்வூதியர் 
படைத்துறைப் பணி 

ஆலை 

ஆயிரமாண்டுகள் 

அரைவையாளர்; அரைவை ஆலை 
உரிமையாளர் 

தினை, சாமை, கூலம், சிறு 

தவசங்கள் 

பத்திலக்கம் 

பெருஞ்செல்வன் 

பால் 

பாற்கிண்ணம் 

பால் குளிர்விப்பகம்; பால் 
குளிரூட்டும் நிலையம் 

பால்தொட்டி. 

கறவை மாடு; கறவைப் பசு 

பாற் கொழுப்பு 

பாலுணவு 

(பால்) கறத்தல் 
கறப்புத்திறன்; கறவைத்திறன் 
கறவைப் பொறி 

பால்காரா் 

வெளிமப்பால் 

பாற்குடம் 

பால் பொடி; பால் மாவு 

பால் பொருள்கள்



Milk supply society 

Milk tooth 

Mind never 

Mind 

Mind, to keep in 

Minded 

Mindful 

Mine 

Miner 

Mineral manure 

Mineralogist 

Mineralogy 

Minerals 

Mingle 

Mini bus 

Miniature 

Minimization 

Minimize 

Minimum 

Minimum age 

Minimum wage 

Minimum Wages Act . 

Minister 

Minister for Agriculture 

Minister for Co-operation 

Minister for Education 

_ Minister for External Affairs 

Minister for Finance 

Minister for Health 
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பால் வழங்குங் கழகம் 

பால் பல் 

கவலையில்லை 

எண்ணம்; கருத்து; கவனம்; அறிவு; 

நினைவு; கவனம் செலுத்து 

கவனத்தில் வைக்க 

ஈடுபட்ட; ஆழ்ந்த; ஒன்றிய 
எச்சிக்கையான 

சுரங்கம் 

சுரங்கத் தொழிலாளி 

கனிமப்பொருள் உரம் 

கனிமவியல் வல்லுநர் 

கனிமவியல் 

கனிமப் பொருள்கள் 

இணைந்திரு; இணைந்திடு; 
சேர்ந்திரு; சேர்ந்திடு; கல 

சிற்றுந்து 
சிறுபடம்; சிற்றுருவப் படம்; 

குறுவடிவு 
இயன்ற அளவு குறையச்செய்தல்; 
சிறிதாக்குதல் 

இயன்ற அளவு குறை 
குறுமம்; குறும அளவு; குறைந்த 
பட்சம் 

குறும அகவை; குறைந்தபட்ச 
வயது 

குறுமக் கூலி; குறைந்தபட்சக்கூலி 

குறைந்தபட்சக் கூலிச் சட்டம் 

அமைச்சர் 

வேளாண்துறை அமைச்சர் 

கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் 

கல்வியமைச்சர் 

வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் 

நிதியமைச்சர் 

மக்கள் ் நல்வாழ்வுத்துறை 
அமைச்சர்



Minister for Home Affairs 

Minister for Industry 

Minister for Information 

and Broadcasting 

Minister for Local 

Administration 

Minister for Public Works 

Minister for Revenue 

Minister for Transport 

Minister of State 

Ministerial Service 

Ministerial 

Ministry 

Minor 

Minor Head of Account 

Minor irrigation 

Minor irrigation overseer 

Minor irrigation scheme 

Minor operation 

Minority 

Minority communities 

Minster 

Minstrel 

Mint 

Minus 

Minute Book 

Minute of Dissent 

Minute 

- Minutes 
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உள்துறை அமைச்சர் 

தொழில்துறை அமைச்சர் 

தகவல் ஒலிபரப்பத்துறை அமைச்சர் 

உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் 

பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் 

வருவாய்த்துறை அமைச்சர் 

போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் 

இணை அமைச்சர் 

அமைச்சுப் பணித் தொகுதி 

அமைச்சகம் தொடர்பான 

அமைச்சகம் 

இளவர்; இளையர்; சிறிய; உரிய 

வயது வராதவர் 

கணக்குச் சிறு தலைப்பு; 
சிறுசெலவுகள் கணக்கு 

சிறு பாசனம் 

சிறுபாசன மேற்பார்வையாளர் 

சிறுபாசனத் திட்டம் 

சிறு அறுவை மருத்துவம் 

சிறுபான்மை 

சிறுபான்மை இனத்தினர்; 
சிறுபான்மையினர் 

கிறித்தவப் பேராலயம் 

அரசவைப் பாடகர் 

நாணயச் சாலை; அக்கசாலை 

குறை; கழி 
நிகழ்ச்சிக் குறிப்பேடு 

உடன்படாக் குறிப்பு, மாறுபாட்டுக் 
குறிப்பு; எதிர்க்கும் / முரண்படும் 

் நிலை பற்றிய குறிப்பு 
நிமிடம்; நிமையம்; நுட்பமான; 

நுண்ணிய 

நடவடிக்கைக் குறிப்பு; நிகழ்ச்சிக் 

குறிப்பு



Minutes Circulation Book 

Miracle 

Miraculous 

Mirage 

Mire 

Mirror 

Mirth 

Misapplication 

Misapplied 

Misapply 

Misapprehend 

Misapprehension 

Misappropriate 

Misappropriation 

Misbehave 

Misbehaviour 

Miscalculation 

Miscarriage 

Miscarriage of Justice 

Miscellaneous 

Miscellaneous Appeal 

Miscellaneous Bill 

Miscellaneous Dues 

Miscellaneous Expenditure 

Miscellaneous Loans and 

Advances 

Miscellaneous Receipts 

Mischief 

Misclaim 
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கூட்ட நடவடிக்கை சுற்றுக் 
குறிப்பேடு 

வியப்பு; நிகழ்ச்சி; இயற்கை மீறிய 

நிகழ்ச்சி; வியத்தகு நிகழ்வு; 
அற்புதம் 
வியப்பான 

கானல் நீர் 

சேறு ; உளைச்சேறு 

முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி 

மகிழ்ச்சி; உவகை; இறும்பூது 

தவறாகப் பயன்படுத்தல் 

தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட 

தவறாகப் பயன்படுத்து 

தவறாகக் கருது, எதிரியாகக் கருது 

தவறான எண்ணம்; தவறான 

கருத்து 
தவறாகப் பயன்படுத்து; கையாடல் 
செய் 

கையாடல் 

தவறாக நடத்தல் 

தவறான நடத்தை 
தவறான மதிப்பீடு 

கருச்சிதைவு; தோல்வி; 
எண்ணியவை நிறைவேறாமை; 
இலக்கு எய்தாமை 

நீதி தவறுகை, நீதி பிழைத்தல் 
பல்பொருள்; பலவகை 

பல்பொருள் சார்ந்த மேல் முறையீடு 
பலவகைச் செலவுப்பட்டி; 
பல்வகைப் பட்டி 

பலவகை நிலுவைகள் 

பலவகைச் செலவுகள் 

பல்வகைக் கடன்களும் முன் 
பணங்களும் 

பலவகை வரவுகள் 

தீங்கு; குறும்பு; ஊறுபாடு 

பொய்யான கோரிக்கை



Misclassification 

Miscomprehend 

Miscomprehension 

Misconceive 

Misconception 

Misconduct 

Misconjecture 

Misconstrue 

Miscaunt 

Miscreant 

Misdeed 

Misdemeanour 

Misdirect 

Miser 

Miserable 

Misery 

Misfit 

Misform 

Misfortune 

Misgovern 

Misguide 

Misguided 

Mishandle 

Mishap 
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தவறான வகைப்பிரிவு 

தவறாகக் கருது; மாறாகக் கருது 

தவறான எண்ணம்; தவறான 

கருத்து; தவறாக எண்ணுதல் 
தவறாகக் கருது ; மாறாகக் கருது 

தவறான கருத்து ; தப்பெண்ணம் 

தவறான நடத்தை ; ஒழுக்கக் கேடு 

தவறான ஊகம்; தவறான தருக்கம் 

தவறாகக் கருது; எதிரிடையாகக் 

கருது 
தவறாகக் கணக்கிடு 

தீவினையாளன்; 
சட்டவிரோதமாகச் 
செயல்படுபவன் 

தீச்செயல்; குற்றச்செயல் 

தீச்செயல்; சிறு குற்றம்; தவறான 

நடத்தை 
தவறான வழிகாட்டு; தவறான 
ஆணைகொடு 

இவறன்; கஞ்சன்; பணத்தைச் 
செலவிடாமல் இறுக்கிப் 
பிடிப்பவன் 

துயர் மிகுந்த; இரங்கத்தக்க 
இடும்பை; துன்பம் 

பொருத்தமின்மை; பொருந்தா 

உருச்சிதை 

இடையூறு; வாய்ப்புக் கேடு; 
போகூழ்; கேடுகாலம் 

மோசமான ஆட்சி 

தவறான வழிகாட்டுதல் 

தவறாக வழி நடத்தப்பட்ட; தவறாக 
வழி காட்டப்பட்ட 

தவறாகப் பயன்படுத்துதல்; தவறாக 
நடந்துகொள்ளல் 

வாய்ப்புக் கேடு; எதிர்பாரா 

இடையூறு



Misinterpret 

Misinterpretation 

Misjoinder 

Misjudge 

Mislead 

Misloading statement 

Mismanage 

Mismanagement 

Misnomer 

Misplaced 

Misprint 

Mispresentation 

Mispronunce 

Mispronunciation 

Misread 

Misreckon 

Misreport 

Misrepresent 

Misrepresentation 

Misrule 

Miss 

Missent 

Missing - 

Mission 
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தவறாகப் பொருள்கொள்; தவறாக 
விளக்கமளி 

தவறான பொருள் விளக்கம் 

தவறான சேர்ப்பு; தவற்றுச் சேர்ப்பு 

தவறான தீர்ப்பளி; மாறாகக் கருது 

தவறாக வழிப்படுத்த; திசை திருப்பு 
தவறான அறிக்கை; தவறான 

கூற்று 
தவறாக நடத்து; தவறாக நிருவகி 
திறமையற்ற செயலாண்மை; 
ஊழல் மேலாண்மை 

தவறான சொல்வழக்கு; ஒவ்வா 
வழக்கு; பொருந்தாச் சொல் 

வழக்கு 
இடந்தவறி வைக்கப்பெற்ற; 

பொருந்தாத இடத்தில் 
வைக்கப்பெற்ற; பொருத்தம் 
இல்லாதவர்க்கு வழங்கப்பெற்ற 

அச்சுப் பிழை 

திரித்துக்காட்டல்; 

எடுத்துக்கூறுதல் 
பிழையாக உச்சரி; பிழைபட ஒலி 

பிழையான உச்சரிப்பு; பிழையான 

ஒலிப்பு 
பிழையாகப் படி; பிழையாகப் 

புரிந்துகொள் 

பிழையாகக் கணக்கிடு 

தவறான அறிக்கை 

திரித்துக்காட்டு 
திரித்துக்காட்டல் 

ஆட்சிக்கேடு; தவறான ஆட்சி 

தவறவிடு; இழ; செல்வி 
தவறாக அனுப்பிய 

வெளிப்படாத, மறைந்த; தென்படாத, 
நேரிலில்லாத; இராத; தொலைந்த 

சமயக்குழு; தூதுக்குழு; 
விடையூழியம் 

தவறாக



Missionary 

Mist 

Mist blower 

Mistake 

Mister 

Mistranslate 

Mistranslation 

Mistress 

Mistrust (n) 

Mistrust (v) 

Misunderstand 

Misunderstanding 

Misunderstood 

Misuse 

Mitage 

Mite 

Mitigate 

Mitigation 

Mitigatiory 

Mix 

Mixed fertiliser 

Mixed manure 

Mixed 

Mixie 

Mixture 

Mixed 

Mob 

Mobile 

Mobile Medical Unit 

Mobile party 
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சமயப் பரப்பாளர்; விடையூழியர் 

மூடுபனி 

நுண் துளி தெளிப்பான் 

தவறு 

திருவாளர் 
பிழையாக மொழிபெயர்ப்புச் செய் 

பிழையான மொழிபெயர்ப்பு; 
தவறான மொழியாக்கம் 

திருவாட்டி; தலைவி; திருமதி 
அவநம்பிக்கை; ஐயப்பாடு 

நம்பாதிரு; ஐயப்படு 

தவறாகக் கருது ; மாறுபடப் புரிந்து 
கொள் 

தப்பெண்ணம்; மனவேறுபாடு; 

கருத்து வேறுபாடு 

தவறாகக் கருதப்பட்ட 

தவறாகப் பயன்படுத்து; தவறாகப் 
பயன்படுத்துதல் 

நாணயத் தயாரிப்பு; அச்சிட்ட 
நாணயம் 

சிறிதளவு; சிறு பூச்சி வகை 

மட்டுப்படுத்து; தணி 

ஆறுதல் ; அமைதி; தணித்தல் 
அமைதிப்படுத்துகிற; தணிக்கிற 
கலந்திரு; சேர்ந்திரு; கலந்திடு 
கலப்பு உரம் 

கலப்பு ௭௬ 

கலந்த; கலக்கப்பட்ட 

கலக்கி 

கலவை 

கலப்பு 

கட்டுப்பாடற்ற கூட்டம், மக்கள்திரள் 

நடமாடும் 

நடமாடும் மருத்துவப் பிரிவு 

உலவுங்குழு; சுற்றும் குழு; 
நடமாடும் குழு



Mobile unit Staff 

Mobile unit Van 

Mobility 

Mobilization 

Mobilize 

Mobilized 

Mode of Service 

Made 

Model 

Model Village 

Modeling 

Moderate 

Moderately 

Moderator 

Modern age 

Modern 

Modernization 

Modernize 

Modification 

Module 

Modus operandi 

Mofussil 

Moisture 

Molecules 

Moment 
1 
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நடமாட்டப் பிரிவுப் பணியாளர் 

நடமாட்டப் பிரிவு ஊர்தி 

அசையும் தன்மை; இயங்கும் 
தன்மை 

திரட்டுதல்; சேர்த்தல் 
திரட்டு; சேர் 
திரட்டப்பட்ட; தொகுக்கப்பட்ட 

சேர்ப்பிக்கும் முறை 

முறை; வகை; வழி 

எடுத்துக்காட்டு; சிற்றுரு; மாதிரி; 
போலிகை வடிவம் 

மாதிரி ஊர்; மாதிரிக் கிராமம் 

மாதிரியமைத்தல்; விளம்பரத் 

தோற்றம் 
அளவான ; இயல்பான 

அளவாக; இயல்பாக 

நடுவர்; நடத்துபவர் 

நிலவுங்காலம்; இக்காலம்; 
தற்காலம் 

இக்காலத்திய; தற்காலத்திய; 

புதுமை; நாகரிக; நவீன; புதுப்பாணி 
நாகரிகம் 

புதுமைப்படுத்தல்; புதுமையாக்கம்; 
புத்தாக்கம் 

இக்காலத்திற்கேற்றதாக்கு ; 
நவீனமயமாக்கு 

மாற்றம்; திருத்தம் 
மாதிரி; வரைபடம் 

செயல்வகை; செயற்படும் முறைகள்; 

வினைமுறை 

புறநகர்ப் பகுதி 

ஈரம்; நீர் நயப்பு 

மூலக்கூறுகள்; அணுத்திரள் 
நொடி; கணம்



Momentary 

Momentous 

Momentum 

Monarch 

Monarchy 

Monastery 

Monetary 

Monetary benefit 

Monetary Demand 

Moretary Dispute 

Money 

Money Bill 

Money Lender 

Money Lending 

Money Order 

Money Order Form 

Money Value Forms 

Monger 

Monitor 

Monitoring cell 

Monitory 

Monogamy 

Monopolised 

Monopolize 

Monopoly 

Monotonous 
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நிலையில்லாத; ஒரு கண 

நேரத்தில் முடிவுறுகிற / 
மாறிவிடுகிற 
மிக முக்கியமான; மிக 
முகாமையான 

இயங்குவிசை; உந்துவிசை; உந்தம் 
பேரரசர் 

பேரரசு; மன்னராட்சி 

மடம் 

நாணயஞ் சார்ந்த; பணம் சார்ந்த 
பணப்பயன்; பணப்பலன் 

பணத் தேவை 

பணத் தகராறு 
பணம் 

பணச் சட்ட வரைவு; பணப்பட்டி 

கடன் கொடுப்பவர்; வட்டித் 

தொழிலர் 
வட்டித்தொழில் 

பணவிடை 

பணவிடைத்தாள் 

பண மதிப்பு (விற்பனைப்) 
படிவங்கள் 

பொருள் விற்பவர் ; வணிகர்; கூவி 

விற்பவர் 

மாணவர் தலைவன்; வகுப்புத் 
தலைவன் 

அறிவுறுத்தக் குழு 
கட்டளையான; எச்சரிக்கை செய்கிற 

அறிவுறுத்தும் 
ஒரு துணை மணம்; ஒருதார 
மணம் 

தனியுரிமையாக்கப்பட்ட 

தனியுரிமை பெறு 

தனியுரிமை 

சலிப்பூட்டுகிறழ ஆர்வத்தைத் 
தூண்டாத



Monsoon 

Monsoon Damages 

Month 

‘Month to Month 

Monthly Abstract 

Monthly Account 

Monthly Journal 

Monthly Narrative Report 

Monthly return 

Monthwar, Monthwise , Monthly 

Monument 

Moped 

Moral 

Moral Delinquency 

Moral Obligation 

Moral Support 

Moral Turpitude 

Morale 

Moralist 

Morality 

Moratorium 

More 

Moreover 

Morose 

Mortal 

Mortality Rate 
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பருவக்காற்று; மழைக்காலம் 

பருவமழைச் சிதைவூறு; 
மழைக்காலச் சேதவிளைவுகள் 

திங்கள்; மாதம் 

மாதாமாதம்; மாதந்தோறும் 

மாதச் சுருக்கக் குறிப்பு 

மாதக் கணக்கு 

மாத இதழ்; திங்களிதழ் 
மாத விளக்க அறிக்கை 

மாதக் கணக்கறிக்கை 

மாதவாரியான; 
மாதக் கணக்கறிக்கை 

நினைவுச் சின்னம் 

ஈருருளி; உந்துருளி 
அறமுறையான; ஒழுக்கம் சார்ந்த; 
படிப்பினை 

ஒழுக்கத் தவறு 
அறமுறைக் கடமை; 

ஒழுக்கஞ்சார்ந்த கடப்பாடு 
அறத்துணை; அறவழி சார்ந்த 
ஆதரவு 
ஒழுங்கின்மை; கயமை; ஒழுக்கக் 
கேடு 

உள்ள எழுச்சி; கட்டுப்பாட்டு 
உணர்வூக்கம் 

அறவோர் 
ஒழுக்கப் பண்பு; நன்னடத்தை 

கடனைக் காலம் தாழ்த்தித் 
தீர்ப்பதற்கான சட்ட இசைவு; 
கடன் தவணை செலுத்துதலை 
ஒத்திப்போடுதல் 

(மற்றதை விட) அதிகமான; 
மிகுதியான 

இன்னும்; மேலும்; தவிரவும் 

சிடுசிடுப்பான; முகவாட்டமுடைய 
மரிக்கக்கூடிய; இறக்கக்கூடிய 

இறப்பு வீதம்



Mortality 

Mortar 

Mortgage 

Mortgage Bonds 

Mortgaged 

Mortgagee 

Mortgager 

Mortuary 

Mortuary van 

Mosaic Floor 

Mosque 

Mosauito net 

Most Immediate 

Most urgent 

Most 

Mostly 

Motel 

Mother tongue 

Mother 

Motion 

Motion , put in 

Motion of Confidence 

Motionless 

Motivate 

Motivated 

Motivating force 

Motivation 

Motivational 

Motivational factors 

Motivator 
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மரணம்; இறப்பு நிலை; இறப்பு 
எண்ணிக்கை; இறப்பு வீதம் 

காரை 

அடைமானம்; ஒற்றி 

அடைமானப் பிணைழமுறிகள்; 

ஈட்டு ஆவணம் 

அடைமானச் சொத்து 

அடைமானம் பெறுபவர் 

அடைமானம் வைப்பவர் 

பிணவறை; பிணக் கிடங்கு 

அமரர் ஊர்தி 
பல்வண்ண மெருகுத் தளம் 

பள்ளிவாசல் 

கொசுவலை 

உடனடிக் கவனிப்பிற்குரியது 

மிகு விரைவு 

மிக அதிகமான; எல்லாவற்றிற்கும் 
அதிகமான; மிகவும் 

பெரும்பாலும் 

உந்துணவகம்; உந்துலாவினர் 
உணவகம்; பெருவழிச் 
சாலையோர உணவகம் 

தாய்மொழி 

தாய்; அன்னை; அம்மா 

தீர்மானம்; அசைவு; போக்கு 

தொடக்கி வை 

நம்பிக்கைத் தீர்மானம் 

அசைவற்ற; இயக்கமற்ற 
தூண்டு 

தூண்டப்பட்ட 

தூண்டும் சக்தி 

தூண்டுதல்; உந்துதல் 
தூண்டுதலான; தூண்டுதல் சார்ந்த 
தூண்டுதல் காரணிகள் 

தூண்டுபவர்



Motive 

Motive force 

Motor 

Motor Bus Warrant 

Motor Car 

Motor Cycle 

Motor Vehicle Mechanic 

Motor Vehicles 

Motor: Vehicles Taxation Act 

Motor Vehicle Inspector 

Motory 

Motto 

Mould 

Mount 

Mountain 

Mountaineer 

Mountainous 

Mourn 

Mourner 

Mourning 

Mouth piece 

Movable Property 

Movable 

Move 

Movement 

Movement control 
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செயலிலக்கு; நோக்கு; உட்கருத்து 

இயக்கும் ஆற்றல் 
இயக்கி; உந்தம் 

பேருந்துப் பயண ஆணைச் சீட்டு 

சீருந்து 
மிதி இயக்கி; பொறி மிதி வண்டி 

ஊர்திப் பொறிக்கம்மியர்; 
இயந்திரப் பணியாளர் 
இயக்கூர்திகள் 

இயக்கூர்தி வரிவிதிப்புச் சட்டம் 

வாகன ஆய்வாளர்; இயக்கூர்தி 

ஆய்வாளர் 
இயக்கமளிக்கிற 

நோக்கம்; கொள்கை 

வார்ப்படம் 

குன்று 
மலை; குன்று 

மலையேறுபவர்; மலைவாசி 

மலை சார்ந்த 

துயருறு; இரங்கு; நினைந்து புலம்பு 
(ஒருவரது மறைவிற்காகத்) 
துயரார்ந்தவர்; இழவுத்துயர்; 
உழந்தவர்; துக்கப்படுபவர் 

இரங்கல்; வருத்தம்; நினைந்து 
புலம்புதல் 
தொலைபேசிக் கருவியில் பேசும் 

பகுதி; பிறர் சார்பாகப் பேசுபவர்; 
மற்றவர்களுக்காகக் குரல் 
கொடுப்பவர் 

அசையும் சொத்து 

நடமாடும் ; நகர்கிற; அசைகிற 

தீர்மானம் கொண்டு வா; தீர்மானம் 

வை, நகரு; நகர்த்து 
இயக்கம்; நடமாட்டம் 

நடமாட்டக் கட்டுப்பாடு



Movement register 

Mover 

Movie 

Much 

Mud 

Mud Road (Kutcha) 

Muddle 

Mufti 

Mug 

Multi coloured 

Multi 

Multifarious 

Multiform 

Multilateral 

Multilinguist 

Multimeaning 

Multi-Millionaire 

Multiple 

Multiple choice questions 

Multiplier effect 

Multiply 

Multipoint Taxation 

Multipurpose Co-operative 
Society 

Multistoreyed building 

Multitude 

Municipal 

Municipal Chairman 

Municipal Council 

Municipal Hospital 

Municipality 

Municipal Corporation 
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இயங்கற் பதிவேடு; நடமாட்டப் 

பதிவேடு 

இயக்குபவர்; நடத்துபவர்; 
தீர்மானத்தைக் கொண்டு 
செல்பவர் 

திரைப்படம்; இயங்குபடம் 

மிகவும்; நிறைய; அதிகமான 

சேறு 

மண்சாலை 

குழப்பம்; குளறுபடி 

அலுவல்சாரா உடை; இயல்பான 
உடை; சீருடையல்லாத உடை 

குடுவை; குவளை 

பலநிறமுள்ள; பல வண்ண 

பல வகை 

பல்வேறு வகைப்பட்ட 

பல உருக்கொண்ட 

பல தரப்பான 

பல மொழி பேசுபவர் 

பல பொருள் கொண்ட 

பெருஞ் செல்வந்தர் 

பன்மடங்கான 

பன்முகத் தெரிவு வினா 

பல்பெருக்குச் செயல்திறன் 

பெருக்கு; பெருகு; இனம் பெருக்கு 
பலமுனை வரி விதிப்பு 

பலநோக்குக் கூட்டுறவுச் சங்கம் 

பன்மாடிக் கட்டடம் 

மக்கள் திரள்; எண்ணிறந்த 

நகராட்சி சார்ந்த; நகராண்மை 

நகராட்சித் தலைவர் 

நகராட்சி மன்றம் 

நகராட்சி மருத்துவமனை 

நகராட்சி 

மாநகராட்சி மன்றம்



Munitions 

Munsif’s Court 

Murder 

Murky 

Museum 

Mushroom 

Music centre 

Music 

Musical 

Musician 

Musicologist 

Musket 

Muslim Law 

Must 

Muster Roll - 

Mutable 

Mutatis Mutandis 

Mutilate 

Mutilation 

Mutiny 

Muttadar; Muthavalli 
Muttas 

Mutual 

Mutual Agreement 

Mutual Transfer - 

Mutually 

My Lord 

Mycology 

Myopia 

Myself 

Mysterious 
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படைக்கலங்கள் 

உரிமையியல் நீதிமன்றம் 

கொலை 

இருளார்ந்த 
அருங்காட்சியகம் 

சிப்பிக்காளான் 

இசையகம் 
இசை 

இசை தொடர்பா! 

பாடகர்; இசைவாணர் 

இசை வல்லுநர் 

கைத்துமுக்கி; துப்பாக்கி 

இசுலாமியச் சட்டம் 

கட்டாயமான 

பணியாளர் வருகைப் பட்டியல் 
மாறக்கூடிய 

தக்க மாறுதல்களுடன்; தகுந்த 
மாற்றங்களுடன் 

உருக்குலை; சேதப்படுத்து; 
உறுப்புச் சேதமாக்கு; முடமாக்கு 

உருக்குலைவு; உருச்சேதம்; 
உருச்சிதைவு 

படைவீரர் கலகம்; அரசியல் புரளி 
இசுலாமிய அறச் சொத்து மேலாளர் 

இசுலாமிய அற நிலையம் 
ஒருவருக்கு ஒருவர்; ஒன்றுக் 
கொன்று 

தம்முன் உடன்பாடு 

ஒருவருக்கு ஒருவரான இசைவு 
மாற்றல்; உடன்பாட்டு மாற்றம் 

பரிமாற்றம் : 

நடுவர் அவர்களே 
காளானியல்; நோயியல் 

கிட்டப்பார்வை 

நானே; எனக்கே 

மறைவான; தெளிவற்ற; 
மருமமான



Mystery 

Mystic 

Myth 

Mythical 

Mythologist 

Mythology 

Name board 

Name 

Name, to earn a 

Nameless 

Namely 

Namesake 

Napkin 

Narcotic drugs; Narcotics 

Narrate 

Narration 

Narrative 

Narrative Form 

Narrative Report 

Narrator 

Narrow 

Narrow minded 

Natal 

Natal work | 
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கமுக்கமான; மருமமான, 

விளங்காச் செய்தி; புதிர் நிலை; 
தெளிவின்மை; மாமை மனித 

அறிவிற்கு எட்டாதவை 

மறைவான; கழுக்கமான 

தொன்மக்கதை; பழங்கதை; 
கட்டுக்கதை 

தொன்மக்கதை தொடர்பான 

தொன்மக் கதையாளர் 

பழங்கதையியல்; தொன்மவியல் 

பெயர்ப் பலகை 

பெயர்; புகழ்; நற்பெயர் 

பெயர்வாங்கு 

பெயரற்ற; புகழற்ற 
அஃதாவது; என்னவெனில் 

ஒரே பெயருள்ள 

துடைப்புத்துணி; கைக்குட்டை 

மயக்க மருந்துகள்; மயலூட்டி 

வண்ணனை (வருணனை) செய்; 
விவரி 

வண்ணனை (வருணனை); 
விளக்கம் 

வரலாறு; கதை; விவரிப்பு 

எடுத்துரைக்கும் முறை; விரிவுரை 
முறை; நிரல்பட உரைக்கும் முறை 

நிகழ்முறை அறிக்கை; விரிவுரை 
அறிக்கை 

வண்ணிப்பவர்; விவரிப்பவர்; 

கதையாசிரியர்; கதை சொல்பவர் 

ஒடுக்கமான; குறுகலான; இடுக்கு 

குறுகிய மனப்பான்மை 

பிறப்புக்குரிய 

பேறுகாலப் பனரி



Nation 

National 

National Anthem 

National Cadet Corps 

National Capital 

National Debt 

National Education 

National Employment 

Service 

National Extension Service 

National Highways 

National Institutions 

National Savings Certificate 

National Water Supply 

Nationalisation 

Nationalism 

Nationalist 

Nationality 

Nationalize 

Nationalized bank 

Nationalized 

Native land 

Native. 

Nativity Certificate 

Nativity 

Natural 

Natural Regeneration 

Natural Resources 

Natural Source 

Naturalisation 

Nature 

Nature cure 

Nature of Disposal 

Nature of Document 
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நாடு 
தேசிய; நாட்டு; நாடு சார்ந்த 
நாட்டுப்பண் 

தேசிய மாணவர் படை 

தேசிய முதல் 

தேசியக் கடன் 

தேசியக் கல்வி 

தேசிய வேலை வாய்ப்புப் பணி 

தேசிய விரிவாக்கப் பணி 

தேசிய நெடுஞ்சாலை 

தேசிய நிலையங்கள் 

தேசியச் சேமிப்புச் சான்றிதழ் 

தேசிய நீர் வழங்கல் 

நாட்டுடைமையாக்கல் 

தேசியம் 

தேசியவாதி; நாட்டினப் பற்றார்வலர் 
நாட்டினம் 

நாட்டுடைமையாக்கு 

நாட்டுமையாக்கப்பட்ட வைப்பகம் / 
வங்கி 

நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட 

தாய்நாடு; பிறந்த மண் 
பிறப்பிடம் 

பிறப்பிடச் சான்றிதழ் 

பிறந்த இடம் 
இயல்பான; இயற்கையான் 

இயல்பான இனப்பெருக்கம் 

இயற்கை வளம் 

இயற்கை வளவாயில் 

குடியுரிமை வழங்கல் 
'இயற்கை; குணம்; வகை 
இயற்கை மருத்துவம் 

முடிவின் தன்மை 

ஆவணத்தின் தன்மை



Nature of work 

Naught 

Naughty 

Nautical 

Nautical mile 

Naval 

Navigable 

Navigate 

Navigation 

Navigator 

Navy 

Near each and other 

Near 

Near and far 

Nearby 

Nearest 

Nearly 

Neat 

Neatly 

Neatness 

Necessaries 

Necessarily 

Necessary 

Necessitate 

Necessity 

Neck 

Necroscopy 

Nectar 

Need 
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பணியின் தன்மை 

இன்மை; வெறுமை; இன்மைக் குறி 
குறும்புத்தனமான; 
நன்னடக்கையற்ற 

கப்பல் துறை சார்ந்த; 
கடலோடிகளுக்குரிய 

கடல் மைல்; கடற்கல் 

கப்பல் தொடர்பான; கடற்படை 
தொடர்பான 

கப்பல் செலுத்துவதற்கேற்ற 

கடற்பயணம் செய்; கப்பலை 

இயக்கு 
கடற்பயணம்; நீர்வழிச் செலவு 

மாலுமி 

கப்பற்படை; நாவாய்ப்படை 

அருகருகே 
அருகிலுள்ள; அருகில்; அருகே; 
பக்கத்தில் 

எங்கும் ; எல்லாவிடத்தும் 

அருகில்; பக்கத்தில்; அருகிலுள்ள 

மிக அருகிலுள்ள 

ஏறத்தாழ; கிட்டத்தட்ட; சுமார் 
செம்மையான; நேர்த்தியான 

தூய்மையாக 

துப்புரவு; செம்மை; தெளிவு 

இன்றியமையாத் தேவைகள் 

கட்டாயமாக 

கட்டாயமான; தேவையான; 

தவிர்க்கவியலாத; போதுமான 

அவசியமாக்கு; கட்டாயப்படுத்து 

தேவை 

கழுத்து 
இறந்த உடல் திசு ஆய்வு; பிணக் 
கூராயவு 

தேன் 

தேவை



’ Needed 

Needful 

Needle 

Needless 

Needy 

Nefarious 

Negative 

Neglect 

Neglectable 

Neglectful 

Neglecting 

Neglibility 

Negligence 

Negligent 

Negligible 

Negotiable 

Negotiable Instrument 

Negotiable Instruments Act 

Negotiable 

Negotiate 

Negotiation 

Neighbour 

Neighbourhood 

Neighbouring country 

Neither 

Neology 

Nephew 
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தேவைப்பட்ட; வேண்டுகிற 

தேவையான; இன்றியமையாத 

ஊசி 

தேவையற்ற 

தேவைப்படுகிற ஏழைமையான; 
இல்லாத; வறிய 

கொடிய; இழிந்த; வெறுக்கத்தக்க 

மறுதலை எதிர்மறை; 
எதிர்மறையான; எதிர்மம் 

புறக்கணிப்பு; புறக்கணி 

புறக்கணிக்கத்தக்க 

புறக்கணித்த வண்ணம்; 

புறக்கணிப்பு நிறைந்த 
புறக்கணிப்பு 

புறக்கணிப்புத் தன்மை 

கருத்தின்மை; கவனக் குறைவு 

கவனக்குறைவான; கவனமில்லாத 

புறக்கணிக்கத்தக்க 

கலந்து பேசத்தக்க; பேசி முடிவு 
செய்யத்தக்க 

செலாவணி முறி; மாற்றுரிமை 

ஆவணம் 

செலாவணி முநிச்சட்டம்; 
மாற்றுரிமையாவணச் சட்டம் 

பேச்சுவார்த்தை நடக்கத்தக்க; 
உரிமை மாற்றத்தக்க; பரிமாற்றிக் 
காள்ளத்தக்க 

பேரம் பேசுதல்; ஒப்பந்தம் பேசு; 
கொண்டு செலுத்து 

பேரப் பேச்சு; ஒப்பந்தப் பேச்சு 

அடுத்திருப்பவர்; அண்டைவீட்டார்; 
அயல் வீட்டார் 

அணிமை; அருகிடம்; சுற்றுப்புறம் 

அண்டை நாடு 

இரண்டுமற்ற 

புதிய சொற் பயன்பாடு 

உடன்பிறந்தாள் மகன்



Nepotism 

Nervous 

Nest 

Net 

Net amount 

Net income 

Net price 

Net profit 

Networking 

Neuter 

Neutral 

Neutralisation 

Neutrality 

Never 

Never more 

Nevertheless 

New 

New Case Register 

New look 

New moon 

New opportunities 

New route proposal 

New year 

Newly 

Newness 

News 

News letter 

News paper 

News reel 

Newsprint 
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உறவினர்க்களிக்கும் தனிச்சலுகை 

மன உரமற்ற 

கூடு 
வலை; நிகர 

நிகரத் தொகை 

நிகர வருமானம் 

நிகர விலை 

நிகர ஊதியம் (ஆதாயம்) 
தொடரமைவு; தொடரமைப்பு; 
இணைவமைவு; 

தொடர்புக்கோவை 

நடுவர்; ஊடாளர் 
நடுநிலையான 

மட்டுப்படுத்தல்; ஈடுகட்டல் 

நடுநிலைமை 

என்றுமில்லை; ஒருபோதுமில்லை 

மேற்கொண்டு இல்லை 

எனினும்; இருந்தபோதிலும் 
புதிய; புதிதான 
புதுக் கடிதப் பதிவேடு 

புதிய தோற்றம் 
மறை மதியம்; காருவா; 

. அமாவாசை 

புதிய வாய்ப்புகள் 

புதிய வழித் தடம் பற்றிய 
கருத்துரு; செயற்குறிப்பு 
புத்தாண்டு 
புதிதாக 
புதுமை 

செய்தி 

செய்தி மடல்; செய்திக் கதிர் 

செய்தித் தாள்; நாளிதழ் 
செய்தித் திரைப்படம்; 
செய்திப்படம் 

இதழ் அச்சிடும் தாள்



Next 

Next best 

Next time 

Nexus 

Nib 

Nice 

Nick name 

' Niece 

Night and day 

Night charge 

Night round 

Night soil depot 

Night 

Nil 

Nil balance 

Nil report 

No 

No action 

No confidence motion 

No entry 

No Objection Certificate (N.O.C) 

No Parking 

Noble 

Nobody 

Nocturnal 

Nodal 

Nodal Officer 

Noise 

Nomadic Communities 
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அடுத்த; அடுத்தவர்; அடுத்தது 
அடுத்துச் சிறந்ததாயுள்ள 
அடுத்த முறை 
தொடர்பு; உறவு 

தூவலின் முள் முனை; எழுதுமுனை 

மைக்கோலின்கூர்முனை . 

நேர்த்தியான; நயமான; இனிய 

செல்லப்பெயர்; அடைபெயர் 

உடன்பிறந்தாள் மகள் 

இரவுபகலாக; இரவும் பகலும் 

இரவுப்பணிப் பொறுப்பு 

இரவுச் சுற்றுகை 
மலக்கிடங்கு 

இரவு 
ஒன்றுமில்லை; இன்மை 

இருப்பின்மை 

இன்மையறிக்கை 

இல்லை; மறுப்பு; வேண்டாம் 
நடவடிக்கை ஏதுமில்லை 
நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானம் 

செல்வழியன்று; நுழை வழி அன்று; 

அடைவழி 

மறுப்பின்மைச் சான்றிதழ்; 
தடையின்மைச் சான்றிதழ் 

நிறுத்தக்கூடாத இடம்; வண்டியை 
இங்கு நிறுத்தக்கூடாது; வாகனம் 
நிறுத்த மறுக்கப்பட்ட இடம் 
மேதக்க; சிறந்த 

ஒருவருமிலர் 
இரவுக்குரிய 
இணைப்புக்குரிய; 

ஒருங்கிணைப்புக்குரிய; 
பற்றுக்குரிய 

பற்றாளர்; ஒருங்கிணைப்பவர் 

இரைச்சல்; கூச்சல் 

நாடோடி இனத்தவர்



Nomenclature 

Nominal 

Nominal price 

Nominal rent 

Nominal Roll 

Nominally 

Nominate 

Nominated 

Nomination 

Nomination paper 

Nominator 

Nominee 

Nominee director 

Non 

Non acceptance 

Non appearance 

Non availability certificate 

Non bailable Offence 

Non cognizable Offence 

Non commissioned 

Non committal 

Non communicable Disease 

Non co-operation 

Non Drawal Certificate (N.D.C) 

None 

Non earning 

Non formal Education 
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இடுபெயர்த் தொகுதி;. சொல் 
வழக்கு; வழக்காற்றுச் சொல் 

பெயரளவில் 

உரிய விலை; குறைவான விலை 

உரிய வாடகை; குறைவான 
வாடகை 

பெயர்ப் பட்டியல் 

பெயரளவில் 

முன்மொழி 

முன்மொழியப்பட்ட; அமர்த்தம்; 

வேட்புமனு 

நியமனம்; பெயர் குறிப்பிடு; 
வேட்புமனு 

வேட்பு மனு 

நியமனம் செய்பவர்; நியமனதாரர்; 

அமரத்தாளர 
பேராள்; நியமிக்கப்பட்டவர் 

அமர்த்துகை இயக்குநர்; நியமன 
இயக்குநர் 

அற்ற; இல்லாத; எதிர்மறைப் 
பொருள் தரும் முன்னொட்டு 

ஏற்பின்மை; இசைவின்மை 

வருகை தராமை; தோன்றாமை 

கிடைக்கப் பெறாமைச் சான்றிதழ்; 
கிட்டாச் சான்றிதழ் 

பிணையில் விடத்தகாக் குற்றம் 

பிடியாணை வேண்டும் குற்றம் 

படைத்துறைப் பதவி வகிக்காத 

பொறுப்பேலாத; வாக்களிக்காத 

தொற்றாத நோய்; பரவாத நோய் 

ஒத்துழையாமை 

பெறாமைச் சான்றிதழ்; பெறாச் 
சான்றிதழ் 

யாருமிலர்; ஒன்றுமில்லை 

ஈட்டாத; பொருள் தேடாத 

முறைசாராக் கல்வி



Non Gazetted Officer 

Non joinder 

Non judicial Stamp Paper 

Non negotiable 

Non official 

Non performing assets 

Non plan expenditure 

Non plan Scheme 

Non recurring 

Non recurring Expenditure 

Non residential 

Non Teaching Staff 

Non Technical 

Non vegetarian food 

Non violent 

Noon 

Norm 

Normal 

Normalcy 

Normalize 

Normally 

North 

North east 

North east corner 

North western 

Northern 

Not accepted 

Not available 

Not availed 

Not payable Form 

Not 

Nota Bene (N.B.) 

Notable 
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அரசிதழ்ப் பதிவுறா அலுவலர் 
சேர்க்கத் தவறுதல் 

நீதித்துறைச் சாரா முத்திரைத்தாள் 
செலாவணியாகா; மாற்றத்தகா 

அலுவல் சார்பற்ற 
பயன்தராச் சொத்துகள் 

திட்டம் சாராச் செலவினம் 

திட்டம் சாராப் பணி 

தொடரா; தொடரா இனம் 

தொடராச் செலவினம் 

குடியிருப்பல்லாத 

கல்வி சாராப் பணியாளர் 

தொழில்நுட்பமற்ற; தொழில்நுட்பம் 
சாராத 
ஊன் உணவு; புலால் உணவு; 
ஊனுணா 

வன்முறையற்ற 

நண்பகல்; மதியம் 

விதித்த நிலை; குறித்த தரம் 
இயல்பான; வழக்கமான 

இயல்நிலை 

இயல்பு நிலைக்குக் கொண்டு வா 

வழக்கமாக; பொதுவாக; இயல்பாக 

வடக்கு 

வடகிழக்கு 

வடகிழக்கு மூலை 

வடமேற்கு 

வடக்கான; வடக்கு சார்ந்த 

ஏற்கப்படாத; இசைவு அளிக்கப்படாத 

கிடைக்கப் பெறவில்லை 

எடுத்துக்கொள்ளாத; துய்க்காத 

, பணம் பெறவியலாப் படிவம் 

இல்லை; கூடாது; இன்றி; 
இல்லாது 

கவனக் குறிப்பு 

குறிப்பிடத்தக்க; சிறப்புடைய



Notary Public 

Notation 

Note 

Note book 

Note Disposal (N.Dis.) 

Noted 

Note File 

Note for Circulation 

Note sheet 

Noted below 

Noted for Future Guidance 

Notes and Drafts 

Notes on accounts 

Noteworthy 

Nothing 

Nothing to do with 

Notice 

Notice Board 

Notification 

Notified 

Notify 

Noting 

Notion 

Notional 

Notorious 

Notwithstanding 

Nourish 

Nourished 

Nourisher 
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சான்றுறுதி அலுவலர் 

குறிமான முறை; இலக்கம் 

குறிப்பு; பணத்தாள்; நினைவுக் 

குறிப்பு 
குறிப்பேடு 

மூலத் திருப்பு முடிவு (மூ.தி.மு) 
தெரிந்துகொண்டேன்; குறித்துக் 
கொண்டேன்; புகழ்பெற்ற; 
பெயர்பெற்ற; மதிக்கத்தக்க 

குறிப்புக் கோப்பு 

சுற்றாணைக் குறிப்பு; சுற்றுக் 

குறிப்பு 
குறிப்புத் தாள்; குறிப்பேட்டுத் தாள் 
கீழே குறிப்பிடப்பட்ட 

இனிப் பின்பற்றுவதற்காகக் 

குறித்துக் கொள்ளப்பட்டது 
குறிப்புகளும் வரைவுகளும் 

கணக்கின் மீதான குறிப்புகள் 

குறிப்பிடத்தக்க, கவனிக்கத்தக்க 

ஒன்றுமின்மை; எதுவுமின்மை 

செய்வதற்கேதுமில்லை 

அறிவிப்புச் செய்தி; தகவல்; 

கவனம்; கருத்து 

அறிவிப்புப் பலகை 

அறிவிக்கை 

அறிவிக்கை வெளியிடப்பெற்ற; 
விளம்பரப்படுத்திய 

அறிவிக்கை செய்; தெரியப்படுத்து 

குறித்தல்; குறிப்பு வரைதல் 
எண்ணம்; கருத்து 

கருத்தியலான; புனைவியலான 

அவப்பெயருள்ள; பழி சுமந்துள்ள 

எப்படி இருந்தபோதிலும் 
பேணி வளர்த்திடு 

பேணி வளர்க்கப்பட்ட 

பேணி வளர்ப்பவர்



Nourishing 

Nourishment 

Novel 

Novelist 

Novice 

Nowadays 

Nowhere 

Nozzle 

Nucleus 

Nuisance 

Null and Void 

Nullify 

Number 

Number, even 

Numbered 

Numberless 

Numerals 

Numerate 

Numerator 

Numerical order _ 

Numerical 

Numerous 

Numismatics 

Nun 

Nurse 
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வலுவுள்ள; வலிமை பெருக்குகிற 

ஊட்டமளித்தல்; உணவு 

புதினம்; புதுமையான 

புதின எழுத்தாளர், புதின ஆசிரியர் 
புதுப் பயிற்சியாளர்; பணிக்குப் 
புதியவர் 

தற்காலத்தில் 
எங்கும் செல்லாத; எங்கிருந்தும் 
வராத; (திடீரென்று 
வெளிப்படுகின்ற) 

குழாய் முனை; மூக்கு 
மையக் ௧௬ 

தொல்லை; இடையூறு 

இல்லா நிலையது; சட்ட 
வலிவற்றது; முற்றிலும் செல்லாதது 
நீக்கு; செல்லாததாக்கு; 
செயலற்றதாக்கு; பயனற்றதாக்கு; 
நீக்கம் செய் 

எண்; எண்ணிக்கை; இலக்கம்; 
எண்ணிக்கையிடு 

இரட்டைப்படை எண் 
எண்ணிடப்பட்ட 

எண்ணிடப்படாத 

எண்கள் 

எண்ணு 

வகுபடும் எண்; மேலிலக்கம் 

எண் வரிசை; பெரும் 
எண்ணிக்கையில்; பெரும் 
எண்ணிக்கையாக 

எண்ணைக் குறிப்பிடுகிற; 
எண்ணைக் குறிக்கிற 

எண்ணிறந்த; மிகப் பல; பல்வேறு 

நாணயவியல் 

கிறித்துவப் பெண் துறவி 

செவிலியர்



Nursery 

Nursery schoo! 

Nursing 

Nursing Home 

Nursing service 

Nurture 

Nut 

Nutrient 

Nutriment 

Nutrition 

Nutritious 

Nutritive 

Nutshell 

Nylon 

Oar 

Oarsman 

Oarsmanship 

Oasis 

Oath 

Oath of Office 

Oath of Secrecy 

Obedience 

Obedient 

Obey Orders 

Obey 

Obeyer 
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| நாற்றங்கால்; வளர்ப்பிடம்; செடி 
வளர்ப்புப் பண்ணை; செடி வளர் 
பண்ணை 

மழலையர் பள்ளி 

செவிலிப் பணி 

மருத்துவமனை; நலம் பேணகம்; 
மருத்துவ இல்லம் 

செவிலியர் பணி 

பேணி வளர்ப்பு; பயிற்றுவிப்பு 
கொட்டை; திருகுமரை; மரை 

வலுவூட்டும்; பேனரி வளர்க்கிற; 
ஊட்டமளிக்கும் 

கட்ட உணவு 

ஊட்டம்; சத்து; ஊட்டச்சத்து; 
ஊட்ட உணவு 

ஊட்டம் தருகிற; வலுவூட்டுகிற 

ஊட்டமுள்ள; வலுவூட்டுகிற 

மணிச் சுருக்கம், சுருக்கமாகக் கூறு 

செயற்கையிழைத் துகில் வகை; 
நொசிவிழை செயற்கை 
நூற்றுகில்; நைலான் துணி 

துடுப்பு 
படகோட்டி 

படகோட்டும் கலைத்திறன் 

பாலைவனச் சோலை 

உறுதிமொழி 

பதவியேற்பு உறுதிமொழி 

மறைகாப்பு உறுதிமொழி 

கீழ்ப்படி 

கீழ்ப்படிதலுள்ள 

ஆணைக்குக் கீழ்ப்படி 

கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படி 

கட்டளைப்படி நடப்பவர்



Obliging 

Obit 

Obiter Dictum 

Obituary 

Object 

Objection 

Objection book 

Objection Book Advance 

Objection Memo 

Objection Petition 

Objection slip 

Objection statement 

Objectionable publications 

Objectionable 

Objective 

Objective questions 

Objective Type Test 

Objector 

Objects and Reasons 

Obligate 

Obligation 

Obligatory _ 

Oblige 

Oblique 

Obliterate 

Oblong 
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உதவிபுரிகிற; அன்பான, 
பணிவான, இணக்கமான 
இயல்புடைய 

மரணம்; இறப்பு 

(வழக்கிற்கு அப்பால்) தீர்ப்பு 
வழங்கும் நீதிபதியின் சிறப்புக் 

கருத்து; தீர்ப்பின் புறவுரை 
இறப்புச் செய்தி; இறப்பு அறிவிப்பு 

பொருள்; மறுப்புக் கூறு 

மறுப்பு; தடை 

மறுப்புரைக் குறிப்பேடு 

மறுப்புரைக் குறிப்பேட்டு 
முன்பணம் 

மறுப்புரைக் குறிப்பாணை 

மறுப்பு மனு; எதிர்ப்பு மனு 

மறுப்புச் சீட்டு 

மறுப்பறிக்கை 

மறுப்புக்குரிய வெளியீடுகள் 

மறுப்பிற்குரிய 

கொள்குறி; நோக்கம்; மெய்யான 

கொள்குறி வினாக்கள் 

பொருளறி தேர்வு; அறிதிறன் 
வகைத் தெறிகை தேர்வு 

மறுப்பவர்; தடங்கல் செய்பவர் 

நோக்கங்களும் காரணங்களும் 

சட்டப்படி பொறுப்பாக்கு; சட்டப்படி 
கடமையாக்கு 

கடப்பாடு; உதவி 

கட்டாயமான; தவிர்க்க முடியாத; 

பொறுப்புள்ள; கடமையுள்ள; 
கடமைப்பட்டுள்ள 

உதவு; கடமைப்படு; உதவியாயிரு 

சாய்வான; நேரல்லாத 

துடைத்தழி 
நீள்வட்டம்; நீள்சதுரம்



Obnoxious 

Obscene 

Obscene language 

Obscene picture 

Obscene publication 

Obscenity 

Obscurity 

Obsequies 

Obsequies expenses 

Observance 

Observation 

Observatory 

Observe 

Observer 

Obsolete 

Obstacle; Obstruction 

Obstinate 

Obstruct 

Obstructed 

Obstructive 

Obtain 

Obtained 

377 

தீமை விளைவிக்கத்தக்க; தீங்கு 
செய்யும் தன்மையுள்ள; 
விரும்பத்தகாத 

அருவருப்பான; கீழ்மையான; 
நயமற்ற; ஆபாசமான 

கீழ்த்தரமொழி; அருவருப்பு 
மொழிநடை 

அசிங்கமான படம்; 
அருவருப்பான படம்; 
ஆபாசப் படம் 

ஆபாச வெளியீடு; கீழ்மையான 
வெளியீடு; கீழ்த்தரமான 

வெளியீடு 

அருவருப்பு; ஒழுக்கக்கேடு; 
ஆபாசம் 

தெளிவற்ற நிலை; இருண்மை நிலை 
ஈமக்கடன் 

இறுதிச்சடங்குச் செலவுகள் 

பின்பற்றல்; கடைப்பிடித்தல் 

கவனித்தல்; குறித்துரை; கூர்ந்த 
கவனிப்பு; கண்காணித்தல் 

விண்வெளி ஆய்வகம்; 

வானாய்வகம்; 
வானிலை ஆய்வு நிலையம் 

கடைப்பிடி; கவனித்துப்பார்; 

பார்வையிடு; குறிப்பு / 
கருத்துரை தெரிவி 

பார்வையாளர்; கருத்தறிவிப்பவர்; 
நோக்கர் 

வழக்கொழிந்த; வழக்கற்றுப்போன 

தடங்கல்; முட்டுக்கட்டை 

பிடிவாதமுடைம முரட்டுத்தனமான 
தடு; இடையூறு செய் 

தடுக்கப்பட்ட 

தடுக்கிற, தடைசெய்கிற 

அடை; பெறு 

அடைந்த; பெற்ற



. Obtrusive 

Obtuse 

Obverse 

Obviate 

Obvious 

Obvious fact 

Occasion 

Occasion of, on the 

Occasional 

Occasionally 

Occasioned 

Occident 

Occidental 

Occupancy 

Occupancy right 

Occupant 

Occupant’s rights 

Occupation . _ 

Occupational 

Occupational hazard 

Occupied 

Occupy 

Occur 

Occurred 
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தேவையற்ற முறையற்ற வகையில் 

தோன்றுதல் / முன்வருதல் / 
செயல்படுதல்; முந்திரிக்கொட்டை 
போல நடந்துகொள்ளுதல் 

அறிவுக்கூர்மையற்ற; தயக்கமாகச் 
செயல்படுகிற; மழுங்கலான 

முகப்புப் பக்கம் 

அகற்று; நீக்கு 
வெளிப்படையான; தெளிவான 

வெளிப்படையான உள்ளம் 

தறுவாய்; வேளை 

வேளையில்; சூழலில் 

எப்போதாவது; சிற்சில சமயங்களில் 

எப்பொழுதாவது 

நிகழ்ந்தது; நிகழ்த்தப்பட்டது 
மேலை நாடு 

மேலை நாடு சார்ந்த 

குடியிருக்கை; உடைமையாட்சி 
பயன்பாட்டுரிமை; குடியிருப்புரிமை 

குடியிருப்பவர்; பற்றுடைமையாளர் 

குடியிருப்போர் உரிமைகள்; 
வசிப்பவர்; வாழ்பவர்; உறைபவர் 
உரிமைகள் 

வாழ்க்கைத் 
குடியிருக்கை; தொழில் 

தொழில் தொடர்பான; தொழில் 
சாரந்த 

பணி சார்ந்த இடையூறு / தீங்கு / 
துன்பம் 

ஈடுபட்டுள்ள; ஆழ்ந்துள்ள 
குடியிரு; வேலையில் ஆழ்ந்திரு; 
கைப்பற்று; எடுத்துக்கொள்; 
சூழ்ந்திரு, அதிகாரத்தில் 
வைத்திரு; உரிமையாக்கிக் கொள் 

நிகழு; நேரிடு; சம்பவி: காணப்படு; 
தோன்று 

நிகழ்ந்த; நேரிட்ட 

தொழில்;



Occurrence 

Ocean 

Oceanic 

Oceanography 

Octagen 

Octroi 

Octroi duty 

Odd 

Odd Number 

Odorous 

Odour 

Of late 

Of one’s own accord 

Of course 

Off all sorts 

Off day 

Off duty 

Off hand 

Off the job training 

Offence 

Offend 

Offender 

Offensive occupation 

Offensive question 

Offensive 

Offer 
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நேர்தல்; இடம்பெறுதல் 

பெருங்கடல்; மாக்கடல்; பேராழி 

பெருங்கடல் தொடர்பான; பேராழி 
தொடர்பான 

கடலியல் 

எண்கோணம்; எண் வடிவம் 

சுங்கவரி 

சுங்கவரி 

ஒற்றைப்படையான; புதுமையான; 
வழக்கமல்லாத 

ஒற்றைப்படை எண் 

நறுமணமுள்ள 

நாற்றம்; மணம் 

சென்றசில காலமாக; கடந்த சில 
ஆண்டுகளாக 

இயல்பாக; தானாக; அவராக; 
சொந்தமாக 

இயல்பாக; ஐயத்திற்கிடமின்றி; 

இருப்பினும் 
எல்லா வகையான 

பணி ஒய்வு நாள்; விடுமுறை நாள் “: 

அலுவல்முறை ஒய்ஷ பணி விடுப்பு 
முன் முயற்சியில்லாத; 
முன்னேற்பாடில்லாத 

பணிசாராப் பயிற்சி 

குற்றச் செயல் 

குற்றம்புரி; தாக்கு; வெறுப்புடன் 
நட; மனதைப் புண்படுத்து 

சட்டத்தை மீறுபவர்; குற்றம் 
புரிபவர்; புண்படுத்துபவர் 

ஊறுசார் தொழில் 

வெறுப்பூட்டும் வினா; 
புண்படுத்தும் வினா 

தாக்குகிறு வெறுப்பு உண்டாக்குகிற 
வெறுப்பான; புண்படுத்துவததான 

விருப்பறிவிப்பு, இசைவு தெரிவி; 
வாய்ப்பு



Offering 

Office 

Office Accommodation 

Office bearer 

Office Contingencies 

Office Copy 

Office expenses 

Office Manual 

Office Note 

Office Order 

Office Order Book 

Office Procedure 

Office Proceedings 

Officer 

Officer on probation 

Officer In charge 

Official 

Official capacity 

Official Conduct 

Official Dress 

Official Etiquette 

Official Language 

Official Letter 

Official Misconduct 

Official Publications 

Official Secret 

Officials 

Officiating Service: 

Offset 

Offshoot 

Offspring 
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காணிக்கை; படையல் 

அலுவலகம்; பதவி 

அலுவலக இடவசதி 

அலுவலகப் பொறுப்பாளர் 

அலுவலகச் சில்லறைச் செலவினம் 

அலுவலகப் படி 

அலுவலகச் செலவுகள் 

அலுவலக நடைமுறையேடு . 

அலுவலகக் குறிப்பு 
அலுவலக ஆணை 

அலுவலக ஆணைக் குறிப்பேடு 

அலுவலக நடைமுறை 

அலுவலக நடவடிக்கை 

அலுவலர் 
தகுதிகாண்பருவ அலுவலர் 

பொறுப்பு அலுவலர் 

அலுவல்பற்றிய அலுவலர் 
அலுவல் திறன் 
அலுவல்முறை நடத்தை 
அலுவல்முறை உடை 

அலுவல் நயமுறை; பணிமுறை 
நாகரிகம் 

ஆட்சிமொழி 

அலுவல்முறைக் கடிதம் 

தவறான அலுவல்முறை நடத்தை 
அதிகார வெளியீடுகள்; அலுவலக 
வெளியீடுகள் 

அலுவல் சார் கழுக்கம் 
அதிகாரிகள் 

தற்காலிகப் பணி; 

நிலைபேறில்லாப் பணி 

முழுமை செய்; ஈடுசெய்; 
மறுதோன்றி அச்சு 

துணை விளைவு; கிளைப்பு 

கால்வழி; வழிமரபு



Oft, often 

Oil and Natural gas 

Oil cake 

Oil cloth 

Oil Refinery 

Oil seed 

Oil 

Ointment 

Okay (Ok) 

Old 

Old age pension 

Old fashion 

Old fashioned 

Old hand 

Old man 

Old story 

Old woman 

Olden times 

Oldest 

Oldish 

Oligarchy 

Omelet (Omelette) 

Omen 

Omission 

Omit 

Omni Bus 

Omnifarious 
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அடிக்கடி; பலமுறை; திரும்பத் திரும்ப 
எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை 
எரிவளி (எரிவாயு 

பிண்ணாக்கு 

மெழுகுத் துணி 
எண்ணெய் வடிப்பு ஆலை; 

எண்ணெய்க் கசடு அகற்றாலை; 
எண்ணெய்ச் சுத்திகரிப்பு ஆலை 

எண்ணெய் வித்து 

எண்ணெய் 

களிம்பு; குழைவு 

சரி 
பழைய; முதிய 

முதியோர் ஒய்வூதியம்; முதியோர் 
உதவிப்பணம்; முதியோர் உதவித் 
தொகை 

பழைய முறை 

பழைய முறையான 

பட்டறிவுள்ள பணியாளர் 

முதியவர்; கிழவர் 

பழங்கதை 

கிழவி; முதியவள் 

பண்டைக்காலம்; முற்காலம்; 
பழங்காலம் 

மிகப் பழைமையான 

பழைமை போன்ற; பழைமையான 

சிறுகுடி ஆட்சி 
முட்டையப்பம் 

முற்பாட்டுக்குறி; முன்னம்; 
முன்னறிகுறி 
விடுபாடு; விடுபடல் 

விட்டுவிடு; புறக்கணி; பிழைசெய் 

ஒப்பந்தப் பேருந்து 
அனைத்து வகையான



Omnipotence 

Omnipresence 

Omniscience 

Omniscient 

On 

On‘account of 

On behalf of 

On both the counts 

On duty 

On humanitarian grounds 

On India Government service 

(௦1.05 

On leave 

On looker 

On no account 

On or before 

Onset 

On the anvil 

Once 

Once again 

Once for all 

Once in away; Once in a while 

Once more 

One 

One act play 

One and the same 

One sided 

One way 
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சர்வவல்லமையுள்ள; 

முழுவல்லமையுடைய 

எங்கும் வியாபித்துள்ள; எங்கும் 

நீக்கமற நிறைந்துள்ள 
எல்லாம் அறிந்த நிலை 

எல்லாம் அறிந்த(வன்) 

மேல்; மீது, மேலே 

பொருட்டு; காரணமாக 

சார்பாக; பொருட்டு 

இரு கணிப்பிலும்; இருவகை. 
மதிப்பின்படியும் 

அலுவற் பணி 
மாந்தநலப் பற்றார்ந்த 
அடிப்படையில்; மனிதநேய 
அடிப்படையில் 

இந்திய அரசுப் பணியில் 

விடுப்பில் 

நோக்குபவர் 

எக்காரணத்தாலும்; 
எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் 

அன்றோ அதற்கு முன்னரோ 
தொடக்கம் 

உருவாகு நிலையில் 
ஒரு காலத்தில்; ஒரு முறை 
மீண்டும்; மறுபடியும் 

முடிவாக; உறுதியாக; இறுதியாக 

எப்பொழுதாவது ஒரு முறை; 
எப்பொழுதாவது ஒரு தடவை 

மறுபடியும்; மீண்டும்; இன்னொரு 
முறை; மீண்டும் ஒருமுறை 
ஒன்று; ஒரு 
ஓரங்க நாடகம் 

அதுவே; ஒன்றே 

ஒருசார்பான 

ஒருவழிப் பாதை



One way traffic 

One’s own 

Onefourth 

Oneness 

Onerous 

Oneself 

Onethird 

Only 

Onslaught 

Onus 

Onus of Proof 

Onward 

Onward journey 

Opaque 

Open 

Open competition 

Open Market 

Open University 

Opening 

Opening Address 

Opening Balance 

Opening Ceremony 

Opening of Register 

Openings 

Openly 

Operate 

383 

ஒருவழிச் செல்லுகை 

ஒருவருடைய 

நான்கிலொரு பாகம்; கால் பாகம் 

ஒருமித்த உணர்வு; ஒற்றுமை; 
ஒருமைப்பாடு 

மிகப் பொறுப்பான; மிக வலுவான; 
பெருஞ்சுமையான 

தானே; தாமே 

மூன்றிலொரு பாகம் 

மட்டும்; மாத்திரம்; ஒரேயொரு; 
ஒன்றுமட்டும்; தனியான 

அடிதடிச்சண்டை; கடுந்தாக்குதல் 

பொறுப்பு, கடமை 

மெய்ப்பிக்கும் பொறுப்பு 

முன்னோக்கிய 

தொடரும் பயணம் 

ஒளி ஊடுருவாத; தெளிவற்ற; 
மங்கலான 

திறந்த; வெளிப்படையான; 

தெளிவான; பொதுவான; 
மூடப்படாத; மூடாத; திற; 
தொடங்கிவை 

நேரடித் தேர்வு 
(கட்டுப்பாடற்ற வெளிச்சந்தை 

திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம் 

தொடக்கம்; முதலாவதான; 
தொடக்கத்திலுள்ள 

தொடக்கவுரை 
தொடக்க இருப்பு 

திறப்புவிழா; தொடக்கவிழா 
பதிவேடு தொடங்கல் 

வாயில்கள்; வாய்ப்புகள் 

தெளிவாக; வெளிப்படையாக 

நடத்து; இயங்கச் செய்; இயக்கு; 
அறுவைச் சிகிச்சை செய்; 
செயலாற்று



Operating account 

Operation 

Operation theatre 

Operational 

Operative 

Operator 

Ophthalmic Hospital 

Ophthalmology 

Opinion 

Opium 

Opponent 

Opportune moment 

Opportune 

Opportunist 

Opportunity 

Opposable 

Oppose 

Opposite 

Opposition 

Oppress 

Oppression 

Optative 

Optical 

‘Optician 

Optimism 
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நடைமுறைக் கணக்கு 

அறுவை மருத்துவம்; 
இயங்குமுறை; 
செயல்முறை 

அறுவை அரங்கு; அறுவை 
மருத்துவ அரங்கு 
செயலாற்றுகிற; செயற்பாட்டிலுள்ள; 
இயங்குகின்ற 

முயற்சியுள்ள; செயலாற்றுகிற; 
நடத்துகிற; நடைமுறையிலுள்ள 

இயக்குபவர்; இயக்கி 

கண் மருத்துவமனை 

கண் மருத்துவவியல் 

கருத்து; கருத்துரை; எண்ணம் 

அபினி; அபின்; கசினி 

எதிரி; எதிராளி 

வாய்ப்பான நேரம்; தக்க நேரம் 

வாய்ப்பு 

வாய்ப்பு வேட்டையாளர்: 

சந்தர்ப்பவாதி 

வாய்ப்பு 

எதிர்க்கத்தக்க 

எதிர்; எதிர்த்தல் 
மறுதலை; எதிரான 

எதிர்ப்பு பகைமை; எதிர்க்கட்சி 

ஒடுக்கு; அழுத்து; வருத்து 
அடக்குமுறை தொடுக்கை 

விருப்பத்தைக் குறிக்க; 
விருப்பத்தைத் தெரிவிக்கிற 

கண் தொடர்பான: பார்வை 
தொடர்பான 

விழியாடியியல் வினைஞர்; 
விழியாடியர், (கண்பார்வைக்கு 

உதவும்) மூக்குக் கண்ணாடி 
செய்பவர்: விற்பனையாளர்; 

கண்ணாடியாளர் 

நன்னம்பிக்கையியம்



Optimist 

Optimistic 

Optimum 

Option 

Optional 

Optional Holiday 

Or 

- Oral 

Ora! Admission 

Oral Agreement 

Oral Order 

Orally 

Orally approved 

Oration 

Orator 

Oratorical competition 

Oratorical contest 

Oratory 

Orchard 

Orchestra 

Ordain 

Ordainment 

Ordeal 

Order 

Order cheque 

Order of appointment 

Order of the day 

Orderly 

Ordinance 

Ordinance 

Ordinant 

Ordinary 
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நன்னம்பிக்கையாளர் 

நன்னம்பிக்கையுடைய 

பெரிதும் உகந்த 

விருப்பத் தேர்வு; தேர்வுரிமை 

விருப்பப்பட்ட; விருப்பமான; 

விரும்பிய 

விருப்ப விடுமுறை 

அல்லது 
வாய்மொழியான 

வாய்மொழி ஒப்புதல் 

வாய்மொழி உடன்படிக்கை 

வாய்மொழி ஆணை 

வாய்மொழியாக 

வாய்மொழி ஒப்புதல் 

சொற்பொழிவு 
சொற்பொழிவாளர் 

பேச்சுப்போட்டி 

பேச்சுப்போட்டி 

பேச்சுத்திறன் 

பழத்தோட்டம் 

பல்லியம் 

கட்டளையிடு ; நிறுவு 

(கிறித்தவச் சமயப் பரப்பல் குறித்த) 
புனிதக் கட்டளை; புனிதப் 
பணிக்கு நியமித்தல் 

கடுந்தேர்வு 

ஆணை; ஒழுங்கு; வரிசைமுறை 

ஆணையிட்ட காசோலை 

அமர்த்தாணை; பணியாணை 

நடப்பு நிலை 

ஏவலர்; துணை ஏவலர்; ஒழுங்கு 

முறையான 

போர்த் தளவாடங்கள் 

நெருக்கடி நிலைச் சட்டம் 

ஆணையிடுபவர் 

வழக்கமான; இயல்பான



Ordinary expenditure 

Ordinate 

Organ 

Organisation 

Organisation and Staff 

Organisation of the Office 

Organise 

Organiser 

Organized 

Organizing committee 

Orient 

Oriental 

Orientation 

Orientation Course 

Oriented 

Origin 

Original 

Original Cost 

Original Pay Bill 
Original receipt 

Original Side (Court) 

Original Suit 

Originality 

Originally 

Originate 

Originator 

Ornithology 

Ornament 

Ornamental 
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வழக்கமான செலவினம் 

- ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட; முறைப் 

படுத்தப்பட்ட 

உறுப்பு 

அமைப்பு; நிறுவனம்; அமைப்பகம் 

நிறுவனமும் பணியாளர்களும் 

அலுவலக அமைப்பு 

அமை; ஏற்பாடு செய் 

அமைப்பாளர்; ஏற்பாட்டாளர் 

ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட; ஒழுங்கு 
படுத்தப்பட்ட, நன்கமைந்த; 
நன்கமைக்கப்பட்ட 

அமைப்புக் குழு 

கிழக்கு நாடு 
கிழக்கிந்திய; கிழக்குச் சார்ந்த; 
கீழ்த்திசைக்குரிய; கீழை நாட்டு 
புத்தாக்கம் 

புத்தாக்கப் பயிற்சி 

புத்தாக்கம் பெற்ற 
மூலம்; தோற்றம்; தோன்றுமிடம்; 
தோற்றுவாய் 

மூலம்; மூலப்படி; முதல் 

மூல விலை 

சம்பள மூலப்பட்டி 

மூலப் பற்றுச் சீட்டு 

முதலேற்பு நீதிமன்றம் 
மூல வழக்கு 
தனித்தன்மை 

முன்பு; ஆதியில்; மூலவடிவாக 

தோன்று; தோற்றுவி; உண்டாக்கு; 
தொடங்கு 

உண்டாக்குபவர்; தோற்றுவிப்பவர்; 
கண்டுபிடிப்பாளர்; நிருவகிப்பவர் 
பறவையியல் நூல் 
அணிகலன் 

அழகுபடுத்துகிற; ஒப்பனையான



Ormamented 

Orphan 

Orphanage 

Orthodox 

Oscillate 

Ostensible means 

Other 

Other Compensatory (allowance) 

Other Duty 

Other items 

Others 

Otherwise 

Our 

Ours 

Ourselves 

Oust 

Out 

Out and Out 

Outcaste 

Out flow 

Out going 

Out lander 

Out look 

Out of court 

Out of court settlement 

Out of date 

Out of fashion 

Out of Order 

Out of place 

ஒப்பனை செய்யப்பட்ட 

ஏதிலி 
ஏதிலியர் இல்லம் 

பழைமை சார்ந்த 

ஊசலாடு; ஊசலாடிய 

புறப்பகட்டான வழிகள்; 
ஆடம்பரமான வழிமுறைகள் 

ஏனைய; மற்ற; வேறான 

பிற ஈட்டுப்படி 

வேற்றுப் பணி 

பிற இனங்கள் 

ஏனையோர்; மற்றையோர் 

மற்றபடி; மற்ற வகையில்; 
இல்லையெனில் 

நமது 
எங்களது 

நாமே; நாங்களே; நம்மையே; 
எங்களையே 

நீக்கு; வெளியேற்று 

வெளியே; வெளிப்படையான 

முழுக்க முழுக்க 
சாதியிலிருந்து விலக்கப்பட்டவர் 

வெளிப்பாய்வு; வெளியோட்டம் 

ஓய்வு பெற்றுப் பதவி விலகிச் 
செல்லும்; வெளிச் செல்கிற; 
பதவியை விட்டு விலகிய 

வெளிநாட்டவர் 
 ணைட்பம் என்லை பான்ளட்சி 

நீதிமன்றத்திற்கு வெளியிலான 

வழக்குமன்றத்திற்கு வெளியில் 
உடன்பாடு 

காலத்திற்குப்பொருந்தாத; 
பொருத்தமற்ற; வழக்கற்ற 
நடைமுறையற்ற; வழக்கொழிந்த 
இயங்கா நிலை; பழுதுபட்டநிலை 

பொருத்தமற்ற; முரண்பாடான



Out of pocket expense 

Out of prints 

Out of question 

Out of season 

Out of sight 

Out of station 

Out of stock 

Out of the way 

Out of use 

Out of view 

Out station 

Out stock 

Out today 

Out wall 

Out ward 

Out work 

Out worker 

Outbid 

Outbreak 

Outburst 

Outcome 

Outdoor Game 
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செலவீட்டுப் படி; செலவீட்டுத் 
தொகை 

பதிப்பிலின்மை ; அச்சிலில்லை 

ஐயத்திற்கிடமில்லை 

காலத்திற்குப் பொருந்தாத; 
பருவகாலம் முடிந்த / நீங்கிய 

பார்க்கவியலா நிலையில்; 
காணவியலாத தொலைவிற்குச் 
சென்ற நிலையில் 

ஊரிலில்லாத a 

இருப்பிலில்லை; இருப்புத் தீர்ந்து 
விட்டது 

முறையற்ற வழியில்; நெறிப் 
பிறழ்ச்சியாக 

பயன்பாட்டில் இல்லாத 

கருதுதலுக்கு உட்படாத; நோக்க 
எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட; கண் 
மறைவான; கண்காணாத 

வெளியூர் 

கிடைக்காதது; இருப்பு இல்லை; 
இருப்பிலில்லை 

இன்றே அனுப்புக 
வெளிச்சுவர் 

வெளியே; வெளிப்புறமாக; வெளிச் 

செல்கிற 

வெளிவேலை; வெளியே செய்து 
தாப்படும் வேலை 

வெளிவேலையாள் 

(ஏலத்தில்; அதிக விலைகொடு 

திடீர் எனத் தோன்றல்; 
(கொள்ளை நோய் போன்றவை) 
தோன்றிப் பரவுதல்; விரைவாகப் 
பரவுதல் 

பொங்கும் உணர்ச்சியை 
வெளிப்படுத்தல்; திடீர் வெடிப்பு; 
திடீர் எழுச்சி 

விளைவ: பலன் 

வெளியரங்க விளையாட்டு; 

திடல் விளையாட்டு



Outdoor Work 

Outdoor 

Outdoor shooting 

Outer part 

Outer 

Outfit 

Outgoing call 

Outgoing reminder 

Outgoing Return 

Outgoings 

Out house 

Outing 

Outlay 

Outlet 

Outline 

Outline Development 

Outlook 

Outlying 

Out patient 

Out Post (Police) 

Output 

Outrage 

Outright 

Outright sale 

Outset 
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வெளிப்புற வேலை 

வெளியிடத்து; வெளிப்புறத்து 

வெளிப்புறப் படப்பிடிப்பு 

புறப் பகுதி 
வெளியமைந்த; புறத்துள்ள; வெளி 

கருவிக்கலத் தொகுதி; 
ஆர்வநிலைப்படை (குழு; 
(இலட்சியம்) குறிக்கோள் குழு; 
அரசை / ஆட்சியை எதிர்க்கும் 
புரட்சிப்படைகள்; புரட்சியாளர் 
குழுக்கள் 

புற அழைப்பு 
அனுப்பு நினைவூட்டு 
அனுப்பு விவர அறிக்கை 
செலவுகள் 

புறக்கட்டுச் சிற்றில்; புறமனையகம் 

சுற்றுலா 

முதலீடு 
8 ர விர் 

எல்லைக்கோடு; சுருக்கம்; 
உருவரைக் குறிப்பு 

புறவரை ஓவியம் ; 
வரைகோட்டோவியம் 

எதிர்கால வாய்ப்பு மனநிலைச் சார்பு 

வெளியிடத்துள்ள; தொலைவிலுள்ள 

புறநோயாளர்; புறநோயாளி 

புறக்காவல் நிலையம் 

வெளிப்பாடு ; விளைவின் அளவு; 

வேலை அளவு; புறத்தீடு 

அழிசெயல் 

முற்றிலும்; உடனடியான 

முழுமையுமான விற்பனை; உடனடி 
விற்பனை; ஒரே தவணை 
விற்பனை முற்று விற்பனை 

தொடக்கம்; புறப்பாடு



Outside 

Outskirts - 

Outspoken 

Outstanding 

Outstrain © 

Outturn 

Oval 

Over 

Over and above. 

