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இலங்கை அரசாங்க அச்சகத் திற் பதிப்பிக்கப்பெற்றது.



முன்னுரை 

் இவ்வலுவலகம் பல்பொருள்களில் பல சொற்றொகுஇகளை ஆக்கியுள்ளது. ஆரம் 

பத்தில் (சாதாரணப்படி, மேற்படி) பொதுத்தகுதிப் பத்திர "வகுப்புக்குரிய முழுப் 
பாடத்திட்டத்தையுமளந்த ஆஙூலைச் சொற்களுக்கு ஒத்த தமிழ்ச் சொற்களைக் கொண்ட 

சொற்றொகுஇகளை வெளியிட்டது. 

சிலவகைகளில், இச்சொற்றொகுதிகளினால் புகுத்தப்பட்ட இப்புதிய சொறகளின் 

பிரயோகம், இச்சொற்களைக் கையாணடூள்ள பாடநூல்களைப் பயன்படுத்தும் ஆசிரியர் 

. களுக்கும், மாணவர்களுக்கும் இடரையும் மலையையும் ஏற்படுத்தக்கூடும். இவ்வகைப் 

பட்ட இடர் எவையேனும் இருப்பின், அவற்றைக களைவான வேண்டி இச்சொற் 

றொகுதிகளைத் தமிழ்ச், சொறகளுக்கு ஒத்த ஆங்கிலச் சொற்களைக் கொடுக்கும் நேர் 

மாறான முறையில் வெளியிடத்திட்டமிட்டுள்ளோம். இத்துடன் இச்சொற்றொகுதிகளில் 

உள்ள சொற்களை, பெளதிக விஞ்ஞானம், உயிரியல் விஞ்ஞானம், சமூக விஞ்ஞானம், 

என்ற பரந்த, பிரிவுகளில் தொகுத்து வெளியிடவும் தற்போது ஒழுங்கு செய் 

துள்ளோம். 

இப்புதிய வரிசையில் இது மூன்றாவது தொகுதி. மற்றையவை ஏலவே வெளி 

வந்துள்ளன. அது புவியியல், குடிமையியலும் ஆட்சிமியலும், பொருளியல், கணக்குப் 

பதிவியற் சொற்றொகுதிகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சொற்களைக் கொண்டுள்ளது. இப் 

புதிய பதிப்பில் பழைய சொற்றொகுதிகளில் களையாது விடப்பட்ட சில முரண் 

சொற்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. புதிதாகப் பின்னர்ச் சேர்க்கப்பட்ட சொற்கள பழைய 

சொற்களுக்கெதிராக அடைப்புக் குறிக்குள் காட்டப்பட்டுள்ளன. 

இத்தொகுதியைச் சீராக்க உதவும் எத் தெரிப்புரையையும் இத் திணைக்களம் 

உவந்தேற்கும்: 

் நந்ததேவ விசயசேகரா, 

பதில் ஆணையாளர். 

அரசகரும மொழித்திணைக்களம், 

- (வெளியீட்டுப் பிரிவு), 

491, புல்லர் வீதி, 

கொழும்பு 7, 80.1.61 

"9-3. N, B 9176—856 (4/60).



INTRODUCTION 

This department has brought out several glossaries on a number of subjects. In 
the early stage, the department published such glossaries containing Tamil equiva- 
lents for English terms and these covered the entire syllabus for the General Certificate 
of Education (Ordinary and Advanced Levels). 

It is possible that in certain cases the adoption of thess new words, introduced 
by. these glossaries, may cause some inconvenience to teachers and students who 
are using books which have adopted these terms. To obviate any such difficulties 
it is proposed to re-edit these glossaries in reverse ord2r giving the English equivalents 
for the Tamil words. In addition the present arrangement is to publish the words 
contained in these glossaries group2d under broader divisions such as Physical 
Sciences, Biological Sciences and Social Sciences. 

This is the third volume in this new series. It contains words taken from the 
glossaries dealing with Geography, Civics and Government, Economics, and Booki 
keeping. In this new erlition certain inconsistencies that may have crept into the 
previous glossaries have been removed. New words introdaced at subsequent 

_ Stages are shown within brackets against the words used previously. 

Any suggestions for the improvement of this publication will be appreciated 
by the Official Language Department. 

Official Language Department, 

(Publications Section) 

421, Buller’s Road, 

Colombo, 20.7.61 

Nanpapuva WIJESEKERA, 
Acting Commissioner.



கலைச்சொற்றொகுதி 

சமூக விஞ்ஞானம் 

(தமிழ்-ஆங்கிலம்) 

உள்ளுறை 

பக்கம் 

புவியியல் 
1 

குடிமையியலும் ஆட்சியியலும் 185 

பொருளியல் 199 

கணக்குப் பதிவியல் . 259 

Glossary of Technical Terms in 

SOCIAL SCIENCES 

(Tamil — English) 

CONTENTS 
Paces 

Geography 
. 1 

Civies and Government ச . 135 

Economics 
. ச 199 

ச 259 
Book-keeping



௮ 

அக்கேரியா 

அகத்திற் பிறந்த 
அகல்முகக்குன்று 

அகலக்கோட்டுச்சமாந் தரங்கள் 

அகலக்கோடு 

அகவாயுள்ள 

அகழ் 

அகழ்ந்தெடுத்த 
அகழி 

அகழிவளைவு 

அகன்றபள்ளத்தாக்கு 

அகன்றவளவிருப்புப்பாதை 

அச்சடிக்குங்கல் 

அச்சு 

அச்சுச்சாய்வு 

அச்சுச்சாய்வுமடி ப்பு 

அச்சுச்சாய்வுமடிப்புப்பாறை 

அசற்றிக்கமிலம் 

அசுமானினீரப்பதமானி 

அதியெந்தா 

அசேதனத்திரவியம் 

அசேதனப்படிவு 

அசேதனப்பொருள் 

அசேதனவுறுப்புத்திரவியம் 
அசேதனவுறுப்புப்படிவு 

அசையாப்பனிக்கட்டி 

அசையும் பிறையுருமணற்றிட்டி 

- அசைவில்நிலை 

அசைவு 

அட்டவணை 

அடக்குமின் 

அடர்காடு 

அடர்சிறுகாடு 

பு வியியல் 

GEOGRAPHY 

Acacia 

Endogenic 

Bluff 

Parallels of latitude 

Latitude 

Endoreie 

Fosse, Dyke 

Exhumed 

Trench, Moat, Dike (Dyke) 

Intrenched meander 

Dell, Dale 

Broad gauge railway 

Lithographic stone 

Mould, Axis 

Pitch 

Pitching fold 

folder 

Acetic acid 

Assmann psychrometer 

Hacienda 

Inorganic material 

deposit 

body 

material 

deposit 

Dead ice 

Barchan (Barkhan) 

Still stand 

Movement 

Index 

Haddock 

Jungle 

Hurst
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அடர்சேறு (சதுப்புநிலம்) 

அடர்த்தி 

அடர்ந்த புத ர்க்காடு 

அடி அழிமானம் 

அடிக்குன்று 

அடிக்கோடு 

அடிக களப்பாறை 

அடித்தளம் 
அடித்தளமட்டம் 

அடிப்படைச்சிக்கல் 

அடிமறையிறக்கம் 

அடியறுத்தல் 

அடிவானம் 

அடைப்பு விளைவு 

அடைபடிவு 

அடைபனிக்கட்டி 

அடைமழை 

அடையல் 

அடையல்கொள்ளல் 

அடையறபடிவு 

அடையற்பாறை 

அடையன்மண் 

அண்டத் திற்குரிய 
அண்டிசைற்றுவரை 

அணைக்கட்டு 

அண்டக்கதர்கள் 
அன்டீசு 

அணைக்கட்டு 

அத்திப்பழம் 

அத்திலக (மலை) 
அத்திலாந்திக்குச்சமுத் இரம் 
அத்துவூட்டின்பொறி 

அ திபரவடக்இற்குரிய 

அதிர்ச்சி 

அதிர்வெண் 

அற்தாட்டிக்குப் பிரதேசம் 
அந்திமனி 

அந்திரசைந்று 

அத்திரசைற்று நிலக்கரி 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

. ‘Swamp 

Density 

Thicket 

. “Basal wreck 

Foot hill 

Base line 

Bed rock 

Bed 

Base level 

Fundamental complex 

Crypto depression 

Undercutting 

Horizon 

Compartment effect 

Adobe 

Bay ice 

Persistent rain 

Sediment 

Sedimentation 

Sedimentary deposit 

rock 

soil 

Cosmic 

Andesite line 

Bund, Weir 

Cosmic rays 

Andes 

Anicut 

Fig 
Atlas 

Atlantic ocean 

Atwood’s machine 

Hyperborean 

Tremor 

Frequency 

Antarctic region 

Antimony | 

Anthracite 

coal



அப்பிளிற்றனின் படை 
அபிசீனியா 

அபின் 

அபினேமட்டம் 

அபுகானித்தான் 

அம்பு (நிலவளவை) 

அமிலப்பாறை 

அமிலம் 

அமிழ் கரை 

அமிழ்ந்த கடற்கரை 

அமிழ்ந்த கரை 

அமிழ்ந்த காடு 

அமிழ்ந்த பள்ளத்தாக்கு ் 

- அமிழ்ந்தபள்ளத்தாக்குத் தொகுதி 
"அமிழ்ந்த பாறை 
அமுக்கக்கனவளவுவரிப்படம் 

அமுக்கக்காற் மானி 

 அமுக்கச்சாய்வு விதம் 

அமுக்கத்தொகுதி 

அமூக்கப்பட்டநார் 

அமுக்கப்போக்கு 

அமுக்கம் 

- அமுக்கமாற்றப்புவிநடுக்கம் 

அமுக்கவசைவு 

அமுக்கவடர்த் இச்சமனில்பாய்பொருள் 

அருக்கவரைப்படம் 

அமுக்கவலயம் 

அமுக்கவிறக்கம் 

அமுக்கவுருகல் 

அமுக்கவெப்பப்பொறிகருவி 

அமைதிவலயம் 

அமைப்பு : 

"அமைப்புச் செப்பமாக்குகை 

அமைப்புதீதளம் 

அமைப்பொத்தவெறியம் 

அமோனியா 

 அமோனைற்று 

அயல் வலயம் 

புவியியல் 

Appleton layer 

Abyssinia 

Opium 

Abney Level 

Afganistan 

Arrow (Surveying) 

Acid rock 

Acid 

Coast of submergence 

Sunken coast 

Drowned coast 

Submerged forest 

valley 

system 

rock 

" Pp. V. diagram 

Pressure anemometer 

gradient 

system 

Compressed fibre 

Pressure tendency 

Compression, Pressure 

Baroseismic storms 

Pressure movement 

Baroclinic fluid 

Pressure graph 

belt 

Barometeric depression 

Regelation 

Barothermograph 

Belt of calms 

Structure 

Adjustment of structure 

Structural plane 

., Homolographic projection 

Ammonia 

Ammonite 

Contiguous zone.
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அயலந்து 

அயன் 

அயன்மண்டலம் 

அயன த்தொடக்கம் 

அயனப்பிரசேத்துக்குரிய 

அயனமண்டலக்காடு 

அயனமண்டலக்கால நிலை 

அயனமண்டலச்சூறாவளி 

அயனமண்டலத்துக்குரிய 

அயனமண்டலப்பயிர் 

அயனமண்டலப் பிரதேசம் 

அயனமண்டலப்புல்வெளி 

அயனமண்டலப்புற்றரைகள் 

அயனமண்டலம் 

அயனமண்டலமழைவீழ்ச்சி 

அயனமண்டலவயற்பிரதேசம் 

அயனமண்டலவலயம் 

அயனவகமுகப்பு 

அயனவயலுச்குரிய (உபவயன) 

அயனவயற்காடுகள் 

அயனவயற்கால நிலை 

அயனவயற்பிரதேசம் 

அயனவலயத்தாவரம் 

அயனவளரி 

அயளுக்கம் 

அயனாகல் 

அமிற்றோவினெறியம் 

அரக்கு 

அரக்குவாணிசுபூசிய பொருள்கள் 

அரசியலெல்லை 

அரசியற்படம் 

அரசியற்பிரிவுகள் 

அரசியற்புலியியல் 

அரண் 

அரண்கொண்டவளைவு 

அரண்முகில் 

அரிப்பு “( இன்னல்) 

அரிப்பு முதிர் நிலே 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Treland 

Ton 

Ionosphere 

Solstice 

Intertropical 

Tropical forest 

climate 

cyclone 

Tropical 

vegetation 

region 

grassland 

Campos 

Tropics 

Tropical rainfall 

Sub-tropical region 

Tropical belt 

Inter-tropical front 

Sub-tropical 

. forest 

climate 

Sub-tropical region 

Tropical vegetation 

Tropophyte 

Tonisation 

Lonisation 

Aitoff’s projection 

Shellac 

Lacquerware 

Political boundary 

map 

divisions 

Geography 

Tor, Entrenchment . 

Entrenched meander 

Castellatus 

Corrosion 

Erosional maturity



புவிமியல் 

அரிப்புற்ற மேனிலம் 

அரியத்திசைகாட்டி 

அரியம் 

அரிவிவெட்டு 

அரிவிவெட்டுக்காலம் 

அருங்குழப்பம் 

அரும்பு 

அருவி 

அருவிக்குப்புத்துமிர்கொடுத்தல் 

அருவிக்கோட்டுப்பாய்ச்சல் 

அருவிக்கோடு 

அருவிமுறைமை 

அருவியிடுக்கு 

அருவிவலை 

அருவிறக்கம் 

அரைக்கோளம் 

அரைந்துதேய்தல் 

அரைவட்டவெட்டுள்ள 

அல்பமீடோ 

அல்பேனியன் 

அல்பேனியா 

அல்பேனியாவுக்குரிய 

அலகு 

அலிபத்து 

அலுகாச்சுண்ணாம்புக்கல் 

அலுப்பிசின்பனிக்கட்டியாறாதல் (அற்பிசின்). . 

அலுப்பிசினம் (அற்பிசினம்) 

அலுப்பிசுத்தாவரம் (அற்பிசு) 

அலுப்பிசுமலையாக்கம் (அற்பிசு) 

அலுபலுபாப்புல் 
அலூசியன் அகழி 

அலைக்காலம் 

அலையறுபடி வரிசை 

அலையியக்கம் 

அலைமீட்டி 

அலையும்பாறை 

அலைவியக்கம் 

Fretted upland 

Prismatic compass 

Prism 

Harvest, Harvesting 

Havesting season 

Secular upheaval 

Bud 

Stream 

Stream rejuvenation 

line flow 

line 

Stream system 

Flume 

Net work of streams 

Secular depression 

Hemisphere 

Attrition 

. Crenulate 

Albedo 

Albanian 

Albania 

Albanian 

Unit 

Halibut 

Algae-limestone 

Alpine glaciation 

race 

vegetation 

Orogeny 

Alfalfa 

Aleutian trench 

Period of wave 

Wave erosion 

Wave cut terrape 

motion — 

Eagre 

Erratic block or Erratic 

Oscillatory motion



6 

அலைவு 

அலைவெட்டியசமவெளி 

அலைவெட்ட)ியமோேடை 

அலைவேலி (அலைமூறி) 

அவரை 
அவிந்த 
அவிந் தவெரிமலை 

அழிபொருள்கள் 

அழிவுதரும்வானிவைக்கருவிகள் 

அமுக்காக்கல் 

அழுகயபொருள் 

அழுத்தமானபாறைப்பரப்பு 

அள்ளற்பள்ளம் 

அளாவிலாழப்படிவு 

அளாவுகாட்டி 

அளவுத் திட்டப்படம் 

அளவுத்திட்டம் 

அளவுத் இட்டம் மிகைப்படுத்தல் 

் அளவைவழி 

அளியடைப்பு 

அடரியடைப்புவடிகால் 

அளியனட்ப்பு வடிகாற்றொகுதி 

அற்ககோல் 

அற்ககோற்பானம் 

அற்பக்கா 

அற்பிசு (அல்பி௪) 

அற்பிசுவின்பனியாறு 

அறிகுறிகள் 
அறைபாறை 

அறைபாறைக்களிமண் 

அறைபாறைக்திணிவு 
அனல்மிகு நிலக்கரி 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Oscillation 

Wave cut plain 

platform 

Break waters 

Beans 

Extinct 

volcano 

Perishable goods 

Weathering agents 

Pollution 

Humus 

Slickenside 

Swale 

Abyssal deposit 

Metroscope 

Scale map 

Scale 

Exaggeration in scale 

Traverse line 

Grid 

Trelissed drainage 

system 

Alcohol 

Aleoholic drink 

Alpaca 

Alps 

Alpine gracier 

Prognostics 

Boulder 

Boulder clay, Till 

Clitters 

Anthracite



ஆ 

ஆக்கம் 

ஆகன் 

ஆகாயுக்கல் 

ஆகாயக்கற்கருதுகோள் 

ஆகாயக்கற்றூச 

ஆகாயலிமானமோட்டல் 

ஆங்கிலேயர் 

ஆட்சி 

ஆட்சிநாடு 

ஆட்சிநிலம் 

ஆட்டிக்கயற்பிரதேசம் 

ஆட்டிக்கடைக்குரிய 

ஆட்டிக்குக்குரிய 
ஆட்டிக்குத் தாவரம் 

ஆட்டிக்குப்பிரதேசம் 

ஆட்டீசியக்ணெறு 

ஆட்டுமாட்டுப்பண்ணை 

ஆட்டுமாட்டுப் பாற்பணணை 

ஆட்டுமாட்டுவேளாண்மை 

ஆண்டியக்கம் 

ஆண்டு 

ஆண்டுக்குரிய 

ஆண்டுச்சராசரி 

ஆண்டுப்படிவுப்படை 

ஆண்டுமமைலீ 'ழ்ச்சி 

ஆண்டுவீச்சு 

ஆண்டுவெப்ப நிலை 

ஆதாரமான 

அதாரமானகைத்தொழில் 

ஆதிமனிதன 
ஆபிரிக்கன் 

ஆபிரிக்கா 

ஆபிரிக்காவுக்குரிய 

ஆமற்றன 
ஆமோரிக்கா 

ஆயர்கை .த்தொ சில 

ஆயர்நாடோடிகள் 

ஆயர்வேளாண்மை 

புவியியல் 

Formation 

Argon 

Meteor or shooting star 

Meteoric hypothesis 

dust 

Aerial navigation 

English 

Regime 

Dominion 

Holding 

Sub-arctic region 

Interarctic 

Arctic 

vegetation 

region 

Artesian well 

Cattle-ranch 

dairy 
farming 

'.. , Annual motion 

Year 

Annual 

mean 

Varve 

Annual rainfall 

range 

temperature 

Key 

industry 

Primitive man 

African 

Africa 

African 

Harmatten 

Armorica 

Pastoral industry 

nomads 

farming



ஆரம்பமுறைப்பயிர்ச்செய்கை 

ஆரைவடிகால் 

ஆரோக்கயெதலம் 

ஆலங்கட்டி 

ஆலி 

ஆலிக்கல் 

ஆலிப்புயல் 

ஆவர்த தனக்காற்று 

ஆவர்த்தனம் 

ஆவர்த்தனமமை 

ஆவர்ததனமின்றிய மழை 

ஆவித்துவாரம் 

ஆவியமுக்கம் 

ஆலவியாககமானி 

ஆலவியாகல 

ஆலியாகன்மானி 

* ஆலியா தல் 

ஆவியிமுவிசை 

ஆவியுயிர்ப்பு 

ஆலியுளளுறை 
ஆம்கடற்சமதளம 

ஆழ்கற்சமவெளி 

ஆழ்கடறபடிவு 

ஆழ்கடற்றளப்படிவுகள் 

ஆழ்கடறறளப்பாறைகள 

ஆழ்கடற்றளம் 
ஆழ்€ழ்மடிப்பு 
ஆழ்தடைக்குறறி 
ஆழ்இப்பாறை 

ஆழந்தபள்ளத்தாக்கு 
ஆழ்நதவெட்டு நரம்புகள் 

ஆழ்பரல் 

ஆழிபள்ள த தாக்கு 

ஆழப்பிளவு 
ஆழமறிதல 
ஆழமறிநூல் 
ஆழமான 

ஆமமானி 

சமூகவிஞ்ஞானம 

Rudimentary cultivation 

Radial drainage 

Sanatorium 

Hailstone 

Hail 

Hailstone 

Hailstorm 

Periodical wind 

Periodicity 

Periodical rain 

Non-periodical rain 

Fumarole 

Vapour pressure 

Evaporimeter 

Evaporation 

gauge 

Vaporisation 

Vapour tension, Tension of vapour 

Transpiration 

Vapour contents 

Deep-sea plane 

plain 

deposit 

Abyssal deposit 

rocks 

Abyss 

Canali 

Snag 

Bathylith (Baltholith) 

Drowned. valley 

Gash veins 

Deep leads 

Clough 

Grike, Crevasse 

Sounding 

line 

Deep 

Bathymeter



ஆழமில்நீர்க்கழி 

ஆழவளாவியல் 

ஆழவளவியலுக்குரிய 

ஆழவளவிற்குரிய 

ஆமவெட்டுண்ட வளைவு 

ஆள்வலு 

ஆளிவிதை 

ஆற்றங்கரை 

ஆற்றங்கரையுடைப்பு 

ஆற்றிடைத்தீவு 
ஆற்றிடைத்தீவு (துருத்தி, அரங்கம்) 
ஆற்றிற்கப்பலோட்டல் 

ஆற்றிற்கொள்ளை 

ஆற்றிறக்கம் 
ஆற்றின் வலக்கரை 

ஆற்றினாழமில்பகுதி 
ஆற்றினிடக்கரை 

ஆற்றுக்குடியேற்றம் 

ஆறறுக்குடைவு 

_ ஆற்றுச்சமபூமி 
. ஆற்றுச்சமவெளி 

ஆற்றுச்சிறை 
ஆற்றுச்சிறை முழங்கை (மூட்டு) 

ஆற்று த்தடை 

ஆற்றுத்தரைப்படிவு 

ஆற்றுத்தீவு 
ஆற்றுத்துறைப்பட்டினம் 

ஆற்றுத்தொகுதி 
ஆற்றுப்பக்கப்பார்வை 

ஆற்றுப்படி 

ஆற்றுப்படிவு 
ஆற்றுப்படுக்கை 

ஆற்றுபபள்ளத் தாக்கு 

ஆற்றுப்போக்கு 

ஆற்றுமட்டமானி 

ஆற்றுமுகம் 

ஆற்றுமுதல் 

ஆற்றுவடி.நிலம் 

புவியியல் 

Haff 

Bathymetry 

Bathymetric 

Bathymetrical 

Incised meander 

Man power 

Linseed 

Bank 

Gull 

Holm 

Ait ( Eyot ) 

River navigation 

piracy 

Drift 

Right bank 

Ford 

Left bank 

River settlement 

Canyon (Canon) 

Fluvial plain 

plain 

Piracy (river capture) 

Elbow (of river capture) 

Bar 

River bar 

Island 

port 

system 

profile 

terrace 

Fluviatile deposit 

River bed 

valley 

course 

Nilometer 

Frith, River mouth 

River source 

basin



10 சமூகலிஞ்ஞானம் 

ஆற்றுவாய் .. Embouchure 

ஆற்றுவாய்க்கால் .. River channel 

ஆறில்லாத .. Areic 
ஆறு -. River 
ஆறுசார் நிலம் +. Perifluvial land 
ஆறுதின்றசமவெளி ~- Peneplain 

இ 

இக்கோமீன் .. Oekumene 
இங்கலாந்து 

-. England 

இங்கலொந்துக்குரிய 2. English 
இசைத்துருத் திமடிப்பு -- Concertina folding 
இசையாக் கடற்கரை நிலம் Contraposed shore line 
இசைவகுப்பு 

Harmonic analysis 
இசைவில்லாத 

Discordant 
இசைவு 

Concordance 
இடக்காறந்று 

-- Local wind 
இடஞ்சுழியாக 

Anti-clockwise 
இடப்பெயர்ச்சி 

-. Displacement 
இடப்பெயர்ச்சியியக்கம் 

-- Translatory motion 
இடப்பெயரியல் 

Toponomy 
இடமழை 

-+ Localrain 
இடமாறுதோற்றத்துக்குரிய Parallactic 
இடமாறுதோற்றம் 

Parallax 
இடவிவரணம் 

Chorography 
'இடவிவரணவியல் 

-.. » Chorology 
இடலிமுலிசை 

-» Local tension 
இடவிளக்கப்படப்பொறி 

Orography’ 
இடவிளக்கப்படப் பொறிக்குரிய -- Orographic 
'இடவிளக்கப்படம் 

ம Topographic map இடவிளக்கலியல் 
-- Topography 

இடவுயரங்கள் 
-. Spotheights 

இடி 
- ௨ Thunder 

இடிஒலிமுகம் 
-- Homobront



புவியியல் 

'இடிமின்னல்ப HEROS) 

இடிமின்னற்புயல் 

இடிமுமக்கமேகம் 

இடுக்கு 
இடைத்திணிவு 
இடைநிலம் 

'இடைப்பனிக்கட்டியாற், அப்படிவு 

இடைப்போகப்பயிர் 

இடையானகால நிலை 

இடையானகாலநிவையியல் 

இடையானபாறைகள் 

இடையானவெப்ப நிலைக்குரிய 

இடையுவாவற்று 

இடையோடு 

இடைவிட்டமமை 

(இடைவிட்டவருவி 

இடைவிட்டவூற்று 

'இடைவிடாதகாற்று 

'இடைவெப்பக்காடு 

இடைவெப்பக்கால நிலை 

இடைவெப்ப நிலையுள்ள 

இடைவெப்பப்பிரதேசம் 

இடைவெப்பப்புல்வெளி 

இடைவெப்பப்புன்னிலம் 

£இடைவெப்பவலயம் 

இடைவெளி 

இடைவெளிநகர் 

இடைவழி 

இடைவிட்டவடிகால் 

இணங்காவடிகால் (விளைவில்) 

இணங்காவருவி (விளைவில அருவி) 

இணங்காவாறு 

இணைசாய்வு 

இணை தளம் 

இதஇிகாசப்புவிச்சரிகவியல் (வரலாற்றுப்) 

இதஇிகாசப்புவியியல் (வரலாற்றுப்) 

இயக்கப்பண்புச்சத்தி 

இயக்கப்புலியியல் 

11 

Brontometer 

Thunderstorm 

Thunder cloud 

Cluse, Chine 

Median mags 

Doab 

Medial moraine 

Catch crop 

Mesoclimate 

Mesoclimatology 

Intermediate rocks 

Mesothermal 

Neap tide 

Mesosphere 

Intermittent rain 

stream 

spring 

Constant wind 

Temperate forest 

climate 

Temperate 

region 

grassland 

grassland 

zone 

Gap 

Gap town 

Corridor 

Intermittent drainage 

Insequent drainage 

stream 

river 

Link slope 

Slick 

Historical geology 

Geography 

Kinetic energy 

Dynamical geography



12 சமூகவிஞ்ஞானம் 

இயக்கமீற்றர் 

இயக்கவிசையியல் 

இயக்கவியல் 

இயக்க ம் மாற்றம் 

இயக்கவலு 

இயல்பான 

இயல்பானவலகு 

இயற்கை ஒதுக்கம் 

இயற்கைக்கருவிகள் 

இயற்கைக்காட்சி 

இயற்கைச்சாயற்படம் 

இயற்கைச்சூழல் 

இயற்கைத் தாவரப்பிரதேசம் 

இயற்கைக் தாவரம் 

இயற்கைத்துறை 
இயற்கைத்துறைமுகம் 

இயற்கை த்தோற்றப்பாடு 

இயற்கைத்தோற்றமழை 
இயற்கை நிலக்காட்டி 

இயற்கைப்படம் 

இயற்கைப்பருமன் 

இயறகைப்பாலம் 

இயற்கைப்பிரதேசம் 

இயற்கைப்போக்குகுழமாய் 

இயற்கையெல்லை 

இயற்கைவருவாய் 

இயற்கைவழி 

இயற்கைவாயு 

இயற்கைவிசைமுறைககுளிர்ச்சியாக்கல் 

இயற்கைவிதி 

இயாடங்குகள் 

இரகூர் 

இரசப்பாரமானி 

இரசம் 

இரசாயனபபடிவு 

இரசாயனமுறைத்தேய்வு 

இரசாயனமுறையழிதல் 

இரசாயனவரிப்பு 

Dynamic meter 

Dynamics 

Kinematics 

Dynamic metamorphism 

Motion power 

Normal 

Natural unit 

Nature reserve 

Natural agents 

Scenery 

Physical features map 

Habitat 

Region of natural vegetations. 

Natural vegetation 

Roadstead 

Natural harbour 

phenomena 

Relief rain 

Landscape 

Physical map 

Natural size 

Natural bridge, 

region 

Gloap 

Natural boundary 

Natural resource 

route 

gas 

Dynamic cooling 

Natural law 

Yardangs 

Regur 

Mercury barometer 

Quicksilver, Mercury 

Chemical deposit 

weathering 

weathering 

erosion



'இரஞ்சினா 
இரட்டை நடுக்கம் 

'இரட்டையாட்சி 

இரண்டாம் பகுதியுகம் 

இராக்கதிர்வீசல் 

இராசி 

இராசிக்குறி. 

'இராசியொளி 

இராணுவப்படம் 

இராணுவவளவீட்டுப்படம் 

இராணுவவளவீடு 

இராவணன்லீசை 

இரிக்கு (குழிவு த்தீப்பாறை) 
இருகுழிவுத் தொட்டி த்தீப்பாறை 
இருண்டகண்டம் 

இருப்பானமண் 

இருப்புப்பாதையுறங்ககள் (இருப்புப்பாதைக் 
கதிடைக்கட்டைகள்) 

இருபிரியல் 

இருபிரியற் கசிவு 

இருபோக நிலம் 

இரும்புக்கல் 

இரும்புக்களிமண் 

இரும்புக்காலம் 

இரும்புத்தாது — 
இரும்பொட்சைட்டு 

இரேடியம் 

இரேடியோ 

இரேடியோசொண்டு 

இரேடியோலேரியாக்கசிவு 

இரே மண் 

இரேயன் 

இல்மனைற்று 
இலக்கோலிது 

இலக்கோலைற்று 

இலததே 
இலம்பேட்டின் சமபரப்பெறியம் 

இலமூரியா 

இலயசுக்களி 
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Rendzina 

Twin quake 

Diarchy 

. Secondary Era 

Nocturnal radiation 

Zodiac 

sign 

light 

Ordnance map 

survey map 

survey 

Spinifex 

Rigg 
Lopolith 

Dark continent 

Sedentary soil 

Railway sleepers 

Diatom 

Diatom ooze 

Huerta 

Iron stone 

Ferruginous clay © 

Tron age 

ore 

oxide 

Radium 

Radio 

sonde 

Radiolarian ooze 

Reh soil 

Rayon 

Iimenite 

Laccolith 

Laccolite 

Leste 

Lambert’s equal area projection 

Lemuria 

Lias clay



4 சமூகவிஞ்ஞானம் 

இலவம்பஞ்சு 

இலவாந்து 

இலவுடர்முதுகு 
இலாது 

இலாந்து 
இலாப்பிலந்தர் 

இலாப்பிலந்து 

இலாப்பீசு 

இலாஞே 
இலிக்கனைற்று 

இலியனா 
இலைச்செடி 

இலைதுளிர் பருவ தீதுச்சமவிராக்காலம் 

இலைமனைற்று 
இலைய இர்காலச்சமவிராக்காலம் 

இலயு 'திர்காலம் 

இலையுலர்த்து 
இலேசானமாருதம் 

இலேசான வளி 

இழிவு 
இழிவுவிலகல் 

இழிவுவெப்ப நிலை 

இழிவுவெப்பமானி 

இழுத்தெடுத்தல் 
(அருவியிழுத்தெடுத்தல்) 

இமுவிசை 

இழையிருப்புப்பாதை 

இளஞ்சூட்டூப்பருவம் 

இளஞ்சூட்டுவானிலை 

இளஞ்சூடான 
இளஞ்சூடானவிடைவெப்பப்பிரதேசம் 

இளஞ்சூடானவோட்டம் 

இளம்பள்ளத்தாக்கு 

இளம்பாறை 

இளமருவி 

இளமலை 

இளமைபொருந்திய நிலை 

இளமைபொருந் 'தியவருவி 
இளமைபொருந் Swen 

Kapok 

. . Levant 

Louderback 

Lath, Lathe 

Landes 

Laplander 

Lapland 

Lapies 

Liano 

Lignite 

Liana or Liane 

Ferns 

Spring equinox 

Limonite 

Autumnal equinox 

Fall, Autumn 

Phyloxera 

Light breeze 

Light air 

Minimum 

Minimum deviation 

temperature 

thermometer 

Abstraction 
(eg. stream abstraction) 
Tensional force, Tension 

Funicular railway 

Warm season 

weather 

Luke-warm 

Warm temperate region 

current 

Young valley 

rock 

stream 

mountain 

Youthful stage 

Stream 

river



இளமையான 

இளவேனிற்சமவிராக்காலம் 
இளைய நீர் 

இறக்கக் காற்றுப் பிரதேசம் 

இறக்கக் கோணம் 

இறக்கம் 

இறக்கயேற்றும்பட்டினம் 

இறக்கியேற்றுமிடவியாபாரம் 

இறக்குமதிப்பொருள் . 

இறக்குமதிவியாபாரம் 

இறங்குகாற்று 
இறந்த தரை 
இறந்தபள்ளத்தாக்கு 
இறந்தவருவி 
இறந்தவாறு ' 
இறப்பர் 

இறப்புவீதம் 
இறைச்சிகட்டுதல் 

இறைச்சிகுளிரவைத்தல் 

இறைச்சியுண்டாக்கல் 

இறைத் தானியம் 

இன்வார் 

இனஞாயிற்றுவிம்பம் 

இனஞாமிறு 
இனத்தோற்றம் 
இனப்பளிங்குட்படைப்பாறை 

இனம் 

இனமதி 
இனமாக்கல் 

இனவொகதுக்கம் 
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Juvenile 

Vernal equinox 

Juvenile water 

Hyperbar 

Angle of depression 

[ Slumping 
Depression 

Entrepot town 

trade 

Import 

trade 

Katabatic wind 

Dead ground 

valley 

stream 

river 

Rubber 

Death rate 

Meat packing 

freezing 

production 

Rye 

Invar 

Paranthelion 

Parhelion (Mock sun) 

Paragenesis 

Para gneiss 

Race 

Parasalene (Mock moon) 

Gradation 

Apartheid
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ஈத்தாங்கு 
FBT 

ஈயோலியாவினது 

ஈர்ப்பு 

ஈர்ப்புமையம் 

ஈரக்கழிமண் (பதமண்) 

ஈரக்கால நிலை 

ஈரக்காற்று 

ஈரக்குமிழ் வெப்பநிலை 

ஈரக்குமிழ் வெப்பமானி 

ஈரங்காட்டி 

ஈரங்காட்டுகன்ற 

ஈரநிலவளரி 

ஈரநுண்வெப்பக்கால நிலை 

ஈரப்பதமானி 

ஈரப்பதன் 

ஈரப்பதன் பதிகருவி * 

ஈரப்பதனியல் 4 

ஈரப்பருவம் 

ஈரம் 

சாரமான 

ஈரமானி 

ஈரமானியியல் 

ஈரமில்வெப்பஞ்செல்லா நிலைக்கோடு 

ஈரமுலர்தல் 

ஈரமுள்ள 

ஈரலிப்புமண் 

ஈரவடர்காடு 

ஈரவயனவயற்பிரதேசக்கால நிலை 

ஈரவளச்சமநிலம் 

ஈரவானிலை 

ஈரவிடைவெப்பக்கால நிலை 

ஈரவுடைவுக்காலம் 

ஈராற்றிடைநிலம் 

ஈரினச்சரிவான 

ஈரூடகவாழ்வுள்ள 

க 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Htang 

Ether (Aether) 

Aeolian 

Gravitation 

Centre of gravity 

Loam 

Wet climate 

Moist air 

Wet bulb temperature 

thermometer 

Hygroscope 

Hygroscopic 

Mesophyte , 

Humid microthermal climate 

Psychrometer 

Humidity 

Hygrograph 

Hygrology 

Wet season 

Moisture 

Damp 

Hygrometer 

Hygrometry 

Dry adiabat 

Desiccation 

Humid 

Pedalfer 

Wet jungle 

Humid sub-tropical climate 

Vega 

Moist weather, Wet weather 

Humid Mesothermal climate 

Wet spell 

Inter-fluve 

Diaclinal 

Amphibian



உ 

உகம் 

உச்சநெடுங்கோடு 

உச்சப்பெறுமானம் 

உச்சமான அல்லது உச்சி 

உச்சி 

உச்சிச்சமதூரவெறியம் 

உச்சித் தளம் 

உச்சித்தூரம் 

உச்சிமட்டம் 

உச்சிமட்ட விசைவு 

உச்சியெறியம் 

உட்கழிமுகம் 

உட்கற்கோளம் 

உட்கிடை 

உட்கொள்ளல் 

உட்புகவிடாத 

உட்புகவிடாப்பாறை 

உட்புகவிடுபாறை 

உட்புகவிடும்பாறை 

உட்புகவிடுமியல்பு 

உடன்படிக்கைத்துறைப்பட்டினம் 

உடன்பிறந்த நீர் 

உடனிகழ் புவிநடுக்கமுள்ள 

உடனிகழ் வற்றுப்பெருக்குள்ள 

உடுத்தொகுதி 
உடுநாள் 

உடுநோம் 

உடுமாதம் 

உடுவாண்டு 

உடுவொளிமானி 

உடை 

உடைகற்குவை 

உடைகூம்பு 

உடைந்த நிலக்கரியடுக்கு 

உடைமேனம்டிப்பு 

உடையலை 

உடையலைகள் 
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Era 

Meridian of longitude 

Peak value 

Peak 

Summit, Zenith 

Zenithal equidistant projection 

Summit plane 

Zenith distance 

Summit-level 

Accordance of Summit-levels 

Zenithal projection 

Indelta 

Barysphere 

Enlier 

Occlusion 

Impermeable 

Impervious rock, Impermeable rock 

Pervious rock 

Permeable rock 

Permeablity 

Treaty port 

Connate water 

Coseismal 

Cotidal 

Constellation 

Sidereal day 

time 

month 

year 

Astrometer 

Clothing 

Talus or scree 

Breached cone 

Fractured coal seam 

Breached anticline 

Roller 

Surf, Breakers
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உடைவுக்கோடு 

உடொக்கர் மேடை 

உண்டாக்குகை 

உண்டாக்குவோன் 

உண்ணாட்டுக்கடல் 

உண்ணுட்டுக்கப்பலோட்டல் 

உண்ணாட்டுக்குடியேற்றம் 

உண்ணாட்டுக்குடியேறி 
உண்ணாட்டுச்சம நிலம் 

உண்ணாட்டுச்சமவெளி 

உண்ணாட்டு நீர்வமிகள் 

உண்ணுாட்டு நீர்வெளியேற்றுகை 

உண்ணாட்டுப் பட்டினம் 

உண்ணாட்டுவடிகால் 

உண்ணாட்டு வியாபாரம் 

உண்டுகக் கதிர்வீசல் 

உண்முககப்புச் சரிவுப்பாறை 

உண்மைத்்திசைகோள் 

உண்மையடிவானம் 

உண்மைவடக்கு 

உணங்குதல் 

உணவுப்பயிர் 

உதிர்காடு 

உதிர்மண் 
உதைசாரல் 

உதைப்புக்குறை 

உதைப்புத் தளம் 

உதைவேர் 

் உப்பளம் 

உப்புக்களி 

உப்புப்படிவு 

உப்புப்படுககை 

உப்புப்பாத்தி 

உப்புப்பாறை 

உப்புமூலப்பாறை 

உப்பேரி 

உபகரணம் 

உபகோளம் 

உபாக்கு 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Line of fracture 

Dogger bank 

Production 

Producer 

Inland sea 

navigation 

Immigration 

Immigrant 

Inland plain 

plain 

waterways 

drainage 

town 

drainage 

trade 

Incoming radiation 

Infacing escarpment 

True bearing 

Rational or true horizon 

True north 

Desiccation 

Food crop 

Deciduous forest 

Sand soil 

Stoss (stoss seite) 

Thrust fault 
plane 

Buttress root 

Saltern 

Salting (N) 

Salt deposit 

Salina, Salt bed 

--, Salt pan 

rock 

Basic-rock 

Salt lake 

- Instrument 

Satellite 

Ubae



உபாயம் 

உபாயமையம் 

உயர்கணவாய் 

உயர்ச்சிமேட்டு நிலம் 

உயர்த்திய கடல்சார் நிலம் 

உயர்த்திய கடற்கரை 

உயர்திர்ண்மு௰ல் 

உயர்ந்த 
உயர்திலம். 

உயர்நீர்க்குறிப்பு 

உயர் நீர்மட்டம் 

உயிர்ப்புவியிரசாயனவியல் 

உயர்படை முகல் 

உயர்மேட்டு நிலம் 

உயர்வளியமுக்கப்பிரதேசம் 

உயர்வு 

உயர்வு நிகழ்ச்சி வளைகோடு 

“உயர்வு வெப்பநிலை 

உயர்வு வெப்பமானி 

உயர்வெயிற் சாரல் 

உயர் வெலுட்டு 

உயரகலக்கோடு 

, உயரங்காட்டு நிறங்கள் 

உயரணை 

உயரந்தருவளைகோடு 

உயரமறிவாயுக் கூண்டு 

உயரமானி 
உயரமானியியல் (உயரவளவை) 

உயரமுக்கப்பீடம் 

உயரமுக்கம் 

உயரமுக்கவலயம் 

உயரருக்கவாப்பு 

உயிர்ச் சுவட்டியல் 

உயிர்ச்சுவட்டுப்பாறை 

. உயிர்ச்சுவடான 

உயிர்ச்சுவடு 

உயிர்ச்சுவடுகொண்ட 

உயிர்ச்சூழலியல் 

உயிர்தோன்றாக்காலம் 
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Strategy 

Strategic centre 

Col 

Plateau of uplift 

Raised beach 

coast 

Alto-cumulus cloud 

Maximum 

High land | 

water mark 

water mark 

Biogeochemistry 

Alto-stratus cloud 

Altiplano 

High belt 

Maximum 

Altimetric frequency curve 

Maximum temperature 

thermometer 

Sonnenseite , 

High veld 

latitude 

Hypsometric tints 

Levee 

Hypsometric curve 

Sounding balloon 

Hypsometer, Altimeter 

“Altimetry 
Ridge of high pressure 

High pressure 

' belt 

Wedge of high pressure 

Palaéontology 

Fossilised rock 

Fossilised 

Fossil 

Fossiligerous 

Ecology 

Azoic period
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உயிர்ப்பித்த அருவி 

உயிர்ப்புமையம் 

உயிர்ப்பெரிமலை 

உயிரினக்கால நிலையியல் 

உயிரினங்கள் 

உயிரினப்புவியியல் 

உயிரினவியல் 

உய(0)வடிவப்பள்ளத் தாக்கு 

உரசிபோரலர் அளவுத் இட்டம் 

உராய்வு 

உராய்வுப்படை 

உரிமைதுணியா நிலம் 

உரிமையாட்இ 

உரிவு 
உரிவுக்கருவிகள் 

உருக்கியெடுத்தல் 

உருக்கு 

உருக்குக்கலவை 

உருக்கோடு 

உருகுநிலை 

உருச்சிதைந்த 
உருண்டைக்கற்றிரள் 

உருண்டைக்கற்றிரளல் 

உருமாற்றம் 

உருமாறல் 

உருமாறிய சோதிப்பாறை 

உருமாறிய பாறை 

உருமாறுபாறை 

உருவவமைப்பு 

உருவவியல் 

உருளை 

உருளைத் இரண்முடல் 

உருளையெறியம் 

உரூமர் 

உரோஞ்சியபாறை 

உரோமவிலங்கு 

உரோமலிலங்குதடமிடவோர் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

{ Resurrected stream 
Revived stream 

Centre of activity 

Active volcano 

Bioclimatology 

Lifeforms 

Biogeography 

Biology 

U shaped valley 

Rossi-Forel scale 

Friction 

Friction layer 

Debatable land 

Inheritance 

Denudation 

Agents of denudation 

Smelting 

Steel 

Steel alloy 

Form line 

Melting point 

Dismembered 

Conglomerate 

Conglomeration 

Metamorphism, Deformation 

Metamorphosis 

Metamorphic aureole 

rock 

rock 

Configuration 

Morphology 

Roller 

Roll-cumulus cloud 

Cylindrical projection 

Reaumur 

Scratched rock 

Fur bearing animal 

Trappers



புவியியல் a3 

உலமபாடிச்சமவெளி 

உலர்கால நிலை 

உலர்காற்று 

உலர்தல் 

உலர்ந்த காலநிலை 

உலர்ந்த குமிழ் 
"உலர்ந்தவளி 

உலர்வெப்பஞ்செல்லாநிலை நழுவல் வீதம் 

உலர்முறை வேளாண்மை 

உலரிடைவெளி 

உலூசேண் 

உலோகதநாளம் 

உலோகப்படிவு 

உலோரஞ்சுப் பரிசை நிலம் 

உவக்கே 

உவப்பான காலநிலை 

உவர்ச்சேற்று நிலம் 

உவர்த் தன்மை 

உவர்நிலவளரி 

உவர்நீர் 

உவர்மானி 

உவரான 

உவாப்பெருக்கு 

உவேக்கினரின் கொள்கை 

உழவுசால் 

உழவுசால் வெப்பநிலை 

உழுமண்படை 

உள்வருகன்ற 

உள்வளர்ந்த மியாந்தர் 

உள்வளர்ந்த வளைவு 

உள்வளைவு 

உள்விசை 

உள்ளதுசிறத்தல் 
உள்ளான 

உள்ளீடு 

உள்ளுராய்வு 

உள்ளூர்ச் சுற்றோட்டம் 

உள்ளூார்தேரம் 

உள்ளூநர்ப்புவியியல் 

உள்ளூர்மமை 

Lombardy plain 

Dry climate 

wind, Dry air 

Exsiccation 

Dry climate 

bulb 

air 

adiabatic lapse rate 

farming 

gap 

Lucerne 

Gangue 

Sinter 

Laurentian shield 

Wacke 

Equable climate, Mild climate 

Salt marsh 

Salinity 

Halaphyte 

Brackish water 

Salinometer 

Saline 

Spring tide 

Wegener’s theory 

Furrow 

temperature 

Tilth 

Incoming 

Ingrown meander 

Ingrown meander 

Incurve 

Internal force 

Evolution 

Internal 

Core 

Internal friction 

Local circulation 

time 

Geography 

rain.
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உளைநிலம் 

உளையெருமை 

உற்பத்தியிடம் 

உறங்கெரிமலை 

உறிஞ்சல் 

உறிஞ்சற்குணகம் 
உறிஞ்ச (தாழ்குழி) 
உறிஞ்சித்தொளை 

உறுதிநிலை 
உறுதியின்மை 

உறுதியின்றிய 

உறைகளிக்கற்படிவு 

உறை நிலை 

உறைபனி 

உறைபனிப்புயல் 

உறைபனிமென்புகார் 

உறைபனியுருகல் 

oon 

ஊாக்கித் தாக்கம் 

ஊாசிபோன்ற 

ஊசிமலை 

ஊரடியிலைக்காடு 

ஊாதாக்கடந்த கதிர்லீசல் 

ஊதுகுளை 

ஊாதுலை 

ஊர்காட்டுந்தொழில் 

ஊரர்கால்வாய் 

ஊர்வன 

ஊற்று 
ஊாற்றுக்குப்புத்துமிர் கொடு த்தல் 

ஊரற்றுப்பிளவு 

ஊான்பசை 

அோனுண்ணாகின்ற 

சறூகவிஞ்ஞானம் 

Maskeg (Muskeg), Morass 

Bizon 

Provenance 

Dormant volcano 

Absorption 

Coefficient of absorption 

Sink 

Sink hole, Sotch 

Stability 

Instability 

Unstable 

Gypsum deposit 

Freezing point 

Frost 

Blizzard 

Frost haze 

Thaw 

Catalytic action 

Acicular 

Aiguille 

Coniferous forest 

Ultra violet radiation 

Blow hole 

Blast furnace 

Tourist Industry 

Slough 

Reptiles 

Spring 

Head rejuvenation 

Spring fissure 

Gelatine 

Carnivorous



or 

எஃகல 

எத் தியன் 

எத்து 
எ௫த்துக்குரிய 

எச்சமலை 

எச்சரிக்குமொளி 

அசுக்கமோவர் 

எசுக்கமோவர்க்குடிசை (இக்கு) 

எசுப்பாட்டோப்புல் 

எதிர்த் திசை நிலை 

எதிர்த் இசைவில் எறியம। 

எதிர்ப்புலவியசைவு 

.எதிர்மறையேற்றம் 

எதிர்மின்வாய்க்கதிர்கள் 

எதிர்வுகூறல் 

எதிரடியிடங்கள் 

எதிரிருக்கை (கோளங்கள்) 

எதிரொலிமுறைத் தூரமறிதல் 

எந்திரப்பி 

எந்திரம் 

எயோ௫ீன் 

எயோசோயில்குக்காலம் 

எரிசோடா 

அரிந்தவாகாயக்கல் 

எரிபொருள் 

எரிமலை 

எரிமலைக்கழுத்து 

ரிமலைக்குண்டு 

எரிமலைக்குழம்பு 

எரிமலைக்குழம்புக்குமிழ் 

எரிமலைக்குழம்புக்கூம்பு 

எரிமலைக்குழம்புத்தாம்பு 

எறிமலைக்குழம்புப்பாய்ச்சல் 

எரிமலைக்குழம்புப்பாறை 

எரிமலைக்குழிக்குழம்பு 

எரிமலைக்குழிக்கு ழம்புக்கழிவு 

புவியியல் 

.] 