Over billing 

Over bridge 

Over cool 

Over confidence 

Over crowding 

Over draw 

Over growth . 

Over healing 

Over leaf 

Over much 

Over payment .- “a 

Over production 

Over rule 

Over see 

வெளிப்புறம்; புறத்தோற்றம்; 
வெளியே 

ஊருக்கு / நகருக்கு 
வெளியேயுள்ள பகுதிகள்; 

நகர்ப்புற எல்லைப் பகுதிகள் 

மனந்திறந்து பேசுகிற; கள்ளங் 
கபடமற்ற 

தலைசிறந்த; நிலுவை 
அதிகமாக உழை; மிகுந்த முயற்சி 
செய் 

விளைச்சல் அளவு 

முட்டை வடிவிலான 

மேலே; பேற்புறமான; காட்டிலும்; 
அதிகமான; மிக அதிகமான; 

கூடவே; முடிவடைந்த 

மேலும்; தவிரவும்; கூடவும் 

மிகைப்பட்டி 

மேம்பாலம் 

" அதிகக் குளிர்ச்சியான 

மிகை நம்பிக்கை 

நிரம்பிய கூட்டம் 

மிகைத் தொகை 

மிகை வளர்ச்சி 

முழுமையான 

தாளின் மறுபக்கம்; தாளின் 
பின்புறம் 

மிக அதிகமான 

அளவிற்கு அதிகமாகச் 
செலுத்திய தொகை; 

- மிகைக்கொடுப்பு; மிகையாகச் 
செலுத்திய தொகை; 
மிகையளிப்பு 

அளவு மீறிய உருவாக்கம்; 
அளவிற்கு அதிகமான உற்பத்தி 

ஒதுக்கித் தள்ளு; மறுத்துவிடு 
கண்காணி



Over take 

Over tax 

Overall charges 

Overall 

Overbid 

Overcome 

Overdose 

Overdraft 

Overdrawal 

Overdue 

Overestimate 

Overflow 

Overhaul 

Overhead 

Overhead Charge 

Overhead Tank 

Overhear 

Overlapping 

Overload 

Overlook 

Overnight 

Overseas 

Overseas Bank 

Overseer 

Oversight 

Overstate 

Overstay 

Overtime 

Overtime Allowance 
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முந்து; மேலெடுப்பு 
மிகையான வரி விதிப்பு; மிகைவரி 

முழுப் பொறுப்பு 

மொத்தத்தில் 

அதிகவிலை வை 

வெற்றிகொள் 

(மருந்து உட்கொள்வதில்) அளவு 

மீறிய ; மிகையான; மிகையளவு 

மிகைப்பற்று; மிகை எடுப்பு 

மிகைப்பற்று 

காலங்கடந்த; தவணை கடந்த 

நிலுவை 
மிகை மதிப்பீடு 

பொங்கி வழி; நிரம்பி வழி 

முழுப் பழுதுபார்ப்பு முழுத்தேர்வாய்வு 
மேல்நிலை 

அலுவலகச் செலவு 

மேல்நிலைத் தொட்டி 

ஒட்டுக்கேள் 

செய்தது செய்தல்; செய்ததைச் 
செய்தல்; மேற்கவிதல் 

மிகுசுமை 

புறக்கணி 

ஓரிரவில்; ஒரே இரவில் 
கடல்கடந்த 

அக்கரை வைப்பகம்; அயலக 
வங்கி; வெளிநாட்டு வங்கி 

கண்காணிப்பவர் 

கவனக் குறைவு 

மிகைப்படுத்திக் கூறு; 
மிகைப்படுத்து 

காலம் மீறித் தங்குதல்; வரம்பு 
கடந்த தங்கல்; மிகைத் தங்கல் 

மிகைநேரம் 

மிகைப்பணிப் படி



Overtime Wages 

Overturn 

Overvalue 

Overweight 

Overwhelming 

Overwrite 

Overwriting 

Owl 

Owe 

Owing 

Own 

Owner 

Ownership 

Oxygen 

Pace 

Pace of progress 

Pacemaker 

Pacify 

Pack 

Package 

Package Scheme 

Package tour 

Packet 

Packing 
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மிகைநேரப் பணி ஊதியம்; 
மிகைப்பணி ஊதியம் 
கவிழ் 
மிகை மதிப்பு; அதிக மதிப்பு; 
கூடுதல் மதிப்பு 

மிகை எடை; அதிக எடை 

திணறடிக்கிற; பேரளவிலான; 
எழுச்சி மிக்க 
மேலெழுது 

எழுத்தின் மேல் எழுத்து ; 
மேலெழுதுதல் 

ஆந்தை 
கடன்பட்டிரு 
காரணமான: கடனாகக் கொடுக்க 
வேண்டிய 
சொந்த 

உரிமையாளர் 

சொந்தம்; உடைமை; உரிமை 

உயிர்வளி 

P 
தப்படி; காலடித் தொலைவு 

முன்னேற்ற வேகம் 

இதயம் முடுக்கி; இதயத் துடிப்புச் 
சீரமைப்புக் கருவி; இதயமானி 

அமைதிப்படுத்து 

மூட்டை; பொட்டலம்; கட்டு; பொதி 

சிப்பம் 

தொகுப்புத் திட்டம் 

தொகுப்புச் சுற்றுலாத் திட்டம்; 
திரள் சுற்றுலாத் திட்டம்; கூட்டுத் 
திட்டச் சுற்றுலா; வசதிச்சுற்றுலா; 
பன்முக வசதிச்சுற்றுலா; பன்முகப் 
பயன்நிறை சுற்றுலா 

பொட்டலம் 

கட்டுதல்



Pact 

Pad 

Paddy breeding station 

Paddy yield 

Padlock 

Page 5 ante 

Page Proof 

Page 

Pageant; Pageantry 

Pagination 

Paid staff 

Paid, paid up 

Pain 

Painstaking 

Paint 

Painter 

Painting 

Pair 

Paisa 

Palace 

Palanquin 

Palatable 

Pale 

Palliate 

Palmist 

Palmistry 

Paltry 
7 
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உடன்படிக்கை 

கீழட்டை; வைத்தெழுதும் அட்டை 

நெல் இனப்பெருக்க நிலையம் 

நெல்கண்டுமுதல்; நெல் விளைச்சல் 
நாதாங்கி 
முன்னேயுள்ள 5-ஆம் பக்கம் 
பார்க்க; பக்க வடிவிலான 

பக்க மெய்ப்பு; பார்வைப்படி 

(தாளின்) பக்கம்; (நூலின்) பக்கம் 

ஒப்பனை அணிவகுப்பு; 

ஒப்பனைக் காட்சி; காட்சி 

அணிவகுப்பு 
பக்கமிடுதல்; பக்க எண் இடுதல் 

ஊதியம், சம்பளம் பெறும் 
பணியாளர் 

கொடுக்கப்பட்ட 

நோவு; வலி 

உழைப்புமிக்க; மிகு கவனப்பாடு; 
கடும் முயற்சி; கடுமையான 

வண்ணம்; வண்ணப்பூச்சு 

வண்ணம் தீட்டுபவர் 

வண்ணம் பூசு; ஓவியம்; வண்ணம் 

தீட்டு 

இணை; சோடி 

காசு 

அரண்மை 

பல்லக்கு; சிவிகை 

நாவிற்கினிய; சுவையார்ந்த 

வெளிறிய; மங்கலான 

மட்டுப்படுத்து; தளர்த்து 
கைரேகை வல்லுநர்; கைரேகை 
பார்த்துப் பலன் சொல்பவர் 

கைவரைநால்; கைரேகைச் 
சாத்திரம்; கைரேகைக் குறிப்பு நூல் 

மிகச்சிறு



Pamphlet 

Pan 

PAN Card 

PAN (Permanant Account 

Number) 

PAN Number 

Panacea 

Panchayat 

Panchayat Board 

Panchayat Board Member 

Panchayat Board President 

Panchayat irrigation 

Panchayat road 

Panchayat Union 

Panchayat Union road 

Pandal 

Pandemonium 

Pandit 

Panel 

Panic 

Paper 

Paper control 

Paper currency 

Paper fastener 

Paper manufacture 

Paper weight 

Par « 

Para 
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சிறு வெளியீடு; துண்டறிக்கை; 
துண்டுப்பிரசுரம் 

வெற்றிலை 

நிலைக்கணக்கு எண் அட்டை; 
நி.க.எ.அட்டை 

நிலைக்கணக்கு எண்; நி.க.எ. 

வருமான வரி நிலைக் கணக்கு 
எண்; வ.நி.க.எண்; வருவாய் வரி 
நிலைக் கணக்கு எண் 

அனைத்து நோய் மருந்து 
ஊராட்சி 

ஊராட்சி மன்றம் 

ஊராட்சி மன்ற உறுப்பினர் 

ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் 

ஊராட்சிப் பாசனம் 

ஊராட்சிச் சாலை 

ஊராட்சி ஒன்றியம் 

ஊராட்சி ஒன்றியச் சாலை 
பந்தல் 

பெருங்குழப்பம் 
வடமொழிப் புலவர் 

தேர்ந்த பெயர்ப் பட்டியல்; 
வல்லுநர் குழு 
பேரச்சம்; மருட்சி 

தாள் 

தாள் கட்டுப்பாடு 

பணத்தாள் 

தாள் பொருத்தி 

காகிதத் தயாரிப்பு; தாள் 
உருவாக்கம் 

தாளெடைக்கல்; 
பறக்காமலிருக்கத் தாளின் மீது 
வைக்கப்படும் எடைக்கல் 

சம நிலை; ஒத்த நிலை 
பத்தி



Parachute 

Parade 

Paradise 

Paradox 

Paragraph 

Parallel 

Parallelogram 

Paralyse 

Paralysis 

Paralytic 

Paramount 

Paramount power 

Parapet 

Paraphernalia 

Paraphrase 

Paraphrasist 

Parasite 

Parasitic 

Parcel 

Parcel Post 

Parcel service 

Pardon 

Pardonable 

Pardoned 

Pardoner 

Parental 
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வான்குடை; வான்குடை மிதவை 

அணிவகுப்பு 
மேலுலகம்; வீட்டுலகம்; 

பொன்னுலகம்; பெரு மகிழ்வகம்; 
துறக்கம்; சொர்க்கம் 

இயல்புக்கு மாறான; முரணுரை; 

புதிரீடு; முரண் 

பத்தி 
இணையான 

இணைநாற்கரம் 

செயலறச் செய்; முடமாக்கு; 

இயக்கத்தை நிறுத்து 
முடக்குவலிப்பு; பக்கவலிப்பு 

பக்கவலிப்பிற்குரிய, பக்கவலிப்பால் 
தாக்குண்ட 

தலையாய; முதன்மையான 

தலையாய அதிகாரம், முழுமையான 
அதிகாரம்; இன்றியமையாத 
அதிகாரம் 

கைப்பிடிச் சுவர் 

பரிவாரம் 

பொழிப்புரை 

பொழிப்புரையாளர் 

ஒட்டுயிரி; ஒட்டுண்ணி 
அண்டி வாழ்கிற 

கூறு 
சிப்ப அஞ்சல் 

சிப்பம் அனுப்புகைச் சேவை (பணி); 
சிப்ப அஞ்சல் சேவை; சிப்பம் 
செலுத்தகம்; கட்டுப்பணி; சிப்பம் 
அனுப்பல்/பெறல் பணி 

மன்னிப்பு 

மன்னிக்கத்தக்க 

மன்னிப்புப் பெற்ற 

மன்னிப்பவர் 

முன்னோர்களுடைய 

 



Parents 

Par excellence 

Parity - 

Park 

Parks and Gardens 

Parley 

Parliament 

Parliamentary constituency 

Parliamentary questions 

Parochialism 

Parole 

Parsimony 

Part 

Part and parcel 

Part payment 

Part final withdrawal 

Partial 

Participate 

Participation 

Participative 

Particle 

Particoloured 

Particular 

Particularly 

Particulars 

Partition 

Partition deed 

Partition of the country 
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பெற்றோர் 
எல்லாவற்றிற்கும் மேம்பட்டு; 
மேம்பாடு; எல்லாவற்றுக்கும் 

மேலான; மிகை மேம்பாடு; 
மேதகு 

சமநிலை 

பூங்கா 

பூங்காக்களும் தோட்டங்களும் 

சிக்கல் தீர்வுப் பேச்சு; பேச்சு 

வார்த்தை நடத்து 
நாடாளுமன்றம் 

நாடாளுமன்றத் தொகுதி 
நாடாளுமன்ற வினாக்கள் 

குறுகிய நோக்கம் 

(பிணையத்தில் விடுவித்தல் 
தொடர்பான) நன்னம்பிக்கை 
உறுதிமொழி 

சிக்கனம்; கஞ்சத்தனம்; 
கருமித்தனம் 

கூறு; பகுதி; பாகம் 

இன்றியமையாக் கூறு; (அதன்) 
ஒர் அங்கம்; (அதனுடன்) 
இணைந்த பகுதி 
பகுதித்தொகை செலுத்துதல் 

பகுதி இறுதிப்பெறுகை 
ஒருதலையான; அரைகுறையான 

பங்குபெறு 

பங்கேற்பு; பாகப்பிரிவினை 

பங்கேற்கிற 

துகள்; துணுக்கு 
பல நிறமான; பல வண்ண 

குறிப்பிட்ட; தனிப்பட்ட 

குறிப்பாக; சிறப்பாக 

விளக்கங்கள் 

பிரிவினை; இடைத் தடுப்பு 
பாகப் பிரிவினை ஆவணம் 

தேசப் பிரிப்பு



Partitioned 

Partly 

Partner 

Partnerhsip 

Patron 

Part time servant, 
Part time employee 

Part time work 

Party 
Party Government 

Partywise 

Pass 

Pass Book 

Pass mark 

Pass order 

Pass word 

Passage 

Passed for payment 

Passed 

Passenger 

Passer by 

Passing of bills 

Passion 

Passive 

Passport 

Past 

Paste 

Pastime 

Pasture 

Pasty 

Patch 
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பிளக்கப்பட்ட 

பகுதியான; பாகமாக 

கூட்டாளி; துணைவர் 

கூட்டாண்மை; பங்குதாரர்; 
பங்காண்மை; கூட்டுப்பங்கு 

நிறுவனம்; கூட்டு நிறுவனம் 

புரவலர்; காப்பாளர் 

பகுதிநேரப் பணியாளர் 
பகுதிநேர ஊழியர் 

பகுதிநேர வேலை 

கட்சி; விருந்து; தரப்பு 

கட்சி அரசு 

கட்சி வாரியாக; குழு வாரியாக 

தேர்ச்சி; கட; கடத்து; கணவாய்; 

அனுமதி; அனுமதிச்சீட்டு; இற 
பற்று வரவுக் கைச்சாத்து 

தேர்ச்சி மதிப்பெண் 

ஏற்பாணை; ஆணை பிறப்பி 

குறிப்புச் சொல்; கடவுச்சொல் 

செல்வழி 

பணம் வழங்க ஏற்பளிக்கப்பட்டது 

தேர்ச்சி பெற்ற, கடந்து சென்ற; 

கழித்த/கழிந்த 
பயணர்; பயணியர் 

வழிச் செல்வோர் 

சட்ட வரைவு ஏற்பு; பட்டி ஏற்பு 

தீவிரப்பற்று, தீவிர ஆசை/அன்பு 
செயலற்ற; இயங்காத 

கடவுச்சீட்டு; எல்லைக்கடவு 

கடந்த; கழிந்த; சென்ற; முந்தைய; 
முன் நாளைய; பழைய 

பசை 

பொழுதுபோக்கு 

மேய்ச்சல் நிலம் 

ஒட்டும் தன்மையுள்ள 

ஒட்டு; துண்டம்



Patent 

Patent defect . 

Patented 

Patentee 

Paternal 

Path 

Pathetic 

Pathologist 

- Pathology 

Pathway 

Patience 

Patient 

Patients ward 

Patriot 

Patriotic 

Patriotism 

Patrol 

Patronage 

Patronised 

Patta 

Patta transfer 

’ Pattern 

Paucity 

Pauper 

Pauper suit 

Pauper suits register 
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புதுப்புனைவுரிமை; புனைபொருள்; 

தனிச்சிறப்புரிமை; காப்புரிமை 

வெளிப்படையான குறை 

புதுப்புனைவுரிமை பெற்ற 

புதுப்புனைவுரிமையர்; 
காப்புரிமையாளர் 

தந்தைக்குரிய; தந்த வழியான 
வழி; பாதை 

இரக்கத்திற்குரிய; இரக்கப்படத் 
தக்க 

நோய்க்குறி இயல் நிபுணர் 
நோய்க்கூறு இயல்; 
நோய்க்குறியியல் 

நடைப்பாதை 

பொறுமை 

நோயாளர்; நோயாளி 

நோயாளிகள் பிரிவு 

தாயகப்பற்றாளர்; நாட்டுப் 
பற்றுடையவர்; 
தேசப்பற்றுடையவர் 

நாட்டுப்பற்றுள்ள 

நாட்டுப்பற்று 
சுற்றுக் காவல்; சுற்றுக் காவலர் 

காப்பளித்தல்; புரத்தல்; 
(புரவலராகக்) கொடையளித்தல் 

பாதுகாக்கப்பட்ட 

நிலவுரிமை ஆவணம் 
நிலவுரிமை மாற்று 

அமைப்புவகை; மாதிரி; மாதிரி 

உருவம்; அமைப்பு; வடிவம்; 

எடுத்துக் காட்டு 

பற்றாமை; போதாமை; குறைவு 
ஒன்றுமில்லை; ஏழையான; 
வறியவர் ; வறுமையான; 
ஏழைமையான; ஏழைமையர் 

வறியர் வழக்கு 

வறியர் வழக்குப் பதிவேடு



Pauperism 

Pause 

Pavement dwellers 

Pavilion 

Paving the way 

Pawn broker 

Pawn shop 

Pawn 

Pawnee 

Pay 

Pay acquittance 

Pay advance 

Pay and Accounts Office (P.A.O) 

Pay and Accounts Officer (P.A.O) 

Pay bill 

Pay Disbursing Officer 

Pay Drawing Officer 

Pay drawn particular 

Pay in slip 

Pay increase 

Pay master 

Pay of establishment 

Pay of Officers 

Pay order 

Pay slip 

Payable 

Payable by book transfer 

Payee 
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ஏழைமை நிலை; வறுமைநிலை 

இடைநிறுத்தம்; இடைத் தயக்கம் 

நடைப்பாதையில் வாழ்பவர்; 
நடைப்பாதைவாசி 

காட்சிக்கூடம்; காட்சியரங்கு ; 

மண்டபம்; பந்தல்; கூடாரம் 

வழியமைத்தல் 

அடகு பிடிப்பவர் 

அடகுக் கடை 

அடகு வை; அடகு; அடைமானம் 

அடகு வைப்பவர் 

சம்பளம்; ஊதியம் 

சம்பளப் பட்டியல் 

சம்பள முன்பணம் 

சம்பளக் கணக்கு அலுவலகம் 

சம்பளக் கணக்கு அலுவலர் 

சம்பளப் பட்டி 

சம்பளம் வழங்கும் அலுவலர் 

(பணியாளர் சம்பளம் 
வழங்கலுக்காகல்) 

கருவூலத்திலிருந்து பணம் 
பெறும் அலுவலர் 

பணியாளர் பெற்ற சம்பள விவரம் 

(கருவூலத்தில் பணம் 

செலுத்துத்தாள் 
ஊதிய உயர்வு 

சம்பளம் வழங்கும் அலுவலர் 

பணியாளர் சம்பளம் 

அலுவலர் சம்பளம் 

கொடுப்பு ஆணை; பணம் 

வழங்கல் ஆணை 

சம்பளச் சீட்டு 

கொடுக்கவேண்டிய; கொடுக்கத் 

தக்க 

கணக்குப் பதிவேட்டு மாற்றல் வழி; 

மாற்றிக் கொடுக்கத்தக்கது 

பணம் பெறுபவர்



Payee’s Account 

Payer 

Paying guest 

Payment 

Peace 

Peace and security 

Peace maker 

Peacefully 

Peak 

Peak hour 

Peak hour travel 

Pear! fishery 

Peasant 

Peasantry 

Peculation 

Peculiar 

Peculiarity 

Pecuniary 

Pedantry 

Pedestal 

Pedestal fan 

_ Pedestrian 

Pedestrian crossing 

Pedigree 
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தொகை பெறுநர் கணக்கு 

தொகைசெலுத்துபவர்; தொகை 
வழங்குபவர் 

கட்டண விருந்தினர்; தொகை தரு 
விருந்தாளி 

கொடுப்பு; தொகை கொடுத்தல் 

அமைதி 
அமைதியும் காப்பும் 

அமைதி ஏற்படுத்துபவர் 

அமைதியாக 

கொடுமுடி; முகடு; உச்சி; உச்சம் 

உச்ச நேரம்; வாகனப் 
போக்குவரத்து நெரிசல் நேரம் 

நெரிசல் நேரப் பயணம்; நெரிசல் 
மிகுந்த நேரம்; உச்ச நேரம் 

முத்துக் குளிப்பு 
உழவர் 

உழவர் இனம் 

கையாடல் செய்தல்; கவர்ந்து 
கொள்ளுதல்; களவு செய்தல் 

வழக்கமானதற்ற; புதுமையான; 
தனிச்சிறப்பான; விந்தையான 

தனித் தன்மை; தனியியல்பு 

பணம் சார்ந்த 

புலமை காட்டுதல்; புலமையை 
வெளிப்படுத்தும் 

நிலைமேடை; தூணின் அடிப்பாகம் 

நிலை மின்விசிறி; தளிகை விசிறி . 
(பீடம்); நெடுவிசிறி; நிலை விசிறி; 
பீட விசிறி 

நடையாளி; நடப்போர்; நடந்து 
செல்பவர்; பாதசாரி 

நடப்போர் கடப்பு ; நடப்போர் 

கடக்கும் வழி; நடந்து செல்வோர் 
கடப்பு வழி; பாதசாரி கடப்பு வழி 

உயர்குணம் / வகை; குடிவழி; 
மரபுக் கால்வழி; சிறப்பினம்



Pen 

Pen friend 

Penal 

Penal code 

Penal interest 

Penal water rate 

Penalize 

Penalty 

Pencil 

Pendency 

Pendent 

Pending 

Pending bill 

Pending enquiry 

Pending files 

Pen name 

Pension 

Pension alienation 

Pension application 

Pension arrears 

Pension contribution 

Pension Fund 

Pensionable 

Pensionary 

Pensioner 

Pentagon 

Penultimate 

Penury 

Peon 

People 

Per annum 

Per capita 
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தூவல்; மைக்கோல்; எழுதுகோல்; 

பேனா 

கடித நண்பர்; பேனா நண்பர் 

தண்டனைக்குரிய 

தண்டனைச் சட்டத் தொகுப்பு 

தண்ட வட்டி 

நீர்த்தண்டத் தீர்வை 
தண்டி; தண்டனை கொடு 

தண்டம்; தண்டத் தொகை; ஒறுப்பு 

கரிக்கோல்; கரிமுனை; பென்சில் 

'முடிவாகா நிலை; நிலுவை 
முடிவாகாத; தொங்குகிற 

நிலுவையிலுள்ள; நிறுத்தி 
வைத்துள்ள 

நிறைவேறாத சட்டவரைவு; 
நிலுவைப் பட்டி 

விசாரணை முடிவடையா நிலை 
முடிவாகாக் கோப்புகள் 

புனைபெயர் 

ஓய்வூதியம் 
ஓய்வூதிய உரிமை மாற்றம் 

ஒய்வூதிய விண்ணப்பம் 

ஓய்வூதிய நிலுவைத் தொகை 
ஓய்வூதியப் பங்குத்தொகை; 
ஓய்வூதியக் கொடை 

ஓய்வூதிய நிதி 
ஒய்வூதியம் பெறத்தகுதியுள்ள 
ஒய்வூதியம் தொடர்பான 

ஓய்வூதியர் 
ஐங்கோணம் 
ஈற்றயல்; கடைசிக்கு முந்திய 

ஏழைமை நிலை 

ஏவலர் 
மக்கள் 

ஓராண்டிற்கு 
தலைக்கு; ஒவ்வொருவருக்கும்



Per capita income 

Per cent 

Per 

Perambulate 

Personality 

Percentage 

Perception 

Perchance 

Percolation 

Perdiem . 

Perennial 

Prerogative 

’ Perfect 

Perfect market 

Perfection 

Perfectly 

Perfidy 

Perforate 

Perforated 

Perforation 

Perforce 

Perform 

Performance 

Performing Assets 

Perfume 

Perfumed 

Perfumery 
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தனியொருவர் வருமானம்; தனி 
நபர் வருமானம் 

நூற்றுக்கு; சதவீதம்; விழுக்காடு 

ஒன்றிற்கு; ஒவ்வொரு; மூலமாக 

சுற்றித் திரி; அலைந்து திரி 
தனித்துவம்; மதிப்பிற்குரிய மனிதர் 
நூற்று விழுக்காடு; விழுக்காடு 
அறிவு; உணர்வு 
தற்செயலாக; திடீரென்று 

வடிகட்டல்; கசியவைத்தல்; கசிந்து 
வருதல்; சிறுகச் சிறுகக் கீழ் 

இறங்குதல் 
நாள் ஒன்றுக்கு; நாள் வீதம்; 
நாளுக்கு நாள் 

வற்றாத; நிலைத்திருக்கிற 

மேலதிகாரம்; தனியதிகாரம்; 
சிறப்பதிகாரம் 

முழுநிறைவான 

நிறைசீர் அங்காடி 

முழுமை; நிறைவு 
முழுமையாக 

நயவஞ்சகம் 

துளையிடு; துளை 
துளையிட்ட; துளைகளுள்ள 

துளை; துளையிடப்பட்டுள்ளமை; 
துளைத்தல்; துளையிடல் 
வல்லந்தமாக; பலவந்தமாக; 
கட்டாயமாக 

செய்; நடத்து; நிறைவேற்று; நடி 
செயலாக்கம்; நிறைவேற்றம்; 
நிகழ்ச்சி 

செயற்படும் சொத்துகள் 

நறுமணம் 

நறுமணமுள்ள; நறுமணமூட்டிய 
நறுமணப் பொருள்கள்; நறுமணப் 
பொருட்கலை



Perfunctory 

Perhaps 

Per head 

Period 

Period of Active Service 

Periodic 

Periodical 

Periodical audit 

Periodical register 

Periodical reports 

Periodical returns 

Periodically 

Periodicals 

Peripheral level 

Periphery 

Perishables 

Perjury 

Perks 

Permanence 

Permanency 

Permanent 

Permanent Advance 

Permanent retention 

Permanent settlement 

Permanently 

Permanently settled estate 

Per mensem 

Permission 
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கடனே என்று செய்கிற; 
ஒப்புக்குச் செய்கிற, கவனமற்ற; 
மனந்தோயாத 

ஒருவேளை 

தலைக்கு; ஆள் ஆளுக்கு 
காலஅளவு; பருவம் 

பணிபுரி காலம்; பணியாற்றும் 

காலம் 

காலமுறையான 

காலமுறையான 

காலமுறைத் தணிக்கை 

காலமுறை அறிக்கைப் பதிவேடு 

காலமுறை அறிக்கைகள் 

காலமுறை விவர அறிக்கைகள் 

காலமுறை தோறும் 

பருவ வெளியீடுகள்; பருவ 

இதழ்கள் 
கீழ்மட்டம் 

புற எல்லை 

அழுகு பொருள்கள் 

பொய்ச்சான்று 

கூடுதல் சலுகைகள்; கூடுதல் 

வருமானம் 

நிலைத்தன்மை 

நிலைத் தன்மை; நிலையானது 

நிலை; நிலையான 

நிலை முன்பணம் 

நிலையாக நிறுத்திக்கொள்ளல் 

நிலைப்பு நிலவரித் திட்டம் 

நிலையாக 

நிலையாக முடிவான நில உடைமை 

மாதத்திற்கு; மாதம் ஒன்றிற்கு 
இசைவு; அனுமதி



Permissive 

Permit 

Permit clerk 

Permitted 

Perpetual 

Perpectual stipends 

Perpetuity 

Perplex 

Perplexity 

Perquisites (perks) 

Perscribed 

Perspective 

Persecute 

Perseverance 

Persistent default 

Persistency 

Persistent 

Person 

Persona grata 

Personal Allowance 

Personal Assistant 

Personal Attendance 

Personal Attention 

Personal clerk 

Personal custody 

Personal deposit 
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(ஒரு செயலுக்கு) இடமளிக்கிற 
தடையில்லாத; இசைவு தருகிற; 
ஒத்துக்கொள்கிற; (பாலுறவில்) 
தாராளமாக, தடைசொல்லாத 

இசைவாணை 

அனுமதிச்சீட்டு எழுத்தர் 
ஏற்கப்பட்ட; இசைவளிக்கப்பட்ட 

நிலையான; நிலைத்த 

நிலை உதவிப்பணம்; தொடர் 
உதவிப்பணம் 

நிலைப்புத் தன்மை 
குழப்பமடையச்செய்; தடுமாறச்செர் 

சிக்கலாக்கு 

புரியாத வியப்பு; குழப்பம்; கவலை) 

மனக்குழப்பம் 

கூடுதல் ஊதிய வருமானங்கள்; 
சலுகைகள் 

நிச்சயித்த; தீர்மானித்த 

எதிர்நோக்கத்தக்க; எதிர் 
நோக்குகிற; தொலைநோக்கு; 
சுய வடிவம்; காட்சி; தோற்றம் 

இடர்ப்படுத்து; துன்புறுத்து; 
தொந்தரவு கொடு; கடும் 
தொல்லைக்கு ஆளாக்கு 

விடாமுயற்சி 

தொடர்ந்து செய்யும் தவறு 

மாறாமல் நிலைத்து நிற்கும் 
தன்மை 

உறுதியாக நிற்கிற விடாப்பிடியான 

தனியர்; ஆள்; நபர் 
வேண்டியவர்கள் 

தனிப் படி 

நேர்முக உதவியாளர் 

நேர்முக வருகை 
நேர்முகக் கவனம்; தனிக் கவனம் 

நேர்முக எழுத்தர் 

நேர் பொறுப்பு; சொந்தப் பொறுப்பு 

பதவிப்பெயர் வைப்புத்தொகை



Personal Deposit Account 

Personal effects 

Personal file 

Personal Inspection 

Personal liberty 

Personal Pay 

Personal Register 

Personal security 

Personal surety 

Personal 

Personality 

Personally 

Personate 

Personation 

Personnel 

Perspective plan 

Perspiration 

Persuade 

Persuasive 

Persuasion 

Pertain 

Pertaining 

Per thousand 

Pertinence 

Pertinent 

Perturb 

Perturbed 

Perusal 

Pervade 

Pervaded 
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பதவிப்பெயர் வைப்புத்தொகைக் 
கணக்கு 
தன் பயன்பாட்டுப் பொருள்கள் 

பணியாளர் மந்தணக் கோப்பு 

நேர்முக ஆய்வு 

(தனியர் உரிமை) தனி நபர் 

சுதந்திரம் 
தனிச் சம்பளம் 

தன் பதிவேடு 

தனியாள் பிணையம் 

ஆள் பிணையம் 

தனிப்பட்ட 

ஆளுமை 
நேராக; தாமே 

ஆள்மாறாட்டம் செய் 

ஆள்மாறாட்டம் செய்தல் 

பணியாளர் 

தொலைநோக்குத் திட்டம் 

வியர்வை; வியர்த்தல் 

இசையச் செய்; இணங்கச் செய்; 

ஏற்கச் செய் 

தூண்டுகிற; மனத்தை வெல்கிற; 
மனத்தைக் கவருகிற 

அறிவுறுத்தல்; வேண்டுகோள்; 
வேண்டிக்கொள்ளுதல் 

தொடர்பு வைத்திரு; உரித்தாகு 

தொடர்பாக 

ஆயிரத்திற்கு 
தகுதி 

சார்புடைய ஏற்புடைம பொருத்தமான 
அமைதியைக் குலை; கவலைப் 
படுத்து; குழப்பு 
கவலையுற்ற; குழப்பமுற்ற 
பார்வையிடல்; கவனமாய்ப் 

படித்தல்; ஆய்தல் 
பரவியிரு; குழப்பமுற்ற 
பரவியுள்ள; எங்கும் நிறைந்துள்ள



Pervading 

Pessimist 

Pest control 

Pest infection 

Pesticide 

Pests 

Pests and Insects 

Petition 

Petition Writer 

Petitioner 

Petrograph 

Petrol Bunk 

Petrol 

Petroleum 

Petty 

Petty case 

Pharmaceutical 

Pharmacist 

Pharmacology 

Pharmacy 

Phase 

Phased 

Phenomenon 

Philology 

Philosopher 

Philosophical 

Photo 

பரவுகிற; பரவியிருக்கிற 
தோல்வி மனப்பான்மையர்; 

நம்பிக்கையற்றவர்; மருள் 
நோக்கினர் 

நோய்ப் பூச்சிக் கட்டுப்பாடு 
நோய்ப் பூச்சித் தொற்றுதல்; 

பூச்சித்தொற்று 
பூச்சிக்கொல்லி; பூச்சிக்கொல்லி 

மருந்து 
நோய்ப் பூச்சிகள் 

புழு பூச்சிகள் 

வேண்டுகோள் கோரிக்கை; 
விண்ணப்பம் 

விண்ணப்பம் எழுதித் தருபவர் 

வேண்டுநர் 

கல்லெழுத்து 

(கன்னெய்) பெட்ரோல் வழங்கு 
நிலையம்; எரிபொருள் விற்பனை 

நிலையம் 

கன்னெய்; பெட்ரோல்; கல்நெய்; 
எரிநெய் 

கன்னெய் (பெட்ரோல்) சார்ந்த 
(பெட்ரோலியம்) 

மிகக் குறைந்த; மிகச் சிறிய 
சிறிதளவான; அற்பமான 

சிறு குற்றவழக்கு; மீச்சிறு வழக்கு 
மருந்து தொடர்பான 

மருந்தாளுநர் 
மருந்தியல் 

மருந்தாக்ககம்; மருந்துக் கடை; 

மருநத்கம் 
கட்டம்; நிலை; நிலைமை; கதி 

படிநிலை 

நிகழ்ச்சி, காட்சி; தோற்றம் 

மொழி நூல்; மொழியியல் 

மெய்யியல் அறிஞர் 

மெய்யியல் சார்ந்த 

ஒளிப்படம்



Photo enlargements 

Photographer 

Photographic 

Photography 

Photostat copy 

Phrase 

Phraseological 

Phraseology 

Physical 

Physical custody 

Physical disability 

Physical fitness 

Physical fitness certificate 

Physical target 

Physical training 

Physical verification 

Physically handicapped 

Physician 

Physics 

Physiology 

Physiotherapy 

Physique 

Pick axe 

Pick pocket 

Pick pocketing 

Picketing 

Pickle 

Picnic 

Pictorial dictionary 

Picture 
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பெரிதுபடுத்திய நிழற்படங்கள் 

ஒளிப்படக் கலைஞர் 

புகைப்படம் தொடர்பான 

புகைப்படம் எடுத்தல் 

ஒளிப்படப் படி 

சொற்றொடர்; தொடர் 

தொடரமைப்புத் தொடர்பாக 

தொடரமைப்பு 

உடல் சார்ந்த 

ஆள் பாதுகாப்பு; ஒரு நபரைக் 
காவலில் வைத்தல் 

உடல் ஊனம்; உடல் இயலாமை 

உடல்நலத் தகுதி 
உடல் தகுதிச் சான்றிதழ் 

செயல் இலக்கு 

உடற்பயிற்சி 

பொருள்களைச் சரிபார்த்தல்; 
பொருள் தணிக்கை; நேரடிச் 
சரிபார்ப்பு 

மாற்றுத் திறனாளர் (உடல் 
ஊனமுற்றவர்) 
மருத்துவர் 
இயற்பியல் 

உடலியங்கியல் 

இயன் மருத்துவம்; உடலியக்க 
மருத்துவம்; முட நீக்கியல் 

உடலமைப்பு 

குந்தாலி; கொத்துக் கோடரி 

பையடித் திருடன்; சேப்படித் 

திருடன்; கைத்திருட்டு; 
சட்டைப்பைத்திருட்டு 

பையடி; சேப்படி 

மறியல் 

ஊறுகாய் 

சிற்றுலா 

சித்திரஅகராதி 
படம்



Piece 

Piece meal 

Piece rate 

Piece work 

Pigeon hole shelf 

Pigment 

Pile 

Pilferage 

Pilferer 

Pilgrim tax 

Pilgrimage 

Pilgrims 

Pill 

Pillar 

Pillow 

Pilot 

Pilot project; Pilot scheme 

Pilot study 

Pin point 

Pin 

Pinprick 

Pioneer 

Pipe 

Pipe line 

Piracy 

Pirate 
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துண்டு; துண்டம் 

துண்டுத் துண்டான; சிறிது சிறிதாக 
கூலி; மதிப்பு 

துண்டு வேலை; சிறு வேலை 

பல்லறை நிலையடுக்கு 

வண்ணப்பொருள் 

குவியல்; ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக 

அடுக்கு 
சிறு திருட்டு 
சரக்குகளைச் சிறிய அளவில் 
திருடுபவன் 

சமயச்செலவு வரி; புனிதப்பயண 
வரி 

சமயச் செலவு; பக்திச்சுற்றுலா; 
புனிதப்பயணம் 

சமயச்செலவினர்; இறைநெறிப் 

பயணி; புனிதப் பயணியர் 

மாத்திரை; குளிகை 

தூண் 
தலையணை 

வானூர்தி ஒட்டுநர்; வலவர் 
முன்னோடித் திட்டம் 

முன்னோடி ஆய்வு 
மிக நுட்பமாகக் குறிப்பிடு; ஊசி 
முனை; மிகச் சரியாகச் 
சுட்டிக்காட்டு 

குண்டூசி 
சிறு தொல்லை 

முதற்கண் சென்றவர்; 
வழிமுனைவர்; முன்னோடி; ஆள் 

குழாய்; குழல்; தூம்பு 
குழாய்த் தொடரமைப்பு; குழாய்த் 
தொடர்; தும்புத் தொடர் 

திருட்டு; கடற்கொள்ளை 

கடற்கொள்ளையர்; 

கப்பல் கொள்ளையர்



J 

Pisces 

Pistol 

Pit 

Pitch dark 

Pitcher irrigation 

Place of birth 

Place 

Placement 

Places of Public Resort 

Plague infected area 

Plain 

Plain living 

Plain print 

Plaint. 

Plaintiff 

Plan 

Plan Period 

Plan schemes 

Plane 

Planet 

Planned 

Planning. 

Planning and development 

Plant 
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மீன்கள்; மீனராசி 

கைத்துமுக்கி; கைத்துப்பாக்கி 

குழி; பள்ளம் 

கும்மிருட்டு 

சொட்டு நீர்ப்பாசனம்; 
செடிகளுக்குப் பூவாளி மூலம் நீர் 
தெளித்தல் 

பிறப்பிடம் 

இடம்; பதவி; அமர்த்து; இடத்தில் 
வை 

பணியமர்த்தம்; பணியில் 
அமர்த்துதல்; பணிசெய்யிடம் 

பொதுமக்கள் செல்லிடம்; 
பொதுவிடம் 

கொள்ளை நோய்த் தொற்றிய 

பகுதி 
சமவெளி; சமநிலம்; தெளிவான; 
எளிய; வெளிப்படையாக 

எளிய வாழ்க்கை; எளிய வாழ்வு; 

திட்டமிட்ட வாழ்வு 

இயல்பான வரிகைப் பதிவு ; எளிய 

வரிகைப் பதிவு 

வழக்குரை; முறையீடு; வாதுரை 

வழக்காடி; முறையீட்டாளர்; வாதி 

திட்டம்; திட்ட வரைபடம்; 
சுற்றுப்பகுதி; மேம்பாட்டுத் 
திட்டம் 

திட்டக் காலம் 

திட்ட வேலைகள்; திட்டப் பணிகள் 

வானூர்தி; மட்ட நிலை 

கோள்; கோளம் 

திட்டமிடப்பட்ட; திட்டமிட்ட - 

திட்டம்; திட்டமிடல் 

திட்டமிடுதலும் வளர்ச்சியும்; 
திட்டமும் வளர்ச்சியும் 

செடி; தொழிற்சாலை; இயந்திர 
நிலையம்; பணி மையம்; 

இயந்திரகம்; விசையகம்



Plant and Machinery 

Planetary 

Plantation crop 

Plantation labour 

Plantation 

Plastic surgery 

Plastic 

Platform 

Platinum Jubilee 

Play 

Player 

Playground 

Plea 

Plea of Alibi 

Plead 

Pleader 

Pleasant 

Please 

Please speak 

Please turn over (PTO) 

Pleased 

Pleasure 

Plebiscite 

Pledge 
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இயந்திரத் தொகுதியும் இயந்திர 
நிலையமும்; பணிக் கருவிகளும் 
தளவாடங்களும்; கருவிகளும் 
பணியும் 

கோள் தொடர்பான 

மலைத்தோட்டப் பயிர் 

தோட்டத் தொழிலாளர்; மலைத் 

தோட்டத் தொழிலாளர் 
மர வளர்ப்பு; தோட்டம் 

ஒட்டுறுப்பு மருத்துவம் 
நெகிழி; குழைமம்: 
மேடை; நடைமேடை; 
நடைப்பாதை; பேச்சுமேடை 

பவள விழா 

விளையாட்டு; நாடகம் 

விளையாட்டு வீரர் 

ஆடுகளம்; விளையாட்டுத் திடல்; 
விளையாட்டு அரங்கம்; 

விளையாட்டிடம் 

வழக்கு; வாதம்; வேண்டுதல்; 
வழக்குரை; வேண்டுகோள் 

வேற்றிடத் தருக்கம்; 
குற்றச்செயல் நடைபெற்றபோது 

வேறிடத்தில் இருந்ததாக 
மெய்ப்பிக்கும் வாதுரை 

வழக்காடு; வழக்கு நடத்து; வாதாடு 

வழக்குரைஞர் 
மகிழ்ச்சியான; மகிழ்ச்சி தருகிற; 

அழகான; மனத்துக்குப் பிடித்த 
அருள்கூர்ந்து 
பேசுக; அருள்கூர்ந்து பேசுக 

தயவு செய்து பின்பக்கம் பார்க்க; 

திருப்புக 
மகிழ்ச்சியடைந்த 

மகிழ்ச்சி; விருப்பம் 

பொது வாக்கெடுப்பு 

அடைமானம்; ஈடு; உறுதிமொழி



Pledgee 

Pledger 

Pledging, deed of 

Plenary 

Plenary lectures 

Plight 

Plinth area 

Plinth level 

Plot 

Plotted sketch 

Plotter 

Plough 

Ploughing 

Ploughman 

Plug 

Plumber 

Plunder 

Plunderer 

Plunge 

Plus and minus points 

Pneumonia 

Pocket money 

Pocket 

Poem 

Poet 

Poetess 

Poet laureate 

Poetry 

Point 
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அடைகு பிடிப்பவர்; 
அடைகுக்காரர் 

அடைகு வைப்பவர் 

அடைகு ஆவணம் 

நிறைவான; முழுமையான; முழு 

முகப்பரங்கப் பொழிவுகள் 

நிலை; நிலைமை 

கட்டடப் பரப்பு; தரைமட்டம்; 
தளமட்டம் 

கட்டட அடித்தள மட்டம் 

மனை; கதையின் முக்கிய நிகழ்ச்சி; 
சூழ்ச்சி 

மனையமைப்பு வரைபடம்; மாதிரி 
மனை வரைபடம் 

சூழ்ச்சிக்காரர் 

ஏர்: கலப்பை 

உழுதல் 

ஏர் உழவன் 

செருகி 

குழாய்ப் பணியர்; பொருத்துநர்; 
குழாய்ச் சீரமைப்பாளர்; குழாய்க் 
கம்மியர்; குழாய்ப் பணியாளர் 

கொள்ளை; திருட்டு 

கொள்ளையன்; திருடன் 

மூழ்குதல்; முழுக்கு; அமிழ்தல் 
நிறைகுறைகள்; குறைநிறைகள் 
மார்ச்சளிக் காய்ச்சல் 

கைச்செலவுப் பணம் 

சட்டைப் பை 

செய்யுள்; பாடல்; கவிதை 

கவிஞர்; பாவலர் 

பெண்பாவலர்; பெண்கவிஞர் 

அரசவைப்புலவர்; அரசவைப் பாவலர் 

செய்யுள் 

முனை; புள்ளி; குறிப்பிடு; 
குறியீடு



Point of Law 

Point of Order 

Point of view 

Point out 

Pointed 

Pointless 

Points system 

Poison 

Poisoner 

Poisoning 

Poisonous 

Poisons Act 

Pole 

Police 

Police constable 

Police force 

Police Gazette 

’ Police guard 

Police orderly 

Police quarters (lines) 

Police recruit schools 

Police Station 

Police torture 

Policemen 

Policies and plans 

Policy 

Policy holder 

Polite 

Politeness 

Political agitation 

Political detenu 

Political meetings 

Political pension 
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சட்டக்கூறு; சட்டக்கருத்து; 
சட்டப்படி 

ஒழுங்குச் சிக்கல்; முறைப்படி 

நோக்கு நிலை; கருத்து நிலை; 
கருத்துப்படி; கருது நிலை 
குறிப்பிடு; சுட்டிக்காட்டு 

கூரிய; கூர்மையான 

பொருளற்ற; பயனில்லாத 

புள்ளி மதிப்பெண் முறை 

நஞ்சு; நச்சுப்பொருள் 

நஞ்சு வைத்தல்; நஞ்சாக்குதல் 
நஞ்சுள்ள; நச்சுத் தன்மையுள்ள 

நச்சுப் பொருள் சட்டம் 

கழி; கம்பு; கம்பம்; துருவம் 

காவல்; காவலர்; காவல் துறை 

காவலர் 

காவற்படை 

காவல் துறை அரசிதழ் 

காவல்துறைக் காப்பு; காவலர் 
பாதுகாப்பு 

காவல் ஏவலர் 

காவலர் குடியிருப்பு 

காவலர் பயிற்சிப் பள்ளிகள் 

காவல் நிலையம் 

காவல்துறை வதை 

காவலர் . 

கொள்கைகளும் திட்டங்களும் 

கொள்கை; ஈட்டுறுதி ஆவணம் 

ஈட்டுறுதியாளர் 
பணிவான; அடக்கமான 

அமைதி; அடக்கம் 

அரசியல் கிளர்ச்சி 

அரசியல் தடுப்புக்காவல் கைதி 

அரசியல் கூட்டங்கள் 

அரசியல் தொண்டு ஓய்வூதியம்; 
அரசியல் ஓய்வூதியம்



Political prisoners 

Political sufferers 

Political suspects 

Political 

Politically 

Politician 

Politics 

Poll 

Poll Tax 

Pollination 

Polling 

Polling agent 

Polling arrangements 

Polling assistant 

Polling booth 

Polling day 

Polling duty 

Polling materials 

Polling station 

Pollute 

Polluted 

Polluter 

Pollution 

Polutry farming 

Polyandry 

Polygamy 

Polytechnic 

Polythene 

Pomp and show 

Pond 

Pool 
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அரசியல் கைதிகள் 

அரசியல் ஈகிகள் (அரசியல் 
தியாகிகள்) 

ஐயத்திற்குரிய அரசியல் சார்பினர்; 
ஐயத்திற்குரிய அரசியலாளர்கள் 

அரசியல் சார்பு 

அரசியல் சார்ந்த நிலை 

அரசியலாளன்; அரசியல்வாதி 

அரசியல்; அரசியல் கலை; அரசாட்சி 
வாக்கெடு; வாக்கெடுப்பு; வாக்குப் 
பதிவு 

தலைவரி; தலைக்கட்டு வரி 

(தாவரங்களில்) மகரந்தச் சேர்க்கை 

வாக்களிப்பு; வாக்கெடுப்பு 

வாக்குச்சாவடி முகவர் 

வாக்குப்பதிவு ஏற்பாடுகள் 

வாக்குச்சாவடி உதவியாளர் 

வாக்குச்சாவடி 

வாக்குப்பதிவு நாள் 

வாக்குப்பதிவுப் பணி 

வாக்குப்பதிவுக்கான பொருள்கள் 

வாக்குச்சாவடி 

தூய்மையற்றதாக்கு; மாசுபடுத்து 

மாசுபடுத்தப்பட்ட 

மாசுபடுத்துபவர் 

தூய்மைக்கேடு; கேடு 

கோழி வளர்ப்பு 

பல கணவருடன் வாழ்தல் 

பல துணை மணம்; பல 
மனைவியருடன் வாழ்தல்; 
பலதாரமணம் 

பல்தொழில்நுட்பப் பயிலகம் 

ஆடித்தாள்; ஆடிகம்; நெகிழி 
பகட்டாரவாரம்; பகட்டு 

குளம்; குட்டை; கண்மாய் 

சிறு குளம்; மடு; பொதுச் சேர்மம்



Poor 

Poor home 

Popular 

Popularity 

Popularize 

Popularly 

Population 

Population Explosion 

Pores - 

Port 

Port authority 

Port dues 

‘ Portfolio 

Port fund | 

Port officer 

Port Trust Board 

Portable 

Portage 

Porter 

Porterage 

Portico 

Portion 

Portrait 

Portray 

Portrayal 
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வறிய; ஏழைமையான 

ஏழையர் இல்லம்; வறியோர் மனை 

புகழ் பெற்ற; நடைமுறையிலுள்ள; 
பொதுவாக வழக்கத்தில் உள்ள் ' 

புகழ்; மக்கள் செல்வாக்கு; 
பொதுவான பெருவழக்கு 

புகழுடையதாக்கு; பலரறியச்செய்; 
வழக்கமுடையதாக்கு 

பொதுவாக; பெரும்பாலும் 

மக்கள்தொகை 

மக்கள்தொகைப் பெருக்கம்; 
மக்கள்தொகை பல்கிப் 

பெருகுதல் 
நுண்துளைகள் 

துறைமுகம் 
- துறைமுக. அதிகாரி 

துறைமுகத் தீர்வை; துறைமுகத் 
தீர்வை நிலுவை 
அமைச்சர் அலுவல்துறை; 
அமைச்சுப்பதவி 

துறைமுக நிதி 
துறைமுக அலுவலர் 
துறைமுகப் பொறுப்புக் கழகம்; 

| பொறப்பாட்சிச் ட 

கையடக்கமான; எளிதாகத் 
தூக்கிச் செல்லத்தக்க 

சுமையேற்றம்; சரக்கேற்றம்; 
சுமையேற்றக் கூலி 

கூலியாள் 

கூலி; சுமை கூலி; எடுகூலி 

மூடு முகப்பு; மனை முகப்பு 
முன்றில் 

பங்கு; பாகம்; கூறு 
உருவப்படம் 

ஓவியம் தீட்டு; சித்திரம் வரை; 
விரிவாக எடுத்துரை 

காட்சிப்புனைவு; சொல்லோவியம்'



Portrayed 

Position 

Positive 

Positively 

Possess 

Possessed 

Possession 

Possessor 

Possessory mortgage 

Possessory title 

Possibility 

Possible 

Possibly 

Post 

Post Office 

Post approval 

Post audit 

Post box 

Post card 

Post dated cheque 

Post dated 

Post facto sanction 

Post Graduate Course 

Post Mortem 

Post Natal 

Post Natal ward 

Post Office 

Post sanction 
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விவரிக்கப்பட்ட; விரிவாக 
விளக்கிக் கூறப்பட்ட 

நிலை; பதவிநிலை 

உறுதியான; தெளிவான; நேரிடையான 

நேர்மறையாக; உண்மையாக 

உரிமை வைத்திரு; உரிமையாக்கு; 

கொண்டிரு; பெற்றிரு 

உட்பட்ட; வைத்துள்ள 

உடைமை, துய்ப்புரிமை; 

உடைமைப் பொருள் 

உரிமையாளர் 

உடைமை அடைமானம் 

நுகர்வுரிமை 

நிகழக்கூடியது; ஒல்லுவது; 
நடக்கக் கூடியது 

நிகழக்கூடிய; முடியக்கூடிய 

முடியக்கூடியதாக; ஒருவேளை 

அஞ்சல்; பணியிடம்; கம்பம் 

அஞ்சல் அலுவலகம் 

பின் ஏற்பு 

பின் தணிக்கை 

அஞ்சல்பெட்டி 

அஞ்சல் அட்டை 

பின்நாளிட்ட காசோலை; 

பின்தேதியிட்ட காசோலை 

பின்நாளிட்ட; பின்தேதியிட்ட 

பின்நிலை ஒப்பளிப்பு 

பட்ட மேற்படிப்பு 

பிண ஆராய்வு 

பேறுகாலத்திற்குப் பிந்திய 

மகப்பேற்றின் பின் நலம் 
பேணும் நிலையம்; 
பேறுகாலத்திற்குப் 
பின்மருத்துவம் பெறுமிடம் 

அஞ்சலகம்; அஞ்சல் அலுவலகம் 

பணியிட ஒப்பளிப்பு



Post script (P.S.) 

Postage 

Postage stamp 

Postal order 

Postal 

Posted 

Poster 

Posterior 

Posterity 

Postern 

Posthumous 

Posting list 

Postings 

Postman 

Postmaster 

Postmeridian 

Postmortem examination 

Postpone 

Postponed 

Postponement 

Postulate 

Posture 

Postwar 

Potable 

Potential 

Potentiality 

Potentially 
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பின்குறிப்பு, அடிக்குறிப்பு 
அஞ்சல் கட்டணம்; அஷஞ்சற் 
செலவு 

அஞ்சல் வில்லை 

அஞ்சல் ஆணை 

அஞ்சலக 

அமர்த்தப்பட்ட 

சுவரொட்டி 

கொடிவழி, எதிர்காலத் தலைமுறை 
பின்மரபு ; கால்வழி 

ஒத்திவை; தள்ளிவை,; தாமதமாக்கு 
இறப்புக்குப் பின் 

அமர்த்தப் பட்டியல்; 

பணியிடப் பட்டியல் 

அமர்த்தாணை; பணியாணை 

அஞ்சலர் 

அஞ்சலகத் தலைவர் 

பிற்பகல்; நண்பகலுக்குப் பிறகு 

பிண ஆய்வுச் சோதனை 

ஒத்திவை 
ஒத்திவைக்கப்பட்ட 

தள்ளிவைத்தல்; காலம் 

கடத்துதல்; ஒத்திவைத்தல்; 
ஒத்திவைப்பு 
வேண்டு; வருந்திக்கேள்; 

உத்தேசி; ஆதார (அடிப்படை) 
நீதி, நியாயம் 
தோற்ற அமைவு; நிலை 
போருக்குப்பிந்தைய 

குடிக்கத்தக்க; பயன்படுத்தத்தக்க; 
பருகத்தகுந்த 
உள்ளாற்றல்; உள்ளாற்றலுடைய; 

அகத்தெழுச்சி; அகத்தாற்றல்; 
அகத்திறன் 
இயல்திறம்; செயல்படும்திறம்; 
செயல் திறம்; அகத்திறம் 

வலிமையால்; வல்லமையால்; 
திறமையால்



Potter 

Pottery 

Pouch 

Poultry Farm 

Poultry rearing 

Pound 

Poverty 

Poverty Certificate 

Powder 

Power 

Power alcohol 

Power less 

Power loom 

Power machine 

Power of attorney 

Power sprayer 

Powerful 

Powers 

Pox 

Practicable 

Practical Experience 

Practical method 

Practical test 

Practical training 

Practical 

Practically 
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குயவன்; மட்பாண்டக் கலைஞன் 

மட்பாண்டம்; மட்பாண்டத் தொழில்; 
மட்பாண்டத் தொழிற் கூடம் 

சிறுபை; சிறிய பை 

கோழிப் பண்ணை 

கோழி வளர்ப்பு 

கல்லம் 

வறுமை; ஏழைமை 

வறுமைச் சான்றிதழ் 

பொடி; தூள் 

ஆற்றல்; திறன் 
எரிபொருள் சாராயம் 

வலிமையற்ற; வலுவற்ற; 

அதிகாரமற்ற 
விசைத்தறி 

இயந்திர ஆற்றல் 
பகராள் செயலுரிமை/அதிகார 
உரிமை ஆவணம்; பகரப் 
பொறுப்புரிமை ஆவணம்; பதிலிச் 
செயலுரிமை ஆவணம்; மாற்று 

நபர் செயலுரிமை; அதிகார 
உரிமை 

விசைத்தெளிப்பான் 

வலிமையுள்ள; வலுவுள்ள 

அதிகாரங்கள்; வல்லரசுகள்; 

செல்வாக்கு 

அம்மை 

நடைமுறையில்; ஆகக்கூடிய 

நடைமுறைப் பட்டறிவு 

நடைமுறை; செய்யக்கூடிய முறை 

செய்முறைத் தேர்வு 

செயல்முறைப் பயிற்சி 

செயல்முறையான 

நடைமுறையான 

நடைமுறை நோக்கில்; செயல் 
முறை வடிவில்; உண்மையில்



Practice 

Practised 

Practising school / 

Practising centre 

Practitioner 

Praise 

Pray 

Prayer 

Pre arrange 

Pre audit 

Pre eminence 

Pre 

Preach 

Preamble 

Precarious 

Precariously 

Precaution 

Precaution against fire 

Precautionary measure 

Precautious 

Precede 

Precedence 

Precedent 

Preceding 

Preceptor 

Precinct 

Precious 
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நடைமுறைவடிக்கம்; நீடித்த பயிற்சி; 
(மருத்துவர்/வழக்கறிஞர்) தொழில் 
பயிற்சிபெற்ற தொழில் நடத்திய 

பயிற்சிப்பள்ளி; பயிற்சி மையம் 

தொழில் புரிபவர்; (மருத்துவர்/ 
வழக்குரைஞர்) தொழில்பழகுநர் 

புகழ்ச்சி; பாராட்டு; புகழ்தல் 

வழிபாடு செய்; வேண்டு 

இறை வணக்கம் ; மன்றாட்டு 

முன் தணிக்கை 

உயர்வு; மேன்மை; சிறப்பு 

முந்தைய; முன்பான 

அறவுரை; அறவுரை கூறு 

இடர்செறிந்த; நிலையற்ற; 
உறுதியாக நிலைபெற்றிராத; 
ஐயத்திற்கிடமான 

பிறர்சார்பொட்டிய; தற்சார்பற்ற; 
எளிதில் கவிழும் நிலையுடைய 

முன்னெச்சரிக்கை; முன்காப்பு; 
ஏமம் 

தீத்தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை 

முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை 

கவனமாக; எச்சரிக்கையுள்ள 

முந்தியிரு; முன்செல்; 
முந்திச்செல் 

முதன்மை; முன்னிலை 

முன் நிகழ்வு; முற்கோள் 

முன்னிருந்த, முந்தைய முன்சென்ற 
மதகுரு; போதிப்பவர் 

சுற்றடைப்பு; வளாகம் 

மதிப்புமிக்க; அரிதான; 
விலையுயர்ந்த; விலைமிக்க; 
விலைமதிப்பற்ற



Precipitate | 

Precise 

Precisely 

Precision 

Preclude 

Preclude . 

Preclusive 

Preclusive 

Precognition 

Preconceive 

Predecessor 

Predicate 

Predication 

Predict 

Prediction 

Predictor 

Predominance 

Predominent wind direction 

Predominant 

Preface 

Prefer 

Preferable 
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விரைவுபடுத்து; வண்டலாகப் 
படியச் செய் 

துல்லியம்; சுருக்கம்; துல்லியமான, 
சரியான; நுட்பமான; 
உண்மையான; மிகத் தெளிவான; 
விதிமுறைப்படியான; 
முன்னிருந்தபடி; மாற்றமில்லாமல் 

தக்க முறையில்; மிகச் சரியாக 

மிகு நுட்பம்; நுணுக்கம்; துல்லியம் 

தனியே வை; நிறுத்தி வை; 
ஒதுக்கி வை; தடையேற்படுத்து 

முகவுரை; முன்னுரை 

தடுக்கக்கூடிய; தடுத்து நிறுத்தக் 
கூடிய 

முன்னறிவு; முன்னோக்கு 
முன்னுணர்வு; முன்னறிவு; 
முன்னோக்கு 

முன்னதாக உள்ளத்தில் கொள்; 
முன்னரே கற்பனை செய்; 
முன்னதாக எண்ணிக்கொள் 

முன்னையர்; மூதாதை; பதவியில் 

முன்னிருந்தவர் 
அறிவி; தெரிவி; பயனிலை; ஒரு 
தொடரில் (வாக்கியத்தில்) 
இடம்பெறும் வினைச்சொல் 

முன்னுரைத்தல் 
வருவதுரை; முன்கூட்டியுரை; 
நிமித்தம் சொல்லுதல்; முற்கூறு; 
கணி 

வருவதுரைத்தல்; முற்கூறுதல்; 
கணிப்பு 

வருவதுரைப்பவர் 

முதன்மை; மேன்மை: வல்லமை 

காற்றின் மிகுவீச்சுத் திசை 

தலையாய; சிறப்பான 

முன்னுரை 

முன்னுரிமை அளி; மிக விரும்பு; அளி 

முன்னுரிமையுள்ள; 
தேர்ந்தெடுக்கத் தக்க; சிறந்த; 
உயர்ந்த; மேலான



Preferably 

Preference 

Prefix 

Prefixture 

Pre historic 

Prejudgement 

Prejudice 

Preknowledge 

Preliminaries 

Preliminary decree 

Preliminary enquiry 

Preliminary list of amendments 

Preliminary test 

Premature disposal 

Premature 

_ Premeditated 

Premier 

Premiere 

Premises 

Premium 

Premonition 

Premonitor 

Premonitory 

Prenatal 

Preoccupied 

Preparation 
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முன்னுரிமையாக 

முன்னுரிமை; நயப்பு 

முன்னீடு; முன்னடை; முன்சேர்; 
முன்னொட்டு 

முன்னுரை; முன்னிணைப்பு 

வரலாற்றுக்கு முந்திய; தொல் 
பழங்காலத்திய 

முன்கூட்டியே முடிவை ஊகித்துக் 
கொள்ளுதல்; முன்கூட்டிய தீர்வு; 
முன்கூட்டிக் கணித்தல் 

தப்பெண்ணம்; முற்கோள் 

முன்னறிவு 
முதனிலை ஏற்பாடுகள்; தொடக்கச் 
செயல்கள் 

முதனிலைத் தீர்ப்பாணை; 
முதனிலைக் கட்டளை 

முதனிலை உசாவல் 

முதனிலைத் திருத்தப் பட்டியல் 

முதனிலைத் தேர்வு 
முதிரா முடிவு 
காலத்திற்கு முந்தைய; முதிர்ச்சி 
அடையாத; தொடக்க நிலை 
திட்டமிட்டுச் செய்யப்பெற்ற / 
செய்த 

தலைமையமைச்சர்; தலைமையர் 
அரங்கேற்றம்; வெள்ளோட்டம் 

வளாகம்; நிகழிடம்; வளவு 
தவணைக் கட்டணம்; பரிசில்; 
ஊக்க ஊதியம் 

முன்னறிவிப்பு; முன்னெச்சரிக்கை 

முன்னறிவிப்பு தருபவர் 

முன்னறிவிப்பான; முன்னெச்சரிக்கையான 

பேறு காலத்திற்கு முந்திய 
முன்னீடுபாடு; முன்கூட்டியே வேறு 
பணியில் ஆழ்ந்திருத்தல் 
முன்னேற்பாடு; ஆயத்தம்; முன் 
நோக்கு; தயார் நிலை



Preparatory 

Prepare 

Prepared 

Preparedness 

Prepay 

Prerequisite 

Prerogative 

Pre school 

Prescribe 

Prescribed procedure 

Prescript 

Prescription 

Prescriptive 

Presence 

Present 

Present value 

- Presentation 

Presented 

Presently 

Presentor 

Presents 

Preservable 
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முன்னேற்பாடான 

ஆயத்தப்படுத்து, அணியப்படுத்து; 

தயார்ப்படுத்து 
அணியமாயுள்ள; தயாராகவுள்ள 

ஆயத்தநிலை 
முன்பே தொகையளி; முன்னளி 

முற்படு தேவை; முன்கூட்டி எழும் 

தேவை 

தனிச் சிறப்புரிமை; உயர்சிறப்பு 
் உரிமை 

புகுமுகப் பள்ளி 

மருந்து குறிப்பிடு; அறுதியிடு; 
குறிப்பிடு, வரையறைக்குட்படுத்து; 

பரிந்துரை 
குறிப்பிடப்பெற்ற நடைமுறை; 
வரையறைக்குட்பட்ட நடைமுறை; 
பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறை 

ஆணை 

மருந்துக் குறிப்பு; மருந்துப் 
பரிந்துரைச்சீட்டு 

வழி முறைப்படி; முறைப்படி; 
கட்டளையான; மரபு 
வழக்கப்படியான 

முன்னிலை; உளதாம் தன்மை; 

இருத்தல் 
பரிசு; நிகழ்காலம்; வந்திருத்தல்; 

அளி; வழங்குநர்; பிறப்பிப்பவர் 

தற்போதைய மதிப்பு; நடப்பு நிலை 
மதிப்பு 

அன்பளிப்பு; முன்னிலைப்படுத்தல்; 

அறிமுகப்படுத்தல் 
அளிக்கப்பட்ட; 
முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட 

இப்போது; இச்சமயம்; உடனடியாக; 

விரைவாக 

அளிப்பவர்; வழங்குபவர் 

பரிசு 

பதனப்படுத்தத்தக்க



Preservation - 

Preserve 

Preserved 

Preserver 

Pre service Training 

Preside 

Presidency 

President 

President's residence 

Presiding officer 

Presiding 

Press 

Press Act 

Press Communique 

Press conference 

Press cutting 

Press Gallery 

Press release 

Press reporter 

~ Press work 

Pressing need 

Pressure 

Prestige issue 
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பேணிக்காத்தல்; பதனம்; நடப்பு 
நிலை 

பதனப்படுத்து 

பதனப்படுத்தப்பட்ட 

பதனப்படுத்துபவர் 

பணிக்கு முன்பாகப் பயிற்சி 

தலைமைதாங்கு 

மாநிலம் 

தலைவர் 

குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை 

தலைமை ஏற்பவர்; தலைவர்; 
நடத்து அதிகாரி, தலைமை 
அதிகாரி; செயல் அலுவலர்; 
(தேர்தல்) வாக்குச்சாவடித் 
தலைமை அலுவலர் 

தலைமையேற்றுள்ள 

அச்சகம்; வற்புறுத்து; அழுத்து; 
அமுக்கு; மக்கள் தொடர்பு 
ஊடகங்கள்; அச்சுக் கலையகம்; 

அச்சுக்கலைஞர்; அச்சுக்கூடம் 

அச்சகச் சட்டம் 

இதழ்களுக்கான ஏற்புபெற்ற 
அறிவிப்பு 
பத்திரிகையாளர் கூட்டம் 
செய்தியாளர் கூட்டம் 
செய்தித் கு; செய்தி நறுக்கு 

அமரும் படியரங்கு 
செய்திக் குறிப்பு 

செய்தியாளர் 

அச்சுப்பணி 

நெருக்கடித்தேவை; 
இன்றியமையாத் தேவை 

அழுத்தம்; தொல்லை; செல்வாக்கு 
தன் மதிப்புக்குப் பாதிப்பு 
ஏற்படுத்தும் சிக்கல்: பீடுணர்வுப் 
பொருண்மை; கெளரவப் 

பிரச்சினை



Prestige 

Prestigious 

Presumable 

Presume 

Presumed 

Presumption 

Presumption of fact 

Presumption of law 

Presuppose 

Pretend 

Pretext 

Prevail upon 

Prevail 

Prevalent 

Prevent 

Prevention 

Prevention against fire 

Prevention of cruelty 

to animals 

Preventive 

Preventive Detention 

Preventive Measures 

Preventive Medicine 

Preview 

Previous 

Previous conviction 

Previously 
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பெருமை; மதிப்பு; பீடுணர்வு; 
நன்மதிப்பு; தன்மானம் 

மதிப்புமிக்க 

ஊகம் செய்யத்தக்க 

ஊகம் செய் 

ஊகிக்கப்பட்ட; கற்பனை 
செய்யப்பட்ட 

ஊகம் 

பொருண்மைத் துணிபு; 
உண்மைகளின் பின்னணியில் 
ஊகம் 

சட்டத் துணிபு; சட்டம் சார்ந்த 
ஊகம் 

முன்னதாகக் கருது 

போலச் செய்; பாசாங்கு செய்; நடி 

ஊகம் செய்து கூறும் காரணம்; 
பொய்க்காரணம்; சாக்குப்போக்கு 

இணங்கச்செய்தல்; 
மேலோங்கியிருத்தல் 

மேலோங்கியிரு; 
நடைமுறையிலிரு; வெற்றிகொள் 

வழக்கத்திலுள்ள; நடப்பிலுள்ள; 
முறையிலுள்ள; பரவியுள்ள 

நிறுத்து; தடையேற்படுத்து; தடு 
தடை; தடுப்பு; தடுத்தல் 
தீத்தடுப்பு 

விலங்குவதைத் தடுப்பு 

தடுக்கக்கூடிய; தடுக்கிற; 

தடுத்து நிறுத்துகிற 
தடுப்புக் காவல் 

தடுப்பு நடவடிக்கைகள் . 

காப்பு மருந்து 
முற்காட்சி; வெள்ளோட்டம் 

முந்திய 
முந்திய தண்டனை 

முன்னதாக; முன்பிருந்தே



Prewarn 

Price 

Price control 

Price list 

Price tag 

Priced inventory 

Priceless 

Pricing 

Prima facie 

Prima 

Primarily 

Primary classification 

Primary duty 

Primary education 

Primary evidence 

Primary Health Centre 

Primary school 

Prime Minister 

Prime 

Primer 

Primeval 

Primitive — 
Primogeniture 

Prince 

Princess 

Principal 

Principle 

Print 

Printer — 

Printing press 

Printing 
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முன்னெச்சரிக்கை செய் 

விலை; மதிப்பளவு 

விலைக் கட்டுப்பாடு 

விலைப் பட்டியல் 

விலை அட்டை 

விலை விவரப்பட்டியல் 

விலை மதிப்பற்ற 

விலை குறித்தல் 

முதல் நோக்கில் 

முதன்மையான 

முதன்மையாக; அடிப்படையாக 

முதல் நிலை; தொடக்கம்; முதல் 
நிலையான; அடிப்படையான 

முதன்மைப் பகுப்பு 

முதற்கடமை; அடிப்படைப்பணி 

தொடக்கக் கல்வி 

முதல்நிலைச் சான்று 

தொடக்க நல நிலையம்; ஆரம்ப 

சுகாதார நிலையம் 

தொடக்கப் பள்ளி 

தலைமை அமைச்சர்; பிரதமர் 

முதன்மையான ; முதலாவதான 

அரிச்சுவடி 

பண்டைம பழைமையான; 

முற்காலத்து 
பண்டைய; தொல் 

தலைமகன் உரிமை; முந்து 
பிறப்புரிமை 

இளவரசர் 

இளவரசி 

அசல்; முதல்; முதல்வர் 

கொள்கை; கோட்பாடு 

அச்சிடுதல்; அச்சுடித்தல்; முத்திரை; 
அச்சிடு; முறையிடு 

அச்சிடுபவர் 

அச்சகம் 

அச்சிடுதல்



Prior sanction 

Prior 

Priority 

Prison 

Prisoner 

Prisoner’s adalat 

Prisoner’s testimony 

Prisoners of War (POWs) 

Privacy 

Private 

Private carrier 

Private correspondence 

Private Limited Company 

Private property 

Private Road 

Private school 

Private sector 

Privately 

Privatisation 

Privilege 

Privileged 

Privilege leave 

Prize 

Probability 

Probable savings 

Probable 

Probably 

Probate 

Probation 

Probationer 
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முன் ஒப்பளிப்பு; முன்னேற்பு 

முந்தைய முதலாவதான; முன்பான 
முன்னுரிமை, முந்துரிமை; 
முதனமை 
சிறை; காவற்கூடம்; சிறைக்கூடம் 

சிறையாளி; சிறைவாசி; கைதி 

சிறையாளர் முறைமன்றம் 

சிறையாளிச் சான்று; கைதியின் 
சாட்சியம் 

போர்க் கைதிகள் 

தனிமை; மறைப்பு நிலை 

தனிப்பட்ட; தனிமுறையான; 
தனியர் 

தனியார் வண்டி 

தனிப்பட்ட கடிதத் தொடர்பு 

வரையறுக்கப்பட்ட தனியார் நிறுமம் 
தனியார் சொத்து 

தனியார் சாலை 

தனியார் பள்ளி 

தனியார் துறை; தனியார் நிறுவனம் 
தனியாக 

தனியுடைமையாக்கல் 

சிறப்புரிமை; தனிச்சலுகை 

தனியுரிமை கொண்ட, சிறப்புரிமை 
பெற்ற; சிறப்புரிமை வாய்ந்த 

உரிமை விடுப்பு 

பரிசு 
நிகழக்கூடியது; நம்பக்கூடியது; 
நிகழ் தகவு; நிகழ் வாய்ப்பு 

இயன்ற சேமிப்பு 

நிகழக்கூடிய; நேரிடக்கூடிய 

ஒருவேளை; பெரும்பாலும் 

விருப்புறுதி மெய்ப்பிதழ்; 
விருப்புறுதிச் சான்றிதழ் 

தகுதிகாண் பருவம் 

தகுதிகாண் பருவத்தினர்



Probation Officer 

Probation period 

Probationary 

Probe 

Problem 

Procedural 

Procedure 

Proceed against 

Proceedings in open Court 

Proceedings 

Proceeds 

Process 

Process (Courts) 

Processed 

Processing 

Procession 

Pro Chanceller 

Proclaim 

Proclaimed 

Proclaimer 

Proclamations 

Procrastinate 

Procurable 

Procure 

Procurement 

Procurer 
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நன்னடத்தைப் பொறுப்பு 
அலுவலர்; நன்னடத்தை 

அலுவலர 
தகுதிகாண் பருவம்; 
நன்னடத்தைக் காலம் 

தகுதிகாண் பருவத்திலுள்ள; 
பயிற்சியின் கீழுள்ள; 

பயிற்சிபெற்றுவரும் 

நுண்ணாய்வு; துல்லியமாக 
நுணுகிக் காணும் முறை; (புலன்) 
விசாரணை 

சிக்கல்; புதிர்; இடர்ப்பாடுகள் 
செயல் முறையான; வழிமுறைப்படி 

நடைமுறை; வழிமுறை 

வழக்கைத் தொடரு; வழக்கு நடத்து 
நீதிமன்ற வெளிப்படை விசாரணை 
செயல்முறை ஆணை 

விளைபொருள்; விளைபயன்; 
ஊதியம்; வருவாய் 

செய்ம்முறை; கட்டளை 

நீதிமுறைக் கட்டளை 

பதப்படுத்திய 

பதனிடுதல்; உருவாக்குதல் 

ஊர்வலம்; நகர்வலம் 

பல்கலைக்கழக இணைவேந்தர் 

அறிவிப்புச் செய் 

அறிவிக்கப்பட்ட 

அறிவிப்பாளர் 

அரசுச் சாற்றாணை; அரசுப் பொது 

அறிவிப்பு, அரசுச் செய்திக்குறிப்பு 

காலந்தாழ்த்து; தள்ளிவை 

அடையத்தக்க; பெறத்தக்க 

பெறு; அடை; ஈட்டு 

கொள்முதல் 

பெறுபவர்



Produce; Product 

Produced 

Producer 

Producing 

Production 

Production of document 

Production and supply 

Productive 

Productivity 

Profession 

Professional college 

Professional misconduct 

Professional 

Professor 

Proficiency 

Proficient 

Profiles 

Profit 

Profit and loss account 

Profitable 

Profiteering 

Proforma 
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விளைபொருள்; விளைச்சல்; 
விளைவாக்கம்; விளைவி; 
உருவாக்கு 

விளைவிக்கப்பட்ட; 

உருவாக்கப்பட்ட 

விளைவிப்போர்; தயாரிப்பாளர்; 
உருவாக்குபவர் 

உருவாக்கம் செய்கிற; 

விளைவாக்கம் செய்தல் 

விளைவாக்கம்; தாக்கல் செய்தல்; 

அளித்தல் 
ஆவணம் தாக்கல் செய்தல் 

விளைவாக்கமும் வழங்கீடும் 

செழிப்பான; ஆக்கமான 

செழிப்பான விளைச்சல் திறன்; 

ஆக்கத்திறன் 
வாழ்க்கைத் தொழில்; தொழில்; 
பணி 

தொழிற்கல்லூரி 

தொழில் முறை ஒழுக்கக்கேடு 

தொழில்முறையான 

பேராசிரியர் 

செயல்திறன்; தேர்ச்சி; வல்லமை; 

செயல் திறமை; திறப்பாடு 

திறமையுள்ள 

பக்கவாட்டுத் தோற்றம்; ஒருவரைப் 
பற்றிய விவரக் குறிப்பு; தன்பணி 
விவரக் குறிப்புகள்; சிறப்புக் 
குறிப்புகள்; தனியர் குறிப்புகள்; 
பண்போவியக் குறிப்புகள் 

ஊதியம்; இலாபம் 

ஊதியம் இழப்புக் கணக்கு; 
இலாபநட்டக் கணக்கு 

பயனுள்ள; பலனளிக்கிற; பலன் 

தருகிற 
கொள்ளை இலாபம் அடைதல்; 
கொள்ளை ஊதியம் ஈட்டுதல் 

முறையான படிவம்



Proforma account 

Proforma invoice 

Profound 

Profoundly 

Profusely 

Progeny 

Programme 

Programmer 

Programming 

Progress 

Progress report 

Progressive 

Progressive total 

Prohibit 

Prohibited 

Prohibition 

Prohibitive 

Prohibitory Order 

Prohibitory 

Project 

Project method 

Project work 

Projection 

Projector 

Prologue 

Prolong 

Prolonged illness 

Promemoria 

Prominence. 

Prominent 
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(முறையான) ஒப்படைப்புக் 
கணக்கு 

(முறையான)ஒப்படைப்புப்பொருள் 
விவரப்பட்டி 

ஆழ்ந்து; அளவிடற்கரிய 
ஆழமாக; ஆழ்ந்து 
அளவின்றி; தாராளமாக; மிகுதியாக 

வழித்தோன்றல், வழித்தோன்றியவை; 
பிறங்கடை 

நிகழ்ச்சி நிரல்; திட்டம்; செயல் 

முறைத் திட்டம் 
நிகழ்ச்சித் திட்டமிடுபவர் 

நிகழ்ச்சித் திட்டமிடல் 

பணி முன்னேற்றம் 

பணி முன்னேற்ற அறிக்கை 

முற்போக்கான 

ஒட்டுமொத்தம் 

தடை செய்; விலக்கு 

விலக்கப்பட்ட; ஒதுக்கப்பட்ட 

விலக்கு; மதுவிலக்கு 

தடைசெய்கிற; தடுக்கிற; ஏற்க 
இயலாத, விலக்குகிற ; 
அளவிற்கு அதிகமான 
தடையாணை 

தடுக்கிற; தடை செய்கிற 

திட்டம், வளர்ச்சி, ஆய்வுத்திட்டம் 
செயல்திட்ட முறை 
திட்டப்பணி 

எறிவு; வீச்சு; திட்ட வரைவு; 
திரையுரு; பிதுக்கம் 
திரையிடு பொறி 

முகவுரை 
காலங்கடத்து; நீட்டு 

நெடுநாள் நோய் 

நினைவாக 

முதன்மை; உயர்வு ; தலைமை 

முகாமையான; முதன்மையான



Promise 

Promisee 

Promising 

Promissor 

Promissory Note 

Promissory 

Promote 

Promotee 

Promoters 

Promotion 

Prompt disposal 

Prompt 

Prompter 

Promptitute, Promptness 

Promptly 

Promulgate 

Promulgation 

Promulgation 

Pronote 

Pronoun 

Pronounce 

Pronounced 

Pronouncer 
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வாக்குறுதி; வாக்களி 

உறுதியேற்பவர் 

நம்பிக்கையளிக்கிற; நிகழக்கூடிய 

வாக்குறுதியளிப்பவர்; 
உறுதியேற்பவர் 

கடனுறுதி ஆவணம் 

வாக்குறுதிகொண்ட; வாக்குறுதி 

சாரந்த 
பதவி உயர்த்து; முன்னேற்று; 
வளரச்செய்; வளர்த்தெடு 

பதவி உயர்வு பெற்றவர் 

அமைப்பாளர்; ஊக்கமளிப்பவர்; 

செய்பவர்; ஆதரவாளர்; உதவுபவர்; 

மேம்படுத்துநர்; வளர்க்குநர்; 

ஆக்கத்துணை ் 

பதவி உயர்வு; பணி உயர்வு; 
உயரவு 

காலந்தவறா முடிவு; குறித்த 
கால முடிவு; உரிய காலத்தில் 

(விரைந்து) முடித்து வைத்தல் 
உடனடியான; விரைவான; உடனே; 

தூண்டிவிடு; தூண்டு 
ஊக்குநர் 

விரைவு; ஆயத்தம்; செயற்படத் 
தயாரான தன்மை 

விரைவாக 

விளம்பரப்படுத்த; பரப்புரை செய்; - 
பலரும் அறியச் செய் 

வெளியிடல்; பிறப்பித்தல் 

பரப்புரை; வெளிப்படுத்துதல்; 

அறிவித்தல் 
கடனுறுதிக் குறிப்பாவணம் 

மாற்றுப் பெயர்ச்சொல்; சுட்டுப்பெயர்; 

பதிலிப்பெயர்; பிரதிப்பெயர் 

சாற்று; தீர்ப்பு வழங்கு; அறிவி 

பலுக்கப்பட்ட; உச்சரிக்கப்பட்ட 

பலுக்குநர்; உச்சரிப்பவர்



Pronunciation 

Proof 

Proof Reader 

Prop 

Propaganda 

Propaganda Officer 

Propagandist 

Propagate 

Propagation 

Propagator 

Proper 

Proper custody 

Properly 

Property 

Property surety 

Property tax 

Prophylactic Medicine . 

Prophylactic Vaccine 

Proportion 

Proportional 

Proportionate 

Proportionate pension 

Proposal 

Propose 

Proposed 
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பலுக்கல்; உச்சரிப்பு 

மெய்ப்பு; ஒப்பச்சு; பார்வைப் படி; 
எண்பிப்பு; சான்று; நிறுவல் 

ஒப்பச்சர்; மெய்ப்புத் திருத்துநர்; 

பார்வைப்படி திருத்துநர் 
பற்றுக்கோல்; துணை; கம்பம்; 

தூண் 

கொள்கை பரப்பல்; பரப்புமை 

கொள்கை பரப்பலுவலர்; 

பரப்புரைஞர் 

பரப்புரையாளர் 

பரப்புரைசெய் 

பரப்புரை 
பரப்புரையாளர் 

சரியான; முறையான; 

பொருத்தமான; நேரிய; ஏற்ற; 
SOLS 
தக்க காப்பு 

தக்க முறையில்; ஏற்ற வகையில்; 
சரியாக; முறையாக 

சொத்து; உடைமை 

சொத்துப் பிணையம் 

சொத்து வரி 

நோய்த் தடுப்பு மருந்து 
தடுப்பூசி மருந்து 

விழுக்காட்டளவு; தகவளவு 

விழுக்காட்டின்படி; தகவு 
விழுக்காட்டுப்படி; தகவின்படி 

விழுக்காட்டளவு ஓய்வூதியம்; தகவு 

ஒய்வூதியம் 
கருத்துரு; செயற்குறிப்பு, 
முன்மொழிவு 
முன்மொழி 
தீர்மானித்த; திட்டமிட்ட; முன் 
மொழியப்பட்ட



Proposer 

Proposition 

Proposition statement 

Proprietor 

Proprietory 

Proprietory Estates 

Propriety 

Pro rata 

Prorogation 

Proscription 

Prosecution 

Prospecting licenses 

Prospective 

Prospects 

Prospectus 

Prosperity 

Prostitution 

Protected 

Protection 

Protective 

Protective Clause 

Protective endorsement 

Protective measures 

Protective 

Protector of Emigrants 

Protector of Immigrants 

Protector 

Protempore 

Protest 

Protocol 
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முன்மொழிபவர் 

கூற்று; கருத்து 
கருத்து விளக்க அறிக்கை; 
முன்மொழிவு அறிக்கை 

உரிமையாளர்; முதலாளி 

உரிமையாளர் தொடர்பான 

உரிமையான சொத்துகள் 

பொருத்தம்; ஒழுங்குமுறை 
விழுக்காட்டிற்கேற்ப; தகவுக்கேற்ற 

(சட்டமன்றக்) கூட்டத் தொடர் முடிவு 
தள்ளி வைத்தல்; நிராகரித்தல்; 
தடை செய்தல்; விலக்கி வைத்தல் 

குற்ற வழக்குத் தொடர்வு; சட்ட 
நடவடிக்கைத் தொடர்வு 

கனிமவள ஆய்வு உரிமம் 

தொலைநோக்கு 

எதிர்கால வாய்ப்பு; வாய்ப்பு வளம்; 

வருங்கால வாய்ப்பு 

தகவல் தொகுப்பேடு; தகவல் ஏடு; 

தரவல் ஏடு; தரவு ஏடு 
வளமை; வாழ்வு; வளம்; மதிப்பு 

பரத்தமை 

பாதுகாக்கப்பட்ட 

பாதுகாப்பு; காப்பு 

பாதுகாப்புக்கான 

காப்பீட்டுக் கூறு 

காப்பீட்டு மேற்குறிப்பு 

காப்பீட்டு நடவடிக்கைகள் 

காத்திடுகிற, அடைக்கலம் தருகிற 

குடிபெயர்வோர் காப்பாளர் 

குடிபுகுவோர் காப்பாளர் 

காப்பவர் 

தற்காலிகமான்; தற்சமயத்திற்கான 

மறுத்துரை; கண்டனம்; எதிர்ப்பு 

உடன்படிக்கை மூலவரைவு; 
அரசுச்சீர் முறை; அரசு மரபு; 
சீர் மரபு; பதவி வரிசை முறை; 

மதிப்பு முறை; மரபு முறைப்படி



Protocol officer 

Prototype 

Protract 

Protracted illness 

Proudly 

Prove 

Proved beyond doubt 

.. Proved 

Proverb 

Provide 

Provided 

Provident Fund 

Provident Fund Deposits 

Provident Fund Subscriptions 

Province 

Provincial 

Provincialised Staff 

Provision 

Provision of funds 

Provisional 

Provisional conclusion 

Provisional demand 

Provisional pass certificate 

Provisionally 

Proviso 

Provisor 
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அரசுச்சீர் மரபு முறை அலுவலர் 

மூல முன்மாதிரி; முன்னோடி 
மாதிரி 

காலங்கடத்து; நீட்டு 
நெடுநாள் நலமின்மை; தொடர் 
நலமின்மை 

பெருமையுடன் 

மெய்ப்பி; எண்பி 

ஐயமின்றி எண்பித்த 

எண்பிக்கப்பட்ட; மெய்ப்பிக்கப்பட்ட; 
உறுதிசெய்யப்பட்ட 

பழமொழி 

ஏற்பாடு செய்துகொடு; வகை 
செய்து கொடு 

இருப்பினும்; இருந்தபோதிலும் 
வருங்கால வைப்பு நிதி; சேமநல 
நிதி; எய்ப்பில் வைப்பு 

வருங்கால வைப்பு நிதித் தொகை 

வருங்கால வைப்பு நிதி 

செலுத்துத் தொகைசுநந்தாத் 
தொகை) 

மாநிலம்; மாநிலப் பகுதி 

மாநிலத்திற்குரிய 
மாநிலப் பணியில் சேர்க்கப்பட்ட 
பணியாளர் 

ஏற்பாடு; ஒதுக்கீடு; வழிவகை; 
காப்புரை; மளிகைப் பொருள்; 

(சட்டம் சார்ந்த விதித்துறை 
நிதி ஒதுக்கீடு 
தற்காலிகமான; அப்போதைக்கான 

தற்காலிக முடிவு 

தற்காலிகக் கேட்பு; தற்காலிக 
நிதிக் கோரிக்கை 

தற்காலிகத் தகுதிச் சான்றிதழ் 

தற்காலிகமாக 

(சட்டம் சார்ந்த) விலக்குக் கூறு; 
காப்புரை; வரம்பு நிபந்தனை 

பண்டகப் பொருளாளர்



Provocation 

Provocative acts 

Provocative, Provoking 

Provoke 

Proximate 

Proximity 

Proximo 

Proxy 

Prudence 

Prudent 

Prudential norms 

Prudential 

Prudently 

Pseudo 

Pseudonym 

Pseudonymous communication 

Pseudonymous letter 

Psychiatry 

Psychological 

Psychologist 

Psychology 

Psychotherapy 

Public 

Public grievance 
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ஆத்திரமூட்டுதல்; சினமூட்டுதல்; 
தூண்டுதல்; எரிச்சலூட்டுதல் 
ஆத்திரமூட்டுஞ் செயல்கள்; 
சினமூட்டுஞ்செயல்கள் 

தூண்டுகிற; தூண்டிவிடுகிற 
தூண்டு; சினமூட்டு; கிளர்ச்சி 
செய்; உசுப்பு 

அருகிலுள்ள ; அடுத்துள்ள 
அண்மை; நெருக்கம்; உறவுடைய . 

அடுத்த மாதத்தில் 
அதிகாரமளிக்கப்பெற்ற மாற்றாள்; 
பதிலாள்; பதிலி; நிகராள்; 
மாற்றாளர் 

முன்மதி; உலகியலறிவு 

அறிவுடைய; அறிவுள்ள; 
எச்சரிக்கையுள்ள 

அறிவார்ந்த நெறிமுறைகள் 
அறிவார்ந்த 
தொலை நோக்கோடு; 

எச்சரிக்கையாக 

பொய்யான 

துணைப்பெயர்; புனைபெயர் 

பொய்ப்பெயரில் எழுதப்பட்ட 
செய்தி அறிவிப்பு, பொய்த் தகவல்; 
தவறான தகவல் 

புனைபெயர்க் கடிதம்; பொய்ப் 
பெயர்க் கடிதம்; பொய்ப் பெயரில் 
எழுதப்பட்ட செய்தி அறிவிப்பு 

மனநல மருத்துவம் 

மனவியல் சார்ந்த 

மனவியலாளர் 

உளவியல் 

மனநோய் மருத்துவம் 

பொது; பொதுமக்கள் 

பொது மக்கள் குறைகள்; 
பொதுவான குறைகள்; பொது 
இன்னல்



Public Accounts 

Public Accounts Committee 

Public Carrier 

Public convenience 

Public Debt 

Public Document 

Public Endowment 

Public Examination 

Public Health 

Public Health and Sanitation 

Public instruction 

Public interest 

Public Library 

Public Limited Company 

Public Notification 

Public Opinion 

Public Prosecutor 

Public Purpose 

Public record 

Public relations 

Public relations officer 

Public resort 

Public road 

Public safety 

Public sector 

Public servants 

Public service 

Public Utilities 
Publication 

Publicity 

Publicize, Publicise 
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பொதுக் கணக்குகள் 

பொதுக் கணக்குக் குழு 

வாடகைச் சுமையுந்து; வாடகைச் 
சுமையூர்தி 

பொதுக் கழிப்பிடம்; பொது 

ஏந்துகள 
அரசுக் கடன்; பொதுக்கடன் 

அரசு ஆவணம்; பொது ஆவணம் 

பொது அறக்கட்டளை 

அரசுத் தேர்வு 
மக்கள் நல்வாழ்வு 

மக்கள் நல்வாழ்வும் துப்புரவும் 

பொதுக் கல்வி 

பொது நலன் 

பொது நூலகம் 

வரையறுக்கப்பட்ட பொது நிறுமம் 
/ பொது நிறுமனம் 

பொது அறிவிக்கை; பொது அரசு 
அறிவிக்கை; பொது அறிவிப்பு 
பொதுமக்கள் கருத்து 

குற்றவியல் அரசு வழக்குரைஞர் 
பொது நோக்கம் 

அரசுப் பதிவுரு; அரசு ஆவணம் 

மக்கள் தொடர்பு 

மத்கள் தொடர்பு அலுவலர் 
பொதுமக்கள் கூடுமிடம்; பொது 
மன்றம் 

பொதுச் சாலை 

பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு 

பொதுத் துறை 
அரசுப் பணியாளர் 

பொதுநலப் பணி; அரசுப் பணி 

பொதுப் பயனுடைமை 

வெளியீடு; வெளியீட்டு நூல் 

பரப்புரை; விளம்பரம்; புகழ் 

விளம்பரப்படுத்து; பரப்பு



Publicly 

Publish 

Publishable 

Publisher 

Pull 

Pull up 

Pulley 

Pulp 

Pump 

Pumping station 

Pump-set 

Punch 

Punching 

Punching of stamps 

Punctuality 

Punctually 

Puncture 

Pungent 

Punish 

Punishable 

Punished 

Punishment 

Punishment roll 

Punitive Police 

Pupil 

Puppet show 

Purchasable 

Purchase ledger 
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வெளிப்படையாக; பொதுவாக 

வெளியிடு 

வெளியிடத்தக்க 

வெளியீட்டாளர் 

இழு 
நிற்கச்செய்; நிறுத்து; கண்டனம் 

தெரிவி; திடீர் நிறுத்தம் 
கப்பி; உருளை 

கூழ் 
விசைக் குழாய் 

நீரேற்று நிலையம்; நீர் உந்து 
நிலையம் 

உந்தம்; இறைப்பி; நீரிறைப்பி; 
நீர் விசையேற்றம்; நீர் விசை 
இறைப்பி 

துளையிடு 

துளையிடுதல்; 

கூர்மைப்படுத்துதல் 

வில்லைகளைத் துளையிடுதல் 

காலந்தவறாமை; குறித்த காலம்; 

நேரக் கண்டிப்பு 

குறித்த நேரத்திற்கு 
கிழிசல்; கீறல்; ஓட்டை; துளை 

கடுமையான; காரமான 

தண்டனை அளி; தண்டனை 
கொடு 

தண்டனைக்குரிய தண்டிக்கப்பட்ட 

தண்டிக்கப்பட்ட 

தண்டனை 

தண்டனைப் பட்டியல் 

தண்டிப்புக் காவல் பிரிவு; 

ஒறுப்புக் காவல் பிரிவு 

மாணவர்; கண்ணின் மணி 
பொம்மலாட்டம் 

வாங்கத்தக்க; கொள்முதல் 
செய்யத்தக்க 
கொள்முதல் பேரேடு



Purchase price : 

Purchase 

Purchaser 

Purchasing centre 

Pure 

Purely 

Purification 

Purificatory rite 

Purify 
Purity 
Purport 

Purpose 

Purpose of Journey 

Purposeful 

Purposely 

Purse 

Pursuance 

Pursuant 

Pursue 

Pursuit 

Purvey 

Purveyance 

Purview 

Push 

Pushing 
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வாங்கிய விலை; கொள்முதல் 
விலை ் 

கொள்முதல்; வாங்கு; விலைக் ர 

வாங்கு ் 

கொள்முதல் செய்பவர் 
கொள்முதல் நடுவம் (மையம்) 
தூய்மையான; மாசற்ற; 
கலப்படமற்ற; குற்றமற்ற; 
உண்மையான 

முற்றிலும்; முழுமையாக; 
தூய்மையாக ; மாசற்று 
தூய்மையாக்கம் 

புனிதச்சடங்கு; தூய்மையாக்கச் 
சடங்கு 

தூய்மையாக்கு; தூய்மை 

தூய்மை 

பொருள்படு; பொருள்; கருத்து 

நோக்கம் 

பயண நோக்கம் 

பயன்கொண்ட; நோக்கம் 
கொண்ட; பயனுள்ள 

அறிந்துகொண்டே,; தெரிந்து 
கொண்டே; வேண்டுமென்றே 

பணப் பை; கைப்பை 

பின்பற்றல்; விளைவுப்பலன்; பின் 
தொடர்தல் 
பின்பற்றி; கடைப்பிடித்து; ஏற்ப; 
இணங்கி 
தொடந்து செய்; தொடர்ந்து செல்; 
மேற்செல் 

நாட்டம்; தொழில்; பின்தொடர்கை 
உணவுப் பொருள் வழங்கு 

உணவுப் பொருள்கள் 
வழங்குகை 

அகப்பாட்டெல்லை; 
வரம்பெல்லை; உள்ளீட்டெல்லை 

தள்ளு; தூண்டு; முயற்சி 

முயற்சியுடைய; விரைவுபடுத்துகிற; 
தள்ளிவிடுகிற; தூண்டிவிடுகிற



Put in Black and White 

Put off 

Put up draft 

Put up papers 

Put 

Puzzle 

Puzzling 

Quadrilateral 

Quadrangle 

Quadrangular 

Quadrant 

Quadrennial 

Quadruped 

Quadruplicate 

Qualification 

Qualified 

Qualify 

Qualifying service 

Qualitative 

Qualitatively and quantitatively 

Quality 

Quality of living 

Quandary 

Quantify 

Quantitative 

Quantity 
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எழுதி வை; எழுத்தில் தெரிவி 

தள்ளிப்போடு; காலங்கடத்து 

வரைவை வைக்கவும் 

கோப்புகளை அனுப்புக 

வைத்திடு ; அளித்திடு; அளி; வை 
புதிர், குழப்பம் 
குழப்பமூட்டும்; திகைப்பூட்டும் 

நாற்கோணங்களையுடைய 

நாற்கோணம் 

நாற்கோணமுள்ள 

கால்வட்டம்; கால்பகுதி 

நான்காண்டுக்கொரு முறையான 

நூற்கால் விலங்கு 

நான்காம்படி 

தகுதி 
தகுதியான 

தகுதிபெறு ; தகுதியாக்கு 
தகுதிபெறு பணிக்காலம் 

பண்பு குறித்த ; பண்பு சார்ந்த 
பண்பிலும் அளவிலும்; 
பண்பாலும் அளவாலும்; 

தரத்திலும் அளவிலும் 
தரம்; தன்மை; பண்பு 

வாழ்க்கைத்தரம்; வாழ்க்கைப் பண்பு 
ஐயம்; மனக்கலக்கம்; குழப்ப நிலை; 

ஊசலாட்டம் 

அளவிடு; அறுதியிடு 
அளவால்; அளவு தொடர்பான; 
அளவு பற்றிய; அளவிடும். 

அளவு; பருமன்; எண்ணிக்கை



Quantum 

Quarantine 

Quarrel 

Quarry 

Quarrying 

Quarter 

Quarterly 

Quarterly Journal 

Quarterly Report 

Quarters 

Quash 

Quasi 

Quasi Judicial 

Quasi-Government Employee: 

Queen 

Queer 

Quell 

Quench 

Querist 

Query 
Quest 

Question 

Question hour 
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அளவு; தொகை; பங்கு 

தொற்றுத் தடைக்காப்பு 
தொற்றுநோய் நிமித்தம் . , . 
விலக்கிவை 

சண்டை; பூசல்; சண்டை போடு 

கற்கள் வெட்டியெடுக்கப்படும் 
பள்ளம்; கற்குடைவு; கற்குகைக் 

குழி; மணற்குடைவு; மணலைத் 
தோண்டியெடுக்கும் பள்ளம்; 

அகழ்வெளி வெட்டுக்குளம் 

தோண்டி எடுத்தல்; வெட்டி 
எடுத்தல்; தரைக்கீழ்ப்பணி; 
வெட்டுதல் 

நான்கிலொன்று; கால்பகுதி 

காலாண்டு 

காலாண்டிதழ் 
காலாண்டு அறிக்கை 

குடியிருப்பு; குடியிருப்பில்லம்; 

குடியிருப்புகள்; உறையுள்; 
உறைவிடம்; குடியிருப்பு 

அகற்று; ஒழித்தழி 
போன்ற; அரையளவான 

நீதி முறைச் சார்புடைய 
அரசுச் சார் நிறுவனப் பணியாளர்; 

அரசுச் சார் பணியாளர் 

அரசி 

விந்தையான 

அடக்கு; கீழ்ப்படுத்து 
தணி; அணை 

கேள்வி கேட்பவர் 

வினா; தடை வினா 

வேட்கை; நாடிச் செல்லல் 

வினா; ஆய்வுப் பொருள் 

கேள்வி நேரம்



Question of fact 

Question of law 

Question paper 

Questionable 

Questionnaire 

Questionnaire form 

Questions & answers 

Queue 

Quibble 

Quick 

Quick Service 

Quick silver 

Quicken 

Quickly 

Quid Pro quo 

Quiet 

Quinquennial 

Quinquennium 

Quintal 

Quintessence 

Quintuplicate 

Quip 

Quisling 

Quit rent 

Quit rent assessment 

417-4—15 
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பொருண்மை பற்றிய வினா 

சட்ட வினா 

வினாத்தாள்; கேள்வித்தாள் 

ஜயத்துக்குரிய; வினாவிற்குரிய 
வினாப் பட்டியல்; வினாநிரல் 

வினாப் படிவம் 

வினா விடை 

முறை வரிசை; வரிசை 

நாப்புரட்டு; சொல் விளையாட்டு; 

சிலேடை 

விரைவாக; வேகமாக 

விரைவுச் சேவை 

இதளியம்; பாதரசம் (உலோகம்) 

. வேகப்படுத்து; விரைவுபடுத்து 

உடனே: விரைவாக ் 

மறு பயன்; கொடுத்து வாங்கு; 

நன்மை பெற்றுக் கைம்மாறு செய் 

அமைதி 
ஐந்தாண்டுக்கொரு முறையான 

ஐந்தாண்டுக் காலம் 

நூற்றயிரி எடை; 100 கிலோகிராம் 

எடை 

பிழி சாறு; சாரம்; கடைந்தெடுத்த 

அறிவுப்பிழிவு 

ஐந்து ; ஐந்தாவது படி 
நிந்தித்தல்; சுடுசொல்; சிலேடைப் 

பேச்சு; இடைவெட்டிப் பேசுதல்; 

இகழ்தல் 
காட்டிக்கொடுப்பவர்; உட்பகைவர்; 

அடுத்துக் கெடுப்பவர் 

விடு வரி; உரிமைத் துறப்பு வரி 

விடு வரி மதிப்பீடு



Quit 

Quite 

Quiz 

Quorum 

Quota 

Quotation 

Quote 

Quotient 

Quire 

Rabi Crop 

Rabies 

Race 

Race Course 

Racialism 

Racial 

Rack 

- Racketeering 

Radar 

Radiance 

Radiation 

Radical 
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வெளியேறு ; நீங்கு; கைவிடு 

முற்றிலும்; முழுவதும்; அளவு 
நொடி வினா விடை 

குறைவெண் வரம்பு; கோரெண் 

பங்கு; ஒதுக்கீடு; பாகம் 

விலைப்புள்ளி; மேற்கோள் 

மேற்கோள் காட்டு; எடுத்தெழுது; 

விலை குறிப்பிடு; விலை தெரிவி 

ஈவு 
ஒரு குயர் (24 தாள்கள்); 24 தாள் 

கொண்ட தொகுப்பு 

பின் பருவப் பயிர்; பின் பட்டப் பயிர் 
தாளடிப் பயிர் 

வெறிநாய்க்கடி நோய் 

இனம்; ஒட்டப் பந்தயம்; ஒட்டம் 

குதிரைப் பந்தயத் திடல் 
இன உணர்வு; சார்புத் தன்மை; 
இனப்பாங்கு 

இனம் சார்ந்த 

அடுக்கம்; நிலை அடுக்கம் 

அடித்துப் பறித்தல்; வழிப்பறி 
தொலையுணர்வி; தொலைநிலை 

இயக்கம் அறிகருவி; 
தொலைநிலை அறிகருவி 

ஒளி; ஒளி வீசல்; பிரகாசம் 

வெளிச்சம்; ஒளிவீச்சு; கதிர்வீச்சு 

அடிப்படையான; அதிரடி 
விளைவை ஏற்படுத்துகிற; 
புரட்சிகரமான; மாற்றம் 

விழைகின்ற



Radically 

Radio 

Radio Station 

Radiologist 

Radiology 

Radium 

Radius 

Raffle 

Rafters 

Ragging 

Raid 

Rail 

Rail Carriages; 

Rail-Borne Trade 

Railway 

Railway Accident 

Railway Board 

Railway consignment 

Railway Contracts 

Railway Credit notes 

Railway Debentures 

Railway Engine 

Railway Girders 

Railway Guide 

Railway level Crossing 

Railway Line Crossing 

Railway Lines 

Railway Overbridge 
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(முற்றிலுமாக) வேரோடு; 
அடியோடு 

வானொலி 

வானொலி நிலையம் 

கதிரியலர்; கதிரியக்க வல்லுநர் 

ஊடுகதிரியக்கம்; கதிரியக்கவியல் 

ஒளிக்கதிர் 

அரைவிட்டம்; ஆரம்; சுற்றெல்லை 

பரிசுச்சீட்டு 

கைம்மரம்; விட்டம் 

பகடி வதை; கேலி வதை; 

வதைகுநும்பு | 
திடீர் ஆய்வு; திடீர்த் தாக்குதல்; 
சூறை; திடீர்ச் சோதனை 

தண்டவாளம் 

தொடர் வண்டிப் பெட்டிகள் 

தொடர்வண்டி வழி வணிகம் 

இருப்புப் பாதை; இருப்புச் சாலை; 

தொடர்வண்டிப் பாதை _ 

தொடர்வண்டி நேர்ச்சி (விபத்து) 

தொடர்வண்டி வாரியம் 

தொடர்வண்டி அனுப்புகைச் சரக்கு 

தொடர்வண்டித் துறை ஒப்பந்தங்கள் 
தொடர்வண்டித்துறை வரவுச் 

சீட்டுகள் 

தொடர்வண்டிக் 
கடனீட்டுப்பத்திரம் 

தொடர்வண்டி இழுபொறி 

இருப்புப்பாதை உத்தரம் 

தொடர்வண்டிக் கையேடு 

இருப்புப்பாதைச் சந்திக் கடவு 

இருப்புப்பாதைக் கடப்பு 

இருப்புப்பாதைகள் 

இருப்புப்பாதை மேம்பாலம்



Railway parcel 

Railway Police 

Railway Protection Force (RPF) 

Railway Rates and Fares 

Railway Reservation 

Railway Rolling Stock 

Railway Station 

Railway Strike 

Railway Ticket 

Railway Wagons 

Railway Warrant 

Rain Gauge 

Rain season 

Rain 

Rainbow 

Rainfall 

Rainfed Tank 

Rainless 

Raise 

Rake 

Rally 

Ramification 

Ramify 

Rampart 

Random; At 
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தொடர்வண்டிவழி அனுப்புகைச் 

சிப்பம் 

தொடர்வண்டித்துறைக் காவலர் 

தொடர்வண்டித் துறைப் 
பாதுகாப்புப் படை (தொ.பா.ப;) 

தொடர்வண்டித்துறைக் கட்டண 
வீதங்களும் கட்டணங்களும் 

தொடர்வண்டி முன்பதிவு 

தொடர்வண்டித் துறை உருள் 

இருப்புச் சரக்குத் தொகுதி 
(பெட்டிகள் தொகுதி) 

தொடர்வண்டி நிலையம் 

தொடர்வண்டித் துறைப் 
பணியாளர் வேலைநிறுத்தம் 

தொடர்வண்டிப் பயணச் சீட்டு; 
தொடர்ிச் சீட்டு 

தொடர்வண்டிச் சரக்குப் பெட்டிகள் 

தொடர்வண்டிப் பயண ஆணை 

மழை அளவி; மழைமானி 

மழைக்காலம் 

மழை 

வானவில் 

மழைப் பொழிவு; மழை பெய்யளவு; 

மழை அளவு 
வானம் பார்த்த ஏரி 

மழையற்ற 
உயர்த்து; எழுப்பு; உயர்வு 

பரம்புச்சட்டம் 

திரளணி 

கிளை பரப்புதல், படர்தல் 

கிளைகளாகப் பிரி; பல்கு; 

கிளைத்துப் பெருகு 

கோட்டை; கொத்தளம் 

தொடர்பின்றி; குறிப்பின்றி; 
அங்கொன்று இங்கொன்றாக



Range 

Ranger 

Rank 

Ranking 

Ransack 

Ransom 

Rape 

Rapid 

Rapidity 

Rapidly 

Rapport 

Rapprochement 

Rare 

Rarity 

Rash 

Rate 

Rate Payer 

Rather 

Ratification 

Rating 

Ratio 

Ration 

Ration card 

Rational 

Rationale 

Rationing Officer 

Rattling 
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சரகம்; தொடர்; ஏற்ற இறக்க 

எல்லை; வேறுபாட்டெல்லை; 

தொடர் எல்லை 

வனத்துறை அலுவலர் 

படிநிலை; படிமுறை; குறிப்பிட்ட 

நிலை; வெல் நிரல்; வெற்றி வரிசை 

வரிசைப்படுத்தல்; வகைப்படுத்தல் 

முறையின்றித் தேடு, 
கலைத்துப்போடு; கொள்ளையடி 

(கொள்ளைத் தேட்டம்) பிணைய 

மீட்புப் பணம்; விடுதலைப் பணம் 

வன்புணர்ச்சி; கற்பழிப்பு 

விரைந்த; வேகமான; விரைவான; 

விரைவு 
விரைவாக 

இணக்க உறவு கொள்; 
இணக்கமான தொடர்பு 

நாடுகளுக்கிடையேயான) 

மறு சீரிணைவு 

அரிய; அரிய நுட்பமான; அர 

நுண்மை; அரிதான 

அருமை ; கிடைக்கமாட்டாத ; அரிது 

அளவு கடந்த; வேகமான; 
கண்மூடித்தனமான 

வீதம்; விழுக்காடு 

வரி செலுத்துபவர் 

உண்மையில்; பெரும்பாலும்; தவிர; 

காட்டிலும் 

பின்னேற்பு 
வரையறுத்த விலை; மதிப்பீடு 

விகிதம்; தகவு; தகவீடு 

பங்கீடு; அளவணம் 

குடும்பஅட்டை 

பகுத்தறிவுள்ள 
அடிப்படைக் கோட்பாடு; உள்ளார்ந்த 
காரணம்; அடிப்படைக் காரணம் 

பங்கீட்டு அலுவலர் 

ஆரவார ஒலி; பேரிரைச்சலான



Raw 

Raw deal 

Raw materials 

React 

Reaction 

Reactionary 

Reactivation 

Read 

Readable 

Reader 

Readers 

Readily 

Readiness 

Reading 

Reading Room 

Readmission 

Readmit 

Readopt 

Ready 

Ready Cash 

Ready made Show Room 

Ready Reckoner 

Ready Reference 

Reaffirm 

Reafforestation 
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பச்சையான; பக்குவமற்ற; பண்படாத 
அல்வழி அணுகுமுறை/அல்வழி. 
அணுகல்; பண்புக்குறைவான/ 

சீரற்ற அணுகுமுறை; 
முரட்டுத்தனமாகக் கையாளுதல்; 
பண்படாத செயல்முறை 

மூலப் பொருள்கள் 
எதிர்வினை புரி; எதிர்ச்செயல் 
செய் 

எதிர் விளைவு; எதிர்ச்செயல் 
பிற்போக்காளர் 
திரும்பச் செயற்பட வைத்தல்; 
மீண்டும் இயங்கச் செய்தல் 

படி; பார்த்தது; படிக்கப்பட்டது 

படிக்கத்தகுந்த; படிக்கத்தக்க 
வாசகர்; வாசிப்பவர்; பாடநூல்; 
இணைப் பேராசிரியர்; நீதிமன்ற 
அலுவலர் 

வாசகர்கள் 

உடனே; விரைவாக 

ஆயத்த நிலை 
படித்தல் 
படிப்பகம் 

மறுசேர்க்கை 

திரும்பச் சேர்; மீண்டும் சேர் 
திரும்பப் பற்றுதல் 

ஆயத்தமாயுள்ள 
உடனடிப் பணம்; கையிருப்புப் 
பணம் 

ஆயத்த ஆடையகம் 
உடனடிக் கணிப்பேடு; உடன் 
கணிப்புக்குதவும் நூல்; உடன் 
கணிப்புப் பட்டி 

உடனடிப் பார்வைக்கு 
மீண்டும் உறுதிப்படுத்து; மீண்டும் 
உறுதி செய் 

மீண்டும் காடு வளர்த்தல்



Real Estate 

Real 

Realism 

Reality 

Realizable 

Realization 

Realize 

Realized 

Reallocation 

Re-allegiance 

Reallot 

Reallotment 

Reallotted 

Really 

Realty 

Reanimate 

Reap 

Reappear 

Reapplication 

Reappointment 

Reappraisal 

Reappropriation of Fund 

Reappropriation 

Rear 

Rearmament 

Rearmost 

Rearrange 

Rearranged 

Reason 
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வீடுமனை விற்பகம்; வீட்டு மனை 
விற்பகம்; நில உடைமைகள் 

உண்மையான: மெய்யான; 

நிலையான 

நேரியல்; உண்மைத் தத்துவம்; 
நடப்பியல் 

உண்மை நடப்பு; மெய்ம்மை 

பெறக்கூடிய 

தண்டுதல்; வசூலித்தல் 
தண்டு; வசூல்செய்; உணர் 

தண்டிய; வசூலித்த; கிடைத்த 
(விளைவு 

மறு ஒதுக்கீடு 
மறு உறவு; தொடர்பு 

மறுபடி ஒதுக்கு 
மறு ஒதுக்கீடு 

மறுபடி ஒதுக்கப்பட்ட 

உண்மையாக 

அசையாச் சொத்து; நிலைச் 
சொத்து 

உயிரூட்டு; உற்சாகமூட்டு 

அறுவடை செய் 

மீண்டும் நேர்காண்; மீண்டும் 
தேர்வெழுது 

மறு விண்ணப்பம் 

மறு அமர்த்தம் 

மறு மதிப்பீடு 

நிதி மறு ஒதுக்கம்; மறு ஒதுக்கீடு 
திரும்பப் பெறுதல் 

பின்புறம்; பேணிவளர் 

மறுமுறை ஆயுதம் சேர்ப்பு; 
மீண்டும் ஆயுதத்தைக் 
கைக்கொள்ளுதல் 

மிகவும் பின்னால் உள்ள; 
கடைசியில் உள்ள; கடைசி 

மாற்றியமை 

மாற்று ஏற்பாடு; மாற்றியமைப்பு 

காரணம்



Reasonable 

Reasonably 

Reasoning 

Reassemble 

Reassess 

Reassessment 

Reaudit 

Rebate 

Rebel 

Rebellion 

Rebellious 

. Rebirth 

Rebuild 

Rebuke 

Rebut 

Rebutment, Rebuttal 

Recall 

Recallable 

Recapiiulate 

Recapitulation 

Recapture 

Recast 

Recede 

Receding 

Receipt 
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அறிவுக்குப் பொருந்திய; 
ன; முறையான 

தக்க விதத்தில்; நியாயப்படி; 
நியாயமாக; நேரிய முறையாக 

காரண ஆய்வு; பகுத்தறிதல் 
திரும்ப ஒன்றுசேர்; மீள ஒன்றுசேர் 

மறு மதிப்பீடு செய் 

மறு மதிப்பீடு 

மறு தணிக்கை 

தள்ளுபடி 
கலகக்காரர்; புரட்சி; புரட்சியாளர் 

கலகம் 

கலகம் செய்கிற 

மறுபிறப்பு 

மீண்டும் கட்டு; கட்டியெழுப்பு 

கண்டனம்; கடிந்துரை; கண்டனம் 
செய் 

எதிர்த்துரை; மறுத்துக் கூறு 
மறுப்புரை; கண்டனம்; மறுதலிப்பு 

திரும்ப அழை; நினைவுபடுத்து 
திரும்ப அழைக்கத்தக்க; ; 
நினைவுபடுத்திக் கொள்ளத்தக்க 

சுருக்கமாகத் திரும்பக் கூறு; 
சுருக்கமாக விவரி 

சுருக்கமான விவரிப்பு 

திரும்பப் பற்று; மீளப்பற்று 

திருத்தியமை; சீரமை 

திரும்பிச் செல்; பின்வாங்கு; 
மதிப்பில் குறைவாகு; (வெள்ளம்) 
வடிந்து செல் 

பின்னடைதல்; வடிதல்; தணிதல் 

பெறுதாள்; பற்றுச் சீட்டு; 

பெற்றக் கொண்டதற்கு 
தயவுசெய்து பற்றுச்சீட்டு 
அனுப்பவும்; பெற்றுக்கொண்ட 
விவரம் தயவுசெய்து 
தெரிவிக்கவும்



Receipt voucher 

Receipts and charges 

Receipt 

Receivable 

Receive 

Received 

Receiver 

Recent 

Recently 

Receptacle 

Reception 

Receptionist 

Receptive 

Recess 

Recession in the Industry 

Recession 

Recessive 

Recipe 

Recipient 

Reciprocal Arrangement 

Reciprocate 

Reciprocation 

Reciprocity 
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வரவுப் பற்றுச்சீட்டு 

வரவுகளும் செலவுகளும் 

பற்றுச்சீட்டு; கைச்சாத்து 

பெறக்கூடிய; பெறத்தக்க 

பெறு; அடை; ஏற்றுக்கொள்; சந்தி; 

வரவேற்புச் செய் 

பெறப்பட்ட; அடைந்த 

பெறுபவர்; அலைமாற்றி; 

சொத்துப்பேணுநர் (சட்ட 

வழக்கு; வழக்குச் 
சொத்தாட்சியர் 

அண்மையிலான 

அண்மையில் 

கொள்கலம் 

வரவேற்பு 

வரவேற்பாளர் 

ஏற்கும் தன்மையுள்ள; ஏற்றுக் _ 
கொள்கிற; ஏற்கிற 

இடை ஓய்வு; இடைவேளை 

தொழிலிற் பின்னடைவு; 
தொழில்துறைப் பின்னடைவு 

தடங்கல்; தடை; திரும்பிச் செல்லல் 

பின்னோக்கிச் செல்கிற 

மருந்துக் குறிப்பு; சமையற் குறிப்பு 

பெற்றுக்கொள்பவர்; பெறுபவர் 

பரிமாற்ற ஏற்பாடு; எதிரீட்டு 

ஏற்பாடு 
கொடுத்து வாங்கு; 

பரிமாற்றிக்கொள்; 
எதிர்வினையாற்று; கொள்கொடு; 

கொண்டு கொடுத்தல்; 
உணர்வைப் பிரதிபலி / 
செயல்பாட்டை பிரதிபலி 

தம்மிடைப் பரிமாற்றம் 

இருபால் இசைவுத்தன்மை; ஒத்த 

இசைவு



Recital 

Reckless 

Reckon 

Reckoning 

Reclaim 

Reclamation 

Reclamation of Land 

Reclassification 

Reclassified 

Reclassify 

Recognise 

Recognised School 

Recognition 

Recognizable 

Recognized 

Recollect 

Recollection 

Recombine 

Recommence 

Recommencement 

Recommend 

Recommendation 

Recommendatory 

Recommended 

Recommender 

Recompense 
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விவரங்கூறல்; படித்தல்; ஒப்பித்தல்; 
சடங்குமுறை 

பொறுப்பற்ற எண்ணாமல் துணிகிற 

கணக்கிடு 

கணக்கிடுதல் 

திரும்பிக்கோரு; திரும்பி வாங்கு; 
திரும்பிப்பெறு; சீர்திருத்து 

திரும்ப அடைதல், திருப்பிபபெறுதல்; 
சீர்திருத்தம் 
நிலச்சீராக்கம்; 

நிலக் கையகப்படுத்தல்; 

மீள் கையகப்படுத்தல் 

திரும்ப வகைப்படுத்தல்; 
மறுவகைப்பாடு 

மீண்டும் வகைப்படுத்தப்பட்ட 

மீண்டும் வகைப்படுத்து 

ஏற்றுக்கொள்; கண்டுகொள்; 
நினைவுக்கு வருதல் 

ஏற்புப் பெற்ற பள்ளி; ஒப்புதல் 
பெற்ற பள்ளி; 

ஏற்பு; அறிந்துகொள்ளல் 

ஒப்புதல் அளிக்கத்தக்க; 
அடையாளம் காணத்தக்க; 
அறிந்து கொள்ளத்தக்க 

இசைவேற்பு பெற்ற 
நினைவுபடுத்திக்கொள் 

நினைவுகூர்தல் 

திரும்பச் சேர்; திரும்ப இணை 

திரும்பத் தொடங்கு 
மறுதொடக்கம் 

பரிந்துரைசெய் 

பரிந்துரை 
பரிந்துரைத்தல் சார்ந்த 

பரிந்துரைக்கப்படுகிறது 

பரிந்துரைப்பவர் 

ஈடுசெய்; இழப்பீடு செய்



Reconcile 

Reconciliation 

Reconnaisance 

Reconnoiter 

Reconsider 

Reconsideration 

Reconstitute 

Reconstitution 

Reconstruct 

Reconstructed 

Reconstruction 

Reconstructive 

Reconvene 

Reconvert 

Reconvey 

Reconveyance 

Record 

Record Box 

Record Clerk 

Record Issue Register 

Record Keeper 

Record Office 

Record Room 

Recorder: 
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விலகிய உறவை / நட்பைச் 
சரிப்படுத்து; சீர்செய்; சீராக்கு; 

மறுசீராக்கு 

மீள் இணக்கம்; மறு ஒத்திசைவு; 
சீர் குலைந்த நட்புறவின் 
மறுசீராக்கம் 

அளவிடுதல்; ஆய்வு; ஆராய்தல்; 

உளவு பார்த்தல்; ஒற்றறிதல் 
வேவுகாண்; வேவுபார் 

மீளாய்வு செய் 

மீளாய்வு 

மீள அமை; மாற்றியமை; சீரமை 

மீண்டும் (புதிதாக) உருவாக்குதல்; 
மறுஅமைப்பு; மறுபடைப்பு; மீண்டும் 

அமைத்தல் 

மறுபடி கட்டு; திரும்பக் கட்டு; 
மிளக்கட்டு; புதிதாக (மீண்டும்) 

கட்டு 

மீளக் கட்டப்பட்ட; மீண்டும் 

உருவாக்கப்பட்ட; மீளுருவாக்கம் 
செய்யப்பட்ட 

மறு கட்டுமானம்; மீளுருவாக்கம் 

மீண்டும் கட்டத்தக்க 

மீண்டும் கூட்டு; மீண்டும் திரட்டு 

மீண்டும் மாற்று 

மீண்டும் எடுத்துச்செல்; மீண்டும் 
அளி; கொடு 

மீண்டும் கொடுத்தல் 

பதிவுரு; ஆவணம்; பதிவேட்டில் 
எழுது; பதிவுசெய்; சான்றளி 

பதிவுரு பெட்டி 

பதிவுரு எழுத்தர்; ஆவண எழுத்தர் 
பதிவுரு வழங்கும் பதிவேடு 

பதிவுருப் பொறுப்பாளர் 

ஆவணக் காப்பகம் 

ஆவண அறை 

ஆவண எழுத்தர், பதிவு 
செய்பவர்; பதிவு செய்கருவி



Recording of vote 

Recording 

Records Maintenance 

Recount 

Recoup 

Recoupment 

Recoupment of 

Recourse 

Recover 

Recoverable 

‘Recovered 

Recovery 

Recovery of Rent 

Recreate 

Recreated 

Recreation 

Recreation Centre 

Recreation Club 

Recreative 

Recriminate 

Recrimination 

Recruit 

Recruiting Officer 

450 

வாக்குப்பதிவு 

பதிவாக்கம்; பதிவுசெய்தல் 

ஆவணப் பேணுகை 

திரும்ப எண்ணு; விரிவாகக் கூறு 

இழப்பை ஈடு செய்; 
செலவிட்டதைக் கொடு 

இழந்த; செலவான பொருளை 
மீளவும் கொடுத்தல் 

மிட்சியுடைய 

மறுவழி; போக்கிடம்; புகலிடம்; 

அடைக்கலம்; உதவி; பணிவிடை; 

திரும்புதல்; திரும்புவதற்கான; 
பின்புறம் 

திரும்பப் பெறு; தண்டு; நலம் 
அடை; மீளு 

திரும்ப அடையத்தக்க; தண்டத் 
தக்க; மீண்டும் பெறத்தக்க; நலம் 
பெறத்தக்க; மீட்கத்தக்க 

தண்டிய; மீட்கப்பட்ட; மீட்ட; 
பிடித்தம் செய்யப்பட்ட 

பிடித்தம்; மீளப்பெறுகை 

வாடகைப் பிடித்தம்; குத்தகைப் 

பிடித்தம் 
மீண்டும் உருவாக்கு; மறுபடி 

மனத்தை மகிழ்வி; 
மனக்களிப்பூட்டு; மனமகிழ்வூட்டு 

மீண்டும் உருவாக்கப்பட்ட 

மனமகிழ்வு; பொழுதுபோக்கு 

மனமகிழ்மன்றம்; பொழுதுபோக்கு 

மன்றம் 
மனமகிழ் மன்றம் 

மகிழ்ச்சியளிக்கிற; மகிழ்வூட்டுகிற 

இருபால் குற்றச்சாட்டு; (இரு 
தரப்பினரும்) ஒருவர் மீது ஒருவர் 
குற்றம் சாட்டிக்கொள்ளுதல் 

எதிர்க் குற்றச்சாட்டு 
ஆள் அமர்த்தம் ; ஆள்தேர்வு 
(படைக்கு) ஆள் அமர்த்து அலுவலர்



Recruitment 

Rectifier 

Rectifiable 

Rectification report 

Rectification 

Rectified Spirits 

Rectify 

Recur 

Recurred 

Recurrence 

Recurring 

Recurring Deposit 

Recurring Expenditure 

Refute 

Refutation 

Red Cross Society 

Red entry 

Redeem 

Redeemable 

Redeemer 

Redemand 

Redemption 

Redemption fund 

Redesignation 

Redirect 

Redirected 

Redistribute 

Redistributed 

Redistribution 

Redress 

Redressal 
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பணியமர்த்தம் 

திருத்துபவர்; சரி செய்பவர் 

திருத்தத்தக்க 
குறை நீக்கு அறிக்கை 
திருத்தம்; சீர்திருத்தம் 
தெளிந்த சாறாயம் 

சரிப்படுத்து; சீர் செய் 

திரும்பவும் நிகழ்தல், திரும்ப 
வருதல் 

திரும்ப நேரிட்ட; நிகழ்ந்த 

திரும்ப நிகழ்தல்; திரும்ப வருதல் 
தொடரும்; மீண்டும் மீண்டும் 
நிகழும் 

தொடர் வைப்புத்தொகை 

தொடர் செலவினம் 

மறுப்புக் கூறு மறுத்துரை 
கண்டனம்; தடங்கல் 

செஞ்சிலுவைச் சங்கம்; 
செங்குறுக்கைக் கழகம் 

திறமைக்குறி; சிறப்புக் குறிப்பு 
மீட்டுக்கொள்; மீட்பு 

விடுவிக்கத்தக்க; விடுவிக்கக் 

கூடிய; திருப்பித் தரத்தக்க; 
தீர்க்கக் கூடிய; 
மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய 

விடுவிப்பவர் 

திரும்பக் கேள்; மீளக் கேள் 

மீட்பு 

மீட்சி நிதி 

பதவிப் பெயர் மாற்றம் 

திருப்பு திருப்பி அனுப்புகை; மறு 
அனுப்புகை 

திருப்பி அனுப்பப்பட்ட 

மீண்டும் பிரித்தளி 

மீளவும் பிரித்தளிக்கப்பட்ட 

மறு பகிர்வு 

குறை தீர்வு; சீராக்கம் 

சீர்ப்படுத்தம்; துயரழிப்பு, குறைதீர்



Redtape 

Redtapism 

Reduce 

Reduced circumstances 

Reducible 

Reduction 

Redundance 

Redundant 

Redundant Staff 

Re elect 

Re election 

Re examination 

Refer 

Referee | 

Reference 

Reference Book 

Reference Library 

Reference Number 

Reférencing 

Referendum 

Refill 

Refinance 

Refinance full support 

Refine 

Refined 

Refinement 

Refiner 

Refinery 
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சிவப்பு நாடா 

சிவப்பு நாடா முறை 

குறை; தாழ்த்து 
இல்லாமைச் சூழ்நிலை; வறிய 
நிலை 

குறைக்கத்தக்க 

குறைப்பு 
அதிகம்; மிகுதி 
மிகையான; தேவைக்கு மேற்பட்ட 

தேவைக்கு மேற்பட்ட பணியாளர்கள்; 
மிகைப் பணியாளர்கள் 

மீண்டும் தேர்ந்தெடு; மீளத்தெரிவு 
செய் 

மறு தேர்தல் 

மறு தேர்வு 
குறிப்பிடு; விவரம் அளி; பார்க்கவும் 

தீர்ப்புக் கூறுபவர்; நடுவர் 

கேட்புக் கடிதம்; பார்வை; 
பார்வைக் குறிப்பு 

கருவி நூல்கள்; நோக்கு நூல் 

கருவி நூலகம்; மேற்கோள் 
நூலகம்; குறிப்புதவி நூலகம் 

பார்வைக் கடித எண் 

பார்வைக் குறிப்பிடல் 

பொது வாக்கெடுப்பு 

மீண்டும் நிரப்பப்பட்ட; மீள் நிரப்பி; 
_மிள் நிரப்பல 

மறு நிதியுதவியளி 
முழு ஆதரவுடன் மறு 
நிதியுதவியளி 
சீர்ப்படுத்து; தூய்மைப்படுத்து 

தூய்மைசெய்யப்பட்ட; 
பண்படுத்தப்பட்ட 

 துய்மையாக்குதல்; 
தூய்மைப்படுத்துதல் 

துய்மையாக்குநர் 

தூய்மைப்படுத்தும் நிலையம்



Reflect 

Reflected 

Reflection 

Reflective 

Reflector 

Reflex 

Reflex 

Reflexed 

Reflexion 

Refluent 

Reflux 

Reforestation 

Reform Schemes 

Reform 

Reformable 

Reformation ~ 

Reformatory 

Reformed 

Reformer 

Refractionist 

Refrain 

Refrangibility 

Refrangible 

Refresh 

Refresh your memory 

Refresher Course 

Refresher 
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எதிரொளி; எதிரொளிக்கச் செய் 

எதிரொளித்த; விளைவாகத் 
திரும்பிய 

எதிரொளி; ஒளிபட்டுத்தெறித்தல் 
எதிரொளிக்கிற; 
வெளிப்படுத்துகிற 

எதிரொளிப்பான்; எதிரொளியம் 

பின்னோட்டம்; எதிரோட்டம் 

எதிர்வினை; நிழல்; திரும்பியுள்ள; 

உள்நோக்கிய 

பின்னோக்கித் திரும்பியுள்ள 

கருத்து; வெளிப்படுத்துகை 

பின்னோக்கிப் பாய்கிற 

மின்னோட்டம்; எதிரோட்டம் 

புதுக்காடாக்கம் ; மீண்டும் 

புதிதாகக் காடு வளர்த்தல்; 
மீளக்காடு வளர்ப்பு 

சீர்திருத்தத் திட்டங்கள் 
சீர்திருத்து; மீண்டும் அமை; 

சீர்திருத்தம்; திருத்தம் ' 
சீர்திருத்தத்தக்க 
சீர்திருத்தம் 
சீர்திருத்தம் சார்ந்த; சீர்திருத்த - 
நிலையம் 

சிர்திருத்திய திருத்தப்பட்ட 
சிர்திருத்துபவர் : 
விழிஒளி நோட்டகர்; கண் 
மருத்துவப் பரிசோதனைப் 
பணியாளர் 

தவிர்; அடக்கிக்கொள்; 
விலக்கியமைவுறு 

மாற்றமுடியாத; மாறாத் தன்மை 

மாற்றவியலாத; மாறாத 

புதிதாக்கு; புத்துணர்ச்சியூட்டு; 
களைப்பை நீக்கு 

நினைவுபடுத்திக்கொள் 

புத்தாக்கப் பயிற்சி 

புத்துணர்ச்சியளிக்கிற



Refreshing 

Refreshment Room 

Refreshments 

Refrigerant 

Refrigerate 

Refrigerator; Frigidaire 

Refuge 

Refugee | 

Refund . 