Bumpiness 

Egyptian 

Egypt 

Egyptian 

Relict mountain 

Beaconlight 

Eskimos 

Igloo or Iglu 

Esparto grass 

Opposition 

Retro azimuthal! projection 

Negative earth movement 

Negative elev&tion 

Cathode rays 

Forecast 

Prediction 

Antipodes 

Opposition (Planets) 

Echo sounding 

Entropy 

Mill 

Eocene 

Eozoic 

Caustic soda 

Meteorite 

Fuel 

Volcano 

Puy, Volcanic neck 

Volcanic bomb 

Lava 

Lava dome 

cone 

Pahoehoe 

Lava flow 

Lava rock, Basalt 

Scoriaceous lava 

Slaggy lava 
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எரிமலைக்கூம்பு 

எரிமலைச்சாம்பல் 

எரிமலைச்சிறுகற்றுண்டுகள் 

எரிமலைக் தணல் 

எரிமலை ததவு 

எரிமலைத்தூசு 

எரிமலைநடுக்கம் 
எரிமலைப்படிவு 

எரிமலைப்பாறை 
எரிமலைப்பெருவாய் 

எரிமலைமண் 

எரிமவையதுர்ச்சி 

எரிமலைவாய 

எரிமலைவாய்த தாழ்துவரீரம் 

எரிமுகல 

எலலை 

எல்லைக்கல் 

எல்லைககோடு 

எல்லைகள 

எலலை நிலம் 

எல்லைப்புறம் 

எலலைமீறல 
எலலைவகுத்தல் 

எல்வன் 

எலுங்காற்று 

எலும்பு 

எலும்புபபசளை 

எலிசைட்டடுககு 

எழுமுனியடுக்கூட்டம் 

எனியவரைப்படம் 

எனியலிளக்கப்படம் 

எற்றேசியன் 

எறிகரை 

எறியபபடம் 

சறியம் 

"என்றும்பசுமையானகாடு 

என்றும் பசுமையானசெடி 

என்றும்பசுமையான 'தாவாம் 

எனமல் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Volcanic cone 

ash 

Lapilli 

Volcanic cinders 

island 

dust 

quake 

deposit 

rock 

Caldera 

Volcanic soil 

Volcanic quake 

crater 

Pipe of the Crater 

Pelean cloud or Nuee ardente 

Boundary 

Land mark 

Dead line 

Extremes 

Marginal land 

March (Marchland) 

‘| Outpost 

Transgression . 

Delimitation 

Elvan 

Helm wind 

Bone 

Bone manure 

Heaviside layer 

Plough 

Simple graph 

Cartogram 

Etesian 

Jetty 

Projection map 

..9 Projection 

Evergreen forest 

Evergreen 

vegetation 

Enamal



ஏ 

ஏசினியன் 

ஏசினியாவுக்குரிய } 

ஏப்பற்றோபியம் 

ஏபாமாத்தே 

எமத்தைற்று 
ஏயினியோலிதுக்காலம் 

ஏரி 

எரிக்காற்று 

எரிக்குன்று 

எரிச்சமவெளி 

வரித்தீபகர்ப்பம் 

ஏரித்துறைப்பட்டினம் 

ஏரியியல் 

ஏரிப்படிவு 

, ஏரிவடிநிலம் 

எல்க்காய் 

எற்றக்கோணம் 

ஏற் றப்படம் 

ஏற்றம் “ 

எற்றி 
ஏற்றுமதி 
ஏற்றுமதிவியாபாரம் 

அறுகாற்று 

ஞூ 

ஞசுலாந்து 

ஓசுலாந்துத் தாழமுக்கம் 
OS ரசனேற் றம் 

ஐதாக்கப்பட்டவளி மண்டலம்] 

ஜ்தானவளிமண்டலம் ர 

ஐ ந் துறைகள்” 

ஐநாட்காலம் 

ஐய.நிலைப்பாறை 

Pa ராப்பா 

ஐரோட்பாவுக்குரிய1 
: ஐரோப்பியன் f 

ஐரோவ ஈசியா 
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Hereynian 

Herpetobium 

Yerba maté 

Haematite 

Aeneolithic age 

Lough, Lake, Loch 

Lake breeze 

cliff 

Lacustrine plain 

Lake peninsula 

Lake port 

Limnology 

Lacustrine deposit 

Lake basin 

Cardamon. 

Angle of elevation 

Elevation plan 

Elevation 

Elevator 

Exports 

Export trade 

Anabatic wind 

Tceland 

Icelandic low 

Hydrogenation 

Rarefied atmosphere 

Cinque ports 

Pentad 

Perched block 

Europe 

European 

Eurasia
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9 

ஒச்சிடியசுப்பாறை 

ஒட்சென் 

gL As Coon mid 

ஒட்சியேற்றம் 

தட்டன்றொட்டர் 

ஒட்டுண்ணிக்கூம்பு 

ஒட்டுநீக்கம் 

ஒட்டுருவழிவு 
ஒடுக்கக்கணவாய் 

ஒடுக்கக்கரு 

ஒடுக்கப்பள்ள த்தாக்கு 

ஒடுக்கங்கள் 

ஒடுக்கச்சோலைப்பள்ளம் 

ஒடூக்கல் 

ஒடுக்கவாய் 

ஒடுங்கல் 

ஒடுங்கயகதொடுகடல் 

ஒடுங்கெவளவிருப்புப்பாை த 
ஒடோலிசேசுக்காலம் 

ஒடோவிசேசுப்பாறை 

ஒதி தகரை 
ஓததகால நிலைப் பிரதேசங்கள் 

ஒத்தபடைகள் 

ஒதுக்கம் 

ஒதுக்கவியல்பு 

ஒதுக்குக்குடா 

ஒதுக்குச்சாரல் 

ஒப்பசம் 

ஒப்பீட்டளவுத் இட்டம் 

ஒப்புக்கொடி 

ஒப்புரவுக்கால நிலை 

ஒருங்கமை இடிவிருத் இக்கோடு 
ஒருங்கல் 

ஒருங்கணை பனிக்கட்டி 

ஒருசரிவச்சுமடிப்பு 

ஒருசீரானகால நிலை 

ஒருசீரானகாற்று 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

உட Obsedian 

Oxygen 

Oxygenation 

Oxidation 

Hottentots 

Parasitic cone 

Decollement 

Diastrophism 

Defile 

Condensation nucleus 

Glen 

Narrows 

Den 

Condensation 

Outfall 

Condensation 

Sound 

Narrow gauge railway 

Ordovician period 

rock 

Concordant coast 

Homoclimes 

Conformable strata 

Shelter 

Insularity 

Creek 

Lee 

Opposum 

Comparative scales 

Hop 

Equable climate 

Isobront 

Convergence 

Apposed glacier 

Monoclinical fold 

Uniform climate 

Constant wind
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ஒருசீரானசாய்வு 

ஒருசீரானசாய்வுவி௰தம் 

ஒருசீரியக்கவாறு 

ஒருநெடுங்கோட்டுவாழுதர் 

ஒருபயிர்ச்செய்கை 

ஒருமொழிநிலப்பகு தி 

ஒலிகோசீன்காலம் 

ஒலியாற்நூரமறிதல் 

ஒலிவு 
ஒலோசீன்காலம் 

ஒவ்வாக்கரை 

ஒவ்வாமை 

ஒமிந்த 

ஒழுக்கு 

ஒழுக்குமூலகம் 

ஒழுங்கானகரை 

ஒழுங்கானசாய்வு 

ஒழுங்கில் கடற்கரை 

ஒழுங்கில்சாய்வு 

ஒழுங்கில்லாவுருவமுள்ள 

ஒழுங்கு 
ஒளிக்கற்றை 

ஒளிப்படவளவீட்டியல் 

ஒளிபுகவிடூமியல்பு' 

ஓளிமண்டலம் 

ஒளியாண்டு 

ஒளியியற்றரைத்தோற்றப்படம் 

ஒளிர்வட்டம் 

ஒளிர்வுப்படம் 

ஒளிர்வுவட்டம் 

ஒளிவட்டம் 

தளிவலயம் 

தற்றைச்சரிவு அல்லது ஒற்றைச் சரிவுமடிப்பு . . 

ஒறானூட்டான் 

ஒன்றாக்கல் 

ஒன்றாதல் 
ஒன்றியிருக்கை 

ஒன்றுசேர்ந்த 
ஒன்றையொன்றுதாக்கல் 

3——J. N. ௩ 9170 (4/60). 

Uniform slope 

slope 

Graded river 

Antoeci (Antiolki) 

Monoculture 

Linguistic area 

Oligocene period 

Sound ranging 

Olive 

Holocene era 

Discordant coast 

Disconformity 

Extinct 

Orbit 

Parameter 

Regular coast 

slope 

Trregular coast 

slope 

Allotriomorphic 

System 

Beam of light 

Photogrammetry 

Transparency 

Photosphere 

Light year 

Photo relief map 

Aureole 

JUumination mrp 

Circle of ilumination 

Corona 

Light belt 

Monocline or monoclinical fold 

Orangoutang 

Integration 

Coalescence 

Conjuction (Planets) 

Engrafted 

Interaction
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சமூகவிஞ்ஞானம் 

5 

ஒங்கல் 
Kop, Cliff 

PASO பனிக்கட்டியாறாதல் Cliff glaciation 
ஓங்கற் சாய்வு Nip 
ஓசார் 

கொ 
ஒசியானியா Oceania 
ஒசு 

Auge 
ஒசோன் 

Ozone 
ஒட்டடுக்கு 

Imbrication 
ஒட்டத்திசை Set 
ஒட்டம் Current 
ஓடத்தபானிலையம் Packet station 
ஒடு Crust 
ஒணபிளண்டு Hornblende 
ஒண்பெலுசு Hornfels 
ஒரகலக்கோட்டெஇர்வாகி Perioeci 
ஒரங்கொள்கற்பார்த்தொடர் Fringing reef 
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கைத்தொழிலையோரிடப்படுத்தல் 

கைத்தொழிற்பயிர் 

கை.த்தொழிற்பிரதேசம் 
கைத்தொழிற்புரட்சி 

கைத்தொழிற்புவியியல் 

் கைத்தொழின்மையம் 

கைபாவு 

கையக்கு 

கையுருவான 
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Cuspate 

De roofing (of cave) 

Kurile current 

Kurosivo current 

Colloids 

Shingle 

bed 

bar 

Spit 

Colloidal 

Component 

Kettle hole 

Skerry 

Celtic 

migration 

Cambrian rock 

Pre-cambrian era 

rock 

Industry 

Industrial resources 

Localisation of industry 

Industrial crop 

region 

revolution 

Geography 

centre 

Kaibab 

Kayak 

Cheirographic



40 சமூகவிஞ்ஞானம் 

கொ 

கொக்கோ 

கொட்டூமீன் 

கொண்டுசெல்லல் 

கொண்டூசெல்லுங்கருவிகள் 

கொண்டூசெல்லுஞ்சாதனம் 

கொண்டூசெல்லுந்கொழில் 

கொண்டுசென்மண் 

கொண்டுவந்தவெப்பநிலை 

கொத்து 

கொத்துப்புல் 

கொத்துலாநது 

கொததுலாநதுப்புகார் 

கொதுிக்கசசெய்தல 

Gan Haein 

கொதித்தல் 

கொதிநிலை 

கொதிநீரூற்றுக்கள் 

கொந்தளிப்பு 

கொந தளிப்பு த தன்மை 

கொந்துவானாநிலம் 

கொமொற்று 

கொல்லும் உறைபனி 

கொலியோனியசுக்கசிவு 

கொலோசீனகாலம் (ஒலோசீன்காலம்) 

கொழுப்புப்பொருள்கள் 

கொள்ளைப்பொருளாதாரம் 

கொளுலீட்டி 

கொறியோலிசுவிசை 

Cocoa 

Shale 

Transport, Transportation 

Agents of transportation 

Means of transport 

Transit trade 

Transported soil 

Imported temperature 

Bunch 

grass 

Scotland 

Scotch mist 

Boil 

Boiler 

Boil 

Boiling point 

Geysers 

Turbulence, Swell 

Turbulivity 

Gondwana, land 

Commot 

Killing frost 

Coleoneous ooze 

Holocene era 

Fats 

Robber economy 

Harpoon 

Coriolis force



கோ 

கோக்கா 

கோக்கேசியா 

கோக்கேசியவினம் 

கோசு 

கோசேக்கன் 

கோசைன் 

கோட்காற்று 

கோட்சுற்றோட்டம் 

கோட்டப்பிரிவு 

கோடடுபபடம 

கோட்டைமதில் 

கோட்டொகுதியுரு 

கோட்டொகுதுி 

கோடிலெரா 

கோடை 

கோடைச்சூரியகண நிலைநேரம் 

கோடைமழை 

கோடைவற்றம் 

கோணக்கற்றிரள் 

கோணக்கற்றிரளல் 

கோணச்சட்டிமம் 

கோணகத்திணிவுவேகம் 

கோணத்தூரம் 

கோணம் 

கோணமானி 

கோணல் 

கோணவளவு 

கோணவேற்றநெடுங்கோடு 

கோணவேற்றம் 

கோணுணுக்குக்கருதுகோள் 

கோதாஞ்சன் 

கோதுமை 

கோதுமைவலயம் 

கோபாற்று 

கோயிற்பற்று 

கோரோசனையெருது 

கோள் 

புவியியல் 
47 

Cocoa 

Caucasia 

Cacasian race 

Causses 

Cosecant 

Cosine 

Planetary wind 

circulation 

Wapentake 

Chart 

Rampart 

Planetarium 

Planetary system 

Cordillera 

Summer 

solstice 

rain 

drought 

Agglomerate 

Agglomeration 

Angle sextant 

Angular momentum 

distance 

Angle 

Angle meter 

Diffraction 

Angular measure 

Altitude meridian 

Altitude 

Planetesimal hypothesis 

Cotangent 

Wheat 

belt 

Cobalt 

Parish 

Musk-Ox 

Planet
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கோளக்லேம் 

கோளத்திற்குரிய 

கோளம் 

கோளமிகை 

கோளமுசக்கோணவுரு 

கோளவகம் 

கோளவாதி 

கோளவுரு 

கோளவுருவவெறியம் 

கோளவுருவான 

ச 

சகாத்தம 

௪. இ, செ. அலகுகள் 

சங்கமப்பட்டினம் 

சங்கமம் 

சங்கமமாசம் 

சங்கிலி 

சந்ிலிநிலவளவீடு 

சங்கிலியம் 

சட்டம் 

சட்டமைல 

சட்டிமம் 

சட்டியப்டப்பனிக்கட்டி 

சட்டூ 

சடததுவம் 

சடப்பாயவியல் 

சடூதித்தரைமாறறம் 

சடைச்சணல் 

சணடபான் 

சணல் 

ச.தீதவிருடி. 
ச்ததி 

சத்திக்காப்பு 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Gore 

Spherical 

Sphere, Orb 

Spherical excess 

triangle 

Barysphere, Bathysphere, Centro- 
sphere 

Sphericist 

Spheroid 

Globular projection 

Globular 

Era 

C. G. 8. Units 

Confluence town 

Confluence 

Synodic month 

Chain 

Chain surveying 

Catenary 

Canon 

Statute mile 

Sextant 

Pancake ice 

Sudd 

Inertia 

Rheology 

Cataclystic 

Jute 

Sunderban 

Hemp 

Great bear 

Energy 

Conservation of energy



சத் இச்சொட்டு 

சதமப்பார் 

சதமமீற்றர் 

சதமவளவை 

சதுப்பு நிலம் 

சதுரக்கோட்டுமுறைப்படம் 

சந்திப்பட்டினம் 

சந்தியிசைவுவிதி 

சந்தியொளி 

சந் தியொளிவில் 

சந் திரசரகணம் 

சந்திரமாதம் 

சந்தை 

சந்தைநகர் 

சந்தைப்பட்டினம் 

சந்தைப்பொருள்பயிரிடல் 

சப்புசோலைற்று 

FLO DOH {STEM 

சமகணியக்கோடு 

சமகாந்தச் செறிவுக்கோடு 

சமகுடியிருப்பு வசதிககோடு 

சமகுளிர்க்கோடு 

சமச்சாய்வுமடிப்பு 

சமச்சீரில்மடிப்பு 

சமச்சீரில்லாத 

சமச்சீரானமடிப்பு 

சமச்சீருள்ள 

சமசரிவான 

சமசரிவுக்கோடு 

சமசாய்வுககோடு 

சமசாய்வுமடிப்புக்கள் 

சமதடிப்புக்கோடு 

சமதற்கனவளவுக்கோடு 

சமநிலப்பாப்பு 

சமநிலை 

சம .நிலைக்கோடு 

சமதநிலைத்தன்மை 
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Quantum 

Centibar 

Centimeter 

Centigrade 

Bog 

Graticule map 

்் | Graticule 

Junction town 

Law of Accordant Junction 

Twilight 

Twilight arch 

Lunar eclipse 

month 

Market 

town 

town 

gardening 

Saprolite 

Isometric 

Isopleth 

Isodynamic line 

Isoikete 

Isocryme 

Tsoclinical fold 

Asymmetrical fold 

Asymmetrical 

Symmetrical fold 

Symmetrical 

Isogonic 

Tsogonal line, Loxodrome, Rhumb 

line 

Isocline 

Isoclinic fold 

Isopachyte 

Isostere 

Plain tract 

Equilibriun 

Contour or contour line 

Isostasy
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சமநிலைப்பக்கப்பார்வை 

சமநிலைப்பாறை 

சமபாப்பெறியம் 

சமபனியுருகுகாலக்கோடு 

சமபுவிநடுக்கக்குவியம் 

சமபுவிநடுக்கக்கோடு 

சமபுவிநடூக்கத்துக்குரிய 

சமபுவியக வெப்பக்கோடு 

சமபுவியகவெப்பப்பரப்பு 

சமபெறுமானககோடு 

சமமப்புக்கோடு 

சமமமை வீழ்ச்சிக்கோடு 

சமமாரி வெப்பநிலைக்கோடு 

சமமின்மைச் சாய்வுவிதி 

சமல் 

சமவடர்த திக்கோடு 

சமவடர்த திமேற்பரப்பு 

சமவடிக்கோடு 

சமவடிவுடைமை 

சமவமுக்கககோடுகள் 

சமவமுக்க நிலைப்படம் 

சமவருக்க மட்டம் 

சமவரழுக்க மாறறக்காற்று 

சமவமுக்கமாற்றவிடக்கோடு 

சமவழுக்கவடர்த திப்பாய்பொருள் 

சமவயதான 

சமவலுவுள்ள 

சயவளவுக்கோடுகள் 

சமவற்றுப்பெருக்குககோடு 

சமலிராக்காலப்புள்ளி 

சமவிராக்காலம் 

சயலவிராக்கோடு 

சமவீச்சக்கோடு 

சமவுயரககோட்டிடை 

சமவுயாக்கோட்டு இடைச்செருகல் 

சமவுயரக் கோட்டுப்படம் 

சமவுயரக்கோடு 

சமவுயரவிடை 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Profile of equilibrium 

Balanced rock, Pedestal rock 

Equal area projection 

Tsotac 

Tsoseismic focus 

Tsoseismal, Isoseismic line 

Isoseismal, Isoseismic 

Isogeotherm 

Isogeotherm 

Isogram 

Isoneph or Isonephelic line 

Isohyet, Equipluve 

Isocheim 

Law of unequal slope 

Shamal 

Isopycnic 

Isopycnic 

Isobase 

Isomorphism 

Isobars or Isopiestic lines 

Isobaric chart 

Isopiestic level 

Isallobaric wind 

Isallobar 

Barotropic fiuid 

Even aged 

Equivalent 

Isometric line 

Cotidal line 

Equinoctial point 

Equinox 

Equinoctial line 

Iso amplitude 

Contour interval 

interpolation 

maps, Contoured map 

Contour, Contour Line 

Contour interval



சமவுவர்ப்புக்கோடு 

சமவெத்திரப்பு 

சமவெண்கோடு 

சமவெப்பக்கோடு 

சமவெப்பக்கோட்டுக்குரிய 

சமவெயிற்காலக்கோடு 

சமவெளி நிலை 

சமவெளிவமி 

சமவொழுங்கல்முறையிடக்கோடு 

சமுத்திரக்கால நிலை 

சமுத்திரத் தரை 
சமுத்திரத்தாழி 
சமுத்திரத்துக்குரிய 

சமுத்திரத்தீவு 
சமுத்திரப்படிவு 
சமுத்தாப்பெருவமி 

சமுத்திரம் 
சமுத்திரவடிகால் 

சமத் திரவடித் களம் 
சமுத்திரவியல் 

சரத் தரவியாபாரவழி 

சமத் திரவோட்டம் 

சமான 

சயர் (கோட்டம்) 

சர்வதேசததுக்குரிய 

சர்வதேசத்தே கிக்கோடு 

சர்வதேச தேசப்படம் 

சரக்குச் சந்தை 

சரக்குவகை 

சரசன் 

சரளைமண் 

சரா 

சராசரி 

சராசரிக்கடன்மட்டம் 

சராசரிக்கோளமட்டம் 

சராசரிஞாயிற்றுதாள் 

சராசரிஞாயிற்றுநேரம் 

சராசரித்தூரம் 

சராசரி நேரம் 

சராசரிப்பெறுமானம் 

சராசரிமழைவீழ்ச்சி 
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Isohaline 

Isentrope 

Isorithm 

Isothermal, Isotherm, Isothermal line 

Isothermous 

Isohel 

Plain stage 

track 

Isanomaly 

Oceanic climate 

Ocean floor 

trough 

Oceanic 

island 

Ocean deposit 

highway 

Ocean 

Oceanic drainage 

Ocean bed 

Oceanography 

Ocean trade route 

current 

Samoon 

Shire 

International 

International date line 

map 

Stock market 

Stock 

Sarsen 

Laterite soil 

Jarrah 

Mean, Average 

sea level 

sphere level 

solar day 

time 

distance 

time 

value 

rainfall, Average rainfall
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சராசரிவெப்ப நிலை 

சரித் திரகாலத்துக்குமுற்பட்ட 

சரித் திரகால த்துக்கு முற்பட்டமனிதன் 

சரிவானதளம் 

சரிவில்புள்ளிக்கோடு 

சரிவு 

சரிவுக்கோணம் 

சரிவுச்சமதளம் 

சரிவுச்சாய்வு 

சரிவுப்பாறை 

சருக்கரைச்சுண்ணாம்புக்கல் 

சல்வியாப்புதர் 

சலவைக்கல் 

சலிபியூற்று 
சவன்னா 

சனி 

சா 

சாக்டைல் 

சாக்கோ 

சாஞ்சபிளாந்தெடர் சைன்வளைகோட்டெறியம் 

சாதனமாற்றுப்பட்டினம் 

சாதாழை 

சாதாமைவரை 

சாது 

சாந்தா அனா 

சாந்துரு (வெளியடையற்சமவெளி) 
சாம்பர்க்கூம்பு 

சாம்பற்கூம்பு 

சாம்பனிறமண் 

சாமன் 

சாய்தளம் 

சாய்ந் தமடிப்பு 

சாய்ந்தமடிப்புக்கள் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Average temperature, Mean tem- 
perature 

Prehistoric 

man 

Oblique plane 

Agonic line 

Fall, Declination 

Angle of declination 

Pediment 

Dip slope 

Escarpment or Slope 

Sacchariod limestone 

Sage brush 

Marble 

Chalybeate 

Savanna 

Saturn 

Dead Sea 

Chaco 

Sanson-Plamstead sinusoidal pro- 
jection 

Transfer town 

Seawrack, Algae 

Algal line 

Genus, Caste 

Santa Ana 

Sandr 

Cinder cone 

Ash cone 

Podzol, Podsol 

Salmon 

Tnclined plane 

Recumbent fold 

Nappe



சாய்படைகள் 

சாய்விசைவின்மை 

சாய்வில்கோடு 

சாய்வு 

சாய்வுக்கதிர்கள் 

சாய்வுக்குறை 

சாய்வுச்சரிவு 

சாய்வுச்செங்குத்து 

சாய்வுத்தகளம் 

சாய்வுப்படத்துக்குரிய 

சாய்வுமானி 

சாய்வுமுகவிறக்கமுள்ள 

சாய்வுமுரண் 

சாய்வுவிகதக்காற்று 

சாய்வுவிகிதம் 

சாய்வோடிசையாத 

சாயங்கால நுண்மமை 

சாயந்தோய்த்தல் 

சார்நிலை 

சார்தாடு 

சாரடர்த்தி 

சாராமாறி 

சாரீரப்பதன் 

சாவா (யாவா) 

சாவேரி 

சாளிசின விதி 
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Inclined strata 

Discordance of dip 

Aclinic line 

Dip, Slope 

Slanting rays 

Dip fault 

slope 

Strike 

Dip plane 

Clinographic 

Clinometer 

Cataclinal 

Anti-dip 

Gradient wind 

Gradient 

Anaclinal 

Serein 

Dyeing 

Relative position 

Dependency 

Relative density 

Parameter 

Relative humidity 

Java 

Mortlake 

Charle’s Law
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௫ 

சித் திரசிகண்டி 

சித் திரலிளக்கப்படம் 

சித்திரனல்லாப்புல்லு 

சிப்பிகள் 

சிப்பிச்சுண்ணாம்புக்கல் 

சிப்பிப்பண்ணை 

சிபெயின் 

சிமிட்டியருலி 

சியம் 

சியோபியம் 

சில்லி 

சில்லுததாரமானி 

சில்லுவிளக்கப்படம் 

சிலிக்கா 

சிலிககாகக?வு 

சிலிக்கேறறு 

Hot grr 

சிலூரியன் 

சிலூரியாக்கசிவு 

சிலூரியாப்பாறை 

சிலேற்று 

சிற்பம் 

சிற்றச்சு 

சிறறசசுக்கோளம் 

சிற்றச்சககோளவுரு 

சிற்றடர்காடு 

சிற்றமுக்கப்பிரதேசம் 

சிற்றருவி 
சிறறாறு 
சிற்றியறகைப்பிரதேசம் 

சிறறுருசா 

சிறறேரி 

சிற்றோங்கல் 

சிறப்பட்டவணை 

சிறப்பு 
சிறப்பு வெப்ப நிலை 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Bear 

Pictorial diagram 

Citronella grass 

Shells 

Shelly limestone 

Oyster fisheries 

Spain 

Bourne 

Simoom 

Geobiam 

Chilli 

Perambulator 

"* | Odometer (Hodometer) 

Wheel diagram 

Silica 

Siliceous ooze 

Silicate 

Bristle fibre 

Silurian 

ooze 

rock 

Slate 

Sculpture 

Minor axis 

Oblate sphere 

spheroid 

Spinney 

Barometric-low 

Barn, Brook, Streamlet 

Riverlet 

Minor natural region 

ursa 

Mere 

Falaise, Nip, Kopje 

Characteristic sheet 

Optimum 

temperature



சிறிய பாறைத்தீவு 
சிறியவந்திலீசு 

சிறுகடனீரேரி 

சிறுகாட்டுக்குன் று 

சிறுகாட்டூப்பள்ள த்தாக்கு 

சிறுகாட்டோரக்குடிசை 

சிறுகாடு 

சிறுகுடா 

FOG! 
சிறுகுளம் 

சிறுகுன்று 
சிறுகோள் 

சிறுசதுப்பு நிலம் 

சிறுசண்ணாம்புக்கணு 

சிறுதரவழிப் பருத்தி 
சிறு தலையீடு 
சிறுகீவகற்பம் 

சிறுதீவு 
சிறுதுணேயருவி 

சிறுபடி 

சிறுபுதர் 
சிறுமரக்காடு 

சிறுமலையேரி 

சிறுமழை 

சிறுமுகம் 

சிறுமேசை 

சிறுவட்டக்குன்று 

கிறுவட்டம் 

சிறுவில் 

சிறைப்பிரிப்புவடிகால் 

சிறொக்கோ 

சன்கோானா 

சினூக்குக்காற்று 
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Stack 

Lesser antilles 

Fleet 

Hummock, Hurst 

Dell 

Dingle 

Holt 

Wood 

Slough, Cove 

Slough, Slunk 

Mere 

Hillock 

Planetoid, Asteroid 

Slough 

Kankar 

Short staple cotton 

Minor intrusion 

Bill 

Islet 

Creek 

Terracette 

Maquis or Machia 

Coppice or Copse 

Tarn 

Smaller rain 

Facet 

Meseta 

Knoll 

Small circle, Sub-cycle 

Minor arc 

Pinnate drainage 

Sirocco 

Cinchona 

Chinook wind
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௪ 

சீக்கன 

Fait 

சீமந்திணைப்பு 

சீமந்து 

சீமைற்நர் 

சீற்றா 
சீறருலி 

சீறல 

சினத்துககுரிய 

சீனப் பெருஞ்சுவர் 

சீனர் 

சீன 
சினாக்களிமண் 

சீனாப்பண்டங்கள் 

a 

சுங்கமில் துறை 

சட்டி 

FEM CLD {EBD 

சண்ணாம்புக்களிமண் 

சுண்ணாம்புப்பாறை 

சுமை 

சுமைக்கப்பல் 

சுரங்கம் 

சாரங்கம த்தல் 

சாரங்கமறுப்போன் 

FICO _G 

சுராக்கூட்டம் 

சுராவிற்குரிய 

ச௬ருங்கல் 

சுருங்கண்டூட்டு 

சுவடு 

சுவர்மூட்டு 

சுவடுபஇகருலி 

சுவீடன் 

சுமல்கருவி 

சுழல்முறைப்பயிர்ச்செய்கை 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Secant 

Cedar 

Cementation 

Cement 

Semites 

Saeter 

Rill 

Spout 

Chinese 

Great Wall of China 

Chinese 

China 

China clay 

Chinaware 

Free port 

Pointer 

Limestone 

Marl 

Calcarious rock 

Load 

Cargo ship 

Mine 

Mining 

Miner 

Corrosion 

Jurassic group 

Jurassic 

Contraction 

Shrinkage joint 

Track, Trail, Spur 

Mural joint 

Pedograph 

Sweden 

Gyroscope 

Rotation of crop



சுழலாவியக்கம் 

சுழற்சித் திரும்பல் 

சுழி 
சுழிகாற்று 
சுழிச்செயல் 

சுழிப்பரவல் 

சுழிப்பு 

சுழியிடமாற்றுகை 

சுமற்சியியக்கம் 

சுற்றுரிவுமலை 

சுற்றிலுள்ள நிலம் 

சுற்றுகை 

சுற்றுமடிப்பு 
சுற்றுமானி 

சுற்றுரிவு 
சுற்றோட்டம் 

FQ 

ந 

சூரியகடிகாரம் 

சூரியகளங்கம் 

சூரியகளங்கவட்டம் 

சூரியகளங்கவெண்கள் 

சூரியகரகணம் 

சூரியசரிவுகாட்டியினளவுமட்டை 

சூரியதம்பம் 

சூரியவாதை 

சூழ் நிவையியல 

சூழல் 
சூழலாதிககவாதி 

சூறாவளி 
சூறாவளிச் சுவடு 

சூறாவளிப்பிறப்பு 

சூறாவளிமழை 

சூறாவளியமுக்கவிறக்கம் 

சூறாவளியாட்சி 

சூறாவளியிறக்கம் 

சூறாவளிவானிலை 
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Trrotational motion 

Rotational deflection 

Eddy 

Whirlwind 

Eddy action 

diffusion 

Vortex 

Eddy transfer 

Rotational motion 

Mountain of circumdenudation 

Peripheral land 

Revolution 

Pericline 

Cyclometer 

Circum denudation 

Circulation 

Shark 

Sundial 

Sun-spot 

cycle 

Sunspot numbers 

Solar-eclipse 

Analemma 

Sun-pillar 

Sun stroke 

Ecology 

Environment 

Determinist 

Cyclone 

Cyclone track 

Cyclogenesis 

Cyclonic rain 

depression 

control 

depression - 

weather
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செ 

செக்கன் 

செங்கடல் 

செங்களிமண் 

செங்கற்களிமண் 

செங்குத்தான 

செங்குத்துக்குறை 
செங்குத் துப்புவியசைவு 

செங்குத்துவரைப்படம் 

செஞ்சே.று 

செடி 

செதில்பிரிந்தழிதல 

செதிள்வான 

செதுக்கற்பெருங்கல் 

செப்பமிடுதல் 

செபமாலையுருவான (வாவிகள்) 
செம்பூராங்கல்லாதல் 

செம்பூரான்கல் 

செம்பூரான் மண் 

செம்மண 

செமமணி 

செம்மறிச்சுவட்டுவழி 

செம்மறிபபணணை 

செம்மறிப்பெருமேய்ச்சனில% 

செம்மறியுருப்பாறை (உரோசுமாற்றோனே) 

செய்குனறு 

செய்கைக்குன்று 

செய் நிலம் 

செய்படி 

செயபயிர 

செயழுகடு 

செய்முறைத்தரைத்தே £ற்றம் 

செய்னாறைப்புலியியல் 
செயற்கைத்துறைமுகம் 

செயற்கைமுறையான 

செயித்தன 

செமின்றெலமோனின்றீ 

செருகித் தீப்பாறை 

செரோசெம் (மண்) 

செலுசியசளவைக்இட்டம் 

செலுத்தற்றிறன் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Second (time) 

Red Sea 

clay 

Brick clay 

Normal 

fault 

Perpendicular earth movement 

Orthography 

Red mud 

Brush 

Desquamation 

Mackerel sky 

Megalith 

Overhaul 

Paternoster (Lakes) 
Lateritisation, Laterisation 

Laterite 

soil 

Terra rossa 

Garnet 

Sheep walk 

run 

ranch 

Roches moutonnées 

Burrow 

Tumulus 

Culture 

Lynchet (Linchet) 

Crop 

Lynchet (Linchet) 

Cultural landscape 

Practical Geography 

Artificial harbour 

Artificial 

Seistan. 

St. Elmo’s fire 

Bysmalith 

Serozem 

Celsius scale 

Transmissivity



செலுத்திய வாயுக்கூணடு 

செவ்வக த் ,திண்மமழூட்டு 

செவ்வகவடிகால் 

செவிப்புலனாகு தன்மை 

செல்வாசு 

செவ்விந்தியன் 

செவ்வூ தாவொளி 

செறிந்தவேளாணமை 

செறிவான பயிர்ச்செய்கை 

செறிவு 

செனன் 

செனோலிது 

செனோற்று 

சே 

சேணமலைத்தொடர் 

சேணாசம் 

சேதனப்பொருட்பாறை 

சேதனப்பொருள் 

சேதனவமழுக்குவளரி 

சேதனவுறுப்புக்குரிய 

சேதனவுறுப்புத் திரவியம் 

சேதனவுறுப்புப்படிவு 

சேய்மைமுழக்கம் 

சேர்க்கன் 

சேர்ந்தவெப்பறிவை 

சேறறுக்கல 

சேற்றுக்கோடு 

சேற்றுச்சிறுகுடா 

சேற்று நிலம் 

சேற்றுப்பிரதேசம் 

சேற்றுவளரி 

சேறு 

சேறுவாருதல் 

சேற்றெரிமலை 

சேனாப்பமிர்ச்செய்கை 

4——J. N. B 9176 (4/60) 

புவியியல் 

Pilot balloon 

Cuboidal joint 

Rectangular drainage 

Audibility 

Selvas 

Red Indian 

Purple light 

Intensive cultivation 

cultivation 

Intensity 

Xenon 

Zenolith 

Cenote 

Saddle-reef 

Chernozem 

Organic rock 

Organism 

Saprophyte 

Organic 

material 

deposit 

Brontides 

Zircon 

Accumulated temperature 

Mud stone 

line 

Bayon 

Marsh 

‘* | Quagmire 

Everglade 

Hygrophyte 

Slough, Slunk 

Dredging 

Mud volcano 

Chena cultivation 
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சை 

சைசற்சணல் Sisal hemp 
சைபீரியாவின் உயர்வளியமுக்கப்பிரதேசம் Siberian High 
சைமா ் ் Sima 
சையல் Sial 
சைன் Sine 
சைன்வளைகோட்டெறியம் 

சைன்வளைகோடு 

சொ 

சொண்டுக்கக்குகை 

சொரிமணல் 

சொல்பாத்தரா 

சொலானோ 

சொலியோனி (எரிமலைப்பிரதேசத் தாரை) 

சொறிமேட்டுநிலம் 

சோ 

சோக்கு 

சோக்குக்காலம் 

சோக்குக்குரிய 

சோக்குப்பாறை 

சோடன் (மன்கனமீதி) 

சோண்டா 

சோதி 

சோதியொளிவட்டம் 

சோண்டாக்காற்று 

சோண்டேவாயுக்கூண்டு 

சோலை 

சோலை த் துடை 

சோலை நிலம்: 

சோளம் 

சோற்பாத் தரா நிலை 

சோனகர் 

Sinusoidal projection 

Sine curve 

Labial eruption 

Quick sand 

Solfatara 

Solano 

Sofioni 

Scabland 

Chalk 

Cretaceous 

Cretaceous 

rock 

Sawden 

Zonda 

Aurora 

Auroral corona 

Zonda, 

Sonde balloon 

Grove 

Brake 

Parkland 

Indian corn, Maize 

Solfatara stage 

Moors



ஞா 

ஞாயிற்றடிப்பு 
ஞாயிற்றண்மை 

ஞாயிற்றாண்டு 

ஞாயிற்றுக்கதிர்வீசல் வெப்பமானி 

ஞாயிற்றுச்சத்தி 
ஞாயிற்றுச்சாரசரிநேரம் 

ஞாமயிற்றுச்சேய்மை நிலை 

ஞாயிற்றுத்தொகுதி 
ஞாயிற்றுநாள் 
ஞாயிற்று நிறமாலை 
ஞாயிற்றுநோம் 

ஞாயிற்றுப்போலி 

ஞாயிற்றுப்போலி- வலையம் 

ஞாயிற்றுமாதம் 

ஞாயிற்றுமாறிலி 

ஞாயிற்றுவற்றுப்பெருக்கு 
ஞாயிற்றுலீதி 
ஞாயிற்றுவெப்பவலுமானி 

ஞாயிற்றுவெப்பவழங்கல்வீத மானி 

ஞாயிற்றுவெப்பம் 

ஞாயிற்றொளிப்படம்பிடிகருவி 

ஞாயிற்றொளிபதிகருவி 

ஞாயிறுகாட்டி 

ஞாயிறுமானி 

ஞாயிற்றுமையமான 
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Sun stroke 

Perihelion 

Solar year 

radiation thermometer 

energy 

mean time 

Aphelion 

Solar system 

day 

spectrum 

time 

Parhelion, Mock sun 

Mock sun ring 

Solar month 

constant 

tide 

Ecliptic 

Actinometer 

Pyrheliometer 

Solar heat 

Heliograph 

Sunshine recorder 

Helioscope 

Heliometer 

Heliocentric
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த 

தகட்டியக்கம் Laminar motion 

தகடாகுபாறை Schist 

தகடாகாப்பனிப்பளிங்கு Frazilisation 

ககடாதல் Lamination 

ககடாதற்றளம் Lamination plane 

5&6 Lamina 

தகரத்திலடைத்தல் Canning 

தகரத்திற்பழமடைத்தல் Fruit canning 
SOBLIY Stress 

தங்கற்பனிக்கட்டியாற்றுப்படிவு Stadial moraine 
தங்குகல் Dolmen 
தட்டையுச்சிலிலங்கல் (கனித்தகுனறு) Butte (Butt) 
தடக்காற்று Trade wind 

தடம் Loop 

SLUT DI river 
தடுசுவர் Groyne (Groine) 

தடுப்பு 
Barrage 

தடுப்புக்கறபார்த்தொடர் Barrier reef 
,தடுப்புப்பனிககட்டி ice 

குடுப்பேரி 

தடை (துண்டம்) 

தடைப்பாறை 

தடைமலைகள் (துண்டமலைகள்) 

தண்டரா 

தபாலோடம் 

தபு 

தயபேசு 

தயோரைற்று 

அரவுக்கோடு 

,கதரளமுிலை 

sous) 

கரிசுநிலம் 

தரைக்கழ்நீர் 

துரைக்கீம்மேடை 

Lake 

Block 

Resistant rock 

Block mountains 

Tundra 

Packet boat 

Tuff 

Diabase 

Diorite 

Datum line 

Pearl cloud 

Terai 

Heather or Heath 

Underground water 

Subterranean platform



தரைக&£ழ்வடிகால் 

குரைக்கீழருவி 

துரைக்கீமூற்று 

துரை த்தோற்றப்படம் 

தீரைத்தோற்றம் 
துரைத்தோற்றவியல் 

தரைத்தோற்றவியலுக்குரிய 

தரைப்படிவு 

குரைப்பனிக்கட்டியாற்றுப்படிவு 

'தரையண்மைவெப்பநேர்மாறல் 

தரையுயர்ச்சிவேற்றுமை 

குரையுயர்ச்சிவேற்றுமைமழை 

துரைவழி 

குரைவீக்கம் 

குல்மேசியாக்கடற்கரை 

தலை€ழ்த்தரைததோற்றம் 

குலை£ம்மடிப்பு 

குலைதகர் 

தலைமுகத்தின்னல் 

தலைமுறை 
தலைமைத்தெரு 
துலையணையெரிமலைக்குழம்பு 

துலையளவுகாட்டி. 