Refund order 

Refund petition 

Refundable 

“Refunded 
Refusal 

Refuse 

Refused 

Refused leave 

Refutable 

Refutal 

Refutation 

Refute : 

Regain 

Regal 

Regality 

Regard 

Regarding 

Regards, as 

ழ் 
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மகிழ்ச்சியளிக்கிற; புத்துணர்ச்சி 

தருகிற 
சிற்றுண்டியகம் 

சிற்றுண்டி; நொறுவல்; குடிப்பு 
குளிர்ச்சியூட்டுகிற 

குளிர் பதனம் செய்; குளிர்ச்சி 
செய்; குளிர்ச்சியாகு; 

குளிர்ச்சியூட்டு 

குளிர்பதனப் பெட்டி; குளிர்பதனி 
புகலிடம்; அடைக்கலம் 

ஏதிலி; அகதி 
திருப்பிக் கொடுத்தல் 
பணம் திருப்பித் தருவதற்கான 
ஆணை 

திரும்பப் பெறுவதற்கான 
விண்ணப்பம் 

திருப்பித் தரவேண்டிய; திருப்பித் 

தரத்தக்க 

திருப்பிக் கொடுத்த 

ஏற்பின்மை; இசைவின்மை; மறுப்பு 

ம்று 

ஏற்கப்படாத; மறுக்கப்பட்ட 

மறுக்கப்பெற்ற விடுப்பு 

மறுக்கத்தக்க 
மறுப்பு 

மறுப்பு 

மறுப்புக் கூறு; மறுத்துவிடு 
திரும்பப் பெறு; மீண்டும் அடை 

அரசர்க்குரிய; மதிப்பு மிக்க 

அரசுரிமை; ஆட்சியுரிமை; அரச 
மாட்சி 

மதிப்பு 

பற்றி; குறித்து 
தொடர்பாக



Regards, with 

Regent 

Regime 

Regimen 

Regiment 

Regimental 

Region 

Regional Language 

Regional Office 

Regional 

Register 

Register Number 

Registered Holder 

Registered Medical Practioner 

Registered Post 

Registered 

Registering 

Registering Authority 

Registrar 

Registrar of Births 

Registrar of Books 

Registration 

Registration Act 

Registration Gazette 

Registration number 

Registration of Books 

Registration of Marriages 

Regress 

Regression 

Regressive 

Regret 

455 

நன்மதிப்புடன்; நல்வாழ்த்துகளுடன் 
பதிலாக ஆள்பவர்; ஆட்சிப் 

பிரதிநிதி 
ஆட்சி; ஆட்சிக்காலம்; பதவிக் 

காலம்; ஆட்சி முறை 

ஆட்சி முறை 
படைக் குழு 

படை தொடர்பான 

பகுதி; மண்டலம்; வட்டாரம் 

வட்டார மொழி 

வட்டார அலுவலகம்; மண்டில 
அலுவலகம் 

வட்டார; மண்டில 

பதிவேடு 

பதிவு எண் 

பதிவுபெற்ற உடைமையாளர் 

பதிவு பெற்ற மருத்துவர் 
பதிவு அஞ்சல் 
பதிவு செய்யப்பட்ட 

பதிவு செய்தல் 

பதிவு அதிகாரி; பதிவு அதிகாரம் 

பதிவாளர் 

பிறப்புப் பதிவாளர் 

நூற்பதிவாளர் 
பதிவு; பதிவு செய்தல் 
பதிவுச் சட்டம் 

பதிவுத் துறை அரசிதழ் 
பதிவு எண் 

நூற் பதிவு 
திருமணப் பதிவு 

பின்னிறக்கம்; பின்னடைவு 

திரும்பிச் செல்லல்; பின்னோக்கிச் 
செல்லல்; தாழ்வு; வீழ்ச்சி 

பின்னோக்கிச் செல்கிற 

வருத்தம்



. Regret 

Regretful 

Regretfully 

Regrettable 

Regroup 

Regrouped 

Regular 

Regularise 

Regularity 

Regularization 

Regulate 

Regulated Market 

Regulated 

Regulation 

Regulator 

Rehabilitate 

Rehabilitation 

Rehearsal 

Rehearse 

Reign 

Reimburse 

Reimbursement 

Reincarnate 

Reincarnation 

Réincorporate 

Reinforce 

Reinforcement 
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வருத்தம்; வருந்து; வருத்தத்தை _ 
வெளிப்படுத்து 

வருத்தமான 

வருத்தத்துடன் 
வருந்தத்தக்க 
மீண்டும் ; இணைவாரியாகப் 

பிரித்துத் தொகு 
மீண்டும் வகைப்படுத்தப்பட்ட; 
மீண்டும் இணைவாரியாகத் 

வகைப்படுத்தப்பட்ட 

ஒழுங்குமுறைப்படி 
முறைப்படுத்து 
ஒழுங்கு 
ஒழுங்குபடுத்தல்; முறைப்படுத்தல் 
ஒழுங்குபடுத்து; கட்டுப்படுத்து; 
நெறிப்படுத்து 

ஒழுங்குமுறை அங்காடி 
ஒழுங்கு(முறைப்படுத்தப்பட்ட 
ஒழுங்குமுறை நெறி 
மதகு; சமநிலைப் பொறி 

மறுவாழ்வு அளி; மீண்டும் 
ஏற்படுத்து; மீண்டும் அமை; ண்டும் நிலை நிறுச் 

மறுவாழ்வு 
ஒத்திகை 
ஒத்திகை பார் 

ஆட்சிக்காலம்; ஆட்சி அதிகாரம்; 
ஆட்சிசெய் 

திருப்பிச் செலுத்து; திருப்பிக் 
கொடு; செலவை ஈடுசெய் 

செலவு ஈடு செய்தல்; செலவு ஈடு 

தோற்றம் கொடு 

மறு வருகை 

மீண்டும் சேர்; திரும்பச் சேர் 

உறுதிப்படுத்து; வலுப்படுத்து 
வலுவூட்டல்



௩ 

Reinsert 

Reinsertion 

Reinstall 

Reinstallation 

Reinstalled 

Reinstate 

Reinstatement 

Reinvest 

Reinvestment 

Reissue 

Reiterate 

Reiterated 

Reiteration 

Reject 

Rejectable 

Rejected 

Rejection 

Rejoice 

Rejoicingly 

Rejoin 

Rejoinder 

Rejoining 

Relapse 

Relate 

Related 

Relation 

Relationship 

Relative positions 

417-4—15a 
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மீண்டும் நுழையச்செய்; மீண்டும் 
இடம்பெறச்செய் . 

மறு நுழைப்பு; மறுபடி சேர்த்தல் 
மீண்டும் நிறுவு; மீண்டும் அமை; 
மீள் நிறுவல்; மறு நிறுவல் 

மீண்டும் நிறுவுதல்; மறுநிறுவல் 
மீண்டும் நிறுவப்பட்ட; மீண்டும் 

அமைக்கப்பட்ட 

மீண்டும் நிறுவு; மீண்டும் அமை; 
முன்னிருந்தபடி செய்; மீளப் 
பதவியில் அமர்த்து 

மீண்டும் அமர்த்தல் 

மறு முதலீடு செய் 

மறு முதலீடு 
மறு பதிப்பு; மீள வெளியிடல் 

வலியுறுத்திக் கூறு 
திரும்பச் செலுத்தப்பட்ட 

திரும்பச் சொல்லுதல் 

தள்ளுபடிசெய்; மறுத்துவிடு; 
வெளியேற்று 

மறுக்கத்தக்க 

மறுக்கப்பட்ட 

மறுப்பு; ஏற்காமை 

களி; மகிழ்வெய்து; மகிழ்ச்சியூட்டு 

மகிழ்வோடு; மகிழ்ச்சியோடு 

மீண்டும் சேர் 
எதிருரை; மறுப்பு 

மகிழ்ச்சியூட்டுகிற; மகிழ்ச்சியோடு 

அதே நோய் மீள்வதால் 
ஏற்படும் நலக்குறைவு; மறுவீழ்வு; 
மறுக்களிப்பு; மறுதலி 

தொடர்பாயிரு; தொடர்பு ஏற்படுத்து 

தொடர்புடைய; தொடர்பான 

தொடர்பு; உறவு 

உறவு சொந்தம் 
அந்தந்த இடங்களில் ஒத்து 
இருப்பது



Relative 

Relax 

Relaxation 

Relaxed 

Relay 

Release 

Release on Bail 

Release Order 

Released 

Releaser 

Relevancy 

Relevant 

Relevant fact 

Reliability 

Reliable 

Reliance 

Reliant 

Relic 

Relics 

Relict 

Relief 

Relief Works 

Relieve 

Relieved 

Reliever 

’ Relieving Officer 

Religion 

Religious Association 

Religious Endownments 

Religious Institution 

Religious 

Relinquish 

Relinquished 
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உறவினர் 

தளர்த்து; ஒய்வெடு 
தளர்த்துதல்; ஒய்வு 
ஓய்வாயுள்ள; தளர்த்தப்பட்ட 

இடைமாற்றீடு; அஞ்சல் செய்; மறு 
அஞ்சல் செய் 

விடுதலை செய்; வெளியிடு 

பிணையின்மீது விடுதலை செய் 

விடுதலை ஆணை, வெளியீட்டாணை 

விடுதலை செய்யப்பட்ட 

விடுதலை செய்பவர்; விடுவிப்பவர் 

பொருத்தம்; இயைபு 

தொடர்புடைய; பொருத்தமான 

தீர்வுதவு பொருண்மை; 
தொடர்புடைய தகவல் (உண்மை) 

நம்பகத்தன்மை 

நம்பத்தக்க 

நம்பிக்கை 

நம்புகிற 
மிச்சம்; நினைவுச் சின்னம் 

தொல்பொருள்; தொல் சின்னம்; 
நினைவுச் சின்னம்; பிணம் 

. மிஞ்சிய பொருள்; கைம்பெண் 

தணிப்பு; இடருதவி 
இடருதவிப் பணிகள்; தணிப்புப் 
பணிகள் (நிவாரணப் பணிகள்) 

விடுவி 
விடுவிக்கப்பட்ட 

விடுவிப்பவர் 

விடுவிப்பு அதிகாரி 
மதம்; சமயம் 

சமயக் கழகம் 

சமய அறக்கட்டளை 

சமய நிறுவனம் 

மதம் சார்ந்த 

துற; விட்டுவிடு; விடு; பதவி துற 
துறக்கப்பட்ட



Relinquishment 

Relinquishment of Inams 

Reliquary 

Relish 

Relishable 

Relished 

Reload 

Reluctance 

Reluctant 

Reluctantly 

Rely 

Remain 

Remaining 

Remains 

Remake 

Remand 

Remarkable 

Remarks 

Remarks Called for 

Remarks Column 

Remarriage 

Remarriage of Hindu 

Remarry 

Remedy 

Remember 

Remembrance 

. Remembrancer 
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கைவிடல்; துறப்பு 

இறையிலி 
கைவிடல் 

உரிமையைக் 

நினைவுப்பொருள் காப்புப்பேழை 

விரும்பிக் கொள்; துய்த்து மகிழ் 

சுவையான 

சுவையூட்டப்பட்ட 

மீண்டும் சுமையேற்று; மீண்டும் 
சுமைகொடு 

விருப்பமின்மை; ஆர்வமின்மை; 

எதிர்ப்பு; தயக்கம் 

விருப்பமற்ற; மனமின்றி; 
விருப்பமில்லாத; 
தயக்கத்துடனான 

விருப்பமற்று; வேண்டாவெறுப்பாக; 
தயக்கத்துடன் 

நம்பிக்கை வை; சார்ந்திரு 

எஞ்சியிரு; தங்கியிரு 
மிச்சமுள்ள;மீதமுள்ள; எஞ்சிய 

சிதைவெச்சம்; எஞ்சியவை; 

அழிபாட்டுச் சின்னங்கள்; 
எஞ்சியுள்ள சின்னங்கள் 

மீண்டும் உருவாக்கு 

காவல் சிறை வைப்பு; காவல் 
வைப்பு 

குறிப்பிடத்தக்க; சிறப்பான 

குறிப்புரை 
குறிப்புரை கேட்டல் 

குறிப்புப் பகுதி; குறிப்புப் பத்தி 
மறுமணம் 

இந்து மறுமணம் 
மறுமணம் செய் 

தீர்வு; தீர்வழி; கழுவாய் 

நினைவுகொள் 

நினைவு; நினைவு நாள் (நிகழ்வு 
(சின்னம்) 

நினைஷட்டுநர்



Remigrate 

Remind 

Reminder 

Reminder Diary 

Remission 

Remission of sentence 

Remission of Tax 

Remissive 

Remit 

Remittance 

Remittance chalan 

Remittance Transfer 

Remitted . 

Remittee 

Remitter, remittor 

Remnant 

Remorse 

Remorseful 

Remorseless 

Remote 

Removal 

Removal from service 

Remove 

Remunerate 

Remuneration 

Remunerative 

Remunerative Enterprises 

Renaissance 

Rename 

மீளக் குடியேறு; திரும்பவும் 

குடியமர் 
நினைவுபடுத்து 

நினைவூட்டு ' 

நினைவூட்டுக் குறிப்பு 

மன்னிப்பு; குறைப்பு 

தண்டனைக் குறைப்பு 

வரிக் குறைப்பு 

மன்னிக்கத் தகுந்த 

செலுத்து 
பணம் செலுத்துதல்; செலுத்துத் 
தொகை 

செலுத்துச் சீட்டு 

செலுத்துத் தொகை மாற்றம் 

அனுப்பிய 

பெறுபவர் 

அனுப்புபவர் 

கழிவு; எச்சமிச்சம்; மிச்சம் 

கழிவிரக்கம் 

கழிவிரக்கமுள்ள 

கழிவிரக்கமற்ற 

தொலைவிலுள்ள; ஒதுக்கமாயுள்ள; 
தொடர்பற்ற; நெடுந்தொலைவிலுள்ள 
விலக்கல்; நீக்கல் 

பணிநீக்கம் 

நீக்கு; விலக்கு 
ஊதியம் ; உழைப்புக்குக் கூலி; 
பணியூதியம் 

கைம்மாறு; உழைப்பூதியம்; 
மதிப்பூதியம் 
ஊதியமுள்ள; பயன் தருகிற 

பயன்தரு தொழில் முயற்சிகள் 

புத்துயிர், மறுவாழ்வு; மறுமலர்ச்சி; 
புத்துணாவு 
புதுப்பெயர் வை; புதுப்பெயர் கொடு



Renascent 

Render 

Render Assistance 

Renew 

Renewal 

Renewal application 

Renewed 

Renounce 

Renouncement 

Renovate 

Renovation 

Renovator 

Renown 

Renowned 

Rent 

Rent free Building 

Rent Free 

Rent Restriction 

Rent suit 

Rental 

Rental Value 

Rented Building 

Rented House 

Rented 

Rentier 

Renunciation 

Reobtain 

Reobtained 

Reopen 
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புத்துயிர் பெற்ற 
அளி, பதிலுக்குக் கொடு; 
தொண்டு செய்; மொழிபெயர்; 

காண்பி; செலுத்து 
உதவியளி 

புதுப்பி; புதிதாக்கு 
புதுப்பித்தல் 
புதுப்பிப்பு விண்ணப்பம் 

புதுப்பிக்கப்பட்ட 

துற; கைவிடு; ஒழி 
ஈகம் ; துறத்தல் 

புத்தாக்கு; புதுப்பி 
புதுப்பித்தல்; சீரமைத்தல் 

புதுப்பிப்பவர் 

புகழ்; கீர்த்தி 
புகழ்பெற்ற; பெயர்பெற்ற 

வாடகை; குத்தகைத் தொகை; 
கூலி; வாடகை; பயன்படு 

குடிக்கூலி 

வாடகையில்லாக் கட்டடம் 

வாடகையற்ற; குடிக்கூலியற்ற 

வாடகைக் கட்டுப்பாடு 

தீர்வை வழக்கு; வாடகை வழக்கு; 

குத்தகை வழக்கு 
வாடகை வருமானம்; வாடகை 

வாடகை மதிப்பு; குத்தகை மதிப்பு 

வாடகைக் கட்டடம் 

வாடகை வீடு 

வாடகைக்கு 

ஆண்டு வாடகை வருமானத்தைக் 
கொண்டு வாழ்பவர் 

தன்மறுப்பு; துறத்தல்; மறுத்தல்; 
துறவேற்றல் 
திரும்பப் பெறு 

திரும்பப் பெற்ற 

மீண்டும் தொடங்கு ; மீண்டும் திற



Reopening 

Reorganisation 

Reorganize 

Reorganized 

Reorientation course 

Repair 

Repairable 

Repairs & Maintenance 

Reparation 

Repartee 

Repartition 

Repartitioned 

‘Repast 

Repatriate 

Repatriation 

Repay 

Repayable 

Repaying capacity 

Repayment 

Repeal 

Repealed 

Repeat 
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மறு திறப்பு ; மறுதொடக்கம் 
திருத்தியமைத்தல் 
மீண்டும் ஏற்பாடு செய்; மீண்டும் 
உருவாக்கு; திரும்ப ஏற்பாடு செய்; 

டும் அமை 

திரும்ப ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட; 
மீண்டும் உருவாக்கப்பட்ட; மீண்டும் 

பணிநோக்குப் பயிற்சி; 
மீளப்பயிற்சி; மீளவும் 

ஆற்றுப்படுத்தும் பயிற்சி 
பழுதுபார்; செப்பனிடு; சீராக்கு 

சீர் செய்யத்தக்க (பழுது; 
பார்க்கத்தக்க) சரிசெய்யத்தக்க; 
செப்பனிடத்தக்க 

பழுது பார்த்தலும் பேணுகையும் 

இழப்பீடு செய்தல்; செப்பனிடுதல் 

குழு விவாதங்களில் எழுப்பும் 
வினாக்களுக்குச் சுடச்சுட, 
நகைச்சுவையுடன் அளிக்கும் 
மறுமொழிகள் பதிலுரைகள் 

மறுபிரிவினை; மீண்டும் பிரித்தல்; 
மீண்டும் பிரிவினை செய் 

மீண்டும் பிரிக்கப்பட்ட; பிரிவினை 
செய்யப்ப” 

உணவும் பானமும் (வழங்குதல்) 

தாய்நாட்டிற்குத் திருப்பி அனுப்பு 
தாயகத்துக்கு மீளல்; தாயகத்துக்கு 

அனுப்புதல் 

திருப்பிச் செலுத்து; 
திருப்பிக்கொடு 
தி . 94 ௦ டு க = ௬. ; திருப்பித் 

தரவேண்டிய 

திருப்பிச் செலுத்தும் திறன் 
திருப்பிக்கொடுத்தல்; திருப்பிச் 
செலுத்தல் 

நீக்கம்; சட்ட நீக்கம் 

நீக்கம் செய்யப்பட்ட; நீக்கப்பட்ட 

திரும்பச்செய்; திரும்பச் சொல்



Repeated 

Repeatedly 

Repent 

Repentance 

Repercussion 

Repetition 

Repetitive Job 

Replace 

Replaced 

Replacement 

Replenish 

Replenishment 

Replete 

Repletion 

Replica 

Reply . 

Report 

Report is awaited 

Reported 

Reporter 

Reports and Returns 

Repose 
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திருப்பிச் செய்யப்பட்ட; திரும்பவந்த 
திரும்பச்செய்; திரும்பச்சொல் 
திரும்பச் செலுத்தப்பட்ட 

திருப்பித் திருப்பி; திரும்பச் செய்; 
திரும்பத் திரும்ப; மறுபடியும் 

மறுபடியும்; அடிக்கடி 

வருந்து 
வருத்தம் 
பதிலடி; எதிர்ச்சொல்; எதிர்விளைவு 

கூறியது கூறல் 

திரும்பச் செய்யும் வேலை 

பழைய இடத்தில் மீள வை; மாற்றீடு; 

மீள அமர்த்து; மீள இருத்து; 
திரும்பவும் வை; மீள இடத்தை 

நிரப்பு; நிரப்பு 
ப்ர அள்த்தப்ட்ட;இருந்தப்ப்ட 
மீளமர்த்தம்; மீளவைத்தல் 

மீள நிரப்பு; விடுபட்டதை, 

குறைந்ததை நிரப்பு 
குறைந்ததை மீண்டும் நிறைவு 
செய்தல் 

முழுமைராணடு ௪ அமான், 
நிறைந்த; ஏராளமான 
முழுமை; ஏராளம்; மிக அதிகம் 

உருவ நேர்படி; நேர் பகர்ப்பு 

மறுமொழி; விடை 

அறிக்கை; அறிவி; தெரிவி; 
அறிக்கையிடு; செய்தி அறிவி 

அறிக்கை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது 

விளக்கமளிக்கப்பட்ட; 
தெரிவிக்கப்பட்ட 

செய்தியாளர் 

தகவல் அறிக்கைகளும் 
காலமுறை அறிக்கைகளும் 

நம்பிக்கை வை; நம்பிக்கை



Repository 

Reprehensible 

Represent 

Representation 

Representation and Protests 

Representative 

Repression 

Reprieve 

Reprimand 

Reprint 

Reprinted 

Reprinting 

Reprisal 

Reproach 

Reproduce 

Reproduced 

Reproduction 

Reproductive 

Reproof 

Republic 

Republican 

Republish 

Republished 

Repudiate 

Repudiation 

464 

பண்டசாலை; களஞ்சியம்; தேக்கி 

வைத்துள்ள இடம்; குவிந்துள்ள 
இடம் 

கண்டிக்கத்தக்க; குற்றம் 
கூறத்தக்க 
சார்பாளராயிரு; எடுத்துரை 
பெயராண்மை; முறையீடு; சார்பு; 

பிரதிநிதித்துவம் 
முறையீடுகளும் மறுப்புகளும் 

சார்பாளர்; பிரதிநிதி 

அடக்குமுறை 
இடை ஓய்வுக்காலம்; 

தண்டனையை நிறுத்திவைத்தல்; 
கண்டித்தல்; கண்டனம் 

தெரிவித்தல் 
மறுபதிப்பு 
மீண்டும் அச்சிடப்பட்ட; 
மறு அச்சிடப்பட்ட 

மறுஅச்சப்பு 
பழிவாங்கு நடவடிக்கை 

இடித்துரை; பழித்துரை 
மறு ஆக்கம்; இனப்பெருக்கம் செய் 
படி எடு 

மீண்டும் முன்வைக்கப்பட்ட;மீண்டும் 
உருவாக்கப்பட்ட 

மறு ஆக்கம்; இனப்பெருக்கம்; மறு 
படி எடுப்பு; மறு உருவாக்கம் 

மீண்டும் உருவாக்கம் செய்கிற 

கண்டன மறுப்புரை; கடிந்துரை; 

குற்றங் கூறு 
குடியரசு 
குடியரசுவாதி; குடியரசு கொண்ட 

மீண்டும் வெளியிடு; மறுவெளியீடு 

ஏற்க மறு; உடைமை துற 

ஏற்காதிருத்தல்; மறுப்பு



Repugnant 

Repulsive 

Repurchase 

Reputable 

Reputation 

Reputed 

Request 

Requested 

Requicken 

Require 

Required 

Requirement 

Requirements 

Requisite 

Requisites 

Requisition 

Requisitioning of property 

Requite 

Requittal of obligation 

Res judicata 

Resale 

Resalutation 

_ Resalute 

Rescind 

Rescission 

Rescue 

Rescue operation 

Research 
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நேரெதிரான; ஒத்திசையாத; 
முரணபாடான 

வெறுப்பூட்டுகிறற முரண்பாடான; 

வெறுத்தொதுக்குகிற 
மறு கொள்முதல் 

மதிக்கத்தக்க; பெயர்பெற்ற; 

புகழ்பெற்ற; புகழ் வாய்ந்த; 
புகழ்மிக்க 

நற்பெயர்; நன்மதிப்பு; புகழ் 
புகழ்பெற்ற புகழ் 
மதிக்கப்பட்ட 

வேண்டுகோள்; கோரிக்கை 

வேண்டிக் கேட்டுக்கொண்ட 

மீண்டும் விரைவுபடுத்து 

கேள்; விரும்பு, கோரு 

தேவையான; கோரப்பட்ட 

தேவை, கோரிக்கை 

தேவைகள்; வேண்டப்படுவன 

தேவையான; வேண்டிய 

தேவையான பொருள்கள் 

தேவை கோரிக்கை; எழுத்துவழி 
வேண்டுகோள் 

உடைமையைக் கைப்பற்றுதல் 

கைம்மாறு செய் 

மாற்றுதவி; கடப்பாட்டின் கைம்மாறு 

முன் தீர்ப்பின் தடை; 
முன்பே தீர்க்கப்பட்ட வழக்கு 

மறுவிற்பனை 

பதிலுக்கு வணங்குதல்; மறு 
வணக்கம் 

திரும்ப வணங்கு; பதிலுக்கு 
வணங்கு 

மாற்று; தள்ளுபடிசெய்; ரத்து செய் 

மறுப்பு; நீக்கம், விலக்குதல் 

மீட்பு; விடுவி; மீட்புதவி; காப்பாற்று 

மீட்பு நடவடிக்கை 

ஆராய்ச்சி; ஆய்வு 

மிக்க;



Research Officer 

Research Scheme 

Researcher 

Resemblance 

Resemble 

Resembling 

Reservation 

Reservation of Appointment 

Reserve 

Reserve Bank of India 

Reserve Fund 

Reserve Police 

Reserved 

Reserved Forests 

Reserved Land 

Reserved seat 

Reserved 

Reserves 

Reservoir 

Resettlement 

Reshape 

Reshuffle 

Reshufling 

Reside 

Residence 

_ Resident 

Resident Director 

Residential 

Residential Area 
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ஆராய்ச்சி அலுவலர் 

ஆராய்ச்சித் திட்டம் 

ஆராய்ச்சி செய்பவர்; ஆய்வாளர்; 

ஆராய்ச்சியாளர் 

தோற்ற ஒற்றுமை; ஒத்திருத்தல்; 
போன்றிருத்தல் 

ஒத்த; ஒத்திரு 
ஒத்துள்ள 
ஒதுக்கீடு; முன்பதிவு 
நியமன ஒதுக்கீடு; பணியமர்த்த 

ஒதுக்கீடு 
ஒதுக்கம்; காப்பு; இருப்பு 
இந்தியச் சேம வைப்பகம் 

காப்பு நிதி ; ஒதுக்க நிதி 
சேமக் காவலர்; சேமக் காவல் 

பிரிவு 
ஒதுக்கீடு செய்த 

காப்புக் காடுகள் 

ஒதுக்கிய நிலம் 

ஒதுக்கிய இடம் 
பாதுகாக்கப்பட்ட; முன்பதிவு 
செய்த; ஒதுக்கீடு செய்த; கலந்து 

பழகாத; ஒதுங்கி நிற்கிற 
சேமப்படைப் பகுதி; நெருக்கடி 

நிதி 
நீர்த்தேக்கம் 
நிலவரி மறு 
நிலத்தீர்வை 

மறுகுடியேற்றம் 
மீண்டும் உருவமை; 

உருக் கொடு 
மாற்றியமை 

மாற்றுதல் 

வசி ; குடியிரு 
குடியிருப்பு; குடியிருப்பிடம் 
வசிப்பவர் 

உள்ளுறை இயக்குநர் 

குடியிருப்பு சார்ந்த; வசிப்பிடம் 

குடியிருப்புப் பகுதி 

ஏற்பாடு; 
மறு விதிப்பு; 

மீண்டும்



Residual 

Residue 

Resign 

Resignation 

Resist 

Resistance - 

Resistant 

Resolute 

Resolution 

Resolve 

Resonance 

Resonant 

Resort 

Resound 

Resounded 

Resource 

Resourceless 

Resources 

Respect 

Respectable 

Respected 

Respectful 

Respectfully 

Respective 

Respectively 

Respite 

Resplendent 
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மிச்சமான; மீதியான 

எஞ்சியது; மிச்சம் 
பதவியைத் துற, பதவியை விடு, 

பதவி விலகு; பதவித் துறப்புக் 
கடிதம் கொடு 

பதவி விலகல் 

தடை செய்; எதிர்ப்பு செய்; தடங்கல் 
செய் 

தடுப்பாற்றல்; நோய் எதிர்ப்பு . 

ஆற்றல் | 
எதிர்க்கிற, தடங்கல் செய்கிற; 

தடுக்கிற 
உறுதி கொண்ட; பின்வாங்காத 

தீர்மானம்; முடிவு 
தீர்மானம் செய்; தீர்மானம் 

நிறைவேற்று; தீர்மானி; முடிவு 
செய் 

எதிரொலி 

எதிரொலிக்கிற 

போக்கிடம்; புகலிடம்; தங்குமிடம்; 
கூடும் இடம் 

எதிரொலி செய்; முழங்கு 

எதிரொலித்த 

வாய்ப்பு வளம் 

வழியற்ற; வாய்ப்பு வசதியற்ற 

வள வாய்ப்புகள்; மூல வளங்கள் 

மதிப்பு; கண்ணியம்; தொடர்பு 

மதிப்பிற்குரிய ; வணக்கத்திற்குரிய 

வணங்கத்தக்க; மதிப்பிற்குரிய; 
மதிப்பு மிக்க 

மதிப்புடன் 

நன்மதிப்புடன் 

தொடர்பான: 

முறையே 

இடை ஓய்வு; இடையமைதி 

பேரொளி வீசுகின்ற; 
பெருஞ்சிறப்புடைய



‘Respond 

Respondent 

Response 

Responsibility 

Responsible 

Responsive 

Rest House 

Rest 

Resting 

Restitution 

Restless 

Restlessness 

Restoration 

Restore 

Restrain 

Restraint 

Restrict 

Restricted 

Restriction 

Restrictive 

Restructured 

Resubmitted 

Result 
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மறுமொழி கூறு 

வழக்கெதிரர்; எதிர்வாதி; எதிர் 
வழக்காளர்; மேல்முறையீட்டாளர் 

ஏற்புத் தன்மை; பதிற்குறிப்பு; எதிர்ச் 
செயல் 

பொறுப்பு 

பொறுப்புடைய ; சொல்லக் கூடிய ; 
மறுமொழி 

விடையளிக்கிற, எதிர் வினைபுரிகிற 

ஓய்வில்லம்; ஓய்வு விடுதி 

ஒய்வு ; அமைதி 
சார்ந்துள்ள 

மீட்டளிப்பு; பறித்ததை மீட்டுக் 
கொடுத்தல்; சீர்ப்படுத்திக் 
கொடுத்தல் 

அமைதியற்ற; மனம் கலங்கிய; 

கவலை கொண்ட 

அமைதியின்மை; . தவலை; 
கலக்கம் 

சீராக்கம்; மீட்பு; திருப்பிக் 
கொடுத்தல்; மீட்டுருவாக்கம் 

புதிதாக்கு; மீண்டும் உருவாக்கு 
அடக்கி வை; தடுத்து நிறுத்து 
தடை; தன்னடக்கம்; 
கட்டுப்படுத்தல் 

கட்டுப்படுத்து; 
எல்லைக்குட்படுத்து; தடு; 
தடையேற்படுத்து; தடைசெய் 

எல்லைக்குட்படுத்தப்பட்ட; 
எல்லையுள்ள; கட்டுப்படுத்திய; 
தடைசெய்த; தடை செய் 

வரையறை; தடைக்கட்டு; தடை 

தடுக்கிற, தடைசெய்கிற 
மறுபடி அமை 

மீளப் பணிந்தனுப்பப்படுகிறது 

பயன்; முடிவு; விளைவு; பலன்; 
தேர்வு முடிவு



Result Oriented 

Resultant 

Resulted 

Resume 

Resumption of Funds 

Resumption 

Resurrect 

Resurrection 

Retail Price 

Retail 

Retailer 

Retain 

Retained Disposal (R. Dis.) 

Retaining Fee 

Retaining Wall 

Retake 

Retaliate 

Retard 

Retardation 

Retention 

Rattling 

Retire 

Retired 

Retirement ; Retiring age 

Retold 
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பலனை நோக்கமாகக் கொண்ட; 
பலனை நோக்கியதான 

பயனான; விளைவான 

விளைவு அடைந்த; விளைவுற்ற 

சுருக்கம்; சாரம்; மீண்டும் தொடர்; 

முகாமையான; விவரக் குறிப்பு; 

விவர வரலாறு; தன்வாழ்குறிப்பு / 
தன்திறன் தொகுப்பு 
நிதியைத் திரும்பக் 
கைக்கொள்ளுதல் 

மறுதொடக்கம்; மறுபடி ஏற்றல் 

திரும்ப உயிர் உண்டாக்கு; 

புத்துயிர்ப்பு; மீண்டும் 
நடைமுறைப்படுத்து 

புதுப்பித்தல் 
சில்லரை விலை 

சில்லரை விற்பனை 

சில்லரை வணிகர் 

நிறுத்தி வை; வைத்திரு 
கொண்டிரு 

நிலையான முடிவு (௫.மு;) 
வழக்குரைஞர் தொடர்கட்டணம் 
தாங்கு சுவர் 

மீண்டும் எடு; திரும்ப எடுத்துக் 
கொள் 

எதிர்த் தாக்கு; எதிர்ச் செயல் 
சுணக்கம் செய்; காலத்தாழ்ச்சி 
தடங்கல்; தடை 

தடங்கல்; தடை; பின்னடைவு; 
ச்சி 

நிறுத்தி வைத்தல்; வைத்திருத்தல் 
ஆரவார ஒலி; பேரிரைச்சலான 
பணி ஒய்வு பெறச்செய்; பணி 
ஓய்வுபெறு; ஒய்வடை; ஓய்வு 
கொடு 

பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற 
ஓய்வு; பணி ஒய்வு; பணி நிறைவு; 
பணி ஓய்வு பெறும் வயது 

திரும்பச் சொல்லப்பட்ட



Retort 

Retracted Confession 

Retraining 

Retransfer 

Retransferred 

Retranslation 

Retransmit 

Retreading 

Retreat 

Retrench 

Retrenched 

Retrenchment of Staff 

Retrenchment 

Retrenchment list 

Retrial 

Retrieve 

Retro 

Retro action 

Retrocede 

Retrocession 

Retrograde 

Retrogression 

Retrogressive 

Retrospection 
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எதிருரை; எதிர்க்கூறு, 
எதிர்த்துச்சொல் 
மறுக்கப்பட்ட ஒப்புதல் 
வாக்குமூலம்; மாற்றப்பட்ட குற்ற 
ஏற்புரை 

மறு பயிற்சி 
மறுமாற்றல் 
மறு மாற்றல் செய்யப்பட்ட 
மறு மொழிபெயர்ப்பு 
தருப்பியனுப்பு 

உருளிப்பட்டைப் புதுப்பிப்பு; 
வட்டைப் புதுப்பிப்பு; 
மேற்பட்டையிடல்; மறுபட்டையிடல்; 
மீள்மிதியல் 

பின்வாங்கல்; பின்னடைவு 

ஆளைக்குறை; குறைவாக்கு, 
அகறறு; ஆட்குறைப்பு 

குறைக்கப் 
ஆட்குறைப்புச்செய்த 

பணியாளர் குறைப்பு 

ஆட்குறைப்பு; பணியாளர் குறைப்பு 

பணியிழந்தோர் பட்டியல் 

மறுநேர்கேட்பு; மறு ஆய்வு; மறு 
விசாரணை 

மீண்டும் பெறு; சீர்திருத்து; பழுது 
நீக்கு; மீட்டெடு; மீட்டெடுத்தல் 

பின்னுக்கு;பின்புறம்; 
பின்னோக்கிய முந்தைய 

எதிர்வினை 

பின்னோக்கிச் செல்; திரும்பச்செல் 

பின்னோக்கிச் செல்லுதல் 

பின்னோக்கிச் செல்கிற; வீழ்ச்சி 
முகமான 

பின்னோக்கிச் செல்தல்; வீழ்ச்சி 

பின்னோக்கிச் செல்கிற; வீழ்ச்சி 
முகமான 

பின்னோக்கல்



Retrospective effect 

Return of Document 

Return ticket 

Return 

Return, average 

Returned 

Returning Officer 

Returns 

Reunion — 

Reunite 

Reunited 

Reurge 

Revalidation 

Revaluation 

Revalue 

Revalued 

Revamp 

Reveal 

Revealing 

Revenge 

Revenue 

Revenue Board’s 

Revenue Department 

Revenue Deposit 

Revenue Division 

Revenue Receipts 
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முன்நாளிட்ட பயன் ; 

பின்னோக்கிய பயன்; கடந்த 
நாளிட்டுப் பயனளித்தல் 

ஆவணத்தைத் திருப்பிக் 
கொடுத்தல் 
திருப்புகைப் பயணச்சீட்டு 

திரும்பஅளி; திரும்பிவா : 
நிரலளவு வருவாய்; தோராய 

வரும்படி 
திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது; திரும்பி 
வந்த; மீண்டும் வந்த 

தேர்தல் அலுவலர் தேர்தல் பொறுப்பு 
அலுவலர 
விவர அறிக்கை 

திரும்பச் சேர்தல் ; மீண்டும் ஒன்று 
சேர்தல் 

மீண்டும் இணை, சேர் 

மீண்டும் இணைந்த; 
மீள் ஒருங்கிணைந்த 

மீண்டும் தூண்டு; மீண்டும் 

வலியுறுத்து ் 
மீண்டும் செல்லுபடியாக்கல் 

மறு மதிப்பீடு 

மறுமுறை மதிப்பிடு 
மறு மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட 

சீரமைப்பு 

வெளிப்படுத்து; வெளியிடு 

வெளிப்பட்ட; வெளிப்படுத்துகிற . 

பழிவாங்கு; பழியுணர்வு 
வருவாய் 

வருவாய்க் குழுமம்; வருவாய்க் குழு 
வருவாய்த் துறை 

வருவாய் வைப்புத்தொகை 

வருவாய்க் கோட்டம் ் 

வருவாய்த் துறை வரவினம்



Revenue Recovery 

Revenue Stamp 

Revenue Summons 

Reverence 

Reverend 

Reverent 

Reverential 

Reversal 

Reverse 

Reversed 

Reversion 

Revert 

Reverted 

Revertible 

Revertment 

Review petition 

Review 

Reviewed 

Reviewer 

Revise 

Revised Estimate 

Revised Proposal 

Revised 

Revision 

Revision Petition 

Revivable 

Revival 

472 

வரித்தண்டல்; வருவாய்ப் பிடித்தம்; 
வரி வசூல் 

வரி வில்லை 

வருவாய்த் துறை அழைப்பாணை 

பெருமதிப்பு 

மதிப்பிற்குரிய, வணக்கத்திற்குரிய 

மேதகைமை |; மரியாதையுள்ள 

மேன்மைமிக்க 

புறந்திருப்பல் ; தலைகீழாக்குதல்; 
திருப்பம்; பெரும் மாற்றமுள்ள; 
எதிரிடைமாற்றம் 

பின்புறம்; தலைகீழான 

திருப்பப்பட்ட; திரும்பிய) பழைய 
பணிக்குத் திருப்பப்பட்ட 

பணியிறக்கம்; முந்தைய பணிக்குத் 
திரும்பல் 

மாற்று; பழைய நிலைக்குத் திருப்பு; 
திரும்பிச் செல் 

பழைய நிலைக்கு (பதவிக்குத்) 
திருப்பி அனுப்பப்பட்ட 

மாற்றத்தக்க 
அணை சுவர்; பற்றுச் சுவர் 

மறுஆய்வு மனு 
மறு ஆய்வு 
ஆய்வு செய்யப்பட்ட 

திறனாய்வாளர் 

பிழைத்திருத்தம் செய்; திருத்தம் 
செய்; திருத்தி எழுது 
திருத்திய மதிப்பீடு 
திருத்தப்பெற்ற கருத்துரு 
திருத்தப்பட்ட; திருத்திய 
சீராய்வு 

சீராய்வு மனு 

உயிரூட்டத்தக்க; பிழைத்தெழச் 
செய்யத்தக்க 

மீட்டுயிர்ப்பு; புத்தாக்கம்; 
புத்துயிரளிப்பு



Revocable 

Revocation 

Revoke 

Revolt 

Revolting 

Revolution 

Revolutionalize 

Revolutionary 

Revolutionist 

Revolve 

_ Revolver, 

Reward 

Rewarded 

Rewritten 

Rice 

Rich 

Ride 

Rider 

Ridge change over 

Ridge characteristics 

Ridge enclosure 

Ridges 

Ridicule 
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மறுக்கத்தக்க; கண்டனம் 
செய்யத்தக்க; திரும்பப் 
பெறத்தக்க; நீக்கத்தக்க; 

மாற்றத்தக்க) மாற்றத் தகுந்த 
கண்டனம்; மறுப்பு; திரும்பப் 
பெறல்; நீக்குதல் 

மாற்று; தள்ளுபடிசெய்; திரும்பப் 
பெறு; நீக்கு; மறு பரிசீலனை; மீள் 
நிலைப்பாடு 

கிளர்ச்சி செய்; புரட்சி செய் 

வெறுப்பூட்டுகிற, அருவருப்பான 

புரட்சி; சுழற்சி 

பெருமாற்றம் செய் 

புரட்சியான 

புரட்சிக்காரன்; புரட்சியாளன் 

சுற்று; சுழல்; உருள் 
சுழல் கைத்துப்பாக்கி; சுழல் 
துமுக்கி 

பரிசு; வெகுமதி ' 

பரிசளிக்கப்பட்ட 

திரும்ப எழுதப்பட்ட 

அரிசி; சோறு 

பணக்கார; செல்வமுள்ள; விலை 

உயர்ந்த; வசதியுள்ள; செழிப்பான 

இவர்ந்து செல்; (குதிரையில் / 
ஈருருளியில்) ஏறிச்செல்; 
சவாரிசெய் 

இவர்வோர்; சவாரி செய்பவர்; 
ஏறிச் செல்பவர் 

போக்கு மாறும் இணை வரிகைக் 
கோடுகள் 

வரிகைக் கூறுகள் 

வரிகை அடைப்பு 

விரல்; உள்ளங்கை 

பாதங்களிலுள்ள மெல்லிய 
கோடுகள் 

நகையாடல்; எள்ளல்; கேலி பேசுதல்; 
ஏளனம் செய்தல்



Ridiculous 

Rifle 

Right 

Right to Information Act 

Righteous , 

Rightly 

Rights 

Rightwards 

Rigid 

Rigidity 

Rigorous 

Ring Leader 

Ring off to 

Riot 

‘ Rioter 

Riotous 

Riparian Right 

Rise 

Rising and setting 

Rising demand 

Rising generation 

Rising 

Risk 

Risky 

- Rite 

Rite of hospitality 

Rites, funeral 

Rites; Rituals 
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ஏளனமான; பொருத்தமற்ற; 

இழிவுபடுத்துகிற 
புரிகுழல் சுழல் துமுக்கி 
சரியான; பொருத்தமான; உரிய 

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் 

நேர்மையான 

சரியாக; ஏற்ற வகையில் 

உரிமைகள் 

வலப்புறமாக 

விறைப்பான; கட்டுறுதியான; 

விட்டுக்கொடுக்காத; உறுதியான; 
கண்டிப்பான 

கடுமை; உறுதி 

கடுமையான; கண்டிப்பான 

கலகத் தலைவன் 

(தொலைபேசியில்) பேச்சை முடி 

கலகம்; கலவரம் 

கலகக்காரன்; அமைதியைக் 
குலைப்பவன் 

தொல்லை தருகிற; கலகம் 
செய்கிற 

ஆற்றங்கரை நிலம் சார் உரிமை; 
ஆறு செல்லும் வழியில் (இரு 
கரைகளின் ஓரம்) கீழ்ப்பகுதிகளில் 
அமைந்த நிலங்களுக்கு நீர் பெறும் 
உரிமை 

நில்; எழுந்திரு; விழித்தெழு; 
தோன்று; ஏற்றம்; அதிகரிப்பு; உயர்வு 
எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும் 

அதிகரிக்கும் தேவை 

புதிய தலைமுறை 

ஏறுகிற; உயருகிற 

இடையூறு; இன்னல் 

இடையூறான; கேடார்ந்த 

சடங்கு; வழக்கம்; செயல்விதி 
விருந்தோம்பல் 

ஈமச்சடங்கு 

சடங்கு முறை



Rival 

Rivalry 

River Valleys 

River 

Riverbed 

Road 

Road Roller 

Road sense 

Road worthy 

Roam 

Roaming 

Robber 

Robbery 

Robot 

Robust 

Rock bottom 

Rock 

Rocket 

Rod 

Role 

Roll call 

Roll of Honour 

Rolled print 

Roman Numerals 

Roneo 

Roneo machine 

Roof 
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எதிராள்; போட்டியாளர்; எதிராளி 

போட்டி 

ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்குகள் 

ஆறு 
ஆற்றுப் படுகை 

சாலை 

சாலை உருளை 

சாலையில் செல்வோர் விதிகளை 
மதித்துப் பின்பற்றி நடக்கும் - 
உணரவு 

(வண்டி, வாகனம், ஊர்தி 
ஆகியன) சாலையில் 

செல்லுவதற்கு ஏற்றதாக, 
விதிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்துத் 

தகுதிகளும் கொண்டிருத்தல் 
சுற்று; சற்றித்திரி ; சுற்றியலை 
சுற்றுதல்; திரிதல்; அலைதல் 

கொள்ளையன்; திருடன் 

கொள்ளை; வழிப்பறி 

இயந்திர மனிதன் 
உறுதியான உடல் கொண்ட ; 

கட்டுரமார்ந்த 

அடிமட்டம் 

பாறை 

ஏவுகணை 

தண்டு; கம்பி 

நடிப்பு; செயல்; கடமை; நடிப்பவரின் 
பாகம்; பங்கு; பாத்திரம் (அங்கம்) 

வருகைப் பதிவு 

சிறப்புற்றார் பட்டியல் 

உருட்டி எடுக்கப்படும் விரல் 
வரிகைப் பதிவு (அ முழு விரல் 
வரிகைப் பதிவு 

உரோமன் எண்கள் 

படிபெருக்கி; படி பெருக்கு 

படி பெருக்கும் கருவி 

கூரை



Roofy 

Room 

Root cause 

Root 

Rope 

Ropeway 

Rose 

Roster 

Rostrum 

Rotary 

Rotation 

Rotation of Crops 

Rotten 

Rough 

Rough Copy 

Rough Draft 

Rough Estimate 

Rough Paper 

Rough Sketch 

Roughly 

Round about 

Round 

Rounding off 

Roundly 

Route 

Route Map 

Routine 

Routine Clerk 

Routine File 
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கூரையுள்ள 

அறை 
அடிப்படைக் காரணம் 

மூலம்; வேர்; காரணம் (அடிப்படை) 

கயிறு; வடம்; மெல்லிய கயிறு 

கயிற்றுப் பாதை 

முளரி ; இளஞ்சிவப்பு; ரோசா 

வேலைமுறைப் பட்டியல் 

சொற்பொழிவு மாடம் 

சுற்றுகிற, அலைகிற; திரிகிற 
சுழற்சி; சுழல்முறை 
சுழல்முறைப் பயிர் 

அழுகிய, பயனற்ற; சீரழிந்த 
தற்காலிகமான; முழுமையற்ற; 

" மேடு பள்ளமான; வரண்ட; 

கரடு முரடான (சமமற்ற 
திருத்தத்திற்கு உட்பட்ட 
முதற்படி 
முதல் வரைவு 
தோராய மதிப்பீடு 

முதற்படி எழுதும் தாள் 
தோராய வரைபடம் 

மேலோட்டமாக 

சுற்றுவளைவான; ஏறக்குறைய 

கோளம்; வட்டம்; சுற்றுதல்; வட்ட 
வடிவமான; உருண்டை 

வடிவமான; நாற்புறமும் 
முழுமையான 

முழுமையாக்கல் 

முழுமையான 

வழித்தடம் 

வழித்தடக் குறிப்புப் படம்; 
வழித்தட வரைபடம் 
வாலாயம் 

வாலாய எழுத்தர் 

வாலாயக் கோப்பு



Routine Order 

Routine visit 

Routine work 

Row 

Rowdyism 

Royal 

Royalty 

Rubber 

Rubber Stamp 

Rubber tube 

Rubbish 

Ruby 

Rude 

Rudely 

Rudimental 

Rudimentary 

Rudiments 

Rugged 

Ruling 

Ruin 

Ruination 

Ruined Tank 

Ruined 

Ruinous 
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வாலாய ஒழுங்கு 

வாலாயப் பார்வை 

வாலாய வேலை; அன்றாடப்பணி 

வரிசை; கலகம்; துடுப்பினால் 

தள்ளல் 

கட்டுப்பாடின்மை; அடங்காமை; 

துடுக்குத்தனம்; அரம்பத்தனம்; 
போக்கிலித்தனம் 

அரசனைப்போன்ற; மிக உயர்வான . 

உரிமைப் பங்கு; உரிமைத் தொகை 

தொய்வம்; அழிப்பான்; தோய்வை; 
தேய்ப்பான்; தொய்வை 

இழுவை முத்திரை 
தொய்வைக் குழாய்; இரப்பர் 
குழாய் 

குப்பை; கூளம்; கட்டடக் கழிவு 

சிவப்புக்கல்; சிவப்புமணி; 
மாணிக்கம் 

முரட்டுத்தனமான; நயமற்ற 

முரட்டுத்தனமான; 
அநாகரிகமான; பண்பற்ற; 
படிப்பறிவற்ற 

அடிப்படையான; தொடக்க 
நிலையிலான 

அரிச்சுவடிப் பாடம் போன்ற; 
தொடக்கம் சார்ந்த; 
அடிப்படைக்குரிய; முதற்கண் 
செல்வதற்கான; அடிப்படை 

மூல அடிப்படை அறிவு; மூலக் 
கருக்கூறு, தொடக்கநிலை 

கரடுமுரடான 

ஆட்சி; கோடிடல்; கோடு; ஆள்கிற; 

கட்டுப்படுத்துகிற 
கேடு; அழிவு; வீழ்ச்சி 
அழிவு 
தூர்ந்த ஏரி; பாழடைந்த ஏரி 
அழிவுற்ற 
கேடான; அழிவு தரக்கூடிய



Ruins 

Rule 

Rule out 

Ruled paper 

Ruled 

Ruler 

Rules of games 

Rumination 

Rumour 

Run 

Running 

Running Commentary 

Running Current 

Running Note File 

Running race 

Runway 
Rupee 

Rupees in thousands 

Rupture 

Rural 

Rural Development 

Rural Housing Scheme 

Rural Manpower Scheme 

Rural Water Supply Scheme 
Rush of Expenditure 

Rush 

Rust 

Rustic 

Rusticate 

Rusticated 
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இடிபாடுகள்; அழிபாடுகள் 
நெறி ;: முறைமை; ஆள்; விதி; 
சட்டம்; அரசாட்சி; விதி; முறைமை 
தகுதியற்றதெனத் தள்ளு 
கோடிட்ட தாள் 
ஆளப்பட்ட 
வரைவு; ஆட்சிசெய்பவர்; 
ஆட்சியாளர் 
விளையாட்டு நெறிகள் 
கடந்த காலம் பற்றி, கழிந்த 

. ணும் ரி ங்குகள் 

தின்றதை அசை போடுதல் 
ஊர்ப்பேச்சு; அலர்; வதந்தி 
ஒடு; நடத்து; இயக்கு 
ஒட்டம்; ஓடுதல், ஒடுகிற; 
நடைபெறுகிற 

தொடர் குறிப்புக் கோப்பு 
ஒட்டப் போட்டி 
ஓடுபாதை 
ரூபாய், உரூபாய் 

முறிஷ தகர்வு 
ஊரகம் 

ஊரக வளர்ச்சி 

ஊரக வீட்டுவசதித் திட்டம் 
கரக மாந்த ஆற்றல் திட்டம் 
ஊரகக் குடிநீர் வழங்கு திட்டம் 
திரள்வேகச் செலவினம் 
ஓட்டம்; விரைவு; பாய்ச்சல்; ஒடு; 
பாய்ந்து செல்; விரைவாக 

துரு; துருப்பிடி 
நாட்டுப்புறத்தார் ; ஊர்ப்புறத்தார் 
ஊர்ப்புறத்தில் வாழ்; வெளியேற்று 
வெளியேற்றப்பட்ட



Ruthless 

Ryot 
Ryotwari 

Sabotage 

Sachet 

Sack 

Sackful 

Sacred 

Sacredness 

Sacrifice 

Sad 

_ Sadden 

Saddle 

Sadhu 

Sadly 

Safe 

Safe custody 

Safe custody articles 

Safeguard 

Safely 

Safety locker 

Safety 

Saffron 

Sagacity 

Sage 

Said’ 

Sail 

Sailer 

Sailor 

Saint 

இரக்கமர ௦ 

உழவன்; விவசாயி 

நேர் குடிவார முறை 

அழிவுச் செயல்; வேண்டுமென்றே 
அழி; சதிச்செயல்; சீர்குலைப்பு 

பொட்டலம்; சிறு பை 

பாழாக்கு; பணியிலிருந்து நீக்கு; . 
கோணிப் பை 

கோணிப் பை நிறைய 

தூய; திருநிலையான; புனிதமான 

தூய்மையான; புனிதம் 

ஈகம் 

வருத்தமான; வருந்தத்தக்க 
வருத்து; வருந்தச்செய் 
சேணம்; பொறுப்புச் சுமத்து 

சாது; துறவி 
வருத்தத்துடன்; வருத்தத்தோடு 
காப்புப் பெட்டகம்; காப்பு 
நிலையடுக்கு 

சேமக் காப்பு; காப்புப் பொறுப்பு 

சேமக் காப்பில் உள்ள 
பொருள்கள் 

காப்பு, காப்பு செய்; பாதுகாத்திடு 
பாதுகாப்பாக; அச்சமில்லாமல் 

காப்புப் பெட்டகம் 

பாதுகாப்பு; அச்சமின்மை 

குங்குமப்பூ 

அறிவு நுட்பம் 
அறிஞர்; முனிவர் 
சொல்லிய; சொல்லப்பட்ட 

கப்பல்; பாய்மரம்; கடற்பயணம் 

பாய்மரக்கலம் 

கடலோடி; கப்பலோட்டி 

முனிவர்; துறவி 

1



Sake 

Salad 

Salaried 

Salaries and Allowances 

Salary 

Salability 

Sale account 

Sale deed 

Sale price 

Sale proceeds 

 Saleable 

Sales analysis 

Sales assistant 

Sales depot 

Sales ledger 

Sales Tax 

Sales 

Salesman 

Salesmanship 

Salient feature 

Saloon 

Salt 

Saltern 

Salutation 

Salute 

Salutation 

Salvage 

Salvation 
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காரணம் 

பச்சடி 

சம்பளம் பெறுகிற ; ஊதியம் 
வாங்குகிற 

சம்பளங்களும் படிகளும் 

சம்பளம் 

விலைப்பாட்டுத் திறம் ; 
விற்றுப்போகும் தன்மை 

விற்பனைக் கணக்கு 

விற்பனை ஆவணம் 

விற்பனை விலை 

விற்றுமுதல்; விற்பனைத் தொகை 

விற்கத்தக்க; விற்கக்கூடிய 

விற்பனைப் பகுப்பாய்வு 

விற்பனை உதவியாளர் 

விற்பனைக் கிடங்கு 

விற்பனைப் பேரேடு 

விற்பனை வரி 

விற்பனை 

விற்பனையாளர் 

விற்பனைத் திறமை 

சிறப்பியல்புகள்; நிகரில் கூறுகள்; ' 
சிறப்புக் கூறுகள் ் 

முடிதிருத்தகம்; வசதிமிக்க 
தனிப் பெட்டி (தொடர்வண்டி); 
சொகுசுப் பெட்டி 
உப்பு 

உப்பு காய்ச்சுமிடம்; உப்பு 
உலர்த்துமிடம் 

வணங்குமுறை 
வணக்கம்; வணக்கம் தெரிவி; 
வணங்கு 

(தெரிவித்தல்) 
அழிவு மீட்பு; அழிவுக் காப்பு 
மீட்பு



Same 

Sample 

Sampling 

Sanad 

Sanatorium 

Sanctification 

Sanctify 

Sanction 

Sanction to Prosecute 

Sanctioned 

Sanctioned strength 

_ Sanctioning authority 

Sanctioning powers 

Sanctity 

Sanctorum 

Sanctuary 

Sanctum 

Sand bank 

Sand sluice or Scour sluice 

Sand 

Sandal 

Sandy 

Sanitarian 

Sanitary arrangement 

Sanitary design 

Sanitary Inspector 

_ Sanitary 

Sanitation 

Sap wood 

Sapling planting 

Sapphire 
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அதே போன்ற; ஒரே படித்தான; ஒரே 
மாதிரியான 

மாதிரி 
மாதிரி சேர்ப்பித்தல்; மாதிரி 

எடுத்தல் 
பட்டயம்; கொடை ஆவணம் 

நலவழி நிலையம்; நலஆக்க 
நிலையம்; நல மருத்துவ 
நிலையம் 

து£ய்மைப்படுத்துதல்; 

புனிதப்படுத்தல் 
தூய்மைப்படுத்த; புனிதப்படுத்து 
ஒப்பளிப்பு, ஒப்புதல் 
குற்றவழக்குத் தொடர அனுமதி 

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட 

ஒப்பளிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை 

ஒப்பளிக்கும் அதிகாரி 
ஒப்பளிக்கும் அதிகாரங்கள் 

தூய்மை; புனிதம் 

கருவறை 

புகலிடம்; காப்பிடம் 

கருவறை 

மணற்கரை 

அடிமட்ட மதகு 
மணல் 

சந்தனம்; காலணி 

மணற்பாங்கான 

துப்புரவுப் பணியாளர் 

துப்புரவு ஏற்பாடு 
துப்புரவு அமைப்புமுறை 

துப்புரவு ஆய்வாளர் 
உடல்நலமுள்ள; உடல்நல 
மேம்பாட்டுக்குரிய 

துப்புரவு 
மரப்பட்டை 

மரம் நடுதல் 

நீலக்கல்; நீலம்



Sarcasm 

Sarcastic 

Sardonyx 

Saree, sari 

Sarsaparilla 

Satellite Town 

Satiable 

Satiation 

Satiety 

Satire 

Satiric 

Satirize 

Satisfaction 

Satisfactorily 

Satisfactory 

Satisfiable 

Satisfied 

Satisfy 

Satisfying 

Satisfyingly 

Sattellite 

Saturate 

Saturated 

Saturation 

Saturday 

Saturn 

Save one’s bail 

Save 

Savings Account 

Savings Bank 

Savings Deposit 

Saw Mill 
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வசைச்சொல்; கடுஞ்சொல் 

வசைப்பாங்குடைய; கேலியான 

கோமேதகம்; தகமணி 

புடைவை; சீலை 

நன்னாரி 

துணை நகரம் 

மனநிறைவான 

மனநிறைவு 

திகட்டிப்போதல் 

அங்கதம்; பகடி 

கிண்டல்; பகடி நிறைந்த; பகடியான 

கேலி செய்; கிண்டல் செய் 

மனநிறைவு 

மனநிறைவாக 

மனநிறைவான 

மனநிறைவளிக்கத்தக்க 

மனநிறைவு; மனநிறைவடைந்த. 

மனநிறைவு செய்; 

மனநிறைவாக்கு 

மனநிறைவளிக்கக்கூடிய 

மனநிறைவு செய்வதாக; 
மனநிறைவு செய்தவாறு 

துணைக்கோள் 

தெவிட்டச் செய் 

தெவிட்டிய 

பொந்திகை; மனநிறைவு 

சனிக்கிழமை; காரிக்கிழமை 

சனிக்கோள்; காரிக்கோள்: 
மைம்மீன் 

வரம்பு கடவாமையால் பிணை 
காத்தல் 
காப்பாற்று 

சேமிப்புக் கணக்கு 

சேமிப்பு வைப்பகம் 

சேமிப்பு வைப்புத்தொகை 

மரமறுக்கும் ஆலை; மர அறுவை 
ஆலை; வாள் பட்டறை



Saw 

Sawer, Sawman 

Say 

Say, that is to 

Saying 

Scale 

Scale of pay 

Scan 

Scandal 

Scandalize 

Scandalous Questions 

Scanner 

Scanning 

Scant 

Scanty 

Scape goat 

Scar 

Scarce 

Scarcity 

Scared 

Scatter 

Scattered 

Scavenger; Sweeper 

Scavenging 

Scavenging Tax 

Scenario 

Scene 
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மரவாள் 

மரமறுப்பவன்; தச்சன் 
கூற்று; உரை; சொல்; பேசு; கூறு 

அதாவது; என்னவென்றால் 
உரை; கூற்று; மூதுரை; பழமொழி 

அளவுகோல்; படிமுறை 

சம்பள ஏற்ற முறை 
தடவியறிதல்; ஊடுகதிர்வீச்சு; 
ஊடு கதிர்ப்படம்; உள்ளறி; 

ஊடுநோக்கு 

மதிப்புக்கேடு; பெயர்க்கேடு; பெயர் 
ரச்சொல்: குற்றச்சாட்டு; களங்கப் 

பெயரைக் கெடு; களங்கம் சுமத்து; 

குற்றம் சுமத்து 
பழி தூற்றும் வினாக்கள்; 
இழிவான வினாக்கள் 

ஊடுகதிர் படக் கருவி; 

ஊடுநோக்கி; நுண்ணொளி 
வரைவி 

கதிர்வரிம்பி; வரியோட்ட வழி; 

ஆராய்தல்; ஸ்கேன் செய்தல் 

குறைவான; பற்றாத; 

போதுமானதாக இல்லாத 
(போதுமானதற்ற) 

போதுமானதற்ற; சொற்பமான 
குறைவான 

பலியாடு; காவு ஆடு 

காயத்தழும்பு; புண்வடு 

சொற்பமான; கிடைக்காத; 

குறைவான 
போதாமை; பற்றாக்குறை 

வெருட்சியுற்ற; கலக்கமுற்ற 

சிதறல்; தூவுதல் 

சிதறடிக்கப்பட்ட; சிதறிய 

துப்புரவுப் பணியாளர் 

துப்புரவு செய்தல் 

துப்புரவு வரி 
இயற்கைத் தோற்றம் 

காட்சி; நிகழிடம்



Scenery 

Scent 

Scented 

Schedule 

Scheduled Banks 

Scheduled Castes 

Scheduled Tribes 

Scheduled 

Scheme 

Schemer 

Scheming 

Scholar 

Scholarship. 

School Zone 

School 

Science Association 

Science 

Scientific knowledge 

Scientific 

Scientifically 

Scientist 

Scissor 

Sizable 

Scooter 

Scope 

Score 

Scout Master 

Scout 

Scrap 
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இயற்கைத்தோற்றம்; 
இயற்கைக்காட்சி 

நறுமணம்; நறுமணத் திரவம் 

நறுமணமுள்ள; நறுமணமூட்டிய 

அட்டவணை; நிகழ்நிரல் 

பட்டியலிடப்பட்ட வங்கிகள்; 

பட்டியலிடப்பட்ட வைப்பகங்கள் 

பட்டியல் வகுப்பினர் 

பழங்குடியினர் 

அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட; 
திட்டமிட்ட 

திட்டம்; ஏற்பாடு; சூழ்ச்சிமுறை 

திட்டமிடுபவர் 

சூழ்ச்சி செய்கிற வழிவகை 
செய்கிற 

அறிஞர்; வல்லுநர் 
படிப்புதவித் தொகை; 

உதவித்தொகை 

பள்ளிப் பகுதி 

பள்ளிக்கூடம்; பாடசாலை 

அறிவியல் கழகம் 

அறிவியல் 

அறிவியலறிவு 
அறிவியல் சார்ந்த 

அறிவியல் முறைப்படி 

கண்டுபிடிப்பாளர்; அறிவியலாளர் 

கத்தரிக்கோல் 

கைப்பற்றத்தக்க; பறிமுதல் 
செய்யத்தக்க 

துள்ளுந்து; குதியுந்து 
வாய்ப்பு; செயற்பரப்பு; நோக்கம் 
பெற்ற மதிப்பெண்; எண்; மொத்த 
எண்ணிக்கை; காரணம் 

சாரண ஆசிரியர் 

சாரணர் 

வேண்டாத பொருள்கள்; கழிவுப் 

பொருள்; பழுதுற்ற பொருள் 

Zé



Scrawl; Scribble 

Screen 

Screw 

Scribbler - 

Script 

Scriptural 

Scripture 

Scrub jungle 

Scrupulous 

Scrutinize 

Scrutiny 

Sculptor 

Sculpture 

‘Sea Customs 

Sea Mail 

Sea worthiness 

Sea 

Seal 

Sealed Cover 

Sealed Tender 

Sealed 

Sealer 

Sealing Wax 

Sealing 

Seamen 

Search 

Search Fee 

Search slip 

Search Warrant 

Search Without Warrant 

Searching 
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கிறுக்கல்; கிறுக்கு 

திரை; தடுப்பு, மறைப்பு 

திருகாணி; மரையாணி 

கிறுக்கி எழுதுபவர் 

வரிவடிவு; மூலப்படி 

அறநூலின்படி 
அறநூல் 
புதர்க்காடு 
விழிப்போடுள்ள; தவறுதலற்ற 

நுண்ணாய்வு செய்; கூர்ந்தாய்வு 
செய் 

கூர்ந்தாய்வு; ஆராய்தல்; 
நுண்ணாய்வு 

சிற்பக் கலைஞர்; சிற்பி 

சிற்ப வேலைப்பாடு; சிற்பக்கலை 

கடற்சுங்கம் 

கடலஞ்சல் 

கடற்பயணத் தகுதியுடைமை 

கடல் 

முத்திரை 
முத்திரையிட்ட உறை 

முத்திரையிட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி 

முத்திரையிடப்பட்ட; மூடிய 
முத்திரையிடுபவர் 

முத்திரை அரக்கு 
முத்திரையிடல் 

கப்பலோட்டிகள்; மாலுமிகள்; 
மீகாமன் 

தேடுதல்; தேடு; ஆராய் 
தேடுதல் கட்டணம் 

தேடுதாள் 
தேடுதலுக்கான பிடியாணை; 
தேடல் பிடியாணை 

பிடியாணையற்ற தேடுதல் 

தேடுதல்; ஆராய்ச்சி



Season 

Season Ticket 

Seasonably 

Seasonal 

Seasonally 

Seat 

. Seat of justice 

Seated 

Secede 

Seceder 

Secession 

Secluded 

Seclusion 

Seclusionist 

Second 

Second Appeal 

Second class 

Secondary classification | 

Secondary Education 

Secondary Evidence 

Secondary grade teacher training 

Secondary grade teacher 

Secondary School Leaving 

Certificate (S.S.L.C.) 

Secondary school 

Secondary 

Seconded 

Seconder 

Seconding 

Secondly 

Secrecy 
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பருவம்; பருவகாலம் 

காலவரைப் பயணச்சீட்டு 

காலத்தின்படி; காலத்தையொட்டி 

பருவத்து; பருவம் தொடர்பான 

பருவத்தில்; காலப்படி 

இடம்; இருக்கை 

நீதியரசர் இருக்கை 

பிரிந்து செல் 

விலகிச்செல்லல்; தொடர்பு நீக்கல்; 
விலகியிருத்தல் 

ஒதுங்கிய; தனிமைப்படுத்தப்பட்ட; 
தனிமையான; தனித்த; யாருமற்ற 

தனிமை 

தனித்து வாழ்பவர் 
வழிமொழி; நொடி; 
இரண்டாவதான; அடுத்தபடியான 

இரண்டாம் மேல்முறையீடு 

இரண்டாம் வகுப்பு 

துணைப் பகுப்பு 

இடைநிலைக் கல்வி 

சார்நிலைச் சான்று 

இடைநிலை ஆசிரியர் பயிற்சி 

இடைநிலை ஆசிரியர் 

இடைநிலைக் கல்வி நிறைவுச் 

சான்றிதழ் 

உயர்நிலைப்பள்ளி 

இரண்டாம் நிலையான; 

நடுத்தரமான; அடுத்த 
நிலையிலுள்ள 
வழிமொழிந்த 
வழிமொழிபவர் 
வழிமொழிதல் 
இரண்டாவதாக; இரண்டாவது 
முறையாக 

கமுக்கம்



Secret 

Secretarial Course 

Secretariat 

Secretariat Department 

Secretary 

Secretly 

Sect 

Section 

Section Head 

Section Officers 

Sectional 

Sectional View 

Sectionalism 

Sector 

Secular 

Secular State 

Secularism 

Secularist 

Secure 

Secured Creditors 

Secured 

Securely 

Securities 

Security 

Security Bond 

Security Deposit 

Security of the State 

Security Officer 

Security Proceedings 

Security Register 
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கமுக்கச் செய்தி 

செயலகப் பணிக் கல்வி 

செயலகம்; தலைமைச் செயலகம் 

தலைமைச் செயலகத் துறை - 

செயலாளர் 

கமுக்கமாக 

மதம்; மதப்பிரிவு 

பிரிவு; பகுதி 
பிரிவுத் தலைவர் 
பிரிவு அலுவலர்கள் 

உட்பிரிவு சார்ந்த; துறைப் பிரிவு 

சார்ந்த; வகுப்பு சார்ந்த; பகுதியான 

பகுப்பியல் நோக்கு; உட்கட்சிக் 

கருத்து 
வகுப்புவாதம் ; வகுப்புணார்ச்சி 

துறை; பகுதி; பிரிவு 
மதச் சார்பற்ற உலகியல் சார்ந்த 

மதச்சார்பற்ற அரசு 

மதச்சார்பின்மை; மதச்சார்பற்ற 
கொள்கை 

மதச்சார்பற்றவர் 

பாதுகாப்பான; இடரற்ற; பெறு; 

அடை 

ஈட்டுக் கடன்காரர் 

பாதுகாக்கப்பட்ட, அடைந்த; 
பிணையமுள்ள; கடனீடுள்ள 

காப்பான வகையில் 

கடனீட்டு ஆவணங்கள் 

கடனீடு: பிணையம்; பிணை; 
பாதுகாப்பு 

பிணைமுறி 

பிணைவைப்புத் தொகை 

நாட்டுப் பாதுகாப்பு 

மெய்க்காப்பு அலுவலர்; காப்பு 
அலுவலர்; பாதுகாப்பு அதிகாரி 

காப்பு நடவடிக்கைகள் 

பிணையப் பதிவேடு



Sediment 

Sedimentation 

Sedition 

Seed 

Seed Bed 

Seed Selection 

Seedling 

Seedsman 

Seek 

Seeker 

Seen 

Seepage 

Seer 

Segment 

Segregate 

Segregation 

Seigniorage 

_ Seizure 

Seldom 

Select Committee 

Select 

Selection 

Selection Grade 

Selective 

Selectively 

Self 

Self appraisal 

Self Assessment Report 

Self Cheque 

Self Confidence 

Self Consciousness 

Self Contained 
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கசடு; படிவு 

வண்டற்படிவு 
அரசுப் பகை மூட்டும் குற்றம்; அரச 
இரண்டகம்; அரச நிந்தனைக்குற்றம் 
விதை; வித்து 

நாற்றங்கால் 

விதைத் தெரிவு 
நாற்று 
விதை விற்பனையாளர் 

தேடு; நாடிச் செல்; விரும்பு 

ஆராய்பவர்; தேடுபவர் 

பார்த்த; பார்த்துவிட்ட 

கசிவு; ஒழுக்கு 
பார்வையாளர் பார்ப்பவர்; 
எதிர்காலமறிந்தவர் 

துண்டு; பகுதி; பிரிவு 
தனியாக்கு; கூறுபடுத்து; 
தனிப்படுத்து; பிரி 
தனிப்படுத்தல்; பிரித்து வைத்தல் 
உரிமை வரி; உரிமக் கட்டணம் 

கைப்பற்றுகை 

எப்பொழுதாவது; அரிதாக 

பொறுப்புக் குழு 

தேர்ந்தெடு; தெரிவு செய் 
தெரிவு; தேர்வு 
தெரிவு நிலை 

தேர்ந்தெடுக்கத்தக்க; தெரிவு 
செய்யத்தக்க 

தேர்ந்தெடுத்தவாறு 

தானே; தனது, தன்னுடைய 
தன் மதிப்பீடு 

தன் மதிப்பீட்டறிக்கை 
தன் காசோலை 

தன்னம்பிக்கை 

தன்னுணர்வு 
தன்னிறைவு அடைந்த



Self Control 

Self Defence 

Self Explanatory 

Self Government 

Self Interest 

Self Reliance 

Self Respect 

Self Restraint 

Self Sacrifice 

Self Satisfaction 

Self Seeking 

Self Service 

Self Sufficiency 

Selfish 

Selfishly 

Selfishness 

Self knowledge 

Selfless 

Selfmade 

Sell 

Sellable 

Seller 

Sellers association 

Selling Price 

Semester 

Semi Nomadic 

Communities 

Semi 

Seminar 

Semi skilled 
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தன்னடக்கம் 

தற்காப்பு 
தன்விளக்கமுடைய ' 

தன்னாட்சி 

தன்னலம் 

தற்சார்பு 
தன்மானம் 

தற்புலனடக்கம் 

தன்னல மறுப்பு 

தன் மனநிறைவு 

தன்னல நாட்டம் 

தானே சேவை, பணி செய்தல்; 

தற்படையல் 

தன்னிறைவு 

தன்னலமுடைய 

தன்னலமாக 

தன்னலம்; தன்னலத்தன்மை 

ஆன்ம அறிவு; தன்னறிவு 
தன்னலமற்ற 

தன் முயற்சியினால் உயர்ந்த; 

தன்னைத்தானே உருவாக்கிக் 

கொண்ட 

விற்றிடு; விற்பனை செய் 

விற்கக் கூடிய; விற்கத்தக்க 

விற்பனையாளர்; விற்பவர் 

விற்பனையாளர் சங்கம் 

விற்பனை விலை 

அறுதிங்கள்; பருவம்; பருவமுறை 

ஓரளவிலான நாடோடி 

இனத்தவர் 
பாதி; அரை 

கருத்தரங்கு 
பகுதித் தேர்ச்சிகொண்ட; 
ஒரளவு திறமையுள்ள; 

குறைத்திறத் தொழிலாளி



Senate (University) 

Senate House 

Send off 

Send 

Sender 

Senior 

Senior most 

Senior Scale 

Senior 

Seniority 

Seniority ; Order of 

Sensational 

’ Sense 

Senseless 

Sensible 

Sensitive | 

Sentence 

Sentiment 

Sentimental objection 

Sentimental 

Sentinel; Sentry 

Separable 

Separate 

Separated 

Separately 

Separation 

Septennial 
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(பல்கலைக் கழக) ஆட்சிப் பேரவை 

(பல்கலைக் கழக) 
ஆட்சிப் பேரவை மன்றம் 

வழியனுப்புதல்; விடை கொடுத்தல்; 
விடை கொடுத்தனுப்பு 

அனுப்பு 
அனுப்புநர் 
மூத்த; முதுநிலை; முந்தியவர் 
மிகவும் மூத்த 
முதுநிலைச் சம்பள விகிதம் 

மூத்த; முதுநிலையான; பெரிய; 

உயர்ந்த; மூத்தவர் 
பணிமூப்பு; முதுநிலை 

மூப்பு அடிப்படை வரிசை 

பரபரப்பூட்டுகிற 

புலன்; புலனுணர்வு; அறிவு நலம் 
அறிவற்ற; உணர்வற்ற 
நல்லறிவுடைய; செயல்முறைக்கு 

ஒத்த; நேர்மையான 

கூர் உணர்வுடைய; கவனமாகச் 

செயல்பட வேண்டிய 

தண்டனை விதிப்பு; தீர்ப்புச் 
சொற்றொடர் 

உணர்ச்சிவயக் கருத்து; 
__ விருப்புணர்வு 

உணர்ச்சிவழித் தடை 

உணர்வு நிறைந்த 
காவலாள் 

பிரிக்கக்கூடிய 

பிரி; தனியாக்கு; தனிப்படுத்து; 
பிரித்து வை; தனியாகு; பிரிந்திரு; 
தனியான; தனிப்பட்ட; வேறான 

பிரிக்கப்பட்ட; பிரித்த 

தனியாக; தனித்தனியாக 

பிரிவு; பிரிவினை 

ஏழாண்டுக்கொருமுறை; 
ஏழாண்டுகளுக்கான



Septic 

Septic tank (Latrine) 

Sequel 

Sequence 

Sequential 

Serenity 

Serial Number 

Serial 

Serialize 

Seriated 

Sericulture 

Series 

Serious 

Serum 

Servant 

Serve 

Service 

Service Book 

Service certificate 

Service Home 

Service inams 

Service of Summons 

Service Postage Stamps 

Service Roll 

Service verification 

Serviceable 

Service lent 

Servile 

Servitor 

Servitude 
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அழுகச்செய்கிற; அழுகலுற்ற 
கழிவு நீர்த்தொட்டி; அழுகு 
தொட்டி 
பின்தொடர்ச்சி; தொடர்விளைவு 

நிரலொழுங்கு; வரிசை முறை 

தொடர்வரிசையான; வரிசையான 

விளைவு கொண்ட 

அமைதி 
தொடர் எண் 

வரிசையான; வரிசைப்படியான; 

தொடருகின்றற தொடர்கதை; 
வரிசை 

வரிசைப்படுத்து 

வரிசை எண்ணிடப்பட்ட 

பட்டுப்புழுவளர்ப்பு 

வரிசை; தொடர்; தொகுதி 

கடுமையான; வினையியலான; 

கருத்தார்ந்த; துயரார்ந்த 
ஊனீர் 

பணியாள்; வேலையாள் 

தொண்டுசெய்; பணிசெய்,; 
பயன்படு; பரிமாறு; வேலைக்குதவு 

பணி; பணித் தொகுதி; சீராக்கம் 

_ பணிப்பதிவேடு 

பணிச் சான்றிதழ் 
தொண்டு இல்லம்; பணி இல்லம் 

பணி நல்கைகள் 

அழைப்பாணை சேர்ப்பித்தல் 

அரசுப்பணி அஞ்சல் வில்லைகள் 

பணிப் பட்டியல் 

பணி சரிபார்த்தல் 

பயன்படத்தக்க 

இரவற்பணி 

அடிமைத்தனமான; இழிவான 

வேலையாள் 

அடிமைத்தனம்



Session 

Sessions Court 

Sessions Judge 

Set an example 

Set apart Fund 

Set aside 

Set back 

Set off 

Set up 

Set 

Settle 

Settlement 

- Settlement for Criminals 

Sever 

Several 

Severally 

Severe 

Severely 

Severity 

Sew 

Sewage 

Sewage cart 
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அமர்வு; கூட்டத்தொடர்; வேளை 

குற்றவியல் அமர்வு நீதிமன்றம் 
குற்றவியல் அமர்வு நீதிபதி 
முன்மாதிரியாக இரு 

நிதி ஒதுக்கல்; நிதி ஒதுக்கி 
வைத்தல்; (குறித்த பணிக்கென) 
ஒதுக்கப்பட்ட நிதி 

நீக்கு; தள்ளுபடி செய்; 
செல்லாததாக்கு 

பின்னடைவு 

(பயணம் தொடங்கு; 
(வெடிகுண்டினை) 
வெடிக்கச்செய்; தூண்டு; 
ஈடுசெய்; உயர்த்து; சரியீடு; 
எதிரீடு 

அமைப்பு; அமை 

வை, பொருத்து; கெட்டியாக்கு; 

இணை, ஏற்படுத்து; மறைந்திரு; 
ஆழ்ந்த; உறைந்த; அணி; 
தொகுதி, தொகுப்பு, இரண்டு 
உறுதிப்படுத்து, முடிவுசெய்; நிறுவு, 
ஒத்துப்போ; குடியேறு; தங்கு; 
தங்கச்செய்; கொடுத்துத் தீர்; 
கொடு 

நிலத்தீர்வை முறை; தீர்வு, 
குடியேற்றம் 
குற்றவாளிகளுக்கான குடியேற்றம்; 
குற்றவாளிகளுக்கான ஒப்பந்தம் 

தொடர்பறு; துண்டி 

பல; பற்பல 

தனித் தனியாக 

கடுமையான; கண்டிப்பான 

கடுமையாக 

கடுமை 

தைத்திடு; தையல் வேலை செய் 

கழிவுநீர்; சாய்க்கடை; சாக்கடை 

கழிவுநீர் வண்டி



Sewage farm 

Sewage plant 

Sewer 

Sewing 

Sex 

Sex appeal 

Sex urge 

Shabby 

Shade 

Shadow 

Shake 

Shaky 
Shallow 

Sham 

Shame 

Shameful 

Shameless 

Shape 

Shapeless 

Share Capital 

Share 

Sharp 

Shawl 

Sheath 

Shed 

Sheet 

Shelf 

Shelter 

417-4--16௦ 
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கழிவுநீர்ப் பண்ணை 

கழிவுநீர் நிலையம்; கழிவுநீரகற்று: 
நிலையம் 

தைப்பவர்; தையற்காரர்; 

துன்னக்காரர் 

தையல் வேலை 

பாலினம் 

பாலுணர்வுத் தூண்டல்; 
பாலுணர்வுக் கவர்ச்சி; 
பெண்மைக் கவர்ச்சி 

பாலின் உந்துதல் 

எளிமையான; அற்பமான; இழி 
தோற்றமான; அலங்கோலமான 

நிழல் 
உருநிழல்; நிழல் 
நடுக்கம்; குலுக்கு; 

உறுதி குலையச்செய் 

உறுதியற்ற; நிலையற்ற 
ஆழமற்ற; பள்ளமான 

போலி 

வெட்கம்; இழிவு 

வெட்கக்கேடான; 

பழிப்பிற்கிடமான 

நாணமற்ற; அடக்கமற்ற 
வடிவு; உருவம் 

உருவமற்ற; வடிவமற்ற 
பங்குமுதல் 
பங்கு; பங்கு கொடு; பிரி; பங்கிடு; 

பங்குபெறு 

கூர்மையான; கூரான 

நேரியல்; சால்வை 

கத்தியுறை; வாளுறை 
கொட்டில்; கூடாரம்; கொட்டகை 

தாள்; தகடு; படுக்கை விரிப்பு 

அடுக்கம் 

பாதுகாப்பளி; மறைத்து வை; 
பாதுகாப்பு



Shelve 

Shepherd 

Sheriff 

Shield 

Shift 

Shift duty 

Ship Building 

Ship yard 

Shipping fees 

Shipping rules 

Shirt 

Shirting 

Shock 

Shocking 

Shoe maker 

Shop 

Shopping 

Short 

Shortcoming 

Short cut 

Short fall 

Shorthand allowance 

Short notice 

Short sight 

Short sighted 

Short supply : 

Short term 

Short title 

Shortage 

494 

ஒதுக்கிவை; விலக்கிவை; 
தள்ளிவை,; நீக்கிவை 

ஆயன்; ஆட்டிடையன் 

மாநகரண்ணல் 

கேடயம்; விருதுக்கேடயம்; 
காத்துப்பேணு; 

தடுத்துக் காப்பாற்று 
முறைமாற்றம்; இடமாற்று 
முறை மாற்றுப் பணி 

கப்பல் கட்டுதல்; கப்பல் கட்டும்தளம் 

கப்பல் கட்டும் துறை 

கப்பல் கட்டணம்; கப்பல் பயணக் 

கட்டணம் 

நாவாய் விதிகள் 

சட்டை 

சட்டைத்துணி 

அதிர்ச்சி; நிலைகுலைவு 

அதிர்ச்சி தருகிற; அதிர்ச்சி 
அளிக்கிற 

செம்மார்: காலணி தயாரிப்பவர்; 
வானவெளியில் உலாவரும் 
வால்மீன் ஒன்றின்பெயர் 

கடை; அங்காடி 

வாங்குதல்; வணிகம் 

சுருக்கம்; குறுக்கம்; சுருக்கமான 

குறைபாடு; குறை 

குறுக்குவழி 
குறைவு 

சுருக்கெழுத்துப் படி 

குறுகிய அறிவிப்பு 
கிட்டப்பார்வை 

கிட்டப்பார்வையுள்ள 

குறைத்து வழங்குதல் 
குறுகிய காலம் 

சிறு தலைப்பு; குறுந்தலைப்பு 

குறைவு; குறைபாடு



Shorten 

Shorthand 

Shorthand writer 

Shortly 

Shorts 

Shout 

Show 

Show Cause Notice 

Show Room 

Showcase 

Shown 

Shrewd 

Shrewdness 

Shrinkage 

Shroff 

Shuffle 

Shunting 

Shut 

Shut off 

Shut out 

Shutters 

Shuttle service 

Shuttle train 

Shy 

Shyness 

Sick leave 
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குறைவாக்கு; குறைவாகு; குறை 
சுருக்கெழுத்து 

சுருக்கெழுத்தர் 
விரைவில்; உடனே; சுருக்கமாக 

முழங்காற்சட்டை 
உரக்கப் பேசு; கூச்சலிடு 

காட்சி; காட்டு; புறப் பகட்டு 

காரணம் கேட்கும் குறிப்பாணை 

காட்சி அறை; காட்சிக்கூடம் 

காட்சிப் பெட்டி; காட்சிப் பேழகம்; 

காட்சிப்பேழை 

கூர்மதி வாய்ந்த; நுண்புலமிக்க 
திறமை; தேர்ச்சி; புத்திசாலித்தனம் 

சுருங்கற்பாடு; சுருங்களவு; 
சுரிப்பு; சுருக்கம் 

காசாளர் 

கலைப்பீடு; மாற்றி வை; கலை; 
கலைத்துப் போடு 

தட மாற்றல் 

மூடு 

ஒட்டத்தை நிறுத்து 
வெளியேற்று 

குறைந்த தொலைவில் இரு பயண 
முனைகளுக்கு இடையே நிகழும் 
வாகனப் போக்குவரத்து 

குறைந்த தொலைவில் இரு 
பயண முனைகளுக்கு இடையே 
சென்று வரும் போக்குவரத்துத் 

தொடர்வண்டி 
கூச்சமுள்ள;வெட்கமுள்ள 

கூச்சம்: வெட்கம் 

நோய் விடுப்பு; மருத்துவ விடுப்பு



Sick 

Sickness 

Side walks 

Side 

Side track 

Sieve 

Sight 

Sign 

Sign Assistant 

Sign Board 

Sign Post 

Signal 

Signatory 

Signature 

Signed 

Signet 

Significance 

Significant 

Significantly 

Signify 

Silence please 

Silence 

Silencer 

Silent 

Silent mode 

Silently 

Silk 

Silk warm 
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நோயுற்ற, பினரியுற்ற, உடல்நலமற்ற; 
நலிவுற்ற, நலிந்த 
நோய் நிலை 

ஓர நடைப்பாதைகள்; 
ஓர நடைமேடை; ஓரநடை 

ஓரம்; பக்கம் 

திசைதிருப்பு; பக்கப்பாதை 

சல்லடை 

பார்வை; காணவேண்டிய இடம்; 

காட்சி; கண்ணால் காணும் காட்சி 

ஒப்பமிடு; அறிகுறி; அடையாளம்; 
கையெழுத்து; கையெழுத்து இடு 

குறியீட்டு உதவியாள் 

கைகாட்டிப் பலகை; விளம்பரப் 

பலகை 

கைகாட்டி மரம் 

வழிக்குறி; சுட்டுக் குறி; 
சைகை; அறிவிப்புக்குறி 

கையொப்பக்காரர் 

ஒப்பம்; கையெழுத்து 

ஒப்பம் இடப்பட்டது (ஒ.இ3) 

முத்திரை; அரசு முத்திரை 
உட்கருத்து; குறிக்கத்தகு கருத்து 
குறிப்பிடத்தக்க 

மிகத் தெளிவாக 

அறிவி; தெரியப்படுத்து; 
வெளிப்படுத்து 

அமைதி காக்கவும் 

அமைதி; அமைதியாக்கு 

ஒலி குறைக்கும் கருவி; ஒலி 

வடிப்பான்; ஒலிகுறைப்பான் 
அமைதியான; பேச்சற்ற 

அமைதி நிலை; ஒலியற்ற நிலை 

அமைதியாக 

பட்டு; பட்டுத்துணி 

பட்டுப்புழு



Silken 

Silky 

Silly 

Silt 

Silting 

Silver 

Silver Jubilee 

Similar 

Similarity 

Similarly 

Similitude 

Simple 

Simple interest 

_ Simplicity 

- Simplification 

Simplified 

Simplify 

Simply 

Simultaneous 

Simultaneously 

Since 

Sincerely 

Sine Die 

Single 

Single bracket 

Single entry system 

Single window 

Single window system 

Singly 

Singular 
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பட்டினாலான 

பட்டுப்போல் ; பட்டினாலான 

அற்பத்தனமான; மடமை வாய்ந்த; 

அறிவற்ற 
வண்டல்; சேற்றுப் படிவு 

தூர் எடுத்தல் 
வெள்ளி ; 

வெள்ளி விழா 

ஒரு நிலைப்பட்ட; ஒரே மாதிரியான 

ஒப்புடைமை; ஒத்த தன்மையுடைமை 

அதே போல; அவ்விதமே 

ஒரே சர்யல்; தோற்ற ஒற்றுமை 

எளிய 

தனி வட்டி 

எளிமை 

எளிமைப்படுத்துதல் 

எளிதாக்கப்பட்ட; 

எளிமையாக்கப்பட்ட; 
எளிமையாக்கிய 

எளிதாக்கு; தெளிவாக்கு; 

சிறிதாக்கு 
எளிதாக 

உடனிகழ்வான; அதே நேரம் 

ஒருமிக்க; ஒரே நேரத்தில்; கூடவே 

இருந்து 
உண்மையுள்ள 

நாள் குறிப்பிடாமல் 

தனியாக; ஒன்று; ஒன்றேயான; 
தனி 

ஒற்றைப் பிறைக்குறி; ஒற்றை 
அடைப்புக்குறி 

ஒற்றைப்பதிவு முறை 
ஒற்றைச் சாளரம் 

ஒற்றைச் சாளர முறை 
தனியாக; தனியாகவே 

ஒருமை; தனிப்பட்ட



Sinking Fund 

Siphon ~ 

Sir 

Siren 

Sit down strike 

Sit out 

Site 

Site plan 

Sitting fees 

Sitting member 

Sitting room 

Sitting 

Situated 

Situation - 

Sizable 

Size 

‘Sized 

Skeleton: 

Skeleton indent 

Skeleton Staff 

Sketch 

Skilful 

Skill 

Skilled 

Skilled labour 

Skin 

Skull 

Sky 
_ Skywards 

Slab 
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கடன் தீர் நிதி 

வடிகுழாய் 
ஐயா 

எச்சரிக்கை; சங்கொலி 

உள்ளிருப்புப் போராட்டம் 

முன்றில் 
மனை; இடம் 

மனை அமைப்புப் படம்; மனை 
வரைபடம் 

அமர்வுக் கட்டணம் 

அமர்வு உறுப்பினர்; கூட்ட 
உறுப்பினர் 

அமர்வு அறை 
கூட்டம்; மாநாடு; கூட்டத் தொடர் 

காலம் 

அமைந்துள்ள 

நிலை; நிலைமை; சூழ்நிலை 

சற்றுப்பெரிய 

அளவு 
அளவு கொண்ட; அளவுள்ள 

அமைப்பு; மாதிரி வரைபடம் 

அடிப்படைத் தேவைப் பட்டியல் 

இன்றியமையாத குறைந்த அளவு 
பணியாளர் 

மாதிரிப் படம்; திட்ட உருவரை 

திறமையான; தேர்ந்த; தேர்ச்சி 

பெற்ற; திறனுள்ள; திறனமைந்த; 
திறன் 
தேர்ச்சித் திறம்; செயல்திறம் 
திறன்பெற்ற; தேர்ச்சி பெற்ற 

திறன்பெற்ற வேலையாள் 

தோல் 

மண்டையோடு 

வானம்; விண் 

வான் நோக்கி; வான்முகமாக 

பாளம்; பலகை; படிமுறைவீதம்



Slacken 

Slackened 

Slackness 

Slacks 

Slander 

Slang 

Slant 

Slahting Position 

Slate 

Slaughter House 

Slaughter 

Slave 

Slavery 

Sleeper 

Sleeper coach 

Sleeping partner 

Slice 

Slide 

Slightly 

Slip 

Slipper 

Slipshod work 

Slogan 

Slope 

Slow 

Slowly 

Sludge 
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தளர்வாக்கு 

தளர்வுற்ற; தளர்வாக்கப்பட்ட 

சோர்வு; சுறுசுறுப்பின்மை 

தளராடை 
பழிச் சொல் 

கொச்சை வழக்கு 

சாய்வாக்கு; சாய்வாகு; சாய்வுற்ற 
நிலை; சாய்வான நிலை; 

சாய்ந்துள்ள 

சாய்வுற்ற நிலை 

கற்பலகை; கல்லேடு; எழுதுபலகை 

இறைச்சிக் கொட்டில்; ஆடுமாடு 
அடிதொட்டி; வெட்டுக்குளம்; 
ஆட்டுத்தொட்டி; மாட்டுத்தொட்டி 

கொலை; வெட்டு 

அடிமை 

அடிமைத்தனம் 
(தொடர்வண்டி)படுக்கை; 
இருப்புப்பாதையின் 
குறுக்குக்கட்டை; கிடைக்கட்டை 

படுக்கை ஏந்துப் பெட்டி; தூங்கும் 
வசதிப்பெட்டி 

செயற்படாக் கூட்டாளி; உழையாக் 
கூட்டாளி 

துண்டம்; (மீன்) கண்டம்; துண்டு 

காட்சிவில்லை 

கொஞ்சம்; சிறிதளவாக; மெதுவாக 

சீட்டு; துண்டு; நறுக்கு; தவறு; 
வழுக்கல் 

செருப்பு 

கவனக்குறைவான வேலை; அரை 

குறை வேலை 

ஊக்கொலி; கொள்கைக்குரல்; 
கவர்ச்சிச் சொற்றொடர்; முழக்கம் 

சரிவு; இறக்கம் 

வேகம் குறைவான; மெதுவான 

மெள்ள மெள்ள; மெதுவாக 

சேறு



Sluggish 

Sluggishly 

Sluice 

Slum 

Slum area 

Slum Clearance Board 

Slum Clearance Scheme 

Slump 

Slur 

Small Causes Court 

Small Cause Suit 

Small pox 

Small Savings Scheme 

Small Scale Industries 

Smart 

Smartness 

Smash 

Smear 

Smell 

Smile 

Smiling 

Smith 

Smithy 

Smoke 

Smoking 

Smoking is prohibited 

Smooth 

Smudge 

Smuggle 

Smuggler 
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மந்தமான; சோம்பலான 

மந்தமாக; சோம்பலாக 

மடை; மதகு; கலிங்கல்; கலிங்கு 

குடிகை,; குடில் 
குடிசைப்பகுதி 
குடிசைப்பகுதி மாற்றுவாரியம் 

குடிசைப்பகுதி மாற்றுத்திட்டம் 
மந்தம்; இறக்கம்; வீழ்ச்சி 

கறை; களங்கம்; தெளிவற்ற 
கையெழுத்து; தெளிவற்ற ஒலிப்பு 

சிறு வழக்கு நீதிமன்றம் 

சிறு வழக்கு 

பெரியம்மை 

சிறுசேமிப்புத் திட்டம் 

சிறுதொழில் நிறுவனங்கள் 

மிடுக்கான; வினைத்திறமிக்க; 
சுறு சுறுப்பான 

சுறுசுறுப்பு, வேகம்; அழகு 

தகர்வு; மோதி நொறுக்கு 

மேற்பூச்சு; .: கறை பூசு; 
கறைப்படுத்து; பூசு 

மணம்; வாசனை; வாடை; நாற்றம் 

புன்னகை செய்; புன்னகை; 
புன்சிரிப்பு) மென்னகை 

புன்னகைக்கிற; மகிழ்ச்சியான 

பொற்கொல்லன்; கொல்லன்; 
கருமான்; கன்னான் 

கொல்லர் பட்டறை; கொல்லுலை 

புகை 

புகைபிடித்தல் 

புகைத்தல் கூடாது; புகைத்தல் 
தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது 

வழவழப்பான; மென்மையான 

கறைப்படுத்து; மாசுப்படுத்து 

கள்ளக்கடத்தல் 

கள்ளக்கடத்தல்காரர்



Smuggling 

Snacks 

Snag 

Snail’s Pace 

Snake ~ 

Snake Charmer 

Snake gourd 

Snakes and Horses 

Snap 

Snatch 

Sneer 

‘Sneeze 

Snow 

Snow fall 

Snowy 

Snub 

Snuff 

So 

Soak 

Soakage pit 

Soap 

Sociability 

Sociable 

Sociably 
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கள்ளக்கடத்தல் 

நொறுவை; நொறுவல்; 

நொறுக்குத்தீனி 
தடங்கல்; முட்டுக்கட்டை 

மிக மெதுவான வேகம் (நத்தை 
வேகம்) ; மந்தப்போக்கு 

பாம்பு 

பாம்பாட்டி 

புடலங்காய் 

பரமபத விளையாட்டு 

ஒடி; முறி, திடுமென; 
அதிர்ச்சியூட்டுகிற; 
துண்டித்துவிடு 
பறி; பிடுங்கு; பற்றி எடு; பறிப்பு 
ஏளனஞ்செய்; இகழ்ச்சி செய்; 

ஏளனம்; இகழ்ச்சி 

தும்மல், 

பனி 

பனிப்பொழிவு 

பனிபோன்ற; பனிநிறைந்த; 
வெண்மையான . 

மட்டந்தட்டிப் பேசு, அடக்கிவை; 

அவமதி, இழிவுபடுத்து 
மூக்குப்பொடி 

இவ்வாறு; இவ்விதம்; எனவே; 

ஆகையால் 

ஊறவை; நனைத்திடு; மூழ்கடி; 
உறிஞ்சு ் 

ஊறல் குழி 
வழலை; சவர்க்காரம்; 
சவர்க்காரக்கட்டி; குளியல்கட்டி; 
சலவைக்கட்டி 

கலந்து பழகும் தன்மை; 
நட்புணர்வுப் பாங்கு 

கலந்து பழகுகிற 
கலந்து பழகும் வகையில்; 
நட்போடு



Social 

Social Insurance 

Social Justice 

Social Security _ 

Social Service 

Social Service League 

Social Welfare 

Socialism 

Socialist 

Socialist Party 

Socialistic 

Sociality 

Socialization 

Socialize 

Socialized 

Society 

Society for Prevention of 

cruelty to Animals 

Soft 

Soften 

Softly 

Software 

Soil conservation 

Soil erosion 

Soil fertility 

Soiled 

Sojourn 

Solace 
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குமுகாயம்; சமூகம் 

சமூக ஈட்டுறுதி 

சமூகநீதி 
சமூகப் பாதுகாப்பு 

சமூகநலத் தொண்டு; சமூகப் பணி 

சமூக நலக் கழகம் 

சமூக நலன் 

ஒப்புரவு; சமதருமம் 
ஒப்புரவாளர் 

ஒப்புரவுக்கட்சி; சமதருமக்கட்சி 

ஒப்புரவுக் கொள்கைகள் 

தோழமை; கூட்டுறவு; ஒப்புரவு 
சமூகப் பொதுமையாக்கம்; 
பொதுவுடைமையாக்கம் 

சமூகப் பொதுமையாக்கு; 
பொதுவுடைமையாக்கு : 

சமூகப் பொதுமையாக்கப்பட்ட; - 
பொதுவுடைமையாக்கப்பட்ட 

சங்கம்; குமுகம்; குமுகாயம்; 
சமூகம்; சமுதாயம்; கூட்டுக் 
கழகம்; சேவைக்குழு 

விலங்கு வதை தடுப்புச் சங்கம் 

மென்மையான 

மென்மையாக்கு; மென்மையாகு 

மென்மையாக 

மென்பொருள்; மெல்லினம் 

மண் வளப் பாதுகாப்பு 

மண் அரிப்பு 

மண் வளமை; மண்வளம் 

கறைபட்ட; அழுக்கான 

சிறிது காலத்திற்குத் தங்கியிரு; 
முகாமிடு; தங்கு; வெளியிடத்து 
வசிக்கை 

ஆறுதல்; தேறுதல்



Solar Eclipse 

Solar 

~ Solarium 

Solatium 

Soldier 

Soldiery 

Sole 

Solemn 

Solicit 

Solicitation 

Soliciting Orders 

Solicitor 

Solid 

Solidarity 

Solidify 

Solitary 

Solitary confinement 

Solitude 

Solo 

Soloist 

Solstice 

Soluble / Solubility 

Solution 

Solvable 

Solve 

Solvency Certificate 
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கதிரவ மறைப்பு; சூரியக்கிரகணம் 

கதிரவனைச் சார்ந்த; சூரிய 

கதிரவ ஒளிக்கூடம் 

ஆறுதல் தொகை 

படைஞர்; படைவீரர் 

படைப்பிரிவு . 

தனித்த; தனியொருவரான 

வேண்டிக் கேள்; பரிந்து அழை 

வேண்டுதல்; வேண்டுகோள் 

ஆணை வேண்டுதல் 

வழக்கறிஞர் 

திண்மம்; திண்ணிய உறுதியான 

கூட்டொருமை; கூட்டுப் 
பொறுப்புணர்வு , 

திண்மபாக்கு; கெட்டியாக்கு; திடத் 
தன்மை; அடர்த்தி; உறுதித்தன்மை 

தனித்த; கூடி வாழாத 
தனிமைச் சிறைவைப்பு 

தனித்த இடம்; தனிமை 

தனிக்குரலிசை; தனித்துப்பாடுதல்; 
தனித்துப்பாடும் பாட்டு; தனித் 

திறமைகாட்டல்; தனித்து 
இசைத்தல் 

தனிக்குரலிசைஞர்; 

தனித்துப்பாடுபவர்; தனித்து 
இசைப்பவர் 

கதிரவன் வடக்கு (அ தெற்கு ' 
திசையில் பயணிக்கும் காலம் ; 

கதிர்த்திருப்பம் ் 

கரையும் தன்மையுள்ள; கரையக் 

கூடிய (அ கரைக்கக்கூடிய 

கரைசல்; தீர்வு 

தீர்க்கக் கூடிய 

கரை; தெளிவாக்கு; சிக்கறு; 
தீர்வுசெய் 

செல்நிலைச் சான்றிதழ்; கடன் 

தரவுத் திறச் சான்றிதழ்



Solvency 

Solvent 

Solvent Person 

Some 

Somebody; Someone 

Somehow 

Somehow or other 

Someone else 

Something 

Something or the other 

Sometimes 

Somewhat 

Somewhere 

Son 

Song 

Soon 

Sooner or later 

Sorrow 

Sorrowful 

Sort 

Sorting 

Soul 

Sound 

Soup 

Sour 

Source 

South Central 
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கடன் தீர்க்கும் திறன்; 
கடனடைக்கும் தகுதி 

கரைப்பான் 

தீர்வுத் திறனாளி; கடன்தீர் 
திறனுடையவர்; பெறுமான 
முடையவர் 

சில; சிலர் சிறிது 

யாரோ ஒருவர்; சிலர் 

ஏதோ ஒரு வகையில்; 

எவ்வாறேனும்; எப்படியோ 

எப்படியாவது ; எவ்வகையிலாவது 

வேறொருவர் 

ஏதோ ஒன்று; ஏதாயினும் ஒன்று; 
ஏதேனும் ஒன்று 

ஏதாவது 
சில வேளைகளில் ' 

சிறிதளவே; சற்றே; ஓரளவே 

எங்கேனும்; எங்கோ 

மகன்; புதல்வன் 

பாடல் ; பாட்டு; கவிதை 

விரைவில்; முன்னதாகவே 

முன்னோ பின்னோ; 
எப்போதாவது; விரைவில் 

வருத்தம்; துயரம் 
சோகம் நிறைந்த 

வகை; விதம்; முறை; வகை பிரி; 
தனித்தனியாகப் பிரி; இன 
வாரியாகப் பிரி 

பிரித்தல்; வகைப்படுத்தல்; அஞ்சல் 
பிரிப்பு 

ஆதன்; ஆன்மா 

ஒலி; வழுவற்ற; நிறைநலமான 

வடி.சாறு; சுடுசாறு 

புளிப்பான 

மூலம் 

தென் மத்திய; தென் நடுவண்



South east 

South pole 

South 

Southern 

Southern most 

Southerner 

Southward 

Southwest 

Souvenir 

Sovereign 

Sovereignty 

Sowing 

Space 

Spacing 

~ Spacious 

Spade 

Span 

Span of life 

Spanner 

Spare copies 

Spark 

Sparkle 

Sparkling 

Spate 

Speak 

Speak against 

Speak for 

Speaker (Legislative Assembly) 

Spear 

Special 

Special Allowance 

Special Armed Police 

Special audit 

Special Case 
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தென்கிழக்கு 

தென்முனை 

தெற்கு 
தென்னக 

தொலைதூரத் தெற்கில் 

தெற்கத்தியர்; தெற்கத்திக்காரர் 
தென்திசையில்; தென்புறமாக 

தென்மேற்கு 

நினைவுமலர்; நினைவுப்பொருள் 

பேரரசர்; அரசர்; மிகச்சிறந்த 
முதன்மையான 

இறையாண்மை 

விதைத்தல்; விதைப்பு 

இடைவெளி, இடம்; வெற்றிடம் 

இடைவெளியிடல் 

பரந்த; இடமகன்ற; அகன்ற 

மண்வெட்டி 

பாவளவு; வீச்சளவு; வில் விட்டம் 

வாழ்நாட்காலம்; வாணாள் 

மரை முடுக்கி 
உதிரிப் படிகள்; மிகைப்படிகள் 

தீப்பொறி; மின்பொறி; பொறிபற 

ஒளி; தீப்பொறி 

மின்னுகிற 

ஆற்று வெள்ளம்; 
வெள்ளம் 

பேசு 

எதிராகப் பேசு 

சார்பாகப் பேசு 

பொங்கு 

சட்டப் பேரவைத் தலைவர் 

ஈட்டி 

தனித்த; சிறப்பான; தனியான 

சிறப்புப் படி 

சிறப்புப்படைக் காவல் பிரிவு 

சிறப்புத் தணிக்கை 

தனி நேர்வு



Special Committee 

Special Drive 

Special Duty 

Special Funds 

Special Grade 

Special Jail 

Special Leave 

Special Localities Allowance 

Special Magistrate 

‘Special Officer 

Special Order 

Special Pay 

Special Performance 

Special Provision 

Special Report 

Special Staff 

Special Tests 

Specialisation 

Specialist 

Speciality 

Specialize 

Specialized 

Specially 

Species 

Specific 

Specific relief 

Specific report 

Specification 
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தனிக் குழு; சிறப்புக் குழு 
சிறப்பு முயற்சி;' தனி முயற்சி 

சிறப்புப் பணி 

சிறப்பு நிதிகள் 

சிறப்பு நிலை 

தனிச் சிறை 

சிறப்பு விடுப்பு 

தனிப் பகுதிகளுக்கான படி 

குற்றவியல் தனி நீதிபதி 
தனி அலுவலர் 
தனி ஆணை; சிறப்பாணை 

சிறப்புச் சம்பளம்; தனிச்சம்பளம் 
சிறப்பு நிகழ்ச்சி 

சிறப்பு ஏற்பாடு 

சிறப்பு அறிக்கை 

சிறப்புப் பணியாளர் 

சிறப்புத் தேர்வுகள் 
தனித்திறமை பெறல்; தனித் 
தேர்ச்சி பெறல்; சிறப்புத் தேர்வு 
பெறல் 

துறை வல்லார்; துறை வல்லுநர்; 
வல்லுநர்; தனித்தகுதியர் 
சிறப்பு 

தனித் தேர்ச்சிபெறு ; 

சிறப்புடையதாக்கு 

தனித் தேர்ச்சிபெற்ற; சிறப்புப்பெற்ற 
சிறப்பாக 

சாதி; இனம்; வகை 
குறிப்பிடப்பட்ட; தீர்மானிக்கப்பட்ட; 
சிறப்பான 

தெளிவாகக் குறிப்பிட்ட 
இடருதவி; சிறப்பு இடருதவி 
(தனியான) சிறப்பு அறிக்கை 
திட்டவட்டமாகக் குறிப்பிட்டுள்ள 
பொருண்மை பற்றிய அறிக்கை 
விவரக் குறிப்பீடு; தனிக் குறிப்பீடு



Specified 

Specify 

Specimen 

Specimen Signature 

Spectacle 

Spectacled | 

Spectacles 

Spectator 

Speculate 

Speculation 

Speculative 

Speculatively 

Speech 

Speech therapist 

Speechless 

Speed 

Speed post 

Speedily 

Speedometer 

Speedy 

Spelling 

Spelling mistake 

Spend 

Spendthrift 

Spent 

Sperm 

Sphere 

Spherical 

Spice 

Spill 

Spinal chord 

Spinal 

Spindle 

Spine 
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குறிப்பிடப்பட 

குறிப்பிடு 
மாதிரி 
மாதிரி ஒப்பம் 

மூக்குக் கண்ணாடி 

மூக்குக் கண்ணாடியணிந்த; 

மூக்குக் கண்ணாடி அணிந்தவர் 
மூக்குக் கண்ணாடி 

காண்பவர்பார்ப்பவர், பார்வையாளர் 

ஊகம் செய்; சூதாடு 

ஊக வணிகம்; ஊகம் 

ஊகமான,; சூதாட்டமான 

ஊகமாக 

பேச்சு, சொற்பொழிவு; உரை 

பேச்சுப் பயிற்று மருத்துவர் 

பேச்சற்ற; ஊமையான; திகைத்துப் 
போன; திகைப்படைந்த 

விரைவு 
விரைவு அஞ்சல் 

விரைவாக 

விரைவுமானி; வேகமானி 

விரைவாக 

எழுத்துக் கூட்டல் 

எழுத்துப் பிழை 
செலவிடு; செலவழி 

வீண் செலவுசெய்கிற 

செலவழிக்கப்பட்ட; செலவு செய்த 

விதை; விந்து 
கோளம்; செயலெல்லை 

கோளம்; உருண்டை 

சுவையூட்டு பொருள் 

சிந்து; கொட்டு; சிதறு 
முதுகுத்தண்டு 
முதுகெலும்பு 
நூற்புக் கதிர் 
முதுகெலும்பு



Spinner 

Spinning 

Spinster 

Spiral 

Spiral binding 

Spiral staircase 

Spirit 

Spirit lamp 

Spirited 

Spiritless 

Spirits,in good 

Spiritual 

Spiritualism 

Spiritualist . 

Spirituality 

Spirituous essence 

Spit 

Spite 

Spittoon 

Spleen 

Splendent 

Splendid 

Splendidly 

Splendour 

Split 

Split second 

Spoil 
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நூற்பவர், நூற்பாள்; நூற்பு 
இயந்திரம் 
நூற்றல் 
மணமாகாத பெண்; 
முதிர்கன்னி 
சுருளான; வளையமான; சுழல்கிற; 
சக்கரவடிவான; வட்டம்; வளையம்; 

சுற்று 
சுருள் கட்டு; புத்தகக் கட்டு 

சுருள் படிக்கட்டு; சுற்று வடிவப் 
படிக்கட்டு 

சுறுசுறுப்பு; உணர்ச்சி; உணர்வு; 
மகிழ்ச்சி; உயிர்; சாராயம்; மது; 

ஆதன்; ஆவி ; வேகம் 

சாராய விளக்கு 

உற்சாகமுள்ள; ஒளிமிக்க; 
உயிருள்ள; ஆர்வமிக்க 

உயிரற்ற; வருத்தமான; ஒளியற்ற 
மகிழ்வோடு; மகிழ்ச்சியாக 

ஆன்மிக; தெய்வம் சார்ந்த 

ஆன்மிகம்; ஆன்மிகக் கொள்கை 

ஆன்மிகவாதி 

ஆன்மிகத் தன்மை; தெய்விகத் 
தன்மை 

சாராவி சத்துகள் 

துப்பு; உமிழ் 
வன்மம்; வெறுப்பு 

படிக்கம் ; எச்சிற்கலன் 

மண்ணீரல் 

ஒளிமிக்க; ஒளி விடுகிற 

ஒளிர்கிற, உயரிய; குறைவற்ற 

பகட்டாக 

பெருமை; மதிப்பு; பகட்டு 

பிளவு; வெடிப்பு; பிள 

அரைநொடிப் பொழுதில் 

கெடு; சிதை; அழி



Spoilage 

Spoiled 

Spoilt 

Spoken 

Spokesman - 

Sponge 

Sponsor 

Sponsored 

Spontaneous 

Spoon 

Sporadic 

Sportively 

Sports 

Sports Club 

Sportsman 

Sportsmanship 

Spot 

Spouse 

Spray painting 

Sprayer 

Spread 

Sprinkler irrigation 

Spurious 

Spy 
Squad 

Square 
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அச்சிடுகையில் வீணாகும் காகிதம் 

அழிவான; கேடான 

கேடான; அழிந்த 
பேசப்பட்டது 

சார்புரிமைத் தகவலர் 

கடற்பஞ்சு 

ஏற்பாட்டுதவியாளர்; நடத்துபவர்; 
முன்கொணர்பவர்; ஆதரவாளர் 

ஏற்பாட்டுதவிபெற்ற; நிகழ்ச்சிப் 
பொறுப்பேற்ற 

தன்னியலார்ந்த; தானே 
இயங்குகின்ற; இயல்பான 

சிறு கரண்டி 
சிதறலான; தொடர்ச்சியற்ற; 

எப்போதிலும் ஒருமுறை நிகழ்கிற; 
அங்கொன்றும் இங்கொன்றும் 
ஆன 

விளையாட்டாக 

போட்டி விளையாட்டு; 
விளையாட்டு; விளையாட்டுப்போட்டி 

விளையாட்டுக் கழகம்; 

விளையாட்டு மன்றம் 

விளையாட்டு வீரர் 

போட்டி நேர்மைப் பண்டு; விட்டுக் 

கொடுக்கும் தகைமை 

இடம்; கறை; களங்கம்; புள்ளி 

வாழ்க்கைத் துணை 

தெளிப்பு (வண்ணப்) பூச்சு 

தெளிப்பான் 

பரப்புதல்; பரவுதல்; விரிவு 
தெளிப்பு நீர்ப்பாசனம் 

போலியான 

ஒற்றர் 
சேனைத் தொகுதி, படைப்பிரிவு 

சமகோண நாற்கரம்; சதுரம்; 

வருக்கம்; சதுரப்பகுதி; சதுர 

மைதானம்; சதுரமான; வருக்கம் 

உண்டாக்கு; கணக்கைத் தீர் ்



Squeeze 

Squire bracket 

S.T.D. Call 

Stab 

Stability 

Stabilization 

Stabilize 

Stable 

Stack 

Stadium 

Staff 

Staff car 

Stage 

Stagnancy 

Stagnant 

Stagnation 

Stain 

Stainless steel 

Staircase 

Stake 

Stakeholder 

Stale Cheque 

Stall 

Stamp 

Stamp Account 

Stamp Account Register 

Stamp Act 
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பிழி; பிசைவு; நெரிப்பு 
பகர அடைப்புக் குறி 
நெடுந்தொலைபேசி 

கத்திக்குத்து, கத்தியால் குத்து 
உறுதி; நிலைத் தன்மை; 
அசையாத் தன்மை 
நிலைப்படுத்தல் 
நிலையாக்கு; உறுதியாக்கு 
உறுதியான; நிலையான; ' 
அசையாத; குதிரைக்கொட்டில் 

குவியல்; வைக்கோற்போர் 
விளையாட்டரங்கு 

பணியாளர் 

அலுவலகச் சீருந்து 
நிலை; கட்டம்; அரங்கு 
தேக்கம்; ஒட்டமின்மை; 
அசைவின்மை 

தேங்கி நிற்கிற; நின்றிருக்கிற; 
ஒட்டமில்லாத; நிலையாய் இருக்கிற; 
அசைவற்ற 

தேக்கம் 

கறை; களங்கம் 

துருவுறா எஃகிரும்பு; 
வெள்ளிரும்பு 

படிக்கட்டு; மாடிப்படி 

பணயம்; கட்டுத்தறி 
உரிமையாளர்; பங்கு உரிமையர் 
காலங்கடந்த காசோலை 
விற்பனைக் காட்சியரங்கு; தடுத்து 
நிறுத்து; நிலையகம்; நிலையம்; 
கொட்டில் 

முத்திரை... வில்லை; முத்திரை 
அஞ்சல் வில்லைக் கணக்கு 
அஞ்சல் வில்லைக் கணக்குப் 
பதிவேடு 

முத்திரை வரிச் சட்டம்



Stamp duty 

Stamp pad 

Stamp paper 

Stamp vendors 

Stamped 

Stamped Receipt 

Stampede 

Stand 

Stand a good chance 

Stand still 

Standard 

Standard Heads 

Standard Measurements 

Standard of living 

Standard rent 

Standardisation 

Standardised list 

Standardize 

Stand by 

Standing 

Standing Committee 

Standing Counsel 

Standing crop 

Standing order 

Standing rule 

Stanza _ 

Staple 

Staple food 
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முத்திரை வரி 
முத்திரை மைப் பொதி; மைபொதி 

முத்திரைத் தாள் 
முத்திரைத் தாள் விற்பனையாளர் 

முத்திரையிட்ட; அஞ்சல் தலை 
ஒட்டிய; வரிவில்லை ஒட்டிய 

வரிவில்லையிட்டப் பற்றுச் சீட்டு 

மிரள் திரளோட்டம்; நெருக்கலில் 

மிதியுறல்; அச்சத்தில் மிரண்டு - 
கும்பலாக ஒடுதல்; தள்ளுமுள்ளு 

நிலையம்; நிலை; நில் 

நல்ல வாய்ப்பினைக் 

காரணத்துடன் எதிர்பார்த்திரு; 
நல்ல வாய்ப்புள்ள 

அசையாமல் நில்; இயங்கா நிலை; 
அசையா நிலை 

தரம்; படிநிலை; தரமான 

நிலையான தலைப்புகள் 

நிலையான அளவுகள் 

வாழ்க்கைத் தரம் 

நிலையான வாடகை; முறையான 

வாடகை 

தரப்படுத்தல்; நிலைப்படுதல் 

நிலைப்படுத்தப்பட்ட பட்டியல் 

நிலையானதாக்கு 

சார்பில் உள்ள; அருகில் உள்ள 

நிலையான; நிற்கின்ற 

நிலைக் குழு 

நிலையான வழக்குரைஞர்; 
நிலையான வழக்குரைஞர் குழு 

நிலைப் பயிர்; வளர்ந்துவரும் பயிர் 

நிலையாணை 

நிலைவிதி 

செய்யுட்பகுதி; பத்தி 

தைப்பு முள்; இழை 
முகமையுணவு; முக்கிய உணவு



. Stapler 

Star 

Starch. 

Starred question 

Start 

Startling 

Starvation 

Starving 

State 

State Administration 

State Aid 

State Aid to Industries 

State Bank 

State Bank of India 

State Fund 

State Government 

State Legislature 

State List 

State Loan 

State Services 

State Trading Corporation 

State Trading Scheme 

Stated 

Stateless 

Stately 

Statement 
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மடக்கூசிப் பொறி; கம்பித் 

தையற்பொறி 
உடு; விண்மீன்; நட்சத்திரம்; 

உடுக்குறி; நடிகர்; நடிகை 
மாச்சத்து; கஞ்சிப் பசை 

உடுக்குறியிட்ட வினா 

தொடங்கு; புறப்படு; தொடக்கம் 

திடுக்கிடச் செய்கிற; திகைக்கச் 
செய்கிற 

பட்டினி 

பட்டினி கிடக்கிற 

நாடு; அரசு; மாநிலம்; 

விளக்கமாகக் கூறுதல் 

மாநில ஆட்சி; மாநில நிருவாகம் 

அரசு உதவி; மாநில அரசு உதவி 

தொழில்களுக்கான அரசு உதவி; 
தொழில்களுக்கான மாநில அரசு 
உதவி 

நாட்டு வைப்பகம் 

இந்திய நாட்டு வைப்பகம் 

மாநில நிதி 
மாநில அரசு 

மாநிலச் சட்டமன்றம் 

மாநில அரசு அதிகாரப் பட்டியல் 
அரசுக் கடன்; மாநில அரசுக் கடன் 
மாநிலப் பணித் தொகுதிகள்; 
மாநிலப் பணிகள் 

அரசு வணிகக் கழகம்; மாநில 
வாணிபக் கழகம் 

அரசு வணிகத் திட்டம் 

கூறப்பட்ட; விவரிக்கப்பட்ட; 
சொல்லப்பட்ட 

நாடற்ற 
உயர்வான; ஆற்றல் மிக்க; தோற்றச் 
சிறப்புடைய 

அறிக்கை; வாக்குமூலம்; விவர 
அறிக்கை



Statesman 

Statesmanship 

Static 

Station 

Stationary 

Stationer 

Stationery 

Statistician 

Statistics of pendency 

Statistical 

Statistics 

Statue 

Status 

Status quo 

Statute 

Statutory Authority 

Statutory Committee 

Statutory Powers 

Statutory Rules 

Statutory 

Stay in Strike 

Stay Order 

Stay 

Steadfast 

Steadily 

Steady 

Stealer 
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அரசியல் அறிஞர்; அரசியல் மேதை 
அரசியல் மேதைப் பண்பு; அரசியல் 

நயத்திறம் 
அசைவற்ற; நிலையான; நகராத 

இடம்; நிலையம் 

இடம்பெறாத; அசையாத; நகராத; 
நிலையிருப்பான 

எழுதுபொருள்கள் விற்பவர் 

எழுதுபொருள்கள்; 
எழுதுபொருளகம் 

புள்ளியியலர்; புள்ளியியலாளர் 

நிலுவை பற்றிய புள்ளிவிவரம் 

புள்ளியியல் சார்ந்த 

புள்ளியியல்; புள்ளிவிவரம்; புள்ளி 
விளக்கத் தொகுப்பு 

உருவச்சிலை; படிமம்; சிற்பம் 

தகுதிநிலை; தகுநிலை; குமுகாயப் 
படி நிலை 

நடைமுறை நிலைமை 

சட்டம் 

சட்டமுறை ஆணைக் குழு 

சட்டப்படி அமைந்த குழு 

சட்டப்படியான அதிகாரங்கள் 

சட்ட நெறிமுறைகள் 

சட்டப்படியான ; சட்ட முறையான 

உள்ளிருப்புப் போராட்டம் 

தடுப்பு ஆணை 
நில்; தடை செய்; தங்கு; தடை; 
தடையாணை 

மாறா நிலையான; 
நிலையுறுதியான 

நிலையாக; உறுதியாக; தொடர்ந்து; 

தொடர்ச்சியாக; இடைவிடாது 

நிலையான; உறுதியான; 
அசைவற்ற; எப்பொழுதும் 

திருடன்



Stealthily 

Steam 

Steam boat 

Steam engine 

Steam power 

Steam roller 

Steamer 

Steamship 

Steel control 

Steel 

Steep 

Steepen 

Steering Committee 

Stellar 

Stellate 

Stem 

Stencil paper 

Stencil pencil 

Stenographer 

Stenography 

Step 

Step brother 

Step by step 

Step daughter 

Step father 

Step mother 

Step sister 

Step son 

Stepney, 

Steps 

Stepup 
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திருட்டுத்தனமாக; மறைவாக 

நீராவி 
நீராவிப்படகு 

நீராவி இயந்திரம்; நீராவிப் பொறி 

நீராவித் திறன் 
நீராவி உருளை 

நீராவிக் கப்பல் 

நீராவிக் கப்பல் 

எஃகுக் கட்டுப்பாடு 

உருக்கு, எஃகு; இரும்பு 
செங்குத்தான 

செங்குத்தாக்கு 
வழிப்படுத்தும் குழு இயக்குக் குழு 
செலுத்துகைக்குழு 
உடுக்கணஞ்சார்ந்த; விண்மீன் 
கூட்டம் சார்ந்த 

உடுவுருவுற்ற ; உடுவுரு 
தண்டு 
வெட்டுருத்தாள் 

வெட்டுருத்தாள் எழுதுகோல் 

சுருக்கெழுத்தாளர் 

சுருக்கெழுத்து 
காலடி; படி; காலடி வை 

மாற்றாந்தாய்வழிச் சகோதரன்; 
ஒன்றுவிட்ட சகோதரன் 

மெல்ல மெல்ல; அடிமேல் 

அடிவைத்து; படிப்படியாக 
மாற்றாந்துணை வழி மகள் 

மாற்றாந்தந்தை 
மாற்றாந்தாய் 

மாற்றாந்தாயின் மகள் 

மாற்றாந்துணை வழி மகன் 

நலச் சக்கரம்; மாற்றுச் சக்கரம் 

வழிகள்; படிக்கட்டுகள் 

விரைவுபடுத்து



Stereo 

Stereotype 

Stereotyped 

Sterile 

Sterilisation 

Sterility 

Sterling 

Stern 

Stern action 

Stethoscope 

Steward 

Stick 

Stickiness 

Sticky 

Stigma 

Still 

_ Stimulant 

Stipend 

Stipendiary 

Stipulation 

Stir 

Stock . 

Stock Account 

Stock deficit 

Stock Exchange 
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பேரொலிக் கருவி; பேரொலி; 
இசைப்பிரிப்பு; நுட்ப இசை; 
பிரிப்பிசை; இசைப்பெருக்கு 

மாறா நிலையான; ஒரே மாதிரியான 

மாற்றமில்லாத; ஒரே மாதிரியான; 
மாறாத; பண்டைய முறையிலான 

விதை நீக்கப்பட்ட; காயடிக்கப்பட்ட; 
மலடான,; விதையற்ற 

மலடாக்கம்; நோய் நுண்ம ஒழிப்பு 

மலட்டுத்தன்மை 

உண் மை ய டன ; 
ெசெயற்ை கயல்லாத; 

நம்பிக்கையான; சிறந்த; மேலான 

கடுமையான 

. கடும் நடவடிக்கை 

துடிப்புநோக்கி; துடிப்புமானி; 

இதயத்துடிப்புமானி; நாடிக்குழல்; 
நாடியறி கருவி 
மேலாளர்; பொறுப்பாளர் 

ஒட்டிக்கொள்; கம்பு; குச்சி 

ஒட்டுத்தன்மை 

ஒட்டுத்தன்மையுள்ள 

இழுக்கு; கறை; தனிக்குறி 
இன்னும்; அசைவில்லாத 

தூண்டி; ஊக்கி; ஊக்கம் தரும் 
பொருள் 

பயிற்சிக்கால உதவித்தொகை 

பயிற்சி உதவிப் பணம் பெறும் 
வகையிலான 

ஒப்புடன்படிக்கை; நிபந்தனை; 

நிபந்தனை குறிப்பிடுதல் 
கிளர்ச்சி; எழுச்சி 

இருப்பு; சரக்கு இருப்பு 
இருப்புக் கணக்கு 

சரக்கு இருப்புக் குறைவு 

பங்கு வணிக நடுவம்; பங்கு 
மாற்றுக் களம்



Stock file 

Stock Market 

Stock taking 

Stock verification 

Stolen property 

Stone 

Stone grind 

Stooge 

Stool 

Stop 

Stop clock 

Stop over 

Stoppage 

Stoppages 

Storage 

Store 

Store 

Store keeper 

Storey 

Storeyed 

Storm 

Story 

Story writer 

Stout hearted 

Stove 

Straight 

Straight forward 

Strain 

Strait 
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ஆணைத் தொகுப்பு; இருப்புக் 
கோப்பு 

பங்குச் சந்தை 

இருப்புக் கணக்கெடுப்பு 

இருப்புச் சரிபார்த்தல் 
திருட்டுச் சொத்து 

கல் 

சாணைக் கல் 

உடந்தையாள் 

முக்காலி; மொட்டான்; மலம்; 

அழுக்கு 
நில்; நிறுத்து; நிற்குமிடம் 
நிறுத்தமைவுக் கடிகாரம் 
பயண இடைத்தங்கல்; 
இடைத்தங்கல் . 

பணிநிறுத்தக்கிளர்ச்சி; ஆட்ட 

இடை நிறுத்தம் 
தங்கு செலவினங்கள் 

கிடங்கு; தொகுப்பு; சேமகம்; 
சரக்கு வைப்புமுறை 

கிடங்கு, பண்ட சாலை; களஞ்சியம் 
சேர்த்துவை; திரட்டிவை 

பண்டகம்; மளிகை 

பண்டகப் பொறுப்பாளர் 

மாடித்தளம் 

பலமாடி கொண்ட; பன்மாடி; 
அடுக்குமா 

புயல் 

கதை 

கதையாசிரியர் 

நெஞ்சுரமிக்க 

அடுப்பு 
நேரான 

நேர்மையான; ஒளிவுமறைவற்ற 

கடுமுயற்சி செய்; நலிவு; சோர்வு 

கடற்கால்; நீரிணைப்பு; நீர்ச்சந்தி



Stranded 

Strange 

Stranger 

Strap 

Strata 

Strategem 

Strategic factor 

Strategy 

Straw 

Stray (incidence / cattle) 

Stream 

Streamlet 

Streamlining 

Street 

Strength 

Strengthen 

Strenuous 

Stress 

Stretch 

Stretcher 

Strict 

Strictly 

Strictly Confidential 

Stricture 

Strike 

Striker 

Striking 
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துணையின்றி விடு 

வியக்கத்தக்க; அறிந்திராத; 
அறிமுகமற்ற; நிகழ முடியாத; 
அறிமுகமில்லாத; விந்தையான 

புதியவர்; ஏதிலார் 
வார்; தோற்பட்டை; உலோகப்பட்டை 

குமுகாயப் படிநிலைகள்; (நிலவியல் 
சார்ந்த) பாறை அடுக்குகள் 

தந்திரம்; சதித்திட்டம் 
முடிவுசெய்யும் காரணி 

வினைமுறைத் திறம் 
வைக்கோல் 

எங்கோ ஒன்றான மநிகழ்வு); 
சுற்றித் திரிகிற கால்நடைகள் 

். ஓடை 

சிற்றாறு 
ஒழுங்குபடுத்தல் 
தெரு; வீதி 
எண்ணிக்கை; வலிமை; ஆற்றல் 

வலுவாக்கு; வலிமையுள்ளதாக்கு 

விடாமுயற்சியுள்ளத தளர்வுறாத 

வற்புறுத்தல்; அழுத்தம்; நெருக்கடி; 
மன அழுத்தம 

நீட்டுநீளச்செய்); விரிவுபடுத்து 
தூக்குப் படுக்கை; பிடிப்புப் பலகை 

கடுமையான; கண்டிப்பான 

கண்டிப்பாக 

கடு மந்தணம் 

கண்டனம் 

வேலைநிறுத்தம்; வேலைநிறுத்தம் 

செய்; அடி 
வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் 
செய்பவர்; (காரம் பலகை 

விளையாட்டில் அடிக்கும் காய்) 

அடித்தல்; முனைப்பான; 

மனங்கவர்கிற



String 

Stringency 

Stringent 

Strive 

Stroke 

Strong 

Strong room 

Strongest 

Stronghold 

Strongly 

Strap 

Structural 

Structure 

Struggle 

Stubborn 

Stud Bull 

Student 

Studio 

Studious 

Study 

Study holiday 

Study leave 

Study tour 

Stuff 

Stumble 

Stumbling block 

Stunned 

Stunt 

Stupid 

2
5
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கயிறு; மாலை; வரிசை 

கடுமை 
கண்டிப்பு மிக்க; கடுமை வாய்ந்த 

முயல்; முயற்சி செய் 

அடி; தடவிக்கொடு; (இதயநோய் 
மாரடை் 

வலிமையான ; தெளிவாக ; . 
உறுதியாக 

காப்பறை; பாதுகாப்பு அறை 

“மிக்க வலிமைகொண்ட 

கோட்டை அரண் 

உறுதியாக; கடுமையாக 

வார் 

உருவாக்கம் தொடர்பான; கட்டட 
அமைப்புத் தொடர்பான 

கட்டமைப்பு; அமைப்பு முறை 

போராடு 

பிடிவாதமான 

பொலிகாளை 

மாணவன்: மாணாக்கன் 

படப்பிடிப்பு நிலையம்; 
படப்பிடிப்பகம்; படமனை; 
ஒளிப்பட நிலையம் 

முயற்சி வேட்கையுடைய; கல்வி 

ஆரவமுடைய 

கல்வி; படிப்பு; ஆராய்வு 
படிப்பு விடுமுறை 

படிப்பு விடுப்பு 
கல்விச் சுற்றுலா 

சரக்கு; மூலப்பொருள்; செறிமம் 

தடுமாற்றம்; தடுமாறு 
முட்டுக்கட்டை 

திகைத்துப்போன; வியந்த; 
வியப்புற்ற 
திறமை; வித்தை; தந்திரம் 
முட்டாள்



Stupidity 
~ Stupidly 

Sturdy 

Style 

Sub 

Sub agent 

Sub assistant 

Sub centre 

Sub clause 

Sub committee 

Sub court 

Sub divide 

Sub division 

Subduable 

Subdue 

Sub editor 

Sub inspector 

Sub heads 

Sub jail 

Sub soil 

Sub station 

Sub rule 

Sub Taluk 

Sub tenancy 

Sub tenant 

Sub Treasury 

Subject 

Subject matter 

Subject to approval 

Subject to eligibility 

Subject to 
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அறிவிலித்தனம்; முட்டாள்தனம் - 

முட்டாள்தனமான; 

அறிவிலித்தனமாக 

கட்டுறுதி வாய்ந்த; திண்ணிய 

எழுத்துநடை; பேச்சுநடை; தனி 

இயல்பு ; ஒயில் 
சார்நிலை; உதவி 

சார் முகவர் 
சார்நிலை உதவியாளர் 

துணை நிலையம் 

உட்கூறு; துணைப்பகுதி; 

உட்பிரிவு 

துணைக் குழு 
சார்நிலை நீதிமன்றம் 

உட்பிரிவு 

உட்கோட்டம்; உட்பிரிவு 
சழ்ப்படுத்தக் இபத்கக் கூடிய 

கீழ்ப்படுத்து; அடக்கு 
துணை ஆசிரியர் 

துணை ஆய்வாளர் 

-உள்தலைப்புகள் 

சார்நிலைச் சிறை 

அடிமண் 
துணை மின் நிலையம் 

உள் விதி 

உள் வட்டம்; சார்வட்டம் 

உள் குத்தகை 
at லிப் 

உள்குத்தகையாளர் 

சார்நிலைக் கருவூலம் 

பொருள்; குடிமகன்; உட்பட்ட 

நுதல் பொருள்; கூறப்படும் செய்தி 

ஏற்புக்குட்பட்டு 

தகுதிக்குட்பட்டு 
உட்பட்டு



Subjected to 

Subjection 

Subjudge 

Subjudice 

Subjugate 

Sublease 

Sublet 

Submarine 

Submerge 

Submission 

Submission of files 

Submissive 

Submit 

Submitted 

Submitted for Orders 

Subordinate 

Subordinate Officer 

Subordinate Staff 

Subordination 

Subscribe 

Subscriber 

Subscription 

Subsecondary classification 

Subsection 

Subsequent 

Subsequent condition 
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கீழ்க்கொண்டு வரப்பட்ட; 

உட்படுத்தப்பட்ட 

பிறருக்குக் கீழ்ப்பட்ட நிலை ; 

கீழடங்கிய நிலை 

துணை நடுவர் 

நடுவர் விசாரணை நிலையில் 

அடக்கு;வெற்றிகொள் 
உள் குத்தகை 

உள்வாடகை; உள்குத்தகை 

நீர்மூழ்கிக் கப்பல் 

நீரில் மூழ்கு; நீரில் மூழ்கடி 
முன்வைப்புரை; பணிந்தனுப்புதல் 

கோப்பு முன்வைப்பு 

பணிவான; இணங்கிப் போகிற 

பணிந்தனுப்பு; அனுப்பு; கீழ்ப்படி; 
முன்வை 

பணிந்தனுப்பப்படுகிறது; அனுப்பப் 

படுகிறது 
ஆணைக்காகப் பணிந்தனுப்பப் 
படுகிறது ் 

சார்நிலை 

சார்நிலை அலுவலர் . 

சார்நிலைப் பணியாளர் 

பணிவு; கீழ்நிலை 

பங்களி; தொகை செலுத்து; கீழ்க் 

குறிப்பிடு 
நிலைவரியாளர்; அளிப்பவர்; 
செலுத்துபவர்; உறுப்பினர்; 
பயனாளர்; வாடிக்கையாளர் 

உறுப்பினர் கட்டணம்; பங்குத் 
தொகை 

துணை சார்புப் பகுப்பு 

உட்பிரிவு 

பின்னிட்ட; அடுத்துவரும் 

பின்வரையறை



Subsequently 

Subservience 

Subservient 

Subsidiary 

Subsidiary Company 

Subsidiary Industry 

Subsidiary occupation 

Subsidiary Register 

Subsidiary rules 

Subsidise 

Subsidised 

Subsidy 

Subsist 

Subsistence Allowance 

Substance 

Substantial 

Substantiate 

Substantive Pay 

Substantive Post 

Substantive 

Substitute 

Substitution 

Substratum 

Substructure 

Subsume 

Subterranean 

Subtle 

Subtract 

Subtraction 
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பின்பு; அதன் பிறகு; இதற்குப் பின்; 
அதன் பின்னர் 

கட்டளைப்படி நடத்துதல் ; 

கீழ்ப்பட்டிருத்தல் 
கீழ்ப்பட்ட 

துணையான; உதவியான; துணை 

துணை நிறுமம் 

துணைத் தொழில் 
துணை வாழ்க்கைத் தொழில் 

துணைப் பதிவேடு 

துணை விதிகள் 

பொருளுதவி அளி 

உதவி பெற்ற 

ஊக்குதவித் தொகை; சலுகைத் 

தொகை 

பிழைப்பு; வாழ்வு; வசி; வாழ்; 

நிருவகி 
பிழைப்புதவித் தொகை; 

பிழைப்பூதியப் படி 

பொருள்; சாரம்; கருத்துரை 

போதிய அளவான; கணிசமான 

மெய்ப்பி; உறுதிப்படுத்து 

நிலைபேறுள்ள பணிச் சம்பளம் 

நிலைபேறுள்ள பணியிடம் 

அடிப்படையான 

மாற்றாள்; மாற்றீடு செய் 

மாற்றீடு; மாற்று 
அடித்தளம் 
கீழ்க் கட்டடம்; கீழ்க்கட்டுமானம் 

கலந்துகொள்; பங்கேற்றுக்கொள் 

தரையடியிலுள்ள நுணுக்கம்; 

பூமியின் கீழுள்ள 

நுட்பமான 

கழி 
கழித்தல்



Suburb 

Suburban 

Subvention 

Subversion 

Subversive activities 

Subversive 

Subvert 

Subvoucher 

Subway 

Succeed 

Succeeding 

Success 

Successful 

Succession 

Succession to Assets 

Succession to Liabilities 

Succession to Properties 

Successive 

Successor 

Succinctly 

Succumb 

Such 

Such and such 

Suck 

Suction 

Sudden 

Suddenly 

Sue 
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புறநகர் 
புற நகரத்து 
பொருளுதவி; உதவித் தொகை 

முழு நாசம்; அழிவு 
கவிழ்க்கிற செயல்கள்; கேடு 
விளைவிக்கும் வேலை; நிலை 
குலைவிக்கிற செயல்கள்; 
நாசவேலை 

அழிக்கிற; அழிவுபடுத்துகிற 
அழிவு செய் 
சார்புச் செலவுச் சீட்டு 

சுரங்கப் பாதை 

வெற்றிகாண்; பணியிடத்தில் 
தொடர்புறு 

பின்தொடருகிற; பின்வருகிற 

வெற்றி 

வெற்றியார்ந்த; வெற்றிகரமான 

மரபுரிமை; மரபுத் தொடர்வு 
சொத்துக்கு வழி உரிமையர் 
கடன் பொறுப்புக்கு வழி உரிமையர் 
உடைமைகளுக்கு வழி உரிமையர் 
வரிசை முறையான; அடுத்தடுத்து; 
தொடர்ந்துவருகிற 

பின்னவர்; கால்வழியினர்; சந்ததி 
மணிச்சுருக்கமாக; செறிவாக 

கீழடங்கு; அடங்கு; (கடும் நோய் 
/ கடும் உடல் துன்பத்தின் 

. காரணமாக) உயிர் விடு 

அத்தகையது; அவ்வகைப்பட்டது; 
அத்தகைய 

இன்னின்னார்; இன்னின்ன 
உறிஞ்சு 

உறிஞ்சுதல் 

தீடீரென்ற; உடனே 

எதிர்பாராமல்; திடுமென; திடீரென்று 

வழக்குத் தொடு



Suffer 

Sufferer 

Suffering 

Suffice 

Sufficiency 

Sufficient 

Suffix 

Suffocation 

Sugar factory 

Sugar 

Sugarcandy 

Sugarcane 

Suggest 

- Suggestion . 