தலையற்ற ஆறு 
குலையிடகுமிழ் 

தலையீட்டுக்கிடைத்தீப்பாறை 

தலையீட்டூத்தகடுகள் 

தலையீட்டுப்பாறை 

குலையீடு 

தலைவாற்குன்று 
குவாளித்தபாறை 

SANG SO 

தள்ளல் 

தள்ளற்பாறை 

தளத்திடைக்குன்று 

தளத்தெறிகோளம் 

தளந்தளமாகத்தகடாதல் 
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Underground drainage 

Subterranean stream 

Underground spring 

Relief map 

Relief 

Hypsography 

Hypsographic 

Drift 

Ground moraine 

Ground temperature inversion 

Relief 

rain 

Overland-route 

Ground swell 

Dalmatian coast 

Inverted relief 

Inverted fold 

பட் 

Capital 

Headward erosion 

Age 

Principal road 

Pillow Lava 

Cephalic index 

Beheaded river 

Boss 

Intrusive sills 

sheets 

rock 

Intrusion 

Crag and tail 

Striated rock 

Grooving 

Extrusion 

Extrusive rock 

Inselberg 

Planisphere 

Plane lamination



04 

தளபீடம் 

தளபீடவளவை 

தளர்பாறைப்படை 

தற்கனவளவு 

தற்சமவமுக்கவடர்த் இிப்பாய்பொருள் 

தற்பதிவுத்திரவமில்பாரமானி 

தற்பிரதேசப் பிறப்புள்ள 

தற்பொறிமழைமானி 

தறிகள் 
தீறுக்கணித்த 
தன்மேற்காவுகை 

தனமேற்காவுகைநழுவுவீதம் 
தன்னாட்சி 

தன்னியக்கமுள்ள 

குன்வெப்பம் 

தன்னீர்ப்பு 

தன்னீரப்பதன 

தன்னொளிர்வுள்ளபொருள் 

,தனிமையாக்கல் 

தனித்த பாறை 

தனித்தவுச்சி 
தனிப்பூச்சியம் 

தனியீரப்பதன் 

தனியுறுதிநிலை 
தனியெல்லைகள் 

தனிவறட்சி 

தனிவெப்ப 'நிலை 

தனு 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Plane table 

survey 

Regolith 

Specific volume 

Auto-barotropic fluid 

Aneroidograph 

Autochthonous 

Hyetograph 

Looms 

Scrog 

Auto-convection 

Auto convective lapse rate 

Autonomy 

Automatic 

Specific heat 

gravity 

humidity 

Self-luminous body 

Isolation 

Carr 

Bornhardt 

Absolute zero 

humidity 

stability 

extremes 

drought 

temperature 

Sagittarius



தா 

தாக்கமையம் 

தாங்க 

காட்கூழ் 

தாண்டுதல் 

தாது 

தாதுக்கனிப்பொருள் 

தாமதித்த சளையாற்றுச்சந்தி 
காரரை 

தாலதெய் 

கதாவரக்கூட்டங்கள் 

தாவரத்தொடர்ச்சி 

eras pu 

தாவரப்பிரதேசங்கள் 

காவரப்புவியியல் 

காவரம் 

.காவரவலயம் 

தாவரவாழ்க்கை 

,காவரவினம் 

தாவரவுருவிலங்கு 

தாழ்நிலம் 
தாஜ்நீர்க்குறிப்பு 

தாஜ்புதர் 
தாழ்வுக்கானனீர் 

தாழ்வரிசைப்பிரதேசம் 

தாழகலக்கோடு 

தாழமுக்கக்கமுத்து 

தாழமுக்கத்தாழி 
தாழமுக்கத்தொகுதி 

தாழமுக்கம் 

S ஈழருக்கவலயம் 

தாழி 
தாழிக்குறை 
தாழிக்கோடு 

தானியங்கள் 

தானியம் 

தானியவகை 
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Centre of action 

Buffer 

Paper, Pulp 

Traverse 

Ore 

Lode 

Deferred tributary junction 

Jet 

Palm oil 

Plant association 

Sequence of vegetation 

Vegetable oil 

Plant regions 

Phytogeography, Plant geography 

Vegetation 

zone 

Plant life 

Flora 

Zoophyte 

Lowland 

Low Water Mark 

Garringue 

Inferior mirage 

Stow 

Low latitude 

Col 

Trough of low pressure 

Low pressure system 

Low pressure 

belt 

Trough 

fault 

line 

Pulses 

Grain, Corn 

Cereals



06 

தி 

திகதிக்கோடு 

திசித்துச 
திசை 

திசைகாட்டி, நிலவளவீடு 

இசைகாட்டி, 

இசைகாட்டிச்சரிவு 

இசைகாட்டித் இக்கு 

இசைகாட்டித் இக்குகள் 

இிசைகாட்டிப்பத இரம் 

திசைகாட்டிப்பெட்டி 

இசைகாட்டிமுகப்பு 

இசைகாட்டியூசி 

திசை கோட்சேர்க்கை 

இசைகோள் 

திசைவில் 

,இசைவில்லெறியம் 

திடீரெனக்களம்புஙகாறறு 

திண்மவரைப்படவெறியம 

இண்மவிளககப்படம 

இணிவுக்காப்பு 

இணிவுமாற்று 
திணிவுவேகம் 

,திணிவுவேே 

,திணிவுவேலைப்பாடு 

திமிங்கம்பிடிதொழில 

தியூத்தர் 
தியோடலைறறு 

இரட்படைமுகில் 

இரட்புகைமூல 

திரணமமைமுூல் 

திரண்மழைமுலை 

,திரண்முடில் 

,கிரயா9க்கு 

திரயாசிக்குப்பாறை 

இரயா?க்கு த்தொகு இ 

இரயாசுக்கூட்டம் 

திரயாசுப்பாறை 

சமகவிஞ்ஞானம் 

Date line 

Tsetse 

Direction 

Compass Survey 

Compass, Vane 

Compass declination 

direction 

Points of compass 

Compass card 

Binnacle 

Compass dial 

needle 

Orientation 

Bearing 

Azimuth 

Azimuthal projection 

Squall 

Stereographic projection 

Block diagram 

Conservation of mass 

Mass exchange 

Momentum 

Stockwork 

Stockwork 

Whaling industry 

Teutonic peoples 

Theodolite 

Cumulo Stratus 

nimbus cloud 

nimbus 

cloud 

Cumulus 

Triassic 

rock 

Triassic system 

group 
rock
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திரவம் .. Liquid 

'தஇரவமில் நுண்பாரமானி .. Statoscope 

HDHoaMeounsione .. Aneroid barometer 

Seu .. Material 

இரள் .. Brash, Swarm 

. Concretion 

திரளுதல் ் { Cocgultion 

திரளை .. Concretion 

Sarg .. Strath 

திராமொத்தானா .. Tramontana 

.திரிகோணகணித நிலையம் .. Trigonometrical station 

திரிகோண£ணிதம் .. Trigonometry 

'திரிகோணகணிதமுறைஅளவீடு .. Trigonometrical Survey 

இரிகைக்கல் .. Millstone 

தருத்தம் .. Correction 

திருப்பும் விசை .. Deflecting force 

திரும்புமுகம் .. Steering line 

திரும்பல் .. Deflection 

இரைக்காந்தர் .. Dreikanter 

'திறந்தவெளிகள் .. Campus 

திறந்தவைப்பு 
.. Exposure 

திறமை .. Resource 

திறவுகோல் (படத்) .. Key of map 

(ஆற்றுச்சுமைத்) திறன் .. Calibre (of river Load) 

இன்றபள்ள த்தாக்கு (அரித்த. .) .. Eroded valley 

இன்னல் (அரிப்பு) Corrosion, Erosion 

இன்னல்வட்டம் (அரிப்பு...... ) emer 

இன்னலின்£ழ்வட்டம் .. Sub-cycle of erosion 

இன்னன்மலை .. Mountain of erosion 

'இன்னனமேட்டுநிலம் .. Plateau of erosion 

தனே 
.. Millet 

'தனைமழை 
. rain
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தீ 
இக்கல் 

இக்களிமண் 

இக்கற்பாறை 

இப்பாறை 

இப்பாறைத்தொமிற்பாடு 

இப்பாறைப்பேற்றுக்குரிய 

இப்பாறைமூனை 

இப்பாறையுற்பத்தி 
இபகற்பத்துக்குரிய 

இபகற்பம் 

இமீள்சத்இப்படிவு 
படிவு) 

தீரம் 

இலின்சன்றிரை 

திவு 
இவுக்காலநிலை 

இவுக்கூட்டம் 

தவுத்தன்மை 
இன் 

(தீப்பாறைப் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Flint 

Fire clay 

Chert 

Igneous rock 

activity 

Pyroclastic 

Apophysis 

Igneous origin 

Peninsular 

.. Peninsula 

பேற்றுப் 

.. Pyroelastic deposit 

Strand 

Stevenson screen 

Island 

Insular climate 

Archipelago 

Insularity 

Fodder



த் 

துடிப்புக்கள் 

துண்டவமைப்பு முறையான 

துண்டித்தசுவடு 

துணிக்கை 

துணித்தபாறைத்தொடர் 

துணை 

துணைச்சூறாவளி 

துணைப்பிரிமேடு 

துணையாறு 

துணையிறக்கம் 

துருவநட்ச த் திரக்கூட்டம் 

துருவமான் 

துருவல்கள் 

துளிர்த்தல் 

துளைத்தல் 
துளையுள்ளவெரிமலைக்குமம்பு 

துறைப்பட்டினம் 

துறைப்படம் 

துறைமுகம் 
துறைமேடை 

தூ 

தூக்கணாங்குருவிப்பொந்து 

தூசு 

தூசுப்புயல் 

தாசுப்பேய்கள் 

- தூசுமானி 

தூாசெண்ணி 

தூரமானிச்சக்கரம் 

தூறல் 

தூறு 

தூறுதல் 
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Pulses 

Cataclastic 

Truncated spur 

Particle 

Truncated spur 

Secondary 

cyclone 

divide 

Affluent 

Secondary depression 

Minor Ursa 

Reindeer 

Detritus 

Foliation 

Boring 

Scoria 

Port 

Portolan Charts 

Harbour 

Quay 

Swallow hole 

Dust 

storm 

devils 

Conimeter 

Dust counter 

Delineator 

Drizzle 

Floccule 

Drizzle
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தெ 
தெக்கன் 

தெக்கன்சொட்டர் 

தெப்புவெளிகள் 

தெராஉ௰றாசா 

கதெரோப்படாக்கசிவு 

தெல்லாத்தூரிக்கு 

தெவன்காலம் (ப. செ. ம. ௧.) 

தெளிநதவானிலை 

தெறித்தல் 
தென்கடூங்குளிாவலயம் 

தெனகாந்தமுனைவு 
தெனழ்ப்பருவக்காறறு 

தென$ழ்வியாபாரககாற்று 

தெனபாற்குரிய 

தென்புள்ளடி, 

தென்முனைவு 

தெனமுனைவுசசோதி 

தெனமுனைவுவட்டம் 

தென்மேற்குபபருவக்காறறு 

தென்மேறபருவககாற்று 

தென்வடடம் 

தென்றிசைவெடிகாற்று 

தென்னகலகைகோடு 

தென்னரைக்கோளம் 

தெனனிடைவெபபவலயம் 

தே 
தேசபபடத்தொகுதி 

தேசப்படம் 

தேசெந்தெசிமல (முற நூறறிலொன்று) 
GaGa 

தேயவு 

தேய்வுப்பீடபூமி 

தேய்வுமேடு 

தேர்வுறிஞ்சல 
தேனீவளர்த்தல 

Decken 

Deckenschotter 

Steppes 

Terra rossa 

Pteropod ooze 

Tellaturic 

Devonian (old red 3, 5.) 

Clear weather 

Reflection 

South frigid zone 

magnetic pole 

8. E. monsoon 

trades 

Austral 

Southern cross 

South pole 

Australis aurora 

Antarctic circle 

South-West monsoon 

monsoon 

Southern Circuit 

Southerly burster 

South latitude 

Southern hemisphere 

South temperature zone 

Atlas (Map) 

Map 

Tercentesimal 

Tethya 

Degradation, Abrasions 

Abrasion table land 

platform 

Selective absorption 

Bee keeping



தை 

தைக்கா 

தைபூன் 

ஒை தயற்றக்கசிவு 

தையற்றம் 

தொ 

தெர்குதி 
ட தொகையிடல் 

தொங்கற்பனிக்கட்டி 

தொங்கா 

தொங்குபள்ளத்தாக்கு 

் தொட்டி 

தெ £ட்டித்தீப்பாறை 

தொடக்கமேற்பரப்பு 

@) தாடக்கவடிவம் 

தொடக்கவிளைவும் ஒதுக்குவிளைவும் 

(தொடர் 

தொடர்ச்சியின்மை 

, தொடர்ச்சியின்மைக்கோடு 

தொடர் நீர்ப்பரப்பு 

தொடர்பாக்கல் 

௦ தாடர்புகாட்டும்படம் 

தொடர்புகாட்டும்வி௰தம் 

தொடாலை நிலம் 

தொடாலைப்புன்னிலம் 

தொடுகடல் 

தொடுகையுருமாற்றம் 

தொடூகோடு 

தொடுபாறை 

தொரிசெல்லி 
தொரிடனுக்குரிய 

தொல்காலப்பாறை 

a | BITEVSIMTEVLD 

டி தால்பொ ரூளியல் 
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Taiga 

Typhoon 

Diatom ooze 

Diatom 

System 

Integration 

Cornice 

Donga 

Hanging Valley 

Cistern 

Laccolith 

Initial surface 

form 

Onset and lee effect (Winds) 

Series, Range 

Discontinuity 

Line of discontinunity 

fetch 

Correlation 

map 

ratio 

Undulating land 

Links 

Strait 

Contact metamorphism 

Tangent 

Straited rock 

Torricelli 

Torridonian 

Arcbaean rock 

era 

Archaeology .
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கொல்பொருளியற்படங்கள் 

தொல்லுயிரினங்களுக்குரிய 

தொலமைற்றுக்கம் 

தொலமைற்று 

தொலரைநற்று 

தொலர் 

தொலைத்தொடர்பு 

தொமிற்படம் 

தொழிற்பிரதேசம் 

தொற்று 

தோ 

தோட்டச்செய்கை 

தோட்டச்செய்கை நிபுணன் 

தோட்டப்பயிர் 

தோட்டம் 

தோடுூகழற்றல் 
தோல் 

தோல்பதனிடல் 

தோலுராய்வு 

தோவான் (மணற்குன்று) 

தோற்ற ஆறு 
தோற்றநேரம் 

தோற்றப்பாடு 

தோற்றவடிவானம் 

தோறறவலியக்கம் 

தோனாடோ 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Archaeological maps 

Archaeozoic 

Dolomitization 

Dolomite 

Dolerite 

Dollar 

Teleconnection 

Occupation map 

Occupational region 

Infection 

Horticulture 

Horticulturist 

Garden crop 

Farm 

Onion weathering or Expoliation 

Fell 

Tanning 

Skin friction 

Towan 

Defeated river 

Apparent time 

Phenomena 

Apparent horizon 

motion 

Tornado



ந் 

நகச்சூடான 

நகர்ப்புறக்கராமம் 

நகர்வு 

நகர்ச்சங்கவெல்லை 

தகரம் 

நடத்திகள் 
நடுக்கம் 

நடுகல் 

நடுங்குசதுப்பு நிலம் 

நடுங்குஞ்சதுப்பு நிலம் 
நடுநிலைக்கரை 

நடுநிலைப்புள்ளி 

நடுபயிர் 

நடுவாழ்க்கைக்காலம் 

நடுவுலகவிறக்கம் 

நடைத்தூரமானி 

நந்தவனம் 
நம்பிக்கை 

நரைப்படிகத்திரள் 

நரைப்பொருள் 

நரைமட்கல் 

நல்லா 

நமுவுமேற்பரப்பு 

Bosh Std 
நள்ளிரவுஞாயிறு 

நறுக்க 
நன்கோணிலைமானி 

நன்னிலை நிலவசைவு 

நன்னிலைமை 

நன்னீருக்குரிய 

நனிகுளிர்கால நிலை 
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Drift 
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Tremor 

Menhir 

Quagmire 

Quaking bog 

Neutral coast 

point 

Plantation crop 

Mesozoic age 

Midworld depression 

Ambulator (Cyclome) 

Park 

Esperance 

Gray wacke 

Greybody 

Graywether 

Nullah 

Slip surface 

Lapse rate 

Midnight sun 

Shear 

Astrolabe . 

Eustatic movement 

Eustasy 

Limnetic 

Cold climate
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நா 

நாகதாளி 

நாகரிகம் 

நாட்டினர் 

நாட்டுக்கடல் 

நாட்டுக்கடல் 

நாட்டுக்கூட்டாட்சி 

நாட்டுக்கூட்டிணைப்பு 

நாட்டுச்சோலை 

நாட்டரிமைகொடுத்தல் 

நாடாவிருத்தி 
நாடு 
நாடு 
நாடோடி, 

நாடோடித்தன்மை 

நாணல் 

நாதலியல் 

நார் 

நாலாம்பகுதியுகம் 

நாலாமிராசி நிலை 

நாவாய் காவல் 

நாவாய்க்குறடு 

நாவிடையான 

நாள்வானிலையறிக்கை 

நாள்லீச்சு 

நாள்வெப்பநிலை 

நாளியக்கம் 

நாளுக்குரிய 

நாற்றிசைக் காற்றுக்கள் 

நாற்றிசைகள் 

நான்முகத் தண்மக்கொள்கை 

நான்முகத் இண்மம் 

சநூகவிஞ்ஞானம், 

Cactus 

Civilisation 

Nation 

Marginal seas 

Territorial waters 

Condominium 

Confederation 

National Park 

Naturalisation 

Ribbon development 

Country 

Nation 

Gipsy (Gypsy), Nomad 

Nomadian 

Reed 

Acoustics 

Staple 

Quarternary era 

Quadrature 

Portage 

Wharf 

Interlobate 

Daily weather report 

Daily range 

temperature 

Diurnal motion 

Diurnal 

Cardinal winds 

points 

Tetrahedral theory 

Tetrahedron



நி 

நிகழ்காற்று 
நிகழ்ச்சித்தகவு 

நிகழ்தரம் 
நிகழக்கூடியவேகம் 

நிகழத்தக்கவுறுகிமின்மை 
நிகமத்தக்கவெப்ப நிலை 

நித்தியவுறைபனி 
இிபந்தனையுள்ளவுறுதயின்மை 

நிமிடம் 

ிமிளை 

நியமக்கோடு 

நியமச்சமாந்தரம் 

நியமதேரம் 

.நியமவிலகல் 

நியோலிதுக்காலம் 

நிரம்பல்வலயம் 

நிரம்பற்குறை 

இஇிரம்பன்மட்டம் 

நிரம்பனிலை 

இிரம்பாக்காற்று 

நிரம்பாதவெப்பஞ்செல்லா நிலைக்கோடு 

நிரம்பியகாற்று 

இிரம்பியபாறை 

நிரம்பியமண் 

இிரம்பியவளி 

'நிரம்பியவெப்பஞ்செல்லா நிலைக்கோடு 

நிரம்பி வடிதல் 

Age 

இிரல்வரைப்படம் 

'நிரலெரிமலைக்குழம்பு 

நிரற்கற்றொகுதி 
நிரன்மூட்டு 

நிலக்கடலை 

நிலக்கணியப்படம் 

நிலக்கரி 

'நிலக்கரிக்கனி 

நிலக்கரிக்காலம் 
நிலக்கரிப்படுக்கை 
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graph 
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Choropleth map 
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நிலக்கரிபெறு நிலையம் 

,நிலக்கரிமென்படை 

நிலக்கரிவயல் 

நிலக்கரிவாயு 

நிலக்காற்று 

நிலக்கீல் 

நிலக்குறிப்பு 
நிலத்திணிவு 
நிலத்தோற்றம் 
நிலநீர்ப்பொ௫வு 

நிலநீர்மட்டம் 

'நிலப்பயன்பாட்டுப்படம் 

நிலப்பரப்பு 

'நிலப்பாலம் 

நிலப்பேற்றுப்படிவு 

நிலம்பொசிநீர் 

நிலமளத்தல் 

நிலமீட்சி 

நிலவகச்சுனை 

'நிலவரைக்கோணம் 

நிலவழி 

,நிலவழுக்குகை ( நிலச்சரிவு) 

நிலவளலீட்டுப்படம் 

,நிலவளவீடு 

நிலவுருவம் 

நிலை 

நஇிலைக்குத்தச்சு 
நிலைக்குக் தரிப்பு 

நிலைக்கு த்தளவுத்திட்டம் 
நிலைக்கு.த்தடைவெளி 
நிலைக்குத்துச் சரண்டல் 

நிலைக்குத்துத்களம் 

நிலைக்குத்துத் இன்னல் 

நிலைக்குத்துப்புலிநடுக்கம் 

நிலைக்குத்துவெட்டுமுகம் 

,நிலைகுலையஇர்ச்சி 

திலைத்தோற்றம் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Coaling station 

Seams 

Coal fields 

gas 

Land breeze 

Asphalt, Bitumen 

Land mark 

mass 

Landscape 

Seepage 

Ground water level 

Land utilisation map 

Tract 

Land bridge 

Terrigenous deposit 

Vadose water 

Survey 

Reclamation 

Cenote 

Land hemisphere 

route 

{teas (earthslip) 
Land slip 

Chorometric map 

Survey 

Land form 

Point 
** | Stage 

Vertical axis 

corrosion (erosion) 

scale 

interval 
Vertical Corrosion (Corrasion) 

plane 

erosion (Corrosion) 

Bradyseism 

Vertical section 

Dislocation quake 

Landscape



.நிலைப்படம் 

நிலைப்பண்புச்சத்தி 

நிலைமாறுவலயம் 

நிலைமைகள் 

நிலையலை 

நிலையானகாற்று 

.நிலையானகுடி. 

நிலையானபடிவு 

.நிலையானபயிர்ச்செய்கை 

.நிலையானபிரிமேடு 

,நிலையானவருவி 

நிலையியல் 

'நிலையியல்புப் படம் 

நிலையியற்சமநிலை 

நிலையில்குடி 
நிழல்வெப்ப நிலை 

நிழற்கடிகாரம் 

.நிழற்கடிகாரவெறியம் 

நிழற்றுமுறை 

நிறத்தடை 
Bin ba 
நிறம் 
நிறம்வழங்கல் 
நிறமண்டலம் 

நிறமாலை 

'நிறமாலைகாட்டி 

நிறவளையத்தொகுதி 
நிறைவணுகு நிழல் 
நிறைவித்தல் 
நின்றவொளிர்வு 

'நினைவுக்கற்குவை 
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Elevation, Orthography 

Potential energy 

Transitional zone 

Phases 

Standing wave 

Permanent wind 

population 

Sedentary deposit 

agriculture 

divide 

stream 

Statics 

Culture 

Static equilibrium 

Floating population 

Shade temperature 

Gnomon 

Gnomonic projection 

Shading method 

Colour bar 

Bleaching agent 

Com,,lexion 

Pigmentation 

Chromosphere 

Spectrum 

Spectroscope 

Glory (corona) 

Penumbra 

Impregnation 

After-glow 

Cairn (carn)
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நீ 
நீக்கல் 

நீரோவரினம 

நிகிரோவன 

நீட்டுநிலம் 

நீண்ட புயன்முகல 

நீண்டமணற்குவறு 

நீர் 

நீர்க£ழ்ப்பாறைமேடை 

நீரககொதநகளிப்பு 

நீர்க்கோளம் 

நீர்கக்ப்பொடியாதல 

நீாகரைமோதுகை 

நீரச்சுழி 

நீாசுவறியகாற்று 

நீரசேர் பனிககட்டியாற்றாலாய 

நீர்ததடை 

நாததம்பம் 

நீாததாககம 

நாததாரை 

நீரததாழை 
நீத தாமைசசதுப்பு நிலம 

நீாதாஙக 

நீர்தாங்குபடுகுகை 

நீர் தஇகளாலாய 

நீர்நிலையலியல (நீரநிலையியல்) 

நீாாபபரப்பு 

நீர்ப்பளள அரிப்பு 

நீர்ப்பாயசசல 

நீரபபாயச்சலாளி 

நீரப்பாயச்சறறிட்டம் 

நீர்ப்பாறை 

நீர்பபிசிர் 

நீர்ப்பீடம 

நீாபுரிநிலம 

நீர்மட்டம் 

நீர்மட்டமமாறல 

Brest 

நீரமினநிடடம் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Abalation 

Negro or Black race 

Negro 

Headland 

Line squall 

Esker 

Lough 

Ledge (rock) 

Rip 

Hydrosphere 

Efflorescence 

Alluvion 

Whirlpool 

Damp air 

Aqueoglacial 

Dam 

Waterspout 

Hydraulic action 

Spout, Jet stream, Water jet 

Mangrove 

swamp 

Reservoir 

Aquifer 

Aqueo-igneous 

Hydrography 

Tract 

Gully erosion 

Irrigation 

Dam 

Irrigation projects 

Aqueous rock 

Water spout 

Water table 

shed or water parting or Divide 

Spirit level 

Seiche, Denivellation 

Hydro-electricity 

scheme



நீர்முறையரித்தல் 

நீர்வலு 
Breuer) 

நீர்விலங்கு 

நீர்வீழ்ச்சி 

நீர்வீழ்ச்சிக்குண்டு 
நீர்லீழ்ச்சிக்கோட்டுப்பட்டினம் 

நீர்வீழ்ச்சிக்கோடு 

நீரகத்துருவி 

நீரடர்த்திமானி 

நீரரிபள்ளம் 

நீரரைக்கோளம் 

நீரறுபடி.வரிசை 

நீராவி 

நீராவிக்கப்பல்வழி 
நீராவிக்கப்பற்போக்குவரவு 

நீராவிசார்வளிமண்டலப்பொருள 

நீரிடைவெளி 

நீரியல் 

. நீரில்கலத் தானம் 

நீரிறக்குகுழாய் 
நீருக்குரிய 

நீருட்கொள்ளச்செய்தல் 

நீருயரப்பதிவுப்படம் 

நீருயரம்பதிகருவி 

நீருறிஞ்சுதூசு 
நீரூற்றியல் 
நீரேந்துபரப்பு 

நீரோட்டம் 

நீலமணிக்கல் 

நீலவானம் 

நீள்குடா 

நீள்குடாக்கரை 

நீள்குன்று 
நீள்வளையத்துக்குரிய 

நீள்வளையம் 

நீளக்கடற்கரைநகர்வு 

நீளப்பக்கக்கடற்கரை 

நீளப்பக்கப்பார்வை 

நீளப்பள்ளத் தாக்கு 
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Leaching 

Water power 

Hydrophyte 

Aquatic animal 

Cascade, Waterfall 

Lin 

Fall-line town 

Fail line 

Bathyscaph 

Hydrometer 

Gully 

Water hemisphere 

cut terrace 

Water vapour, Aqueous vapour 

Steamship route 
service 

Hydrometeor 

Water gap 

Hydrology 

Dry dock 

Siphon 

Aquatic 

Hydration 

Hydrographical map 

Hydrograph 

Hygroscopic dust 

Balneology 

Catchment area 

Stream 

Sapphire 

Blue sky 

Ria 

coast 

Drumlin 

Elliptic 

Ellipse 

Long shore drift 

Longitudinal coast 

Long profile 

Longitudinal valley
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நூ 

அகர்பொருள்கள் 

கரி 

நுண்காலநிலை 

ுண்கால நிலையியல் 

ுண்டுருமிகள் 

நுண்சேதனப்பொருள் 

அண்டுணிக்கைவிட்டமானி 

அண்டளைப்பார் 

ண்டூளைப்பாறை 

ுணடூளைமில்பாறை 

அுண்பாரம்பதிகருவி 

அண்மண்படிவு 

ண்வெப்பத்துக்குரிய 

ுரைக்கல் 

துழைகழி 
ுழைகழிககரை 

அுழைஞடா 

அுளம்பு 

ஷநூக்கமரம 

நெ 
நெட்டலைக் கதிர்வீசல் 

நெட்டாண்டு 

நெடிங்கோட்டுவெட்டுமுகம் 

நெடுஙகோடூகேகடறகரையோரம் 

நெடுஙகோடடுக்குத்துயரம் 

தெடுங்கோட்டுப்பக்கப் பார்வை 

நெடுஙகோடு 

நெடுஙகோடுகடததல (தெஙகோடு கடததல் 

மானி) 

நெடுமணற்குன்று 

தெசவுப்பொருள் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Consumer articles 

Consumer 

Microclimate 

Microclimatology 

Bacteria 

Micro-organism 

Eriometer 

Tufa 

Porous rock 

Non-porous rock 

Microbarograph 

Loess soil 

Microthermal 

Pumice stone 

Fiord (Fjord), Firth 

Fiord coast 

Inlet, Firth 

Mosquito 

Rosewood 

Long wave radiation 

Leap year 

Longitudinal section 

Longitudinal coast line 

Meridinal altitude 

Longitudinal profile 

Longitude 

Transit 

Serf 

Textile



நெம்புகோல் 

நெரீத்தாவலயம் 

நெருங்க 

நெய்க்கிணறு 

நெய்தனிலம் 

நெயோலிதுக்காலம் 

நெளிந்து செல்லுமிருப்புப்பாதை 

நெளிந்துநெளிந்துசெல்லுகின்ற 

நெளிவு 
நெற்றன் 
நெறூன் 

நே 
நேர்கோட்டளவுத்திட்டம் 

நேர்ப்புவியசைவு 

தநேர்ப்பளிங்குப்படைப்பாறை 

நேர்மாறற்றொடர்மலை 

நேர்மாறாக்கியகுறை 

நேர்மாறுக்கியமடிப்பு 

நேர்மாறாக்குதன்மை 

நேர்மாறானமடிப்பு 

நேர்மாறல் 

நேரக்கூடியறிகழ்ச்சி 

நேரச்சமன்பாடு 

நேரம் 

நேரமானி 

நேரமைப்பு 

நோரளவுத் திட்டம் 

நேரவலயம் 

நேரளவுத் இட்டம் 
நேருருவெறியம் 

நேவாடோக்காற்று 

நை 

நைதரசன் 
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Lever 

Neritic zone 

Congested 

Oil well 

Den 

Neolithic age 

Zig Zag railway 

Serpentine 

Warp 

Neckton 

Nehrung 

Linear scale 

Positive earth movement 

Ortho gneiss 

Inverted relief 

Reversed fault 

fold 

Reversibility 

Inverted fold 

Reversal 

Contingency 

Equation of time 

Time 

Chronometer 

Fair structure 

Plain scale 

Time zone 

Plain scale 

Orthomorphic projection 

Nevado 

Nitrogen
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நொ 

நொற்று (தொ) 
நொறுககுவலயம் 

'நொறுங்கத்தக்க 

நோ 

நோக்கல் 

நோக்குபவன 

தோக்குவேகம 

நோட்டேக்காற்று 

நோடிக்கர் 

நோடிககனம் 

நோய் 

தோய்தீர்க்கன்ற 

நோவே 

u 

பக்கககலப்பு 

பககத இனனல 

பககததோற்றவாகமை 

பககபபனிககடடியாறறுபபடிவு 

பககப்பார்வை 

பககப்பாவை வெடடூமுகம 

பக்கபபார்வைவேகம் 

பககப்பெயாவு 

பக்கமணறகுனறு 

பக்கவரிபபு 

பககவிளைவு 

பகலொளி 

பகற்காறறு 

பகுதிககரகணம 

UG Due Drenthe 

படு இபடு புயனமுூல 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Knot 

Shatter belt 

Brittle 

Observation 

Observer 

Limiting velocity 

Norte 

Nordics 

Nordic race 

Disease 

Therapeutic 

Norway 

Lateral mixing 

erosion 

Profile formation 

Lateral moraine 

Profile 

section 

velocity 

Lateral shift 

dune 

corrosion 

By product 

Day Light 

breeze 

Partial eclipse 

Fracto cumulus 

nimbus



பகுதிவறட்சி 

பங்&ீட்டுக்கால்வாய் 

பங்&ீடுசெய்தல் 

பங்கீட்டுமையம் 

பச்சைக்கல் 

பச்சையம் 

பச்சைவீட்டுவிளைவு 

பச்சைவீடு 

பசாடா 

பசுபிக்குச்சமுத் இரம் 

பசுமணல் 

பஞ்சம் 

பஞ்சாங்கம் 

பஞ்சாங்கமாதம் 

பட்டியடைப்பு 

பட்டின எல்லைவெளி 

பட்டினம் 

பட்டினமமைத்தல் 

பட்டின மொன் அத ல் 

பட்டினவயல்கள் 

பட்டினவொருக்கம் 

பட்டு 

பட்டுச்சணல் 

பட்டுப்பூச்சிக்கூடு 

பட்டுப்பூச்சிவேளாண்மை 
பட்டை 

படகு 

படப்பெருக்கம் 

படம்வரைகலை 

படம்வரைகலைக் திறமை 

படம்வாசித்தல் 

படம்வரையியனயம் 

படவளவீடு 

படவாக்கம் 

படவாய்வு 

படவிளக்கம் 
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Partial drought 

Distributary 

Distribution 

centre 

Greenstone 

Chlorophyll 

Green-house effect 

Greenhouse 

Bajada 

Pacific Ocean 

Green sand 

Famine 

Calendar 

month 

Folding 

Forbury 

Borough, Burgh 

Town planning 

Conurbation 

Suburbs 

Conurbation 

Lock 

Flax 

Cocoon 

Sericulture 

Bark 

Barge 

Enlargement of map 

Cartography 

Cartographical resource 

Map reading 

Cartographical Value 

Map reading 

making 

ல் 
study 

interpretation
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படவெறியம் 

படவேலை 

ப்டி 

படிக்குறை 

படிகப்பார் 

படிகம் 

படிகவுருவில்லாத 

படிகொண்டமலை 

படிதல் 

படிமுறைவேளாண்மை 

"LLG pen றயேற்றம் 

படியாக்கியசாய்வு 

படிவரிசை 

படிவாற்ளைத்தல் 

படிவு 

படிவுத் திட்டை 
படிவு த்தொடர்ச்சிமின்மை 

படிவுவீழ்ச்சி 

படை ) 

படைகழற்றல் 

படைகள் 

படைகொண்ட வடையல்கள் 

படைகொள்ளல் 

படைத் திரண்முடல் 
படைக்தொகுதி 

படைநிறங்கள் 

படைப்படம் 

படைப்பிரிப்பு 

படைப்புவிச்சரிதவியல் 

படைபடாப்பாறை 

படைமண்டலம் 

படைமுடல் 

படையாக்கப்படாப்பாறை 

படையாக்கம் 

படையாக தளம் 

படையாக்கியபாறை 

படையாகற்றளம் 

படையருப்பாறை 

படையுருமுல் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Map projection 

work 

Terrace 

Step fault 

Quartzite 

Quartz 

Allotriomorphic 

Terraced mountain 

Subsidence, Deposition 

Terraced cultivation 

Progradation 

Terraced slope 

Terrace 

Braiding 

Deposit 

Kame 

Unconformity 

Precipitation 

Stratum 

Onion weathering or Exfoliation 

Strata 

Varved sediments 

Foliation 

Stratocumulus 

Layer system 

tints 

map 

Division of strata 

Stratigraphical geology 

Unstratified rock 

Stratosphere 

Stratus cloud 

Unstratified rock 

Stratification 

Stratified plane 

rock 

Stratification plane 

Stratiform rock 

cloud



பண்படுத்தாத திரவியம் 

பண்பாடு 

பண்டமாற்று 

பண்டைப்புவியியல் 

பண்டைமனிதன் 

பண்டைமுறைப்பயிர்ச்செய்கை
 

பண்டையெழுத்துப்பொருள்காணுமுறை 
பண்டையெழுத்து

முறை 

பண்படாமண் 

பண்பாட்டூப்படம் 

பண்பு ் 

பணப்பயிர் 

பணியெருத்தேரி (எருத்துப்பிடர்) 

பத்தாண்டுக்காலம் 

பத்துநாட்காலம் 

பதங்கமாதல் 

பதாகைமுடில் 

பதியும்வாயுக்கூண்டு 

பதிவு 
பதிவுசெய்தல் 

பந்தர்ச் சுண்ணாம்புக்களிமண் 

பம்பசு 

பம்பரோ 

பம்பி 

பம்புதல் 

பம்பேயன் 

பயன்பாட்டுமமைவீழ்ச்சி 

பமிர்ச்செய்கை 

பயிர்ச்செய்கைப்பிரதேசம் 

பயிர்ச்செய்கைப்பொருளாதாரம் 

பயிர்ப்படம் 

பயிரூடுபமிர்ச்செய்கை 

பயோதைற்று 

பரச்சார்புக்குழு 

பரட்டைக்காடு 

பாந்தவியல்பு 

பரந்தவேளாண்மை 

பரப்பு 
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Raw material 

Culture 

Barter 
Palaeogeography 

Prehistoric man 

Primitive agriculture 

Palaeography 

Palaeography 

Skeletal soil 

Cultural map 

Complexion 

Cash crop 

. பண 

Ox-bow Lake 

Decade (Ten years) 

Dekad (Ten days) 

Sublimation 

Banner cloud 

Registering balloon 

Record. 

Record 

Bunter marls 

Pampas 

Pampero 

Inflator 

Pumping 

Pampero 

Effective rainfall 

Agriculture 

Agricultural region 

Agronomy 

Crop map 

Inter-culture 

Biotite 

Anoekumene 

Chapparel 

Continentality 

Extensive cultivation 

Area
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பரப்புக்கக்குகை 

பரப்புங்களையாறுகள் 

பரப்புமானி 

பரம்பல் 

பரம்பற்படம் 

பரம்பிய 

பரமோதிலங்கள் 

பரல் 

பரவல் 

பரவல்வாதுி 

பரவற்றிறன் 

பரவை 

பரற்கரை 

பரற்பாலை நிலம் 

பரற்பாறை 

பரற்பாறைக்குறை 

பரன்கா 

பரன்மேடு 

பரனைற்றளவுத் திட்டம் 

பானைற்று 

பரிசலிடிகள் 

பரிதி 

பரிமாறல் 

பரியகலக்கோடு 

பரிவாற்கற்றுமுடல் 

பரிவேடம் 

பருக்காக்காறறு 

பருத்தி 
பரும்படிமுறைக்கைத்தொழில் 

பரும்படியாகச்செய்தபொருள்கள 

பரும்படியாகச்செய்தல் 

பரும்படியாகச்செய்யுமையங்கள் 

பரும்படியான 

பரும்படியானவரைப்படம் 

பருவக்காற்று 

பருவக்காற்றுக்காடு 

பருவக்காற்றுக்கால நிலை 

பருவக்காற்றுநகர்வு 

பருவக்காற்றுநிலம் 

பருவக்காற்றுப்பிரதேசம் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Areal eruption 

Distributaries 

Planimeter 

Distribution 

Distributional map, Distribution map 

Dispersed 

Paramos 

Gravel, Pebble 

Diffusion 

Diffusionist 

Diffusivity 

Main 

Chisle 

Serir 

Breccia 

fault 

Barranca 

Chisle 

Fahrenheit scale 

Fahrenheit 

Barisal guns 

Circumference 

Circulation 

Horse latitude 

Mare’s tail 

Glory (corona), Halo 

Purga 

Cotton 

Manufacturing industry 

Manufactured goods 

Manufacture 

Manufacturing centres 

Extensive 

Rough sketch 

Monsoon wind, Monsoon 

Monsoon forest 

climate 

drift 

land 

region



பருவக்காற்றுப்பிறப்பு 

பருவக்காற் றுமழை 

பருவத் துக்குரியமாறல் 

பருவம் 

பருவமழைபரம்பல் 

பருவமாற்றவிளைவியல் 

பருவவிடைக்காற்று 

. பரோ 

பல்லினப்பயிரிடுதல் 

பல்வட்டம் 

பல்கூம்பெறியம் 

பல் இிசைக்குக்காவுகின்ற 

பல்பகுதியாதல் 

பல்பயிர்ச்செய்கை 

பல்லாண்டு வாழ்தாவரம் 

பல்லினமான 

LG) HIG 

பல்லுருவக்கடற்கரை 

பலவலயங்களிலுள்ள மண் 

பலியோவாட்டிக்குப் பிரதேசம் 

பலியோசோயீக்காலம் 

பலியோசோயியுகம் 

பலியோலிதுக்காலம் 

பழக்குழம்பு 

பமஞ்செம்மணற்கல் 

பழம்பனிக்கட்டி 

பமவேளாண்மை 

பழுப்பு நிலக்கரி 

பழைய 

பழையகற் காலம் 

பழைய தாவரவியற்சான்று 

பமையபள்ளத்தாக்கு 

பழையபருவம் 

பழையபாறை 

பழையமலை 

பமழையவருவி 

பழையவுலகு 

பள்ளத்தாகன்சமவுயரக்கோடு 
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Burst of monsoon 

Monsoon rain 

Seasonal variation 

Monsoon, Season 

Seasonal distribution of rain 

Phenology 

Inter-monsoonal wind 

Borough 

Multiple cropping 

Multicycle (Poly cycle) 

Polyconic projection 

Divective 

Polymerisation 

Polyculture 

Perennials 

Heterogeneous 

Multiple star 

Indented coast 

Intrazonal soil 

Palaeo-arctic region 

Palaezoic age 

era 

Palaeolithic age 

Jam 

Old red sand stone 

Palaeocrystic Ice 

Fruit farming 

Lignite or brown coal or wood coal 

Old 

Paleolithic age 

Palaeo botanical evidence 

Old valley 

stage 

rock 

mountain 

stream 

world 

Contour valley
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பள்ளத்தாக்கு 

பள்ளத்தாக்குக்காற்று 

பள்ளத்தாக்குக்கோடு 

பள்ளத்தாக்குத்தொகுதி 
பள்ள SS TSG நிலை 

பள்ளத் தாக்குப்பரப்பு 

பள்ளத்தா. க்குப்பனிக்கட்டியாறா தல் 

பள்ளத்தாக்குப்பிரதேசம் 

பள்ளத்தாக்குமுட்டு 

பள்ளத்த £க்குமென்காற், று 

பள்ளத்தாக்குவழி 

பள்ள நிலம் 

பள்ளவள நிலம் 

பளிங்க டுக்குப்பாறை 

பளிங்யேல் 

பளிங்குப்படைப்பாை ற 

பளிங்குப்பாறை 

பளிங்குருப்படிவு 
பளிங்குருப்பாறை 

பளிச்ிடே காடு 

பற்றுபுன்னிலம் 

பறவைப்பண்ணே 

பற்வைப்பண்ணைவேளாண்மை 

பறித்தல் 
பன்றிக்காலறைச்ச 

பன்றிமுதுகுவெற்பு 
பன்றிமேய்ச்ச Son 
பன்றிமேய்ச்சல்வறி 

பன்றிமேய் நிலம் 

பன்றியிரும்பு 

பன்றிலிலாவிறைச்சி 

பன்னிறங்காட்டச்செடுய் (தல் 

பன்னிறங்காட்டல் 

பன்னிறச் சேந்றுமடு 

பன்னிறமுடல் 

பன்னிறவுருக்காட்டி 

பனிகலந்தமை ழு 

பனி 

பனிக்கட்டி 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Valley, Vale 

Valley wind, Valley breeze 

line or Thalweg 

system 

stage 

tract 

glaciation 

tract 

blind 

breeze 
Talweg (Thalweg) 

Low land 

Coarse 

Gneiss 

Crystallography 

Gueiss 

Crystal rock 

Cystalline deposit 

tock 

போம் line 

Catch meadow 

Poultry 

farming 

Plucking (quarrying) 

Ham 

Hog back or Hop’s back 

Pannage 

Den 

Pig iron 

Bacon 

Trisation 

Iridescence, irisation 

Paint pot 

Irridescent cloud 

Kaleidoscope 

Sleet 

Dew 

Ice
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பனிக்கட்டிக்கலிப்பு 

பனிக்கட்டிக்காலம் 

பனிக்கட்டிக்குரிய 

பனிக்கட்டிக்கூர்முகடு 

பனிக்கட்டி த்தகடு 

பனிக்கட்டி, ,த்துணிக்கை 

பனிக்கட்டி த்துவாரநீர் 

பனிக்கட்டி த்தூண்கள் 

பனிக்கட்டிப்பளிங்கு 

பனிக்கட்டிப்பிரிவு 

பனிக்கட்டி.மணிகள் 

பனிக்கட்டி மலை 

பனிக்கட்டிமிதவை 

பனிக்கட்டியாற்றியல் 

பனிக்கட்டியாற்றிடைக்குன்று 

பனிக்கட்டியாற்றிற்பதிந்த 

"பனிக்கட்டியாற்றுக்காலம் 

பனிக்கட்டியாற்றுக்காலவிடை 

பனிக்கட்டியாற் றுக்காலவிடை 

பனிக்கட்டியாற்றுக்காற்று 

பனிக்கட்டியாற்றுக்குட்டை 

'பனிக்கட்டியாற் அுச்சம நிலம் 

பனிக்கட்டியாற்றுத்தவாளிப்பு 

பனிக்கட்டியாற்றுத்தாக்கம் - 

பனிக்கட்டியாற்றுத் தாழி 

பனிக்கட்டியாற்றுக் இன்னல் 

பணிக்கட்டியாற்றுநகர்வு 

பனிக்கட்டி. யாற்றுநாக்கு 

பனிக்கட்டியாற்றுப்படிவு 

பனிக்கட்டியாற்றுப் பாதுகாப்புக்கொள்கை 

பனிக்கட்டியாற்றுப்பாறை 

பனிக்கட்டியாற்றுப்பிரிவு 

பனிக்கட்டியாற்றுப்பீடம் 

பனிக்கட்டியாற்றுமண் 

பனிக்கட்டியாற்றுமூக்கு 

_ பனிக்கட்டியாற்றுரிவு 

பனிக்கட்டியாற்றெந்திரம் 

பனிக்கட்டி யாற்றேரி 

Ice cap 

age 

Glacial 

Skavler 

Ice sheet 

Icicles 

Welt water 

Serac 

Ice crystal 

Debacle 

Grains of ice 

Iceberg 

Ice floe 

Glaciology 

Nunatak 

Englacial 

Glacial period 

Inter-glacial period 

Interglacial age 

Glacier wind 

Polynia 

Glacial plain 

groove ; Glacial striae 

action 

trough 

erosion 

drift 

tongue 

Moraine, Glacial deposit 

Glacial protection theory 

rock 

Bergschrund 

| Glacial table 
** } Glacier table 

Glacial Soil 

Glacier snout 

Glacial denudation 

Moulin or glacier mill 

Glacial lake



90 

பனிக்கட்டியாறாக்கய 

பனிக்கட்டியாறாக்யேபள்ளத் காக்கு 

பனிக்கட்டியாறாதல் 

பனிக்கட்டியாறு 

பனிக்கட்டி யூசிகள் 

பனிக்கட்டி யூரித்தூபி 

பனிக்கட்டிவயல்கள் 

பனிக்கட்டிவழி 

பனிக்கட்டிவயல்முனைப்பு 

பனிக்கட்டி வீழ்ச்சி 

பனிக்குளிரிறைச்சி 

பனிப்பளிங்குப்படிவு 

பனிபடு நிலை 

பனிமணி 

பனிமேற்பரப்பொழுஙன்மை 

பப 

பாக்கள் 

பாகம் 

பாதியோ 

பாகாத்தன்மை 

பாகை 

பாசியினஙகள் 

பாட்டம் 

பாதாளக்கடவு 

பாதாளப்பாை ற 

பாதாளம் 

பாந்து£ 
பாந்துவரை 

பாப்பகாயோ 

பாம்புக்கல் 

பாய்பனிக்கட்டியாற் க்குரிய 
பாய்பொருள் 

பாயவாக்கம் 

பார் (அலரு) 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Glaciated 

Valley 

Glaciation 

Glacier 

Tce needles 

Serac 

Ice fields 

Glacial overflow channel 

Hummock 

Ice fall 

Frozen meat 

Rime 

Dew point 

Neve or Firm 

Sastrugi 

Barchan (Barkhan) 

Fathom 

Baguio 

Viscocity 

Degree 

Mosses 

Shower 

Abyssal ooze 

Plutonic rock or Abyssal rock 
Abyss 

Bantu 

line 

Papagayo 

Serpentine 

Flovioglacial 

Fluid 

Pneumatolysis 

Bar



பார்க்குழி 

பார்வரிப்படம் 

பார்வை 

பார்வைக்கோடு 

பார்வைப்படம் 

பார்வையெறியம் 

பார்வைவரைகோல் 

பாரப்பொருட்கைத்தொழில் 

பாறைத்தவாளிப்புக்கள் 

பாறைத்துண்டுக்குவை 

பாறைத்தேய்வு 

பாறைத்தொடர் அல்லது பீடம் 

பாறைத்தொடர்ச்சமவுயரக்கோடு 

பாறைப்படி, 

பாறைப்படை 

பாறைப்படை Sear 

பாறைப்பதர் 

பாறைப்பளிங்கு 

பாறைப்பனிக்கட்டியாறு 

பாறைப்பிதிர்வு 

பாறைப்பிதிர்வுக்குறை 

பாறைப்பிறப்பு 

பாறைப்பீடம் 

பாறைமா 

பாறைமேடை 

பாறையரண் 

பாறையியல் 

பாறையின் அுண்டுளைத்தன்மை 

பாறையின்மறுதோற்றம் 

பாறையுடைவு 

பாறையுப்பு 

பாறைவகுப்பியல் 

பாறைவண்டல் 

பாரப்பொருட்பரும்படிச்செய்கை 

பாரம் 

பாரம்பொறிகருவி 

பாரம்வரைபடம் 

பாரமானி 

பாரமானி எற்றவிறக்கம் 
உர, 3, ந 9176 (6/60) 
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Quarry 

Bar diagram 

Aspect 

Line of sight 

Synoptic Chart 

Perspective projection 

Sight ruler 

Heavy industry 

Striae (Sticken slide) 

Debris 

Rock waste 

Ridge 

contour 

Rock terrace 

Bedding 

plane 

Colluvium 

Rock erystal 

glacier 

Horst 

fault 

Lithogenesis 

Rock bench 

flour 

Ledge (rock) 

Bastion 

Petrology 

Porosity of rock 

Palingenesis 

Rock fracture 

salt 

Petrography 

Eluvium 

Heavy manufacture 

Load 

Barograph 

Barogram 

Barometer 

Barometric tide
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பாரமானிகாட்டூன்ற 

பாரமானிச்சாய்வுவிஓதம் 

பாரமானிப்போக்கு 

பாரமானிமுனைப்பு 

பாரமானியமுக்கம் 

பால்லீது 

பாலப்பட்டினம் 

பாலை நிலக்கால நிலை 

பாலை நிலத் இன்னல் 

பாலை நிலம் 

பாலைவனச்சமநிலம் 

பாலைவனச்சோலை 

பாலைவனப்பாறைத் திட்டை 

பாழ்நிலம் 

பாழடைந்த 

பாற்கட்டியமுத்தி 

பாற்பண்னைவிளைவு 

பாற்பண்ணைவேளாண்மை 

பாற்பண்ணைவைத்தல் 

பாற்பாறை 

பாறை 

பாறை அளை 

பாறை உடைவுதருமிறக்கம் 

பாறைக்கற்குவை 

பாறைக்குமம்பு 

பாறைத்தவாளிப்புக்கள் 

பாறைத்தழும்புகள் 

பாறைவடி நிலம் 

பாறைவானிலையாலழிதல் 

பான்சியா 

பானைக்குழிவு 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Barometric 

gradient 

tendency 

surge 

pressure 

Milky way 

Bridge town 

Desert climate 

Arid erosion 

Arid 

Reg 

Oasis 

Hamada 

Bad land 

Barren 

Cheesewring 

Dairy produce 

farming 

Dairying 
Milky rock 

Rock 

Break 

Inbreak 

Barrans 

Magma 

Striae (Sticken Slide) 

Chatter marks 

Rock basin 

weathering 

Pangea 

Pot hole



பி 

பிசப்பின்வஷையம் 

பிடிசுரம் 

பிணமேீடு 

பிணிதீர்நீரூற்று 
பிணையும் மலைப்புடைமுனைப்பு 

பித்தளை 

பியூமா 

பியூனா 
பிரக்கர் வட்டம் 

பிரதேசங்கள் 

பிரதேசப்புவிமியல் 

பிரதேசம் 

பிரதேசமளவிடுதல் 

பிரதேசமாராய்வோன் 

பிரதேசவாராய்ச்சி 

பிரதேசவிழுவிசை 

பிரதேசவுருமாற்றம் 

பிரம்பு 

பிரயாணவெழுச்சி 

பிரயோகப்புவிமியல் 

பிராஞ்சியர் 

பிராஞ்சு 

பிராஞ்சுக்குரிய 

பிரிக்கப்பட்டவேரி 

பிரிக்கை 

பிரிகோட்டுக்குரிய 

பிரிகோடு 

பிரிசுவர் 

பிரிதள,த்துக்குரிய 

பிரிதளப்பிறப்பு 

பிரிதளம் 

பிரிதளவழிவு 

பிரிந்தழிதல் 
பிரிபாறைத்தீவு 

பிரிப்மீடா 

பிரிமேடு 

பிரிவா 
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Bishop’s ring 

Influenza 

Barrow 

Medicinal spring 

Interlocking spur 

Brass 

Puma 

Puna 

Bruckner’s cycle 

Pays 

Regional geography 

Region 

Regional survey 

Explorer 

Exploration 

Regional tension 

metamorphism 

Cane, Rattan 

Expedition 

Applied geography 

French 

France 

French 

Cut-off-lake 

Decomposition 

Frontal 

Front 

Septum 

Frontal 

Frontogenesis 

Front 

Frontolysis 

Disintegration 

Skerry 

Brickfielder 

Divide or water shedor water parting 

Breva
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பிரிவு County 
பிரேரீக்கள் Prairies 
பிலோபியம் Phyllobium 
பிளவு Fissure, Cleavage, Tear 
பிளவுக்குறை Rift fault 
பிளவுத்தளம் Cleavage plane 
பிளவுப்பள்ளத்தாக்கு Rift valley, Grahen 
பிளாந்தன் Plankton 

பிளாற்றினம் Platinum 

பிளீத்தொ௫சன்காலம் Pliestocene period 
பிளேயோசின் Pliocene 

பிளேயோசின்காலம் period 
பிற்கடற்கரை Back Shore 
பிற்செலவுச்சமன்பாடு Regression equation 
பிற்பக்கப் படிவரிசை Back terrace 

பிறங்கற்கெரம் லே 
பிறநாட்டிற்குரிய Exotic 

பிறநாட்டுககுடியேற்றம் Emigration 
பிறநாட்டுக்குடியேறி Emigrant 
பிறநாட்டுப்பொருள் Exotic 
பிறநாடுசூழ்பிரதேசம் Enclave 
பிறப்பாக Generator 
பிறையுரு Meniscus 
பின்வருமருலி Subsequent stream 
பின்வருமா று river 

பின்வருவடிகால் drainage 
பின்றிசைகோள் Back bearing 
பின்னணிநிலம் Hinterland 
பின்னிட்டுத் திசைமாறுங்காற்று Backing wind 
பின்னிடுகல் Backing 
பின்னிடை காற்றுப் பெயர்வு Backing wind shift 
பின்னிடைவு Recession, Lag 
பின்னிலம் Backland 
பின்னிலாந்தர் Finns 
பின்னிலாந்து Finland 

பின்னிழுப்பு Backwash (Undertow)



1 

பீச்சம்பழம் 

பீடக்கிடைத் திணிவு 

பீடக்குறி 

பீடபூமி 

பீப்பா 

பீர் 

பீற்றுவெல்லம் 

பு 

புகார் 

புகை 

புகைமிகுகளிப்படை 

புகைமிகு நிலக்கரி 

புகையுச்கொள்கை 

புச்சம் 

புச்சமணற்குன்று 

புசல் 

புடமிடுமிடம் (வடிசாலை) 

புடைக்காவுகை 

புடைக்காவுகையுள்ள 

புடைக்காவு மூடுபனி 

புடைக்குரிய 

புடைக்கூட்டம் 

புடைததல் 

புடைப்பாறை 

புடைப்பிரிப்பு 

புடைபெயர்ச்சி 

புடைவழிக்கூட்டம் 

் புடைவமிப்பாறை 

புடைவானிலை 

பு (த்துமிர்கொடுத் தவருவி 

புத்துயிர்ப்பு 
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Peaches 

Zeugen 

Bench mark 

Table land 

Barrel 

Beer 

Beet sugar 

Mist 

Smoke 

Bituminous shale 

Bituminous coal 

Nebular theory 

Tail 

dune 

Bushel 

Refinery 

Advection 

Advective 

Advection fog or frost 

Tertiary 

group 
Bulge 

Tertiary rock 

division 

Divagation 

Quaternary group 

rock 

Tertiary climate 

Rejuvenated stream 

Rejuvenation
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புத்துயிர்பெற்ற ஆறு 
புதர் 

புதர்க்காடு 

புதர்நிலம் 
பு.தியகற்காலம் 

புதியயாறை 

புதியவாட்டிக்குப் பிரதேசம் 

புதுக்காலம் 

புதுப்புவியியல் 

HAYNE 
புயல் 

புயற்கூம்பு 

புயறந்சுவடு 

புயற்படைமுூல் 

புயற்றூசு 
புயன்முடில் 

புயி 

புரட்சி 

புரான் 

புருவத்தரை 
புரோதெரோசோயீக்காலம் 

புல்லியல் 

புல்வெப்ப நிலை 

புலனாகுவெப்ப நிலை 

புலி 

புவிக்காநதம் 

புவிக்£ம்மடிப்புக்குரிய 

புவிக்குரிய 

புவிக்கோளம் 

புலிச்சமவெப்பக்கோடு 

புவிச்சரித ஆய்வு 

புவிச்சரிதக்காலம் 

புவிச்சரிதத்தொடர்சசி 

புவிச்சரிதவமைப்பு 

புவிச்சரிதவியல் 

புவிச்சரிதலியலாய்வு 

புவிச்சரிதலியற்படம் 

புவிச்சசிதவியனீலைமை 

புவிச்சரிதவுகம் 

சமூகலிஞ்ஞானம் 

Rejuvenated river 

Scrub 

jungle 

land 

Neolithic age 

Recent rock 

Neo-arctic region 

Recent era 

Modern geography 

New world 

Storm 

cone 

track 

Nimbostratus cloud 

Storm dust 

Nimbus cloud (Rain) 

Puy 

Revolution 

Buran (Purga) 

Brae 

Proterozoic age 

Agrostology 

Grass temperature 

Sensible temperature 

Earth 

Terrestrial magnetism 

Geo-sycline 

Terrestrial 

globe 

Geoisotherm 

Geological reconnaissance 

age 

sequence 

Geological structure 

Geology 

Geological survey 

map 

phase 

era



புலிச்சாய்வு 

புலிச்சார்பரசியல் 

புவிச்சிற்பம் 

புலிச்சுழற்கி 

புவிச்சேய்மை நிலை 

புவித்தாண் 
புவிதிரும்புவிசைக்காற்று 

புவிதிரும்புவிசைக்குரிய 

புவிதிரும்புவிசையிடப்பெயர்ச்சி 

புவிநடுக்க அலைக்குத்துக்கூறு 

புவிநடுக்கக் குவியம் 

புவிநடுக்கமின்றிய 

புவிநடுக்கமையம் 

புவிநடுக்கவலை 

புவிதடுக்கவியல் 

புவிநிலைக்கு.த் த.திர்ச்சி 
புவிநெடுங்கோடு 

புவிப்பெளதிகவியல் 

புவிப்பெள திகவுறுப்பியல் 

புவிப்பெளதிகவுறுப்பியற்செயல்கள் 

புவிமத்தியகோடுூ 

புவிமுனைவு 
புவிமேன்மடிப்பு 

புவிமையத்துக்குரிய 
புவிமையவகலக்கோடு 

புவியகத்து நிகழும் 
புவியகப்பிறப்புக்குரிய 

புவியகலக்கோடு 

புவியச்சு 

புவியசைவு 

புவியண்மைப்புள்ளி 

புவியதிர்ச்சிபதிகருவி 

புவியதிர்ச்சிமானி 

புவியமைப்பு 

புவியமுத்தம் 
புவிமியக்கவியலுயரம் 

புவியியல் 
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Inclination of the earth 

Geopolitics 

Seulpture of the Earth 

Rotation of the earth 

Apogee 

Earth pillar 

Geostropic wind 

Geostrophie 

displacement 

Kataseism 

Seismic focus 

Aseismic 

Seismic centre 

wave 

Seismology 

Anaseism 

Terrestrial meridian, Geographical 
meridian 

Geophysical 

Physiography 

Physiographic Processes 

Terrestrial equator 

Geographical pole 

Geanticline (Geo anticline) 

Geocentric 

latitude 

Intratelluric 

Hypogenic 

Terrestrial latitude 

Axis of the earth 

Movement of the earth, Earth’s 

movement 

Perigee 

Seismograph 

Seismometer 

Structure of the Karth, Earth 
structure 

Geopotential 

Geodynamic height 

Geography
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புவிமியல்வகுப்பு 

புவியியல் விளக்கம் 

புவியியலகலக்கோடு 

புவிமியலலகு 

புலியியலறிஞன் 

புவியியலுச்சிக்கோடு 

புலியியற்காரணிகள் 

புவியியற்சடத்துவம 

புலியியற்செல்வாக்கு 

புவிமியற்பிரதேசம் 

புவியியற்றத்துஉங்கள் 

புவிமியன்மைல் 

புவிமியனடத்துகை 

புவியியனெடுங்கோடு 

புவியிருப்புக்காலம் 

புவியின்கண்டவாககவசைவு 

புவியின்சுற்றுகை 

புவியின்மலையாக்கவசைவு 

புவியினமேற்பரப்பளவீடு 

புவிமின்மேற்பரப்பியல் 

புவியினதுதாளியக்கம் 

புலியீர்ப்புக்காற்று 

புவியொழுக்கு 

புவியொளிர்வு 

புவியோட்டசைவு 

புலியோட்டழிவுப்பள்ளத்த TEE, 
புலியோட்டுவிருத் தக்குரிய 

புவியோடு 

புலியோடுகுறுகு தல் 
புவியீர்ப்பலை 

புவியீர்ப்பு 

புவியீர்ப்புக்காற்று 

புவியோட்டுச் சமநிலை 

புவியோடு கோடுதல் 

புவிவடக்கு 

புவிவீசனமானி 

புவிவரன்முறையியல் 

புலிவெப்பமானி 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Geographical division 

description 

latitude 

unit 

Geographer 

Geographical meridian 

factors 

inertia 

influence 

region 

Principles of Geography 

Geographical mile 

influence 

longitude 

Diachronism 

Epeirogenetic movement of the earth 

Revolution of the earth 

Orogenic movement of the earth 

Geodetic survey 

Geodesy 

Diurnal motion of the earth 

Gravity wind 

Orbit of the earth 

Illumination of the earth 

Tectonic movement 

valley 

Tectonic 

Crust of the earth 

Crustal shortening 

Gravity wave 

Gravity 

Katabatic wind, Gravity wind 
Isostatic equilibrium (Isostasy) 
Crustal warping 

Geographical north 
Pyrgeometer 

Geochronology 

Geothermometer, Earth 

thermometer



புவிவெளியுருவவியல் 

புள்ளடிக்கோல் 

புள்ளி 

புள்ளிப்படம் 

புள்ளிவிவரம் 

புளுற்றோப்பாறை 
புற்பயிர்முறை 
புற்றரை 

புறத்திற் பிறந்த 
புற த்துப்பிறந்தவருவி 
புறவுருவக்கோட்டுப்படம் 

புறவுருவக்கோடு 

புறவுருவப்படம் 

புறனடை 

புறனடைத்தளம் 

புன்னிலம் 

புன்னுனி 

புனல்வடி வான 

புனநற்பள்ளம் 

ub 

பூகோளம் 

பூச்சியம் 

பசந்தி 
மழை 

பூமிநடுக்கம் 

பூரணகாரகணம் 

பூவேபுளோ 

புவிமியல் 99 

Geo-morphology 

Cross-staff 

Point 

Dot map 

Statistics 

Plutonic rock 

Ley 

Meadow 

Exogenic 

Allogenic stream 

Outline map 

Outline 

map 

Anomaly 

plane 

Grassland, Downs 

Blade 

Funnel shaped - 

Doline or Dolina 

Globe 

Zero 

Isthmus 

Flower showers 

Earthquake 

Total eclipse 

Poeblo



100 

பெ 

பெக்னம் 

பெண்பன்றிக்கழுத்து 

பெயர்ச்சி 

பெயர்ச்சிப்பமிர்ச்செய்கை 

பெயர்த்தீட்டுப்படிவு 

பெயர்த்துவெட்டி. நிலைகாணல் 

பெயர்த்துறிஞ்சல் 

பெயிற்றே 

பெரலின்லிதி 

பெரிய பிரித்தன் 

பெரியபிரித் தானியா 

பெரிய பிரிமலைத்தொடர் 

பெரிய பிரிமேடு 

பெருக்கு 

பெருக்குவிரையலை 

பெருங்குகை 

பெருங்குடா 

பெருங்குழப்பம் 

பெருஞ்சுழிநீர் 
பெருந் தலையீடு 

பெருந்திரள் 
பெருந்தொகுஇியுண்டாக்குகை 

பெருந்தோட்டப்பயிர்ச்செய்கை 

பெருந்தோட்டம் 

பெருநீர்வீழ்ச்சி 

பெரும்படிமாற்று 

பெரும்பனித் தடுப்பு 

பெரு ம்புயல் 

பெரும்பைந் தரை 

பெருமூட்டு 

பெருவட்டம் 

பெருவடி நிலம் 

பெருவில் 

பெருவெள்ளநதருபடிவு 

பெல்சியத்துக்குரிய 

பெல்கியம் 

பெல்தியன் 

— 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Sphagnum 

Sow neck 

Off set 

Shifting cultivation 

Replacement deposit 

Resection 

Resorption 

Baite 

Ferrel’s law 

Great Britain 

Great Britain 

The great dividing range 

The great divide 

Flow or High tide 

Tidal bore 

Grotto 

Bight 

Upheavel 

Maelstrom 

Major intrusion 

Massif 

Mass production 

Plantation agriculture 

Plantation 

Cataract 

Mass exchange 

Great ice barrier 

Hurricane 

Bolson 

Master joint 

Great circle 

basin 

Major arc 

Diluvial deposit 

Belgian 

Belgium 

Belgian



QueSapBev 

பெற்றவெயில் 

பெற்றோல் 

பெற்றோலியம் 

பெறுதிப்பாறை 

பெறுமானத்தின்படி 

பென் 

பென்சிற்கரி 

பெனிலட்சு 

பெனைன் தொடர் 

பே 

பேக்கலைற்று 

பேக்கு 

பேக்குக்காற்று 

பேம் நிலக்கரிக்காலத்துக்குரிய 

பேம்பாறை 

பேமா 

பேமாவுக்குரிய 

பேமியர் 

பேயின்விதி 

பேரச்சு 

பேரச்சுக்கோளவுரு 

பேரண்டக்கால நிலை 

பேரண்டக்கால நிலையியல் 

பேரத்திலாந்திக்கு நகர்வு 
பேரமுக்கச்சந் திப்பள்ளம் 

பேரலை 

பேரியற்கைப்பிரதேசம் 

பேரிலைக்காடு 

பேரிறங்க 

பேரிறங்கக்காற்று 

பேரிறங்கிக்கூம்பு 

பேரிறங்வெளி 

பேரீந்து 

பேருருசா 

பேரேரிகள் 

பேரொத்திரேலியப் பெருங்குடா 
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Nuee ardente or pelean cloud 

Insolation 

Petrol 

Petroleum 

Derivative rock 

Ad valorem 

Fen 

Graphite 

Benelux 

Pennine chain 

Bakelite 

Berg 

wind 

Permo carboniferrous 

Permean rock 

Burma 

Burmese 

Burmese 

Bae’s law 

Major axis 

Prolate spheroid 

Macroclimate 

Macroclimatology 

The Great Atlantic Drift 

Barometric-col 

Billow 

Major natural region 

Broad-leaved forest 

Avalanche 

wind 

cone 

air 

Date palm 

Major ursa 

Great lakes 

Australian bight
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பை 

பைங்கரிப்புல்லு 

பைசு 

பைசுபலற்றுவிதி 

பைவரைப்படம் 

யொ 

பொக்கெட்டு நிலக்கரி 

பொங்குமுகம் 

பொசுபேற்று 

பொசிவுமானி 

பொதிகட்டூங்கைத்தொமில் 

பொதிவிலஙகு 

பொதுக்குறை 

பொதுச்சுற்றோட்டம் 

பொதுத்தோறறம் 

பொதுநலநாட்டுக்குழு 

பொதுநலவாயம் 

பொதுநிலம் 

பொதுப்பார்வைக்குரிய 

பொதுமையாக்கிய சமவுயரககோடு 

பொதுமொழி 

பொதுவரிப்புவட்டம் 

பொதுவழி 

பொதுவான 

பொதுவுணவு 

பொய்க்க8ற்றுமுகில் 

பொயப்பகல் 

பொராமினிப்பெராக்கசிவு 

பொருக்கு 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Citronella grass 

Bize (Bise) 

Buys ballot law 

Pie graph 

Boghead-coal] 

Estuary 

Phosphate 

Lysimeter 

Packing industry 

Pack animal 

Normal] fault 

General circulation 

aspect, Facies 

Commonwealth 

Commonwealth 

Common 

Synoptic 

Generalised contour 

Lingua franca 

Normal cycle of erosion 

High way 

Normal 

Staple food 

False cirrus 

Artificial day 

Foraminiferal ooze 

Crust



பொருந்தாவருவி 

பொருத்தாவாறு 

பொருளாதாரச்சாதனங்கள் 

பொருளாதாரத்துக்குரிய 

பொருளாகாரப்பயிர்ச்செய்கை 

பொருளாதாரப்பிரதேசம் 

பொருளாதாரப்புவியியல் 

பொருளாதாரப்பெறுமானம் 

பொருளாதாரம் 

பொருளாதாரமுதல்கள் 

பொருளாதாரவருவாய் 

பொருளாதாரவலகு 

பொருளாதாரவளர்ச்சி 

பொருளாதாரவிருத்தி 

பொருளியற்படம் 

பொலினிசியா 

பொழிவுள்ள 

பொறி 

பொறிகருவித்தாக்கம் 

பொறிமுறைக்குரிய 

பொறிமுறைத்தின்னல் 

பொறிமுறைப்படிவு 

பொறிமுறையாலழிதல் 

பொறிமுறையுறுதிமின்மை 

பொறிமுறைவானிலைத்தேய்வு 

பொறுப்பாட்சிநாடு 

பொன்றிணிதிரள் 

பொன்னீனெறியம் 
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Misfit stream 

river 

Economic factors 

Economic 

agriculture 

region 

Geography 

value 

Economy 

Economic resources 

resource 

unit 

development 

development 

map 

Polynesia 

Effusive 

Trap 

Trigger action 

Mechanical 

erosion 

deposit 

weathering 

instability 

weathering 

Mandated territory 

Banket 

Bonn’s projection.



104 

போ 

போக்குகுழாய் 

போக்குவரவு 

போக்குவரவுமையம் 

போட்சைற்று 

போத்துக்கல் 

போபோட்டின்குறியீடூ 

போபோட்டினளவுக்திட்டம் 

போபோட்டு 

போயிலின் விதி 

போர்புரிசாதி 

போர்வை 

போலிஞாயிறு 

போலிவெப்பஞ்செல்லா நிலைக்கோடு 

போற்றிக்குப்பரிசை 

போராக்காற்று 

போறாவணிகர் 

போன்காற்று 

போஜேோர் 

பெள 

பெளதிகப்புவியியல் 

பெளதிகமாநிலி 

பெள இகவமைப்பு 

பெளதிகவியல் 

பெளதிகவுறுப்புக்கள் 

சமூகலிஞ்ஞானம் 

Chimney 

Communication 

Traffic centre 

Bauxite 

Portugat 

Beaufort notation 

scale 

Beaufort 

Boyle’s law 

Martial race 

Blanket 

Sundial dog, anthelion 

Pseudo adiabat 

Baltic shield 

Bora 

Bora merchant (Boral) 

Fohn winds 

Ponor 

Physical Geography 

constant 

structure 

Physics 

Physical features



ம 

மக்கட் பரம்பலியல் 

மக்கட் பாகுபாட்டியல் 

மக்கட் புவியியல் 

மக்கால்வான் 

மகாக்கோடு 

மகரந்தம் பரப்புகை 

மகரந்தவகுப்பியல் 

மகரவமைதி 

மகனத்தைற்று 

மகனீசியங்காபனேற்று 

மகனீசியம் 

மங்கனீசு 

மங்கனீசொட்சைட்டு 

மங்கோலியாவினம் 

மசுக்கெக்கு 

மஞ்சட்பிசின 

மட்கல் 

மட்ட நிலம் 

மட்டம் 

மட்டமாற்றக் கருதுகோள் 

" மட்டமான மேற்பரப்பு 

மட்டமான காலநிலை 

மட்டமான மாருதம் 

மட்டொகுதிகள் 

மட்டொடர் 

மட்பக்கப்பார்வை 

மட்பாறை 

மடக்கை 

மடக்கையளவுத் திட்டம் 

மடக்கைவிதி 

மடிப்பாதல் 

மடிப்பினச்சுச்சாய்வு 

மடிப்பு 

மடிப்புப்படைகள் 

மடிப்புமலை 

மடிப்புறுப்பு 
மடிவிட்டவிலங்கு 

புவியியல் 

f 

Ethnography 

Ethnology 

Human geography 

Mackerel sky 

Tropic of Capricorn 

Pollen dispersal 

Palynology 

Calms of Capricorn 

Magnetite 

Magnesium carbonate 

Magnesium 

Manganese 

oxide 

Mongolian or Yellow race 

Muskeg 

Gambage 

Arkose 

Flat 

Level 

Change of level hypothesis 

Level surface 

Temperate climate 

Moderate breeze 

Soil groups 

series 

profile 

Siliceous or Arenaceous rock 

Log 

Logarithm 

Logarithmic scale 

law 

Folding 

Pitch of the fold 

Fold 

Folded layers 

Fold mountam 

Limb of fold 

Pouched animal 
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மண் 

மண்டலக்கண்ணாடி. 

மண்டி, 

மண்டின்னல் 

மண்ணகர்ச்சி 

மண்ணகர்வு 

மண்ணடிவானம் 

மண்ணவர் 

மண்ணாலாகய 

மண்ணியல் 

மண்ணிலைக்காரணி 

மண்ணினம 

மண்ணுக்குரிய 

மண்ணாூாரல் 

மண்ணோட்டம் 

மணல் 

மணற்கடிகாரம் 

மணற்கரை 

மணற்கல் 

மணற்குன்று 

மணற்குன்றுப்புறத்தேரி 

மணறபாலை நிலம் 

மணற்பாலைவனம் 

மணற்புயல் 

மணற்பேய்ப்புயல் 

மணற்றடை 

மணற்றிடல் 

மணனமேட௫ 

மணிததொடர் மணற்குன்று 

மணித்தொடராறு 

மணித்தொடரேரிகள் 

மணிமணற்கல் 

மணியுருவான 

மணியருவான பனி 

மத்தியகோட்டமைதிவலயம் 

மததியகோட்டமைதிவலயம் 

மத்தியகோட்டுக்காடு 

மத்தியகோட்டுக்கால நிலை 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Soil 

Field glass 

Silt 

Soil erosion 

creep 

drift 

horizon 

Tellurian 

Arenaceous 

Pedology 

Edaphic factor 

types 

Edaphic 

Creep 

Solifluction 

Sand 

glass 

bank 

stone 

.. Dune 

Wadden 

| Erg 
”" | Sandy desert 

Sand desert 

storm 

devil 

bar 

Shoal 

Sand dune 

Beaded eskar 

river 

lakes 

Grit 

Granular 

snow 

Equatorial calm 

Doldrums 

Equatorial forest 

climate



மத்தியகோட்டுக்குரிய 

மத்தியகோட்டுத்தளம் 

மத்தியகோட்டுத்தாவரம் 

மத்தியகோட்டுப்பிரதேசம் 

மத்தியகோட்டூமுகமலைச்சாய்வு 

மத்தியகோட்டு முரணோட்டம் 

மத் தியகோட்டெறியம் 

மத் தியகோட்டோட்டம் 

மத்தியகோடு 

மத்தியதரைக்கடல் 

மத்தியதரைக்கால நிலை 

மத்தியதரைத் தாவரம் 
மத்தியதரைப் பிரதேசம் 

மத்தியதரை மேலைக்காற்று 

மத்தியதரையினம் 

மதி 
மதிநிலைமைகள் 

மதஇிப்பெருக்கு 

மதிப்போலி அல்லது பரசலீன் 

மதியாணடு 

மதியொளிவட்டம் 

மந்தாரம் 

மந்தாரமான 

மந்தை 

மந்தைமேய்ப்போன் 

மந்தைமேய்ச்சனிலம் 

மந்தையிடமாற்ழல் 

மயிர்த்துளைகள் 

மயிர்த்தளேத் தன்மை 

மயோசீன் 

மயோசீன் காலம் 

மாக்கோதுமை 

மரகதம் 

.மரணலீதம் 

மாத்தாது 

மரநிகர் வடிகால் 

மரநிழற்கடிகாரம் 

மரப்பண்ணைவியாபாரம் 

மரப்பால் 
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Equatorial 

Plane of the equator 

Equatorial vegetation 

region 

Adret 

Equatorial counter current 

projection 

current 

Equator 

Mediterranean sea 

climate 

vegetation 

region 

Ponente 

Mediterranean race 

Moon 

Phases of the moon 

Lunar tide 

Mock moon or paraselene 

Lunar year 

corona 

Cloudiness , Nebulosity 

Cloudy 

Herd 

Herdsman 

Cattle ranch 

Trans-humance 

Capillaries 

Capillarity 

Miocene 

period 

Buck wheat 

Emerald 

Mortality 

Cellulose 

Dendritic drainage 

Gnoman plant 

Lumbering 

Latex
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மரம் 

மரம்வெட்டல் 

மரவள்ளி 

மாவெல்லை 

மரவைரம் 

மருத்துதீரூற்று 
மலர்வாழுயிரினம் 

மலீப்புதர் 

மலை 

மலைக்கட்டடம் 

மலைக்கணவாய் 

மலைக்கால நிலை 

மலைக்காற்று 

மலைக்கூட்டம் 

மலைக்கூருச்சி 

மலைச்சரிவு 

மலைச்சாயைச்சாரல் 

மலைத்தாவரம் 

மலைத்துண்டம் 

மலைததொகுது 

மலைத்தொடர் 

மலைத்தொடர்கள் 

மலை நிலம் 

மலைநோய் 

மலைப்பரப்பு 

மலைப்பருவம் 

மலைமடிப்பு 

மலையடி ச்சமவெளி 

மலையடிப்பட்டினம் 

மலையடிபனிக்கட்டியாறாதல 

மலையடிப்பனிக்கட்டியாறு 

மலையடிமேட்டூநிலம் 

மலையடி வண்டற்சமவெளி 

மலையடிவழி 

மலையாக்கம் 

மலையாககம் 

மலையாககவசைவு 

மலையாக்கவிறுதி 

மலையிடுக்கு 

சரூகவிஞ்ஞானம் 

Wood 

Lumber 

Cassava 

Tree line 

Heart wood 

Spa 

Antholium 

Mallee scrub 

Mountain 

building 

pass 

climate 

wind or breeze 

group 

Horn 

Mountain slide 

Opaco 

Mountain vegetation 

block 

system 

chain, range 

Ghats 

High land 

Mountain sickness 

tract 

stage 

fold 

Piedmont plain 

town 

Piedmont glaciation 

glacier 

plateau 

alluvial plain 

route 

Orogeny 

Orogenesis 

Orogenetic movement 

Glyptogenesis 

Ravine, Gorge



மலையிடைமேட்டூ நிலம் 

மலையியல் 

மலையியலுக்குரிய 

மலையியற்படம் 

மலைமியன்மழை 

மலையுவரேரி 

மலைவெடிப்பு 

மலைவெளிப்பிரதேசம் 

மலைவேம்பு 

மழை 

மழைக்காலவருவி 

மழைத்துளி 

மழைநாடுதாவரம் 

மமைதாள் 

மழமைப்பட்டை 

மழைப்பனி 

மழைப்பனிக்கவிப்பு 

மழைப்பனிக்குருடு 

மை ழப்பனிக்கோடு 

மழைப்பனித்தின்னுகை 

மழைப்பனிநகர்வு 

மழைப்பனிப்பளிங்கு 

மழைப்பனிப்புயல் 

மழைப்பனிமானி 

மமைப்பனிமென்படலம் 

மழைப்பனிவயல் 

மழைப்பனிவிரைவு 

மழைப்பனிவீழ்ச்சி 

மழைமானக்குணகம் 

மழைமானி 

மமைமுகல் 

மழையளவுபதிகருலி 

மழையுடைவுக்காலம் 

மழையுரிவு 
மழையொதுக்கு 

மமழைவலயம் 

மழைவீழ்ச்சி 
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Intermontane plateau 

Orology, Orography 

Orographic 

map 

rain 

Schott (shott) 

Vein 

Wolds 

Mahogany 

Rain 

Nullah 

Rain drop 

Ombrophile 

Rain day 

band 

Snow 

cap 

blindness 

line 

Nivation 

Snow drift 

crystal 

storm 

gauge 

flake 

field 

sweep 

fall 

Pluviometric coefficient 

Ombrometer, Rain gauge, 

Pluviometer 

Rain cloud 

Pluviograph 

Rain spell 

Pluvial denudation 

Rain shadow 

belt 

Rainfall
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மமைவீழ்சிக்காலம் 

மழைவீழ்ச்சி நம்புதகவு 

மழைவீழ்ச்சி நேர்மாறல் 

மழைலீழ்ச்சிப்படம் 

மழைவீழ்ச்சி மாறுதிறன் 

மழைவீழ்ச்சியொழுங்கு 

மமைவீழ்ச்சிவரைப்படம் 

மழைவீழ்ச்சிலீச்சு 

மறைசத்தி 
மறைப்பு 

மறைபட்டதரை 

பாறைமுறைவடிந்த 
மறையுறுதியின்மை 

மறைவெப்பம் 

மனிதர்ப்புவியியல் 

மனிதரியல் 

மனிலாச்சணல் 

மா 

மாக்கல் 

மாக்கற்பாறைதெய் 

மாகாணம் 

மாகாணவெலலை 

மாங்குரோவு 

மாங்குரோவுச்சதுப்பு நிலம 

மாட்டேற்றெண் 

மாத்தேத்தேயிலை 

மாதிரி 

மாதிரிக்குன்று 

மாதிரிப்படம் 

மாம்பூமமை அல்லது பூமமை 

மாயவடிவானம் 

மாயவெப்ப நிலை 

மாரிகழித்தல் 

மாரிச்சூரியகண நிலைநேரம் 

மாரிமழை 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Duration of rainfall 

Rainfall reliability 

Inversion of rainfall 

Rainfall map, Hyetograph 

Rainfall variability 

regime 

graph 

range 

Latent energy 

Occlusion 

Dead ground 

Cryptoreic 

Latent instability 

heat 

Anthropogeography 

Anthropology 

Manila hemp, Abaca 

Shale 

soil 

Province 

Provincial boundary 

Mangrove 

swamp 

Reference number 

Maté tea 

Type 
Model of a, hill 

Plan 

Mango showers or Flower shower. 
Artificial horizon 

Virtual temperature 

Hibernation 

Winter solstice 

rain



மாலுமிப்பஞ்சாங்கம் 

மாலுமிப்படம் 

மாலைத்தீவு 
மாலை நிறங்கள் 

மாவட்டம் 

மாற்று 
மாறல் 

மாறற்றரிப்பெல்லை 

மாறன்மண்டலம் 
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வட்டமாற்றங்கள் 

வட்டாரம் 

வடக்கு 

வடகாந்தமுனைவு 

வட$£ழ்பருவக்காற்று 

வட$£ழ்யாபாரக்காற்று 

வடகுளிர்காற்று (திராமொந தானா) 

வடசுற்று 

வடபாதிக்கோளம் 

வடம் 

வடநுனைவயலுக்குரிய 

வடமுனைவயற்பிரதேசம் 

வடமுனைவு 

வடமுனைவுக்கால நிலை 

வடமுனைவுககுரிய 

வடமுனைவுச்சோதி 

வடமுனைவுவட்டம் 

வடமேறகுக்காற்று 

வடவகலககோடுூ 

வடவரைக்கோளம் 

வடவிடைவெப்பவலயம் 

வடவொளிகள் 

வடிகால் 

வடிகால் ஒன்றுசேர்தல் 

வடிகாலமைப்பு 

வடிகாற்றொகுதி 
வடிகாற்பரப்பு 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Retrogradation 

Bank 

Representative fraction 

Vernal equinox 

Spring showers 

Cirque (Corrie) 

Corrie glaciation 

Alidade 

Cyclostropic wind 

Cycle, Circle 

Cyclic changes 

Ward 

North 

magnetic pole 

east monsoon 

trades 

Tramontana 

Northern circuit 

Northern hemisphere 

Cable 

Sub-arctic 

region 

North pole 

Arctie climate 

Boreal 

Aurora Borealis 

Arctic circle 

Norwester 

North latitude 

Northern hemisphere 

North temperate zone 

Northern lights 

Drainage 

Integration of drainage 

Drainage pattern 

system 

area



வடிகாற்பிரதேசம் 

வடிசாலை 

வண்டல்விசிறி 

வண்டலான 

வண்டற்கிடைநிலம் 

வண்டன்மண் 

வண்டனிலமாக்கல் (சாய்வுயர்.தல்) 

வண்டற்களிமண் 

வண்டற்கம்பு 

வண்டற்சமவெளி 

வண்டற்படி 

வண்டற்படிவு 

வண்டன்மண் 

வண்டிவழி 

புவியியல் 

வண்டிவேளாண்மை (காய்கறி வேளாண்மை) 

வணிகப்புவியியல் 

வணிகர்க்குமு 
வணிகர்க்குழுவழி 

வயது 

வயதுமுதிர் நிலை 
வயற்பண்பாடுூ 

வர்த்தகத் தானம் 

வர்த் தகப்பயிர்ச்செய்கை 

வர்த் தகப்புவியியல் 

வர்த்தகவழி 

வரண்டகாலநிலை 

வரம்பு 

வரிப்படம் 

வருவாய் 

வரைப்படத் திற்குரிய 

வரைப்படம் 

வரைப்படவகைக் குறிப்பு 

வல்லோனிகள் 

வலஞ்சுழியாக 

வலஞ்சுழியாகத் திசைமாறல் 

வலஞ்சுழியாகத் திசைமாறுங்காற்று 

வலயங்கொள்ளாமண் 

வலயம் 

வலயவெளியரும்பு பாறைச்சமநிலம் 
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Drainage area 

Distillery 

Alluvial fan 

Alluvial 

flat 

Alluvium 

Aggradation 

Alluvial clay 

cone 

plain 

terrace 

deposit 

soil 

Lane 

Truck farming 

Commercial Geography 

Caravan 

route 

Age 

Old stage 

Field culture 

Commercial centre 

agriculture 

Geography 

Trade route 

Arid climate 

Embankment 

Diagram 

Resource 

Graphic 

Graph 

Graphical representation 

Valloni 

Clockwise 

Veering 

wind 

Azonal soil 

Zone 

Belted outcrop plain
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வலிந்த பிரிவு 
வலிந்து பிரிக்கை ] 

வலு 

வழக்கக்குறிகள் 

வழக்கமானவெறியம் 

வழி 
வழிக்கூட்டம் 

வழிகாட்டி வாய்க்கூண்டு 

வழிகாட்டுமொளி 

வழிப்படுத் இயகாற்று 

வழிப்பாறை 

வழிப்பிரிப்பு 

வழிமுறை 
வழியும் வாய்க்கால் 

வழு 
வழுச்சீர்ப்படுத் தல் 

வழுமுக்கோணம் 

வமுவமைதி 

வழுவியவடிகால் 

வளமாக்கிகள் 

வளவுத்தோட்டம் 

வளர்ச்சிவளையம் 

வளி 

வளிக்கோளம் 

வளிமண்டலத் தன்மைபதிகருவி 

வளிமண்டலத் திற்குரிய 

வளிமண்டல நீலைப்பஇவு 

வளிமண்டல நிலைமைகள் 

வளிமண்டலப்படிவுவீழ்ச்சி 

வளிமண்டலப்பொருட்கருதுகோள் 

வளிமண்டலப்பொருள் 

வளிமண்டலம் 

வளிமண்டலமின் 

வளிமண்டலவமுக்கம் 

வளிமண்டலவமுக்கலிறக்கம் 

வளிமண்டலவியல் 

வளிமண்டலவியற்றரவு 

வளிமண்டலவியனிலையம் 

வளிமண்டலவிளக்கம் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Avulsion 

Power 

Conventional signs 

projection 

Route, Secondary 

Secondary group 

Pilot balloon 

Beaconlight 

Stowed wind 

Secondary rock 

division 

Path method 

Overflow channel 

Error 

Adjustment of error 

Triangle of error 

Closing error 

Deranged drainage 

Fertilisers 

Croft 

Growth ring 

Air 

Aerosphere 

Meteorograph 

Atmospheric 

Aerogram 

Atmospheric conditions 

precipitation 

Meteoric hypothesis 

Meteor or Shooting star 
Atmosphere 

Atmospheric electricity 

pressure 

depression 

Meteorology, Aerology 
Meteorological data 

station 

Aerography



வளிமண்டலவீரம் 

வளிமண்டலவுறிஞ்சல் 

வளிமண்டலவுறுதி நிலை 

வளிமண்டலவுறுதியின்மை 

வளிமண்டலவெப்ப நிலை 

வளிமண்டலவெல்லைச்சமவெளி 

வளிமண்டலவொளியியல் 

வளியடர்த்தி 

வளியியக்கவிசையியல் 

வளிவாழுயிரினம் 

வளைகழிமுகம் 

வளைகுடா 

வளைகோட்டுமானி 

வளையக்கோளம் 

வளைவு 

வற்று 
வற்று.தல் 
வற்றுப்பெருக்கலை 

வற்றுப்பெருக்கு 

வற்றுப்பெருக்குக்கமுவல் 

வற்றுப்பெருக்குக்குறி 
வற்றுப்பெருக்குப்படம் 

வற்றுப்பெருக்கப் பின்னிடைவு 

வற்றுப்பெருக்குப்பொங்குமுகம் 

வற்றுப்பெருக்குவலு 

வற்றுப்பெருக்குவிரை நீரோட்டம் 

வற்றுப்பெருக்குவீச்சு 

வற்றுப்பெருக்கோட்டம் 

வற்றும்பள்ளங்கள் 

வறட்சி 

வறட்சியுடைவுக்காலம் 

வறண்ட 

வறண்ட ஆறு 

வறண்டபருவம் 

வறள் நிலவளரி 

வறள்மண் 

வறுகமான் 

வன்பொருள் 

6——J. N. R 9176 (4/60) 
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Atmospheric moisture 

absorption 

stability 

instability 

temperature 

Plain of atmospheric limitation 

Atmespheric optics 

Density of air 

Aerodynamics 

Aerobium 

Arcuate delta 

Traverse 

Opisometer 

Armillary sphere 

Flexure, Curvature, Meander’ 

Low tide, Ebb tide 

Ebb 

Tidal wave 

Tide 

Tidal scour 

Tide mark 

chart 

Age of the tide 

Tidal estuary 

power 

race 

range 

current 

Playa 

Drought, Aridity 

Dry spell 

Arid 

Arroyo 

Dry season 

Xerophyte 

Pedocal 

Caribou 

Hardware
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வன்மரம் : 

வன்மை 

வன்னீர் 

வனமாக்கல் 

வனைதற்கலை 

வனைதற்களிமண் 

வனைபொருள் 

வா 

வாட்பற்பாறைத்தொடர் 
வாடி, 

வாடைக்காற்று 

வாணிச 

வாணிபப்பொதுவழி 

வாயு 

வாயுக்கூண்டாலுயரமறிதல் 

வாயுக்கூண்டு 

வாயுக்கூண்டுக்காற்றாடி. 

வாயுக்கூண்டேற்றம் 

வாயுமாறிலி 

வார்ப்பிரும்பு 

வாரி இறக்கல் 

வாரியிமுதுதல் 

வாரியெரிந்த கூம்பு 

- வால்வெள்ளி 

வாழ்க்கைக்காயணி — 

வாழ்க்கைப்பயிர்ச்செய்கை 

வாழ்பூமிப்பகுதி 
வாழாப்பிரதேசம் 

வாழிடம் 

வாழை 

வாற்கோதுமை 

வாற்கோதுமைமது 

வான்கோரடு 

வான்கோளப்பெருவட்டத்தளம் 

சமூகவிஞ்ஞா னம் 

Rock wood 

Hardness - 

Hard water 

Afforestation 

Ceramics 

Potters’ clay 

Ceramics 

Sierra 

Wadi 

Northern 

Varnish 

High ways of Commerce 

Gas 

Balloon sounding 

Balloon 

Balloon kite 

ascent 

constant 

Cast iron 

Deflation 

Saltation 

Cone of dejection 

Comet 

Biotic factor 

Subsistance Agriculture 

Oekumene 

Negative area 

Lebensraum 

Banana, 

Barley 

Beer 

Sky line 

Plane of the ecliptic



வான்கோளம் 

வான்புகையரு 

வான்புகையுருக்கருதுகோள் 

வான்புகையுருக்கொள்கை 

வான்மத் இயகோடு 

வான்முனைவு 

வான்வழிச்செய்தி 

வான்வழிபபோக்குவரத்து 

வானகலைக்கோடு 

வானவில் 

வானியல் 

வானியலுக்குரிய 

வானியற்புவியியல் 

வானிலை 

வானிலைக்குறியீடு 

வானிவைக்கோட்டுப்படம் 

வானிலைச்சேவல் 

வானிலைநோக்கல் 

வானிலைப்படம் 

வானிலைப்பரிபாடைகள் 

வானிவைப்பார்வைப்படம் 

வானிலைமுதுமொழி 

வானிவைமூலகங்கள் 

வானிலைமை 

வானிலையலுவலகம் 

வானிலையாலழிதல் 

வான லையுடைவுக்காலம் 

வானிலையெதிர்வுகூறல் 

வானுச்சநெடுங்கோடு 

வானுச்சித்தூரம் 

வானெடுங்கோடு 

வாலொலிப்பெட்டி 

வாோக்கு நிலையம் 

புவியியல் 

. Weather 
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Celestial sphere 

Nebula 

Nebular hypothesis 

Nebular theory 

Celestial equator 

pole 

Aerogram 

Air transport 

Celestial latitude 

Rainbow 

Astronomy 

Astronomical 

Geography 

symbol 

chart 

cock 

observation 

chart, map 

codes 

Synoptic weather chart 

Weather maxim 

elements 

State of sky 

Weather bureau 

Weathering 

Spell of weather 

Weather forecast 

Celestial meridian 

Zenith distance 

Celestial meridian 

Radio 

Observatory
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வி 

விகலை 

விகாரம் 

விசிறிமடிப்பு 
விசிறியமைப்பு 

விசை 

விட்டம் 

விட்டுவிட்டொஸனிருதல் 

விடியல 

விண்பொருள்கள் 

விததுநெய 

விம்பம் 

விமானஞ்செலுத்துகலை 

விமானததளம் 

விமானத்துறை 

விமான நிலையம் 

விமானபபோக்குவரவு 

விமானப்போககுவரவுப்படம் 

விமானம் 

விமானவழி 

விமானவ 'மிப்படம் 

வியாபாரக்கப்பல் 

வியாபாரககாறறு 

லியாபார நிலுவை 

வியாபார நிலையம் 

வியாபாரப்பொருள் 

வியாபாரமையம் 

லியாபாரவழி 

விரல்போற்கரை 

விரிகடலுககுரிய 

விரிகடற்படிவு 

லிரிகாற்றுக்கள் 

விரிகுடா 

விரிகுடாதீரோட்டம் 

விரிகை 

விரிநதவெளிநிலம் 

விரிவாய்ச்சுரங்கம் 

விரிவாய்ச்சுங்கமறு த்தல் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Second (Angle) 

Strain 

Fan folding 

structure 

Force 

Diameter 

Scintillation 

Dawn 

Heavenly bodies 

Seed oil 

Reflection 

Aviation 

Air base 

port 

Aerodrome 

Aviation 

Aviation map 

Aeroplane 

Air line, Air route 

Aviation map 

Merchant marine 

Trade wind 

Balance of trade 

Trading station 

Commodity 

Trading centre 

Trade route 

Digitate margin 

Pelagic 

deposit 

Divergent winds 

Gulf 

stream 

Divergence 

Liano 

Opencast mine 

Open-pit mining



விரிவு 

விருத்தி 
விருத்திசெய்யாவருவாய்' . 

விருத்திமேற்பரப்பு 

விருத்தியடையாமண் 

விருத்தியாக்காவருவாய் 

விருத்தியாக்கயெவருவாய் 

விரை அலை 

விரைநீர் 

விரைநீரோட்டம் 

விரைமுகற்றுண்டம் 

விரையருவி 

விரையலை 

விரைவோட்டவாற்றுப்பகுதி 

வில் 
வில்லைத்தீப்பாறை 

வில்லைப்படுக்கை 

வில்லைமுகல் 

விலக்கல் 

விலக்கற்கோணம் 

விலஙசனம் 

விலங்குநெய் 

விலங்குப்புவிமியல் 

விலங்குசோமம் 

விலங்குலகம் 

விலங்குவாழ்வு 

விலங்குவேளாண்மை 

விலையுயருலோகம் 

விவரம் 

விமுவெள்ளி 

விளக்கப்படம் 

லவிளக்கப்படமுறை 

விளக்கப்படவெட்டுமுகம் 

விளக்காதவெண்ணெய் 

விளிம்புமழுங்கல் 

விளைதிறன் 

விளைந்த படிசெல்லுங்கப்பல் 

விளைநிலம் 

புவியியல். 
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Expansion, Divergence 

Development 

Undeveloped resource 

Developable surface 

Skeletal soil 

Undeveloped resource 

Developed resource 

Mascaret 

Dallas 

Race 

Scud 

Beck 

Eagre or Bore 

Rapids 

Are 

Phacolith or Phacolite 

Lenticular bed 

Eviction 

Angle of 

Fauna 

cloud 

deviation 

Animal oil 

Fur 

Geography, Zoogeography 

Animal kingdom 

life 

husbandry 

Precious metal 

Combe (Coombe) 

Shooting star 

Diagrammation map 

Diagram 

Diagrammatic method 

Crude oil 

section 

Bevelling 

Productivity 

Tramp steamer 

Arable land
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விளைபொருள் . 

விளைவருவி 

விளைவாறு 

விளைவில் வடிகால் 

விளைவு 

விளைவுப்பொருள்கள் 

விளைவுமுரண் 

விளைவுவடிகால் 

விறண்டி 

விறைப்புக்குணகம் 

வினைத்திறன் 

வீ 

வீச்சம் 

வீச்சு 

வீச்சுப்படம் 

வீசல்வெப்பமானி 

வீசுகஇர்வீழல் 

வீசுகதிர்வெப்பம் 

வீசுகோடூ 

வீராசோன் 

(வீ) வடிவப்பள்ளத்தாக்கு 

(வீ) வடிவானவிறக்கம் 

வீழ்ச்சி 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Harvest 

Consequent stream 

river 

Insequent drainage 

Product, Effect 

Producer goods 

Anticonsequent 

Consequent drainage 

Brandy 

Modulus of rigidity 

Efficiency 

Amplitude 

Range 

map 

Pyranometer 

Irradiation 

Radiant heat 

Trajectory 

Virazon 

“V” shaped valley 

depression 

Fall



புவியியல் 

வெ 

வெ. ௭. வரைப்படம் (வெப்பநிலை எந்திரப்பி 
வரைப்படம்) ன 

டெட்டியமரம் . 