Suggestive 

Suicidal 

Suicide 

Suit 

Suit filed account 

Suit Register 

Suitability 

Suitable 

Suitably 

Suitcase 

Suite 

Suited 

Suitor 

Sulphur 

Sultry 

Sum 
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துன்புறு; துன்பத்தைத் தாங்கு 
துன்பம் பொறுப்பவர்; 
துன்பப்படுபவர் 

துன்பம் அடைகிற; துன்பம் 

போதுமானதாயிரு 

போதுமான நிலை 

போதிய; போதுமானது 

பின்னொட்டு; பின்னிணை 

மூச்சடைப்பு; மூச்சுத் திணறல் 
மூச்சுத்தடை 

சருக்கரைத் தொழிற்சாலை 

சருக்கரை ; சீனி 

கற்கண்டு 

கரும்பு 

அறிவுறுத்து; அறிவி; முன்மொழி 
கருத்து) ஆலோசனை 

அறிவுறுத்துகிற, தெரிவிக்கிற 
தற்கொலை தொடர்பான 

தற்கொலை 

உரிமையியல் வழக்கு 

வழக்குத் தொடர்பான கணக்கு 

வழக்குப் பதிவேடு 

பொருத்தம் 

பொருத்தமான; ஏற்ற; தக்க; 
சரியான; ஏற்றதான 

தக்கவாறு ; ஏற்றவாறு 

கைப்பெட்டி; சிறுபெட்டி; 
உடைப்பேழகம்; உடைப்பேட்டி 

அறைத்தொகுதி 
பொருத்தமான; ஏற்றதாயுள்ள 

வழக்குத் தொடர்பவர் 

கந்தகம் 

புழுக்கமான 

தொகை, கூட்டுத் தொகை; 
மொத்தத் தொகை; மொத்தம்; 
பயிற்சிக் கணக்கு; கணித வினா



Summarily 

Summarize 

Summary 

Summary of defects 

Summary recovery 

Summary rejection 

Summary Trials 

Summer 

Summer festival 

Summer holidays 

Summing up 

Summit 

Summon 

Summoning 

Summons 

Summons Case 

Sump 

Sun stroke 

Sundial 
Sundown 

Sundry receipts 

Sundry 

Sunflower 

Sunrise 

Sunset 

Sunshade 

Sunshine 

Suo motu 
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சுருக்கமாக 

சுருக்கமாக்கு; சாரத்தை அளி; கூறு 
சுருக்கம்; சுருக்கமான 

குறைகளின் சுருக்கம் 

முழுவதுமாக மீளப் பெறல் 

நடவடிக்கையின்றித் தள்ளுபடி 
செய்தல் 

சுருக்க விசாரணை 

கோடைக்காலம்; வேனிற்காலம் 

வேனில் விழா; கோடை விழா 

கோடை விடுமுறை 

தொகுத்துரைத்தல் 
உச்சி; முடிவிடம்; உச்சாணி இடம் 

அழைப்பாணையிடு; அழைப்பாணை 

அனுப்பு; வரவழை 

வரவழைத்தல் 

அழைப்பாணை 

சிறுகுற்ற வழக்கு; அழைப்பாணை 

வழக்கு 
கீழ்நிலைத் தொட்டி 
வெயில் தாக்கு நோய் 

நிழற்கடிகை 
கதிரவன் மறைவு 

சில்லறை வரவுகள் 

சில்லறையான; பலவகையான; 

பலவித ; பற்பல 

பொழுது வணங்கி ; பரிதிப்பூ; 

சூரியகாந்தி 
எழுஞாயிறு; கதிரவன் தோற்றம்; 
சூரிய உதயம் 

படுஞாயிறு; கதிரவன் மறைவு; 

சூரிய மறைவு 

சாளர மேற்கூரை 

கதிரவ வெளிச்சம் 

தானாகவே; தன்னிச்சையாக



Super 

Super tax 

Superannuation 

Superannuation pension 

Super 

Superfast 

Superficial 

Superficially 

Superfine 

Superfluous 

Superhuman 

Superintendence 

Superintendent 

Superintending 

Superior 

Superior Service 

Superiority 

Superlative 

Superman 

Supermarket 

Supernatural 

Supernumerary 

Supernumerary Post 

Superscribe 

Superscription 

Supersede 
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மிகச்சிறந்த; மேன்மையான; 

உச்சமான 

மிகைவரி 

அகவை முதிர்வு ஒய்வு; முதிர் 
ஓய்வு; பணி ஓய்வு; முதுமைப் 
பருவம் 

அகவை முதிர்வு ஓய்வூதியம்; 
மூப்போய்வூதியம் 

உயர்ந்த; சிறப்பான 

அதிவிரைவு 
மேலீடான; ஆழமற்ற 

மேலோட்டமாக; வெளிநோக்காக 

மிகு மேன்மையான; மிக நுட்பமான 

தேவைக்கு மிகுதியான; மிகையான 

மீமாந்தன் ; மாந்த 
ஆற்றலுக்கப்பாற்றப்பட்ட 

கண்காணிப்பு 

கண்காணிப்பாளர் 

மேற்பார்வை; மேற்பார்வையிடு 

மேலலுவலர் 

உயர்நிலைப்பணி, மேல்நிலைப் பணி 

சிறப்புஉயர்ஷமுதன்மைமேன்மை 

மிகச்சிறந்த; அதிசிறந்த 
பேராற்றலன்; பெருந்திறல் மறவன்; 

மீமாந்தன் 

சிறப்பங்காடி; பேரங்காடி 

இயற்கை கடந்த; 

இயற்கையிறந்த 
மிகையான 

மிகையான பதவி இடம் 

மேலெழுது; வெளியில் எழுது 

மேலெழுத்து; மேலெழுதுதல் 

கலைத்துக் கைக்கொள்; 
கையகப்படுத்து



Supersession 

Superstition 

Superstitious 

Superstructure 

Supertax 

Supervise 

Supervising officer 

Supervision 

Supervisor 

Supervisory staff 

Supper 

Supplement 

Supplemental Pay Bill 

Supplementary 

Supplementary Glossary 

Supplementary Grants 

Supplementary Question 

Supplied 

Suppliers 

Supplies 

Supplies to Troops 

Supply 
Support 

Support price 

Supportable 

Supporter 

Suppose 

Supposition 

Suppress 
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கலைத்துக் கைக்கொள்ளல்; 

பதிலிட்டகற்றீடு 
மூடநம்பிக்கை 

மூட நம்பிக்கையான 

மேற்கட்டுமானம் 

மிகை வரி; மேல் வரி 

கண்காணி; மேற்பார்வையிடுகிற; 

மேற்பார்வையிடு 

மேற்பார்வை அலுவலர் 

மேற்பார்வை 

மேற்பார்வையாளர் 

மேற்பார்வைப் பணியாளர்கள் 

இரவு உணவு 
இணைப்பு; துணை 

துணைச் சம்பளப் பட்டி 

துணை 

துணை அகராதி 
துணை நல்கை 

தொடர் வினா 

வழங்கப்பட்ட 

அளிப்பவர்; வழங்கோர்; 
வழங்குநர்; பரிமாறுபவர் 

தேவைப்பொருள்; வழங்குபொருள் 

படைகளுக்கான வழங்குபொருள் 

வழங்குதல் 

தாங்கு; ஆதரவளி; ஆதரவு 
தாங்கு விலை; கட்டுப்படியாகும் 
விலை 

தாங்கத்தக்க 

தாங்குபவர்; ஆதரிப்பவர்; 

ஆதரவாளர் 
புனைவாகக் கொள்; ஒரு வேளை 

ஊகும்; கற்பனை 

அமுக்கு; அடக்கிவை



Suppressed 

Suppression 

Supra 

Supremacy 

Supreme , 

Supreme Court Judge 

Supreme Court of India 

Surcharge 

Sure 

Surely 

Surety 

Surface 

_ Surgeon 

Surgery 

Surgical 

Surgicals 

Surmount 

Surname 

Surpass 

Surplus 

Surprise Inspection 

Surprise 

Surprised 

Surprising 

Surrender 

Surrender leave 

Surrender of funds 

Surrender of leave 

Surrendered 

Surround 

Surrounding 
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நசுக்கப்பட்ட; ஒடுக்கப்பட்ட 

மறைப்பு; ஒடுக்குதல் 
மேலே; மேற்கண்டவாறு; 

முன்னுள்ளவாறு 

உச்சநிலை; உயர்சிறப்பு; முதன்மை; 

தலைமை அதிகாரம் ் 

உச்சமான; ஒப்புயர்வற்ற 

உச்ச நீதிமன்ற நடுவர் 

இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் 
மேல்வரி; தண்டக் கட்டணம் 

உறுதியான; தவறாத 
உறுதியான வகையில் 

பிணையம் 

பரப்பு; மேற்பரப்பு 

அறுவை மருத்துவர் 
அறுவை மருத்துவம் 

அறுவைமருத்துவம் சார்ந்த 
அறுவைக் கருவிகள் - 

வெற்றிகொள்; கட 

குடும்பப் பெயர் 

மேம்படு; செயலில் விஞ்சு 

மிகை; கூடுதல் 

எதிர்பாரா ஆய்வு; திடீர் ஆய்வு 
வியப்பு; வியப்படையச் செய்; 
வியப்புறு 

வியப்படைந்த : 

வியப்படையச் செய்கிற 

ஒப்புவிப்பு 

ஒப்புவிப்பு விடுப்பு 

நிதி ஒப்புவிப்பு 
விடுப்பு ஒப்புவிப்பு 

ஒப்படைக்கப்பட்ட 

நாற்புறம் சூழ்ந்துகொள்; சூழ்ந்து 
கொள்; முற்றுகையிடு 

சுற்றுப்புறம்; சூழல்



Surveillance 

Survey 

Survey and Boundaries Act 

Survey instruments 

Survey marks 

Survey number 

Surveyor 

Survival 

Survive 

Surviving 

Survivor 

Survivorship 

Susceptible 

Suspect 

Suspend 

Suspended 

Suspense 

Suspense Account 

Suspension of sentence 

Suspension of work 

Suspension 

Suspensive 

Suspicious 

Sustain 
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கடுங்கண்காணிப்பு 

நில அளவை 

நில அளவை மற்றும் எல்லைச் 
alin 

நில அளவைக் கருவிகள் , 

நில அளவைக் குறிகள் 

நில அளவை எண் 

நில அளவையாளர் 

எஞ்சி உயிர்வாழ்தல்; எஞ்சி நிற்றல்; 
எஞ்சிய உயிர் வாழ்க்கை 

எஞ்சியிரு; உயிர் பிழைத்திரு 
எஞ்சி உயிர்வாழ்கின்ற 

எஞ்சி உயிர்வாழ்பவர் 

எச்ச உரிமை 

எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய; 
ஏற்கக்கூடிய 

ஐயத்திற்குரியவர், ஐயம்கொள் 
இடை நீக்கு 
பணியிடை நீக்கப்பட்ட; _- 

ஒத்திவைக்கப்பட்ட 

இடைநிறுத்தம்; ஐயப்பாடு; 

தீர்மானிக்கமுடியாத நிலை; 

தயக்க நிலை; மனக்குழப்பம்; 
(விடுபடாத) புதிர் 
தனிக் கணக்கு 

தண்டனை நிறுத்திவைப்பு 

பணி இடைநிறுத்தம் 

பணியிடை நீக்கம்; தள்ளிவைத்தல்; 
இடை நீக்கம் 

உறுதியற்ற 
ஐயத்திற்குரிய 
தாங்கிக்கொள்; சமாளி; உதவு; 

தாங்கி நில்; உறுதிசெய்; உயிர் 
வாழ்ந்திருக்கச்செய்; வளர்த்திடு; 

நிலைநிறுத்து



Sustainable 

Sustained 

Sustainer 

Sustenence 

Sway 

Swear 

Swearing in Ceremony 

Sweat 

Sweated labourer 

Sweep 

Sweeper 

_ Sweeping remarks 

Sweepings 

Sweet 

Sweeten 

Swift 

Swift handed 
Swiftly — 

Swiftness 

Swim 

Swimmer 

Swimming pool 

Swimming 

Swindle 

Switch 

Switch off 

Switch on 

Switch over 

Sworn Statement 

Syllabification 

Syllabus 

Sylviculture 
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தாங்கக் கூடிய; பேணிக்காக்கிற; 

நிலைத்திருக்கும் 
தொடர்ச்சியாக 

உணவளிப்பவர்; தாங்குபவர் 

உணவு உதவி; வாழ்வாதாரப் 
பொருள்கள் 

ஆட்சி செய்; ஆட்சி; அதிகாரம் 

செலுத்து 
உறுதி கூறு; உறுதிமொழி; 
சூளுரை : 
பதவியேற்பு விழா 

வியர்வை 

உடலுழைப்பாளி; தொழிலாளி 

பெருக்கு; கூட்டு; குப்பை நீக்கு 

பெருக்குபவர்; துப்புரவாளர் 

அனைத்தையும் தழுவும் 

குறிப்புரைகள் 

குப்பை கூளங்கள் 

இனிப்பு 
இனிப்பாக்கு; சுவையானதாக்கு 

விரைவான 

விரைவாக வேலை செய்கிற 

விரைவாக; . உடனே 

விரைவு 

நீந்து 
நீந்துபவர் 

நீச்சல் குளம் 

நீச்சல் 

மோசடி; ஏமாற்று 

சொடுக்கி 

அணை; நிறுத்து 
பொருத்து; போடு 

நெறி மாற்று; மடை மாற்று 

உறுதிமொழி; வாக்குமூலம் 

அசை அலகீடு 

பாடத் திட்டம் 

காடு வளர்ப்பு



Symbol 

Symbolic 

Symbolical 

Symmetrical 

Symmetry 

Sympathetic 

‘Sympathetic consideration 

Sympathetic remarks 

Sympathize 

Sympathy 

Symposium 

Symptom 

Synchronize 

Syndicate (University) 

Syndicate 

Synonym 

Synonymous 

Synopsis 

Synthesis 

Synthetic fibre 

Synthetical 

System 

System analysis 

System analyst 

System of Justice 

Systematic 

Systematic analysis 

Systematic work 

Systematical 

Systematically 
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அடையாளம்; சின்னம்; குறியீடு 

குறிப்பாக ; மறைபொருளாக 

அடையாளமான; உருவகமான; 
குறியாளமான 

சமவடிவமுள்ள; சீரான அமைப்பு 
கொண்ட ' 

சம வடிவம்; சீரான அமைப்பு: 

இரக்கமுள்ள; கருணையுள்ள; 
கருணை கொண்ட 

பரிவோடு கருதுதல் 

பரிவுக் குறிப்புரை 

இரக்கம் காட்டு 

பரிவு; இரக்கம் 

சூழ்ந்துரையாடல்; 
கலந்தாய்வரங்கம் 

நோய்க்குறி; முன் அறிகுறி 
ஒரே காலத்தில் நிகழ் 

(பல்கலைக்கழக) ஆட்சிக்குழு 

குழு; அமைப்பு 
ஒருபொருட் பன்மொழி 

ஒரே பொருளுடைய ' 

சுருக்கம்; பொழிப்பு 

கூட்டு; கலவை 

செயற்கை நாரிழைமம் 

செயற்கையான 

முறை; திட்டம்; அமைப்பு; 
கணினித் திட்டம் 

கணினிவழிப் பகுப்பாய்வு 

கணினிவழி பகுப்பாய்நர்; கணினி 

முறைமை மேலாளர் 

நீதிமுறை 
முறையான 

முறையான பகுப்பாய்வு 

ஒழுங்கமைந்த வேலை 

முறையான 

முறையான வகையில்



Systematize 

Table 

Table cloth 

Table fan 

Table talk 

Tableau 

Tablet 

Taboo 

Tabular 

Tabulate 

Tabulation 

Tabulator 

Tackle 

Tact 

Tactful 

Tactics 

Tag price 

Tag-rag 

Tags 
Tahsildar 

Tail 

Tailend | 

Tailed 

Tailor 

Tailoring 

Take 
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முறைப்படுத்து; ஒழுங்குபடுத்து _ 

மேசை; அட்டவணை 

மேசை விரிப்பு 

மேசை மின்விசிறி 

பந்திப் பேச்சு, மனந்திறந்துரையாடல் 

ஒப்பனைக் காட்சி ஊர்தி 

மாத்திரை; சிறுகணினி 

விலக்கு; தள்ளிவைப்பு 

அட்டவணை;;பட்டியல் வடிவாயுள்ள 

பட்டியற்படுத்து; 
அட்டவணைப்படுத்து 

பட்டியற்படுத்தல்; _ 

அட்டவணைப்படுத்தல் 

பட்டியற்படுத்தி; அட்டவணை; 
வரிசைப்படுத்துபவர் 

எதிர்கொள்; எதிர்த்துப் போராடு 

செயல் திறமை; திறமை உத்தி; முறை 
நுண் திறமுள்ள 
சூழ்வினைத் திறன் 

_ குறிப்பிட்ட விலை 

கயவர்; ஈனர்; கீழ்மக்கள் 

இணைச் சீட்டு 

வட்டாட்சியர் 

வால்; பின்பகுதி; முடிவு 

பின்முனை ; கடைக்கோடி 

வாலுடைய 

தையற்காரர் ; துன்னற்காரர் 

தையற்பணி; தையல் வேலை; 
துன்னற்பணி 

எடு; ஏற்றுக்கொள்; பிடி



Take into account 

Take no account 

Take one’s chance 

Take place 

Taken unawares 

Takes effect 

Taking over charge 

Tale 

Talent 

Talented 

Talisman 

Talk 

Talk of the town/city 

Talkie 

Talking 

Tall 

Tallness 

Tally 

Taluk 

Taluk Accounts 

Taluk Office 

Tamil Nadu Account Code 

Tamil Nadu Budget Manual 

Tamil Nadu Civil Services 

(Discipline and Appeal) Rules 
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கவனத்திற்கு எடுத்துக்கொள்; 
கருத்தில்கொள்; கணக்கில்கொள் 

புறக்கணி; கருதாது விடு 

நிகழ்வதையேற்றுக்கொள்; 
இயல்பாக வாய்த்ததை 

ஏற்றுக்கொள் 

நடைபெறு 
திடுக்கிடச் செய்தல்; எதிர்பாரா 
நிலைக்கு உள்ளாக்கல் 

செயற்படுகிறது; நடைமுறைக்கு 
வருகிறது 
பொறுப்பேற்றல் 

கதை 

செயல் திறம் 

திறமை கொண்ட; திறமையுள்ள; 
திறமையான 

தாயத்து; மந்திரக் காப்புறை 
பேசு; உரையாடு 

நகர்ப் பேச்சு; ஊர்ப்பேச்சு 

பேசும் படம்; திரைப்படம் 

பேச்சு 

உயரமான; உயர்ந்த; நீண்ட 

உயரம்; நீளம் 

ஒத்திசைவாக்கு; நேர்செய்தல்; சரி 
செய்தல் 

ட 

வட்டாட்சிக் கணக்குகள் 

வட்டாட்சியர் அலுவலகம் 

தமிழ்நாடு கணக்கு விதிமுறைத் 
தொகுப்பு 
தமிழ்நாடு வரவு செலவு 
நடைமுறை நூல் 

தமிழ்நாடு குடிமைப்பணி ஒழுங்கு 
மற்றும் மேல்முறையீடு) விதிகள் 
(த.நா.கு.ப. (ஒ.மே) வி



Tamil Nadu Financial Code 

Tamil Nadu Forest Act 

Tamil Nadu Government 

Tamil Nadu Government Aid 

Tamil Nadu Last Grade Service 

Tamil Nadu Ministerial Service 

Tamil Nadu Public Service 

Tamil Nadu Public Service 

Commission 

Tamil Nadu Treasury Code 

Tamil 

Tamilian 

Tamilology 

Tamper 

Tamper with witness 

Tampering 

Tangible 

Tangle 

Tank 

Tank bed 
Tank Restoration Scheme 

Tanner 

Tannery 

Tanning 

Tantamount 
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தமிழ்நாடு நிதி விதிமுறைத் 
தொகுப்பு 
தமிழ்நாடு வனச் சட்டம் 

தமிழக அரசு; தமிழ்நாடு அரசு; 
தமிழ்நாட்டரசு 

தமிழ்நாடு அரசு உதவி 

தமிழ்நாடு அடிப்படைப் பணித் 

தொகுதி 
தமிழ்நாடு அலுவலகப் பணித் 

தொகுதி 
தமிழ்நாடு அரசு பொதுப்பணி 

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் 
தேர்வாணையம் 

தமிழ்நாடுக் கருவூல 
விதிமுறைத் தொகுப்பு 
தமிழ் மொழி; தமிழ் 

தமிழர் 
தமிழியல் 

மோசடியாகத் திருத்து; 

சாட்சியத்தை அழி; மாற்று; 
தலையிடு 

சான்றுரைஞர்களைக் கலைத்தல் 

மோசடியான மாற்றம்; மோசடியான 

திருத்தம் 
தெளிவான; உறுதியான; 
கைவசப்படுகிற 

கடுஞ்சிக்கல்; குழம்பிய நிலை 

கண்மாய்; குளம்; ஏரி; தொட்டி 

ஏரிப்படுகை 

ஏரிச் சீரமைப்புத் திட்டம் 

தோல் பதனிடுபவர் 

தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலை; 
தோல் பதனீட்டகம்; தோல் 
பதனீட்டுப் பணிமனை 

தோல் பதனிடுதல் 

ஒப்பான; நிகரான



Tap root 

Tap (water) 

Tapal 

Tapal arrangements 

Tape 

Tape recorder 

Tar 

Tardiness 

Target 

Target and Achievement 

Tariff 

Tarnish 

Tarpaulin 

Task . 

Task force 

Task master 

Tastable 

Taste 

Tasteful 

Tastefully, decorated 

Tasteless 

Tasty 

Tastily 

Tax 

Tax Collection 

Tax Collector 

Tax deducted at Source 

Tax free 

Tax on Advertisements 

Tax on Agricultural Income 

Tax on Mineral Rights 
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ஆணிவேர்; மூல வேர் 

குழாய்; பாய்குழல்; பீலி; திருகு 

குழாய்; நீர் வழங்கு குழாய் 
மி 

அஞ்சல் ஏற்பாடுகள் 
நாடா; பட்டி 
நாடாப் பதிவான்; 

ஒலிப்பதிவுக்கருவி; 
ஒலிப்பதிவான் 

கரிநெய் ; தார் 
மெத்தனம் 

இலக்கு; குறியீடு; குறிக்கோள் 
இலக்கும் சாதனைகளும் 

சுங்க வரி; கட்டண வீதப் பட்டியல் 

கறை; களங்கம் 

கரிநெய்த் திரைச் சீலை; 
கரிநெய்ச் சீலை 

இடுபணி; கடும் உழைப்பு; 
பொறுப்பு 

சிறப்புப் பணிப்பிரிவு 

கடும்வேலை வாங்குபவர் 

சுவைக்கக்கூடிய 

சுவை 

சுவையான; சுவைமிக்க 

அழகுற ஒப்பனை செய்யப்பெற்ற 

சுவையற்ற 

சுவையாக 

சுவையான 

வரி 
வரித் தண்டல் 

வரித் தண்டலர்; வரி வசூலிப்பவர் 

பிடித்தம் செய்யப்படும் வரி 

வரியற்ற; வரி விலக்கு 

விளம்பர வரி 

வேளாண் வருமான வரி 

கனிமப்பொருள் உரிமை வரி



Tax on Other 

Tax on Railway Fares 

Tax on sales or purchase 

Tax Payer 

Taxable 

Taxation 

Taxes, inclusive of all 

Taxi 

Taxi driver 

Taxi Stand 

Taxidermy 

Taxing officer 

TB & chest disease 

Tea 

Tea Party 

Tea plantation 

Tea stall 

Teacher 

Teachers’ College 

Teaching Grant 

Teaching staff 

Teak 

Team 

Team Work 

Teapoy 
Tear gas 

Tear off Block 
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ஏனைய வரி 

தொடர்வண்டிக் கட்டணம் மீதான 
வரி 

விற்பனை வரி 

வரி செலுத்துநர் 
வரிவிதிக்கத்தக்க 

வரி விதிப்பு 

அனைத்தும் உட்பட வரிகள் 

வாடகைச் சீருந்து 

வாடகைச் சீருந்து ஒட்டுநர் 
வாடகைச் சீருந்து நிற்குமிடம் 

தோற்பாவைக் கலை; பஞ்சடைத்து 
உயிர்த் தோற்றமுடையன போல 
விலங்குத் தோல் பயன்படுத்தும் 
கலை 

வரியீட்டலுவலர் 

காசநோய் மற்றும் நெஞ்சக நோய் 

தேநீர்; தேயிலை 

தேநீர் விருந்து 
தேயிலைத் தோட்டம்; தேயிலைப் 
பயிர் 

தேநீர்க்கடை; தேனீரகம்; தேநீர் 
நிலையம் 

ஆசிரியர் 

ஆசிரியர் கல்லூரி 

ஆசிரியர் சம்பள நல்கை; கற்பிப்பு 

நல்கை 

ஆசிரியர்கள் 

தேக்கு மரம்; தேக்கு 

அணி, குழு 

குழு முயற்சி; குழுப்பணி; கூட்டு 
முயற்சி 

சிறு மேசை 

கண்ணீர்ப்புகை 

கிழிதாள் கற்றை



Technical 

Technical Advice 

Technical Defects 

Technical Education 

Technical Examination 

Technical know how 

Technical Officer 

Technical Sanction 

Technical Terms 

Technical Training Institute 

Technically 

Technician 

Technics 

Technique 

Technological 

Technologically 

Technologist 

Technology 

Tedious 

Telecommunication 

Telegram 

Telegraph 

Telegraphic 

Telephone 

Telephone Booth 

Telephone Clerk 

Telephone Exchange 

Telephone Operator 

Telephotograph 

Teleprinter 

Teleprinting 

Telescope 

Television 
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தொழில் நுட்பம் சார்ந்த 

தொழில்நுட்ப அறிவுரை 

தொழில்நுட்பக் குறைபாடு 

தொழில்நுட்பக் கல்வி 

தொழில்நுட்பத் தேர்வு 
தொழில்நுட்ப வழிவகை அறிவு 

தொழில்நுட்ப அலுவலர் 

தொழில்நுட்ப இசைவு 

தொழில்நுட்பச் சொற்கள்; கலைச் 
சொற்கள் 

தொழில்நுட்பப் பயிற்சி நிலையம் 

தொழில்நுட்பம் சார்ந்த 
தொழில்நுட்பப் பணியாளர் 

கலையறிவு; தொழில்நுட்பம் 

செய்முறை நுட்பம்; உத்தி 

தொழில்நுட்பம் 
தொழில்நுட்பத்தோடு 
தொழில்நுட்ப வல்லுநர் 

சலிப்பூட்டுகிற; சோர்வூட்டுகிற 

தொலைத்தொடர்பு 
தொலைவரி 

தொலைவரி 
தொலைவரியாக 

தொலைபேசி 

தொலைபேசிக் கூண்டு 

தொலைபேசி எழுத்தர் 

.. தொலைபேசி இணைப்பகம் 

தொலைபேசி இயக்குபவர் 

தொலை ஒளிப்படம் 

தொலையச்சு; தொலையெழுதி 

தொலைபச்சு அனுப்புதல் 

தொலைநோக்கி 

தொலைக்காட்சி



Telex 

Tell 

Tell tale clock 

Teller 

Temper 

Temperament 

Temperance 

Temperately 

Temperature 

Temple 

Temple Renovation 

Temple Trustee 

Temporarily 

‘Temporary 

Temporary Advance 

Temporary Establishment 

Temporary Order 

Tempting Offer 

Ten Years cycle 

Ten 

Tenable 

Tenancy Act 

Tenancy 

Tenant 

Tendency 

Tender 

Tender fee 

Tendered vote 
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தொலைவரியச்சு; 
தொலைத்தட்டச்சுப் பொறி 

சொல்; கூறு 

கதை சொல்லும் கடிகாரம் 

காசாளர்; விரைவுக் காசாளர் 

இயல்பு; மனநிலை 

இயல்பு; தன்மை 

தன்னடக்கம்; நாவடக்கம் 

கட்டுப்பாடாக 

வெப்பநிலை 

ஆலயம்; திருக்கோயில்; கோயில் 

திருக்கோயில் திருப்பணி 

திருக்கோயில் அறங்காவலர் 

சிறிதுகாலத்திற்கு; தற்காலிகமாக; 
குறுங்காலிகமாக 

தற்காலிகமான; குறுங்காலிகமான; 
நிலையற்ற 

குறுங்காலிக - முன்பணம்; 
தற்காலிக முன்பணம் 

தற்காலிகப் (குறுங்காலிகப்) 
பணியாளர்த் தொகுதி 

குறுங்காலித ஆணை; தற்காலிக 
ஆணை 

ஆவலைத் தூண்டும் வாய்ப்பு 

பத்தாண்டுச் சுற்று 

பத்து 
நிலைக்கக்கூடிய; 
ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய 

குடிவாரச் சட்டம் 

குடிநிலை உரிமை; குத்தகை 
உரிமை 

குடியிருப்பவர்; குத்தகைதாரர் 
போக்கு; சார்பு 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 

ஒப்பந்தப்புள்ளிக் கட்டணம் 

ஆய்வுக்குரிய (ஒப்போலை) 

வாக்குச்சீட்டு



‘Tenderer 

Tenements 

Tension 

Tent 

Tentage 

Tentage Allowance 

Tentative 

Tentatively 

Tenure 

Tenure Post 

Term 

Term of Office 

Terminal Benefits 

Terminal Charges 

Terminal 

Termination 

Termination of Service 

Terminology 

Terminus 

Terms 

Terms of Reference (for 

enquiry Commissions) 

Terms and conditions 

Terrace cultivation 

Terrace 

Terrain 

Terrestrial 

Terrible 

Terrific 

Territorial 

Territorial Waters 
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ஒப்பந்தப்புள்ளி தருபவர் 

குடியிருப்பு மனை; நிலையான 
உடைமை 

விறைப்பு; அமளி; நெருக்கடி; மன 
உளைச்சல்; பாபரப்பு 

கூடாரம் 

கூடாரச் செலவு 

கூடாரப் படி 

ஆய்நிலையான; குறுங்காலிகமான; 
தோராயமான 

ஆய்வுநிலையில்; இடைநிலையில் 

பதவிக்காலம்; உடைமை உரிமை; 
உரிமைக் காலம் 

உரிமைக் காலப் பணியிடம் 

சொல்; வரையறைக் காலம்; பருவம் 

அலுவல் காலம்; பதவிக் காலம் 

ஓய்வுக்காலப் பயன்கள் 

பயணமுனையக் கட்டணம் 

முடிவான; இறுதியான 

முற்றுவிப்பு; முடிவு; இறுதிநிலை 
பணி முற்றுவிப்பு 
சொற்றொடர்; சொல்வரிசை 

முடிவிடம் 

கட்டுப்பாடுகள்; வரம்புமுறைகள் 

(விசாரணை ஆணையங்கள் 
தொடர்பாக) ஆய்வு வரம்புகள் 

"நெறிமுறைகளும் வரையறைகளும் 

படித்தளச் சாகுபடி 

மேற்கூரை; மொட்டை மாடி. 

நிலப்பகுதி 
நிலத்தில் வசிக்கிற 

அச்சந்தருகிற; நடுக்கமூட்டுகிற 
பெரிதும் அஞ்சத்தக்க 
வட்டார எல்லைக்கு உட்பட்ட 

நாடுசார்ந்த கடற்பகுதிகள்



Territory 

Terrorism 

Test 

Test audit 

Test check 

Testament 

Testamentary 

Testator 

Tester 

_ Testified 
Testify 

Testimonial 

Testimony 

Testing 

Text 

Text Book 

Text Book Committee 

Textile 

Textile business 

Textile Control 

Texture 

Than 

Thank 

That 

Thatched hut 

Theatre 

Theft 

Their 
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ஆட்சிப் பகுதி, நிலப் பகுதி 
வன்முறைச் செயல்; கொடுங் 
கோன்மை 

தேர்வு; தேர்வாய்வு; போட்டி ஆட்டம்; 
சோதனை 

ஆய்வுத் தணிக்கை 

ஆய்வுச் சரிபார்ப்பு 
விருப்பாவண்ம் 

விருப்பாவணம் தொடர்பான 

விருப்பாவணம் எழுதி வைப்பவர் 

நோட்டகர்; ஆயுநர்; 

பரிசோதிப்பவர்; மின்னோட்டம் 
உள்ளதா எனச் சோதிக்கும் 
கருவி; மின்னோட்டச் 
சோதனைக்கருவி 

சான்றிட்ட; அத்தாட்சி பெற்ற 

சான்றளி; உறுதிப்படுத்து 

நற்சான்றிதழ் 
சான்று; சான்றுரை 

பரிசோதித்தல்; நோட்டம் செய்தல் 

பாடம் 

பாடநூல் 

பாடநூற் குழு 
துணியகம் 

துணி வணிகம் 

துணித்தொழில் கட்டுப்பாடு 

இழை நயம் 
காட்டிலும் 

நன்றி; நன்றி கூறு 
அது; அந்த 
கூரை வேய்ந்த குடில்; வேய்குடில் 

அரங்கு; . திரையரங்கம்; நாடக 
அரங்கம் 

களவு; திருட்டு 

அவர்களது; அவர்களுடைய



Theism 

Theist 

Theistic 

Them 

Theme 

Themselves 

Then 

Thence 

Theorem 

Theoretically 

Theoretician 

Theorist 

Theory 

Therapeutic 

Therapy 

There 

Thermal Station 

Thermo Meter 

Thesaurus 

Thesis 

Thick 

Thief 

Thievery 

Thin 

Thine 

Thing 

Think 

Thinness 
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கடவுள் நம்பகக் கொள்கை; 

ஆத்திகம் 
கடவுள் நம்பகர்; கடவுளை 
நம்புபவர்; இறையேற்பவர்; ஆத்திகர் 

கடவுளை நம்புகிற; 

இறையேற்கின்ற, ஆத்திக _ 
அவர்களை; அவர்களுக்கு 

கருப்பொருள் 

அவர்களே ; தாங்களே ; தாமே 

அப்பொழுது; அவ்வமயம்; 

அப்படியானால் ; அந்நிலையில் 

அங்கிருந்து; அப்பொழுதிலிருந்து; 
அக்காரணத்தினால்; எனவே; 
ஆகையால் 

கொள்கை 

கொள்கை வழி 

கொள்கையாளர்; கோட்பாட்டாளர் 

கொள்கையாளர்; கொள்கைவாதி; 
கோட்பாட்டாளர் 

கோட்பாடு 

நோய்த் தீர்வியல் 

பிணி நீக்கல் 

அங்கே; அவ்விடத்து 

அனல் மின்நிலையம் 

வெப்பமானி 

சொற்களஞ்சியம் 

ஆய்வேடு 

தடித்த ; முரடான; நெருங்கிய 

திருடன் 
திருட்டு 
மெலிந்த; ஒல்லியான; மெல்லிய 

உனது 

பொருள் 

நினை ; எண்ணு; கருது 

மெலிவு



Third - 

Third person - 

Third rate - 

Thrifty டட டக 

Thirst - 

This - 

Thorough - 

Thoroughfare - 

Thoroughly - 

Though - 

Thoughtful ஸ் 

Thousand - 

Thousand fold - 

Thousandth - 

Thrasher; Thresher - 

Thrashing floor, Threshing floor- 

Thread - 

Threat - 

Three - 

_ Threshold - 

Thrice - - 

Thrift is 

Thriving - 

Throne - 

Through proper channel - 

Through - 

Thrust - 

Thumb - 

Thumb impression = 

Thumping majority a 

Thursday - 

Thus | - 
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மூன்றாவது 
மூன்றாமவர்; அயலார் 

கீழ்நிலையான; மட்டமான 

சிக்கனமான 

வேட்கை ; பேராசை 

இது; இந்த 
முழுமையான; போதுமான 

பொதுவழி 

முற்றிலுமாக 
இருந்தபோதிலும்; ஆனாலும்; 
இருந்தாலும்; இவ்வாறாயினும் 
எண்ணிப் பார்க்கிற 

ஆயிரம் 

ஆயிரம் மடங்கு 

ஆயிரமாவது 

தானியக் கதிரடிப்பவர்; 
கதிரடிக்கும் கருவி 

தானியக் கதிரடிக்கும் 
(போரடிக்கும்) களம்; நெற்களம் 

இழை; நூல்; புரி 

அச்சுறுத்தல்; மருட்டம்; மிரட்டல் 

மூன்று 
வாசல்; நுழைவாயில் 

மும்முறை 
சிக்கனம்; சேமிப்பு 

செழிக்கிற 

அரியணை; அரசு கட்டில் 

உரிய வழியாக 

மூலமாக; வழியாக 

உந்துகை; புகுத்து; குத்தி நுழை 
கட்டைவிரல் 

பெருவிரல் பதிவு 

மிகப் பெரும்பான்மை 

வியாழக்கிழமை 

இவ்விதமாக; இவ்வகையாக



Thy 

Tick 

Ticket 

Ticket counter 

Ticket examiner 

Ticklish 

. Tidiness and Cleanliness 

Tie 

Tier 

Tiffin 

Tiger 

Tighten 

Tightness 

Tigress 

Tiles 

Tilery 

Till 

Till death 

Till further order 

Till then 

Tillage 

Tiller 

Timber 

Time 

Time barred 

Time bound programme 

Time limit 

Time log 

Time keeper 

Timely 

Time piece 
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உனது; உன்னுடைய 

சரிக்கோடு இடு 

நுழைவுச்சீட்டு; பயணச்சீட்டு 

சீட்டுப் பெறுமிடம் 

சீட்டு ஆய்வாளர் 

அருநுட்பம் வாய்ந்த; கவனமாகக் 
கையாள வேண்டிய 

தூய்மையும் ஒழுங்கும் 
கட்டு; முடிச்சு 

வரிசை, பிரிவு; அடுக்கு 

சிற்றுண்டி 
புலி 

இறுக்கிக் கட்டு 

இறுக்கம் 

பெண்புலி 

ஓடுகள்; கூரை ஒடுகள்; 
தள ஓடுகள் 
ஓடு தயாரிக்கும் இடம்; 
ஒட்டாலை; ஓடுகள் செய்யுமிடம் 

வரை; வரைக்கும் 

சாகும்வரை; இறக்கும்வரை 

மறு ஆணை வரும்வரை 

அதுவரை 
உழவுத் தொழில்; வேளாண்மை 

உழவர்; விவசாயி 

மரக்கட்டை; மரத்துண்டு 

காலம்; நேரம்; வேளை 

காலவரையறை கடந்த 

காலக்கெடுவுடன் கூடிய திட்டம் 

கால வரம்பு 

கால இடையீடு 

நேரக் காப்பாளர் 

சரியான நேரத்தில்; உரிய 
காலத்தில்; உரிய வேளையில் 

கடிகாரம்



Time scale of pay 

Time table 

Timing 

Tips 

Tired 

Tireless 

Tiresome 

Tissue paper 

Title 

Title and head 

Title deed 

Title holder 

Title page 

To 

To await orders of Posting 

To Balance brought down 

To invite 

To make good the loss 

To pay 

To the point 

Toddy 

Together 

Toilet 

Toilsome 

Token 

Token advance 

Token coin 

Token grant 

Tolerance 

Tolerant 

Toll 
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காலமுறை ஊதியம்; கால ஏற்ற 
முறைச் சம்பள வீதம் 

கால அட்டவணை 

நேரத்தை அறுதியிடல் 
அன்பளிப்பு ; சிற்றீகை; 

உதவுக்குறிப்பு; குறிப்புதவி 
களைத்த; களைத்துப்போன 

களைப்பற்ற 

களைப்படையச் செய்கிற 

மெல்லிழைத் தாள் 

தலைப்பு; பட்டப் பெயர்; உரிமை 

பெயரும் தலைப்பும் 

உரிமை ஒப்பாவணம் 

உரிமைதாரர் 

முகப்புப் பக்கம் 

பெறுநர் 
பணியமர்த்து ஆணையை 
எதிர்பார்த்திருக்க 

எடுத்தெழுதப்படும் இருப்பு 
அழைக்க; அழைப்பு விடுக்க 

இழப்பைச் சரிசெய்ய 

செலுத்த; கொடுக்கவேண்டிய 

செய்திக்குரியது மட்டும் 

கள் 

ஒன்றாக; ஒன்று சேர்ந்து 
கழிப்பறை; கழிவறை; ஒதுங்கறை; 
ஒப்பனை அறை 

உழைப்புமிக்க; வேலை வாங்குகிற 

அடையாளம்; அடையாள வில்லை 

அடையாள முன்பணம் 

அடையாள நாணயம் - 

அடையாள நல்கை 

பொறுமை; சகிப்புத் தன்மை 

பொறுமைக் குணம் உடைய; 
பொறுமையான; 
சகிப்புத்தன்மையுள்ள 

சுங்கம்



Toll Gate 

Toll house 

Tone 

Tonga 

Tonic 

Tonight 

Too high 

Too low 

Too much 

Tools 

Tools and Plants 

Toothache 

Top level 

Top piority 

Topaz 

Topic 

Topographical Survey 

Topography 

Topo sketch 

Topple 

Torch bearer 

Torn 

Torture 

Toss 

Total 

Totality 

Totally 

Touch 

Touch stone 

Touching 

Tough 

Tough market condition 
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சுங்கச் சாவடி 

சுங்கச் சாவடி 

ஓசை, ஒலி 

குதிரை வண்டி 
தெம்பூட்டி; சத்து மருந்து 
இன்றிரவில்; இன்றிரவு 

சாலமிகுதி 
சாலக்குறைவு (மிகக் குறைஷ் 

சாலமிகுதி 

கருவிகள் 

கருவிக் கலத் தொகுதி 

பல்வலி 

உயர்மட்ட; மேல்மட்ட 

தலையாய முதன்மை 

குறுந்தம்; புட்பராகம் 

செய்தி; பொருள் தலைப்பு தலைப்பு 

இட அமைப்பு விவர மதிப்பீடு 
இட அமைப்பியல் 

இட அமைப்பு வரைபடம் 

கவிழ் ் 

வழிகாட்டி; புத்தறிவூட்டி 
கிழிந்த 
வன்கொடுமை; சித்திரவதை 

சுண்டி எறி; அலைக்கழி 

மொத்தம்; முழுமையான; கூட்டு 

மொத்தம் 

மொத்தமாக 

தொடு; தொடுதல் 

உரைகல் 

தொடுகிற 

கெட்டிப்பான; கட்டுறுதியான; 
கடுமையான; பிடிவாதமுடைய; 
இடர்ப்பாடான; கடினமான 

கடுமையான சந்தை நிலவரம்



Toughen 

Tour 

Tour Diary 

Tour Programme 

Touring Officer 

Touring Talkies 

Tourism 

Tourism Department 

Tourist 

Tourist Bungalow 

Tourist Guide 

Tournament 

Towards 

Towel 

Tower Blocks 

Tower height 

Tower 

Towing 

Town 

Town extension 

Town Hall 

Town Nuisance Act 

Town Panchayat 

Town Planning 

Town Planning Committee 

Township 

Township Committee 

Toxicity 

Toy 

Trace 
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கடினமாக்கு 
சுற்றுலா 
பயண நாள் குறிப்பு 

பயண நிரல் 

சுற்றுலா அலுவலர்; சுற்றாய்வு 

அலுவலர 
கொட்டகைத் திரையரங்கு; 

நடமாடும் திரையரங்கு 

சுற்றுலா 

சுற்றுலாத் துறை 
சுற்றுலாப் பயணி 

சுற்றுலா மாளிகை 

சுற்றுலா வழிகாட்டி 

குழுப் போட்டி விளையாட்டு; 
விளையாட்டுப் போட்டி 

பக்கமாக; நோக்கி 

துண்டு 
-நெடுமாடத் தொகுப்பு 

நெடுமாட உயரம் 

கோபுரம்; நெடுமாடம் 

கட்டி இழுத்தல் 
நகரம்; பேரூர்; பட்டணம் 

நகர் விரிவு 
நகரமன்றம் 

நகர தொல்லைச் சட்டம் - 

பேரூராட்சி 

நகரமைப்பு 

நகரமைப்புக் குழு 

நகரியம் 

நகரியக் குழு 
நஞ்சியல்பு; நச்சுத்தன்மை 

பொம்மை; விளையாட்டுப் 

பொருள் 

முகவரி; சின்னம்; அடையாளம்; 
தேடு; இருப்பிடம் கண்டுபிடி



Tracer 

Tracing paper 

Track 

Track 

Tractor 

Trade 

Trade and Commerce 

Trade disputes 

Trade Mark 

Trade Representation 

Trade Union 

Trade wind 

Trading Corporation 

Tradition 

Traditional 

Traditionalist 

Traffic 

Traffic Control 

Traffic Island 

Traffic Jam 

Traffic Point 

Traffic Regulation 

. Traffic Signal 
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வரைபடப் படி எடுப்பவர்; வரைபடப் 
படியெடு கருவி 

வரைபடப் படியெடு தாள் 

தண்டவாளம்; வழித்தடம்; காலடிச் 
சின்னம் 

தடம் 

உழுவை இயந்திரம் ; 
பாரக்கலப்பை; இழுவை 

தொழில்; வணிகம் 

தொழிலும் வணிகமும் 

வணிக வர்த்தகத் தகராறுகள் 

வணிகக் குறி 

வணிக முறையீடு 

தொழிற்சங்கம் 

கடல் வணிகத் தடக் காற்று 

வணிகக் கழகம்; வணிகக் 
கூட்டிணையம்; வணிகப் 
பெருங்குழுமம் 

மரபு 

வழிவழி வந்த; மரபு வழியான; 
மரபுக்குரிய 

பழைமைவாதி; பழைமையாளர் 

போக்குவரவு; வண்டிப் 
போக்குவரத்து; வாகன 
நடமாட்டம்; வாகனப் 
போக்குவரத்து 

போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாடு 

சாலைத் திட்டு 

(சாலையில்) வாகனப் 
போக்குவரத்து நெரிசல் 

சாலையில் வண்டி நிற்கும் இடம் 

போக்குவரவு ஒழுங்குமுறை 

போக்குவரவு இயக்கச் 
சுட்டுக்குறி; வாகனப் 
போக்குவரத்தைக் 

கட்டுப்படுத்தும் அடையாளச் 
சின்னம் (விளக்கு)



Tragedy 

Trailer 

Train 

Train Accident 

Train of Thoughts 

Trained 

Trained Teacher 

Trainee 

Trainer 

Training 

Training College 

Training School 

Tram way 

Tranquility 

Tranquilize 

Transact 

Transaction 

Transcendency 

. Transcendent 

Transcribe 

Transcriber 

Transcript 

Transcription 

Transfer 

Transfer entry 

Transfer fee 

Transfer of charge 

Transfer of property 

Transferability 

Transferee 

Transference 
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துயரம்; துன்பம்; பெரு விபத்து; 
துன்பியல் நாடகம் 

இழுவை; இணைப்புப் பெட்டி; 
இழுவைக் கலம்; இழுவை வண்டி 

தொடர்வண்டி 

தொடர்வண்டி விபத்து 
எண்ணத் தொடர் 

பயிற்சிபெற்ற 

பயிற்சிபெற்ற ஆசிரியர் 
பயிற்சி பெறுபவர் 

பயிற்சியாளர் 

பயிற்சி 

பயிற்சிக் கல்லூரி 
பயிற்சிப் பள்ளி 

மின்வண்டிப் பாதை 

அமைதி 
ஆறுதல் அளி; தேறுதல் கூறு; 
(மருந்தளித்து அமைதிப்படுத்து 
செய்; தொழில் புரி 

வணிக நடவடிக்கை; நடவடிக்கை 

பெருமை ் 

மிகச் சிறந்த ; மிக உயர்வான 

பார்த்தெழுது; படியெடு 

படியெடுப்பவர்; பார்த்துஎ முதுபவர் 

கையெழுத்துப்படி 

பார்த்தெழுதுதல்; படியெடுத்தல் 

மாற்றம் 

மாற்றல் குறிப்பு, மாற்றுகைப் பதிவு 

மாற்றுகைக் கட்டணம் 

பொறுப்பு மாற்றம் 

சொத்துரிமை மாற்றம் 

கைமாற்றக்கூடிய தன்மை; இடம் 
மாற்றக்கூடிய தன்மை 

மாற்றலுக்குரியவர் 

கைமாற்றம்; இடமாற்றம்; மாறுதல்; 
மாற்றம்



Transferor 

Transfiguration 

Transform 

Transgressor 

Tranship 

Transient 

Transit 

Transit charges 

Transit Pay 

Transit Period 

Transition 

Transitional Period 

Transitional Provisions 

Transitory 

Translate 

Translation 

Translator 

Transliterate 

Transliteration 

Transmigrate 

Transmissible 

Transmitted 

Transmitter 

Transmutation 
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உரிமை மாற்றுபவர் 

உருமாற்றம் 

உருமாற்று; உருமாறுதல்செய் 
அத்து மீறுபவர் 
கலம்; (கப்பல்) மாற்றிச் சரக்கேற்று; 
கப்பலை மாற்று 

நிலையற்ற; நீடித்திராத; அழியும் 
தன்மையுள்ள 

வழி; கடந்து கொண்டு செல்லல்; 
கடந்து செல்லல் 

இடைவழிச் செலவு 

பணி இடமாற்றக் கால / மாற்றல் 
நிகழ் இடைக் காலச் சம்பளம் 

மாற்றல் நிகழ் இடைக்காலம்; 
பணியேற்பிடைக் காலம் 

கடந்து செல்லுதல்; நிலைமாற்றம்; 
இடப்பெயர்ச்சி 

மாற்றல் நிகழ் இடைக்காலம்; 
பணியிடமாற்றக்காலம் 

மாற்றல் நிகழ் இடைக் கால 
ஏற்பாடுகள் 

நீடித்திராத; நிலையற்ற; மாற்றம் 
நிகழ்கிற 
மொழிபெயர்த்திடு 

மொழிபெயர்ப்பு 

மொழிபெயர்ப்பாளர் 

எழுத்துப் பெயர்ப்புச் செய் 

எழுத்துப்பெயர்ப்பு; வரிபெயர்ப்பு 

அயல்நாட்டுக்குச் செல்; 

வேறு உடலில் புகு; மறுபிறவி எடு 

பரவக்கூடிய; பரப்பக்கூடிய; 
அனுப்ப(்்பட)க் கூடிய 

அனுப்பப்படுகிறது; 
அனுப்பப்பட்டது 

ஒலியனுப்பி; ஒலிபரப்பி 

வேற்றுருவம் தாங்கிய; உருவ 
மாற்றம்



_- Transparence 

Transparency 

Transplant 

Transport 

Transport facilities 

Transportation 

Transportation for Life 

Trap 

Travel 

Traveller 

Travellers Bungalow 

Travelling Allowance 

Travelling Allowance Bill 

Travelling 

Traverse 

Tray 

Treacherous 

Treachery 

Tread 

Treason 

Treasure 

Treasurer 

Treasure-trove 

Treasury 
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ஒளிக்கதிர் ஊடுருவும் தன்மை 

ஒளி ஊடுருவல்; வெளிப்படை 

நடவு செய்; பெயர்த்து நடு; 

பெயர்த்தமை 

போக்குவரத்து; ஏற்றிச் செல்லுதல்; 
பயணியர் போக்குவரத்து 

போக்குவரத்து (ஏந்து) வசதிகள் 

கொண்டு செல்லல்; அனுப்புதல்; . 

சரக்கேற்றிச் செல்லல், இடப்பெயர்வு 

வாணாள் தண்டனை 

கண்ணி; வலைப்பொறி; சிக்கவை 

பயணம் செய்; செலவு 

பயணியர் 

பயணியர் மாளிகை 

பயணப் படி 

பயணப்படிப் பட்டி 

பயணம் ; சுற்றுதல் 

ஊடு; கட; கடந்து செல்; மறுப்பு 

தட்டம் 

நம்பிக்கை இரண்டகமான; 
(நம்பிக்கைத்) துரோகம் 

இழைக்கின்ற 
நம்பிக்கை மோசடி; நம்பிக்கை _ 
இரண்டகம்; நம்பிக்கைத் 
துரோகம்; மன்னனுக்குத் 

(ஆட்சிக்குதி) துரோகமிழைத்தல்; 
நட்புக்ேகேடோன கொலை; கீழறுப்பு 

காலடி வை, நடந்து செல் 

அரச இரண்டகம்; இரண்டகம் 

கருவூலம் 

பொருளாளர் 

புதையல் 

கருவூலம்



Treatment 

Treaty 

Tree 

Tree Tax Assessment 

Tremble 

Tremendous 

Trench 

Trend 

Trespass 

Trial 

Trial-Balance 

Triangle 

Tribal 

Tribes 

Trible 

Tribunal 

Tribune 

Tributary 

Tribute 

Tricoloured 

Tricycle 

Trident 

Tried and tested - 

Triennial 

Trignometrical Survey 

Trigonometry 
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நடத்தும் முறை; மருத்துவம்; 
கிச் ல 

நாடுகளுக்கு இடையிலான 

உடன்படிக்கை 

மரம் 

மரவரி விதிப்பு 

நடுங்குதல்; நடுக்கம் 
மிகப்பெரிய; பேராற்றல் வாய்ந்த 
அகழி ; மறைகுழி 
போக்கு; நாட்டம் 

அத்துமீறுகை 
வழக்கு விசாரணை 

ஐந்தொகை; வரவு செலவு 
சீர்நோக்கு 

முக்கோணம் 

பழங்குடியினர் 

பழங்குடிகள் 

மும்மடங்காக 

தீர்ப்பாயம் 

மக்கள் விரும்பும் தலைவர், மக்கள் 
தலைவர்; மக்கள் காவலன் 

கிளையாறு 

அஞ்சலி; புகழ்க்கூற்று; வரி; 
கட்டணம்; ஒத்துழைப்பு; 
பங்களிப்பு 

மூவண்ண 

முச்சக்கர வண்டி; மூன்று சக்கர 
மிதிவண்டி 

முத்தலைச் சூலம்; சூலம் 
ஆய்வு செய்யப்பட்ட 

மூன்றாண்டுக்கொருமுறை 

முக்கோணக் கணக்கு முறை 
அளவை 

முக்கோணக் கணக்கு முறை அளவை



Trim 

Trinity 

Trio 

Trip 

Tripartite 

Tripedal 

Triple 

Triplicate 

Tripod 

Triumph 

Trivial 

Triwheeler 

Trodden 

Trolley 

Troops 

Trophy 

Trouble 

Troupe 

Truck 

True Copy 

True Extract 

True 

Trunk-Call 

Trust 

Trust Board 

Trust endowment 

Trust Interest Fund 

Trustee 
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அழகான; நன்கமைந்த; செம்மைப் 

(சரட் படுத்திய 
முப்பொருட்டொகுதி 
மூன்று பொருள்களின் சேர்க்கை 

சிறுதொலைவுச் செலவு; 

முப்பிரிவுள்ள; ஊர்திப் பயணம்; 

சிறு பயணம்; சிற்றுலா; சுற்று 

முத்தரப்பான; முத்தரப்பு 
முக்காலுள்ள; மூன்று கால்களுள்ள 

மும்மடங்கான; முத்தரப்பான; 
மூன்று விதமான 

முப்படியாக; மூன்றாம் படி 

முக்காலி 

வெற்றி; வெற்றி விழா; வெற்றிக் களிப்பு 
சிறுதிறமான; சாரமற்ற; அற்பமான; 
எளிய; பயனற்ற ; சிறிய 

முச்சக்கர உந்து 

மிதிபட்ட; நடந்து சென்ற; கால்பட்ட 

கைவண்டி 

படைப் பிரிவுகள் 

வெற்றிச் சின்னம் 

தொல்லை; இடர்ப்பாடு 

கலைக் குழு 

சுமையுந்து; பாரவண்டி. 

நேர் படி 

எடு குறிப்பு, உண்மைப்பகுதி நகல் 

உண்மையான; நேர்மையான 

நெடுவிளி; நெடுந்தொலைபேசி 

அழைப்பு 
நம்பிக்கை; பொறுப்பாட்சி; 

அறக்கட்டளை 

பொறுப்பாட்சிக் குழுமம் 

பொறுப்பாட்சி அறக்கட்டளை 

பொறுப்பாட்சி வட்டி நிதி 

பொறுப்பாட்சியர்



Trustful 

Truth 

Try 

Tube 

Tube Light. 

Tube Well 

Tuberculosis 

Tuberculosis Hospital 

Tuberculosis 

Tubular 

Tubuler tower 

Tug of War 

Tuition 

Tuition fee 

Tumbler 

Tunnel 

Turban 

Turbulence 

Turbulent 

Turmoil 

Turn 

Turn down 

Turn duty 

Turner 

Turning Point 

Turn-over 
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நம்பிக்கையான;நம்பத்தகுந்த 
உண்மை; வாய்மை; மெய்ம்மை 

முயற்சி செய் 

குழாய் 
குழல்விளக்கு 
குழாய்க் கிணறு 
என்புருக்கி நோய், நெஞ்சக நோய் 

காசநோய் 

நெஞ்சக நோய் மருத்துவமனை 

இருமல்; ஈளைநோய் 

குழாய் வடிவமான 

உருளைக் கோபுரம் 

வட இழுவைப் போட்டி; கயிறு 
இழுக்கும் போட்டி 

கற்பிப்பு 
கற்பிப்புக் கட்டணம்; கல்விக் 

கட்டணம் 

குவளை 

சுரங்க வழி; குடை வழி 

தலைப்பாகை 

தொந்தரை; தொந்தரவு; கலவரம்; 

அமைதியின்மை 

மூட்டுகிற; தொல்லை 

விளைவிக்கிற; அமைதியற்ற; 

ஒழுங்கற்ற 
கலவரம்; தொந்தரவு; கிளர்ச்சி 

முறை; திருப்பம்; திரும்பு 
ஏற்க மறு; தள்ளுபடி செய் 

முறைப்பணி 

கடைசல் தொழிலாளி 

திருப்பம்; திருப்புமுனை 
விற்பனை அளவு; செய்து முடித்த 

அளவு



Turpentine 

Tutor 

Tutorial 

Tutorial college 

Twice 

Twin 

Twinned loop 

Twins 

Twist 

Type 

Type Design 

- Typed Copy 

Typewriter 

Typhoid 

Typhoon 

Typical 

Typing 
Typist 

Typographer 

Typographical error 

Typography 

Tyrannical 

Tyrannicide 

Tyranny 

Tyrant 

Tyre 

Tyre Retreading Plant 

417-4—18a 

553 

மர எண்ணெய்; மரத் தைலம்; 

கற்பூரத் தைலம் 

பயிற்றுநர் 
பயிற்றகம்; தனிப்பயிற்சி சார்ந்த 

பயிற்றுக் கல்லூரி; தனிப்பயிற்சிக் 

கல்லூரி; பயிற்றகம் 

இரு முறை; இரண்டாம் முறையாக; 

இரு மடங்காக 

இரட்டை; இணை 

இரு எதிர்த்திசை வளைவு வடிவம் 

இரட்டைக் குழந்தைகள்; 
இரட்டையர் 

முறுக்கு; திரித்துக் கூறு 
அச்சு; வகை; மாதிரி 

மாதிரி வடிவமைப்பு 

தட்டச்சுப் படி 

தட்டச்சுப் பொறி 

குடற்புண் காய்ச்சல் 

கடும் புயல்; சூறாவளி 

மாதிரி; எடுத்துக்காட்டான; 

உருமாதிரியான 

அச்சிடல்; தட்டச்சு செய்தல் 

அச்சிடுபவர்; அச்சுக்கலைஞர் 

அச்சுப்பிழை 
அச்சுக்கலை 

கொடுங்கோன்மையான 

கொடுங்கோலபழிப்பு 

கொடுங்கோன்மை 

கொடுங்கோலன் 

உருளிப்பட்டை 

உருளிப்பட்டை புதுப்பிப்பு 
நிலையம்; வட்டை புதுப்பிப்பு 

நிலையம்



Ubiquitary 

Ulterior 

Ulterior Motive 

Ultimate 

~ Ultimately 
Ultimatum - 

Ultimo 

Ultra Sound Scanner 

Ultra 

Ultra vires 

Umbrella 

Umpire 

Unabated 

Unable to attend Office 

Unable 

Unabolishable 

Unabolished 

Unabridged _ 

Unacceptable 

Unaccompanied 

Unaccomplished 

Unaccordant 

Unaccountable 

Unaccounted 

Unaccustomed 

Unachievable 

’ Unachieved 
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எங்கும் நிறைந்துள்ள; நீக்கமற 

நிறைந்துள்ள 
தொலைவான; தொலைவிலுள்ள; 
மறைமுகமான; மறைந்துள்ள; 
வெளிப்படாத 

உள்நோக்கம்; மறைமுக நோக்கம் 

இறுதியான; கடைசியான; 
முடிவான 

முடிவாக 

இறுதி எச்சரிக்கை 

கடந்த மாத; கடந்த மாதத்தில் 

புறவொலி அலகிடு பொறி 

மிக இறுதியான; மிக அதிகமான 

அதிகார வரம்பிகந்த 

குடை 

ஆட்ட நடுவர் 

குறையாத; தணியாத 

அலுவலகம் வர இயலாமை 

திறமையற்ற, இயலாத 
நீக்க முடியாத 
நீக்கப்படாத 

சுருக்கப்படாத; முழுமையான 

ஏற்க முடியாத 
துணையற்ற; தனித்த 
முடிவடையாத; நிறைவடையாத; 

முடிவு பெறாத 

ஒத்திசைவற்ற 
காரணங்கூற முடியாத 

கணக்கில் வராத 

அறிமுகமற்ற; பழக்கமற்ற; 
தெரிந்திராத; அறியாத; 
வழக்கமானதற்ற; முடியாத 

அடைய முடியாத; பெறமுடியாத 

பெறப்படாத; பெற்றிராத



Unacknowledged 

Unacquainted 

Unacquirabie 

Unaddressed 

Unadjusted 

Unadmired 

Unadorned 

Unadulterated 

Unaffected 

Unafflicted 

Unafraid 

Unagitated 

Unagreeable 

Unaided School 

Unaided 

Unallocated 

Unallotted (Funds) 

Unallotted (Land) 

Unalterable 

Unaltered 

Unambiguous 

Unamended 

Unanimated 

Unanimity 

Unanimous 

Unannexed 

Unannounced 

Unanswerable 
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ஒப்புதல் அளிக்கப்படாத; ஏற்றுக் 
கொள்ளப்படாத ட 

அறிமுகமற்ற; அறிந்திராத 
பெறமுடியாத; அடைய முடியாத 

முகவரியில்லாத 

சரிப்படுத்தப்படாத 

புகழப்படாத 

புனையப்படாத 

கலப்படமற்ற 

தாக்கமில்லா; பாதிப்பு இல்லாத 

நோவற்ற 
அச்சமற்ற; அச்சமில்லாத; 

அச்சப்படாத 

அமைதியான; கலக்க முடியாத 

பொருந்தாத; தொடர்பற்ற; 
ஏற்கவியலா 

(அரசு) உதவிபெறாப் பள்ளி 

(அரசு) உதவியற்ற 
ஒதுக்கப்படாத 

ஒதுக்கப்பெறா (நிதிகள்) 

ஒதுக்கப்பெறா (நிலம்) 

மாற்றமுடியாத; திருத்த முடியாத 
மாற்றப்படாத; திருத்தப்படாத 

- தெளிவான 

திருத்தப்படாத 
உயிரற்ற; இயங்குதல் அற்ற; 
சடமான; உயிரூட்டப்படாத 

கருத்தொற்றுமை; ஒருமித்த 
கருத்து; ஒருமனத்தனமை 

ஒருமித்த 
இணைக்கப்படாத; சேர்க்கப்படாத; 
கலந்திடாத 

அறிவிக்கப்படாத 

பொறுப்பற்ற; விடையிலா; 
விடையளிக்க முடியாத; விடை 
காண முடியாத



Unanticipated 

Unanxious 

Unapparent 

Unappealable 

Unappeasable 

Unapplauded 

Unapplicable 

Unapplied 

Unapproachable 

Unapproved 

Unaquired 

Unargued 

Unarmed 

Unarrested — 

Unartificial 

Unascertainable 

Unassessed waste 

Unassisted 

Unassociated 

Unassuming 

Unassured 

Unattached 

Unattainable 

Unattended 

Unattested 

Unaudited 
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எதிர்பார்த்திராத; எதிர்பாராத 
ஆர்வமற்ற 
வெளிப்படையற்ற; மறைவான 

மேல்முறையீடு செய்ய முடியாத 

அமைதிப்படுத்த முடியாத 
பாராட்டப்படாத 

பயன்படுத்தவியலாத 

பயன்படுத்தாத 

அணுகவியலாத 

இசைவற்ற,; ஏற்க முடியாத; ஏற்பு 
பெறாத; ஒப்புதல் பெறாத 

ஈட்டாத 

தருக்கமற்ற ; எதிர்வழக்காடாத 

ஆயுதம் ஏந்தாத; படைக்கலமற்ற; 
பாதுகாப்பற்ற 

தளைப்படுத்தாத; கட்டுப்படுத்தாத 

இயற்கையான; செயற்கையற்ற 

உறுதியாய் அறியமுடியாத; உறுதி 
செய்துகொள்ள முடியாத 

தீர்வை விதிக்கப்படாத தரிசு 

உதவிக்கு ஆளின்றி; 
உதவியளிக்கப்படாத; தனியாகச் 
செயல்படுகின்ற 

இணைக்கப்படாத; தொடர்பற்ற; 
இணைந்திராத; (யாருடனும்) 
கூட்டுச் சேர்ந்திராத 

(வீண்) பெருமை பாராட்டாத; 
தற்பெருமையற்ற; அடக்கமான ் 

உறுதியளிக்கப்படாத; வாக்குறுதி 
பெறாத 

இணைக்கப்படாத 

அடைய முடியாத ; பெற முடியாத 

கவனம் செலுத்தப்படாத; வருகை 
யில்லாத; கண்டுகொள்ளப்படாத 

சான்றுறுதி செய்யப்படாத 

கணக்குச் சரிபார்க்கப்படாத



Unauthentic 

Unauthorised 

Unauthorised expenditure 

Unauthorised Occupation 

Unauthorised Register 

Unavoidable 

Unaware 

Unbalanced 

Unbearable 

Unbeatable 

Unbelievable 

Unbiased 

Unbleached paper 

Unblemished record 

Unbound 

Unbreakable 

Unbroken 

Unbuilt 

Unburden 

Unbusied 

Uncalled for 

Uncared for 

Uncashed 
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SLE று ன 

உண்மையற்ற; பொய்யான 

ஒப்புதலற்ற; உரிமையற்ற; 

முறைகேடான 

ஒப்புதலிலாச் செலவினம் 

முறைகேடான/ 
அதிகாரமளிக்கப்பெறாத/ 

அனுமதியளிக்கப்பெறாத 

குடியிருக்கை; உரிமையற்ற 
ஆளுகை 

ஏற்புப்பெறாத பதிவேடு; 
அதிகாரமளிக்கப்படாத பதிவேடு 

பெறவியலாத; பெறமுடியாத; 

கிடைக்காத; 

தெரியாத (செய்தி); அறியாத 
சமநிலையற்ற; உறுதியான 
நிலைப்பாடு இல்லாத 

பொறுத்துக்கொள்ள முடியாத 

தோற்கடிக்க முடியாத 

நம்பமுடியாத 

நடுநிலையான; ஒருபாற்கோடாத 

பழுப்புத் தாள் 

மாசற்ற பதிவுரு 

கட்டுப்படாத; கட்டப்படாத 

உடையாத; உடைக்க முடியாத 

உடையாத 

கட்டப்படாத 

சுமையகற்று 

வேலையில் ஈடுபட்டிராத; பணி 
ஏதும் இல்லாத 

வேலையற்றுள்ள 

வேண்டாத; கேட்கப்படாத 

கவனிக்கப்படாத 

பணமாக்கப்படாத



Unceasing 

Uncertain 

Uncertified 

Unchain 

Unchangeable 

Unchanged 

Uncharitable Remark 

Unchartered 

பன்றி 
Unclaimed 

Unclaimed Deposit 

Unclaimed Property 

Unclassifiable 

Unclassified 

Unelected 

Uncomfortable 

Uncommercial 

Uncommitted 

Uncommon 

Uncompleted 

Unconcerned 

Unconditional 

Unconfirmed 

Unconnected 

558 

தொடர்ச்சியான; எப்பொழுதும்; 
தொடர்ந்து; இடைவிடாது; 
Om i 

உறுதியில்லாத; நிலையற்ற 

சான்றுறுதி பெற்றிராத 
விலங்ககற்று; விடுவி; விலங்கை 

நீக்கு 
மாற்ற முடியாத 
மாற்றப்படாத 

பரிவற்ற பேச்சு; இரக்கப் பண்பற்ற 
உரை; கண்ணோட்டமில்லாத 

கடுங்குறிப்புரை; தேவையற்ற 
கடுமை வாய்ந்த குறிப்பு 

அதிகாரமளிக்கப்படாத 

பண்பற்ற; நாகரிகமற்ற 

கோராத 

கோரிக்கையற்ற வைப்புத்தொகை 

கோரிக்கையற்ற சொத்து 

வகைப்படுத்த முடியாத 

வகைப்படுத்தப்படாத 

தேர்ந்தெடுக்கப்படாத 

ஏந்தற்ற; வசதியற்ற; 
வசதிக்குறைவான 

வணிக நோக்கமற்ற; இலாப 
நோக்கமற்ற 

பொறுப்பேற்கப்படாத; பட்டும்படாத; 