வெட்டுக்கிளி 

வெட்டுக்கோடு 

'வெட்டூண்டமேட்டு நிலம் 

'வெட்டூவிசை 

வெட்டூவிசையியக்கம் 

வெட்டுவிசையறுஇயின்மை 

வெடித்தற்பிளவு 

வெடிப்பலை 

வெடிப்பு 
வெடிப்புத்தளம் 
வெடியுப்பு 
'வெண்களி 

வெண்டவேல் 

(வெண்பனி 

வெண்மக்களினம் 

'வெட்டுக்கூம்பெறியம் 

வெந்நீரூற்று 
வெப்ப அலை 

வெப்பக்கதிர்மானி 

வெப்பக்கம்பிக்காற்றுமானி 

வெப்பக்கால நிலை 

வெப்பங்கடத்துதிறன் 

வெப்பச்சமதிலை 

'வெப்பச்சமன்பாடு 

வெப்பச்சுருங்கல் 

வெப்பஞ்செல்லா நிலைச் செயன்முறை 

வெப்பஞ்செல்லா நிலை நழுவல் வீதம் 

வெப்பஞ்செல்லா நிலை மாற்றங்கள் 

வெப்பதிலைப்போக்கு 

வெப்பநிலம் 

வெப்பறிலைமாறல்வி௫தம் 

வெப்பதநிலைமுறைக்கேடு 

வெப்பதிலைக்கோடிகள் a 

வெப்பநிலைச்சாய்வுவி௫தம் (மாறல்லிகதம்) 

வெப்பநிலைவலயம் ee 
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Tephigram 

Lumber 

Locust 

Secant 

Dissected plateau. 

Shear 

Shearing motion 

instability 

Eruption fissure 

Explossion wave 

Cleavage 

Cleavage plane 

Saltpetre 

Kaolin 

Vendavale 

Hoar frost 

White race © 

Secant conic projection 

Thermal spring 

Hot wave 

Bolometer 

Hot wire anemometer 

climate 

Thermal conductivity 

Heat balance 

equation 

Thermal contraction 

Adiabatic process 

Adiabatic lapse rate 

changes 

Temperature march 

Tierra caliente 

Temperature gradient 

anomaly 

Extremes of temperature 

Temperature gradient 

belt
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வெப்பத்தன்மை 

வெப்பநிலை 

வெப்ப நிவைநேர்மாறல் 

வெப்ப நிலைப்படம் 

வெப்பதிலைபரம்பல் 

வெப்பநிலையியக்கமானி 

வெப்பநிலையினதுநாள்லீச்சு 

வெப்பநிலைவரைப்படம் 

வெப்பநிலைவலயம் 

வெப்ப நிலைவீச்சு 

வெப்பப்படம் 

வெப்பப்பருவம் 

வெப்பப்பாலை நிலம் 

வெப்பப்பிரதேசம் 

வெப்பம் 

வெப்பம்ப இகருவி 

வெப்பமத்தியகோடு 

வெப்பமானி 

வெப்பமுகம் 

வெப்பமூடுருவல் 

வெப்பமேற்காவுகை 

வெப்பவட்டம் 

வெப்பவரைப்படம் 

வெப்பவலயம் 

வெப்பவலை 

வெப்பவளவியல் 

வெப்பவாரைச்சிறை 

வெப்பவியக்கவிசையியல 

வெப்பவிளைவுக்காற்று 

வெப்பவீடு 

வெப்பவீரக்காடுகள் 

வெப்பவுடைவுக்காலம் 

வெப்பவுருமாற்றம் 

வெப்பவூற்று 

வெப்பவெஞ்சின் 

வெயிற்படல் 

வெல்லக்குழம்புப்பாணி 
'வெலிற்று 

சமூகவலிஞ்ஞானம் 

Thermancy 

Temperature | 

Inversion of temperature 

Temperature map 

Distribution of temperature 

Kata thermometer 

Daily range of temperature 

Temperature graph 

zone 

Range of temperature’ 

Thermal map 

Hot season . 

desert 

Thermal region 

Heat 

Thermograph 

Thermal equator, Heat equator 

Thermometer 

Warm front 

Diathermancy 

Convection of heat 

Thermal cycle 

Thermogram 

{ Thermal belt, Heat belt 
Torrid zone, 

Heat wave 

Thermometry 

Warm sector 

Thermodynamics 

Thermal wind 

Hot house 

Hot wet forests 

spell 

Thermal metamorphism 

Hot spring, Thermal spring 
Heat engine 

Solarisation 

Molasses 

Veldt



வெள்ளச்சமவெளி 

வெள்ளப்பெருக்கு 

வெள்ள ப்பெருக்குக்கால்வாய் 

வெள்ளம் 

வெள்ளம்பாய்ச்சல் 
வெள்ளி 

வெள்ளியுறைதல் 

வெள்ளுடுத்தொகுதி 
வெள்ளுறைபனி 

வெள்ளொளிர்வு 

வெளிக்கடை 

வெளிக்குறிப்புப்புத்தகம் 

வெளிக்கும்பாட்டம் 

வெளிநாட்டூவியாபாரம் 

வெளிப்பாட்டுக்கரை 

வெளிப்பாடு 

வெளிப்பாய்கன்ந 

வெளிஞுகக் கதிர்வீசல் 

வெளிமுகபபுச்சரிவுப்பாறை 

வெளியடையல் 

வெளியடையறசமவெளி 

வெளியரும்புபாறை 

வெளியாய்வு 

வெளியுருவங்குறித்தல் 
வெளியுருவப்படம் 

வெளியுருவம்வரைதல் 

வெளியேசெல்லுகின்ற 

வெளவிறிநோய் 

வெறும்பாறை நிரை 

வெறுமையானவெற்பு 
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Flood plain 

Spate, Inundation 

Inundation canal 

Flood 

irrigation 

Meteor or Shooting star 

Silver thaw 

Galaxy 

Hoar frost 

Incandescence 

Outlier 

Field book 

Clearing shower 

External trade 

Coast of emergence 

Emergence 

Effluent 

Outgoing radiation 

Outfacing escarpment 

Outwash 

plain or sandr 

Outcrop 

Field study 

Sketching of details 

Sketch map 

Sketching of details 

Outgoing 

Blight 

Scarf 

Fell
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வே. 

வேகம் 

வேகம்வளர்ந்தலியக்கம் 

வேகா 

வேட்டைநிலம் 

வேட்டைவிலங்கு 

வேணியர் 

வேணியரளவுகோல் 

வேலியோங்கல் 

வேலைசேமிக்கும் பொறித்தொகுதி (வேலை 
குறைக்கும். .) 

வேளாண்மை 

வேளாண்மைவிலங்கு 

வேளாண்மைவிலங்குவளர்ப்பு 

வேளாண்மைவிலங்குவிருத் இ 

வேறுபடுதல் 

வேறுபாட்டுவானிலையாலழிவு 

வேக்குளூசியா நீரூற்று 

Velocity 

Accelerated motion 

Vega 

Chase 

Game 

Vernier 

scale 

Palisade 

Labour saving machinery 

Farming 

Stock 

breeding 

raising 

Differentiation 

Differential weathering 

Vauclusian spring
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கு பூமையி யலு ம் ஆட்சியியலும் 

Civics and Government 

அ 

அக்கிராசனர் 

அகக்குடியேற்றம் 

அகக்குடியேறி 

அகத திறைமை 

அகதி 

அகலமெரிக்கம் 

அகவையெல்லை 

அகற்றல் 
அச்சுலகு 

அச்சுலகுச்சுதந்திரம் 

அடக்குதல் 

அடக்குமுறை 
அடர்த்துபாசறை 

அடிப்படையான 

அடிப்படையுரிமைகள் 

அடிமை நிலை 

அடிமையூழியம் 

அடுபோர் 

அடையாளவாக்கு 

அடையாளவெட்டு 

அணி 

அணுக்கச் செயலாளர் 

அணுக்கத்துணைவன் 

அணுவுகம் 
அத் திலாந்திக்குப்பட்டயம் 

அதிகாரங்கடநீத 

அதிகாரம் 

(அதிகாரம்) கொள்ளல் 

அதிகாரவளிப்பு 

அதிகாரவாண்மை 

அந்தரங்கமான 

அறீதி 
185 

Chairman 

Immigration 

Immigrant 

Internal Sovereignty 

Refugee 

Pan-American 

Age-limit 

Dismissal 

The press 

Liberty of the press 

Repression 

Repression 

Concentration camp 

Fundamental 

rights 

Slavery 

Slave-labour 

Shooting-war 

Token vote 

cut 

Corps 

Private secretary 

Aide-de-camp 

Atomic age 

Atlantic charter 

Ultra vires 

Authority 

Assume (power) 

Delegation of power 

Authoritarianism 

Confidential 

Tnjustice
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அபேட்சகம் 

அபேட்சகர் 

அமழர் 

அமர்த்தம் 

அமர்த்திய உறுப்பினர் 

அமர்வு (பாராளுமன்றத்து) 

அமுக்கத்தொகுதிகள் 

அமைச்சர்கழகம் 

அமைச்சிணைவன் 

அமைச்சு 

அமைச்சுப்பதவி 

அமைச்சுப்பொறுப்பு 

அமைதி 

அமைதிப்பங்கம் 

அமைஇப்பொருத்தனை 

அமைதியின்மை 

அமைப்பு 

அமையம் 

அரங்கு 

அரசதுரோகம் 

அரசப்பெருமகர் 

அரசபதம் 

அரசமன்று 

அரசமைச்சர் 

அரசமைப்பு 

அரசரின் தெய்வவழியுரிமை 

அரசுலா 

அரசவிலச்சினைப்பிர்பு 

அரசறிஞன் 

அரசறிவியல் 

அரசறிவு 

அரசாங்கக்கணக்குக்கள் 

அரசாங்கக் கணக்குக்குழமு 

அரசாங்க சேவையாணைக்குழு 

அரசாங்கத் தணைக்களம் 

அரசாங்கப்பொறியகம் 

அரசாங்கம் 

அரசாட்சி 

அபசாட்சிவலு 

அரசாளல் 

சமூகலிஞ்ஞானம் 

Candidature 

Candidate 

Battle 

Appointment 

Appointed member 

Sittings (Parliament) 

Pressure groups 

Council of ministers 

Ministerial colleague 

Ministry 

Portfolio 

Ministerial responsibility 

Peace 

Breach of the peace 

Peace treaty 

Unrest 

Composition 

Organization 

Forum 

Sedition 

Rajapramukh 

Kingship 

Curia Regis 

Minister of state 
Constitution 

Divine right of kings 

State drive 

Lord Privy Seal 

Statesman 

Political science 

Statesmanship 

Public accounts 

committee 

Service Commission 
Government department 

Machinery of government 

Government 

Government 

Governmental power 
Govern
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அரசியல் 

அரசியல் ஈடழிப்பு 

அரசியல்நோக்குக்கள் 

அரசியல்மரபு 

அரசியல்முடக்கம் 

அரசியல்லிரகு 

அரசியல்வெளிப்படையுண்மைகள் 

அரசியலடைக்கலம் 

அரசியலமுக்கம் 

அரசியலமையம் 

அரசியலார் 

அரசியலிறைமை 

Au hae 

அரசியற்கடமைப்பாடு 

அரூயற்குடியாட்சி 

அரசியற்கும்பு 

அரசியற்கைதி 

அரசியற்கொள்கை 

அரசியற்கோட்பாடு 

அரசியற்சகாயம் 

அரசியற்சுளுகு 

அரசியற்பதம் 

அரசியற்பயப்புக்கள் 

அரசியற்றத்துவம் 

அரசியற்றரவு 

அரசியற்றொடரிகல் 

அரசியன்முற்கோட்டம் 

அரசியன்முறிவு 
அரசியனோக்கு 

ப்ட் 

அரசுக்கட்டினீக்கல் 

அரசுக்கட்டூ 

அரசுக்கழகம் 

அரசுச்செய்தி 

அரசுச்செயலாளர் 

அரசுத்துரோகம் 

அரசுப்பொலிசு 

அரசுபாயம் 

அரசுமுதல்வர் 

Politics . 

Political liquidation 

views 

tradition 

deadlock 

strategy 

Axioms of politics 

Political asylum 

pressure 

organisation 

Politician 

Political sovereignty 

party 

obligation 

democracy 

caucus 

detenue 

belief, Political theory 

doctrine 

patronage 

tactics 

status 

issues 

philosophy 

data 

campaign 

prejudice 

breakdown 
attitude 

Polity, State 

Dethrone 

Statenbund 

Council of state 

Despatch 

Secretary of state 

High treason 

State police 

Statecraft 

Chief of state
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அரசுவலுச்சமநிலை 

அரியணைப்பேச்சு 

அருத்தபதவியான 

அரும்பூட்டு 

அரும்பொருள் 

அருள் 
அருள்விறல் 

அல்லியரசாட்சி 

அலர் 

அலர்தூற்றல் 
அலுவலகம் 

அலுவலர் 

அலுவலாளர் 

அலுவலாளர்பதவணி 

அலுவலாற்றல் 

அலையும்வாக்கு 

அவதூறு 
அவையம் 

அழித்தல் 
அளிப்பு 

அற்றோர் 

அறவழித்தல் 
அறிக்கை 

அறிக்கைத்தாள் 

அறிக்கை நிலை 

அறிலித்தல் 
அறிலிப்பு 

அறிவுடைமனு 
அறிவுரை 
அறிவுரைவலு 

அறுதியிடும் வாக்கு 

அறுதியீடு 

அன்சாடு 

அன்றென்போர் 

அனுபவம் 

அனுமதி 
அனுமதிக்காமை 

அனுமதிப்பங்கு 

அனைத் தாண்மை 

அனைத்தாற்றல் 

அனைத்தியன்மை 

சம்கவிஞ்ஞானம் 

Balance of power 

Speech from the throne 

Semi-official 

Deadlock 

Curios 

Grace 

Chivalry 

Petty Coat Government 

Rumour 

mongering 

Office 

Officer 

Official 

Hierarchy 

Officiate 

Floating vote 

Defamation 

Congregation 

Annul 

Award 

Have-nots 

Annihilation 

Notice 

News-bulletin 

Report stage 

Notification 

Announcement 

Homo sapiens 

Advice, Counsel 

Advisory power 

Casting vote 

The closure 

Hansard 

Noes 

Experience 

Allowance 

Disallowing 

Quota 

Totalitarianism 

Omnipotence 

Omnicompetence



ஆ 

ஆக்கச்சாகனம் 

ஆகுலம் 

ஆங்கலைத் திருச்சபை 

ஆசாரஅலுவலர் 

ஆஞ்ஞை 
ஆட்குறைப்பு 
ஆட்சி 

ஆட்சிக்கேற்றல் 

ஆட்சிப்புரட்டு 

ஆட்சியறவு 

ஆட்சியிடையறவு 

ஆண்டுக்குரிய 

ஆணிலப்பதம் 

ஆணைக்குழு 
ஆணையாளர் 

ஆணையீட்டுக் கட்டளை 

ஆதிக்கம் 

ஆதியான 
ஆமென்போர் 

ஆய்மைத் தட்டம் 

ஆயர்குடி 

ஆயுரை 

ஆயுரைக்கழகம் 

ஆர்ப்பாட்டம் 

ஆரம்பக்கல்வி 

ஆலோசனை 

ஆவணச்சான்று 

ஆள்பணிக்குழு 

ஆள்பதி 
ஆள்பதிநாயகம் 

ஆள்புலத்துக்குரிய 

ஆள்புலநீர்ப்பரப்பு 

ஆள்புலப்படர்ச்சி 

ஆள்புலப் பிரதிநிதித்துவம் 
ஆள்புலப்பிரிவினை :. 
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Means of production 

Tumult 

Anglican church 

Protocol officer 

Decree 

Retrenchment 

Governance, Government, Tenure, 

Regime 

Implementation 

Coup d’etat 

Anarchy 

Interregnum 

Annual 

Dominion status 

Commission 

Commissioner 

Writ of Mandamus 

Domination, Supremacy, Influence 

Primitive 

Ayes 

Tentative programme 

Pastoral people 

Advice 

Advisory Council 

Demonstration. 

Elementary education 

Deliberation 

Documentary evidence 

Politbureau 

Governor 

Governor General 

Territorial 

waters 

expansion 

representation 

partition
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ஆள்புலப்புறத்துரிமை 

ஆள்புலம் 

ஆள்மாருட்டு 

ஆளால் 

ஆளுமைவழிபாடு 

ஆளுரிமைக்கட்டளை 

ஆளெொல்லை 

HMSO 

ஆன்மிகப்பிரபுக்கள் 

ஆன்மிகப்பெருமகார் 

இ 

இக்கட்டுநிலை (அவசரகால நிலை) 
இகலாட்டூ (இகல்) 

இசைவு 
இட்டம்பண்ணல் 

இடங்கோட்படை 

இடச்சிறை 

இடமாற்றியவிடயம் 

இடவர் 

இடாப்பு 

இடைக்காலம் 

இடைக்காலவரசாங்கம் 
இடைக்£ழ்வகுப்பு 

இடைத்தேர்தல் 

இடைநிறுத்துவலு 
இடைநிறுத்துகீட்டு 
இடையூமி 
இடைவகுப்பு 

இடைவழி 

இடைவினாவல் 

இணக்கச்சபை 

இணக்கப்பேச்௬ 

" இணக்கம் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Extraterritoriality 

Territory 

Personation 

Govern 

Personality cult 

Writ of Habeas Corpus 

Jurisdiction 

Relief 

Spritual lords 

peers 

State of emergency 

Controversy 

Assent 

Emancipation 

Army of occupation 

Left wing 

Transferred subject 

Leftist 

Roll 

Medizval period 

Interim government. 

Petit bourgeois 

By-election 

Suspending power 

Suspensive veto 

Middle ages 

Bourgeois 

Corridor 

Interpellation 

Conciliation Board 

Negotiation 

Settlement, Concord.
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Bouman sit 

இணங்காமை 

இணைத்தல் 
இணைப்பலுவலர் 

இணைப்பாட்சி 

இணைப்புரைஞன் 

இயக்கம் 

இயல்புரிமைகள் 

இயல்பூக்கம் 

இயற்கைச்சட்டம் 

இயன்முறை 

இயைபாக்கம் 

இயைபாக்கல் 

இயைபு 
இரகசியப்பொலிசு 

இரட்டையாட்சி 

இரண்டாம்மன்றம் 

இரவற்கு த். தகை 
இராச்சியம் 

இராட்டிரபதி 

இருகட்சிமுறைமை 

இருதலைக்கொள்ளிநிலை (இரு தலைக்கோள்) .. 

இருபுடையுரையாட்டு 

இருமன்றமுறை 
இருவயினொத்த 
இருவயிஞெப்பு 
இரேடியோ 

இலச்சினை 

இலட்சியபுரி 

இலட்சியம் 

இலட்சியவாதம் 

இலிஞ்சுமுறைக்கோறல் 

இவர்தல் 

இழப்பீடு 
இழிந்தநாணயம் 
இழைவினை 

இளைஞரியக்கம் 

இளைய அமைச்சர் 

Dissenters, Non-conformist 

Dissent 

Incorporation, Amalgamation 

Liaison officer , 

Condominium 

Rapporteur 

Movement 

Natural rights 

Instinct 

Law of nature 

Procedure 

Co-ordination 

Co-ordination 

Relevancy 

Secret police 

Diarchy, Dyarchy 

Second chamber 

Lend-lease 

Kingdom 

Rashtrapathi 

Two party system, Bi-partisan 

Dilemma 

Bilateral talks 

Bicameralism 

Reciprocal, Mutual 

Mutuality, Reciprocity 

Radio 

Insignia 

Utopia 

106௨1 

Idealism 

Lynching 

Ascension 

Reparation 

Debased money 

Act of Commission 

Youth movement 

Junior Minister
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இற்றிலர்வாதம் 

இற்றிலரியம் 

இறப்புலீதம் 
இறுக்கம் 

இறுதிக்கூற்று 
இறுநிலை 
இறை 
இறைக்குடி 
இறைசேரி 

இறைசேரிக்கட்டுப்பாடு 

இறைசேரிமுதற்பிரபு 

இறைமுறை 
இறைமை 

இறையடக்கம் 

இன்றியமையாதது 

இன்னா 
இன்னாசெய்யாமை 

இனக்கட்டுக்கொள்கை 

இனக்குறி 
(இனக்கொலை 

இனச்சலுகை 

இனத்துக்குரிய 
இனம் 

இனவொகதுக்கம் 

ஈ 

ஈட்டநிதி 
ஈட்டற்சமூகம் 

ஈட்டற்பான்மை 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Hitlerism 

Hitlerism 

Death rate 

Tension 

Ultimatum 

Moribund 

Sovereign 

Rate-payer 

Treasury 

Treasury control 

First Lord of the treasury- 

Tariffs 

Sovereignty 

Homage 

Sine qua non 

Violence 

Non-violence 

Family-bandyism 
Totem 

Genocide 

Nepotism 

Racial 

Race 

Apertheid 

Consolidated fund 

Acquisitive society 

Acquisitiveness
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உகவாளர் 

உகவிலாளர் 

உச்சகலம் 

உச்சமன்று 

உசாக்கை 

உசாவல் 

உட்குழு 

உட்பிரிவு 

உடந்தை 

உடலுழைப்பு 

உடற்றல் 

உடன்படிக்கை 

உடன்படிக்கைச்சாதனம் 

உடன்படிக்கை நியதிகள் 

உடன்பாடு 

உடன்பிறப்புரிமை 

உடன்போக்கன் 

உடைமை 

உடையோர் 

உண்மை 

உண்மைதளித்துப்பொய்மைகுறித்தல் 

உண்மைநிருவாகம் 

உண்மைப்படி 

உண்ணாட்டமைச்சர் 

உண்ணாட்டரசாங்கம் 

உண்ணாட்டலுவலகம் 

உண்ணுாட்டாட்சி 

உண்ணுட்டுக்குறிய 

உண்ணாட்டுத்தீர்வை 

உண்ணாட்டுப்பூட்கை 

உண்ணுட்டுவர்த்தகம் 

உண்ணுழமைதல் 

உத்தரவுச்சீட்டு 
உத்தேசவுரிமையாளர் 

உதவி 

உதவிநட்புறவு 
உதவிநன்கொடை எச 
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Persona-grata 

nongrata 

Sumum bonum 

Supreme court 

Consultation 

Consultation 

Junto, Sub-committee 

Sub-division 

Accomplice 

Manual labour 

Persecution 

Agreement 

Instrument of agreement 

Terms of agreement 

Agreement 

Fraternity 

Fellow traveller 

Ownership 

Haves 

Truth 

Suppressio Veri Suggestio Falsi 

Real executive 7 

De facto 

Home Minister 

government . 

office . 

rule 

Excise 

duty 

Domestic policy 

Internal trade 

Infiltration 

Licence 

Heir-presumptive 

Aid 

Subsidiary alliance 

Grant-in-aid
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உதலவிப்பணம் 

உபாயம் 

உம்பல் (குலம்) 

உயர் ஆணையாளர் 

உயர்குடி 

உயர்குடியாட்சி 

உயர்திருச்சபையோர் 

உயர்மன்று 

உயிர்த்தியாகம் 

உயிர்த் தியாகி 

உரித்து 

உரிமை 

உரிமைக்கோரிக்கை 

உரிமைகோரி 

உரிமைப்பிரகடனம் 

உரிமைமறுப்பு 

உரிமைழாறி 

உரிமையோலை 

உரையாட்டு 

உல்கு 

உலகக்குடி 

உலகப்பொதுவன் 

உலகப்பொதுவான 

உலகமன்று 

உலூயல் 

உலூயற்கொள்கை 

உல௰யற்பிரபுக்கள் 

உல$ூயற்பெருமகார் 

உலகுவந்த 
உவர்ப்புளம் 

உவெசுமினித்தர் நியதிச்சட்டம் 

உமவோர் 

உழைப்பாளி 

உழைப்பாளர் 

உழைப்புப்பணியகம் 

உள்மூநராட்டி 

உளச்சாய்வு 

உளச்சான்றுச்சுதந்திரம் 

உளமை (தேர்வு, செய்து) 

சமூகலிஞ்ஞானம் 

Subsidy 

Scheme 

Tribe 

High Commissioner 

Patricians, Aristocracy 

Aristocracy 

High churchmen 

court 

Martyrdom 

Martyr 

Title 

Right 

Claim 

Claimant 

Declaration of rights 

Denial of rights 

Bill of rights 
Letters-patent 

Discussion, Talks 

Tolls 

Cosmopolitan 

Cosmopolitan 

Cosmopolitan 

World-court 

Temporal 

Secularism 

Temporal lords 

peers 

Popular 

Cynicism 

Statute of Westminster 

Peasantry 

Employee 

Employer 

Employment Bureau 
Local Government 

Bias 

Liberty of conscience 
Fact



உறுதி 
உறுதிக்கேள்வி 

உறுதஇிகேள்கட்டளை 

உறுதித்தாள் 
உறுதிப்படுத்தல் 
உறுதிப்பாடு 

உறுப்பியற்கொள்கை 

உறுப்பினர் 

உறுப்புரிமை 

உன்மத்தம் 

oar 

ஊதியமுன்னம் 

ஊர்மன்று 

ஊரடங்கலுத்தரவு 

ஊராண்மைச்சட்டம் 

ஊாருக்குரிய 

ஊழல் 

ஊாழற்பழக்கம் 

ஊழி 
ஊழியர் 

ஊரழியர்கோப்பு 
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Deed 

Demand 

Writ of certiorari 

Certificate 

Certify, Confirmation 

Stability 

Organic theory 

Member 

Membership 

Rabidity 

Profit motive 

Rural court 

Curfew 

Municipal law 

Rural 

Corruption 

Corrupt practice 

Era 

Serfs 

Cadre
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or 

எடுத்துரை 

எண்ணக்கரு 

எண்ணல் (வாக்கு) 

எண்ணிட்டவலு 

எண்ணீடு 

எதார்ததவாதம் (புலனறிவுவாதம்) 

எதிர்க்கிளர்ச்சி 

எதிர்ச்சி 

எதிர்த்திறம் 
எதிர்ப்பழிவாங்கல் 

எதிர்ப்பு 

எதிர்ப்புரட்சி 

எதிர்மதமலர்ச்சி 

எதிர்விதித்தல் 
எதிரி 

எய்தல் 

எல்லை 

எல்லைக்குழப்பம் 

எல்லைகுறித்தல் 

எல்லைப்புறம் 

எல்லைமீறல் 

எலனியம் 

எவ்வந்தூற்றல் 

எழுச்சி 

எழுத் தறிவின்மை 

எழுத்தறிவுச்சோதனை 
எழுத்துவினைஞர் 

எழுவராட்சி 

எளியபெரும்பான்மை 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Recommendation 

Concept 

Counting (votes) 

Enumerated power 

Enumeration 

Positivism 

Revolt 

Resistance 

The opposition 

Retaliate 

Protest 

Counter-revolution 

Reformation 

Over-rule 

Defendant 

Accession 

Border 

Border incident 

Demarcation 

Frontier 

Encroachment, Trespass 

Hellenism 

Smear-campaign 

Uprising 

Illiteracy 

Literacy test 

Clerks 

Heptarchy 

Simple maj ority
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ஏ 

ஏமக்கழகம் 

ஏமதாடு 

எமமின்மை 

ஏவன்முகவர் 

ஏவுநார்முதல்வன் 

ஏவுநன் 

ஏற்பாடு 

எஏற்புடைத் தாக்கல் 

ல 

ஐக்யே நாட்டமையம் 

ஐக்யெதாட்டுப் பொதுமன்றம் 

ஐக்கியம் 

ஐக்யேமுன்னணி 

ஐங்கோணம் 

ஐந்தானிரலோன் 

ஐந்தொகை 

ஓஐயவுளம் 

ஐயாண்டுத்திட்டம் 

௪ 

ஒட்டூதியம் 

ஒடுக்குதல் 

ஒடுக்குமுறை 

ஓத்துமேவல் (சமரசம்) 

ஒ.த்துழைப்பியக்கம் 

ஒத்துழைப்பு 

ஒத்.துழைப்புச்சிக்கனச் சங்கம் 

ஒத் துழைப்புநாணய சங்கம் 

ஒத்து) மப்புப்பண்டசாலை 

ஒத்துழையாமை 

ஒதுக்கம் 

Security council 

Buffer-State 

Insecurity 

Agent provacateur 

Commander-in-Chief 

Commander 

Provision, Covenant 

Justification 

United Nations Organisation 

General Assembly 

Unity 

United front 

Pentagon 

Fifth-columnist 

Balance sheet 

Scepticism 

Five-year plan 

Graft 

Suppression 

Suppression 

Compromise 

Co-operative movement 

Co-operation 

Co-operative thrift society 

credit society 

store 

Non-co-operation 

Segregation, Reservation
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ஒதுக்யெலிடயம் 

ஒதுக்&ட்டுமுறி 

ஒப்பக்காரர் 

ஒப்பங்கோடல் 

ஒப்பந் தக்காரன் 

ஒப்பம் 

இப்பல் 

ஒப்பனை 

ஒப்பாருள்முதலோன் 

ஒப்பாருளொருவன் 

ஒப்பின்மை 

ஒப்புடைமை 

ஒப்பு. நிலை 

ஒப்பு நீலைவாதி 
ஒப்புமை 

ஓப்புரவாண்மை (மன்னுயிர் நலவாதம்) 

ஒப்புரவுமன்று 
ஒருக்கம் 

ஒருங்கியல்வலு 

ஒருங்குதல் 

ஒருங்குவாழ்தல் 

ஒருதிறம்பற்றாநாடு 
ஒருப்பாடு 

ஒருபாற்சேர்க்கை 

ஒருபாற்சேராமை 

ஒருபுடை 

ஒருபுடைச் செயல் 

ஒருமித் தவாக்கு 

ஒருமுகப்படுத்தல் 
ஒருமுகப்படுத்திய அரசாங்கம் 

ஒருமுகப்பாடு 

ஒருவுதல் 
ஒலிபரப்பல் 

ஒழிப்பு 
ஒழுக்கம் 

ஒழுக்கவியல் 

ஒழுங்குறுணுக்கம் 
ஒள்ளியவல்லாட்சி 

Reserved subject 

Appropriation Bill 

Signatory 

Referendum 

Contractor 

Signature 

Approval 

Formality 

Primus Inter pares 

Unus inter pares 

Inequality 

Equality 

Parity 

Leveller 

Parity 

Humanitarianism 

Court of equity 

Integration 

Concurrent powers 

Integration 

Co-existence 

Non-committed nation 

Concurrence 

Alignment 

Non-allignment 

Ex parte 

Unilateral action 

Cumulative vote 

Centralization 

Centralised government 

Centralization 

Vacate 

Broadcasting 

Abolition 

Morality 

Ethics 

Point of order 

Enlightened despotism
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ஒற்றாடல் 

ஒற்றிவைத்தல் (ஒத்திவைத் தல்) 

தற்றிவைப்பு (ஒத் திவைத்தல்) 
ஒற்றுமை: 
ஒற்றையாட்டக்குரிய 

ஒற்றையாட்சிமுறை 

ஒற்றையாட்சியாப்பு 

ஒறுத்துரைத்தல் 

ஒறுப்பு 

ஒன்றாதல் 

ஒன்றியொதுக்கல் 

ப 

ஒச்சல் 

ஒர்ப்பு 
ஓரம்போகி 

ஓரவாரம் 

ஒரினத் தன்மை 

ஒருளப்பாடான 

ஒருளப்பாடு 

Espionage 

Adjournment 

Adjournment 

Unity 

Unitary 

Unitarianism 

Unitary constitution 

Denunciation 

Austerity 

Merger 

Boycott 

Reign 

Conviction 

Partisan 

Favouritism 

Homogeneity 

Unanimous 

Unanimity
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க, 

கங்கருவோட்ட அறுதியீடு 

கட்சிச்சுட்டு 

கட்சிச்சூள் 

கட்சிமுறைமை 

கட்சிமூப்பன் 

கட்சியரசாங்கம் 

கட்சியிலக்கயம் 

கட்சியொழுக்காறு 

கட்டரசு 

கட்டளை 

கட்டளைக்கல் 

கட்டளைச்சட்டம் 

கட்டழைத்தல் 

கட்டமைப்பு 

கட்டாயச்சேர்ப்பு 

கட்டாயவாக்கு 

கட்டில்தாளாண்மை 

கட்டில்லா அதிகாரம் 

கட்டில்லா இச்சை 

கட்டில்லாப்போட்டி 

கட்டில்லாவாசு 

கட்டில்லாவியாபாரம் 

கட்டின்மை 

கட்டுக்காப்பு 

கட்டுப்பாட்டாளர் 

கடமை 

கடல்கடந்தபேரரசு 

கடல்வல்லரசு 

கடல்வலிமை 

கடற்படைமுதற்பிரபு 

கடன் 

கடன்்கொடுதாடு 

கடன் நிவாரணம் 

கடிவியக்கு 

கடுங்குற்றம் 
கடுங்கோலன் 

கடுங்கோன்மை 

சமூகலிஞ்ஞானம் 

Kangaroo-closure 

Party label 

pledge 

system 

boss 

government 

literature 

discipline 

Bundesstat 

Writ 

Criterion 

Ordinance 

Summoning 

Summons 

Conscription 

Compulsory vote 

Free enterprise 

Carte blanche 

Free will 

competition 

state 

trade 

Freedom 

Custody 

Comptroller 

Duty 

Overseas empire 

Sea-power 

Sea-power 

First Lord of the Admiralty 
Debt 

Creditor nation 

Debt relief 

Motion of censure 

Felony 

Tyrant 

Tyranny



கடையடைப்பு 

.கண்டனப்பிரேரணை 

கண்ணேட்டம் 

எணக்குப்பரிசோதனை 

கணையம் 

கத்தோலிக்கம் 

கதம்பம் 

கதி 
கம்மியக்குழுமம் 

கரந்துறை தல் 

கருத்தியல் 

கருத்து 
கருத்துடைச்சாரார் 

கருத்துப்பொருட்கொள்கை 

கருத்தொருமிப்பு 
கருமகருத்தர் 

கருமப்பொறை 

கருஷலம் 

கருவூலநாயகன் 

கலகம் 

கலம்பகம் 

கலம்பகவிதி 

கலாம் 

கவளிகை 

கழமகஞ்சார்வேந்தன் 

கழகத்துப்பணி 

கழகம் 

கழிப்பு 

கள்ளக்கடத்தல் 

கள்ளவொப்பம் 

களப்பர்வாக்கெடை 

கற்பனை 

கற்பிதமந்தணம் 
கன்னை 

கன்னிப்பேச்சு 
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Hartal 

Motion of censure 

Compassion 

Audit 

Mace 

. Catholicism 

Hotch-potch 

Rank 

Craft guild 

Abscond 

Ideology 

Idea 

School of thought 

Abstract theory 

Consensus of opinion 

Charge de affaire 

Charge de affaire 

Exchequer 

Chanceller of the Exchequer 

Rebellion 

Riot 

act 

Insurrection 

Portfolio 

King-in-Counceil 

Order-in-Council 

Council 

Purge 

Smuggling 

Forgery 

Gallup poll 

Edict 

Shadow cabinet‘ 

Faction 

Maiden-speech
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கா 

காட்சியவர் Visionary 

காந்தியம் Gandhism 

காப்பீடு Safeguard 

காப்புரை Proviso 

காப்புறுதிவாரியம் (காப்புறுஇக்கம்பனி) : 

காரணிகள் 

காலநீட்சி 

காலவவது 

காலவழு 

காலித் தனம் 

காவற்சேனை 

காவற்றூதகம் 

காவற்றூதன் 

க 

இராமக்குழு 

சராமசபை 

கிரேக்கப்பண்பாடு 

Booth Hest 

இளர்ச்சி 

இளர்ச்சி அச்சுலகு 

சளர்ச்சியாளர் 

கிளர்ச்சியூட்டுமச்சுலகு 

கிளரல் 

கறித்துவசமூகவுடைமை 

இறித்துவத் திருச்சபை 

சிறித துவவுலகு 

Insurance company 

Factors 

Duration 

Epoch 

Anarchronism 

Rowdyism 

Garrison 

Consulate 

Consul 

Village committee 

Gansabha 

Hellenism 

The Guillotine | 

Stirring, Agitation 

Yellow-press 

Insurgent 

The yellow press 

Stirring 

Christian socialism 

church 

Christendom



8 

கீழ்ச்சபை 

கீழ்ப்படிவு 
கீழறுப்போன் 

றை 
€ழைச்செயலாளர் 

கு 

.குடபுலம் 

குடவோலை 

குடவோலைப்பெட்டி 

குடவோலையிடல் 

குடி 

குடிக்குழப்பம் 
குடி£ீழ்ப்படியாமை 

குடிகுறைத்தல் 

குடித்திணை 
குடித்தொகை 
குடிப்படைமுறி 
குடிப்பண்பாடு 

குடிப்பதி 

குடிப்பதித்தேர்தல் 
குடிப்போர் 

குடிமக்கள் 

குடிமதிப்பு 
குடிமுனைப்பு 

குடிமை 
குடிமைஞானம் 

குடிமையியல் 

,ருடிமையுணர்வு 
குடிமையுரிமைகள் 

குடியரசு 

குடியரசுக்கட்சி 

குடியரசுவாதம் 

குடியாட்சி 
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Lower house 

Obedience 

Saboteur 

Sabotage 

Under secretary 

Occident 

Ballot 

box 

Ballot 

Citizen 

Civil commotion 

disobedience 

Depopulation 

Estate 

Population 

Militia Bill 

’ Civilization 

President 

Presidential election 

Civil war 

Subjects 

Census 

The initiative 

Citizenship 

Civic sense 

Civics 

Civic consciousness 

Rights of citizenship 

Republic 

Republican party 

Republicanism 

Democracy
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குடியாட்சிப்படுத் தல் 

குடியாட்சிவாதி 

கூடியாள் 

குடியியல் அலுவலர் 

குடியியல்மன்று 

குடிமியலுரிமைகள் 

குடியியற்சேவை 

குடிமியற்பட்டியல் 

குடியியற்பாலனம் 

குடியியனடைமுறைக்கோவை 

குடியிருப்பு 
குடியுரிமைத்தொடர்ச்சி 

குடியேற்றச்செயலாளர் 

குடியேற்றப்படர்ச்சி 

குடியேற்றம் 
குடியேற்நவலுவலகம் 

குடியேற்றி 
குடியேறல் 
குடியேறி 
குடியொப்பம் 

குடிவாழுரிமை 

குணப்புலப்போரசு 

குணபுலம் 

குத்துக்கரணம் 

கும்பலாட்சி 

குமிந்.தாங்கு 
குயிசிலின் 

குருத்துவம் 

குருதிசிந்.தாப்புரட்சி 
குருமார் 

குருவாயம் 

குலம் (கோத்திரம்) 

குலைவு 

குலைவு நிலை 
குழாம் 
குழு 

குழுநிலை 
குழுமச்சமூகவுடைமை 

சமூகவிஞ்ஞானம் . 

Democratisation 

Democrat 

Civilian 

Civil officer 

court 

rights 

service 

list 

administration 

procedure code 

Settlement 

Civil suit 

Colonial Secretary 

Expansion 

Colony 

Colonial office 

Colonizer 

Colonization 

Colonist 

Plebiscite 

Domicile 

Oriental Empire 

Orient 

Somersault 

Mobocracy 

Kuomintang 

Quisling 

Priesthood 

Bloodless revolution 

Clergymen 

Clergy 

Clan 

Dissolution 

Chaos 

Panel 

Committee 

stage 

Guild socialism



ரப்பு 
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கூட்டேமம் 

கூலிப்படை 

கூலிபெறுவோர் 

கூற்று 
கூறடைவு. 

கெ 

கெசுத்தாப்பு 

கே 

கேண்மை 

கேண்மைக்கூட்டு 

கை 

கைக்கூலி 

கைத்தொழில் மன்று 

கைத்தொழிலாக்கம் 

கைத்தொழிற்புரட்சி 

கைமாற்றல் 

கையளித்தல் 

கையாடல் 

கையிதழ் 

கையூட்டு 

கைவசப்புரம் (கைவசப்பரோ) 

கொ 

கொட்பு 

கொரிலாப் போர்முறை 

கொள்கை 

கொள்ளைமுறைமை 

கொற்றவர் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Collective security 

Mercenary army 

Wage-carmer 

Statement 

Vivisection 

Gestapo 

Entente Cordiale 

Comity 

Bribery 

Industrial court 

production 

revolution 

Transference 

Cede 

Misappropriation 

Hand bill 

Bribery 

Pocket-borough 

. Tenet 

Guerilla Warfare 

Theory 

Spoils system 

Potentate
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கோ 

கோக்கிழி 

கோக்கொலை 

கோச்சின்னம் 

கோட்பாட்டாளர் (தன்காளாளர்) 

கோடரிக்காம்பு 

கோத்தவிசுமன்று 

கோமகவுரிமை 

கோமகள் 

கோமகன் 

கோமறைக்கழகம் 

கோழுத்திரை 

கோவிற்பற்று 

கோவை 

கோள் 

கோளன்மை 

கெள 

கெளரவ அலுவலாளச் ee 

கெளரவ உடன்படிக்கை ன 
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Privy purse 

Regicide 

Privy seal 

Doctrinaire 

Black-leg 

Court of King’s Bench 

Duchy 

Duchess 

Duke 

Privy council 

seal 

Parish 

Code 

Thesis 

Kingship 

Honorary official 

Gentleman’s agreement
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ச 

சகோதரபான்மை 

சங்கம் 

சங்கவிஇகள் 

சங்கற்பவாதம் 

சங்கேதம் 

சஞ்சீவி 

சட்டகீகழகம் : 

சட்டத்தின் ஆட்சி 

சட்டத்துறை 

சட்டத்துறை நாயகம் 

சட்டப்படி 

சட்டப்பயனுரை த்தல் 

சட்டப்பிரபுக்கள் 

சட்டமறுநிலை 

சட்டமன்று 

சட்டமியற்றல் 

சட்டமியற்றுநர் 

சட்டமும் ஒழுங்கும் 

சட்டமுரண் 

சட்டமுரண்பாடு 

சட்டமுறைமை 

சட்டவமைதுி 

சட்டவமைதிப்படுத் கல் 

சட்டவரைவாளர் 

சட்டவறிஞர் 

சட்டவறிஞர் நாயகம் 

சட்டவனுமதி 

சட்டவாக்கம் 

சட்டவாட்டு 

சட்டவாணார் 

சட்டவாது 

சட்டவியல் 

சட்டவிறைமை 

சடங்கு 

சண்டித்தனம் 
சத்தி 
௪த இக்கொள்கை 

சத். தியஞ்செய்தல் 

சறூகவிஞ்ஞானம் 

Fraternity 

Congress - 

By-laws 

Determinism 

- Speculation 

Panacea 

Legislative council 

The rule of law 

Legislature 

Attorney-General 

De jure 

Interpretation of law 

Law lords 

Lawlezsness 

Law court, Court of law 

Law making 

Legislator 

Law and order 

Tllegality 

Illegality 

Legal system 

Legality 

Legalise 

Legal draftsman 

counsel 

Solicitor-General 

Sanction 

Legislation 

Rule of law 

Lawyer 

Barrister 

Jurisprudence 

Legal sovereignity 

Ceremonial 

Jingoism 

Force 

Force Theory 

Swearing in
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சத்தியவோலை 

சதி 
சந்துபாடூ 

சந்தை 
சபை 

சம்பளம் 

சம்பள வகுப்பு 

சம்மதம் 

சமத்துவம் 

சமத்துவவாதம் 

சமநிலை 

சமவாயம் 

சமவுடைமை வாதம் 

சமாதான நீதிபதி 

சமூதாயம் 

சமுதாயவாதம் 

சமுதாயவாரிப்பிரதிறிதித்துவம் 

சநு தாயவடைமைவாதம் 

சமூக இன்பவேது 

சமூக உளச்சான்று 

சமூகக்குடியாட்சி 

சமூகப்பகையான 

சமூகம் 

சமூகவாழ்வு 

சமூகவியல் 

சரூ்கவுடைமையாக்கல் 

சமூகவுடைமைவாதம் 

சமூகவுடைமைவாதி 

சமூகணர்வு 

சநூகவொப்பந்தம் 

சமூகவோரம் 

சர்வதேச அமையம் 

சர்வதேசச் சட்டம் 

சர்வதேச சமுதாயம் 

சர்வதேச நீதிமன்று 

சர்வதேச வர்த்தகம் 

சர்வதேசியம் 

சருவ வாக்குரிமை 

சருவாதிகாரம் 

eGan Sanh 

ame 

oe Affidavit 

. Conspiracy: 

Rapproachment 

Market 

Board 

Salary 

Salariat 

Consent 

Equality 

Equalitarianism 

Equilibrium, Balance 

Convention 

Socialism 

Justice of the peace 

Community 

Communalism 

Communal representation 

Communism 

Social amenity 

conscience 

democracy 

Anti-social 

Society 

Social life 

Sociology 

Socialisation 

Socialism 

Socialist 

Social consciousness 

contract 

discrimination 

International organisation 

law 

International Community 

Court of Justice 

Trade 

Internationalism 

Universal suffrage 

Dictatorship 

Dictator 

Concession
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சா 

சாதகநிலுவை 

சாதாரண மனிதன் 

சாதாரணமுறி 

சாதிமுறைமை 

சாதுகை 

சாதுவர் 

சாந்திப்படுத்தல் 

சாப்பறை 

சார்நாடு 

சார்பகன் 

சாரகம் 

சாரன் 

சாருநன் 

சான்றிதழ் 
சான்றுபகர்வல்லமை (உறு இபகர்வல்லமை) . 

சான்றோலை 

சி 

சிக்கனம் 

சித்தாந்தம் 
சிற் திக்கலியம் 

சிந் இக்கேந்று 
சியோனியம் 

சில்லோராட்சி 

சிறுவைப்போர் 

சிற்றரசு 

சிற்றிதழ் 
சிறப்புரிமை 

சிறப்புரிமைக்குழு 

சிறப்புரிமையுறுவகுப்பு 

சிறார் ஊழியம் 

சிறுபான்மையோர் 

சிறை 
சிறைசெய்தல் 

சின்னம் 

சினிக்குவம் 

Favourable balance 

Man-in-the-street 

Ordinary bill ° 

Caste system 

Pacifism 

Pacifists 

Pacify 

Death Knell 

Dependency 

Partisan 

Satellite 

Emissory 

Client 

Certificate 

Power of certification 

Credential 

Economy 

Dogma 

Syndicalism 

Syndicate 

Zionism 

Oligarchy 

Crusade 

Principality 

Leaflet 

Privilege 

Committee of Privileges 

Privileged class 

Child labour 

Minorities 

Jail 

Arrest 

Symbol 

ரோம்ப (குறைகாண்வாதம்)



௪ 

இசரியம் 

சீர்திருத்தம் 
சீர்திருத்தவாதி 
சீவனோபாயம் 

சு 

சுங்கத்தீர்வை 

சுணக்கம் 

சணக்குசுளுகு 
சுதந்திரப்பட்டயம் 

சுதந்திரப்பிரகடனம் 

சுதந்திரம் 
சுயவாட்சி 

, சுயவாட்சிமுறி 

சுயேச்சை த்தொழிற்கட்சி 

சுயேச்சையாளர் 

சுருக்கக் குறிப்பு 

சுருட்டிமடக்கல் (தேர்தலைச்) 

சுலோகம் 

Sone HM CSCS LL 

சுளுகன் 

அற்றறிக்கை 

சுற்றுச்சார்பு 

சுற்றுலாநீதிவான் 
சுற்றுலாமன்று . 