உறுதி ஏதும் கொடுக்காத 

வழக்கத்திற்கு மாறான 

முடிக்கப்படாத; நிறைவடையாத 

கருதாத; பொருட்படுத்தாத; 
தொடர்பற்ற; கலந்துகொள்ளாத 

கட்டுப்பாடு ஏதுமற்ற; 

தகவமைப்பற்ற; நிபந்தனையற்ற 

உறுதிப்படுத்தப்படாத 

தொடர்பற்ற; இணைக்கப்படாத; 
தனியான



Unconquerable 

Unconscious 

Unconsenting 

Unconsidered 

Unconstitutional 

Unconstrained 

Unconstraint 

Unconsulted 

Uncontested 

Uncontrollable 

Unconventional 

Unconversant 

Uncorrected 

Uncountable 

Uncovered 

Uncultivable 

Uncultivated Land 

Uncuitured 

Uncustomary 

Undated 

Undecayed 

Undecided 

Undeclared 

Undecorated 

Undefended 

Undefinable 

Undelayed 

Undelivered 
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வெல்ல முடியாத; தோற்கடிக்க 

முடியாத 

நினைவிழந்த 
ஒப்புதலற்ற 
பரிசீலிக்கப்படாத; 

புறக்கணிக்கப்பட்ட; 

கருத்திற் கொள்ளாத 
அரசமைப்புச் சட்டத்திர் 

பிறரது நெருக்குதல் இன்றித் 
தன்விருப்பத்தோடு செய்த; 

தடையற்ற; நெருக்குதல் அற்ற 
கலந்தாய்வு செய்யப்படாத; 

கலந்தறியாத 
எதிர்ப்பற்றற போட்டியில்லாத 

கட்டுப்படுத்த முடியாத 

பழைமையற்ற; மரபிற்கு 
இசையாத; மாறான 

பழக்கமற்ற; அறிமுகமற்ற 
திருத்தப்படாத; சரிசெய்யாத 

எண்ண முடியாத 

மூடப்படாத; நிறைவு செய்யப்படாத 

உழத்தகுதியற்ற 
பயிரிடப்படாத நிலம்; கரம்பு நிலம் 

பண்பற்ற; நாகரிகமற்ற 

மரபு; வழக்கத்திற்கு மாறான; 
வழக்காற்றில் இல்லாத; மரபு 
வழக்கில் இல்லாத 

நாளிடாத; நாளிடப்படாத 

அழுகாத 

முடிவெடுக்கப்படாத 
அறிவிக்கப்படாத 

ஒப்பனை செய்யப்படாத 

பாதுகாக்கப்படாத 

விளக்க முடியாத 

சுணக்கமற்ற ; காலந்தாழ்த்தாத 

ஒப்படைக்கப்படாத



Undemanded 

Undeniable 

Under 

Underaged 

Underdeveloped 

Underestimate 

Undergo 

Undergraduate 

Underground 

Underground drainage 

Underhand Dealing 

Underline 

Underlying 

Undermine 

Under mentioned 

Under rate 

Under Secretary 

Under Sheriff 

Under signed 

Under sized 

Under staff 

Under the authority 

Under valuation 

Under weight 

Underneath 

Under nutrition 
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கோரப்படாத; கோருதலற்ற 

மறுக்கமுடியாத 
கீழே; கீழ்ப்பட்ட; கீழுள்ள; 

அடங்கியிருக்கிற; அடங்கியுள்ள; 
குறைவான; உள்ளே .,- 

அகவை முதிரா 
வளர்ச்சியடையாத; 

வளர்ச்சி பெறுகின்ற 

குறைத்து மதிப்பிடு 
ஆட்படு; ஆளாகு; உள்ளாகு 

பட்டப்படிப்பு மாணவர் 

தலைமறைவு, நிலத்தடி; நிலவறை; 
கீழ்வெட்டு; உள்ளடி 

புதை வடிகால் 

கீழ்முகமான செயல்; 
நயவஞ்சகமான செயல்; திரை 
மறைவுச் சதிச்செயல் / 
நடவடிக்கை 

அடிக்கோடு இடு; வலியுறுத்து 
கீழுள்ள; அடிப்படையான; மறை 
பொருளாக உள்ள; பொதிந்துள்ள 

மறைகேடு செய்; அடிப்படையைத் 
தகர்; குறைத்து எண்ணு; மதிப்பிடு 

கீழ்க்காணும்; கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ள 

குறைத்து மதி 
சார்புச் செயலாளர் 

மாநகர்த் துணையண்ணல் 

கீழே ஒப்பமிட்டுள்ளவர் 

பொருந்தா வடிவான 

பணியாளர் பற்றாக்குறை 

அதிகாரத்தின் கீழ் 
குறைவான மதிப்பீடு 

எடைக் குறைவு 

கீழே; அடியில் 

ஊட்டக்குறை; 
ஊட்டச்சத்துக்குறைவு



Under paid 

Under pass 

Understanding 

Understatement 

Undertake 

Undertaking 

Undescribable 

Undeserved 

Undeserving 

Undesirable 

Undestined 

Undetached 

Undetected 

Undetermined 

Undeveloped 

Undigested 

Undignified 

Undiminished 

Undisbursed 

Undisbursed Pay Register 

Undischarged 

Undisciplined 

Undisclosed 

Undispersed 

Undisputed 
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போதிய ஊதியம் பெறாத 

நிலவறை வழி 

உணர்திறன்; உடன்பாடு; புரிதல் 

குறைபாடுடைய உரை; 
குறைத்துக்கூறும் உரை 

மேற்கொள்; ஏற்றுக்கொள்; 

உறுதியளி 

உறுதிமொழி; தொழில் நிறுவனம்; 

வணிக நிறுவனம் ் 

விவரிக்க முடியாத 

தகுதியற்ற 
தகுதியற்ற 
விரும்பத்தகாத; வெறுக்கத்தக்க 

போகூழ் 

பிரிக்கப்படாத 

கண்டுபிடிக்கப்படாத 

உறுதியற்ற; தீர்மானிக்காத; 
உறுதியாக முடிவு செய்யாத 

வளர்ச்சியடையாத 

செரிக்காத 

பீடற்ற, பெருமையற்ற; 
மேதகைமையற்ற 

குறைக்காத; குறைக்கப்படாத; 

குறையாத 
கொடுபடாத; வழங்கப்படாத; 

பிரித்துக் கொடுக்கப்படாத 

வழங்கப்படாச் சம்பளப் பதிவேடு; 
கொடுபடாச் சம்பளப்பதிவேடு 

விடுவிக்கப்படாத 

ஒழுங்குமுறையற்ற 
மறைக்கப்பட்ட; வெளியிடப்பெறாத 
கலைக்கப்படாத; சிதறடிக்காத; 
கலைக்காத; வாரி இறைக்காத; 
கொடுபடாத 

மறுப்பில்லாத; மறுப்பற்ற



Undistinguished 

Undistributed 

Undisturbed 

Undividable 

Undivided 

Undivided Property 

Undue delay 

Undone 

Undoubtedly 

Undrinkable 

Undue 

Undue advantage 

Undue influence 

Unearned 

Unearth 

Uneasiness 

Uneasy 

Uneatable 

Uneconomical 

Uneducated 

Unembodied 

Unemphatic 

Unemployable 

Unemployment 
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இயல்பான; தனிச் சிறப்பற்ற; 
சிறப்பில்லாத 

பகிர்ந்தளிக்கப்படாத 

அமைதியான; நிலையான 

பிரிக்கமுடியாத 
பு வீக்காக பி 

பிரிக்கப்படாத சொத்து 

தேவையற்ற சுணக்கம்; தகாத் 
தாழ்வு; தகாச் சுணக்கம் 

செய்யப்படாத 

உறுதியாக; ஐயமின்றி 

பருக முடியாத; குடிக்கத்தகாத 
தகாத; அளவுக்கு மேற்பட்ட 

மட்டுமிஞ்சிய உரிமை; அளவிறந்த 
அனுகூலம்; தகாவுரிமை; 
உரியதல்லாத உரிமை; மிகை 
உரிமை 

தகாத செல்வாக்கு; உரியதல்லாத 

செல்வாக்கு 

ஈட்டாத 

தோண்டியெடு 
மன உலைவு; மன 
அமைதியின்மை 

அமைதியற்ற; கவலையுள்ள 
உண்ணவியலா : சாப்பிட முடியாத 

சிக்கனமற்ற ; ஊதாரியான 

கல்வியறிவற்ற 

உடலற்ற; இடம் பெற்றிராத; 
சேர்க்கப்பெறாத 

வலியுறுத்தப்படாத; அழுத்தமற்ற; 
வறபுறுத்தாத 
வேலையில் அமர்த்திக்கொள்ள 
முடியாத; பயன்படுத்திக்கொள்ள 

முடியாத 
வேலையின்மை



Unencumbered 

Unendeavouring 

- Unending 

Unendurable 

Unenduring 

Unengaged 

Unequal 

Unequipped 

Unessential 

_ Uneven 

Uneventful 

Unexaggerated 

Unexamined 

Unexampled 

Unexceptionable 

Unexcited 

Unexecuted 

Unexemplified 

Unexpanded 

Unexpected 

Unexpired 

Unexpressed 

Unexpressive 

Unfailing 

Unfair 
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பொறுப்புச் சுமையற்ற; சுமை 
இல்லாத; பொறுப்பினால் 
அழுத்தப்படாத; தடைக்கு 

ஆட்படாத 
முயற்சியில்லாத 

நிலைத்திருக்கிற; நீடித்திருக்கிற 
பொறுத்துக்கொள்ள முடியாத 

பொறுக்காத 

வேலையற்ற 

சமமில்லாத; ஒப்பான நிலையில் 

இல்லாத; தாழ்ந்த 
தேவையான வசதியளிக்கப்படாத; 
வேண்டிய பொருளற்ற; வேண்டியது 

தரப்படாத 
தேவையற்ற 

சமமற்ற; சமதளமற்ற 
நிகழ்வற்ற 
மிகையில்லாத; 
மிகைப்படுத்தப்படாத 

ஆய்வு செய்யப்படாத 

இணையற்ற; ஒப்பற்ற; ஒப்பிட 

முடியாத 
நெறிவிலக்கற்ற 

தூண்டப்படாத 

செய்யாத; முடியாத 

சான்றுகாட்ட முடியாத 

விரிவுபடுத்தாத; விரிவடையாத 

எதிர்பாராத 

முடிவடையாத 

வெளிப்படுத்த இயலாத; 

விவரிக்க இயலா 

விவரிக்கமுடியாத 

நிலையான; உறுதியான; தவறி 
விடாத; தோல்வி காணாத 

நேர்மையற்ற; செவ்வையற்ற



Unfaithful 

Unfamiliar 

Unfasten 

Unfashionable 

Unfatigued 

Unfaulty 

Unfavourable 

Unfavourable season 

Unfertile 

Unfilled 

Unfinished 

Unfit 

Unfixed 

Unforbearing 

Unforeknown 

Unforeseen 

Unforfeited 

Unforgetful 

Unforgettable 

Unforsaken 

Unfortunate 

Unfortunately 

Unfree 

Unfruitful 

Unfulfilled 

Unfurl 

Unfurnished 
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நம்பிக்கையற்ற; 
உண்மையாயிராத; 

நம்பகத்தன்மையற்ற 

அறிமுகமற்ற 
தளர்த்து; திற; கட்டுத்தளர்த்து 
வழக்கத்திலற்ற, நடைமுறையிலற்ற 
களைப்படையாத 

குற்றமற்ற 
எதிரான; சார்பற்ற; சாதகமாக 

இராத 
சாதகமற்ற பருவம் 

கரட்டுநிலம்; உவர்நிலம்; 

வளமற்ற நிலம் 

நிரப்பப்படாத; நிறைவற்ற; நிரப்பாத 

முடிக்கப்படாத; முழுமையற்ற; 
நிறைவு செய்யப்படாத 

தகுதியற்ற; பொருத்தமற்ற 
உறுதி செய்யப்படாத; 
பொருத்தப்படாத 

பொறுத்துக்கொள்ளாத; மன்னிப்பற்ற 

முன்பே அறிந்திராத 
எதிர்பாரா 

பறிமுதல் செய்யப்படாத 

மறந்துவிடாத 
மறக்கமுடியாத 

கைவிடப்படாத 

போகூழான; நல்வாய்ப்பற்ற 

நற்பேறற்ற 
விடுதலையற்ற 

பயனற்ற; விளைவற்ற 

நிறைவுசெய்யாத; முடிக்காத 

(கொடியைப்) பறக்க விடு; 

அவிழ்த்து விடு; விரிவாக்கு; 
விரித்துவிடு ் 

அறைகலன்களற்றற வெறுமையான



Ungainful 

Ungathered 

Ungenerated 

Ungenerous 

Ungovernable 

Ungranted 

Ungrateful 

Ungratified 

Unguarded 

Unguided 

Unhappily 

Unhappy 

Unhealthiness 

- Unhealthy 

Unheard 

Unhesitatingly 

Unhindered 

Unholiness 

Unhonoured 

Unhopeful 

Unhoused 

Unicameral 

Unidentified 
Unification 

Uniform 

Uniform Rate 

Unilateral 

Unillustrated 

Unimaginable 
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ஆதாயமில்லாத; தேட்டமற்ற 
ஒன்று திரட்டப்படாத 

தோற்றுவிக்கப்படாத; 
உருவாக்கப்படாத; உற்பத்தி 
செய்யப்படாத 

பெருந்தன்மையற்ற; இரக்கமற்ற 
ஆளமுடியாத 

ஏற்கப்படாத; ஒப்புதலற்ற 
நன்றிகெட்ட 

மனநிறைவில்லா ; மனநிறைவற்ற 

காக்கப்படாத 

வழிகாட்டுதலற்ற 
வருத்தத்தோடு; மகிழ்ச்சியின்றி 

வருந்தத்தக்க 
உடல்நலக் குறைவு 

பிணியார்ந்த; நலிவுக்குரிய 

கேட்டறியாத 

தயக்கமின்றி; தயங்காமல் 

தடையற்ற; தடங்கலற்ற 

து£ய்மையற்ற 

மதிக்கப்படாத 

நம்பிக்கையற்ற 

வீடற்ற; புகலிடமற்ற 

ஓரவையைக் கொண்ட; (பேரவை, 

மேலவை என இரண்டு 
அவைகளில்) பேரவையை மட்டும் 
கொண்டுள்ள 

அடையாளம் தெரியாத 

ஒன்றுபடுத்தல் 
ஒருபடித்தான; ஒரு சீரான; சீருடை 
ஒருசீரான விழுக்காடு 

ஒருதரப்பான 
படவிளக்கமற்ற; படங்களற்ற 

கற்பனை செய்யமுடியாத; 

கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட



Unimpeded 

Unimportant 

Unimpressive 

Unimprovable 

Unindebted 

Uninsured 

Unintellectual 

Uninteresting 

Uninterpreted 

Uninterrupted supply 

Unintroduced 

Uninvented 

Uninvited 

Union 

Union Government 

Union List 

Union Public Service 

Union Public Service 

Commission 

Union Territory 

Unique 

Unissued Capital 

Unit 

Unitary 

United 

United Nations Organisation 

(U.N.O) 

Unity 

Universal 

Universally 

Universe 
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தடையற்ற; தடங்கலற்ற 

முகாமையற்ற 

தாக்கமற்ற 
முன்னேற்ற முடியாத 
கடன்பட்டிராத 

காப்பீடு செய்யப்படாத 

அறிவிலா; அறிவுத்திறமிலா 
சுவையற்ற 

விவரிக்கப்படாத; தடையற்ற; 

தடங்கலற்ற; தொடர்ச்சியான; 
Osi 

தடையில்லா வழங்கல் 

அறிமுகப்படுத்தாத 
கண்டுபிடிக்கப்படாத 

அழைக்கப்படாத; அழையா 

ஒன்றியம் 

நடுவ்ண் அரசு; மைய அரசு 

நடுவணரசின் அதிகாரப் பட்டியல் 

நடுவணரசுச் சேவை/பணி 

நடுவணரசுப் பணியாளர் 

தேர்வாணையம் 

நடுவணரசின் ஆட்சிப் பகுதி 
(துணை மாநிலம்) 

இணையற்ற; அரிதான; தனியான 
க்கல் பந்த தன்னேரில் 

வழங்கப்படா மூலதனம் 

அலகு; பிரிவு 
ஒருங்கிணைந்த 

ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட; இணைந்த 

ஐக்கிய நாடுகள் ஒன்றியம் 

(ஐ.நா.நிறுவனம்) 

ஒற்றுமை 
உலகளாவிய 

எங்கும்; எல்லா இடத்திலும் 

உலகம்



University 

Unjust 

Unjustified 

Unkind 

Unkindly 

Unkindness 

Unknowable 

Unlawful 

Unlawful Assembly 

Unless 

Unlettered 

Unlevelled 

Unlicenced 

Unlike 

Unlimited 

Unlimited Company 

Unlimited Liability 

Unlimitedly 

Unlisted 

Unload 

Unlock 

Unluckily 

Unlucky 

Unmanifested 

Unmannered 

Unmannerliness 

Unmarked 

Unmarried 

Unmatched 

Unmeasured 

Unmentionable 

Unmetalled road 
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பல்கலைக்கழகம் 

முறைமையற்ற 
நேர்மையற்ற 

இரக்கமற்ற; கொடிய 

இரக்கமில்லாது; இரக்கமற்ற 

இரக்கமின்மை 

அறியத்தக்கதற்ற 
சட்டத்திற்குப் புறம்பான; நீதிக்கு 
முரணான 

சட்டத்திற்கு மாறான கூட்டம் 

இல்லையெனில்; தவிர 

கல்லாத; படிப்பில்லாத 

சமதளமற்ற 

உரிமம் பெறாத 

வேறான 

எல்லையற்ற; வரையறையற்ற 

வரையிடா நிறுமம் - 

வரையிடாப் பொறுப்பு 

எல்லையில்லாத; எல்லையற்ற 

பட்டியலிடப்படாத; அட்டவணைப் 

படுத்தாத 
சுமை இறக்கு 

பூட்டைத்திற தளையகற்று 
நல்வாய்ப்பில்லாத 

நற்பேறற்ற 
வெளிப்படுத்தாத 

பண்பற்ற 

பண்பின்மை 

குறிக்கப்படாத; சின்னமிடாத 

திருமணமாகாத; மணமாகாத 

ஒப்பிடமுடியாத; ஈடுஇணையற்ற; 
பொருந்தாத 

அளக்கப்படாத; அளந்திடாத 

குறிப்பிட(விவரிக்க) முடியாத 

கப்பியிடப்படாத சாலை



Unmethodically 

Unmingled & Unmixed 

Unmodifiable 

Unmovable 

Unnatural 

Unnecessarily 

Unneeded 

Unneedful 

Unnoted 

Unnumbered 

Unobjectionable 

Unobservance 

Unobserved 

Unobstructed, 

Unobtainable 

Unobvious 

Unoccupied 

Unofficial 

Unofficial Note (U.O. Note) 

Unopened . 

Unopposed 

Unorderly 

Unorganised 

Unpack 

Unpaid 

Unpaid expenses 

Unpalatable 

Unparallel 
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முறையற்று 
கலக்காத 

மாற்றம் செய்ய முடியாத 

நகராத; நிலையான 

இயற்கைக்கு மாறான 
மில்னமல்ே Samm 

தேவைப்படாத; வேண்டாத 

தேவைப்படாத; தேவையில்லாத 

கவனிக்காத 

எண்ணிடப்படாத 

தடைசொல்ல முடியாத 

கவனமின்மை 

கண்டுகொள்ளாத 

தடையற்ற; தடங்கலற்ற 

கிடைக்கமுடியாத 

தெளிவில்லாத; எதிரே இல்லாத; 
கண்ணுக்குப் புலனாகாத; நேரில் 
தோன்றாத 

வேலையற்றுள்ள; குடியேறாத; 

பயன்படுத்தப்படாத 

அலுவல்முறை சாராத; அரசு 
வகையற்ற ; அதிகாரமற்ற ; 
அலுவல் சாரா 

அலுவல்சாராக் குறிப்பு 

மூடப்பட்டுள்ள; திறக்கப்படாத 

எதிர்ப்பின்றி, போட்டியின்றி 

ஒழுங்கு முறைக்கு முரணான; 
ஒழுங்கு செய்யப்படாத 

அமைப்பற்ற; அமைக்கப்படாத; 
முறைப்படுத்தப்படாத; 
ஒழுங்கமைவு பெறாத 

கட்டவிழ் 

கொடுக்கப்படாத; செலுத்தப்படாத 

கொடுபடாச் செலவுகள் 

சுவையற்ற, ௬சியற்ற; விரும்பத்தகாத 
சமமற்ற



Unparalleled 

Unpardonable 

Unparliamentary 

Unparted 

Unpleasant 

Unpopular 

Unportable 

Unpossessed 

Unposted 

Unpractical 

Unpraised 

Unprecedented 

Unpredictable 

Unprejudiced 

Unprepared 

Unpresentable 

Unprevalent 

Unprincipled 

Unprinted 

Unprivileged 

Unproclaimed 

Unproductive 

Unprofitable 

Unprogressive 

Unpromising 

Unprompted 

Unproposed 

Unprotected 
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நிகரற்ற இணையற்ற 
மன்னிக்க முடியாத 

மரபிற்கு ஒவ்வாத 
பிரிக்கப்படாத; பிரிவினையாகாத 

மனத்துக்குப் பிடிக்காத 

புகழற்ற 
எடுத்துச்செல்ல முடியாத 

உரிமை பெற்றிராத; அதிகாரம் 

அல்லாத; அதிகாரத்தில் 
கொண்டு வரப்படாத; கைவசம் 

இராத 
அஞ்சலில் அனுப்பப்படாத 

நடைமுறைக்கு ஒவ்வாத; செயல் 

முறைக்கு உதவாத 
பாராட்டப்படாத 

முன்னிகழ்வற்ற; முன் 
எப்போதும் நிகழ்ந்திராத 

முன்னறிந்து கூறமுடியாத 
ஒரு சார்பற்ற நடுநிலையான 

ஆயத்தமில்லா 

முன்வைக்க முடியாத 

நடைமுறையிலற்ற; வழக்கத்தில் 
இல்லாத 

ஒழுங்கு நெறியில்லா; 
கோட்பாடில்லா 

அச்சடிக்கப்படாத 

உரிமையில்லாத 

அறிவிப்புச் செய்யப்படாத 

ஆக்கவளமற்ற 

பலனில்லாத; பலன் தராத; 

சம்பளமற்ற; பயன்பாடற்ற 

முன்னேற்றமில்லாத 

நம்பிக்கையற்ற 

தூண்டப்படாத 

முன்மொழியப்படாத 

காக்கப்படாத



Unproved 

Unprovided 

‘Unprovoked 

Unpublished 

Unpunishable 

Unquestionable 

Unquiet 

Unread 

Unready 

Unreal 

Unrealized 

Unreceived 

Unreckoned 

Unrecognizable 

Unreconcilable 

Unreconciled 

Unrecorded 

Unrecouped Advance 

Unrefined 

Unregardful 

Unregistered 

Unregistered Firm 

Unregistered Parcel 

Unrelated 

Unreliable 

Unremovable 
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எண்பிக்கப்படாத 

வேண்டியது அளிக்காத; 
அளிக்கப்படாத; பொருள்களற்ற; 
வசதி செய்து தரப்படாத 

ஆத்திரமூட்டப்படாத; 
தூண்டப்படாத 

வெளியிடப்படாத 

தண்டனைதரத் தேவையில்லாத 

கேள்விக்கிடமற்ற; ஐயமில்லாத 

அமைதியற்ற; கவலையுள்ள; 

கலக்கமுற்ற 

படிக்காத; படிப்பறிவற்ற 

அணியமில்லாத; ஆயத்தமற்ற 

பொய்யான 

செல்லுபடியாகாத 

பெறப்படாத ; பெறப்படா 

எண்ணப்படாத; கணக்கிடப்படாத 

கண்டறியப்படாத; 
ஏற்பளிக்கப்படாத 

சரிப்படுத்த முடியாத 
நேர்செய்யப்படாத; 
சரிசெய்யப்படாத; 
ஒத்திசைவாகாத 

பதிவு செய்யப்படாத 

ஈடுசெய்யப்படா முன்பணம் 

தூய்மைப்படுத்தாத; பண்படுத்தாத 

கவனமற்ற; அசட்டையான 

பதிவுசெய்யப்படாத; பதிவிலா 

பதிவுறா நிறுவனம் 

பதிவு செய்யப்படாத சிப்ப அஞ்சல்; 

பதிவிலாச் சிப்ப அஞ்சல் 

தொடர்பில்லாத 

நம்பத்தகுதியற்ற 
அசைக்க முடியாத; நகர்த்த முடியாத



Unremunerative 

Unrepaired 

Unreported 

Unrequested 

Unrequired 

Unreserved 

Unreserved Forest 

Unreserved Land 

Unresolvable 

Unrespected 

Unrest 

Unrestricted 

Unretentive 

Unreturnable 

Unrevealed 

Unrewarded 

Unrighteous 

Unripe 

Unruffled 

Unruled 

Unruly 

Unsatisfactorily 

Unsafe 

Unsaid 

Unsalaried 
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தேட்டமில்லாத; பயனில்லாத; 

ஆதாயம் தராத 
செப்பனிடப்படாத 

அறிக்கை; அறிவிப்புத் தராத; 
தகவல் அளிக்காத; 

தெரிவிக்கப்படாத 

வேண்டிக் கேட்காத; 

கோரிக்கையற்ற; 
கோரிக்கையில்லா 

தேவைப்படாத; தேவையற்றது 

முன்பதிவு செய்யாத 

காப்பற்ற காடு; ஒதுக்கப்பெற்ற 
காடு 

ஒதுக்கப்பெறாத நிலம் 

தீர்வுசெய்ய முடியாத; 
தீர்க்க முடியாத 

மதிக்கப்படாத; மரியாதை 
தரப்படாத 

அமைதியின்மை 

கட்டுப்படுத்தப்படாத 

நிலையாக இல்லாத; இடத்தில் 

நிலைத்திராத 
திருப்பித் தரத்தக்கதற்ற 
கமுக்கமான; வெளிப்படுத்தாத 

வெகுமதி அளிக்கப்படாத 

நேர்மையற்ற ் 

பழுக்காத ; பக்குவமடையாத 

கலக்கமுறாத; உலையாத 

ஆட்சிசெய்யாத; ஆளப்படாத; 
வரிக்கோடற்ற 

கட்டுக்கடங்காத 

பொந்திகையில்லா; பொந்திகையற்ற ; 
திருப்தியில்லாமல் 

காக்கப்படாத; பாதுகாப்பற்ற 

சொல்லாத; சொல்லப்படாத 

ஊதியமில்லாத



Unsanitary 

Unsatisfactory 

. Unscalable 

Unscientific 

Unscreened 

Unscriptural 

Unscrupulous 

Unsealed 

Unsearched 

Unseasonable 

Unseat 

Unseaworthy 

Unseconded 

Unsecured 

Unseen 

Unselfish 

Unsent 

Unseparated 

Unserviceable 

Unsettled 

Unskilled labour 

Unskilled 

Unsocial elements 

Unsocial 

Unsold articles 

Unsolicited 

Unsorted 

Unsound 

Unsound mind 

Unspeakable 
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நலமளிக்காத ; தூய்மையற்ற 

மனநிறைவற்ற 
விற்பனை செய்யமுடியாத 

அறிவியலுக்கு ஒவ்வாத 
திரைமூடப்படாத; திரையிடப்படாத 

எழுத்துக்கெதிரான 

தீவினைக்கஞ்சாத 

முத்திரையில்லாத 
தேடப்படாத 
காலமில்லாத; பருவமில்லாத 

இருக்கையிலிருந்து நீக்கு 
கடற்பயணத்திற்குத் தகுதியற்ற 
வழிமொழியப்படாத 

பாதுகாப்பற்ற; ஈடுபெறாத 

காணாத, பார்க்காத 

தன்னலமற்ற; சுயநலமற்ற 

அனுப்பப்படாத 
பிரிக்கப்படாத 

சீர்செய்ய முடியாத ; பயன்படுத்த 
முடியாத; பழுது நீக்கம் செய்ய 
முடியாத; வீணான; வேலைக்கு 
உதவாத 

முடிவுபெறாத; நிலைத்திராத; 
உறுதியற்ற; தீர்க்கப்படாத 

பமிற்சித் திறன் வேண்டா உழைப்பு 
தேர்ச்சியற்ற, பட்டறிவற்ற 

சமூக விரோதிகள்; குமுக எதிரிகள் 

கலந்து பழகா; குமுகம் சாராத 
விற்பனையாகாப் பொருள்கள் 

வேண்டப்பெறாத; கேட்காத 

(கேட்காமலே கிடைத்த) 

வகைபிரிக்கப்படாத 

திடமற்ற; நோய்ப்பட்ட;, தவறான 

பித்துநிலை 
சொல்லமுடியாத



Unspecified 

Unspeculative 

Unspent 

Unspoken 

Unstable 

Unsteadily 

Unstored 

Unstrengthened 

Unstressed 

Unstudied 

Unsubmissive 

Unsubstantial 

Unsuccessful - 

Unsuitability 

~ Unsuitable 

Unsupplied 

Unsupported 

Unsure 

Unsurmountable 

Unsurveyed 

Unsuspectable — 

Unsuspicious 

Unsustainable 

Unsystematic 

Untaken 

Untasted 

Untaught 

Unteachable 

Untenable 

Untested 

Unthinkable 

Unthrifty 

Unthriving 
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குறிப்பிடப்படாத 
ஊளகமற்ற; உன்னிப்பற்ற 

செலவழிக்கப்படாத; செலவாகாத 

சொல்லாத 

நிலையில்லாத, நீடித்திராத 
நிலையற்று 
சேர்த்து வைக்கப்படாத 

வலுப்படுத்தாத 
வலியுறுத்தாத 
ஆழ்ந்துபடிக்காத 
கீழ்ப்படியாத. 

பொருளற்ற; சாரமற்ற 
தோல்விக்குள்ளான; 
வெற்றியடையாத; பயனற்ற 

தகுதியின்மை; 

பொருத்தமில்லாத 

வழங்கப்படாத; கொடுக்கப்படாத 

துணையில்லாத; உதவி 
அளிக்கப்படாத 

உறுதியற்ற 
கடக்க (தாண்டிச் செல்ல) முடியாத 

மேலாய்வு செய்யப்படாத 

ஐயத்திற்கிடமின்றி 
ஐயப்படாத; ஐயமற்ற 

பேணமுடியாத 

ஒழுங்கற்ற; முறையற்ற 
எடுத்துக்கொள்ளாத 

சுவைக்கப்படாத 

கற்பிக்கப்படாத 

கற்பிக்க முடியாத 

ஒப்புக்கொள்ளத்தகாத 

ஆய்வு செய்யப்படாத 

கருதமுடியாத 
சிக்கனமற்ற; வீண்செலவு செய்கிற 

செல்வவளமற்ற



Untie 

Untied 

Until 

Untilled 

Untime 

Untimely 

Untired 

Untiring 

Untitled 

Unto 

Untold 

Untouchability 

Untouchable 

Untoward 

Untoxicating 

Untraceable 

Untrained 

Untranslated 

Untransparent 

Untransferable 

Untried 

Untrue 

Untrustworthy 

Untruth 

Unurged 

Unused 

Unusual — 

Unutilized 
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கட்டவிழ்(கிற; தளர்த்து 
திறந்துள்ள; கட்டப்படாத 
வரை; வரைக்கும் 

உழப்படாத 
நேரமில்லாத நேரம்; காலமல்லாக் 
காலம் 

வேளைதவறிய; உரியநேரத்தில் 

வராத 
‘Skee: 

சோர்விலா 
பட்டமற்ற; தலைப்பிடாத 

வரை...க்கு 

சொல்லாத; சொல்லப்படாத 

தீண்டாமை 

தீண்டத்தகாத; தொடத்தகாத 
தேவையற்ற; விரும்பாத; தகாத; 
விரும்பத்தகாத 

போதை தராத 
கண்டுபிடிக்க முடியாத; கேட்டறிய 

முடியாத; முகவரி அறியமுடியாத 
பயிற்சி பெறாத 

மொழி மாற்றம் செய்யப்படாத; 
மொழி பெயர்க்கப்படாத 

ஒளி ஊடுருவிச் செல்லாத; 

ஒளி ஊடுருவ இயலாத; 

வெளிப்படையற்ற 

உரிமை மாற்றமுடியாத 

முயற்சி செய்யாத 

உண்மையற்ற; பொய்யான 

நம்பத்தகுதியற்ற 
பொய்; பொய்ம்மை 

தூண்டப்பெறாத; 
வலியுறுத்தப்பெறாத 

பயன்படுத்தப் பெறாத 

வழக்கத்திற்கு மாறான 

பயன்படாத



Unutterable 

Unvaccinated 

Unvaluable 

Unvaried 

Unvarying 

Unveil 

Unwarned 

Unwarranted 

Unwashed 

Unwasted 

Unwatchful 

Unweaponed 

_ Unwearied 

Unwed(ded) 

Unweighed 

Unwelcome 

Unwell 

Unwholesome 

Unwieldy 

Unwilled 

Unwise 

Unwitnessed 

Unworthiness 

Unworthy 

Unwritten 

Up 
Update 

Up in arms 

Upto date 

| 
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பயன்படுத்தப்படாத; சொல்ல 

முடியாத; சொல்லத் தகுதியற்ற 
அம்மை குத்தாத 
விலைமதிக்க முடியாத 

மாற்றமில்லாத; மாற்றப்படாத 

மாறாத 

திரையை அகற்று; முத்திரையை 
நீக்கு 
எச்சரிக்கப்படாத 

அதிகாரமற்ற; உத்தரவில்லாத; 
தேவைப்படாத; காரணமற்ற 

சலவை செய்யப்படாத 

வீணாக்கப்படாத 

கவனமற்ற; விழிப்பற்ற 

ஆயுதமற்ற 
களைப்பற்ற, களைப்படையாத 

திருமணமாகாத; மணமாகாத 

நிறுத்துப் பார்க்காத; 
எடைபார்க்கப்படாத 

வரவேற்கப்படாத; விரும்பப்படாத 

உடல்நலமற்ற 

நலமளிக்காத, தீங்கு விளைவிக்கிற 

எளிதில் கையாளமுடியாத 

விரும்பாத; மனமில்லாத 

அறிவற்ற 
சான்றுகள் இல்லாத; 
சான்றுகளற்ற 

தகுதியின்மை 
தகுதியற்ற 

- எழுதாத; எழுதப்படாத 

மேலே 

இன்றைய நிலைக்கேற்ப; மேலும் 
புதிதாகச்செய்; நாளது 
வரையிலாக்கு; புதிதாக்கு 

தாக்கத் தயாராக 

நாளதுவரை; இன்றுவரை



Upto the mark 

Upbringing 

Updation 

Upgradation fund 

Upgrade 

Upheld 

Uphill task ° 

Uphold 

Unkeep 

Upland 

Uplift 

Upmost, Uppermost 

: Upon 

Upon the anvil 

Upstairs 

Upper 

Upper division 

Upright 

Uproar 

Uproot 

Upset 

Upset price 

Upshot 

Upside 

Upward 

576 

தரமான; தரம்வாய்ந்த 
வளர்ப்புமுறை 

இன்றுவரையிலான பதிவு 

வளர்ச்சிநிதி; தரமுயர்த்தல் நிதி 
நிலை உயர்த்து; பதவி உயர்த்து; 

தரம் உயர்த்து 
உறுதி செய்யப்பட்ட; நிலை 

நிறுத்தப்பட்ட; மேல் உயர்த்தப்பட்ட; 
முடிவு செய்யப்பட்ட; 

தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட 

கடினமான பணி 

உறுதிசெய்; 
பதிவேற்றம் 

மேற்பார்வை; பராமரிப்பு 

மேட்டுநிலம் 

மேம்பாடு; முன்னேற்றம் 

மிக உயர்வான; பிக உயர்ந்த; 

எல்லாவற்றிற்கும் மேலான 

மேலே; மேலாக; மேற்புறமாக 

ஆய்வுக்குரியதாய்; சோதனை 
செய்யப்பட்டுவருகிற 

மாடி 

உயர்வான; உயர்ந்த 

மேல் பிரிவு; மேல்நிலை 

நேர்மையான; உயர்வான 

நிலைநிறுத்து; 

பெருங்கூச்சல் 

வேருடன் பிடுங்கு; களை; 

அடியோடு அகற்று; 
நிலைத்திடுமாறு 

கவிழ்ப்பு, நிலைகுலைவிப்பு; 
தள்ளாடு; நிலைகுலைதல் 

தொடக்கவிலை; அடிமட்டவிலை; 
ஏலக் குறுமவிலை 

விளைவு; முடிவு 

மேற்பகுதி 
மேலமைந்த; மேல்நோக்கிய; மேல் 

நோக்கிச் செல்கிற



Upward Trend 

Urban 

Urban Area 

Urban Bank 

Urban Compost Scheme 

Urbanisation 

Urge 

Urgency 

Urgent 

Urgent communication 

Urgent File 

Urgently 

Urinal 

Us 

Usable 

Usage 

Use 

Useful 

Useless 

User 

Usual 

Usual Allowances 

Usually 

Usufruct 

Usufructuary Mortgage 

Usurious loan 

Usurp 

Usury 
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ஏறுமுகம் 
நகரக; நகர 

நகரப் பகுதி 
நகர வைப்பகம்; நகர வங்கி 

நகர மக்குரத் திட்டம்; நகர மட்கிய 
உரத் திட்டம் 

நகரமயமாக்கல் 

தூண்டு 
கடுந்தேவை; அவசரத்தேவை 

விரைவான 

விரைவான கடிதம்; விரைவான 

செய்தி 
விரைவுக் கோப்பு 

விரைவாக 

சிறுநீர்க் கழிப்பிடம் 

எங்களுக்கு; எங்களை 

பயன்படுத்தத்தக்க 

வழக்காறு 

பயன்; பயன்படுத்தல் 

பயனுடைய 

பயனற்ற 
பயன்படுத்துபவர்; பயனாளி; 

வழக்கமான 

வழக்கமான படிகள் 

பெரும்பாலும் 

நுகர் உரிமை 

ஒற்றி; அடைமானம் 
கடுவட்டிக் கடன் 

பறித்தல்; தகாவழி; உரிமை பெறு; 
வெளவிக்கொள்; தட்டிப்பறி 

கந்துவட்டிக்காரர்; தகாத வட்டி; 
கடும் வட்டி; அதிக வட்டி 
வாங்குதல்



Utensil 

Utilisation Certificate 

Utilise 

Utilitarianism 

Utility 

Utmost 

Utterence 

Utterly 

Uttermost 

VAP. 

Vacancy . 

Vacancy position 

Vacancy Remission 

Vacant 

Vacate 

Vacating Stay Order 

Vacation 

Vaccinate 

Vaccination 

Vaccine 

Vacillation 

Vacuity 

Vacuous 

Vacuum 

Vagrant 

Vague 

Vain 
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அடுக்களைக் கலன்கள்; சமையல் 
பாத்திரங்கள்; ஏனம்; 

பாத்திரங்கள் 

பயனீட்டுச் சான்றிதழ் 

பயன்படுத்து 

பயன்கருது கோட்பாடு 

பயன்பாடு 

உயர் அளவான 

கூற்று, சொல்லுதல் 

முற்றிலும்; முழுதுற 
மிக அதிகமாக 

சீர்பெருமக்கள்; சீர்பெருந்தகை 

ஒழிவிடம்; (பதவிக்) காலியிடம் 

ஒழிவிட நிலைமை; காலியிட 
நிலைமை 

குடியின்மைக்கான வரிக்குறைப்பு 

வெறுமையான; காலியாக உள்ள; 
காலி 

காலி செய் 

தடையாணை நீக்கல் 

பருவ விடுமுறை; விடுமுறைக் 
காலம் 

அம்மை குத்து 
அம்மை குத்தல் 
அம்மைப்பால்; தடுப்பூசி மருந்து 

ஊசலாட்டம் 

வெற்றிடம்; வெறுமை 

வெறுமையான; காலியான 

வெற்றிடம் 

அலைந்து திரிகிற; சுற்றித் திரிகிற 
தெளிவற்ற 
வீணான; பயனற்ற



Vakil 

Valedictory Address 

Valedictory function 

Valid 

Valid Reasons 

Validate 

Validity 

Valley 

Valorous 

Valour 

Valuable Articles 

Valuable consideration 

Valuable 

~ Valuation 

Valuation Report 

Value 

Value Payable Post (V.P.P.) 

Valve 

Van 

Vanguard 

Vanish 

Vanquish 

Vantage 

Vaporize 

Vapour 

Vapourable 

Variable 

Variance 

Variant 

Variation 

Varicoloured 

Varied 

Variegate 

\ 
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வழக்குரைஞர் 
பிரிவுரை; நிறைவுரை 
நிறைவு விழா 

செல்லத்தக்க; ஏற்கத்தக்க 

ஏற்கக்கூடிய காரணங்கள்; 
வலுவான காரணங்கள் 

செல்லத்தக்க தாக்கு 

செல்லத்தக்க நிலை; செல்லுபடி; 
காலக்கெடு 

பள்ளத்தாக்கு 
வீரமுள்ள 

வீரம் 

மதிப்புள்ள பொருள்கள் 

மதிப்புடை மறுபயன் 

விலைமதிப்புள்ள; விலையுயர்ந்த; 

மதிப்பு மிகுந்த 
_ விலைமதிப்பு; மதிப்பீடு 

மதிப்பீட்டு அறிக்கை 

பெறுமானம்; விலைமதிப்பு 

பணம் செலுத்திப் பெறும் அஞ்சல் 

தடுக்கிதழ் 
கூண்டுந்து; மூடுந்து 
முன்னணி 

மறைந்து போ; அழிந்து போ 
தோற்கடி; வெற்றிபெறு 

வாய்ப்புக் கூறு 

ஆவியாக மாற்று, ஆவியாக்கு 

ஆவி 

ஆவியாகக்கூடிய 

மாறுறக் கூடிய 

வேறுபாடு; வேற்றுமை 

வேறுபடுகிற 

வேறுபாடு; மாறுபாடு 

பலநிறமுள்ள; பலவண்ண; வண்ண 

பற்பல ; பலவகையான; வேறுபடுகிற 

பலவண்ணங்கள் கொடு



Variety 

Various 

Varnish . 

Varsity 

Vary 
Vaseline 

Vase, flower 

Vasectomy 

Vast 

Vegetable 

Vegetarian 

Vegetarian food 

Vegetation 

Vehicle 

Velocity 

Vend 

Vendor 

Venerable 

Venereal 

Venereal Discase 

Vengence 

Vent 

Vent pipe 

Ventilate 

Ventilation 

Ventilator 

Venture 

Ventway 

Venue 
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பல்வகை 

பற்பல; பலவகையான; வெவ்வேறான “* 

மெருகு எண்ணெய்; மெருகுப் 
பூச்சு, வண்ண மெருகு; 
நெய்ச்சாயம்; மெருகுநெய் 

பல்கலைக்கழகம் 

மாறு; மாற்று 

களிம்பு 

பூக்கிண்ணம்; பூச்சாடி 
ஆண்மைக் கருத்தடை; 

(ஆண்களுக்கு) கருத்தடை 
அறுவைச் சிகிச்சை 

மிகப் பெரிய; அகன்ற; 
விசாலமான 

செடிகொடி வகை; காய்கறி 

மரக்கறி (புல்லுணா) உண்பவர்; 
சைவ உணவு உண்கிற(வர்); 
சைவ 

மரக்கறி உணவு; புல்லுணவு 

செடியினம் 

ஊர்தி; வண்டி 

திசைவேகம் 

விற்பனை செய்; விற்றுவிடு 

விற்பவர் 

வணக்கத்திற்குரிய; மதிப்பிற்குரிய 

பால்வினை; உடலுறவு சார்ந்த 

பால்வினை நோய் 

பழிவாங்கல் 

புகைபோக்கி; காற்றுக் குழாய் 

புகைபோக்கிக் குழாய் 

காற்றோட்டம் 

காலதர்; பலகளரி 

துணிகர முயற்சி 

கணவாய் 

நிகழ்விடம்; கூடுமிடம்



Veracious 

Veracity 

Verandah 

Verbal exam 

Verbal 
~ Verbally 

Verbatim 

Verdict 

Verge 

Verifiable 

Verification 

Verified and found 

Verily 

Vemacular ianguages 

Versatile 

Verse 

Versed 

Versify 

Version 

Vertical 

Very good 

Very Important 

Very Urgent File 

Very Very Important 

Very 

Vessel 

Vest 
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உண்மை பேசுகிற; உண்மையைக் 

கடைப்பிடிக்கிறற உண்மையுள்ள; 

உண்மையான 

செய்தியின் மெய்ம்மைத் தன்மை; 
வாய்மை 

தாழ்வாரம் 
வாய்மொழித் தேர்வு 

வாய்மொழியான 

வாய்மொழியாக ; 

சொல்லுக்குச் சொல்; சொல் 
பிறழாமல் 

தீர்ப்பு 
ஓரம்; விளிம்பு; எல்லை 

சரிபார்க்கத்தக்க; 
ஒப்புநோக்கத்தக்க 

சரிபார்த்தல்; ஒப்பாய்வு; சரி 
நோக்கம் 

ஒப்புநோக்கியதில் 
கண்டறியப்பட்டது 

உண்மையாக; மெய்யாக 

வட்டார மொழிகள் 

பல்துறை அறிவான 

செய்யுள் 

திறமையுள்ள; தேர்ச்சி பெற்ற 

செய்யுளாக்கல் 

கூற்று; பதிப்பு, வடிவம் 

செங்குத்தான 

மிகநன்று; மிகநல்ல 

மிகமுகாமையான 

மிகுவிரைவுக் கோப்பு; 
கடுவிரைவுக் கோப்பு 

மிகமிக முகாமையான 

மிகமிக 

அடுகலன்; ஏனம் ; கப்பல்; கலன் 

அளிக்கப்பெறு; உரிமை அளிக்கப் 

பெறு



Vested interest 

Vesture 

Veteran 

Veterinary 

Veterinary College 

Veterinary Dispensary 

Veterinary Hospital 

Veterinary surgeon 

Veto 

Via 

Viable unit 

Vibrate 

Vicarious liability 

Vice 

Vice President 

Vice-Chairman 

Vice-Chancellor 

Vice-versa 

Vicinity 

Vicious 

Vicious atmosphere 

Vicious circle 

Vicissitude 

Victim 

Victimise 

Victor 

Victory Parade 
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தன்னல அக்கறை; குழுநல 
அக்கறை 

துணி; உடை; ஆடை 

பயிற்சிமிக்க; பட்டறிவுள்ள 

கால்நடை மருத்துவம் 

கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி 

கால்நடை மருந்தகம் 

கால்நடை மருத்துவமனை 

கால்நடை மருத்துவர் 

தடையுரிமை; மறுப்பு வாக்குரிமை 

வழியாக; மூலமாக 

நிலைத்திருக்கக்கூடிய பிரிவு 

நடுங்கு; அசைவு, அதிர்வுறு 
பகரப் பொறுப்பு; கற்றவர்கள் 
மட்டுமே பொருள் தெரிந்து 
கொள்ளக் கூடியது; சொல்லால் 

விளக்கமளித்தல்; பொறுப்பு 

தீயொழுக்கம் 

துணைத் தலைவர்; குடியரசுத் 
துணைத் தலைவர் 

துணைத் தலைவர் 
துணைவேந்தர் 

எதிரெதிர் மாறாக; நேர் எதிராக; 
முற்றிலும் முரணாக; மாறாக 

சுற்றுப்புறம்; அணிமை; அண்மை 

பொல்லாங்கான; கயமையான; 

குற்றமுள்ள - 

மாசுபடிந்த சூழ்நிலை 
கெடு சூழல் 
ஏற்றத்தாழ்வு, இன்பதுன்பம்; மாற்றம், 
மாறுதல 
பலி 

பலியாக்கு; துயருக்குள்ளாக்கு 

வெற்றியாளர் 
வெற்றி அணிவகுப்பு



Victuals 

Vide 

Video 

Video camera 

Video conferencing system 

Video Tape 

View 

Vigil 

Vigilance 

Vigilance Committee 

Vigilance Home 

Vigilance Service 

Vigilant 

Vigorous Action 

Vigorous 

Vile 

Vilely 

Villa 

Village 

Village Accounts 

Village Administrative Officer 

Village Boundary 

Village Community 

Village Court 

Village Establishments 

Village Headman 

Village Industries 

Village Karnam 

Village Map 

Village Munsif 

Village Officers 

Village Officers Act 

Village Road 
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உணவுப் பொருள்கள்; உணவு 

மற்றும் மளிகைப் பொருள்கள் 

காண்க 

காணொலிக் காட்சி 

ஒளிக்காட்சிக் கருவி 

காணொலிக் காட்சியமைப்பு 

ஒளிநாடா 
கருத்து; நோக்கு; காட்சி; பார்வை 

விழிப்பு நிலை 

விழிப்பு; எச்சரிக்கை; கவனம் 

கண்காணிப்புக் குழு விழிப்புக் குழு 

கண்காணிப்பு இல்லம்; விழிப்புப் 

பணி இல்லம் 

கண்காணிப்புப் பணி; விழிப்புப் 

பணி 

விழிப்புள்ள; 
எச்சரிக்கையாகவுள்ள 

விறுவிறுப்பான நடவடிக்கை 

விரைவான ; கடுமையான 

கீழான; தாழ்ந்த; பொல்லாத; தீய 

கீழ்த்தரமான; மிக உவப்பற்ற 

இல்லம்; வீடு 
ஊர்; சிற்றூர்; கிராமம் 

ஊர்க் கணக்குகள் 

ஊர் நிருவாக அலுவலர் 

உளர் எல்லை; கிராம எல்லை 

ஊர்ச் சமுதாயம்; ஊர்க்குமுகாயம் 

தளர் நீதிமன்றம் 

ஊர்ப் பணியாளர்த் தொகுதி 

வருவாய்த்துறை ஊர் அலுவலர் 

ஊரகத் தொழில்கள் 

ஊர்க் கணக்கர் 

ஊர் நிலப்படம் 

ஊர் அலுவலர் 
ஊர் அலுவலர்கள் 

ஊர் அலுவலர் சட்டம் 

ஊர்ச் சாலை



Villain 

Vim 

Vincible 

Vindicable 

Vindicate 

Vindictive 

Vine 

Vintage 

Violate © 

Violation 

Violation of rules 

Violence 

Violent agitation 

Violent 

Virility 

Virtual university 

Virtual 

Visible 

Vision 

Visit 

Visiting card 

Visitor 

அழும்பன்; போக்கிலி (வில்லன்); 
கொடியோன் 

புத்துணர்வு; வேகம் 

வெற்றி கொள்ளத்தக்க; கீழ்ப் 

படுத்தத்தக்க 
நிலை நாட்டத்தக்க 
நிலைநாட்டு; மெய்ப்பித்துக் காட்டு 

பழிவாங்கும் இயல்புடைய 

கொடிமுந்திரி 
கொடி முந்திரிப் பருவம் 

மீறு, உடைத்தெறி; உடை 

மீறல் 
விதிகளை மீறல் 

வன்முறை 

வன்முறைக் கிளர்ச்சி 

துன்புறுத்தக்கூடிய; கொடுமை 

செய்கிற 

ஆண்மை 

இணையப் பல்கலைக்கழகம் 

உண்மையான: மெய்யான; 

மெய்ம்மைத் தோற்றம்; கணினி 

வழிக்காட்சி; காட்சிப்பொருளான; 

போல்வதான 

நடைமுறையில்; தோற்றமளிக்கும் 

நிலையில் 

நற்பண்பு; நல்லொழுக்கம் 

தொற்றுநச்சுத் தன்மை; 

தொற்றுநோய்க்கிருமி; 

தொற்றுயிரி 
(அயல்நாட்டு) நுழைவிசைவு; 
புகலிசைவு 

காணக்கூடிய; வெளிப்படையான 

பார்வையாற்றல்; பார்வை; காட்சி 

வருகை; பார்வையிடல் 

முகவரி அட்டை 

பார்வையாளர்



Visitor’s book 

Visitor’s room 

Visual Education 

Vital 

Vital Statistics 

Vitality 

Vitalize 

Vitamin 

Vivacious 

Viz. (namely) 

Vocabulary 

Vocal Chords 

Vocal 

Vocation 

Vocational Education 

Vogue 

Voice 

Void 

Votable 

Vote 

Vote of confidence 

Vote of thanks 

Voter 

Voter’s list 

Voting 

Voucher 

Vouchsafe 
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பார்வையாளர் குறிப்பேடு 

பார்வையாளர் அறை 

காட்சிக் கல்வி : 

உயிர்ப்பான; இன்றியமையாத 

பிறப்பு இறப்புப் புள்ளிவிவரங்கள்; 
முக்கியப் புள்ளிவிவரங்கள்; 

இன்றியமையாத புள்ளிவிவரங்கள் 

உயிரூட்டம் 

உயிர்ப்பி; உயிர்கொடு 

ஊட்டம்; ஊட்டச்சத்து 

உள்ளக்கிளர்ச்சியான; 

உற்சாகமுள்ள; மலர்ச்சியான 

அதாவது 

சொற்றொகுதி 
குரல்வளை நாளம் 

குரல் சார்ந்த; வாய்மொழியான 

தொழில் 

வாழ்க்கைத் தொழிற்கல்வி 

நடப்பிலுள்ள; நடைமுறை வழக்கு 

குரல்; ஒலி; குரலொலி 

செல்லா நிலையது; 

இல்லா நிலையது 

வாக்களிக்கக் கூடிய; 

ஒப்போலையளிக்கக்கூடிய 

வாக்கு; ஒப்போலை 

நம்பிக்கைவாக்கு; நம்பிக்கை 

ஒப்போலை 

நன்றியுரை 
வாக்காளர்; நேரியர் 

வாக்காளர் பட்டியல்; நேரியர் 

பட்டியல் 

வாக்களிப்பு; ஒப்போலையளிப்பு 

செலவுச்சீட்டு 

அருள் செய்; இணக்கமுடன். அளி



Vow 

Vowel 

Voyage 

Vulcanization 

Vulgar 

Vuinerable 

Vying 

Wages 

Wagon 

Waiting list 

Waiting Room 

Waive 

Waiving 

Wakf 

Wakf Board 

Walkable distance 

Walkie talkie 

Walk-in-interview 

Walk-out 

Wall Clock 

Wall 

Wander 

Wandering 

Wandering gang 

Want 

__ Wanted 
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சூளுரை 

உயிரெழுத்து 
கடற்செலவு; கடற்பயணம்; 

நெடுஞ்செலவு 
தொய்வம் பற்றவைப்பு; 
வெப்பொட்டல் 

கொச்சையான; நயநாகரிகமற்ற 

வழுப்படத்தக்க; ஊறுபடத்தக்க; 

தாக்குதலுக்கு ஆளாகக் கூடிய 
போட்டியிடுகிற; மேலோங்க 

முனைகிற 

கூலி; நாட்கூலி 

சரக்கூர்திப் பெட்டி; சரக்குப் 
பெட்டகம் 

காத்திருப்போர் பட்டியல் 

காத்திருக்கும் அறை 
கைவிடு 

தள்ளுபடி 
இசுலாமிய அறக்கட்டளை 

இசுலாமிய அறக்கட்டளை வாரியம் 

நடைத் தொலைவு 

நடைப்பேசி 

உடனடி நேர்காணல்; நுழைவு 
நேர்காணல்; உடனடித் தேர்வு 

வெளியேறுதல்; வெளிநடப்பு 

சுவர்க் கடிகாரம் 

சுவர் 

சுற்றித்திரி; சுற்றியலை 
சுற்றியலைதல்; சுற்றியலைகிற; 

சுற்றித்திரிகிற 
நாடோடிக் கூட்டம் 

தேவை; போதாமை 

தேவை (விளம்பரம்)



Wanting 

Wantonly 

War 

War allowance 

War loan 

War Service 

War time allowance 

Ward 

Ward robe 

Ward, medical 

Warden 

Warder 

Wards 

Ware 

Warehouse 

‘Warehousing Corporation 

Warm 

Warm clothing advance 

Warn 

Warned 

Warning 

Warning letter 

Warning sign 

Warrant 

Warrant case 

Warrant of precedence 

Warranty 

Wash basin 

Wash 

Washing 

Wastage 

Waste 

Waste land 
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குறைவான; போதுமானதற்ற 

வேண்டுமென்றே 

போர் 
போர்ப் படி 

போர்க் கடன் 

போர்ப் பணி 

போர்க்காலப் படி 

தொகுதி; பிரிவு; குடும்பம்; வட்டம் 

ஆடையணிகலன் பேழை 

மருத்துவப் பிரிவு 
விடுதிக் காப்பாளர் 

சிறைக் காவலர் 

காப்பில் உள்ளவர்; காப்புளர் 

பண்டம்; பொருள்; பாண்டம் 

சேமிப்புக் கிடங்கு 

சேமிப்புக் கிடங்கு நிறுவனம் 

இதமான; உற்சாகமான 

வெப்பவுடை முன்பணம்; கம்பளி 

- உடை முன்பணம் 

எச்சரிக்கை அளி; எச்சரிக்கைப் 
படுத்து எச்சரி 

எச்சரிக்கப்பட்ட 

எச்சரிக்கை; முன்னறிவிப்பு 

எச்சரிக்கைக் கடிதம் 

எச்சரிக்கைக் குறி 

பிடியாணை 

பெருங்குற்ற வழக்கு; பிடியாணை 
வழக்கு 

வரிசைமுறைமை ஆணை 

பொறுப்புறுதி 

கழுவுத்தொட்டி; கழுவுகலன் 

கழுவு; துவை; தூய்மை செய் 

சலவை; துவைத்தல் 

அழிமானம்; கழிவு 

கழிவு; பயன்படாத; பாழான 

வெற்றுநிலம்; பாழ்நிலம்



Waste paper basket 

Wasteful expenditure 

Watch and ward duties 

Watch 

Watch Dog 

Water 

Water Board 

Water diviner; Water finder 

Water Gradient 

Water rate 

Water rights 

Water shed 

Water supply 

Water Supply Scheme 

Water table 

Water Tank 

Water tight 

Water tight compartments 

Water ways 

Water works 

Waterfall 

Water Logged 

Water Proof 

Water Proof Coat 

Wave 

Wavering 

Wax 

Wax light 
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கழிவுத்தாள் கூடை 

பயனற்ற செலவு; வீண்செலவு 

காவல் பணி 

கண் வைத்திரு; கவனமாகப் பார்; 
மேற்பார்வையிடு; காவல்செய்; 

பாதுகாத்திடு; கடிகாரம்; காவல்; 

விழிப்பு 

காத்துப் பேணுநர் 

நீர்; தண்ணீர்; குடிநீர் 
குடிநீர் வாரியம் 
உல்லியர்; ஊற்று உணர்பவர்; 
நிலத்தடி ஊற்று கண்டுபிடிப்பவர் 

நீர்ச் சரிவு வாட்டம் 

தண்ணீர்த் தீர்வை 
தண்ணீர் உரிமை 

நீர்பிரி முகடு; வெள்ளம் 
பெருகியபின் பல ஆறுகள் / 
கிளை ஆறுகளாகப் பிரியும் 
இடம் 

நீர்வழங்கல் 

நீர் வழங்கு திட்டம் 

நிலத்தடி நீர்மட்டம் 
நீர்த்தொட்டி 
நீர்புகா இறுக்கம்; நீர்த்தடுப்பு 

அமைவு 

பகுப்பு நீர்த்தொட்டிகள் 
நீர்வழிகள் 

நீர்வழங்கு நிலையம் 
அருவி; நீர்வீழ்ச்சி 

நீர்தேங்கிய 

நீர்புகா 
நீர்புகா மேற்சட்டை 

அலை; தரங்கம் 

தீர்மானம்/முடிவு செய்யமுடியாமல் 

தடுமாறுகின்ற 
மெழுகு 

மெழுகு விளக்கு



Wax paper 

Way 

Way bill 

Way in 

Way out 

Ways and means 

Wayside 

Weak 

Wealth 

Wealth tax 

Weapon 

. Wear 

Wear and tear 

Wearily 

Weariness 

Weather report 

Weather 

Weave 

Weaver 

Weaving 

Website 

Wed 

Wedge 

Wedlock 

Wednesday 

Weed 

Weedicide 

Weeding out 

Week 

Weekly file 

Weekly journal 

Weekly return 
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மெழுகுத்தாள் 
பாதை; வழிவகை; 
செயல்வழிமுறை 

வழிப்பட்டி; கைச்சாத்து 

உள்ளே 

வெளியே 

வழிவகைகள் 

சாலையோரம் 

வலுவற்ற; நலிந்த 
செல்வம்; சொத்து 

சொத்து வரி 

படைக்கலம் 

அணி, உடுத்து; சேதமாக்கு 
தேய்வும் நைவும் 

களைப்பாக; களைப்போடு 

களைப்பு 

வானிலை அறிக்கை 

பருவம்; காலம் 

நெசவு 
நெசவாளர் 
நெசவு நெய்தல் 
வலைத்தளம் 

மணம்புரி; திருமணம் செய் 

ஆப்பு 
திருமணம்; மணமான நிலை; 
திருமணப் பிணைப்பு 

அறிவன்கிழமை; புதன்கிழமை 

களை 

களைக்கொல்லி 

களைதல்; களையெடுப்பு 

கிழமை 

கிழமைக் கோப்பு 

கிழமை இதழ் 
கிழமை பணி அறிக்கை



Weekly shandy 

Weigh 

Weigh bridge 

Weighed average 

Weighing 

Weighing machine 

Weighmen chart 

Weight 

Weightage 

Weightless 

Weights and measures 

Weir 

Welcome 

Welcome address 

Weld 

Welding 

Welfare fund 

Welfare state 

Welfare 

Well 

West 

Wet 

Wet land 

Wharf 

What 

Wheat 

Wheel 

Wheel barrow 

When 

When necessary 

_ Whenever necessary 

கிழமைச் சந்தை 

எடைபோடு; எடைகாண் 

எடைமேடை 

நிறையிட்ட நிரலளவு 

நிறுத்தல்; எடையிடுதல் 
எடையிடும் பொறி 

எடைவிளக்கச் சீட்டு; எடை 

அட்டவணை 

எடை; நிறை 

மதிப்பு; பணி அடிப்படையிலான 
சிறப்புச் சம்பள உயர்வு 

எடையற்ற 

எடைகளும் அளவுகளும் 

சிற்றணை; கலிங்கல் 

நல்வரவு 
வரவேற்புரை 

பற்றவை - 

பற்றவைத்தல்; பற்றவைப்பு; 
பற்றாப்பு 

நலநிதி 
மக்கள்நல அரசு 

நலம்; நன்மை; நலன் 

கிணறு; மிகவும் சரி; நல்லது; 

நோயற்ற; நலமுள்ள; 
நன்முறையில்; நன்மை 

மேற்கு 
நனைந்த; ஈரமான 

நன்செய் 

நாவாய்த் துறை 

என்ன; எது 

கோதுமை 

சக்கரம் 

தள்ளுவண்டி 
எப்பொழுது; எந்நேரம் 

தேவையானபோது 

தேவையானபோதெல்லாம்



Where 

Whereabouts 

Whereas 

Wherever necessary 

Whether 

Which 

Whichever is higher 

Whichever is less 

While 

Whims and fancies 

Whimsical 

Whip 

Whirl wind 

Whirlpool 

Whispering campaign 

White 

Who 

Whole 

Wholehearted 

Wholesale 

Wholly 

Whom 

Whirl pattern 

Whose 

Why 

Wicked 

Wide 

Widespread calamities 

Widow 
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எங்கே; எங்கு 

இருக்கும் இடம்; உள்ள இடம் 

'ஆகையால்; அப்படியிருக்க 

தேவையான இடமெல்லாம் 

இரண்டில் ஒன்று வேண்டுமானால் 
என்னவென்றால்; அதாவது; 

இருந்தாலும் இல்லாவிடினும் 
எந்த; அந்த 
எது உயர்வோ அது 

எது குறைவோ அது 

காலம், நேரம்; பொழுது; அப்பொழுது 

மனம்போன போக்கு 

அரிதான 
சாட்டை; சவுக்கு; கொறடா; 

ஆளும் கட்சி இணைப்பாளர் 

சூறாவளி 

சுழல்; நீர்ச்சுழற்சி 

அலர் தூற்றல்; மறைவாகத் 

தூற்றுதல் 
வெண்மையான 

யார் 

முழு; அனைத்து; எல்லா; 
முற்றிலுமான 
முழு மனத்தோடு 
மொத்த விற்பனை 

முற்றிலும்; முழுவதும் 
யாரை; யாருக்கு 

சுழல் வடிவம்; வட்டடுக்கு 

யாருடைய; எவருடைய 

ஏன்; எதற்கு 
கொடிய 

அகன்ற; பரந்துள்ள; பரவிய; 
பரவலான 

பரவலான பேரிடர்கள் 

கைம்பெண்



Width 

Width of mind 

Wife 

Wild 

Wild life 

Wilful 

Will 

Will be presumed 

Will power 

Willingly 

Win 

Winch 

Wind 

Wind direction 

Wind electric generation 

Wind energy 
development cell 

Wind Farm project 

Winding up 

Window 

Wine 

Wing 

Winner 

Winter Allowance 

Winter 

Wipe out 

_ Wipe ட 

Wire mesh 

Wire 

’ Wireless 

Wireman 

Wiring 

Wiry 
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அகலம் 

பரந்ததாராமனம் , 
மனைவி 

காட்டைச் சேர்ந்த; முரட்டுத்தனமான; 
கொடிய 

காட்டு விலங்குகள் 

வேண்டுமென்றே செய்யப்பட்ட 

மனத்திட்பம்; விருப்புறுதி; 
விருப்பம் 

கருதப்பெறும் 
மனத் திண்மை; உரன்; மனஉரம் 

தன் விருப்புடன் 

வெற்றிபெறு; வெற்றியடை 

திருகு; உருளை ஏற்றப் பொறி 
காற்று 
காற்றுத் திசை 
காற்றாலை மின் உற்பத்திக் கலன் 

காற்றாலை மின் வளர்ச்சிக் 

குழுமம் 

காற்றாலைப் பண்ணைத் திட்டம் 

முடித்தல் 
பலகணி; சாளரம் 

கொடி முந்திரி மது; மது 
பிரிவு 
வெற்றிபெற்றவர் 

குளிர்காலப் படி 

குளிர்காலம் 

முற்றிலுமாக அகற்றுதல்; 
முழுமையாக அழித்தல் 

துடைப்பான்; .வழிப்பான் 

கம்பிவலை 

மாழைக் கம்பி; கம்பி 

கம்பியில்லாப் பேசி 

மின்கம்பியாள் 

மின்கம்பியிடல் 

கம்பியான



Wisdom 

Wise 

Wish 

Witch craft 

With a view to 

With effect from 

With reference to 

With regard to 

With respect to 

With 

Withdraw 

Withdrawal 

Withhold 

Within the age limit 

Within 

Without prejudice to 

_ Without 

Withstand 

Witness 

Witness Allowance 

Woe ் 

Woman 

Wonder 

Wonderland 

Wood 

Wool 

Word 

Word index 
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அறிவு நுட்பம் 
அறிவுடைய; வகை; முறை 

விரும்பு) விருப்பப்படு; நம்பு; 
நம்பிக்கை கொள்; வாழ்த்து; 

விருப்பம்; உடன்; கூட; சேர்ந்து; 

இணைந்து 
ஏவல்; பில்லி சூனியம் 

கருத்தில் கொண்டு; நோக்குடன் 

ர (ஆம் நாளில்) இருந்து 
நடைமுறையிலுள்ள 

பற்றி; குறித்து; பற்றிய வகையில் 
பற்றி; குறித்து 
பற்றிய வகையில் 

உடன்; கூட; சேர்ந்து; இணைந்து 
பின்வாங்கு ; விலகிச் செல்; 

புரிந்திரு 
திரும்பப் பெறல்; பின்வாங்குதல் 

கொடுக்க மறு; தடுத்து நிறுத்து; 
நிறுத்திவை; தடுத்து வை; 
தடுத்துவிடு 

் அகவை வரம்பிற்குள் 

உள்ளே; உள்ளாக; உள்ளில் 

ஊறு பயக்காதவாறு 

இல்லாமல்; இன்றி; இல்லாது 

ஈடுகொடு; எதிர்த்து நில் 

சான்று; சான்றுரைஞர் 

சான்றுரைஞர் படி 

வருத்தம் 
பெண் 

வியப்பு; விந்தை 

விந்தையுலகம் 

காடு; மரம் 

கம்பளி 

சொல் 

சொல்லடைவு



Wording and articulation 

Wordy 

Work 

Work agent 

Work assistant 

Work charged 

Work order 

Work to rule 

Workable 

Worker 

Working capital 

Working class 

Working committee 

Working day 

Working expenses 

Working group 

Working hours 

Working journalist 

Working partner 

Working shed 

Working 

Work-in-Progress 

Work-load 

Workman’s breach of contract 

Workman’s compensation 
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சொல்லமைப்பும் தெளிவான 
சொல்லாட்சியும்; 

ஒலித்தலும் தெள்ளொலிப்பும் 

சொல்லாலான 

பணி; வேலை; உழைப்பு; அலுவல் 

பணி முகவர் 

பணி உதவியாளர் 

கட்டணப் பணி 

பணி ஆணை 

நெறிக்கிணங்கப் பணி செய்; 
விதிப்படி வேலை செய் 

இயங்கக்கூடிய; செய்யத்தக்க 

ஊழியர்; தொழிலாளர் 
உழைப்பாளி; தொழிலாளி 

நடைமுறை மூலதனம்; 

முதலீடு 
தொழிலாளர் இனம் 

செயற்குழு 

அலுவல் நாள் 

நடைமுறைச் செலவுகள் 

பணிக் குழு 

அலுவல் நேரம் 
பணியாற்றும் இதழாளர்; 
உழைக்கும் பத்திரிகையாளர் 

பணிக் கூட்டாளி; முதலிடாக் 

கூட்டாளி; பணமிடாப் பங்காளி 

தொழிற்கூடம் 

பணியில் ஈடுபட்டுள்ள; 

நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற; 

நடப்பிலுள்ள; செயலாற்றுகிற 

வேலை நடைபெற்றுக் 

கொண்டிருக்கிறது 

வேலைப் பளு 

பணியாளர் ஒப்பந்த முறிவு 

வேலையாள் இழப்பீடு 

நடப்பு



Workmanship 

Works Committee 

Works Inspectector 

Workshop 

Workspot 

World 

Worn out 

Worry 

Worse 

Worship 

Worshipful Mayor 

Worst 

Worth 

Worthless 

Worthwhile 

Worthy 

Worthy person 

Wound 

Wound pension 

Wrap 

Wrapper 

Wreath 

Wreckage 

Wrestler 

Wrestling 

Wrist watch 

Wrist 

Writ 
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வேலைப்பாடு; வினைத் திறன் 

பணிக் குழு 

பணி உண்ணோட்டகர்; பணி 

ஆய்வாளர் 

பட்டறை; கருத்தரங்கு 

பணியிடம் 

உலகம் | 

இறப் 

கவலை; குழப்பம் 

மிகவும் மோசமான; மிகக் கேடான 

பூசை; வழிபாடு; வழிபாடு செய் 

. வணக்கத்திற்குரிய மாநகரத் தந்தை 
மிகக் கேடான 

தகுதியான; ஏற்ற; தகுதி; விலை; 
மதிப்பு) சிறப்பு 

தகுதியற்ற 
பயனுடையதான 

பெருந்தகவான; மதிப்புமிக்க; 
பயனுள்ள 

பெருந்தகவாளர் 

காயம்; புண் 

போரில் காயமடைந்தோர் 

ஒய்வூதியம் 
மூடு; உறையிடு 

உறைத் தாள்; மேலுறை 

மலர்வளையம் 

சிதைவு; உடைப்பு 

மற்போர் வீரர்; மல்லர்; மற்போர் 
மறவர் 

மற்போர் 

கைக்கடிகாரம் 

மணிக்கட்டு 

செயலாணை; ஆணை



Writ of Certiorari 

Writ of habeas corpus 

Writ of Mandamus 

Writ of Quo warranto 

Writ petition 

Write-off 

Writer 

Writing 

Writing pad 

Written 

Written Statement 

Written test 

Wrong 

Wrongful 

Wrongful confinement 

‘Wrongful gain 

Wrongful restraint 

Wrought 

Wry mouth 

Wry neek 

X.L. Dis 

X.N. Dis. 

Xmas (Christmas) 

Xenomania 

Xerox copy 
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ஆவணக் கேட்புப் பேராணை; 

நெறிமுறை உறுத்தும் நீதிப் 
பேராணை 

ஆட்கொணர்வுப் பேராணை 

செயலுறுத்தும் நீதிப் பேராணை 

தகுதிமுறை வினவும் நீதிப் 

பேராணை 

நீதிப் பேராணை விண்ணப்பம் 

தள்ளுபடி செய் 

எழுத்தாளர் 
கட்டுரை; எழுத்து 

எழுதட்டை 

எழுதிய எழுதப்பட்ட 

எழுத்து வடிவிலான அறிக்கை 

எழுத்துத் தேர்வு 
தவறான; உண்மையற்ற; 

குற்றமுள்ள; தவறுள்ள 
முறைகேடான; தவறான 

முறையற்ற சிறைவைப்பு 

முறையற்ற தேட்டம் 

முறையிலாத் தடுப்பு 

உருவாக்கப்பட்ட 

கோணல் வாய் 

திருகுக் கழுத்து 

பதியா ஒராண்டு முடிவு (ப.ஓ.மு) 
பதியா மூலத் திருப்பு முடிவு 
(பமூ.தி.மு.) 

கிறித்துப் பிறப்பு 
அயல்நாட்டுப் பொருள் மீது 
விருப்பம் 

ஒளிப்படி



Xerox 

X-Ray 

Xylography 

Y level 

Yacht 

Yard 

Yard stick 

Yam 

Yarn and cloth contro! 

Yawning gap 

Year book 

Year 

Yearly digest 

Year 

Yellow 

Yeoman Service 

Yes 

Yester 

Yesterday 

Yet 

Yield 

Yoke 

You 

Young and Youthful 
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ஒளிப்படி 
ஊடுகதிர் 

மரச்சிற்ப வேலை; மரச்சித்திர 
வேலைப்பாடு 

நில அளவைக் கருவிவகை 

உலாப் படகு; பந்தயப் படகு 

முற்றம்; இருமுழ அளவு; முன்றில்; 
36 விரலம் 

அளவுகோல் 

நூலிழை 
நூல் மற்றும் துணிக்கட்டுப்பாடு; 
துணி நூல் கட்டுப்பாடு 

அகலமான இடைவெளி 

ஆண்டு நூல் / புத்தகம் 

ஆண்டு 
ஆண்டறிக்கைத் தொகுப்பு 

ஆவவலுள்ள; மிகு விருப்பம் 

மஞ்சள் நிறம் 

பெரும்பணி; போற்றற்குரிய 
பணி; தன் விருப்பார்வப் 
பொதுத் தொண்டு 

ஆமாம்; ஆம் 

நேற்றைய 

நேற்று 
இதுவரை; இதுவரையிலும்; 

இன்னும்; இருந்தாலும்; ஆயினும்; 
இருந்த போதிலும்; தவிரவும்; 
மேலும்; திரும்ப; மீண்டும் 

விளைச்சல்; இணங்கு; இசைந்து 

கொடு 

நுகத்தடி 
நீ; நீர்; நீங்கள் ; உங்களுக்கு 

இளமை நிரம்பிய இளமை 

வாய்ந்த; இளமை ததும்பும்



Young 

Youngster 

Your 

Yours faithfully 

Yours sincerely 

Yours Truly 

Youth 

Youthful Offender 

Zeal 

Zealot 

Zebra crossing 

Zenith 

Zero 

Zero Based Budgeting 

Zero-base 

Zest 

Zig Zag 

Zig Zag path 

Zinc 

Zip 

Zodiac 

Zonal 

Zone 

Zoo 

Zoological park 

Zoologist 

Zoology 

இளமை 

இளைஞர் 
உனது; உங்களது 

தங்கள் நம்பிக்கையுள்ள 

தங்கள் நேர்மையுள்ள 

தங்கள் உண்மையான 

இளமைப்பருவம்; இளமை; 
இளைஞர்கள் 

இளங் குற்றவாளி 

விருப்பார்வம் 

உணர்ச்சி வெறியர்; விடாப்பிடியர் 

நடப்போர் கடக்குமிடம்; நடப்போர் 
கடப்பு 

உச்சம்; மீமுகடு; உச்சி 

சுழியம்; சுன்னம் 

தொடக்க நிலை வரவுசெலவுத் 
திட்டம் 

தொடக்க நிலை 

ஆர்வம் 

அலைவரி 

குறுக்கு நெடுக்கான 
நடைப்பாதை; அலைவரிப் பாதை 

துத்தநாகம் 
பல்லிணைவுப் பட்டிகை 

கோள் மண்டலம் 

மண்டலம் சார்ந்த 

மண்டலம் 

விலங்குக் காட்சிச் சாலை 

உயிரியல் பூங்கா 

விலங்கியலர்; விலங்கியலாளர் 

விலங்கியல்



வணிகப் பயன்பாட்டுச் சொல்லகராதி 

பின்னிணைப்பு - 1 

வணிகர்கள் பயன்படுத்துவதற்கான 

Acquisition 

Additionai 

Adhesives 

Adhesives stamp 

Advertisers 

Agarbathies 

Agent Organisation 

Agro Industries 

Agro Service 

Agro Service Centre 

Air-Conditioner 

Air Pillow 

Aluminium Vessel Store 

And Brothers 

And Co 

And Sons 

Arcade 

Artist 

Art Prints 

417-4—20 

சொற்பட்டியல் 

கையகப்படுத்துதல் 

கூடுதல் 

பசைமங்கள்; ஒட்டிகள்; பசைகள் 

ஒட்டு வில்லை; பசை வில்லை; 

ஒட்டு முத்திரை 
விளம்பர வினைஞர்; 
விளம்பரக்காரர் 

அகில் மணக்குச்சிகள் 

முகவரமைப்பு 

வேளாண் தொழிலகங்கள்; 
வேளாண் தொழில்கள் 

உழவுப் பணி; வேளாண் பணி 

வேளாண்மைப் பணி மையம்; 

வேளாண் பணி நடுவம் 

குளிரி; காற்றுப்பதனி; 
குளிர்பதனி; சீர்வளி வசதி; 
குளிர்சாதனம் 

வளியணை; காற்றுத் 
தலையணை 

அளமிய ஏனக்கடை; 
அலுமினியப் பாத்திரக் கடை 

உடன் பிறப்புகள் 

உடன் குழுமம் 

உடன் மக்கள் 

அணிமனை; நடைவானப் பந்தல்; 

மேல் வளைவு நடை 

கலைஞர்; கவின் கலைஞர்; 

ஒவியர் 
கலை அச்சீடு; கவின் அச்சு



Arts 

Art Service 

Associates 

Audition 

Audio Centre 

Auto lining 

Automatic Teller 

Machine (ATM) 

Automatic Watch 

Auto Service 

Auto Spare Industries 

Auto Spare Parts 

Auto wings 

Bakers & Confectioners 

Bamboo Mart 

Bankers 

Bar Soap 

Beacon light 

Beauty Parlour 

Beavery 

Bedding Mart 

Beeda Stall 
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கலைத்துறை 

கலைப் பணி 

கூட்டாளி; பங்காளி; 

துணைமையர்; இணைவோர்; 

பங்குதாரர் 

கேட்டாய்தல்; கேட்டல் 

கேட்பொலியகம்; கேட்பொலி 

நடுவம்; ஒலியகம் 

தானி வரிப்பீடு; தானி 
(ஆட்டோ) இருக்கை வரிப்பு 

காசாள் கருவி; தானியங்கிப் 
பணம் வழங்கு பொறி 

தானியங்கி மணிப்பொறி; 
தானியங்கு கடிகாரம் 

தானிப் பணியகம் 

தானி உதிரியறுப்புத் தொழிலகம்; 
தானி உதிரிப்பொருள்கள் 
தொழிலகம் 

தானி உதிரியுறுப்புகள் 

தானிச்சிறகம் 

அடுமனைஞர் மற்றும் 
தின்பண்ட விற்பனையாளர் 

மூங்கிலங்காடி; மூங்கில்கடை 

வைப்பகர்; வங்கிப் பொருளகர்; 
நிதியர்; வட்டிக்கடைக்காரர் 

நீள்வழலை; நீள் சலவைக்கட்டி; 
நீள் சவர்க்காரக் கட்டி 

வழிகாட்டும் ஒளி 

ஒப்பனைக் கூடம் 

விலங்குகள் வளர்ப்பிடம் 

படுக்கைப்பொருள் 
விற்பனையகம் 

வெற்றிலைச்சுருள் கடை; சுருள் 
கடை; மடி வெற்றிலைக் கடை, 
பாக்கடையல் கடை; 
அடைப்பைக் கடை



Beef 

Beef Brewis 

Bhavan 

Binding Works 

Biscuits 

Block Makers 

Biue Metals 

Body builders (vehicles) 

Boots 

Borewell Services 

Breweries 

Brickfield 

Brick Works 

Broiler Centre 

Brothers 

Builders 

Building Society 

Buffet 

Buffet system 

Bulb 

Bureau (Information) 

Bureau (Intelligence) 
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மாட்டிறைச்சி 

மாட்டிறைச்சி வடிசாறு 

நிலையம் 

கட்டடப் பணியகம்; நூற் கட்டகம்; 
நூல் கட்டமைப்பகம் 

ஈரட்டிகள்; மாச்சில்லுகள்; ரொட்டி 

படக்கட்டை செய்பவர்; 
அச்சுருப் பணியகம். 

கருங்கல் சரளை, கருங்கல் சல்லி 

ஊர்திக் கூடு கட்டுமானக் கூடம் 

ஊர்தி உடலங் கட்டுநர்; ஊர்தி 

மேற்கூடு கட்டுநர் 

மூடணி; பாதக்கூடு; 

புதைமிதியடி 
குழாய்க் கிணற்றுப் பணியகம் 

வடிப்பகம்; வடிசாலை 

செங்கற்சூளை; காளவாய்; 

காளவாசல் 

செங்கல் தொழிற்சாலை, செங்கல் 
தொழிலகம் 

கறிக்கோழிக் கடை; 
இறைச்சிக்கோழிக்கடை 

உடன்பிறப்புகள்; 

உடன்பிறப்பாளர் 

கட்டட அமைப்பாளர்; கட்டடக் 

கலைஞர்; கட்டுநர் 

கட்டுமானக் கழகம் 

எடுத்தூண் உணவகம்; வேட்பு 

விருந்தகம்; விழைவூண் 
உணவகம் 

எடுத்தூண் முறை; விழைவூண் 

முறை ; 

குமிழி; குமிழ் விளக்கு; குமிழ்; 

செய்திக் கூடம் 

நுண்ணறிவுக் கழகம்



Bureau 

(Investigation) 

Button Centre 

Cables 

Cabs 

Cafeteria 

Camphor Works 

Cane Works 

Canvas 

Carpentry Works 

Chalk Industries 

Chicken Centre 

Chicken Soup 

Coffee Filter 

Coffee House 

Coffee Mart 

Coil Industries 

Coir Industries 

Collections 

Colour Lab 

Colours 

Computer Centre 

Concrete Works 

Condensed Disc 

Cone Ice Cream 

Cool Drinks 
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புலனாய்வுக்கழகம் (பிரிவ) 

பொத்தான் நடுவம்; பொத்தான் 
கடை 

கம்பிவடங்கள், வடக்கம்பி; வடம் 

வாடகை வண்டிகள் 

சிற்றுண்டி நிலையம் 

எரியணப் பணியகம்; கற்பூரப் 
பணியகம் 

பிரம்புப் பணிகள்; பிரம்புப் 

பணியகம் 

கித்தான்; திரைச்சீலை; 

சித்திரப்படம் 

தச்சுப் பணிகள்; தச்சுப் பட்டறை : 

சுண்ணக்கட்டித் தொழிலகம் 

கோழியிறைச்சிக் கடை 

கோழி வடிசாறு; கோழிச் சாறு 

குளம்பி வடிகட்டி; காப்பிக் 

, கொதிநீர் வடிகட்டி 

குளம்பியகம்; காப்பி நிலையம் 

குளம்பித்தூள் கடை; 
காப்பித்தூள் கடை 

மின்கம்பிச் சுருளகம்; 
சுருள்கம்பித் தொழிலகம் 

கயிற்றுத் தொழிலகம் 

திரட்டுகள்; தண்டல்கள்; வசூல்; 

தொகுப்பு 

வண்ணப்படக்கூடம் _- 

வண்ணங்கள்; நிறங்கள் 

கணினி மையம்; கணிப்பொறி 
மையம்; கணினி நடுவம் 

திண்காரைப் பணியகம் 

செறிதட்டு; செறிதகடு 
கூம்புப் பனிக்குழை 

குளிர்பருகம்; தண்ணருந்தகம்; 

குளிர் குடிநீரகம்



Covering 

Cushion 

Cutpiece Centre 

Cycle Company 

Cycle Mart 

Cycle Rickshaw 

Cycle Rickshaw 
Manufacturers 

Cylinder Press 

Darning 

Data Processing 

Deluxe Centre 

Die Castings 

Digital Watch 

Dress Makers 

Dress Paradise 

Drug Stores 

Dry Cleaners 

Duty free shop 

Duty Paid Shop 

Dyeing 

Dyestuff 

Dyeworks 

Dress Centre 

Edible Oil 

Electricals 

Emulsion 
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புனைவு அணி; மெருகிட்ட; 
மெருகு பூசிய 

மெத்தியம்; மெல்லணை 

வெட்டுத் துணிக்கடை 

மிதிவண்டி நிலையம் 

மிதிவண்டி விற்பனை நிலையம் 

மிதியிழுவை வண்டி 

மிதியிழுவை உருவாக்குநர் 

உருளையச்சகம் 

தோன்றாத் தையல்; 
இழைமறைத் தையல்; 
சீரிழைத் தையல் 

விவர வகைப்பாடு; தரவல்; 
தொகுப்பகம்; செய்தித் 
தொகுப்பகம் 

சொகுசு நிலையம் 

அச்சு உரு வார்ப்புகள் 

எண்மக் கடிகை 

ஆடை உருவாக்குநர்; உடை 
தயாரிப்பாளர் 

ஆடையுலகம்; ஆடையகம் 

மருந்துப் பண்டகம்; மருந்துக் 
கடை 

உலர் வெளுப்பகம்; உலர் 
சலவையகம் 

தீர்வையில்லா விற்பனையகம்; 
வரியிலி அங்காடி 

தீர்வை செலுத்திய விற்பனையகம் 
சாயப்பூச்சு, சாயம் தோய்த்தல் 

சாயப் பொருள் 

சாயத் தொழிலகம் 

ஆயத்த ஆடையகம் 

சமையல் எண்ணெய் 

மின்பொருளகம் 

பால்நிறக் குழம்பு; பால்மம்;



Engineering 

Industries 

Enlarger 

Eversilver 

Fabricators 

Fancy Stores 

Fan Regulator 

Fast Food 

Feeds 

Fibre glass 

Fibre Glass Products 

Fibre Pipes 

Filter Cigarette 

Fisheries 

Fitter 

Flasks 

Florist 

Floodlight 

Fluorescent Lamp 

Fluorescence 

Foam Pillow 

Folding Furnitures 

Framer 

Fresh juice 

Fruit Juices 

Furniture Mart 

Garments 

Gas 

Gas Welding 

General Stores 

Gift House 
Ginning Factory 
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பொறியியல் தொழிலகம் 

பெரிதாக்கி 

நிலைவெள்ளி, கறுக்கா 
வெண்தகடு; வெள்ளிரும்பு 

கட்டமைப்பாளர் 

புதுமைப் பொருளகம்; 
பல்பொருள் அங்காடி 

விசிறி வேகச் சீராக்கி 

விரைவு உணவகம் 

தீனி; தீவனம் 

நாரிழை 
நாரிழைப் பொருள் உருவாக்கக் 
கூடம் 

நாரிழைக் குழாய்கள் 

வடி வெண்சுருட்டு 
மீன்வளம் 

பொருத்துநர் 
குடுவைகள்; சேமச்செப்பு; 
சேமக் குடுவை; வெப்பக் 
குடுவை 

பூ விற்போர்; மலர் விற்பனை 
யாளர் 

ஒளிவெள்ளம்; வெள்ள 

விளக்கு 

இதள் ஆவி விளக்கு; ஒளிர் 
விளக்கு 

ஒளி வண்ணம்; ஒளிர் வண்ணம் 

நுரையணை,; நுரைத் தலையணை 
மடக்கு அறைகலன்கள் 
படச் சட்டமிடுபவர் 

புதுச் சாறு 
பழச்சாறுகள் 
அறைக்கலன் அங்காடி 
உடை வகைகள் (ஆடை) 
எரி ஆவி; எரிவளி 

ஆவிப் பற்றவைப்பு 
பல்பொருள் அங்காடி 
பரிசுப் பொருளகம் (இல்லம்) 
பஞ்சாலை; பஞ்சுப் பிரிப்பகம்



Gold Refineries 

Graphics 

Grille Works 

Grinder 

Grindery 

Groceries 

Group of Companies 

Hair Stylist 

Hatchery 

For Hire 

Hitech Industries 

Holiday Resort 

Home 

Home Appliance 

Hosepipes 

Housing Developers 
ப 

Industrial Corporation 

Interact Club 

lron box 

Iron works 

Job works 
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தங்கத்தூவடியாலை; தங்கத் 
தூய்மை ஆலை; பொன் தூய்மை 
செய்யுமிடம்; பொற்புடச்சாலை; 
தங்கத்தூய்மிப்பகம் 
எழுத்து வரைகலை; வரைகலை 
இரும்புத் தட்டிகள்; வலைத் 

தட்டித் தொழிலகம் 
திரிகை அரைவை; மின்திரிகை; 

இயந்திர ஆட்டுக்கல் 
சாணை தீட்டகம்; தீட்டுக்கல் 
பலசரக்கு . 

குழுமத் தொகுதி; நிறுவனத் 
தொகுதி 
முடி ஒப்பனையாளர் 

குஞ்சு பொறிப்பகம் 

வாடகைக்காக; வாடகைக்கு 

உயர் தொழில்நுட்பத் 
தொழிலகம் (தொழில்நுட்பம்) 

விடுமுறை ஓய்வகம் 

அகம்; இல்லம்; வீடு 

இல்லப் பயன்பொருள்கள்; 
வீட்டுவசதிப் பொருள்கள் 

நெளி குழாய்கள் 

மனைவள மேம்பாட்டாளர்; 
வீட்டு வசதி மேம்பாடு; 

வீடுகட்டுவோர் 

தொழிற் கூட்டிணையம்; 

தொழில் கூட்டு நிறுவனம் 

ஊடாட்டு மன்றகம், 
இணைந்தியங்கு மன்றம்; 
கலந்துரையாடு முற்றம்; 
தலைகூடு முன்றில்; 
“தலைக்கூடல் மன்றம்' 
சலவைப் பெட்டி; தேய்ப்புப் 
பெட்டி 

இரும்புப் பன்ரி; இரும்புத் தொழில் 
தனிப்பணிகள்; அச்சுத் தனிப் 
பணிகள்; சிறு அச்சுப்பணிகள்; 
சில்லரை வேலைகள்; வெளிப் 

பணிகள்



Kiddies Corner 

Kindergarten 

Laser Printing 

Litho Press 

Lorry Booking Office 

Lottery Centre 

Lubricant Oil 

Lunch Home 

Mahal 

Marketing 

Market Complex 

Meat Mart 

Medicals 

Medical Union 

Metal Mart 

Metal Works 

Milk Dairy 

Mosaic 

Moulding Works 

Mutton Stall 

Nail Polish 

Novelties 

Non Vegetarian Hotel 
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குழந்தைகள் ஆடையகம்; 
மழலையர் பகுதி; மழலையர் 
ஆடையகம் 

மழலையர்பள்ளி; விளையாட்டு 

முறைப்பள்ளி 

ஒளியச்சு; கதிரச்சு 

கல்லச்சகம்; பல்வண்ண 

அச்சகம் 

சரக்குப் பதிவகம்; சரக்குந்து 
முகவர்; சரக்குந்துப் பதிவு 
அலுவலகம் 

பரிசகம்; பரிசுச்சீட்டகம்; பரிசுச் 

சீட்டு விற்பனை நிலையம் 

மசகுப்பொருள்; உயவுப் 
பொருள்; மசகு (எண்ணெய்) 
நெய் 

பகல் உணவகம்; உணவகம் 

மண்டபம்; அரண்மனை 

சந்தை; விற்பனை; வணிகம்; 
சந்தைப்படுத்துதல் 

வணிக வளாகம் 

இறைச்சிக் கடை 

மருந்தகம்; மருந்துக் கடை; 
மருந்து விற்பனையகம் 

மருந்தக ஒன்றியம் 

உலோக அங்காடி; மாழை 
அங்காடி; உலோகக் கடை 

உலோகத் தொழில்கள்; 
பொன்ம வேலைகள்; 
பொன்மத் தொழிலகம் 

பால்பண்ணை 
பல்வண்ணக் கல்; வண்ண 
வழவழப்புக் கல்; பளபளப்புக் கல் 

வார்ப்படப் பணியகம்; வார்ப்படப் 

பணி 

கறிக்கடை; ஆட்டிறைச்சிக் கடை 
உகிர்ச்சாயம்; நகப்பூச்சு 

புதுமைகள் 

அசைவ உணவகம்; புலால் 

உணவகம்



Oil Company 

Oil Stores 

Ophthalmologist 

Opticals 

Orchids 

Oscillating Fan 

Paging 

Pager 

Paints 

Pan Stall 

Paper Store 

Pharmaceutical 

Manufacturers 

Photo Blocks 

Photo Studio 

Picture Palace 

Plastic Industry 

Play school 

Plaza 

Plywoods 

Polish Works 

Poly Clinic 

Polythene Bag 
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எண்ணெய்க் குழுமம்; 
எண்ணெய் நிறுவனம் 

எண்ணெய்ப் பண்டகம்; 
எண்ணெய்க் கடை 
கண் மருத்துவர் 
கண்ணாடியகம்; மூக்குக் 
கண்ணாடியகம்; 
விழியாடியகம் 

பகட்டு மலரகம்; வண்ணக் 

கொத்து மலரகம் . 
அலைவு மின்விசிறி 

விளித்தல்; அகவி; பக்க 

எண்ணிடல் 

விளிப்பான்; அகவன்; அகவி 

வண்ணங்கள்; வண்ணெய்கள்; 
வண்ணப் பூச்சுகள் 

சுருள்வெற்றிலைக் கடை; 

மடி வெற்றிலை பாக்குக் கடை 

தாள்வகைப் பொருளகம்; 
தாள்கடை; தாளகம் 

மருந்து ஆக்குநர்; மருந்துத் 
தயாரிப்பு நிறுவனம்; மருந்துரு 
வாக்கிகள்; மருந்துத் 
தயாரிப்பாளர் 

படக்கட்டை; ஒளிப்பட அச்சுரு; 

ஒளிப்படக் கட்டை 

ஒளிப்பட நிலையம்; புகைப்பட 
நிலையம் 

படமாளிகை 

நெகிழித் தொழிலகம்; 
குழைமத் தொழிலகம் 

விளையாட்டு முறைப் பள்ளி 

அங்காடி; கடைத்தொகுதி 
ஒட்டுப்பலகை 

மெருகூட்டும் பணி; பளபளப்புப் 

பணி 

பல்துறை மருத்துவமனை; 
பல்துறை மருந்தகம் 

நெகிழிப் பை



Pork 

Poultry 

Poultry Feeds 

Power Press 

Private Limited 

Products 

” Provisional Stores 

Quick Meals 

Radio Service Centre 

Ready made 

Research Centre 

Restaurant 

Rewinding 

Rice Mill 

Rolling Shutter 

Roofings 

Rose Milk 

Rubber Stamp Works 

Sales Centre 

Sales & Service 

Sanitary Wares 

Savoury 

Screen Printing 

Security Services 

Service Centre 

Service Station 

Sewers 
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பன்றி இறைச்சி 

கோழிப்பண்ணை 

கோழித் தீவனம் 

மின் அச்சகம் 

(மட்டிட்ட) தனியார் குழுமம் 
உற்பத்திப் பொருள்கள்; ஆக்கப் 
பொருள்கள் 

பல்பொருள் அங்காடி; பலசரக்குக் 
கடை; மளிகைக் கடை 

விரைவுணவு; துரிதவுணவு 
வானொலிப் பழுது பார்ப்பகம் 

ஆயத்த ஆடை 
ஆராய்ச்சி மையம்; ஆய்வு 
நடுவம் 

உணவகம் 

மீளச்சுற்றுதல்; மறுதிருகல் 

அரிசி அரைவை ஆலை 

சுருள் கதவு; கரந்தியல் சார்த்தி; 
கரந்தியல் கதவு 
கூரைவீடுகள்; கூரைகள்; 
மேற்கூரை 

முளரியம் பால்; நறுமணப் பால் 

தொய்வை முத்திரைப் பணி; 
முத்திரை செய்யுமிடம் 

விற்பனை நிலையம் 

விற்பனையும் சேவையும்; 
விற்பனையும் பேணுகையும் 

துப்புரவுக் கலன்கள்; துப்புரவுப் 
பொருள்கள் 

காரச்சுவையுண்டி; 
காரச் சுவையுணவு 

திரை அச்சு 

பாதுகாப்புப் பணிகள் 
பணி நடுவம்; பணி மையம்; 

பணியகம் 

பணி நிலையம் 

சாய்க்கடைக் குழாய்



Sewing Traders 

Shampoo 

Shaving 

Shell lime 

Sherbet 

Shoes 

Shopping Complex 

Signal Light 

Silk House 

_ Soda Factory 

Soft Wear 

Spartek 

Spinning Mill 

Sprayer 

Sprayer House 

Standard Motor 
Products 

Star Hotel 

Steel Engineering 
Works 

Stee! Furnitures 

Straw board 

S.T.D. 1.S.D. Local (calls) 

Sunday Market 
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தையல் பொருளகம்; தையல் 
பொறி விற்பனையாளர்; 
துன்னல் பொருள் 
விற்பனையாளர் 
வழவை நெய்; சீயநெய்; 

குளியல் குழம்பு 
மழிப்பு; மழித்தல் 
சிப்பிச் சுண்ணம் 
மட்டுநீர்; வண்ணச்சுவை நீர்; 

நறும்பருகம் 
் மிதியடிகள்; காலணிகள்; 
மூடணிகள் 

வணிக வளாகம்; விற்பனை 
வளாகம் 

செய்கை விளக்கு; அறிவிப்பு 

ஒளி; வழிக்குறி விளக்கு 
பட்டுமாளிகை 

காரவளியகம்; காலகத் 

தொழில்மனை 

மெல்லுடை; மென் உடை; 

உள்ளாடை 

பளபளப்புக் கல் 

நூற்பாலை 

தெளிப்பான் 

தெளிப்பான் அகம் 

செந்தர இயங்கி விளைவாக்கப் 
பொருள்கள்; தரநிலை (இயங்கு) 
உந்துப் பொருள்கள் 

உடுவிடுதி; விண்மீன் விடுதி; 
நட்சத்திர விடுதி 

எஃகிரும்புப் பொறியியற் 

பணிகள் 

எஃகிரும்பு அறைகலன்கள்; 

எஃகுப் பொருள்கள் 

வைப்பலகை; வைக்கோலட்டை 

உள்நாடு; வெளிநாடு; உள்ளூர் 

(தொலைபேசி அழைப்புகள்) 

ஞாயிற்றங்காடி; ஞாயிற்றுக் 

கிழமைச் சந்தை



Sweet stall 

Tailotorium 

Talkies; Theatre 

Tanning Company 

Tavem 

Telefilm 

Timber Traders 

Tinkering 

Tomato juice 
Tomato Soup 
Tourist Home 
Tourist Taxi Van 

Traders 

Travels 

Tuition Centre 

Typewriter 
Service Centre 

Variety Hall 
Vegetarian Hotel 

Video Cassette 
Vulcanizing 
Washing powder 
Water Filter 

Water Paint 

Wearhouse 

Wet grinder 

Wine Shop 
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Bee 

தின்பண்ட நிலையம்; 
இனிப்பகம் 
தையலகம் 
திரையரங்கம்; படமேடை 

தோல் பதனீட்டுக் குழுமம் தோல் 
பதனீட்டு நிறுவனம் 

அருந்தகம்; பொது விடுதி 
தொலைக்காட்சித் திரைப்படம்; 
தொலைப்படம் 
வெட்டுமர வளரிகர்; மரக்கடை; 
மரவாடி; மரவணிகம் 
பொல்லம் பொத்துகை; ஒட்டை 
உடைசல் (அடைத்தல்); பழுது 
நீக்கல் 
தக்காளிப் பழச்சாறு 
தக்காளிச் சுடுசாறு 
சுற்றுலா விடுதி 
சுற்றுலா வாடகைச் சீருந்து; 

சுற்றுந்து; வாடகைச் சீருந்து 
வணிகர்கள் 
பயண ஏற்பாட்டாளர்; வழிச் 
செலவுகள்; செல்லுகை 
தனிப்பயிற்சி நிலையம்; தனிப் 
படிப்பு நடுவம் 
தட்டச்சுப்பொறிப் பணி மனை 

பன்முக அரங்கு 
மரக்கறி உணவகம்; சைவ 
உணவகம் 
ஒளிப்பேழை காணொலிப்பேழை 
வெப்பொட்டல் 
சலவைத்தூள் 
நீர்வடிகலன் 
நீர்ம வண்ண நெய்; 
நீர்மவண்ணம்; நீர்ச்சாயம் 

உடையகம் 

மாவு அரைப்பான்; மாவு 

அரைவைப் பொறி; அரவை 

இயந்திரம் 
மதுக்கடை; மதுக்கூடம்; மது 

விற்பனையகம்
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பின்னிணைப்பு - il 

Accreditation 

Action taken report (A.T.R) 

Activation 

Actuarial Science 

Additional Director 

General of Police 

Additive 

Administrative city 

Aesthetic Sense 

_ Aggrieved Person ;Party 

Air-Ambulance 

Animation 
Appetizer 
Application Server 

Arcade 

Articulate 

Assertive discipline 
Auditory challenged 

Auto Stand 

Automatic Teller Machine (ATM) 

ATM Service 

Automation 

சொல்வங்கி 

தகுதிக் குறியீடு 
செயலறிக்கை; எடுக்கப்பட்ட 
நடவடிக்கை பற்றிய அறிக்கை 

செயலாக்கம் இயக்கி வைத்தல்; 
செயற்படுத்தல் 

நிதி இடர்க் கணிப்பியல் 

இயக்குநர் 
- சேர்மானம் 

நிருவாக நகரம்; ஆட்சி மாநகர் 

அழகியலுணர்வு; 
முருகியலுணர்வு 
உறுகுறையர் உறுகுறைத் 
தரப்பினர்; உறுவலர்); உறுவல் 
தரப்பினர்; பாதிப்பிற்கு 
ஆளானவர் 

மருத்துவ வானூர்தி 
உயிர்ப்பூட்டல் 

பசியூக்கி; பசித்தூண்டி 
செயலாக்கி கணிப்பொறி; 
செயலாக்க முதன்மைக் கணினி; 
தலைக் கணினி 
அணிமனை 

தெளிவுற 
சொல்லாற்றல்; 

சொல்வளம் 

ஒழுங்குறுதி 
கேள்திறன் மாற்றுத்திறனாளி 

தானி நிலையம் 
தானியங்கிப் பணப்பொறி 
(கா.ப.பெ) 
தானியங்கிப் பணப்பொறிச் 
சேவை (தா.ப.பொ.சேவை) 

தானியக்கம் 

மொழிதல்;



Casino 

Cosmopolitan Club 

Cut-out 
Dampening 
Damp-proof 

“Dash Board 
Data Base Server 

Data Entry Person 

De-addiction centre 

Dead Storage 

Deadline 

Debris 

Decoction 

Dickey; Dicky 

Digital banner 

Digital magic 

Discreet inquiry 
Discriminatory practice 

Dispensing Chemists 
Distress sharing formula 

Documentary film 

Downloading 

Draconian Provision 

Dredger 

Dress Code 

Drought Prone Areas Programme 

(D.P.A.P) 

Dummy candidate 

Dump yard 

Dupiex 

Duplicate Bill 

ஆடவை, ஆடரங்கம் 
பொதுமன்றம் 

உருக்காட்சி; வெட்டுரு 
ர ; ஆர்வ டட sos 

ஈரக்காப்பு 

முன்தட்டு 
தரவுத் தள முதன்மைக் கணினி 
தரவு உள்ளீட்டாளர் . 
மதுப்பழக்க அடிமை மீட்பு மையம்; 
(குடிப்) பழக்க அடிமை மீட்பு 
நடுவம் 
நிலை இருப்பு; கட்டாய இருப்பு; 

குறும இருப்பு 
ஈற்றெல்லை 

கூளம்; இடிபாடு 

கொதி வடிநீர் 
சுமையக மூடி 
எண்மப் பதாகை 
எண்ம மாயவித்தை; எண்ம 
மாயம் 

விழிப்புணர் நேர்கேட்பு 
சார்பு நடைமுறை 

மருந்தாக்குநர் 
இக்கட்டுப் பணிப் பகிர்வு முறை; 
துன்பநிலைத் தணிப்புப் 
பணியைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் 

வழிமுறை 
ஆவணப்படம் 
பதிவிறக்கல் 
கடுமுறை வழிவகை; கடும் 

விதித்துறை 
தூர்வாரி 
உடை வரைமுறை 

வறட்சிப்பாங்கான பகுதிகள் 
திட்டம் (வ.வா.ப.தி) 
மாற்று வேட்பாளர் 

குப்பைக்காடு; குப்பைமேடு 

ஈரடுக்ககம் 

மாற்றுப் பட்டி



Duty Free Shop 

Duty Pay 

e - Auction 

e - Banking 

e - Booking 

e - Business 

e- Commerce 

e - Get together 

e- Learning 

e Library 

e mail 

e - mail identification 

e-money order 

e - Post 

e - Procurement System 

e publish 

e - Statement 

e - Waste 

e-Ticket 

Eco Business 

Egalitarian society 

Election survey 

Electoral accord 

Electric charger 

Electric Multiple Unit (EMU) 

Empathy 

English Medium 

Enterprising Culture 
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தீர்வையிலா அங்காடி; சுங்கமிலா 

அங்காடி 
பணிக்கால ஊதியம் 

மின் ஏலம் 

மின் வங்கியியல் 

மின் பதிவு 
மின் தொழில் வணிகம் 

மின் வணிகம் 
மின் உவப்பத் தலைக்கூடல் 

மின் கற்றல் 
மின் நூலகம் 

மின்னஞ்சல் 

மின் அஞ்சல் குறி 
மின் பணவிடை 

மின் அஞ்சல் முறை 

மின் கொள்முதல் முறை 
மின் வெளியீடு 
மின் கணக்கறிக்கை 

மின்கழிவு; மின்னணுக்கழிவு 

மின் பயணச்சீட்டு 

மாசில் வணிகம் 

சரிநிகர்க் குமுகாயம்; சரிநிகர்ச் 
சமுதாயம்; சமவுடைமைச் 

சமூகம் 
தேர்தல் ஆய்வு (மதிப்பீட்டாய்வு) 
தேர்தல் உடன்பாடு 

மின்னூட்டி 
மின்தொடர் வண்டி (மி.தொ.ஷ) 

ஒருவர் மீது / ஒன்றின்மீது 
பரிவுகொண்ட ஊடுணர்வு; 
அதுவாதல்; அவராதல்; பிறர் 
உணர்வு புரிந்துகொள்ளுதல் 
ஆங்கில வழி (கல்வி) 

ஒரு தொழிலைத் தொடங்கும் 
வசதிவாய்ப்பும் சிந்தனைத் 

துணிவும் ஆற்றலும் 
கொண்டிருக்கும் பாங்கு; புதிய 
முயற்சியை ஏற்றெதிர் 
கொள்ளும் துணிவுடைப்பண்பு; 

தொழில் முயற்சித் துணிவு



Enthrallment 

Eve-Teasing 

Exchange Offer 

Executive function 

Executive powers 

Exponential growth 

Ex tempore speech 

Extramural 

Extraneous reasons 

Extrapolation 

F M (Frequency 

Modulation) 

Face lift 

Fair deal 

Farm house 

Fashion trend 

Fax Tone 

Feasibility study 

Fiber boat 

Financial Controller 

Finishing touch 

Fiscal deficit 

Fixed interest rate 

Flagrant 

Flash News 

Flay 

Floating interest rate 

Focus 

Font 
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உள்ளத்தை மயக்கி 
ஈர்த்துக்கொள்ளல்; உள்ளத்தில் 
உவகை பொங்கிடச் செய்தல் - 
பாலியற் சீண்டல்; பாலினக் 
குறும்பு 
பரிமாற்றச் சலுகை 

செயலாட்சி; செயல் அலுவல்; 
செயல் அதிகாரம்; 

விசையுறு வளர்ச்சி 

வீச்சுரை; (முன் ஆயத்தமின்றி) 
உடனே உரை நிகழ்த்துதல்; 

உடனுரையாற்றல் 
வெளிப்பணிக் குழு; (கல்வி 
சாராப்) பிறபணிப் பயிற்சிகள் 
பொருந்தாக் காரணங்கள் 
வெளிக்கணிப்பு 

பண்பலை 

பொலிவேற்றம் . 
நல்வழி அணுகல் | 
பண்ணை வீடு 

புனைவுப் போக்கு 

நிகரித் தொனி; நிகரி ஒலி 

வாய்ப்புறுதி ஆய்வு 
இழைப் படகு 

நிதிக்கட்டுப்பாட்டு அலுவலர்; 
நிதி ஆணையர் 
நிறைவூட்டம்; இறுதிவடிவம்; 
வேலை நிறைவுப்பணி 

வருவாய்ப் (நிதிப்) பற்றாக்குறை 

நிலை வட்டி வீதம்; மாறா வட்டி 

அப்பட்டமான 

பளீர் செய்தி; பளிச்செய்தி; 
வெட்டொளிச்செய்தி 

கடுந்தாக்கு 

அலை வட்டி வீதம்; மிதவை வட்டி 
மையப்படுத்துகை 

எழுத்துரு



Fool-proof 

Four Wheeler 

Frantic Search 

Fraternal party 

Freak result 

Freelancer 

Free Seat 

Frequency 

Fruit salad 

Fuel Gauge 

GSM 

Gear 

General Ability Test (GAT) 

Geographical Information 

System 

Get-together 

Glare 

Global Logic 

Global Positioning System 

Grand finale 

Grandiose schemes 

Grave Misgivings 

Gross total 

Gross total claim 

Ground situation 

Gullible Sections 

Hand made paper 

Handy Camera 

Hawala Money 

Head light 

Head of service 

Hearing aid 

Heavy Motor Vehicle 

Helicopter 
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தெற்றம், 
நாலுருளி 
பதைப்புத் தேடல் 

தோழமைக் கட்சி 

அதிர்முடிவு 
தற்போக்கர்; தன்னுரிமைத் 

தொழிலர் 
இயல்புக் கட்டண இடம் 

பயில்வு; அலைவு; அதிர்வெண் 
பழக்கூட்டு 
எிபொருள் அளவி 

உலகச் செல்பேசித் தொடர்பகம் 

விசை மாற்றி 

பொதுத் திறத் தேர்வு (பொ.தி.தே) 

புவித் தரவல் அமைப்பு 

உவப்பத் தலைக்கூடல் 

கூசொளி; கண்கூசு ஒளி 

உலக நியதி 

இருப்பு நிலைகலன் அமைப்பு 

இறுதி முத்தாய்ப்பு 
பெருமிதத் திட்டங்கள் 

கடும் ஐயுறவுகள் 
ஆக மொத்தம்; பெருமொத்தம் 

ஒட்டு மொத்தக் கோரிக்கை 

களச்சூழல் 
ஏமாற்றப்படும் பிரிவினர் 

கைவினைத் தாள் 
கைப்படக்கருவி 

கறுப்பு வெளிப் பணம் 

முகப்பு விளக்கு 

பணித்துறைத் தலைப்பு 

செவிப்புலத் துணைக்கருவி; 

கேட்புத் துணைக்கருவி; 

கேட்புத்திறன் கருவி 
வன் இயக்கூர்தி (வஇ) 

உலங்குஊர்தி; வான் சிவிகை



Helipad 

Helpline 

High light 

Highway raider 

Hom 

Hot pack 

Hotspot 

Housemate 

Humbug 

Hung Assembly 

Hurricane Lamp 

Hush - money 

Hush up 

| [௦0 

Ignition 

Imminent defeat 

Impleading 

In tray 

indefensible law 

Info system 

Ink deal 

Input device 

Inspector General of Police 

Interior Decorator 

Internet Banking 

Internet Carrier 

intriguing question (!.Q.) 
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உலங்கு தளம்; வான் சிவிகைத் 

தளம் ௩ 

உதவுதளம்; 
உதவித்தடம் 
ஈர்ப்பொளி 
நெடுஞ்சாலை ஊர்தி; நெடுவழி 

ஊர்தி 
ஒலிப்பான் 

சுடுவை; வெப்பக்காப்புக்கலன் 

ஈர்ப்பிடம் 

இல்லத்தோழர் 
பசப்பு 
தொங்கு சட்டமன்றம் 
காற்றுக்கு அணையா விளக்கு; 
அரிக்கன் விளக்கு 
வாயடை பணம் 
பேச்சொடுக்கம்; “அமைதி காக்க' 

காண் கேட்பி 
தீ மூட்டல்; எரியூட்டல் 
கட்டாயத் தோல்வி; 
தவிர்க்கவியலாத் தோல்வி 
தற்சேர்ப்பு தன்னையும் வழக்கில் 
சேர்க்கக் கேட்டல் 
உள் மரவை; உள்தட்டறை 
செல்லாச் சட்டம் 

தரவல் அமைப்பியல் 

வரைமொழி உடன்பாடு 

இடுபொறி 

காவல் துறைத் தலைவர் 
அகமனை ஒப்பனையாளர்; 
உட்புற அழகூட்டுநர் 
இணைய வைப்பக முறை; 
இணையவங்கி முறை; 
இணையவழி வங்கிமுறை 

இணைய ஏந்து; இணைய ஏந்தி 
பொறியில் சிக்க வைக்கும் வினா; 
தூண்டித் துருவிக் கேட்டு 
விரும்பும் பதிலை வரவழைக்கும் 

வினா 

உதவியம்;



Inventory Management 

Irradiation 

Jam Bun 

Jet Aircraft 

Job Mela 

Junk Food 

Key Features 

Kick Starter 

Kidult 

Kitchen Cabinet 

Knowledge Management 

Lack of Governance 

Land line 

Large Storage Memory 

Lassi 

Law Chamber 

Legal aid counsel 

Legal Parlance 

Legal Right 

Legal Services Authority 

Liaison Committee 

Life study 

Light Motor Vehicle 

Lipstick 

Live tally 

Living Legend 

Logistics 

Lucrative profession 

Lyme disease 

(multi-faceted disease) 

Mail merge 

Mail Server | 

417-4—20a 
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பொருள் இருப்பு நிலை 
மேலாண்மை; பொருள் 

தேவைப்பட்டியல் மேலாண்மை 

ஒளியூட்டம் 
கனிப்பாகு மெது அப்பம் 

விசை வான்கலம்; 'ஜெட்' இயக்க 

வானூர்தி 
பணிச்சந்தை; பணித்திருவிழா 

ஆயத்த உணவு 
முதன்மைக் கூறுகள் 
மிதி விசை 

குழந்தைமையாளர் 
உள் கரவு ஆட்சி; உள்கை 
ஆட்சி; அதிகாரமில்லா 
ஆலோசகர்களின் குழு 

நடத்தும் ஆட்சி 
அறிவு மேலாண்மை 

ஆளுகைக் குறைபாடு 

தரைவழி; நிலவழி 
பெருந்தேக்க நினைவகம் 

இன்த 
சட்ட அலுவலறை 
சட்ட உதவி வழக்குரைஞர் 
சட்ட நடைப் பாங்கு 
சட்ட உரிமை 

சட்டப் பணியதவி ஆணைக் குழு 
உடன்பாட்டுக் குழு 

இயல் நோக்கு 

மென் இயக்கூர்தி (மெஇ) 

உதட்டுச்சாயம்; இதழ்ப்பூச்சு 

நேரடிக் கணக்கீடு 

வாழும் வாகையர் 

செயலணி இயல் 

சீர்நிலைப் பணி; ஆதாயம் மிகத் 
தரும் பணி 

பன்முகக் கோச நோய் 

மின்னஞ்சல் வடிவி 

அஞ்சல் பாதீடு



Mailing List 

Mainstream 

Malignancy 

Managerial Ability Test (MAT) 

Marshal 
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Mass Rapid Transit System (MRTS) 

Massage parlour 

Maxi Cab 

Means Test 

Media Management 

Media Person 

Media reports 

Medical transcription 

Mega City 

Memory card 

Mentally challenged 

Message Menu 

Metro train 

Microwave oven 

Mileage Allowance 

Mimicry 

Mineral Water 

Mini Lorry 

Mini Meals 

Missed Call 

Mobile banking 

Mobile Phone 

Mobile Police Station 

Mock Drill 

Mockery 

Modem 

Money laundering 

Money purse 

அனுப்புகைப் பட்டியல் 

பெருந்திரள் நிலை 

மேலாண் திறம் தெரிகை (மேதிதெ) 
அவைக் காவல்தலைவர் 

பெருந்திரள் மிகு வேகப் பயணமுறை 
(பெ.மி.ப.மு; பேரளவு விரைவுப் 
போக்குவரத்துத்திட்டம் 

(பே.வி.போ.தி) 

உடலிசைவு நிலையம் 

பயணச் சிற்றுந்து 

வாழ்வியல் தெரிகை 

ஊடக மேலாண்மை 

ஊடகர் 
ஊடகத் தகவலறிக்கை 

மருத்துவக் குறிப்புப் பெயர்ப்பு 

வியனகர்; பெருநகர் 

நினைவுச் சில்லு 
நே A 5 குன்றியவர் 

தரவல் பட்டி 

மாநகரத் தொடர்வண்டி 

நுண்ணலை மின்னடுப்பு 

தொலைவீதப் படி 

பல்குரல் கலை 

நன்னீர் 
சிறு சுமையுந்து 

சிற்றுணவு 
தவறிய அழைப்பு கேளா அழைப்பு 
அலைபேசி வைப்பக முறை 

செல்பேசி 

செல்லிடக் காவல் நிலையம் 

போலிகைப் பயிற்சி 

எள்ளல் 

குறிப்புரு மாற்றி 
கறுப்புப்பணப் பரிமாற்றம் 

பணப்பை



Moral Policing 

Motor Bike 

Motor Boat 

Multi Media Message Service 

Muiti National Company (M.N.C.) 

Multi Service Operators(M.S.O.) 

Multiplex 

Muster Roll 

Nefarious designs 

Noble profession 

Non -sensitive Post 

Non-stop bus 

Noodles 

Nostalgia 

Number Plate 

Objective Test 

Objective Type Test Question 

Off-campus interview 

Off-set press 

Online admission 

Online Bill System 

On line trading 

Online 

Online Accounting System 

Online registration 

Open Source Code 

Opinion Poll 

Optical Fibre 

Orientation programme 

\ 
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அறக்காவலாண்மை 

பொறிமிதி 

விசைப்படகு 

பல்லூடகச் சேதிப்பணி 

பன்னாட்டு நிறுவனம் ((.நி.) 

பன்முகப் பணி வணிகர் (ப.ப.வ) 

பல்திரையகம், பல்திரையரங்கம் 

நாட்பணியாளர் பட்டியல் 

இழி சூழ்ச்சி 
சால்புநிலைப் பணி 

உணர்வூற்றமிலாப் பதவி; கனிவும், 
மனித நேயப் பண்பும் 

பரிவுணர்ச்சியும் இல்லாத கனிவும் 
பரிவுணர்வும் காட்டாதி பதவி 
இடைநில்லாப் பேருந்து ்் 

இழையுணவு 
நினைவேக்கம் 

எண் தட்டு; (வாகன) எண்பலகை 

அறிதிறன் தெரிகை/தேர்வு 
அறிதிறன் வகை வினா 

மறைவளாகப் பணித்தெரிவு/ 
புறவளாகப் பணித்தெரிவு 

மறுதோன்றி அச்சகம் 

இணைய வழிச் சேர்க்கை 

இணையவழிப் பட்டியல் முறை 

இணையவழி வணிகம் 

இணையவழி 

உடனிகழ் கணக்கீட்டு முறை 

இணையவழிப் பதிவு 

வெளிச்சந்தை; நிதி ஆதாரக் 
குறியீடு; பொதுப்பயன் ஆதாரக் 

குறியீடு 
கருத்துக் கணிப்பு 
ஒளியிழை; ஒளி இழை 

துறைசார் புத்தாக்க நிரல்; 
பணிசார் புத்தாக்க நிரல்; 
பணிநோக்குப் பயிற்சித் திட்டம்



Out Placement 

Out reaching service 

Out Sourcing 

Out tray 

Outfits 

Output Device 

Outrageous Injustice 

Oxidation Pond 

Paneer 

Parallel Proceedings 

Paramedical Education 

Parking Place 

Pariance 

Parliamentary Secretary 

Parlour 

Passive Smoking 

Patch Work 

Pay and use 

Pay Channel 

Payload 

Payment seat 
Pen Battery 

Pen drive 

Pensioner 

Perform art 

Peripheral 

புறப் பணியமர்த்தம் 
சென்றளி சேவை; புறப்பணி 
நிலையச் சேவை 

புறநிலை இதி வருவாய்) பெறுதல் 
வெளி மரவை; வெளி தட்டறை 
ஆர்வ நிலைப்படை (குழு; 
(இலட்சியம்) குறிக்கோள் குழு; 
அரசை/ஆட்சியை எதிர்க்கும் 
புரட்சிப்படைகள்; புரட்சியாளர் 

குழுக்கள் 
உற்பத்தி அளவி 
மானக்கேடான அநீதி 
உயிர்வளி ஊட்டுகுளம் 
பாலாடைக் கட்டி 
இணைச் செயல்முறை 

டட பணிக்) 

கல்வி 

ஊர்தி நிறுத்துமிடம்; ஊர்தி 
விடுமிடம் 
குழு வழக்கு; ஒரு (குறிப்பிட்ட) 
துறை வழக்குச் சொல் 

நாடாளுமன்றச் செயலர் 
அகம்; நிலையம்; கூடம் 

புகை பிடிப்பவர்க்கு அருகில் 
“Comme ON ் சுவாசிக்க 
ள்ளி ட ma னை 

புகையை மூச்சில் இழுத்தல்; 
புகைக்காப் புகைப்பு / பிடிக்காப் 
புகை 

கட்டணப் பயன்பாடு 

கட்டணத் தடக்காட்சி 

கட்டணப் பொதி 

விதிப்புக் கட்டண இடம் 

குறுமின்கலம் 
பதிவுகோல்; குறும் பதிவி; செருகு 
பதிவி 

ஒய்வூதியர் 
நிகழ்த்துகலை 
புறநிலை



Personal Computer 

Personal Identification 

Number (PIN) 

Personal Unlock Key - (PUK) 

Photon plus 

Physically Challenged 

Picture Message 

Pizza 

Pleasure Car 

Podium 

Point to point 

Point to point bus 

Police Boys Club 

Policing 

Polish 

Pora 

Post - Matric 

Post-Paid 

POTA 

Power steering 

Pre -Matric 

Precursor 

Pre-Paid 

Prepaid Auto 

Prepaid Taxi 

Pre-poll survey 

Presidium 

Prime Lending Rate(P.L.R.) 

Privilege Committee 
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தனிக் கணினி 

தன் அடையாள எண் (த.௮.௭.) 

தன் திறப்புக் குறி (த.தி.கு) 
அகன்ற செல்பேசி 

மாற்றுத்திறனாளி 
படத் தகவல் 

பொதியப்பம் 

மகிழ்வுந்து 
பொழிவம்; உரைமேடை 

முனையிலிருந்து முனைக்குச் 

செல்லும் 
முனையிலிருந்து முனைக்குச் 
செல்லும் பேருந்து; இடை 
நில்லாப் பேருந்து; முனை- 

முனை பேருந்து 
சிறார் காவல் நன்னெறி மன்றம்; 
இளைஞர் காவல் குழு 

காவலாண்மை 

மெருகேற்றல் 

நுண்துளை 
பின்-பதின்மம் 

துய்த்தபின் 
செலுத்துதல் 
வன்கொடுமைத் தடுப்புச் சட்டம் 

மின்விசையால் இயங்கும் 
வண்டியை ஓட்டும் திருப்புச் 
சக்கரம்; மின்திருப்புச்சக்கரம் 

முன்-பதின்மம் 

முற்குறி 
முன்கட்டணம் 
முன்வாடகைத் தானி 

முன்வாடகையுந்து 

தேர்தல் முன்கணிப்பு 

நிலை ஆயம் 
சிறப்புக் கடன் வட்டி வீதம் 
(சி.க.வ.) 

உரிமைக் குழு 

கட்டணம்



Processor 

Proxy vote 

Public Call Office (P.C.O.) 

Public confidence 

Public Information Officer(P.!.0.) 

Puffs 

Quartz 

Quorum 

Rain Water Harvesting 

Rampant 

Ranch-House 

Rash Driving 

Ready mix 

Real time display 

Recharge 

Reckless Driving 

Recovery van 

Recycling 

Red alert 

- Regulatory Authority 

Relief Materials 

Relief Package 

Remote control 

Restart 

Revision test 

Ring Tone 

Role Model 
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செயலி 

- பகர ஒப்போலை ; பதிலிவாக்கு 

பொதுத் தொலைபேசியகம் 

மக்கள் நம்பிக்கை 

பொதுத் தகவல் அலுவலர்; 
பொதுச் செய்தி அலுவலர் 

திணிவடை 

வன்படிகம் 

நிறைகுறுமம்; கோரெண் 

மழைநீர்ச் சேகரிப்பு ; வான்மழை 

வைப்பு 
(ஊழல்) மண்டுதல்; மலிதல் 

மந்தை வீடு 
தறிகெட்ட ஓட்டுகை; தறிகெட்டு 

ஒட்டுதல் 
ஆயத்தக் கலவை 

உடனிகழ் காட்சி 
மீள் ஊட்டல், மிள் ஊட்டு; மிள் 
ஊட்டம் 
பொறுப்பற்ற ஓட்டுகை; 
கண்மூடித்தனமாக ஒட்டுதல் 

மீட்பூர்தி 
மறுபயனாக்கம்; மறுசுழற்சி 

உச்ச எச்சரிக்கை 
ஒழுங்கு முறையாணையம் 

துயர் தணிப்புப் பொருள்கள்; 
துயர் துடைப்புப் பொருள்கள் 

துயர் தணிப்புத் தொகுப்புதவி; 
துயர் துடைப்புதவி 
தொலை கட்டுப்படுத்தகம்; 

தொலைபடு கலன்; 
தொலைவிலிருந்தவாறே 

இயக்குதல்; தொலைக்கட்டுப்பாடு 
மீள்தொடக்கம்; மறு தொடக்கம் 

திருப்பத் தேர்வு 
(தொலைப்பேசி, கைப்பேசி) 

மணியோசை; மணியொலி 

எடுத்துக்காட்டு; சான்றாள்; 
ஏந்தல் ; நன்மாதிரியர்



Roll Cap 

Roaming Facility 

Rotary club 

Row-type house 

Rule of law 

Sandwich 

Satellite City 

Sauna 

Scepticism 

Scooterette 

Score Board 

Scribbling pad 

Search Engine 

Sectoral allocation 

Secular Rule 

Seed Money 

Self employed (person) 

Self Starter 

Self-drawing Officer 

Sensitive Issue 

Sensitive post 

Sensitization 

Service Center 

Service Tax 

Set Top Box 

Share-Auto 

Short Message Service (S.M.S.) - 

Shutdown 

Single party majority 

சுருள் பொட்டுவெடி 

அலைவு வசதி 

சுழற்குழாம்; சுழற்கழகம் 
நிரல்முறை வீடு; அணிவரிசை 

வீடு 
இறை முறை; சட்டத்தின் ஆட்சி 
வெஞ்சன ரொட்டி 
துணை மாநகர் 
நீராவிக் குளியல் 
ஐயுறவியம் 

மெல்லுந்து 
ஈட்டெண் பலகை 
கைக் குறிப்பேடு 

தேடுபொறி 
வகைநிலை ஒதுக்கீடு 

மதம் சாரா ஆட்சி; மதச்சார்பற்ற 
ஆள்கை 
தொடக்க முதல்; நிலைப்பணம் 

தற்பணியாளர் 
தன் விசை 

தன்னூதிய அலுவலர்; தனக்குத் 
தானே ஊதியம் பெறும் அலுவலர் 
எளிதில் உணர்ச்சி வயப்படச் 
செய்யும் நிலைமை சார்ந்த 
sper eye ah 

கையாள வேண்டிய சிக்கல் 

எளிதில் உணர்ச்சி வயப்படச் 
செய்யும் நிலைமை சார்ந்த 
உணர்வூற்றப்) பதவி; 
பொறுப்புமிக்க பதவி; கவனமாகச் 
செயல்பட வேண்டிய பதவி 

உணர்வேற்றம்; உணர்வில் 
கனிவும் பரிவும் காட்டச் செய்தல் 
பணி மையம்; சேவை மையம் 

பணி வரி 

தெரிவு அலைப்பேழை 

பகிர்வுத் தானி; பங்குத்தானி 

குறுஞ்செய்தி 
நிறுத்தம் 
தனிப் பெரும்பான்மை ; தனிக்



Sister Concern 

Sketch pen . 

Slash supporting 

Sleep mode 

Smart phone 

Snap poll 

Snigger 

Sofa 

Soft Loan 

Speed Petrol 

Sponsorship 

Spot Admission 

Spot decision 

Spot fine 

Spot payment 

Spotlight 

Spring 

Stabilizer 

Station Master 

Status report 

Steep decline 

Steering 

Still life 

Stock Info 

Stringent norms 

Stuccowork 

Subscriber Identification 

Module Card (SIM Card) 

Super grade 

Super hit 

Super Fast Express Train 
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கட்சிப் பெரும்பான்மை 

உறவு நிறுவனம்; இணை 
நிறுவனம்; துணை நிறுவனம் 

வரைவி 

தனித் தொழில்நுட்ப உதவி 

துயில் நிலை 

கணித்திறக் கைப்பேசி 

திடீர் தேர்தல் 

நமட்டுச் சிரிப்பு 

சொகுசணை; மெத்திருக்கை 

மென்கடன்; குறுங்கடன்; எளிய 
நிபந்தனைக் கடன் 

விரைவு எரிபொருள் 

ஆக்கத் துணை; நிதியுதவி 
நிகழிடச் சேர்க்கை; உடனடிச் 
சேர்க்கை 

நிகழிடத் தீர்வு; நிகழிட முடிவு; 
உடனடி முடிவு 
உடனடித் தண்டம்; நிகழிடத் 
தண்டம் 

உடனடி வழங்கல்; நிகழிட 
வழங்கல் 

சுட்டொளி 

மீள் சுருள் 
மின் சமனி; நிலைமின் சமனி 

நிலைய அதிகாரி 
நிகழ்நிலை அறிக்கை 

கடுஞ் சரிவு; நெடும் வீழ்ச்சி 

செலுத்தி 
நிலைநோக்கு 

இருப்புத் தகவல் 
கட்டுறு நெறிமை; கடுமையான 

விதிமுறைகள் 
பூச்சுவேலை; சுதைப்பணி 

உறுப்பினர் குறியீட்டு அட்டை 

பெருஞ்சிறப்புநிலை; மியுயர் நிலை 
பெருவெற்றி; பெருந்தாக்கம் 

அதிவேகத் தொடர்வண்டி; மிகு



Super Speciality 

Survey Poll 

Suspension 

Sweep majority 

Swing vote 

Synergy 

Systems Manager 

Tail light; Tail lamp 

Talk show 

Tamilnadu Essential Services 

Maintenance Act (TESMA) 

Trader's Account Number Card 

(T.A.N. card) 

Tanker Lorry 

Tatkal Scheme 

Teapoy 

Teflon coating 

Teleservices 

Tele Health Technology 

Tele-Medicine 

Telepathy 

Telephone Banking 

Tempo 

Tempo Traveller 

Term Loan 

Test Match 

Thermostat 

Think Tank 

Thousand Million Cubic feet (TMC) 

Threadbare discussion 
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விரைவுத் தொடர்வண்டி; 

நனி சிறப்பு 
நோட்டக் கணிப்பு; 
மதிப்பீட்டாய்வு; கருத்துக் 
கணிப்பு 

இடைநீக்கம் 

அலைவீச்சுப் பெரும்பான்மை; 
கொள்ளைப் பெரும்பான்மை 

அலைவாக்கு; மனமாற்றவாக்கு 

குவியாற்றல் 
கணினி முறைமை மேலாளர் 
வாகன பின் விளக்கு 

உரைக் காட்சி 

பேணூகைச் சட்டம் (த.இ.ப.பே.ச.) 

வணிகக் கணக்கு எண் அட்டை 

நீர்க் கலச்சுமையுந்து 

உடன்பெறு திட்டம் 
குறுமேசை; குறுமிசை 

நெகிழ்மப்பூச்சு 

தொலைநிலைப் பணிகள் 
தொலைநிலை நல்வாழ்வுத் 

தொழில்நுட்பம் 
தொலைநிலை மருத்துவம் 

தொலைவில் உணர்தல்; 

தொலையுணர்தல் 
தொலைபேசி வைப்பக முறை 

வினைவீச்சு; குறுசுமையுந்து 

குறுபேருந்து 
காலவரைக்கடன் 
தொடர் போட்டி 
வெப்பச் சீராக்கி 

சிந்தனையாளர் குழு; அறிஞர் 
குழாம் 
நூற்றுக்கோடி கன அடி 

அலசி ஆய்தல் நுணுகி 
விவாதித்தல்



Three Wheeler 

Thrust Area 

Tie - up 

Tipper 

Toner 

Top up 

Top up card 

Torch 

Torch Light 

Touch Free 

Touch Screen 

Track record 

Traffickers 

Transparent 

Travel Agency 

Trawler 

Trivial Jobs 

Turn Key basis 

TV Channel 

Twin House 

Two Wheeler 

Unparliamentary word 

Ungreen 

Unicode 

Uninterrupted Power Supply (UPS) 

Unleaded Petrol 

Unopposed Candidate 

Uploading 

Upholstery 
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மூவுருளி 
முந்துறு துறை; முந்துறு புலம்; 
பெரும் முக்கியத்துவம் உடைய 

துறை 
கூட்டிணைவு 
தானிறக்கி; கொட்டுந்து 
அச்சுத்தூள்; அச்சு மை ; 
மைபொதியச்சு 
மேல் ஊட்டு; மேல் ஊட்டம்; மேல் 
ஊட்டல்; மதிப்பேற்று 

மதிப்பேற்று அட்டை 

தட்டி வச்சவிளக்கு ஏந்த க் 
தீப்பந்தம் 

கைபடா; தொடா 

தொடுதிரை 
முன்னைச் சுவடு 

அல்வணிகர் 
வெளிப்படை 
பயண ஏற்பாட்டகம் 

இழுவலைப் படகு 

தாழ்நிலை வேலை; சிறுவேலை 

முழுப்பணிப் பொறுப்பு; 

பணித்திறவு முறை; கட்டி 
முடித்து இயக்கி (வழங்கும்) 
ஒப்படைக்கும் ஏற்பாட்டின் 

தொலைக்காட்சி அலைவகம் 

இணைவீடு 
ஈருருளி 
அவையல் கிளவி, 
பண்புக்குறைவான சொல் 

பசுமையற்ற 

ஒருங்குகுறி 
தடையிலா மின் வழங்கி (த.மி.வ) 
ஈயமிலா எரிபொருள்; ஈயமிலாக் 
கன்னெய் 

போட்டியில்லா வேட்பாளர் 
பதிவேற்றுகை 
ஒப்பணை மெத்திருக்கை



Urban Poverty Alleviation 

Use and Throw 

Usher - 

‘Vantage point 

VCD (Video Compact Disc) 

VCP (Video Cassette Player) 

VCR (Video Cassette Recorder) 

Vehicle Tracking and Control 

System Project 

Vending Machine 

Venture Capital 

Vexation 

Vibrant action 

Vibrant mood 

Video conference 

View Point 

Vigilant Ally 

Villain 

Virtual Water 

Vision Document 

Visual Communication | 

Visually challenged 

Vital Point 

Voice Mail 

Voting point 

Voting rate 

Vulcanising 

Waiter 

Walkman 
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நகர்ப்புற வறுமைத் துயர்தணிப்பு 

துய்த்து எறி; பயன்கொண்டு எறி; 
ஒற்றைப் பயன்பாடு கொண்டது 
வாயிலர்; ஏவலர் 

வாய்ப்புக் களம் 

காணொலிக் குறுவட்டு . 

காணொலி இயக்கி 

காணொலிப் பதிவி 

ஊர்தி கண்டறிதல் மற்றும். 
கட்டுப்பாட்டு 

அமைப்புத் திட்டம்; ஊர்தி 

கண்டறிதலும் கட்டுப்படுத்தும் 
விற்பனைப்பொறி 

துணிகர இடுமுதல்; துணிகர 
முதலீடு - 
இடுக்கண் 
துடிவினைச் செயல்; 
துடிப்பார்வநிலைச் செயல்; 
துடிப்பான செயல்பாடு 

துடிவினை மனநிலை; துடிப்பார்வ 
மனநிலை; துடிப்பான மனநிலை 

காணொலிக் கருத்தரங்கு 

நோக்கு முனை; கருத்து 
விழிப்புத் துணை 

முரடன்; கேடன்; வில்லன் 

மறைநீர் 
விழைவு ஆவணம் 

கட்புலத் தொடர்பியல்; கட்புலத் 
தொடர்பு; காட்சித் தொடர்பியல் 

காண்திறன் மாற்றுத்திறனாளி; 
பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளி 

உயிர்க் கருத்து 

குரல் அஞ்சல் 

வாக்களி முனை 

வாக்களி நிலவரம் 

வெப்பொட்டுகை 

பரிமாறுநர்; இடுநர் 
செல் கேட்பி



Washing machine 

Water Ride 

Watershed Management 

Web camera 

Web Server 

Web-based education 

Wilful violation 

Winding(Electrical) 

Wiper 

Wireless Technology 

Wrong Call (number) 

Women empowerment 

Yoghurt 

Zero balance 

Zero hour 

Zero point 
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துவைப்பான்; துவைபொறி 

நீர்ச்சறுக்கு 
நீர்ப்போக்கு மேலாண்மை; 
நீர்பிரிமுகடு மேலாண்மை 

வலை படவி : வலைப்படக் 

கருவி; வலைத்தளப் புகைப்படக் 
கருவி 

இணையப் பாதீடு 

வலைத்தளவழிக் கல்வி 

தெரிந்தே விதி மீறல் 

மின்கம்பிச் சுற்று 

துடைப்பான்; வழிப்பான் 

வான்வழித் தொழில்நுட்பம் 

தவற்றழைப்பு; தவறாக வந்த 

அழைப்பு 
மகளிர் உரிமையேற்றம் 

இளந்தயிர்; தயிர் 
சுழிய இருப்பு; தொடக்க நிலை 

இருப்பு 
(சட்டமன்றப் பேரவையில் வினா 

நேரம் முடிந்தபின்) அவை 
அலுவல் தொடக்க நேரம் 

அடிநிலை; தொடக்க நிலை



  

அரசு மைய அச்சகம், சென்னை-600 079.
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