ரூ 

சூட்டல் 

சூட்டு 
சூழ் 
சூழ்ச்சி 
சூழ்ச்சிக்குழு 
சூழ்வல்லோன் 

சூழல் 

சூழியல் 
சூழியல் ஆசாரம் 

சூழியலாளர் 

சூழியற்பாதிப்பின்மை 

சூனியவாதம் 
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Caesarism 

Reform 

Reformist 

Subsistence 

Custom duty 

Delay 

‘Dilatory tactics 

Charter of liberties 

Declaration of independence 

Liberty 

Home rule, Independence 

The home rule bill 

Independent Labour Party 

Independents 

Memo 

Rig (an election) 

Slogan 

Swiss canton 

Tactition 

Circular 

Interdependence 

Circuit judge 

court 

Investiture 

Investiture 

Deliberation 

Plot 

Cabal 

Diplomat 

Environment 

Diplomacy 

Diplomatic etiquette 

Diplomatic Personnel 

Immunity 

Nihilism
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செ 

செங்கச்சு 

செமித்தார் முறைமை 

செய்து 

செய்திக்கூற்று 

செய்திமடல் 

செய்யும்வகை 

செயல் 

செயலகம் 

செயலாளர் 

செயற்குழு 
செல்வசாட்டு 

செல்வாக்கு 

செல்வாக்கு வட்டாரம் 

செவ்வண்ணர் 

செனெற்று 

சே 

சேமவந்து 

சேவை 

சொ 

சொததுப்பறித்தல் 
சொல்லாட்டு 

சொற்பாட்டறிக்கை 

சோ 

சோதனை வழக்கு 

சோவியக்து 

சோவினியம் 

சோனாமாரி வெற்றி 

.சமூசவிஞ்ஞானம் _- 

Red 186 _- 

Zemindari system 

Information 

Communique 

Gazette 

Modus operandi 

Deed 

Secretariat 

Secretary 

Working committee 

Plutocracy 

Influence 

Sphere of influence 

Reds 

Senate 

Savings Bank 

Service 

Expropriation 

Parleys 

. . Verbatim report 

Test case 

Soviet 

Chauvinism 

Landslide victory



த 

குக்கோர்மை 

தகர்த்தல் 

தகவில்பாலனம் 

தகவிலா ஆதிக்கம் 

குகிவு 

தகவுத்திறன் 
GACT 

தகவொழுக்கம் 

தகாநடை 

S65) 
தகைமைநீக்கல் 

'தகைவுக்கட்டளை 

தடைசமப்பாடுகள் 

தடைமறியல் 

,கடையிடுதல் 

குடையீடு 

தீண்டக் குடியிருப்பு 
கண்டக்கோவை 

தண்டச்சட்டம் 

தண்டம் 

ண்ணளிவல்லாட்சி 

.தண்போர் 

குணிக்கை 

தணிக்கையாளர் 

தணிப்பு 
தத்துவ அதிகாரம் 

தததுவப்பிரதிழிதி 
தத்துவம் 

தந்தைநாடு 
தரிப்பிடுதல் 

குருமசாதனம் 

தல்த்திலாநிலக்கழான் 

தலத் திலான் நிலக்ழமை 

தலப்பற்றுடையை 

,தலபாலனம் 

தலவாட்சி 

தலைகொய்தறி 

தலைப்பாகைமாற்றி 

தலைமை 
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Decorum 

Subversion 

. . Maladministration 

Undue influence 

- Competence 

Eligibility 
. Recommendation 

Fair play 

Misdemeanour 

Qualification 

Disqualify 

Writ of injunction 

Checks and balances 

Preventive Detention 

Banning 

Banning 

Penal settlement 

code 

law 

Penalty 

Benevolent despotism 

Cold war 

Censorship 

Censor 

Palliative, Appeasement 

Power of attorney 

Accredited representative 

Attorney, Principle 

Fatherland 

Proroguing 

Endowment 

Absentee eandlord 

Landlordism 

Parochialism 

Local administration 

Local government 

The guillotine 

Turncoat 

Leadership
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,தலைமையலுவலகம் 

தலையமைச்சர் 

தலையாய 

தலையிடாப்பூட்கை 

தலையீடு 

தலைவரி 

. தவப்பழி 

SOT SO 

கன்ளல் 

SHE poo. 
தற்போக்குக்கொள்கை 

குற்றாளாண்மை 

தற்றுணிபதிகாரம் 

தன்மைமாறல் 

தன்னயநாடி 

தன்னயப்படுத்தல் 

தன்னாட்சி 

தன்னாட்சிக்குடியேற்றம் 

தன்னாண்மை 

தன்னாண்மையுடைய 

தன்னிறைவு 
தன்னீங்கல் 

தன்னெண்ணப்படி 

தீனிக்கட்சியரசாங்கமுறை 
தனிச்சொத்து 

குனிப்படுத்தல் 

துனிப்பற்றுடைமை 

தனிப்பெரும்பான்மை 

,தனிமாற்றுவாக்கு 

தனிமூடியாட்சி 

தனிமு.தன்மை 
தனிமுறி 
குனியாட்சி 

தனியாட்சுதற்தரம் 

தனியாண்மை 

தனியாளுரிமை 

தனியுடைமை 

தனியுரிமை 

,தனியுறுப்பினர் 

தனியுறுப்பினர் தொகுதி 

தனியொருவன் 

ae 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Head office 

Chief Minister 

Cardinal] 

Non-intervention policy 
Intervention 

The poll-tax 

Hunger-strike 

. Abstention 

Reject 

Prerogative 

Laissez-faire 

Private enterprise 

Discretionary power 

Transition 

Self-seeker 

Exploitation 

Self-government 

Self—governing colony 

Autonomy 

Autonomous 

Self sufficiency 

Secession 

Arbitrary 
One-party government 
Private property 

Individuality 

Isolate 

Particularism 

Absolute majority 

Single transferable vote 

Absolute Monarchy 

Absolutism 

Private bili 

Autocracy 

Individual liberty 

Individualism 
Individual right 
Private ownership 

Exclusive right 
Private member 

Single-member constituency 
Individual
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தா 

தாக்கம் .. Aggression 

தாக்கல் .. Offensive 

தாசர் .. Votary 

தாபனப்பகுதி .. Establishments division 

தாபித்த திருச்சபை .. Established church 

தாய்நாடு .. Motherland 

தூாய்நாடுகடத்துதல் .. Expatriation 

தாய்வழி .. Matriarchal 

தாய்வழிக்கொள்கை theory 

தாயகத்தேற்றல் .. Repatriation 

தாயகப்பற்று .. Patriotism 

தாராண்மை -» Liberalism 

தாராளமான குடியாட்சி .. Liberal democracy 

காராளர் . Liberals 

தாழ்வெண்ணிக்கை _ Quorum 

தாளாண்மை .. Enterprise 

தி 

Seo .- Panic 

திட்டம் .. Scheme 

இட்டமிடல் ௨. Planning 

Arun .. Solidarity 

Bovor2orrug Pusey «. Arm-chair politics 

திணைமொழி .. Shibboleth 

இரிபுரை .. Distortion 

-தருச்சபைக்குரிய .. Keclesiatical 

இருத்தம் .. Amendment 

இருப்பீடம் .. “Holy See” 

.திருமக்கள் -» Herren volk 

-தருமுறைச்சட்டம் ஃ .- ஸே௦18:. 

இருவுளச்சீட்டுத் தேர்தல் .. Election by lot 

SVS SUTD YEO -- Open-door-policy 

Sp@ia .. Review
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த 
தீக்கோள் 

இது 

திமடுத்தல் 
இீயெண்ணம் 

இர்ப்பளித்தல் 

தீர்ப்பு 
இர்மானம் 

தீர்வை 

தீவிரவாதி 

தூ 

அண்டுபாடு 

துணைஆள்பதிநாயகம் 

துணைக்குழு 
துணைத் தலைவர் 

துணைநீதிபதி 
துணைப்பதிலாளி 

துணையான 

துணைவிதிகள் 

துணைவேண்டல் 

துய்ப்பு 
துரோகம் 

துரோகி 

துறத்தல் 
துறைச்செலவு 

Sr 

தூதகம் 
GIF 
தூதமைச்சர் 

தூதராலயம் 

தூதுவன் 

தூய்மைவாதம் 

தூற்றல் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Arson 

Evil 

Arson 

Malafide 

Adjudication 

Adjudication, Judgement, Verdict 

Resolution 

Decree 

Extremist 

Fragmentation 

Lieutenant Governor General 

Sub-committee 

Vice-president 

Puiene-justice 

Vice-Regent 

Ancillary 

By-laws 

Canvassing 

Enjoyment 

Treason 

Traitor 

Abdication 

Pass-port 

Legation 

Mission 

Ambassador 

Embassy 

Envoy 

Purism 

Calumny
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தெ 

தெய்வவழித்தோற்றம் 

தெய்வவழியுரிமை 

தெரிகுழு 
தெறுபொருள் (இழுப்பீட்டுறுதி) 

தே 

தேடற்கட்டளி 

தேயம் 

தேர்தல் 

தேர்தல் மாவட்டம் 

தேர்தல் முறைமை 

தேர்தல் விவர அலுவலர் 

தேர்தற் கழகம் 

தேர்தற் பதிவேடு 

தேர்வுத் தொபரிகல் (தேர்விகலாட்டம்) 

தேரகம் 

தேருநர் 
தேவைகள் 

தேற்றங்கள் 

தேற்றவுரிமையாளர் 

தொ 

தொகுதி 
தொகுதிப்பொறுப்பு 

தொகு திமடக்கல் 

தொகு 'திமுறைமை 

தொகுதியரசு 

தொகுதியாக 

தொகுதி வரையறுத்தல் 

தொகுப்பகம் 

தொகுப்பகலிதி 

Divine origin 

right 

Select committee 

Indemnity 

Search-warrant 

Country 

Election 

Electoral district 

system 

Returning officer 

Electoral college 

register 

Election campaign 

Electorate 

Electors 

Wants 

Findings 

Heir-apparent 

Constituency, Aggregate 

Corporate responsibility 

Gerrymandering 

Group-system 

Corporate state 

En masse 

Delimitation of constituency 

Corporation 

act
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தொகுப்புக்கோள் 

தொகைக்கணிப்பு 

தொடர்ச்சித் தத்துவம் 

தொடர்வோன் 

தொடரல் 

தொண்டர் 

தொழில் 

தொழிலாளர் அமையம் 

தொழிலாளர் இயக்கம் 

தொழிற்கட்சி 

தொழிற்கட்டின்மை 

௦ 'தாழிற்சங்கம் 

தொழிற்சட்டங்கள் 

தொழிற்சட்டவாக்கம் 

தொழிற்சாலைச் சட்டம் 

தொழிற்சாலை முறைமை 

தொழிற் பகுப்பு 
தொழிற்பாட்டாளர் 

தொழிற்பாட்டுச்சங்கம் 

தொழிற்பாட்டுப்பிரஇநிதித் துவம் 
தொழிற்பாடு 
தொழிற்பிணக்கு 

தொழின்மந்தம் 

தொழினிறுத்தம் 
தொழினுட்பச்கல்வி 

தொழிஜுட்பத்திறன் 
தொழினுட்பவாட்ட 

தொழினுட்பலியல் 

தொழும்பு 

தோ 

தோரிகள் 

தோழர் 

தோற்றக்காரணம் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Synthesis 

Census 

Principle of continuity 

Prosecutor 

, Prosecute 

Volunteer 

Trade 

Labour organization 

movement 

party 
Freedom of labour 

Trade union. 

Labour laws 

" legislation 

Factory law 

system 

Division of labour 

Functionary 

Functional association 

representation 

Function , 

Trade dispute 

Depression in business 

Strike 

Technical education 

skill 

Technocracy 

Technology 

Servitude 

Tories 

Comrade 

Raisond oe’tre
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த 

நகரக்குரிசில் 

நகரசபை 

நகரப்பதி 

நகரவரசு 

நகராண்மைத்துணைவிதி 

நட்டஈடு 
நட்பாளர் 

தட்புறவு 

நடவடிக்கைகள் 

நடுக்காலம் 

நடுக்கூறல் 

நடுத்திர்ப்பு 
நடுநிலைமை 

நடுநிலைமைவாதம் 

நடுநிலையாளர் 

நடுதெறி 
தடுவகுப்பு 

நடுவர் 

நடுவர் முறைமை 

நடைமுறை 

நம்பிக்கை 

நம்பிக்கைப்பொறுப்பாளி 

நம்பிக்கைப்பொறுப்பு 

நம்பிக்கையான 

,நம்பிக்கையின்மைப்பிரேரணை 

நம்பிக்கையின்மை வாக்கு 

நம்பிக்கைவாக்கு 

நல்லாணை 

நல்வாழ்க்கை 

நலவு (மன்னிப்பு) 
நன்னோக்கம் 

City father 

Manicipality 

Mayor 

City state 

. Municipal by-law 

Compensation 

Ally 
Alliance 

Measures 

Middle ages 

Mediation 

Arbitration 

Neutrality 

Neutralism 

Neutrals 

Via media 

Middle class 

Juror 

Jury system 

Procedure 

Confidence 

Trustee 

Trust, Trusteeship 

Confidential 

No-confidence motion 

Vote of no confidence 

Vote of confidence 

Edict 

Good life 

Apology 

Bona fide
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நா 

நாகரிகம் 

காட்குறியாமே 

நாட்டிடைவர்த்தகம் 

நாட்டினச்சந்தம் 

நாட்டினப் பாடல் 

நாட்டினம் 

நாட்டினவாதம் 

நாட்டினவாதி 

தநாட்டினவுணர்ச்சி 

நாட்டுக்கடன் 

தாட்டுக்குடிப்படை 

நாட்டுக்கூட்டவை 

நாட்டுக்கூட்டி ணைப்பு 

நாட்டுச்செலவு 

நாட்டுடைமை நிலை நீக்கல் 

நாட்டுப்புறத் இதற்குரிய 
நாட்டுப்புறமாவட்டம் 

நாட்டுமன்றம் 

நாட்டுரிமை கொடுத்தல் 

நாட்டுரிமையாக்கல் 

தாட்டெல்லை 

நாடு 
நாடுகடத்தல் 

நாடுபுறம்போக்கல் 

நாடோடி 

நாணமுடுக்கல் 

நாணயம் 

நாணயமுறி 

prs Han 
நாமதிருவாகம் 

இாயகத்துள்நாயகம் 

இாவலம் 

தாற்சசம் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Civilization: 

Sine die 

International trade 

National anthem 

anthem 

Nationality 

- Nationalism 

Nationalist 

Nationalism 

11 ational debt 

militia bill 

League of nations 

Confederation 

National expenditure 

Denationalisation 

Rural 

district 

National assembly 

Naturalization 

Nationalization 

National boundary 

Nation 

Banishment 

Exile 

Nomad 

Wire-pulling 

Currency 

Money bill 

Atheism 

Nominal executive 

Imperium in Im perio 
Oratory 
Nazism
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நி 

நிகழ்ச்சி நிரல் 

இநிகழ்வரசியல் 

நிகழ்வு நிலைமை 

நிதிக்கட்டூப்பாடு 

நிதிகள் 

-நிதிச்சட்டம் 

நிதிமுறி 
திதியறவு 
நிந்தவுரிமை 
நிபந்தனையில் சரணடைவு 

நிபுணன் 
நிம்மதி 
நிமித்தக்குழு 
'நியஇச்சட்டம் 

நியமத்தர் 
நியமன உறுப்பினர் 

நியமனம் 

நியமனவுரிமையாளர் 

நியாயம் 

நியாயமான 

நிராகரித்தல் 

நிருபதலியான 

நிருவாகக்கழகம் 

நிருவாகக்குமு 

நிருவாகத்துறை 

நிருவாகம் 

நிலக்கிழான் 

நிலம்வேற்றுரித்தாக்கல் 

Hoven 

நிலுவை 
நிலைகுலைத்தல் 
நிலைநிறுத்தவுடன்படிக்கை 
நிலைப்புச்செயலாளர் ( நிலையான) 

நிலைப்புப்புரட்சி (நிலையான) 

நிலைபேறு 

நிலையம் 

Agenda 

Contemporary politics 

Status quo 

Financial control 

Funds 

Financial legislation 

Money bill 

Bankruptcy 

Proprietory right 

Unconditional surrender 

Expert 

Tranquillity 

Ad boe Committes 

Statute 

Nominee 

Nominated member 

Nomination 

Heir-designate 

Rearon 

Rational 

Abrogation 

Unofficial 

Executive council 

committee 

Executive 

Executive 

Landlord 

Land Alienation 

tenure 

Balance 

Disestablishment. 

Standstill agreement 

Permanent secretary 

revolution 

Stability 

Institute
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நிலையற்கட்டளை ( நிலைக்கட்டளை) 

நிலையற்குழு (நிலைக்குழு) 
நிலையற்படை ( நிலைப்படை) 

நிலையாமை 

'நிலையானபேராளர் 

நிலையூன்றியபற்றுக்கள் 

,நிலையூன்றியவாசகங்கள் 

நிலைவரம் 

நிவாரணம் 

இிறத்தடை 
நிறுத்திவைத்தல் 
நிறுவகம் 

நிறையீடு 
நிறைவ Sarco 

,நிறைவைகல் 

நிறைவேற்றம் 

நினைவுக்குறிப்பு 
நினைவூட்டிதழ் 
நினைவேடு 

நீ 

நீத்தல் 

நீதி 
நீதிக்களம் 

நீதித்துறை 

நிதித்துறைமருவிய 

நீதிநாயகன் 

நீதிபதி 

நீதிமன்ற நிந்தை 
நீதிமன்று 
நீதிமுறைச்சேவை 

நீதிமுறைச்சேவை ஆணைக்குழு 

நீதிவான் 

நீலவேடு 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Standing order 

committee 

army 

Impermanence 

Permanent delegate 

Vested interests 

Entrenched clauses 

Situation 

Relief 

Colour-bar 

Reprieve 

Institution 

Weightage 

Plenary authority 

session 

Execution 

Memo 

Aide-memoire 

Memorandum 

Renounce 

Justice 

Judicature 

Judiciary 

Quasi-judicial 

Lord Chancellor 

Justice 

Contempt of court 

Court of justice 

Judicial service 

commission 

Judge 

Blue book
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து 

அுகர்வு 

ுகர்வோர் 

ுகர்வோர்ஒத்துழைப்பு நிலையம் 

Heiress ploy 
நுண்ணறிவுவாதம் 

நுண்ணெறியாளர் (தூய்தாக்9) 

ITIL OS SM 

அுண்ணாய்வு 

நெ 
தெகவழ்யாப்பு 

©) 'நூழாயாப்பு 

நெறிக்கோள் 

நெறிமாற்றம் 
நெறிமாறி 

நே 
நேர்க்குடியாட்சி 

நேர்நடவடிக்கை 

நேர்வரியீடு 
நேரல் வரியீடு 

நை 

நைற்றுப்பட்டல் 

நோ 

நோக்காளர் 

Consumption 

Consumer 

Consumer’s co-operative 

Intelligence 

Intellectualism 

Puritan 

Intelligentsia 

Investigation 

Flexible constitution 

Rigid constitution 

Canon 

Proselytization 

Renegade 

Direct democracy 

action 

taxation 

Indirect taxation 

Knighthood 

Observers
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ய 

பகுத் தறிவாண்மை 

பகுத்தறிவாளர் 

பகுத்தறிவுள்ள 
பகுத்தீடூ 
பகைமை 

பஞ்சசீலம் 

பஞ்சநிவாரணம் 

பஞ்சாயம் 

பட்டத் தனைய 

பட்டம் 

பட்டறிவு 

பட்டியலமுறைமை 

பட்டினம் 

பட்டினமாக்கல் 

பட்டோலை 

ug. 

படி. நிலை 

படிமுதல்வர் 
படிமுறையின்தப்பாமை 

படிறாட்டு  ” 
ப்டிறு 
படுகொலை 

படை 

படைக்கலச்சேவிதன் 

படைக்கலந்துறத்தல் 

படைக்கலம் 

படைக்கிளர்ச்சி 

படைகுலைத்தல் 

படைத் தகைவு 
படைதிரட்டல் 

படைப்பாலனம் 

படைபூண்ட நடுநிலைமை 

படைமயமாக்கல் 

படைமன்று 

படையாண்மைவாதம் 

படையிணைவன் 

படையியற்சட்டம் . 

Rationalisam 

Rationalist 

Rational 

Rationing 

Antagonism 

Pancha-seela, 

Famine relief 

Panchayat 

Titular 

Title 

Experience 

List system 

Town 

Urbanization 

Schedule 

Allowance 

Tutelage 

Pay-master 

Inevitability of gradualness 

Fraudocracy 

Fraud 

Assassination 

Army 
Sergeant-at-arms 

Disarmament 

Armament 

Mutiny 

Demobilisation 

Armistice 

Mobilisation 

Military administration 

Armed neutrality 

Regimentation 

Court martial] 

Militarism 

Military attache 

Martial law
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படையிருப்பு 

படையொழிப்பு 

படைவயப்படுத்தல் 

பண்டமாற்று 

பண்டமாற்நூடகம் 

பண்டைப்பொதுவுடைமைவாதம் 

பண்பாடு 

பண்ணை 

பண்ணைமனை 

பண்ணைமுறைமை 

பணமுறி 

பணவலு 

பணி 

பணிக்காயர்மன்று (பணிப்பாளர் மன்று) 

பணிக்காயன் (பணிப்பாளன்) 

பணிக்குழு 

பணிக்குழுவாட்சி 

பணிநெறி (வாழ்க்கைப்பணி நெறி) 

பணிப்பு 

பணியகம் 

பதவணி 

பதவாயம் 

பதவி 

பதவிச்சத தியம் 

பதவிநீக்கம் 

பதவியகவை 

பதவியர் 

பதவியல்லாக்கூறு 

பதவிவடூப்போர் 

பதவிவழி 

பதாகை 

பதுதல் 

பதிப்புரிமை 

ப.தியெழல் 

பதியெழுதர் 

பதிலரையன் 

பதிலாண்மை 

பதிலாளி 

Military occupation 

Demilitarisation 

Commandeer 

Barter 

Medium of exchange 

Primitive communism 

Culture 

Syndicate, Manor 

Manor house 

Manorial system 

Money bill 

power 

Vocation, Order 

Court of directors 

Director 

Bureaucracy 

Bureaucracy 

Career 

Directive 

Bureau 

Hierachy 

Cadre 

Office 

Oath of office 

Depose 

Term of office 

Staff 

Non-official element 

Office bearer 

Ex-officio 

Banner 

Registration 

Copy-right 

Evacuation 

Evacuee 

Viceroy 

Regency 

Regent
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பதிவாளர் Registrar 
பதிவு Registration 
பதிவுகள் Records 

பஇவேடு Register 

பதிற்காவலர் Proconsul 
பயங்கரமுறை Terrorism 
பயன்பாட்டுக்கொள்கை Utilitarianism 
பயன்பாடு Utility 
பயனோக்யயச்சுறுத் தல் Black-mail 
பயிர்ச்செய்கை Agriculture 
பயில்வு Intercourse 
பரநாட்டூணர்ச்சி Supra nationalism 
பரநெறி Heresy 
பரநெறியாளன் Heretic 
பரம்பரைப்பெருமகார் Hereditary peers 
பரமாட்சி Paramountcy 
பான் Baron 
பரிசுச்சமிதி 

பரியலம் (கேடி) 

பரிவாரம் 

பரிவாளன் £ 

பருமாறறவாதம் 

பருமாற்றவாதி 

பருவமன்று 

பல்கட்சிமுறை அரசாங்கம் 

பல்கலைக்கழகம் 

பல்பக்கமான 

பல்லினமான 

பல்லுறுப்பினர்தொகுதி 

பலநாட்டொன்றிப்பு 

பலம் 

பலவந்தம் 

பலவந்தவன்மை (பலவந்த அ இகாரம்) 

பலியாக்கல் 

பழிதூற்றல் 
பழிமாட்டறைதல் 

பழிமாட்டறைவு 

பழைமை பேண்கட்ஓ 

The Paris Commune 

Hoodlum 

Retinue 

Sympathiser 

Radicalism 

Radical 

Assize 

Multiple party government 

University , 

Multilateral 

Heterogeneous 

Multimember Constituency 

Concert of nations 

Force 

Coercion 

Coercive power 

Victimise 

Smear-campaign 

Impeachment 

Impeachment 

Conservative party
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பழமைபேண்வாதம் 

பழைமைபேணுவோர் 

பழையகற்காலம் 

பற்றறவு 
பற்றுறுதி 
பறித்தல் 
பன்முகப்படுத்தல் 

பன்மையியல் « 

பன்மையியற்சமூகம் 

பன்மைவாக்கு 

பன்னாட்டினமான 

யா 

பாக்கம் 

பாகுபாடு 

பாசறை 

பாசிசம் 

பாட்டாளியர் 

பாட்டாளியின் சருவாதிகாரம் 

பாடம் 

- பாதகநிலுவை 

பாதகம் 

பாதகவியல் 

பாதீடு 

பாதுகாப்பு 

பாமரன் 

பாயிரம் 

பாராளுமன்றக்குடியாட்சி 

பாராளுமன்றக்குலைவு 

பாராளுமன்றங்களினிடையான 

பாராளுமன்றச்செயலாளர் 

பாராளுமன்றத்துக்குரிய 

பாராளுமன்றத்துக்கொவ்வாத 

Conservatism 

Conservative 

Palaeolithic age 

Disaffection 

Loyalty 

Confiscation 

Decentralization 

Pluralism 

Plural society 

vote 

Multinational 

Ward 

Classification 

Camp 

Fascism 

Proletariat 

Dictatorship of the Proletariat 

Text 

Unfavourable balance 

Crime 

Criminology 

Budget 

Defence 

Layman 

Preamble 

Parliamentary democracy 

Dissolution of Parliament 

Inter-parliamentary 

Parliamentary Secretary 

Parliamentary 

Un-parliamentary
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பாராளுமன்றத்தேர்தல் 

பாராளுமன்றத்தொவ்வாமொழி (அவையல் 

பாராளுமன்றப்புறம்பான 

பாராளுமன்றம் 

பாலனசசட்டம் 

பாலன த் துக்குரிய 

பாலனம 

பாலனமன்று 

பாழ்புரம் 

பாளையம் 

மி 

பிணிப்பு 

பிணுக்கர் 

பிணை 

பிணைதீர்ப்போன் (பிணைநிற்போன) 

பிதாமுறைவல்லாட்ச 

பிதாவழிக்கொள்கை 

பியூரர் 

பிரகடனம் 

பிரச்சினை 

பிரசாரம் 

பிரசித்தஞ்செய்தல் 

பிரசித்தம் 

பிரதிநிதிகள்சபை 

பிர திநிதியாட்சி 

பிரதியாளர் 

பிரதியாளர்குழு 

பிரதியாளர்மன்றம் 

பிரபு 

பிரபுக்கள்சபை 

பிரபுநாயகன் 

பிரமாணம் 

பிரித்து,ஆளல் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Parliamentary election 

Unparliamentary language 

Non-parliamentary 

Parliament 

Administrative law, Droit adminis- 

tratif 

Administrative 

Administration 

Administrative court 

Rotten borough 

Fief 

Bondage 

Dissident 

Hostage, Bail 

Surety 

Paternal despotism 

Patriarchal theory 

Fuhrer 

eclaration 

Problem 

Propaganda 

Proclaim 

Proclamation 

House of Represenvauves 

Representative Government 

Deputy 

Deputation 

Chamber of Deputies 

Lord 

House of Lords 

Lord Chancellor 

Regulation, Firman 

Divide et impera



பிரிப்புளம் 

பிரிவுளம் 

பிரெஞ்சுப்புரட்சி 

பிரேரணை 

பிழைப்பு 

பிற்போக்கான 

பிற்போக்கு 

பிறறை நிலை 

பிறக்கழைப்பு 

பிறக்&டு 

பிறநாட்டரசாங்கம் 

பிறதாட்டலுவல்கள் 

பிறநாட்டலுவலகம் 

பிறநாட்டுப்பூட்கை 

பிறநாட்டொப்புவிப்பு 

பிறப்பித்தல் 

பிறப்புரிமை 

பிறப்புவீதம் 

பிறழ்ச்சி 

பினனணித்தாக்கம் 

பின்னிடைதல் 

பின்னிரையோர் 

பீதி 
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Separatism 

Sectionalism 

The French revolution 

Motion 

Subsistence 

Reactionary 

Reaction 

Backwardness 

Recall 

Withdrawal 

Foreign government 

affairs 

office 

policy 

Extradition 

Issuing 

Birth right 

rate 

Deviation 

Rear-guard action 

Retrograde 

Backbencher 

Panic
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யு 

புதியகற்காலம் 

பு.தினத்தாள் 
புதினம் 

்.. புதுப்பாசிசம் 

புதுப்பொதுவுடைமைவாதம் 

புரட்சி 

புரட்ட 

புரப்பகம் 

புரப்புறுஅரசு 

புரவலன் 

புரவுப்பூட்கை 

புரளி 

புருடா 

புலச்சார்பு 

புலம்பெயர்வு 

புவிச்சார்பரசியல் 

புள்ளிவிவரவியல் 

புறக்கழிப்பு 

புறக்குடியேற்றம் 

புறக்குடியேறி 
புறத் தடைப்பு 

புறத்தளை 
புறத்தியம்பல் 

புற த திறமை 
புறநெறி 
புறப்படுத்தல் 

புறப்பாடு 

டட 

பூச்சியநேரம் 

சாடியம் 

ூட்கை 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Neolithic age 

News paper 

News 

Neo. fascism 

communism 

Revolution 

Coup 

Protectorate 

Protected state 

Protector 

Protective policy 

Mischief 

Bluff 

Regionalism 

Migration 

Geopolitics 

Statistics 

Ostracism 

Emigrat‘on 

Emigrant 

Lock-out 

Foreign yoke 

Proclaim 

External sovereignty 
Heresy 

Expel 

Exodus 

Zero-hour 

ந ‘ouj adism 

Policy



பெ 

பெண்ணாட்சி 

பெண்ணுரிமைவாதம் 

பெயர்கூறிஎச்சரித் தல் 

பெருங்கூட்டம் 

பெரும்பான்மை 

பெரும்பான்மை ஆளுகை 

பெருமகார் 

பெருவல்லரசுகள் 

பெறுமானம் 

பே 

பேச்சு 

பேச்சுச்சுதந்திரம் 

பேதகம் 

பேபியச்சங்கம் 

பேபியசுவாதம் 

பேர்த்துரை 

பேரரசாட்சி 

பேரரசு 

பேரரசுநலன் 

பேோரசுமாநாடு 

பேரரசுமுன்னுரிமை 

பேரரசுவாதம் 

பேரவை 

பேராட்குமு 

'பேராட்சட்டம் 
பேராட்சட்டவாக்கம் 

பேராளர் 

பேராளர்.மன்றம் 
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Petty Coat Government 

Feminism 

Naming 

Mass—meeting 

Majority 

rule 

Peerage, Peers 

Great powers 

” Value 

Parleys 

Freedom of speech 

Schism 

Fabian society 

Fabianism 

Repetition 

Imperial Government 

Empire 

Imperial Interest 

Conference 

preference 

Imperialism 

Congress 

Delegation 

Delegated legislation 

Delegate 

Chamber of Deputies
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பொ 

பொதுஇச்சை 

பொதுக்கட்டளி (...ஆணைச்சிட்டு) 

பொதுக்காப்பு 

பொதுக்குடி 

பொதுச்சட்டம் 

பொதுத்தேர்தல் 

பொதுத்தொடர்பலுவலர் 

பொதுத்தொழினிறுத்தம் 
பொதுநலம் 

பொதுநலம்விரும்பி 

பொதுநலவரசு 

பொதுநதலவாயம் 

Gur gi BS) 

பொதுதிதியியல் 

பொதுமக்கள் 

பொதுமக்கள்சபை 

பொதுமக்கள் விமரிசம் 

பொதுமதம் 

பொதுமன்னீப்பு 

பொதுமாறி 

பொதுவாக்குரிமை 

பொதுவுடனலம் 

பொதுவுடைமை 

பொதுவுடைமைக்கட்சி 

பொதுவுடைமைப்பனுவல் 

பொதுவுடைமையாளன் 

பொதுவுடைமைவாதம் 

பொதுவேட்டகம் 

பொருண்மைப்பிரேரணை 

பொரும்நாடுகள் 

பொருளபிவிருத்தி 

பொருளாதாரச்சட்டவுரிமை 

பொருளாதாரச்சத் இகள் 

பொருளாதாரச்சூம் நிலை 

பொருளாதாரம் 

பொருளாதாரவமைப்பு 

பொருளியல்வாழ்க்கை 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

General will 

‘warrant 

Public safety 

Plebeian 

Public law 

General election 

Public Relations Officer 

General strike 

Welfare 

Pro bono publico 

Welfare state 

The Commonwealth 

Public finance 

finance 

The people 

House of Commons 

Public criticism 

opinion 

General amnesty 

Public bill 

Universal suffrage 

Public health 

ownership 

Communist party 

manifesto 

Communist 

Communism 

Archives 

Substantive motion 

Belligerents 

Material progress 

Economic sanction 

forces 

environment 

Economy 

Economie structure 

life
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'பொருளியலறிஞன் 

"பொல்சிலிக்குவாதம் 

Oundle 

பொழிப்பு 

பொற்காலம் 

பொறுதி 

பொறுப்பாட்சி 

'பொறுப்பாணைநாடூ 

பொறுப்பாணைமுறைமை + 

பொறுப்பேல்அரசாங்கம் 

பொறை 

பொன்நியமம் 

போ 

போக்குவரவுச்சாதனம் 

போட்டி 

போட்டிக்குரிய 

போட்டிப்பரீட்சை 

'போட்டியாளர் 

போப்பாட்சி 

போப்பாண்டவர் 

போப்பின்கற்பனை 

போப்பின்நல்லாணை 

போர் 

போர்க்காரணம் 

போர்க்குஆர்த்தல் 

போர்நிறுத்தம் 

போராட்டம் 

போரோய்வு 

போலியுரித் தாளி 

போற்றல்முறைமை ee 
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Economist 

Bolshevism 

Police 

Resume 

Golden age 

Forbearance 

Responsible Government 

Mandated Territory 

Mandate system 

Caretaker Government 

Tolerance 

Gold standard. 

Means of communication 

Competition 

Competitive 

examinations 

Competitor 

Papacy 

Pope 

Papal edict 

edict 

War 

Casus belli 

War Mongering 

Cease—fire 

Struggle 

Truce 

Pretender 

Borstal system
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ம 

மக்கட்கழகம் 

மக்கட்பண்பு 

மக்கட்பேதகன் 

மக்கணயக்கின்ற 

மக்களிறைமை 

மக்ியவெல்லிக்குரிய 

மகாபட்டயம் 

மண்டிலநாயகன் 

மண்டிலம் 

மத்தி 
மத் தியவரசாங்கம் 

மதச்சார்பாட்சி 

மதலியல் 

மதவிலக்கம் 

மதி 
மதிப்பிறக்கம் 

மதிப்பீடு 

மந்திரம் 

மந்திரவமைச்சீர் 

மந்தைஇயல்பூக்கம் 

மரணதண்டனை 

மரணவிசாரணை 

மரணவிசாரணையாளர் 

மரபு 

மருவிய 

மலர்ச்சி 

மலர்ச்சிக்கொள்கை 

மறித்தல் 
மறியல் 

மறியல்வீடு 

மறுசீரமைப்பு 

மறுதலித்தல் 
மறுமலர்ச்சி 

மறைக்குடவோலை 

மறைச்சூழியல் 

மறைச்சேவை 

மறைந்தொழுகுபொதுவுடைமைவா தி 
மறைவடக்குச்சத் இயம் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Council of the people 

Humanism 

Demagogue 

Popular 

sovereignity 

Machiavellian 

Magna Carta 

Chancellor 

Realm 

Centre 

Central Government 

.., Theocracy 

Theology 

Excommunication 

Reason 

Depreciation 

Estimate 

Cabinet 

minister 

Herd instinct 

Capital punishment, Death sentence 
Inquest 

Coroner 

Convention 

Quasi 

Evolution 

Evolutionary theory 

Detention 

Detention 

House of detention 

Rehabilitation 

Repudiate 

The renaissane 

Secret ballot 

diplomacy 

service 

Crypto—communist 

Oath of secreoy
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மறைவில் 

மறைவொமழுக்கம் 

மன்பதைக்குழமுமல் 

மன்றக்கூடத் தணைவுவேண்டல் 

மன்றக்கூடம் 

மன்றமுறை 

மன்று 

 மன்றுபடுத்தல் 

மன்றுவயப்பட்ட 

"மன்னிப்பு 

மனவுறுதி 
மனிதரியல் 

மனு 

மனுநீதி 
மனுவலு 

lor 

மாக்கள் 

மாக்குவிசு 

மாசல் 

மாட்சிமைதங்கிய 

மாட்சுக்கொள்கையினர் 

மாட்சுவாதம் 

மாண்பு 

மாண்புரட்சி 

மாந்தர் 

மாநாடு 

மாதநிலக்கழகம் 

மா. பெ. த. (மாபெருந்தகை) 

மாயக்கோலம் 

மாவட்டமன்று 

மாற்றம் 

மாற்றல் 

மாற்றீட்டுவாக்கு 

In-camera 

Anonymity 

Mass rally 

Lobbying 

Lobby 

Cameralism 

Court 

Promulgate 

Sub-—judice 

Pardon 

Morale 

Anthropology 

Petition 

Laws of Manu 

Manpower 

Masses 

Marquis 

Marshall 

Her Majesty, His Majesty 

Marxist 

Marxism 

Excellence 

Glorious Revolution 

The people 

Conference 

County council 

V.LP. 

Camouflage 

District court 
Conversion 

Commutation 

Alternative vote
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மாற்றுத்தரவு Revoke 
மாற்றுப்பேராளர் Alternate delegate 
மாறுபாடு Contravention 
மானியக்கடப்பாடு .. Feudal obligation 
மானியமளிதாடூ Feudatory 
மானியமுறைமை Feudal system 
மானியவாட்சி tenure 

மி 

மிகையபிமானம் Chauvinism 
மிதக்குங்கடன் Floating debt 
மித நுகர்வு Temperance 
மிதவாதிகள் Moderates 
மிலேச்சம் Barbarism 
மின்னற்போர் இயக்க 

மீ 

மீக்காண்வலு Supervisory power 
மீக்குடித்தொகை Over—population 
மீக்கொளல் Aggrandisement 
மீக்கோள் Agerandisement 
மீச்செல்வோன் Aggressor 
மீச்செலவின்மை Non-aggression 
மீச்செலவு (ஆக்ரேமிப்பு) Aggression 

மீட்சி Liberation 
மீட்டலவலு Revisory power 
மீதிவலு Residuary power 
மீதிவலுக்கள் powers 
மீதூர்வலு Over-riding power 
மீள த்தொடங்கல் Resume 

மீளதிறுவல் Re-instate 
மீளவமைத்தல் Reorganization 
மீளவமைப்பு -» Reorientation 
மீறல் 

Violation
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மு 

முகவர் 

முகவிலை 

முகாமை 

முகாமைப்புரட்சி 

முகாமைவகுப்பு 

முடக்கம் 

முடி 
முடிசார்குடியேறறம் 
(டிசார்வமக்கறிஞர் 

முடிசாரிளங்கோ 

முடிந்தகாரியம் 

முடிநீக்கல் 
முடியாட்சி 

முடியாட்சிக்குரிய 

முடியின்தற்கிமமை 
முடியுரிமையாளர் 

முதல்ஆனெொ௱்லை 

முதல்வர் 

முதலமைச்சா 

முூதலாண்மை 

முூதலாண்மைமுறைமை 

முதறகுடிகள் 

முதற்கோலாசான 

முதற்றோதல் 
CP SOILD 

முதனிலை 

முதனோக்கல் 

மூதிர்ந்தோர்கல்வி 

முதிர்ந்தோர்வாக்குரிமை 

முதுசொம் 

முகதுபெருந்தகை 

CBI PED 
முப்புடையுரையாட்டு 

முரண்கோள 

முரண்பாடு 

மூரணறுதருக்கம் (வாதவியல்) 

முரணறுதருக்கவுலோகாயதம் (வாதலியலு 

லோகாயதம்) 

got. WN. R 9176 (4/60) 

Agent 

Face—value 

Management 

Managerial revolution 

class 

Deadlock 

Crown 

Colony 

Counsel 

Prince 

Fait accompli 

Depose 

Monarchy 

Monarchial 

Prerogative of the crown 

Heir to the throne 

Appellate jurisdication 

President 

Prime Minister 

Capitalism 

Capitalist system 

Aborigines 

Chief whip 

Primary election 

Priority 

Precedence 

Prima facie 

Adult education 

franchise 

Patrimony 

Grand old man 

Seniority 

Tripartite talks 

Anti-thesis 

Contradiction 

Dialectics 

Dialectical materialism
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முல்லை நிலமக்கள் 

முழுச்சபைக்குமு 

மூழுப்பயன் 

முழுவுரிமை 

முற்காப்பு 
முற்கோள் 

முற்போக்காளர் 

முற்போக்கு 

மூற்றகவையர் 

முற்றுகை 
முற்றுலீட்டு 
முறி 
முறிவாசகம் 

முறிவு 
முறைக்கணிப்பு 

முறைமன்று 
முறைமைப்படுத்தல் 

முறையீடு 
முறைபேற்பு 
முன்மொழி 

முன்விளப்பம் 

முன்றிட்டம் 

முன்றோன்றலுரிமைச்சட்டம் 

முன்னடை 

முன்னது எதுவான 

முன்னீடு 

முன்னேற்றம் 

மூனைபபில் எ2இர்ச்சி 

மூ 

மூத்தோன் 

மூதவை 
மூலவொதுக்கம் 

மூவர் நட்புறவு 
மபூவராட்டி 

மூவாட்டைலிதி 

மூன்றாங்குடி த் இணை 
மூன்றாம் அ௫லம் 

மூன்றாம் வலுதஇணே 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Pastoral people 

Committee of the whole house 

Sumum bonum 

Monopoly 

Precaution 

Precedent 

Progressives 

Progress 

Major 

Blockade 

Liberum veto 

Bill 

Clause of a bill 

Bankruptcy 

Recognition 

Tribunal 

Systematize 

Complaint 

Ratification 

Proposal 

Prospectus 

Programme 

Law of primogeniture 

Problem 

A priori 

Proposition 

Progress 

Passive resistance 

Doyen 

Senate 

Reserve 

Triple alliance 

Triumvirate 

Triennial Act 

Third estate 

international 

Force
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மெ 

மெய்ம்மை 

மெய்யியல்பு 

மென்சுவியம் 

மே 

மேதகு 

மேலதிகவரி 

மேலரசு 

மேலவையம் 

மேலாண்மை 

மேற்சபை 

மேற்பார்வையாளன் 

மேன்முறையீட்ட திகாரம் 

மேன்முறையீ 'ட்டுஆளெல்லை 

மேன்முறையீட்டுப்பிரபுக்கள் 

மேன்முறைமீட்டூமன்று. . 

மேன்முறையீடு 

மேன்மை 

மேன்மைதங்கிய 

மையம் 

மொ 

மொத்தம் 

மொழிவாளர் 

மொழிவு 

Reality 

Realism 

Menshevism 

His Highness 

Super tax 

state 

Presidium 

Suzerainty, Overlordship 

Upper house 

Superintendent 

Appellate Authority 

Original jurisdiction 

Lords of appeal 

Appellate Court 

Appeal 

Excellence 

His Excellency 

Centre 

Aggregate 

Spokesman 

Utterance
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யா 

யாதுரிமைக்கட்டளை 

யாப்பமைமன்றம் 

யாப்பாவணம் 

யாப்பியல்முறைமை 

யாப்பின் உறுப்புக்கள 

யாப்பின் முூதனமை 

யாப்பினடிப்படைகள் 

யாப்பு 

யாப்புக்காப்பீடு 

யாப்புக்கொள்கை 

யாப்புச்சடடம் 

யாபபுத்திருத்தம் 
யாப்புமாபு 

யாப்புறுஇயீடு 

யாப்புறுநெருககடி 

யாப்புறுமுடியாட்டி 

யாப்புவழக்காறு 

ட ய குவியக்கம ( 

சரூகவிஞ்ஞானம் 

Writ of Quo Warranto 

Constituent assembly 

Constitutional Document : 

system 

Articles of Constitution 

Constitutional supremacy 

Fundamentals of a constitution 

Constitution 

Constitutional safeguard 

theory 

law 

amendment 

convention 

guarantee 

crisis 

Constitutional monarchy 

usage 

Zionism



ou 

வகுதி 
வகுப்பமைவு 

வகுப்பற்ற 

வகுப்பற்ற சமூகம் 

வகுப்பு 

வகுப்புப்போராட்டம் 

வசை 

வசைமாரி 

வட்டமேசை மகாநாடு 

வணிகத் தடை 

வணிகமன்றம் 

வணிகவியல் 

வதம் 

வதிவாளா 

வதிவு 
வமிசம 

வமிசவியல் 

வமிசவுறவு 

வயதெலலை 

வாததகம் 

வர்ததகவழிகள் 

ad Fb OH OOO 

வரலாற்றுக்குமுன் 

வரனமுறைக்குறிப்பு 

வான்முறையியல் 

வரி 

வரிசைப்பட்டம் 

வரித்தாக்கம் 

வரிமறுப்பியககம் 

வரிமுறை 

வரியிறாவியககம் 

வரிமிறுபபோன 

வருத திலிளஙகல் 

வருமானவரி 

வரைந்தயாப்பு 

வரையறுத்தபொறுப்பு 

வரையறுத தமுடியாட்டி 
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Category 

Class structure 

Classless 

society 

Class 

struggle 

Slander 

Diatribe 

Round Table Conference 

Embargo 

Chamber of Commerce 

Mercantilism 

Massacre 

Resident 

Residence 

Dynasty 

Genealogy 

Dynastic alliance 

Age-limit 

Trade 

routes 

Balance of trade 

Prehistoric 

Chronicle 

Chronology 

Tax 

Degree 

Incidence of taxation 

No-tax campaign 

Taxation 

No-tax Campaign 

Tax-payer 

Trial by ordeal 

Income tax 

Written Constitution 

Limited liability 

monarchy
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வரையறுத்தல் 

வரையறை 

வரையாயாப்பு 

வரைவிலக்கணம் 

வரை வு 

வல்லரசாங்கம் \ 

வல்லரசாட்சி 

வல்லரசுக்கோட்டி 

வல்லாட்9ி 

வல்லாண்மை 

வல்லாளன் 

வல்லிணைப்பு 

வலச்சிறை 

வலசை 

வலயப்பகுதி 

வலவர் 

வலீந்தவுழைப்பு 
வலிந்திணைத்தல் 
வலியுறுத்தல் 
வலு ‘ 

வலுப்பகுப்பு 

வலுவழுவாட்டி 

வலுவாட்சி (அ இகாரவாளுகை) 

வலுவேறுக்கம் } 
வலுவேரறுக்கல் 

வவ்வுதல் 

வழக்கமுறை 

வழக்கருகற்கோட்பாடு 

வழக்காட்டு 

வழக்காளி 

வழக்குரைஞர் 

வழக்குரைஞர் நாயகம் 

வழக்கொழிவு 

வழமை 

வழமைச்சட்டம் 

வழ்மைமன்று 

வழிக்கொள்ளல் 

வழிச்சாதனக்குழு 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Delimitation 

Delimitation 

Unwritten Constitution 

Definition 

Draft, Writ 

Deepotic government 

Power bloc 

Despotism 

Despotism 

Despot 

Annexation 

Right wing 

Trek 

Zonal division 

Rightist 

Forced labour 

Annexation 

Reinforcement 

Power 

Division of power 

Abuse of power 

Exercise of powers 

Separation of power 

Seizure 

Routine 

Doctrine of lapse 

Litigation 

Plaintiff 

Advocate 

General 

Dead letter 

Custom 

Common law 

Customary court 

Succession 

Committee of ways and means



வழித்தோன்றல் 

வழிப்படுத்துகுமு 
வழிமொழிதல் 

வழுவுவினை 

வற்புறுத்தல் 
வறியர்க்கு நிவாரணம் 

வன்புறை 

வன்மப்பழி 

வா 

வாக்கு 

வாக்குப்பணம் 

வாக்குப்பிரிவு 

வாக்குரிமைநீக்கல் 

வாக்குரிமையளித்தல் 

வாக்குரிமையளிப்பு 

வாக்கெடை 

வாக்கெடைப்பதி 

வாக்கெடைமுகவர் 
வாசகர் (சபாநாயகர்) 

வாசிப்பு 

வாதம் 

வாய்ப்பு 

வாய்ப்புச்சமத் துவம் 

வாய்ப்புவாதம் 

வாய்மொழிச்சோதனை 

வாரசக்காரன் 

வாரம் 

வாரிகள் 

வாரியத்துக்குரிய 

வாரியர் 

வாழ்க்கைக்குறிப்பு 

வாழ்க்கை நியமம் 

வாழ்நிலம் 

வாழும்வகை 
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Descendant 

Steering Committee 

Seconding 

Act of Omission 

Enforcement 

Poor Relief 

Reinforcement 

Vendetta 

Vote 

Vote 

Division of votes 

Disfranchise 

Enfranchisement 

Enfranchisement 

Polling 

Polling booth 

agent 

Speaker 

Reading 

Argument 

Validity 

Equality of opportunity 

Opportunism 

Viva voce test 

Tenant 

Tenancy 

Resources 

Fiscal 

Fiscal 

Memoir 

Standard of living, Living standard 

Lebensraum 

Modus vivendi
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வி 

வி௫தசமப்பிரதிநிதித்துவம் 

விதிதம் 

விசாரணை 

விசுவாசச்சத் தியம் 

விசுவாசம் 

லிசேட அதிகாரம் 

விசேட செய்திமடல் 

விசேடவைகல் 

விஞ்ஞாபனம் 

விடாக்கண்டன் 

விடுதலை 

விணடூரைத் கல் 

விண்ணப்பமன்று 

விதி 
oP Bey 

லியம் 

லியாபாரநி Dena 

விரிவுக்கட்டளி 

விருது 
லிரையுங்கோட்டி 

விரோதம் 

விலக இகாரம் 

விலக்கல் 

விலக$€ட்டுக்கட்டளை 

லிலக்கு 

விலக்ருப்பொருள் 

விலகல் 

விலை 

விவசாயப்புரட9 

விவரக்கூற்று 

விவாதம் 

விழிப்பு 

விழுமியோர் 

விழுமியோன் 

விளக்கம் 

விளக்குதல் 

விளம்பனம் 

சநூகலிஞ்ஞானம் 

Proportional representation 

Ratio 

Enquiry 

Oath of allegiance 

Allegiance 

Extraordinary power 

gazette 

Session 

Memorial 

Diehard 

Freedom 

Disclose 

Court of Request 

Act 

Enactment 

Fiat 

Balance of trade 

Open warrant 

Honour 

Flying squad 

Repugnance 

Dispensing power 

Repeal 

Writ of prohibition 

Prohibition 

Contraband article 

Resignation 

Value 

Agrarian Revolution 

Returns 

Debate 

Awakening 

Nobility 

Noble 

Clarification, Trial 

Clarification 

Placard
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விளித்துரை 

விளிப்புரை 

விற்றிலர்கழகம் 

வினாத்தொடை 

வினாவேளை 

வினை 

வீசா 

வீட்டு 

வீட்டுதல் 

வீரவணக்கம் 

வீழ்த்தல் 

வெ 

வெட்டுரை 

வெண்மனை 

வெம்போர் 

வெருட்டு 

வெள்ளுடைத் தொழிலாளி 

வெளிக்குடவோலை 

வெனள்சையறிக்கை 

வெள்ளோலை 

வெளிதாககல் 

வெளிப்பகர்ப்பு 

வெளிப்படைச்சூழியல் 

வெளிப்பாடு 

வெளீயேற்றல் 

வெளியேற்றம் 

வெளியேறல் 

வெளிவிடுதல் 

வெற்றகம் 

வெறறவெறிது 

வெறறெனத் தொடுத்தல் 

வெறிமை 

வெறியன 

Address 

Address 

Whitley council 

Questionnaire 

Question time 

Deed, Act 

Visa 

Veto 

Vetoing 

Hero-worship 

Overthrow 

Retort 

White house 

Hot war 

Threat 

White collar worker 

Open ballot 

White paper 

Carte blanche 

Invalidate 

Manifesto 

Open diplomacy 

Publicity 

Deport 

Walk-out 

Walk-out 

Disclose 

Vacancy 

Null and void 

Filibustering 

Fanaticism 

Fanatio
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வே 

வேத்தியல் ஆணைக்குழு 

வேத்தியல் தற்கழமை 

வேத்தியல்வாதம் 

வேத்தியலதிகாரம் 

வேத்தியற் சின்னம் 

வேத்துரிமை 

வேதிகை 

வேலைபோதாமை (£முழைப்பு) 

வேலைமறியல் 

வேலையின்மை 

வேவுபார்த்தல் 

வேள் 

வேளகம் 

வேளுரிமை 

வெற்றவன் 

வேற்றுரித் தாக்கல் 

வேற்றுரிமையாக்கவியலாத 

வேறுபாடு (மத) 

வ 

வைக்கவுண்டு 

வைதிகம் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Royal Commission 

Prerogative 

Royalism 

Regal authority 

Royal seal 

Royalty 

Rostrum 

Under employment 

Picketting 

Unemployment 

Reconnaissance 

Earl 

Earldon 

Earldom 

Alien 

Alienation 

Inalienable 

Divergence (of opinion) 

Viscount 

Orthodoxy



பொருளியல்





அ 

அசாதாரணமானலிலாபம் 

அசையுஞ்சொத்து 

அசைவறறவாதனம 

அசைவில்சொத்து 

அடிப்படைப்புள்ளிமுறை 

அடிப்புலோகச்சமத்துவம் 

அடிப்புலோகச்சமமாற்று 

அடிப்புலோக நிலை 

அடையாத திறநதவயன்முறை 

அடையாள நாணயங்கள் 

அடையாளதநாணயம் 

அ திகாரமின்றியசநதை 

அ திகாரலிறை 

அதுபாவளைவு 

அபாயத்தொழில் 

அபாயம் 

அபாயமூலகம 

அமயக்கூலி 

அமயச்செலவு 

அமயவிலை 

அுமுகயலிக்கம் 

அமைபபோன் 

அரசமுயயறகி 

அரசவங்கிகள் 

அரசவிசாரணைககுழு 

அரசாங்கக்கணக்கு 

அரசாங்கக்கொடைகள் 

அரசாங்க கடன்படுதல 

அரசாங்கப் படுகடன் 

அரசாஙகவாவணம 

அரசாஙகவுதலிப்பணம 

அரியவடிவான 

அருமை 

அருவச்சொத்துக்களா 

பொருளியல் 

ECONOMICS 

Abnormal profit 

Movable property 

Real estate 

Immovable property 

Basing point system 

Mint parity 

par of exchange 

Mintage 

Open field system 

Token coins 

money 

Unofficial market 

Scigniorage 

Hyperbola 

Hazardous occupation 

Risk 

element 

Casual labour 

Opportunity cost 

price 

Suppressed inflation 

Organizer 

State enterprise 

banks 

Royal commission 

Government account 

grants 

borrowing 

debt 

security 

subsidy 

Pyramidiary 

Scarcity 

Intangible assets
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அலகுநெகழ்ச்சி 

அலைதற்றன்மை 

அலைவு 

அவசியதேவைகள் 

அழிபடாத்தன்மை 

அழியும்பண்டங்கள் 

அழியும்பொருள்கள் 

அழைப்பு 

அழைப்புக்கடன் 

அழைப்புப்பணம் 

அமழைப்புவீதம் 

அளவறிதற்குரிய 

அளவு 

அளவுத் திட்டக்கோடு 

அளவுத் திட்டச்சிக்கனம் 

அளவுத்திட்டப்படிவிளைவுகள் 

அளவுத்திட்டவிளைவு 
அளவை 

அறிமுறையான 

அறியப்படுதன்மை 

அனுப்புதல் ‘ 

அனுமதி 
அனுமசகப்பங்கு 

அனைத்தும் அல்லது ஒன். றுமில்லையென்னு 
மடிப்படை 

ஆ 

ஆக்கக்காரணிகள் 

ஆக்கச்சம நிலை 

ஆக்கச்செலவு 

ஆக்கத்.இின்கலைத் திறன் 
ஆக்கத் இன்சமூகச்செலவு 

ஆக்கப்பொருள்கள் 

ஆக்கம் 

ஆக்கவளவுத் திட்டம் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Unit elasticity 

Vagrancy 

Oscillation 

Necessaries 

Indestructibility 

Perishable commodities 

goods 

Call 

loan 

money 

Tate 

Quantitative 

Quantity 

Scale line 

Economics of scale 

Returns to scale 

Scale effect 

Criterion 

Theoretical 

Cognizability 

Transport 

Allowance 

Quota 

All or nothing basis 

{Pesan of production 
Productive factors 

Production equilibrium 
Cost of production 

Technique of production 
Social cost of production 

Produced goods 

Production 

Scale of production



பொருளியல் 20% 

ஆக்கவுரிமைகள் 

ஆக்கவுரிமைச்சட்டங்கள் 

ஆக்கற்காலம் 

ஆக்கற்சாதனங்கள் 

ஆக்யெபணம் 

ஆக்கியவைப்பு 

ஆக்குவோர்கூட்டுறவு 

ஆக்குவோர் பொருள்கள் 

ஆட்சி 

ஆட்சிக்குழு 
ஆண்டுத்தொகை 

ஆண்டுத்தொகைமுறை 

ஆதனவரிகள் 

ஆதனவுரிமையளித்தல் (ஆதனத்தேய்வுக் 
கொதுக்கல்) 

ஆதாரமானகைத்தொழில் 

ஆவணம் 

ஆவர்த்தனம் 

ஆஜ்த்தியமுதல் 

ஆழ்ந்தசெலவு 

ஆஜ்நிதி 
ஆளுகை 

ஆளுகைக்குரிய 

ஆற்றல் 

இ 

இங்கிலாந்தின் மத்தியவங்கி 

இங்கிலாந்து வங்க 

இச்சையான 

இச்சையான சேமிப்பு 

இச்சையில் சேமிப்பு 

இசைவு 
இடப்பயன் 

இடப்பெயர்ச்சி 

இடவாடகை 

இடைநாள் 

Patent rights 

laws 

Period of production 

Means of production 

Created credit 

deposit 

Producers’ co-operation 

goods 

Tenure, Control, Management 

Board of Governors 

Annuity 

system 

Estate duties 

Amortization of property 

Key industry 

Security 

Periodicity 

Sunk capital 

cost 

Sinking fund 

Management 

Managerial 

Ability 

Reserve Bank of England 

Bank of England 

Voluntary 

saving 

Involuntary saving 

Accommodation 

Place utility 

Displacement 

Situation rent 

Intermediate dav
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இணக்கச்சபை 

இணைக்கணையான 

இணைக்ணையானதன்மை 

இயக்க நிலைமை 

இயக்கப்பண்புக்குரிய 

இயக்ஈப்பண்புச்சமநிலை 

இயக்கம் 

இயக்கவிசையியல் (இயக்கநியத) 

இயக்குதல் 2. 

இயக்குநர் 

இயக்குநாணயம 

இயங்குபொருள்கள் 

இயற்கை 

இயற்கைப்பொருளாதாரம் 

இயற்கையாளர் 

இயற்கைவட்டிலீதம் 2 

இயற்கைவருவாய்கள் 

இயலளவுற்பத்தி ன் 
இயூக்கிளிட்டின தல்லா தபொருளியல் os 

இயைபாக்கல் * 

இரட்டையுரிமை 

இரட்டைவரிமுறை 

இரட்டைவரிமுறைச்சகாயம் 

இரண்டாந் இரவத் தன்மைவிதி 

இருபக்கமான 

இருபக்கமான தனியுரிமை 

இருபக்கலியாபாரம் 

இருடடையான 

இருபுடைலியாபாரம் 

இலண்டன் பங்குரு௦த ற்சந்தை 

இலண்டன் நாணயச்சந்தை 

இலாபக்கொள்கை 

இலாபம் 

இலாபலீதம் 

இலேசானபொருட்டொழில் 

இழிந்ததர.த்து வேலையாட்கள் . 
இமிந்த பொற்புள்ளி 
இழிவாக்கு குல் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Conciliation board 

Reciprocal 

Reciprocity 

Dynamic state 

Dynamic 

equilibrium 

Activity 

Dynamics 

Direct, Activate 

Directors 

Managed currency 

Current goods 

Nature 

Natural economy 

Physiocrats 

Natural rate of interest 

resources 

Capacity output 

Non-Euclidian economics 

Co-ordination 

. _Duopoly 

Double taxation 

relief 

Second liquidity rule 

Bilateral 

monopoly 

trade 

Bilateral 

trade 

London stock exchangé 

money market 

Theory of profit 

Profit 

Rate of profit 

Light industry 

Low grade workers 

Lower gold point 

Minimize



இழிவுக்கூலி 
இமழிவுச்சட்டவொதுக்கம் 

இழிவுச்சராசரிவிலை 

இமிவுச்செலவுச்சேர்க்கை 

இழிவு நிலை 
இழிவுப்பொருள்கள் 

இழிவுவகையீட்டுத் தத்துவம் 
இமிவொதுக்கவி௫தம் 

இளக்கக்காச 

இளந்தொழில் 

இளைப்பாற்றுச்சம்பளம் 

இன்ப்பு 
இறக்கம் 

இறக்கியேற்றுமிடவியாபாரம் 

இறக்குமதி 
இறக்குமதிக்கட்டுப்பாடுகள் 

இறக்குமதித்தீர்வை 
இறக்குமதியனுமதிப்பங்கு 
இறக்குமதியேற்றுமதிவங்கி 

இறை 
இறைக்கொடைகள் 

இறைச்சுமை 

இறைகள் 

இறைச்சிக்கனம் 

இறைசேர்சாலை 

இறைசேரி 

இறைசேரிகடன்படல் 

இறைசேரியுண்டியல் 

இறைசேரிவரவு 

இநைசேரி வைப்புச்சீட்டு 

இறைத்தத்துவங்கள் 
இறைக் திட்ட க்கொள்கைகள் 

இறைத்திட்டமுறை 
இறைபடுகை 

இறைமுறைநீதிநிலை 
இறைமோதுகை 

இறையற்றுட்சி 

இறையியல் - 
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Minimum wage 

legal reserve 

average cost 

Least cost combination 

Least outlay combination 

Minimum 

Inferior goods 

Principle of minimum differentiation 

Minimum reserve ratio 

Bad money 

Infant industry 

Pension 

Fatigue 

Slump, Depression 

Entrepot trade 

Import 

restrictions 

duty 

quota 

export bank 

Tax 

Taxation grants 

Burden of taxation 

Royalties 

Economy of taxation 

Exchequer 

Treasury 

borrowing 

bills 

receipt 

deposit receipt 

Principles of taxation 

Theories of taxation 

Taxation system 

Incidence of taxation 

Equity of taxation 

Impact of taxation 

Ryot tenure 

Taxation
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இறையியனியதிகள் 

இறையின்குறும்புக்கொள்கை 

இறையின் குறும்புத்தத்துவம் 
இறையின்சமமின்மை 

இறையின்சமூகவிளைவு 

இறையின்பயன்பாட்டுக்கொள்கை 

இறையின்மீள் தன்மை 

இறையினீச்சயத் தத்துவம் 

இறையினாணயவியற்றத்துவம் 

இறையினொமழுக்கவியற்றத்துவம் 
இறைவருவாய் 

இறைலிதித்தல் 
இறைலீதங்கள் 

இறைவைத்தல் 
இறுப்பு 
இறுப்புப்பட்டியல் 

ஈ 

ஈடு 

ஈந்தபணம் 

ஈருலோகக்கட்டிச்சந்தை 

ஈருலோகக்கட்டிச்சந்தையறிக்கை 

ஈருலோகநாணயத்இட்டம் 

ஈற்றுப்பயன் 

உ 

உச்சச்சுமை 

உச்சம் 

உச்சமாக்கற் பிரமாணம் 

உட்சிக்கனங்கள் 

உட்பிறக்குமாற்றம் 

உடன்பங்காளர் 

உடன்படிக்கை 

உடன்படிக்கையுரிமைகள் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Canons of taxation 

Cynical theory of taxation 

principle of taxation 

Inequality of taxation 

Social effect of taxation 

Benefit theory of Taxation 

Elasticity of taxation 

Certainty principle of taxation 

Financial principle of taxation 

Ethical principle of taxation 

Tax yields 

Rating 

Taxation rates 

Taxation 

Tariff 

Tariff 

Mortgage 

Bounties 

Bullion market 

report 

Bimetalism 

Final utility 

Peak-load 

Maximum 

Criteria of maximization 

Internal economics 

Endogenous change 

Co-partners 

Will, Bond 

Contractual claims



உடைமைக்கம்பனி 

உண்டியல் 

உண்டியற் சந்தை 

உண்டியற் பணம் 

உண்டியற்றரகர்கள் 

உண்ணாட்டுக்கடன் 

உண்ணாட்டுக்காசு 

உண்ணாட்டுக்குடியேற்றம் 
உண்ணுட்டுக்குரிய 

உண்ணாட்டுக் கைத்தொழில் 

உண்ணாட்டுண்டியல் 

உத்தேச வியாபாரம் 

உத்தேசவியாபாரி 

உதவி 

உதவிப்பணம் 

உபாயம் 

உபேட்சை 

உபேட்சைப் பட்டியல் 

உபேட்சைப் படம் 

உபேட்சை வரம்பு 

உபேட்சை வளைகோடுகள் 

உபேட்சை விதி 

உய்த்தறிபாகுபாடு 

உயர்தொழில் 

உயர்தொழிலுக்குரிய 

உயர்வாக்கற் பிரமாணம் 

உயர்வு 

உயர்வுச் சம்பளம் 

உயர்வுச் சொத்துக்கள் 

உயிர்ப்பில்தன்மை 

உயிர்ப்பின்மை 

உராய்வு 

உராய்வுக்குரிய 

உரிமைகள் 

உரிமைத் தொடர்புகள் 

உரிமைப்பத்திரம் 

உரிமைமாற்றத்தத்துவம் 
உரிமைஞுதல் 

உரிமையளித்தல் 
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Holding company 

Bill of exchange, Bill 

Discount market (Bill market) 

Bill-money 

brokers 

Internal debt 

Domestic money 

Immigration 

Excise 

Domestic industry 

bill of exchange 

Speculation 

Speculator 

Accommodation 

Subsidy 

Policy 

Indifference 

schedule 

map 

Boundary of indifference 

Indifference curves 

Law of indifference 

Deductive analysis 

Profession 

Professional 

Criteria of maximization 

Maximum 

wage 

Optimum assets 

Passivity 

Passive 

Friction 

Frictional 

Claims 

Vested interests 

Charter 

Principle of transferability of claims 

Owned capital 

Amortization
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உரிமையாளர் பயன் 

உரிமையாளன் சமம் 

உரிமையுறுதஇிகள் 

உருப்பயன் 

உருவச்சொததுக்கள் 
உரை 

உலகச்சந்தை 

உலகநெருக்கடி 

உலகலியாபாரம் 

உலோகவினக்கொடுப்பனவு 

உலோகவினப்புள்ளி 

உவப்புக்கள் 

உழவு வேளாண்மை 

உழைக்காத கழிவு 

உமைக்காதவேற்றம் 

உழைப்பாட்சியுபாயம் 

உழைப்பினசையுந்தன்மை 

உமைப்பு 

உழமைப்புக்கள் 

உழைப்புக்காணிலையம் 

உழைப்புக்கொள்கை 

உமையா வருமானம் 

உழையாவருவாமின் வரி 

உழையாவேற்றத்தின் வரி 

உளளடக்கம் 

உள்ளடக்கல் வீக்கம் 

உள்ளிடுகை 

உள்ளீட்டுப் பெறுமானம் 

உள்ரநர்ச் செலவு 

உள நூன்முறையான 

உற்பத் 
உற்பத்திச் சாதனங்கள் 

உறழ்வமீச் செலவுகள் 

உறுதி 
உறுதிச் சமநிலை 

உறுதிநிலை 
உறுதியாக்கல் 

உறுதியில் சமநிலை 

உறைந்த சொத்துக்கள் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Ownership utility 

Owner’s equity 

Title deeds 

Form utility 

Tangible assets 
Statement 

World market 

crisis 

trade 

Specie payment 

point 

Tastes 

Arable farming 

Unearned discount 

increment 

Employment policy 

Mobility of labour 

Labour 

Earnings 

Employment exchange 

theory 

Unearned income 

Taxation of unearned income 

of unearned increment 

Absorption 

Repressed inflation 

Input 

Intrinsic value 

Local expenditure 

Psychological 

Manufacture 

Agents of production 

Alternative costs 

Certainty 

Stable equilibrium 

Stability 

Stabiliaztion 

Unstable equilibrium 

Frozen assets



ஊதியம் 

ஊதியமுள்ள 

எ 

எ௫ியோ வட்டிக்கொள்கை 

- எடுகோள் 

எண்ணக்கரு 

எத்தனம் 

எதிர்காலக் கொள்வனவுவலு 

எதிர்கால நாணயமாற்று 

எதர்காலவிலை 

எதிர்கால விற்பனை 

எதிர்பார்க்கைகள் 

எதிர்பார்க்கைகளின் சகடவோட்டம் 

எதிர்பாராத செலவு 

எதிர்பாராத நட்டம் 

எதிர்பாராநயம் 

எதிர்பாராவிலாபம் 

எதிர்வு காணல் 

எதிரான 

எல்லைக்கடன் கொடுப்போர் 

எல்லைக்கடன் படுபவன் 

எல்லைக்குட்பட்ட 

எல்லைக்குட்பட்ட கம்பனி 

எல்லைக்குப் புறமான 

எல்லைக்கூற்று (எல்லைவிளைவு) 

எல்லைக்கொள்வனவு 

எல்லைக்கொள்வோர் 

எல்லைச்சட்டம் 

எல்லைச்செலவீடு 

எல்லைச்செலவுகள் 

எல்லைத்தொடர்பு நிலை 

எல்லைநாட்டம் 

எல்லை நிலை 
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Remuneration 

Remunerative 

Agio theory of interest 

Assumption 

Concept 

Effort 

Future purchasing power 

Forward exchange 

Future price 

Futures 

Expectation 

Expectational cycles 

Unanticipated expenditure 

loss 

Windfall gain 

profit 

Anticipation 

Negative 

Marginal lenders 

borrower 

Tntramarginal 

firm 

Extramarginal 

Marginal return 

purchase, Marginal buying 

Marginal buyers 

rule 

outlay 

costs 

relationship 

propensity 

Limiting case
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எல்லைப்பயன் 

எல்லைப்பெறுமானம் 

எல்லையலகு 

எல்லையின்்ழோன 

எல்லைவருமானம் 

எல்லைவருமான வளைகோடுகள் 

எல்லைவிளை இறன் 

எல்லைவிளைவு 

எல்லைவிற்பனவுகாரர் 

எல்லைவேளாண்மை 

(என்) பரிமாணப்பாகுபாடு 

ஏ 

எட்டுக்கொடுகடன் 

ஏட்டுப்படுகடன் 

ஏவுதல் 

எற்குந்தன்மை 
ஏற்றம் 

ஏற்றவிறக்கம் 

ஏற்றுமதிக்நே்தபணம் 
ஏற்றுமதிச்சந்தை 

எற்றுமதிப்பொருள்கள் 

ஐ 

ஐந்தொகை 

ஐயப்பாடு 

ஐயப்பெறுதி 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Marginal utility 

value 

unit 

Sub-marginal 

Margina] revenue 

curves 

productivity 

product 

sellers 

cultivation 

“*N ” dimensional anaylsis 

Book credit 

debt 

Activate 

Acceptability 

Increment, Boom 

Fluctuation 

Export bounty 

market 

Exports 

Balance sheet 

Uncertainty 

bearing



பொருளியல் 

9 

ஒதுக்கநிதி 
ஒதுக்கம் 

ஒதுக்க வங்கி 

ஒதுக்கவி௫தம் 

ஒதுக்கவிலை 

ஒதுச்கற்பொறுப்புவி௫தம் 

ஒப்படைப்பு 

ஒப்பந்தம் 

: ஒப்பீட்டுச்செலவு 

 ஒப்பீட்டுச் செலவுவிதி 

 ஒப்பீட்டுநயத்தத்துவம் 
. ஒப்.பீட்டுநயம் 

ஒப்புக்கொள்ளல் 

ஒப்புக்கொள்ளு நிலையம் 

் ஒப்புக்கொள்ளுமுயற்சி 

. ஒருகாலங்காட்டல் 

ஒருங்கமைந்த கொள்ளல்விற்றல் 

ஒருங்குசேர்பொருளாதாரம் 

ஒருங்குசேரியல் 

ஒருங்குதிகஜ்தல் 
- ஒழிவனுமதி 
ஒழுக்கத்துக்குரிய 
ஒழுக்கவியல் 

ஒறுத்தபணவுபாயம் 

ஒறுத்தல் 

ஒறுப்பு 
ஒன்றாக்கல் 

ஒன்றிலொன்றுதங்கியிருத்தல் 

ஒன்றிற்கொன்றாகவுள்ள நயத்தின் வீச்சு 

ஒன்றுக்டோனமற்றொருதொழில் 

ஒன்றையொன்றுபூட்டும் இயக்குநர் குழுக்கள் 

= 

ஓட்டவீக்கம் 

ஒடுந்தரகர் 
ஒரிடப்படுத்திய தொழில் 

தரினத் தன்மை 

ஒருலோகமுறை 
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Reserve fund 

Reserve 

bank 

ratio 

Reserve price 

liability ratio 

Trusts 

Bond 

Comparative cost 

Law of comparative costs 

Principle of comparative advantage 

Comparative advantage 

Acceptance 

Accepting house 

Acceptance business 

Synchronisation 

Arbitrage 

Collectivist economy 

Collectiviem 

Synchronisation 

Depletion allowance 

Ethical 

Ethics 

Dear money policy 

Abstaining 

Abstinence 

Amalgamation 

Interdependence 

Range of mutual benefit 

Offsetting operation 

Interlocking directorates 

Runaway or Galloping inflation 

Running brokers 

Localized labour 

Homogeniety 

Monometallism
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க 

கட்டணம் 

கட்டடமுந்தளவாடமும் 

கட்டாயதடு நிலைமை 

கட்டில்லாச்சந்தை 

கட்டில்லாநாணயமடித்தல் 

கட்டில்லாப்பொருள்கள் 

கட்டில்லாப்போட்டி 

கட்டில்லாமுயற்சிமுறை 

கட்டில்லா வங்கமுேறை 

கட்டில்லா வியாபாரம் 

கட்டுப்பாடு 

கட்புலனாகாலிறக்குமதிகள் 

கட்புலனாகாவேற்றுமதிகள் 

2ட்புலனாகுமிறக்குமதஇகள் 

கட்புலனாகுமேற்றுமதிகள் 

கடலபாயநட்டவீடு 

கடன்கட்டுப்பாடு 

கடன்கணக்கு 

கடன்கிரயம் ₹* 

கடன்கொடுக்கக்கூடியநிதி 

கடன்கொடுத்தநாடு 

கடன்பட்டநாடூ 

கடன்படல் 

கடன்படுபவன் 

கடன்மறுத்தல் 

கடன்மீட்சி 

கடன்முதல் 

கடன்முறை 

கடன்வழங்கத்தக்கநிதஇ 

கடனமைப்பு 

கடனழிவு 
கடனிராகரித்தல் 

கடைசிறுகர்வோன் 

கடையு தவியாளர் 

கணக்கு 

கணக்குமுடிக்குநாள் 

கணநிவையான 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Premium 

Building and equipment 

Compulsory arbitration 

Free market 

coinage 

goods 

competition 

enterprise system 

banking 

trade 

Restriction, Control 

Invisible imports 

exports 

Visible imports 

exports 

Marine insurance 

Credit restriction, Credit control 

Loan account 

Credit price 

Loanable fund 

Creditor country 

Debtor country 

Borrowing 

Borrower 

Debt repudiation 

redemption 

Loan capital 

Credit system 

Loanable funds 

Credit structure 

Amortization 

Debt repudiation 

Ultimate consumer 

Shop assistants 

Account 

Making-up day 

Instantaneous



கணியம் 

கப்பற்குமு 

கப்பற்கேழ்வு 

கப்பற்செலவு 

கப்பற்றீர்வை 

கம்பனி (வியாபாரத் தாபனம்) 

கம்பனிச்சேமிப்பு (சங்கச்சேமிப்பு) 

கம்பனியாக்கம் 

காடிகள் 

.கரடிச்சந்தை 

கருஞ்சந்தை 
கருவிகள் 

கருவிப்பொருள்கள் 

கலவைச்சேர்க்கை 

் கலைத்திறன் 
கழிவு 
க&ழிவுச்சந்தை 

கழிவொடுமாற்றல் 

கழிவொடுமாற்றியதாள் 

கழுத்துவெட்டும் போட்டி. 

கனவளவு 

கா 

காக்கனித்தத்துவம் 

காசு 

காசுச்கழிவு 

காசச்சம்பளங்கள் 

காசுத்தீர்வைகள் 

காசுநிலுவை 
காசுவரவுசெலவுத் திட்டம் 

காசுவி௰தம் 

காசுவைப்பு 

_ காசொதுக்கம் 

காசோலைமுறை 

காட்டெல் 

காப்பு 
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Quantity 

Shipping ring 

charge 

cost 

clearance 

Firm 

Corporate saving 

Company promotion 

Bears 

Bear market 

Black bourse 

Instruments 

Instrumental goods 

Composite combination 

Technique 

Discount 

market 

Discounting 

Discounted note 

Cut-throat competition , 

Volume 

Ca’canny principle 

Money, Cash, Currency 

Cash discount 

Money wages 

Cash settlements 

balance 

budget 

ratio 

deposit 

reserve 

Cheque system 

Kartels (Cartels) 

Reserve
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காப்புவிலை 

காப்பொதுக்கல் 

காரணகாரியத்தொடர்பு 

காரணி 

காரணிகளினீட்டம் 

காரணிச்செலவு 

காரணியுபயோகம் 

காரணியுள்ளிடுகை 

காரணியுள்ளெடுக்கை 

கால நிலைக்கொள்கை 

காலம் 

காவுகூலி 

காளை 

காளைத்தன்மை 

இ 

இடைச்சேர்க்கை 

கிடைநிலைத்தனியுரிமை 

பெனின் போலிமுரண் 

கரசாமின்விதி 

இராமக்கூட்டுறவு 

கிராமக்கொடுகடன்வங்ககள் 

சிராமவிருத்தி 

& 

கீழ் நியமவேலையாளர் 

கீழ்றுகர்வு 
8ழ்மதிப்பீடுசெய்தல் 

£ழ்முதலீட 
8ழ்விலைமதஇிப்புக்காரணி 

€ீமுழைப்பு 

8ீழொப்பந்தம் 

ீன்சின்கொள்கை 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Reservation price 

Reserve 

Causal relationship 

Factor 

Lumpiness of factors 

Factor cost 

use 

input 

intake 

Climatic theory 

Period 

Conveying charges 

Bull 

Bullishness 

Horizontal combination 

monopoly 

Giffon’s paradox 

Gresham’s law 

Rural co-operation 

credit banks 

development 

Sub-standard workers 

Under consumption 

valuation 

investment 

priced factor 

employment 

Sub-contract 

Keynesian theory



கு 

குடி 

குடி.மதிப்பு 
குடியமுக்கம் 

குடும்பப்படிகள் 

குடும்பவரவுசெலவுத்திட்டம் 

குத்தகையொப்பந்தம் 

குருசோசிக்கனமுறை 

குருசோபொருளாதாரமுறை 

குலித்தல் 
குழுக்கள் 

குறித்த 
குறித்தவிறக்குமதிகள் 
கு ிப்பிட்டவரி 

குறுக்குமீள்தன்மை 

குறுயெகாசுச்சந்தை 

குறுகயவிற்பனை 

குறுியவோட்டக்காலம் 

குறுதயவோட்டச்சமநிலை 

குறுகியவோட்டநிரம்பல் 

குறுயவோட்டம் 

குறுகயவோட்டமுறைச்சீர்ப்படுத்தல் 

குறுகியவோட்டவிலை 

குறுங்காலநிரம்பல் 

குறுங்காலமுதல் 

குறுஞ்சகடவோட்டம் 

குறுந்தவணை 
குறுந்தவணைக்கடன் 

குறுந்தவணைவீதங்கள் 

குறைக்குடி 

குறைூன்ற 

குறை$ர்க்ன்ேற 

குறைதூண்டியவீக்கம் 

குறைபாடு 

குறையுங்கேள்விவிதி 

குறையும் பயன் 
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Population 

Census 

Population pressure 

Family allowance 

budget 

Tenancy contract 

Crusoe economy 

Crusoe economy 

Hoarding, Dumping 

Rings 

Specific 

imports 

tax 

Cross elasticity 

Short money market 

selling 

run period 

equilibrium 

supply 
Short-run 

adjustment 

price 

Short-period supply 

term capital 

cycle 

period 

term loan 

Short-term rates 

Under population 

Diminishing 

Remedial 

Deficit induced inflation 

Shortage 

Law of diminishing demand 

Diminishing utility
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குறையும் விளைவு விதி 
குறையுமெல்லைப்பயன் 

குறையுமெல்லைப் பயன்பாட்டூலிதி 

குறையுமெல்லைப்பயன்வளைகோடுகள் 

குறையுமெல்லை விளைதிறன் 

குறையுமெல்லைவிளைவுகள் 

கூ 

கூட்டாக்கங்கள் 

கூட்டாட்சிக்குரிய 

கூட்டாட்சியொதுக்கமுறை 

கூட்டாவணம் 

கூடடுக்கட்டுப்பாடூ 

கூட்டுக்குமுக்கள் 

கூட்டுக்கேள்வி 

கூட்டுச்செலவுகள் 

கூட்டுத்தொழிற்சபை 

கூட்டு 'நிர ம்பல் 

கூட்டுப்பங்கு த்தொகு இக்கம்பனி 

கூட்டுபபங்குத்தொகுதிமுயற்கி 

கூட்டுப்பங்குத்தொகு இவங்ககள் 

கூட்டுவட்டி 

கூட்டுவிலைபேசல் 

கூட்டுறவியக்கம் 

கூட்டுறவு 
கூட்டுறவுச்சங்கம் 

கூடுஞ்செலவு 

கூடுநிரப்பல்விலை 

கூடும்விளைவுகள் 

கூடும்விளைவுவிதி 

கூவி 

கூலிக்குழுக்கள் 

கூலி நிதிக்கொள்கை 

கூலிநியமம் 

கூலிமதஇப்பு 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Law of diminishing returns 

Diminishing marginal utility 

Law of diminishing marginal utility 

Diminishing marginal utility curves 

productivity 

returns 

Joint products 

Federal 

reserve system 

Collateral security 

Joint coutrol 

boards 

demand 

costs 

industrial council 

Joint supply 

Joint-stock company 

enterprise 

banks 

Compound interest 

Collective bargaining 

Co-operative movement 

Co-operation 

Co-operative society 

Increasing cost 

supply price 

Increasing returns 

Law of increasing returns 

Labour 

wages boards 

Wage fund theory 

Standard of wages 

Census of wages



கூலியளவுத்திட்டங்கள் 

கூலியின் வெண்கலவிதி 

கூலியுழைப்புக்காரர் 

கூலியினிரும்புலிதி 

கூலிவகையீடு 

கூலிவீதம் 

கூற்று 

கே 

கேழ்வுவெட்டுதல் 

கேள்வி 

கேள்வி குறைதல் 

கேள்வி நீட்டம் 

கேள்விப்பட்டியல் 

கேள்விப்பெருக்கம் 

கேள்வியின்மீள் தன்மை 

கேள்வியின் மீள் தன்மையிலாவியல்பு 

கேள்வியின்றனினெ௫ழ்ச்சி 

கேள்வியினெ௫ழ்ச்சி 

கேள்வியொடுக்கம் 

கேள்விவளைகோட்டின இனங்கள் 

கேள்விவளைகோட்டுச்சாய்வு 

கேள்விவளைகோடு 

கேள்விவளைகோடுகளின்வடிவம 

கேள்விவிதி 

கேள்விவியாபகம் 

கேள்விவிலை 

கேள்விவைப்பு 
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Wage scales 

Brazen law of wages 

Wage earners 

Tron law of wages 

Wage differential 

rate 

Statement, Return 

Rate-cutting 

Demand 

Decrease of demand 

Extension of demand 

Demand schedule 

706886 of demand 

Elasticity of demand 

Inelasticity of demand’ 

Unit elasticity of demand 

Elasticity of demand 

Contraction of demand 

Kinds in demand curves 

Slope of demand curve 

Demand curve 

curves shape 

Law of demand 

Extent of demand 

Demand price 

deposit
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கை - 

கைத்தொழில் வரிகுறைத்தல் 

கைத்தொழிலுக்குட்பட்டவாடகை 

கைத்தொழீலைமேம்படுத்தல் 

கைத்தொழிலையோரிடப்படுத்தல் 

கைத்தொழிற்செறிவு 
கைத்தொழிற்றீர்ப்பு 
கைத்தொழினடு நிலைமை 

கைப்பணிக்குழு 

கைப்பணிச்சங்கம் 

கைப்பணித்திறன் 

கைம்மாறு 

கைமாற்றப்படும் இயல்பு 

கைமாற்றன்முறைக்கொடுக்கல்கள் 

கொ 

கொடுக்கல்வாங்கல் 

கொடுகடன் 

கொடுப்பனவுகள் 

கொடுப்பனவுடன்படிக்கைகள் 

கொத்தாங்கோநாள் 

கொள்கலனிறை 

கொள்கை 

கொள்வனவு 

கொள்வனவுப்பெறுமானம் 

கொள்வனவுவரி 

கொள்வனவுவலு 

கொள்வனவுவிலை 

கொள்வோரின்றனியுரிமை 

கொள்வோரின்றனியுரிமைத் தன்னயப்படு த்தல் 
கொள்வோரின்றனியுரிமைப்போட்டி 

கொள்வோன் 

கொள்வோன்போட்டி 
கொள்வோன்விவை 

கொள்வோன்நூயதனியுரிமை 

கொள்ளல்விற்றல் 

கொள்ளையிலாபமீட்டல் 

கொன்சல்கள் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Derating of industry 

Intra-industrial rent 

Promotion of industry 

Localization of industry 

Concentration of industry 

Industrial adjudication 

Industrial arbitration 

Craft guild 

union 

Craftsmanship 

Quid pro quo 

Transferability 

Transfer payments 

Transactions 

Credit 

Payments 

agreements 

Contango day 

Tare 

Policy 

Purchase 

Purchasing value 

Purchase tax 

Purchasing power 

Purchase price 

Monopsony 

Monopsonistic exploitation 

competition 

Buyer 

Buyer’s competition 

price 

Simple monopsony 

Transactions 

Profiteering 

Congols



ச 

சகடவோட்டத்துக்குரிய 

சகடவோட்டம் 

சங்கம் 

சங்கமுறை 

சங்கிலித் தாக்கம் 

சங்கிலிமுறை 

சட்டப்படியல்லாதவொதுக்கம் 

சட்டமுறைத் தனியுரிமை 

சட்டமுறைப்பணம் 

சத்திச்சொட்டு (ஒரளவு) 

சதுரப்பாடில்லாத தொழிலாளர் 

சதுரப்பாடு 

சந்ததிப்பேறு 
சந்தைக் கேள்வி 

EOD .தச்சமன்பாடு 

சந்தை நிரப்பல் 

சந்தை நிறைவின்மைகள் 

சந்தையாவணங்கள் 

சந்தைவட்டிவீதம் 

சந்தைவிதி 

சந்தைவிலை 

சம்பளங்கள் 

சம்பளம்பெறுந்தொழிலாளா 

சமசம்பளம் 

சமத்துவம் 

சமத்துவக்கொள்வனவுவலு 

சமநயத்தத்துவம் 

சமநிலை 

சமதிலைக்கொடுப்பனவுகள 

சமநிலையின்மை 

சமநிலைவிலை 

சமம் 

சமமின்மை 

சமர்ப்பணம் 

சமவுடைமை 

சமவெல்லைத்தத்துவம் 

சமவெல்லைப்பயன் 
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Cyclical 

Cycle 

Corporation 

Guild system 

Chain reaction 

method 

Non-legal reserve 

Legal monopoly 

tender money 

Quantum 

Unskilled labour 

Skill 

Inheritance 

Market demand 

equation 

supply 
Imperfections of market 

Market securities 

rate of interest , 

Law of markets 

Market price 

Salaries 

Salaried employees 

Equal pay 

Parity 

Parity purchasing power 

Principle of equal advantage 

Equilibrium, Par 

Par payments 

Disequilibrium 

Par value, Equilibrium price 

Isomer 

Inequality 

Tender 

Socialism 

Equimarginal principle 

returns
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சமவெல்லைப்பயன்பாட்டூவிதி 

சமவெல்லைவிளைவு விதி 

சமுதாயச்செலவுகள் 

சமுதாயமாதல் 

சமூகக்கூலி 

சமூகக்கேள்வி 

சமூகத்தேறியவிளைவு 

சமூகநலம் 

சமூகப்பழக்கம் 

சமூகப்புதுமைகள் 

சமூகமுதல் 

சமூகவபாயநட்டலீட்டுநிதி 

சமூவைபாயநட்டவீடு 

சமூ்கவுடைமையாக்கத்தக்க 

சமூலப் பெறுமானம் 

சர்வசமனானசெலவு 

சரக்குமுதலுக்காக்கல் 

சராசரி 

சராசரிச்செலவுகள் 

சராசரிவருமானம் 

சராசரி வருமானவளைகோடுகள் 

சருவதேசத்தொழிலாளர் சம்மேளனம் 

சருவதேசத்தொழிற்பிரிப்பு 

சருவதேசநாணயம் 

சருவதேசப்பண நிதி 

சலுகை 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Law of equimarginal utility 

returns. 

Social costs 

Public capital 

Social wage 

demand 

nett product 

welfare 

habit 

inventions 

Social capital 

insurance funds 

insurance 

Socialisable 

Overall value 

Identical cost 

Making for stock 

Average 

costs 

revenue 

curves 

International labour organisation 

International division of labour 

currency 

monetary fund 

Concession



சா 

சாகயக்கேள்வி 

சாகியச்செல்வம் 

சாயேச்சொத்து 

சாகியத்துக்குரிய 

சாகியத்தேவை 

சாட்டல் 

சாட்டுதல் 

சாதனங்கள் 

சாதாரணபங்குகள் 

சாதாரணவிலாபம் 

சாதாரணவிலை 

சார்கூலி 

சார்ந்த 

சார்பு 

சார்புத்தொடர்பு 

சாராமாறி 

௫ 

சிக்கனம் 

சக்கனமில்லாதவிறைத்திட்டம் 

சிக்கனமிலிகள் 

திக்கனவாடகை 

சிக்கனவொழுங்குசெய்தல் 

சித்தாந்தம் 
சில்லறைக்குவாங்கல் 

சில்லறைவிலைபேணல் 

சிலந்.திவலைத்தேற்றம் 
சிலருரிமை 

சிலருரிமையியல்பு 

சிற்றளவாக்கம் 

சிற்றளவுவேளாண்மை 

சிற்றுடைமையாளன் 

சிறக்குமியல்பு 

சிறந்தமற்றொன்று 
Amb SOB seid 

சிறந்தவுறழ்,தத்துவம் 
9—J. N. B 9176 (4/60). 
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Community demand 

Communal wealth 

property 

Communal 

Community demand 

Endorsement 

Indorsement (Endorsement) 

Resources, Meana 

Ordinary shares 

Normal profit 

price 

Relative wage 

Relative 

Function 

Functional relationship 

Parameter 

Economy, Thrift 

Uneconomical taxation 

Dis-economies 

Economic rent 

Rationalization 

School of thought 

Retailing 

Retail price maintenance 

Cobweb theorem 

Oligopoly 

Oligopolistic tendency 

Small-scale production 

farming 

Small holder 

Specialization 

Best alternative 

proportion 

Principle of best alternative
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சிறப்புக்குடியடர்ததி 
சிறப்புச்சம நிலை 

சிறப்புப்பருமன் 

சிறப்புரிமை 

சிறப்புரிமையினம் 

சிறப்புவெளியீடு 

கிறுபிரிவு 

சிறுவர்கூலவிவேலை 

௪ 

சீட்டுநாள் 

சீராக்கத்தக்கவிறை 

சீராக்கற்குறை 

சீரியரினொப்பந்தம் 

௬ 

சுங்கத்தீர்வை 

சுங்கத்தீர்வைத் தாக்கம் 

சுட்டெண் 

சுட்டெண்கணக்கிடுகை 

சுட்டெண்ணிறையிடல் 

சுமைச்£ட்டு 

சுயேச்சைப் பொருளா 'தாரவமைப்பு 

சுரங்கத்தொழில் 

சுருக்கம் 

சுருங்கல் 

சுவைகள் 

சுழற்சிமுறை 
சுற்றல் 

சுற்றல்வேகம் 

சுற்றுமுதல் 
சுற்றோட்டமாறல் 

சூழ்நிலை 

சமூகலிஞ்ஞானம் 

Optimum density of population 

Particular equilibrium 

Optimum size 

Privilege 

Privileged class 

Optimum output 

Sub-division 

Child labour 

Ticket day 

Adjustable tax 

Maladjustment 

Gentlemen’s agreement 

Custom duty 

Incidence of custom duties 

Index number 

computation 

Weighting of index 

Bill of lading 

Individualistie economy . 

Extractive industry 

Deflation 

Contraction 

Tastes 

Rotation method 

Circulation 

Velocity of circulation 

Circulating capital 

Variable of circulation ... 

Environment
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செ 

செய்தியகம் Bureau 

செய்தொழில் Industrial occupation 

செல்வச்சமனின்மை Inequality of wealth 

செல்வறுகர்ச்சி Consumption of wealth 

செல்வப்பங்£ட Distribution of wealth 

செல்வம் Property, Wealth 

செல்வம்பரம்பல் Distribution of wealth 

செல்வமறுபடி பங்கடல் Redistribution wealth 

செலவிடல் Spending 

செலலிரட்டித்தல் Duplication of costs 

செலவினங்கள் Costs 

செலவினப்பங்£டு Allocation of cost 

செலவினமாக்குமுறை Costing procedure 

செலவீடு Outlay 

செலவு Expenditure, Cost 

செலவுகள் Expenses, Costs, Charges 

செலவுப்பட்டியல் Schedule of cost 

செலவுவளைகோடு Cost curve 

செலவேணி ladder 

செவ்வகவதிபரவளைவு Rectangular hyperbola 

செழிப்பு Boom 

செறிந்தவேளாண்மை Intensive cultivation 

சென்மதிகள் Out-payments 

சென்மதிதிலுவை Payment of balance 

சே 

சேமிப்பு Savings 

சேமிப்புக்கணக்கு account 

சேமிப்புநாட்டம் Propensity to save 

சேமிப்புவங்கி Savings bank 

சேமிப்புவைப்பு : , ae deposits 

Disposition of savings சேமிப்பைப் பங்கடல் (......வகுத்தல்) ர
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சேர்க்கை 

சேர்க்கைகள் 

சேர்ந்தநிரம்பல் 

சேவைகள் 

சேவையிரட்டிப்பு 

சொ 

சொத் தாளரினம் 

சொத்து 

சொத்துக்கள் 

சொத்துப்பங்&டு 

சொத்துரிமைகள் 

சொந்த நிலலிவசாயி 

சோ 

சோம்பன்முதல் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Combination 

Combines 

Composite supply 

Services 

Duplication of services 

Propertied class 

Property 

Assets 

Distribution of assets 

Property rights 

Peasant proprietor 

Idle capital



(பொருளியல் 223 

த 

தகுதியான 

தீகுதிலிதிகள் 
தங்கமாற்று (தேளிங்கு பவுண்) 

கடுத்தகணக்குக்கள் 

தடுத்ததேளிங்கு நிலுவை 
குடை 

தடையற்றபிரவேசம் 

தணித் தவலைவு 

தத்துவம் 
கும்முட்டீர்மானம் 

தரகன் 

தரகனின் வைப்புவீதம் 

குரக்குக்கூலி 

தரப்படிவிற்பனை 

தரப்படுத்தல் 

தரிசனம் 

தரிசனவுண்டியல் 

தரித்திரம் 
தருமசாதனம் 

குலத்தனியுரிமை 

தலத்திலா நிலக்கழான் 

தலத்திலாமை 

தலப்போக்குவரத்து 

தலவதிகாரங்கள் 

தலவரி 

தலவாடகை 

தலவியாபார.த்தாபனங்கள் 

குலவிலை 

தலவிறைகள் 

தலைகீழான 

தலையீடு 

seven 

தவணை 

தவணைமுறைக்கொள்வனவு (வாடகைக் 

கொள்வனவு) 

,தவணையுண்டியல் 

,தவணைவைப்பு 

Eligible 

Eligibility rules 

Pound sterling 

Blocked accounts 

sterling balances 

Prohibition 

Free entry 

Damped oscillation 

Principle 

Mutual determination 

Broker 

Broker’s deposit rate 

Commission charge 

Marketing by grade. 

Grading 

School of thought 

Sight bill of exchange 

Pauperism 

Endowment 

Local monopoly 

Absentee landlord 

Absenteeism 

Local transport 

authorities 

taxation 

Site rent 

Local trading services 

Spot price 

Local rates 

Reciprocal 

Intervention 

Poll tax 

Period 

Hire purchase 

Time bill of exchange 

deposit
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தள்ளுபடி 

தளம்பல் 

தீழுவியசெலவுகள் 

தீற்செல்வம் 

தன்முதல் 

தன்முயற்கி 

தன்முயற்சிப்பகுதி 
தன்வருமானம் 

குன்னயப்படு த்தல் 

தன்னயம் 

தன்னிச்சை 

தனித்தொழிற்பிரிப்பு 
தனித்தொழினிலையம் 

தனிநயம் 

தனிப்பட்டோர்நலம் 

,தனிப்போட்டி 

தனிமுயற்சி 

தனியுரிமைதன்னயப்படுத் தல் : 
தனியுரிமை நிலைமைகள் 

தனியுரிமைப்மோட்டி 

தனியுரிமைமூலகங்கள் 
தனியுரிமையிலாபம் 

தனியுரிமையிறை 

தனியுரிமைவலு 

தனியுரிமைவிலை 

தனியுற்பத் தயாளன் 

தனியொப்படைப்பு. 

தனியொருவன் 

தனியொருவன்வருமானம் 
தனிவங்கிக்காரர்வங்க 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Rebate 

Fluctuation 

Adjunct costs 

Personal wealth 

Own capital 

Private enterprise 

sector 

income 

Exploitation 

Self-interest 

Laissez faire 

Simple division of labour 

Individual firm 

Absolute advantage 

Private welfare 

Simple competition 

Private enterprise 

Monopolistic exploitation 

situations 

competition 

elements 

Monopoly profit 

Taxation of monopolies 

Monopoly power 

பறக்க price 
Monopoly price 

Individual producer 

Unit trust 

Individual 

income 

Unit banking



தா 

தாக்கம் 

தாங்கிருப்பு 

தாங்குசரக்குமுதல் 

தாட்பணவெளியீடு 

தாணாணயம் 

தாபிக்கும்விலை 

தாபித்தல் 
காவரிப்புச்செலவுகள் 

தானாகவியங்கல் 

தானியச்சட்டங்கள் 

தானேதிரவமாகும்பத்திரம் 

தி 

San 

இட்டக்குழு 
'இட்டஞ்செய்காலம் 

'இட்டஞ்செய்தசேமிப்பு 

'திட்டஞ்செய்தபொருளாதாரம் 

BLL GOs sod 

'இட்டவளைகோடுகள் 

'திபெஞ்சர் 

திரட்டியறிதி 
இரவச்சொத்துக்கள் 

இரவமாக்குமுன்னுரிமை 

இரவமுதல் 
'இரவியசாதனக்காப்பு 
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Incidence 

Buffer stocks 

stocks 

Issue of notes 

Paper money 

Location value 

Location 

Maintenance costs 

Automation 

Corn lawe 

Self-liquidating paper 

Panic 

Syndicate 

Planning period 

Planned savings 

economy 

Planning 

curves 

Debenture 

Consolidated fund 

Liquid assets 

Liquidity preference - 

Liquid capital 

Conservation of resources
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த 

இயபாயநட்டவீடு 

இர்க்கக் கூடியதேவைகள் 

இர்க்குநாள் 

இர்க்கும்வீடு 

தீர்க்குமுறை 
இீர்ப்பவை 

தீர்வை 

து 

அண்டுவேலை 

துணைத்தொழில் 

துணைமுதல் 
துணையான 

துணையொதுக்கம் 

தூ 

தாண்டல் 

தூண்டற்பேற்றுத தன்மை 
ஞதூண்டுகருவிகள் 

தூயசிலருரிமை 

தூயதனியுரிமை 

ஞாயபோட்டி 

தூயவட்டி 

தாயவாடகை 

ஞாயவிரட்டையுரிமை 

ஞாயவிலாபம் 

தூயவீக்கம் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Fire insurance 

Satiable wants 

Settling day 

house 

Clearing system 

Satisfactions 

Duty 

Piece work 

Secondary employment 

Auxiliary capital 

Subsidiary, Secondary 

Secondary reserve 

Inducement 

Responsiveness 

Incentives 

Pure oligopoly 

monopoly, Simple monoply 

competition 

interest 

rent 

duopoly 

profit 

inflation



தெ 
தெரிவுரிமைகள் 

தெரு 
தெருப்போக்குவரத்து 

தே 
தேக்கங்கள் 

தேக்கம் 

தேசியமயமாக்கப்பட்டதொழில் 

தேசியமயமாக்கல் 

தேசியம் 

தேய்செலவு 

தேய்முறைவரி 

தேய்வனுமதி 

தேய்வுவரிமுறை 

தேர்ந்ததிரவவி௫தம் 

தேர்வினளவுத் திட்டம் 

தேர்வு 

தே ரமுடியாமையின்வீச்சு 

தேராத 

தேராமை 

தேவை 

தேவைகளின்பொருந்துகை 

தேவைகளினிரட்டைப் பொருந்துகை 

தேவை நிலைமைகள் 

தேளிங்குக்குமு 

தேளிங்குப்பரப்பு 

தேளிங்குமீதி 

தேற்றநியமம் 

தேறியவருவாய் 

தேறியவிலாபம் 

தேறியவிலை 

தேறியவிளைவு 

தேறியவெல்லைவிளைவு 

தேறியவெளியீடு 
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Options 

Road 

transport 

Pools 

Stagnation 

Nationalized industry 

Nationalization 

Nationalism 

Decreasing cost 

Regressive tax 

Depreciation allowance 

Regressive taxation 

Preferred liquidity ratio 

Scale of preference ் 

Preference, Choice 

Range of indeterminateness 

Indeterminate 

Indeterminacy 

Demand, Need, Want 

Coincidence of wants 

Double coincidence of wants 

Conditions of demand 

Sterling bloc 

area 

balance 

Standard of comfort 

Net revenue 

profit 

price 

product 

marginal product 

output
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தொ 

தொகுத்தறிபாகுபாடு 
தொகுதிக்கடன் 

தொகுப்புக்கேள்வி 

தொகை 

தொகையாகவாங்குதல் 

தொகைவரி 

தொகை வீதம் 

தொடர்ச்சித் தனியுரிமை 

தொலர்ப்பண்டம் 

தொலர்ப்பரப்பு 

தொலர்பவுண்விூதம் 

தொழில் 

தொழில்காணிலையம் 

தொழில்றத்தல் 

தொழில்பரப்பல் 

தொழில்பலவினப்படுத் தீல் 

தொழில்வலு 

தொழில்வைப்பு 

தொழிலபாயநீட்டவீடு 

தொழிலமைப்பு 

தொழிலலகுகள் 

தொழிலாக்கம் 

தொழிலாளர் சேர்க்கைகள் 

தொழிலாளர் தாபனம் 
தொழிலாளர்தேக்கம் 

தொழிலாளர் தொகுதி 

தொழிலாளர் நட்டவீடு 

தொழிலாளர் நிரப்பல் 

தொழிலாளர்புரள்தொகை 

தொழிலாளர்மேல திகம் 
தொழிலாளராட்டி 

தொழிலாளரியக்கமின்மை 

தொழிலியக்கச்சட்டெண் 

தொழிலிறக்கம் 

தொழிலின் எல்லை த்தே ,நியவிளைவு 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Inductive analysis 

Debenture 

Composite demand 

Turnover, Bulk 

Bulk buying 

Turnover tax 

Rate of turnover 

Successive monopoly 

Dollar commodity 

area 

pound ratio 

Trade, Occupation, Labour, Industry 

Labour exchange 

Industria] evolution 

Distribution of labour 

Diversification of industry 

Labour power 

Business deposit 

Industrial insurance 

Industrial organization, * Businese 
organization, Organization of 
labour 

Units of business 

Productivity of labour 

Labour combinations 

organisation 

reserve | 

force 

Workmen’s compensation 

Labour supply 

Turn-over of labour 

Workers’ surplus 

control 

Inmobility of labour 

Index of business activity 

Industrial depression, Business 
depression 

Marginal net product of labour
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தொழிலின்கிடை நிலையியக்கப்பண்பு (உழைப். . Horizontal mobility of labour 
பினசையுந்தன்மைக்கிடை) 

தொழிலின்மையபாயநட்டவீடு .. Unemployment insurance 

ot a Industrial control 

தொிற்கட்டுப்பாடு ் 4 Control of industry 

தொழிற்கூலி .. Remuneration of labour 

தொழிற்சகடவோட்டம் .. Business cycle 

தொழிற்சங்கம் .. Labour union, Trade union, Indus- 
trial union 

தொழிற்சங்கசம்மேளனம் .. Trade union congress 

தொழிற்சங்கமுறை .. Trade unionism 

தொழிற்சட்டம் .. Labour legislation 

தொழிற்சந்தை ன market 

தொழிற்சாலைச்சட்டம் .. Factory legislation 

தொழிற்சாலைமுறை ய system 

தொழிற்கசிக்கனவுபாயம் .. Labour saving device 

தொழிற்சேர்க்கைகள் Industrial combinations 

தொழிற்படாத்தொழிலாளர் Idle labour 

தொழிற்படுத்துஞ்செலவு Operating cost 

தொழிற்படுமுதல் Working capital 

தொழிற்பருமன் Size of industry ச 

தொழிற்பிணக்குக்கள் Industrial disputes, Labour disputes 

தொழிற்பிரிப்பு Division of labour 

தொழிற்புரட்சி Industrial revolution 

தொழிற்புள்ளிவிவரம் Labour statistics 

தொழிற்றொரகுப்பு Integration of industry 

தொழிற்றொடர்புகள் Industrial relations 

தொழிறளம்பல் 
fluctuation 

தொழின் மன்றச்சட்டம் Courts Act 

தொழினமுயற்சி Business activity 

தொழின் முறைக்குரிய Technical 

தொழினிதியியல் .. Business finance 

தொழினீறுத்தங்கள் Strikes 

தொழிண்றுத்துகை .. Stoppage of work 

தொழினீக்கம் .. Displacement of labour
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ந 

நகரசபைக்கடன்படுகை 

நகரசபைகள் 

நகரசபைழாயற்கி 

நகரத்தலவாடகை. 

நட்டம் 

நட்டவபாயம் 

நட்டலிபத்து 
தட்டவீட்டுநிதி 
நட்டவீட்டுவியாபாரம் 

நட்டவீடு 

நட்டவீடுசெய்யத் தகாதவபாயம் 

நடுக்கட்டல் 

நடுநிலைநாணயம் 

நடுநீலைமன்றம் 
நடுவன் 

நடை 

நடைமுறைக்கணக்கு 

நடைமுறைக் காசோலைக்கணக்கு 

நம்பிக்கை 

தம்பிக்கைநதாணயவெளியீடு 

நயம் 

நயலிதி 
தயவேறுபாடு 

நலக்கொள்கை 

நலப்பொருளாதாரம் 

நலவேலை 

நன்மதிப்பு 

நன்றிப்பணம் 

நா 

நாட்டம் 

தநாட்டிடைப்படுகடன் 

தநாட்டிடைலியாபாரம் 

நாட்டின்மொத்தப்பொருளாக்கம் 

நாடடுக்கடனகள் 

சாட்டுச்செல்வம் 

தாட்டுச்செலவு 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Municipal borrowing 

Municipalities 

Municipal enterprise 

Urban site rent 

Loss 

Hazards 

Hazards 

Compensation funds 

trade 

Insurance, Compensation 

Uninsurable risk 

Foreclosure 

Neutral money 

Arbitration court 

Middleman 

Behaviour 

Current account 

cheque account 

Trusts 

Fiduciary issue 

Gain, Advantage 

Law of advantage 

Divergence of interest 

Theory of welfare 

Welfare economics 

work 

Goodwill 

Gratuity 

Propensity 

International loans 

trade 

Gross national product 
National borrowings 

wealth 

expenditure



நாட்டூத்தொழிற்பிரிப்பு 

நாட்டுநாணயங்கள் 

நாட்டுப்படுகடன் 

தநாட்டுமுதல் 

நாட்டுமுறிவு 
நாட்டுவருமானம் 

நாட்டுவருவாய்ப்பங்&டு 

நாணயைக்கடிதம் 

நாணயக்கொள்கைகள் 

நாணயங்கள் 

நாணயச்சித்தாந்தம் 

நாணயச்சுருக்கம் 

நாணயத்தத்துவம் 
நாணயத்தாழ்த்துகை 

நாணயத்திரள் 

நாணயத்திற்குப்புறம்பான 

நாணயத்துக்குரிய 

நாணயபபெறுமதியிறக்கம் 

நாணயப்பெறுமானம் 

நாணயம் 

நாணயம் நிலையாக்கல் 

நாணயமதிபபளவை கூட்டல் 

(நாணயம் மீளமதித்தல்) 

நாணயமதிப்பிறக்கம் 

நாணயமதிப்பேற்றம் 

நாணயமறஙுவீக்கம் 

நாணயமாற்று 

நாணயமாற்றுக்கட்டுப்பாடு 

நாணயமாற் றுச்சமன்படுத்துநிதி 

நாணயமாற்றுத்தடை 

நாணயமாற்றுத்தீர்த் தல் 
நாணயமாத்று நிலை நிறுத்துறிதி 
நாணயமாற் அப்படிகொடுத்தல் 

நாணயமாற்றுப்பெ றுமானம் 

நாணயமுறை 

நாணயமேலதிகமதிப்பு 
நாணயவாளுகை 

நாணயவீக்கம் 

நாணயவீக்கவிறக்கம் 
நாணயவுபாயம் 

நாணயவுறுதியின்மை 
-நாணயவொடுக்கம்” 
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Territorial division of labour 

National currencies 

debt 

capital 

bankruptcy 

income, dividend 

Distribution of national dividend 

Letter of credit 

Monetary theories 

Coins 

Currency school 

deflation 

principle 

debasement 

Store of value 

Non-monetary 

Monetary 

Currency devaluation 

value 

Money, Credit, Currency 

Currency pegging 

revaluation 

depreciation 

appreciation 

Reflation currency 

Exchange 

control 

equalization fund 

restriction 

clearing 
stabilization fund 

Exchange rationing 

value 

Monetary system 

Currency overvaluation 

management 

inflation 

disinflation 

policy, Monetary policy 

Monetary instability 

Credit contraction
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நி 

நிகழ்காலக்கொள்வனவுவலு 

'நிகழ்காலப்பெறுமானம் 

நிகழ்காலவாங்கும்வலு 

Bap sve 
திகழ்விலை 
நிகழுமுன் 
நிச்சயம் 

நிதியாக்கப்படாக்கடன் 

நிதியாக்யேகடன்கள் 

நிதியாக்கயேபடுகடன் 

நியமத்தங்கமாற்று 

நியமம் 

நியமமாக்கல் 

நியமமாக்கயலிளைவு 

நியமவரி 

நியமவுழைப்புக்கள் 

நியாயமான 

,நியாயமுறையாக்கச்செலவுகள் 

நிரப்பல்வளைகோட்டின்இனங்கள் 
நிரப்பல்விதி 

நிரப்பலினெ௫ூழ்ச்சி 

இரப்பற்காலம் 

நிரப்பு தன்மை 

நிரம்பல் 

திரம்பல்வளைகோடு 

நிரம்பல்விலை 

இரம்பற்பட்டியல் 

நிரம்பற்பணிவிடைகள் 

நிரூபர்வற்கி 

நிரூவாகச்செலவு 

நிருவாகத்துக்குரிய 

நிருவாகநம்பிக்கையாவணங்கள் 

நிருவாகம் 

நிலம் 

,நிலவாட்சி 

'நிலவாடகை 

நிலுவை 
நிலைக்குக்துச் சேர்க்கை 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Present purchasing power 

value 

Present purchasing power 

Ex post 

Ruling price 

Ex ante 

Certainty 

Uufunded. debt 

Funded loans 

debt 

Standard gold exchange 

Standard 

Standardization 

Standardized product 

Specific tax 

Standard earnings 

Rational 

Legitimate operating costs 

Kinds in supply curves 
Law of supply 

Elasticity of supply 

Period. of supply 

Complementarity 

Supply 
curve 

price 

schedule 

services 

Correspondent bank 

Administration cost 

Managerial 

Management trust securities 

Management 

Land 

tenure 

rent 

Balance 

Vertical combination



Bea pro 

நிலைப்படுத் தல் 

'நிலைப்பண்புச்சம நிலை 

நிலைப்பண்பு நிலை 

நிலைப்பாகுபாடு 

நிலையவரித் தாக்கம் 

,நிலையானசெலவு 

நிலையான நிலைமை 

,'நிலையானவிறை 

'நிலையில்சம நிலை 

நிறைகள் 

'நிறைகொடுத் தஎல்லைப்பயன் 

நிறைசந்தை 
,நிறைதொழிலுண்மை 

,நிறைநெஒழ்ச்சியுடைய 

நிறைபோட்டி 

'நிறையிட்டசுட்டெண் 

,நிறையிரட்டையுரிமை 

'நிறைவாகப்பிரதியீடுசெய்தல் 

'நிறைவானதனியுரிமை ' 

நிறைவில்சந்தை 

'நிறைலில்சிலருரிமை 

,நிறைவில்போட்டி 

நிறைவின்மை 

'நிறைவின்மைக்குணகம் 

நீக்கம் 

நீதிகள் 
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Location 

Pegging 

Static equilibrium 

Stationary state 

Static analysis 

Incidence of rates 

Standing charge 

Static state 

Fixed tax 

Temporary equilibrium 

Weights 

Weighted marginal utility 

Perfect market 

Full employment 

Perfectly elastic 

Perfect competition 

Weighted index 

Perfect duopoly 

Perfect substitution 

monopoly 

Imperfect market 

oligopoly 

competition 

Imperfection 

Coefficient of imperfection 

Displacement 

Equities
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நு 

கர்ச்சி 

ுகர்ச்சிநாட்டம் 

அுகர்ச்சிவருமானம் 

நுகர்ச்சிவளைகோடுகள் 

நுகர்பொருள் 

நுகர்வோன் 

கர்வோன்றொடர்பு 

அுகர்வோனின்கூட்டுறவு 

ுகர்வோனின்கூட்டுறவுச்சங்கம் 

கர்வோனின்கொடுகடன் 

நுகர்வோனின்பொருள்கள் 

ுகர்வோனின்மிகை 

அகரத்தக்க 

நுண்ணெண்் 

நுண்பாகப்பொருளியல் 

நெ 

நெடஒழ்ச்சி 

நெகழ்ச்சியளவீடு 

நெடஇழ்லிலா நிரம்பல் 

நெட௫ழ்வின்மை 

நெகழவுடை நிரம்பல் 

நெடஏழுன்ற 

நெட்டலைகள் 

நெட்டோட்டச்சம நிலை 

நெட்டோட்ட நிரப்பல்வளைகோடு 

நெட்டோட்டவிளைவு 

நெடுங்காலம் 

நெடுங்காலமுதல் 

நெடுஞ்சகடவோட்டம் 

நெடுந்தவணைக்கடன் 

நெடுந்தவணைவீதங்கள் 

நெடுவாழ்வுத் தன்மை 

நெடுவாழ்வுப்பொருள்கள் 

நெருக்கடி 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Consumption 

Propensity to consume 

Consumption income 

curves 

Consumer goods 

Consumer 

attachment 

Consumer’s co-operation 

co-operative society 

credit . 

goods 

surplus 

Consumable 

Differential 

Micro-economics 

Elasticity 

Measurement of elasticity 

Inelastic supply 

Inelasticity 

Elastic supply 

Elastic 

Long waves 

Long-run equilibrium 

supply curve 

effect 

Long period 

term capital 

Major cycle 

Long term loan 

rates 

Durability 

Durable goods



நே 
நேர்கோட்டிறக்கம் 

நேர்ச்செலவுகள் 

நேர்மாறுநிகழ்ச்சித்தகவு 

நேர்மாறுவரி 

நேர்மாறுவிகதம் 

நேர்வரி 

நேர்வரிமுறை 

நேரக்கூலிகள் 

நேரத்தேர்வு 

நோரத்தொடர்கள் 

நேரப்பயன் 

நேரப்பின்னிடைவு 

நேரவுழைப்புக்கள் 

நேரான 

நேரில்செலவுகள் 

நேரில்வரி 

நேரில்வரிமுறை 

நோ 

நோக்கங்கள் 

நோக்கம் 
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Straight-line depreciation 

Direct costs 

Inverse probability 

Negative tax 

Inverse ratio 

Direct tax 

taxation 

Time wages 

preference 

series 

utility 

lag 
earnings 

Direct 

Indirect costs 

tax 

taxation 

Ends 

Motive



236 . சமூகவிஞ்ஞானம் 

பக்கவிளைவு 

பூரங்கச்சந்தை நடவடிக்கை 

பகிரங்கச்சந்தையுபாயம் 

பகுத்தறிவின்மை 

பகுத்தறிவு 
பகுத்தறிவுள்ள 
பகுதித்தனியுரிமை 
பகுதிவாங்கும்வலு 

பங்கிடாதவிலாபம் 

பங்கிலாபம் 

பங்€ட்டுமூறை 

பங்கே 

பங்குடைமை 

பங்குமுதற்சந்தை 
பங்குமுதற்சந்தை 
பங்குழுதற்றசகர் 
பட்டியல் 

பட்டி யல்கள் 

பட்டினவொழுங்குவகுத் தல் 

படுகடன் ் 

படுகடன்மாற்றம் 

படுகை 

பண்டப்பணம் 

பண்டம் 

பண்டமாற்று 

பண்டமாற்நூடகம் (பண்டமாற்றுச் சாதனம்) . . 

பண்ணைமுறை 

பண்பறிதற்குரிய 

பண்பு 

பணக்கம்பனி 

பணங்கடன்கொடுப்போன் 

பணச்சந்தை 

பணத்தி௫ல் 

பணத்திற்குப்பிரதிகள் 

பணத்தின்௧கணியக்கொள்கை 

பணதெருக்கடி 

பணம் 

பணமுதல் 

By product 

Open market operation 

policy 

Irrationality 

Rationale 

Rational 

Partial monopoly 

purchasing power 

Undivided profit 

Dividend 

Rationing system 

Ration, Apportionment, Distribution 

Partnership 

Stock exchange 

market 

Stock brokers 

Schedule 

Inventories 

Town planning 

Debt 

Conversion of debt, Debt Conversion 

Incidence 

Commodity money 

Commodity 

Barter 

Medium of exchange 

Manorial system 

Qualitative 

Quality 

Finance company 

Money lender 

market 

Financial panic 

Substitutes for money 

Quantity theory of money 

Financial crisis 

Money 

canital



பணவாக்கம் 

பணவாக்கவுபாயம் 

பணவிரிவு 

பணவீதங்கள் 

பணவுட்பாய்ச்சல் 

பணவுண்டியல் 

பணவெளிப்பாய்ச்சல் 

பதில்வைத்தல் 

பதில்வைத்தற்செலவு 

பயன் 

பயன்களின்சமம் 

பயன்படூகேள்வி 

பயன்படுத்தல் 

பயன்படுத்தற்செலவு 

பயன்படுவிலை 

பயன்பாகுபாடு 

பயன்பாட்டியல் 

பயன்பாடுசார் 

பயன்பெறுமானம் 

பயன்றராவேற்றுமதிகள் 

பயனில்சுமைக்கடன் 

பயனின்மை 

பயிர்ச்சுழற்சியு/றை 

பயிர்ச்செய்கை 

பரந் 'தவேளாண்மை 

பரப்பல் 

பாம்பற்கொள்கை 

பரவல் 

பரிகரிப்பு 

பரிசைக்காப்பு 

பரிசைமுறைக்காத்தல் 

பரும்படி முயற்சி 

பரும்படியாக்கம் 

பரும்படியானவுற்பத்தி 

பருவத்துக்குரிய 

பருவத்துமாறல் 

பருவப்பொருள்கள் 

பல்பக்கவியாபாரம் 
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Creation of money, Credit creation 

Credit policy 

expansion 

Money rates 

inflow 

Finance bills 

Money outflow 

Replacement 

cost 

Effect, Output 

Equality of returns 

Effective demand 

Exploitation 

User cost 

Utility value 

analysis 

Utilitarianism 

Utilitarian 

Use value 

Unrequited exports 

Deadweight debt 

Disutility 

Rotation of crop 

Cultivation 

Extensive cultivation 

Distribution 

Theory of distribution 

Diffusion 

Reparation 

Hedging 

Hedge 

Large-scale enterprise 

production 

Manufacture 

Seasonal 

variation 

Seasonary goods 

Multilateral trade



238. 

பல்லினத் தன்மை 

பலதாபன த்தொழில் 

பலவந்த த் தலையீடு 

பலவந்த,த்தர்ப்பு 
பலவிதப்படுத்தல் 

பலலினப்பொருள்கள் 

பலவினமான 

பழக்கங்கள் 

பழம்பொருளியல் 

பழையனகழிதல் 

பற்று 

மா 

பாகமுறைக்கொள்வனவு 

பாதுகாப்பு 

பாதுகாப்புவரிகள் 

பாரப்பொருட்டொழில் 

பி 

பிடிவிலை 

பிணியபாயவீடு 

பிணை 

பிரதிகருமம் 

No HG sed 

பிரதியீட்டுத்த த்துவம் 

பிரதியீட்டுவிதி 

பிரதியீட்டுவிளைவு 

பிரதியீட்டுலீதம் 

பிரதியீடு 

பிரதியீடுசெய்தல் 

பிரதேசங்களிடைவியாபாரம் 

பிரமாணம் 

பிரித்தானியநாட்டுச்செலவு 

பிரித்தானியநாட்டுவருமானம் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Heterogeneity 

Many-firm industry 

Coercive intervention 

adjudication 

Diversification 

Multiple products 

Multiple 

Habits 

Classical Economics 

Obsolescence 

Credit 

Instalment buying 

Protection 

Safeguarding duties 

Heavy industry 

Reservation price 

Sick insurance 

Mortgage 

Agency 

Substitute 

Principle of substitution 

Law of substitution 

Substitution effect 

Rate of substitution 

Substitution 

Substituting 

Inter regional trade 

Criterion 

British national expenditure 

revenue



பிரித் தானியப்பேரரசுமுன்னுரிமை 

பிரித் தானியப்பொதுப்படுகடன் 

பிரித்தானியவரிமுறை 

பிரிபடாத் தன்மை 

பிழைப்பினியங்குந்தன்மை 

பிழைப்பு 

பிழைப்புக்கொள்கை 

பிற்போட்ட 

பிற்போட்டகடன்கள் 

பிற்போட்டகொடுப்பனவுகளினியமம் 

பிற்போட்டதள்ளுபடி 

பிறநாட்டுநாணயச்சந்தை 

பிறநாட்டுநாணயம் 

பிறநாட்டுநாணயமாற்றுச்சந்தை 

பிறநாட்டுநாணயவட்டவணைகள் 

பிறநாட்டுப்பணம் 

பிறநாட்டுமீதி 

பிறநாட்டுமுதலீடு 
பிறநாட்டுவியாபாரம் 

பின்னவொரதுக்கல் 

பின்னிடைவு 

௩] 

புகைவண்டிக்கேழ்வு 

புகைவண்டியிற்கொண்டுசெல்லல் 

புகைவண்டி வீதம் 

புதுமை 

புதுமையாக்கவிலாபங்கள் 

புதைத்தல் (குவிவழித்தல்) 
புரளுஞ்சொத்துக்கள் 

புள்ளிவிவரப்பொழிப்பு 

புள்ளிவிவரம் 

புள்ளிவிவரமுறை 

புறக்கடன்கொடுப்போர் 

புறக்குறிப்பு 
புறக்குறியிடுதல் 
புறநாட்ட்ப்பொருளாதாரம் 

புறவாதாரப்படி 
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கூ 

கோளத்திற்குரிய 

பூச்சியநெ௫ழ்ச்சி 

பூச்சியம் 

பூட்டியவைகள் 

பெ 

பெயர்ச்சித் தன்மை 

பெயர்த்தல் 

பெயரளவான 

பெயரளவிற்சம்பளங்கள் 

பெயரளவுமுதல் - 

பெருக்கம் 

பெருக்கமழித்தல் 

பெருக்குமெண் 

பெருக்குமெண்கோட்பாடு 

பெருந்தொகையாக்கம் 

பெறுமதியிறக்கம் 

பெறுமானத்திரட்டு 

பெறுமானத்தேய்வு 

பெறுமானத்தேய்வுறிதி 

பெறுமான நியமவட்டவணை 

பெறுமானப்போலிமுரண் 

பெறுமானம் 

பெறுமானம் விூதப்படுத்தல் 

பெறுமான மதிப்பிடல் 

பெறுமான விததெத்துணைப்பணம் 

பெறுமான விஇதவரி 

பெறுமான வி௫தவிறை 

பெறுமான விளைஇறன் 

பே 

பேதப்படுத்தல் 

பேதப்படுத்துந்தனியுரிமை 

பேரண்டப் பொருளியல் 

பேரரசு முன்னுரிமை 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Global 

Zero elasticity 

Zero 

Lock-outs 

Shiftability 

Translation 

Nominal 

wages 

capital 

Product 

Sterilization 

Multiplier 

Doctrine of the multiplier 

Mass production 

Devaluation 

Store of value 

Depreciation, Currency depreciation 

Depreciation fund 

Tabular standard of value 

Paradox of value 

Value 

Valorization 

Valuation 

Ad valorem subsidy 

duty 

Tax ad valorem 

Productivity value 

Discrimination 

Discriminating monopoly 
Macro-economics 
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யொ 

பொதுக்கொடுகடன் 

பொதுச்சங்கம் 

பொதுச்சமதநிலை 

பொதுச்செலவு 

'பொதுநிதியியல் 
பொதுப்படுகடன் 

பொதுப்பயன் 

பொதுமுயற்சி 

பொதுமுயற்சிப்பகு தி 

பொதுவருமானம் 

பொதுவாக்கெடுத்தல் 

பொதுவிலைமட்டம் 

பொதுவுடைமை 

பொதுவுரிமை 

பொதுவேலைகள் 

பொதுவேலைநிறுத்தம் 

பொதுவைப்புக்கள் 

பொருளாதாரக்கொள்கை 

பொருளாதாரச்சார்பு . 

பொருளாதாரசச்சுயேச்சை 

பொருளாதாரத் இட்டமிடல் 

பொருளாதாரத்தேசியம் 

பொருளாதார நலன் 

பொருளாதார நியாயங்கூறல் 

பொருளாதார நோக்கம் 

பொருளாதாரப் பயனகள் 

பொருளாதாரப் பொருள்கள் 

பொருளாதாரம் 

பொருளாதாரமிகை 

பொருளாதாரமின்றிய நோக்கம் 

பொருளாதார முரண்பாடு 

பொருளாதார முன்னேற்றம் 
பொருளாதாரவமைப்பு 

பொருளா தாரவரலாறு 

பொருளாதார விசைகள் 

பொருளாதார விதிதன், : 

பொருளாதாரவியாதிதிலை 
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General equilibrium 
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General price level 
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General strike 

Public deposits 

Economic theory 

tendency 

freedom 
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welfare 

justification 

motive 

utilities 

goods 

Heonomy 

Economic surplus 

Non-Economic motive 

Economic conflict 

progress 

structure 

history 

forces 

laws 

Economic malaise
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பொருளா தாரவுராய்வு 

பொருளியல் 

பொருளியலறிஞன் 

பொருளியனுண்கணிதம் 

பொற்கட்டி நியமம் 

பொற்காசு 

பொற்சந்தைவிலை 

பொற்சமன்கள் 

பொற்புள்ளிகள் 

பொற்றீர்வைகள் 

பொறி 

பொறித்தொகுதி 

பொறிமுறை 

பொறிமுறையாக்கல் 

பொறிமுறையியல் 

பொறியியல் 

பொன் 

பொன்மாற்றுநியமம் 

பொன்விலைகள் 

பொன்விளிம்பாவணங்கள் 

பொன்விளிமபுச்சந்தை 

பொன்னசைவு 

பொன்னடிப்பு லோகவிலை 

பொன்னியமம் 

பொன்னிறக்குமதிப்புள்ளி 

பொன்னுலோக நியமம் 

பொன்னேற்றுமதிப்புள்ளி 

பொன்னொதுக்கல்கள் 

போ 

போக்கு 

போக்குவரத்து 

போகப்பொருள்கள் 

போட்டி 

போட்டிச்சந்தை 

போட்டிநயம் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Economic friction 

Economics 

Economist 

Economic calculus 

Gold bullion standard 

Gold coin 

market price 

parities 

points 

settlements 

Machine 

Machinery 

Mechanism 

Mechanization 

Technology 

Engineering 

Gold 

exchange standard 

prices 

Gilt edged securities 

market 

Gold movement 

Mint price of Gold, Gold mint price 

Gold standard, 

import point 

specie standard 

export point 

reserves 

Trend 

Transport 

Luxuries 

Competition 

Competitive market 

advantage



போட்டியழிவுகள் 

போட்டிவிளம்பரம் 

போர்க்கடன் 

போர்க்காலவிலை 

போர்நட்டவீடு 

போர்ப்படுகடன்கள்.' 

பெள 

பெளதிகத்தேறியவிளைவு 

பெளதிகவாக்கம் 

பெளதிகவிளைதிறன் 
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Wastes of competition 

Competitive advertisement 

War loan 

price 
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debts 

Physical net product 

production 

productivity
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ம 

மடங்கு 

மத்திமகாலமுதல் 

மத்தியவங்கி 

மத் இயவங்கமியல் 

மத்தியவொதுக்கம் 

மத் தஇயவொதுக்கவங்கிகள் 

மத்தியவொதுக்குமுறை 

மதித்த கேள்வி 

மதிப்பிறக்கம் 

மதிப்புக்குறைந்த வேலையாள் 

மந்தம் 

மரணசாதனவுரிமைவரி 

மரணவரி 

மரபு 

மருந்தான 
மருந்து 
மலிவானபணமுறை 

மலீவுவிற்பனைகள் 

மற்றொரு நிர்ம்பல் 

மற்றொருவகைச் செலவு 

மற்றொன்று 

மறுப்பு 

மறுபடி கழிவொடூ மாற்றல் 

மறுமுறை சாட்டுதல் 

மறுமுறை சாட்டுவீதம் 

மறுவழிப்படுத்தல் 

மறுலீக்கம் 

மறைந்துள்ளகை 

மறைவீக்கம் 

மறைவுத்தள்ளுபடி 

மறைவுத்தள்ளுபடிமுறை 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Multiple 

Medium term capital 

Central bank 

banking 

reserve 

banks . 

system 

Estimated demand 

Depreciation, Deflation 

Under rate worker 

Depression 

Legacy duty 

Death duty 

Tradition 

Remedial 

Remedy 

Cheap money policy 

Bargain sales . 

Alternate supply 

Alternative cost 

Alternate 

Objection 

Rediscounting 

Re-discount 

rates 

Diversion 

Reflation 

Hidden hand 

Concealed or Latent inflation 

Secret rebate 

system



மா 

மாதிரி விற்பனை 

மாயச் செலவுகள் 

மாற்றக்கூடிய வரி 

மாற்றத்தக்க நாணயம் 

மாற்றமுடியாத நாணயம் 

மாற்றமுடியாமை 

மாற்றுச்சமநிலை 

மாற்றுச்சமன்பாடு 

மாற்றுண்டியல் 

மாற்றுவீதம் 

மாறுஞ்செலவுகள் 

மாறாச்செலவுகள் 

மாறாநிரம்பல் 

மாறாப்படுகடன்செலவு 

மாறாப்பயன்விதி 

மாறாமுதல் 

மாறாவிகதசமம் 

மாறுஞ்செலவு 
மாறுர்தன்மையுடைய 

மாறும் விிதசமம் 

மாறும்வி௫தசமவி இ 

மி 

மிகை 

மிகைக் கொள்ளளவு 

மிகைச் செலவுகள் 

மிகைச் சேமிப்பு 

மிகைத் திறன் 
மிகை நிரப்புஞ்செலவு 

மிகைநிறைவுத் தொழில் 

மிகை முதலாக்கம் 

மிகையிலாபம் 

பொருளியல் 

Marketing by sample 

Virtual expenses 

Variable tax 

Convertible currency 

Inconvertible currency 

Irrevocability 

Par of exchange 

Equation of exchange 

Bill of exchange 

Rate of exchange 

Variable costs 

Fixed costs, Constant costs 

Constant supply 
"* | Fixed supply 

debt charge 

Law of constant returns 

Constant capital 

Fixed proportion 

Variable cost 

Variable 

proportion 

Law of variable proportions 

Surplus 

capacity . 

Overhead. costs 

Oversaving 

Over capacity 

Supplementary cost 

Hyper employment (over-full 

employment) 

Over capitalization 

Super profit, Excess profit 

245



240 

மிகையிலாபவரி 

மிகையிலாப விறை 

மிகைவட்டிச் சட்டங்கள் 

மிகை வருமானம் 

மிகை விலைமதித்தல் 

மிகைலீக்கம் 

மிச்சம் 

மிதக்குங்கடன் 

மிதக்குஞ்சொத்துக்கள் 

மிதக்குமுதல் 

மீ 

மீட்கி 

மீதி 
மீதிபெறுவோன் 

மீதியுரிமைகள் 

மீள்தன்மை* 

மீள நிரப்பல் 

மீதியுரிமையாளன் (மரணசாதன) 

மூ 

மூடிவில்லாநெஇழ்ச்ச 

மடிவில்லாநெஇழ்ச்சிக்கேள்வி 

மூடிவுபெறும்ஆண்டுத்தொகை 

முத்திரைத்தீர்வை 
முத்திரைப்பேர் 

ஹேத்திரையிட்டபொருள்கள் 

முதல் 
மூதல்திரளுந்தன்மை 
முதல் விளைவுகள் 

மீதலசைவுகள் 

மூதலாக்கம் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Excess profit tax 

duty 

Usury laws 

Surplus income 

Overvaluation 

Hyper inflation 

Savings, Balance 

Floating debt 

assets 

capital 

Recovery 

Residue, Surplus 

Residuary 

Residual claims 

Elasticity 

Reimbursement 

Residual claimant 

Infinite elasticity 

Infinitely elastic demand 
Terminable annuities 

Stamp duty 

Brand name 

Branded goods 

Capital 

Mobility of capital 
Primary products 

Capital movements ° > 

Capitalisation



பொருளியல் 

முதலாளித்துவம் 

முதலாளித்துவமுறை 
மு;தலிருப்பு 
முதலிறையறவீடு 

முதலினெல்லைவினைத் திறன் 

முதலீட்டுக்காலம் 

முதலீட்டுச்செலவுகள் 

மூ SLOPE ம்பிக்கைப்பொறுப்பு 

மூதலீடழித்தல் 
முதலீடுகள் 

மூதலைத் திரட்டல் 

மூதற்கணக்கு 

முதற்சாதனங்கள் 

முதற்செலவு 
முதன்மை 

முதுவயதுபகாரப்பணம் 

முயற்சி 

முூயற்சியாளன் 

முரணம்பிக்கைப்பரிபாலனவிதிகள் 

முலாம்பூசியவிளிம்புள்ள 

முலாம்பூசியவிளிம்புள்ளஆவணங்கள் 

முழுச்செலவு 

முழுத்தனியுரிமை 
முற்பணம் 

முற்பணவீதம் 

முறிவு 
முறிவு நடவடிக்கைகள் 

முன்னுரிமை 

முன்னுரிமைக்கடன்றொகுதி 

முன்னுரிமை முறை 

முன்னுரிமைவரி 
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Capitalism 

Capitalist system 

Capital stock 

levy 

Marginal efficiency of capital 

Period of investment 

Expenditure investment 

Investment trust 

Disinvestment 

Investments 

Mobilization of capital 

Capital account 

Primary agents 

Original cost, Prime cost 
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Old age pensions 

Enterprise 

Entrepreneur 

Anti-trust laws 

Gilt edged 
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Full cost 

Absolute monopoly 
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rate 
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Preference 

Preferred stock 

Preference method 
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மூ 

மூடிய பொருளாதாரம் 

மூலகங்கள் 

மூலத்தொழில் 
மூலகனநயநட்டம் 

மூலதன நுகர்ச்சி 

மூலதனப்பெருக்கம் 

மூலதனப்பொருள்கள் 
மூலதனம் 

மூலதனமுதலீடு 
மூலதனவமைப்பு 

மூலதனவாக்கம் 

மூலதனவிரிவு 
மூலப்பொருள் 
ஹேலவாக்கற்சாதனங்கள் 

மெ 

மெய்க்கூலிகள் 

மெய்ச்சம்பளங்கள் 

மெய்ச் செலவு 

மெய்ச்சொத்து 

மெய்ம்முதல் 

மே 

மேய்ச்சனிலவேளாண்மை 

மேலதிகக்குடி 

மேலதிகச்செலவு 

மேலஇகநேரம் 

மேலதிகப்பற்று 

மேலதிகப்பற்றுச்செலவுகள் 

மேலதிகப்பற்றுமுறை 
மேலதிகப் பெறுமானம் 

மேலதிகமுதலீடு 

மேலதிகவரி 

மேலதகவாக்கம் 

மேல திகவிலைமதிப்புக்காரணி 
மேற்பொன்னிலை 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Closed economy 

Elements 

Basic industry 

Capital gain and loss 

Consumption of capital 

Accumulation of capital 

Capital goods 

Capital 

investment 

structure 

formation 

Extension of capital 

Raw material 

Original means of production 

Real wages 

wages 

cost 

property 

capital 

Pasture farming 

Over population 

On-cost 

Overtime 

Over draft 

charges 

system 

Surplus value 

Over-investment 

Surtax, Super-tax 

Over-production 

priced factor 

Upper gold point



மொ 

மொத்தக்கேள்வி 

மொத்தச்செலவீட்டுஅட்டவணை 

மொத்தச்செலவு 

மொத்தச்சேமிப்பு 

மொத்ததநிரம்பல் 

மொத்தப்பயன் 

மொத்தம் 

மொத்தமாறாச்செலவு 

மொத்தமாறுஞ்செலவு 

மொத்தவருமானம் 

மொத்தவாக்கம் 

மொத்தவிளைதிறன் 

மொத்தவிளைவுவளைகோடு 

மொத்தவெளியீடு 

மோ 

மோதுகை 

வன்னலழகு 

யா 

யார்த்தடி 
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Aggregate demand 

Total outlay schedule 

Total cost 

Total savings 

Aggregate supply 
Total utility 

Turnover, Aggregate 

Total fixed cost 

variable cost 

revenue 

production 

productivity 

product curve 

output 

Impact 

Window dressing 

Yard stick
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வ 

வகுபடுமெண் Dividend 

வகைக்குறிக்கம்பனி Representative firm 
வகைமீட்டுக்குணகம் Differential coefficient 

வகையீடு Differential 

வகையீடுசெய்யாவிளைவு Undifferentiated product 

வங்கக்கடன்கள் Bank loans 

வங்கிக்கழிவு discount 

வங்கிக்காசு money 

வங்கக்கொடூகடன் credit 

வங்கெளிடைக்கடன் Interbank indebtedness 

வங்கித்தாள்கள் Bank notes 

வங்கித் திரவத் தன்மை liquidity 

வங்கத்தொழில் Banking 

வங்கத்தொழிற்சொத்துக்கள் assets 

வங்கத்தொழிற்பழக்கம் habit 
வங்கிக்தொழின்முறை system 

வங்கப்பொறுப்பு Banks liability 
வங்கிமுறிவு Bank failure 
வங்கியாளர்காசொதுக்கம் Banker’s Cash reserve 
வங்கியாளரொதுக்கம் Banker’s reserve 

வங்கியிடத்தோடல் Run on a bank 
வங்கியின்கடன்கொடுக்குமாற்றல் Lending capacity of bank 
வங்கியின்கடன்றீராற்றல் Bank solvency 
வங்கியொப்புக்கொண்டவை acceptances 

வங்கியோய்வுநாள் holiday 
வங்கிவீதம் rate 
வங்கிவைப்பு deposit 
வட்டப்பாய்ச்சல் Circular flow 
வட்டம் (வ) Premium 
வட்டவுபகாரமுறை bonus system 

வட்டி Interest 

வட்டியினாக்கக்கொள்கை Productivity theory of interest 
வட்டியொறுப்புக்கொள்கை Abstinence theory of interest 
வட்டிலீதம் Rate of interest 

வடிவம் Shape 
வணிகம் Commerce 

வணிகர் ௨. Dealers 
வணிகர்சங்கங்கள் Merchant guilds



வணிகவங்கி 

வணிகவங்கியாளர் 

வணிகவளர்ச்சி 

வணிகவியல் 

வயதுப்பிரிவு 

வர்த்தகக்கழிவு 

ONG SES BIGHT 

வர்த்தகநாணயம் 

வர்த்தகநெருக்கடி 

QE FSD 

வர்த்தக மாற்றுவிகதம் 

OUTS SECT 

வர்ததகவுடன்படிக்கை 

வர்த்தகவொப்பந்தம் 

வரம்பு 

வரவுகள் 

வரவுசெலவுத் இட்டக்காலம் 

வரவுசெலவுத் திட்டம் 

வரவுசெலவுத் இட்டமுறை 

வரி 

வரிகொடுக்க நழுவல் 

வரிப்பெயர்ச்சி 

வரிபடிப்படியாக்கல் 

வரிமுறையின்சமத்துவ நியதி 

வரியமைப்பு 

வரியிடல் 

வருமானதெகழ்ச்சி 

வருமானம் 

வருமானவரி 

வருமானவிளைவு 

வருவாய்கள் 

வருவாய்ப்பங்கீடு 

வரையறுக்கப்பட்டபொரறுப்பு 

வரையறுக்கப்படாத பொறுப்பு 

வரையறுத்தல் 

வரையறுத்தவுடன்படிக்கை 

வலயம் ் 

வலிந்த சேமிப்பு “ 

வலு 
10—~J. N. B 9176 (4/60) 
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Commercial bank 

Merchant bankers 

Growth of commerce 

Mercantilism 

Age distribution 

Trade discount 

Commercial paper 

credit 

crisis 

Trade, Commerce 

Terms of trade 

Jobber 

Commercial treaty 

Trade agreement 

Boundary 

Receipts 

Budget period 

Budget 

policy 

Tax, Duty 

Tax evasion 

Shifting of a tax 

Graduation of taxation 

Equality canons of taxation 

Tax structure 

Taxation 

Income elasticity 

Revenue 

Income tax 

effect 

Resources, Yields 

Distribution of income 

Limited liability 

Unlimited liability 

Restriction 

Restrictive covenant 

Zone 

Forced savings 

Power



252 

வலைவேலைப்பாடு 

வழக்கநீதுி 

வழக்கமாகவேண்டியவை 

வழக்கு 

வழியற்ற தன்மை 

வழியிலேநிறுத்துகை 

வழியுரிமைவரி 

வழிவகைகள் 

வழிவகைகாண்குமு 

வழிவகையற்பணம் 

வழிவந்ததேவை 

வழுக்கயளவுத் தட்டம் 

வளம் 

வளர்சசியிடஙகள் 

வளர்ச்சிவளைகோடு 

வகாகோட்டுச்சாய்வு 

வளைகோட்டுத் திரிபுகள் 

வளைகோடுகள் 

வற்கடப் பெறுமானம் 

வற்கடம் 

வற்கடவாடகை 

வறட்சி 

வறுமை 

வறுமைச்சட்டம் 

வா 

வாக்குறு திச்சீட்டுக்கள் 

வாங்குவோன்சந்தை 

வாடகை 

வாடகைக்கொள்கை 

வாடகைபபோலி 

வாடகைபெறுவோன் 

வாணிபம் 

வார்நாமம் 

வாழ்க்கைக்கூலி 

வாழ்க்கைச்செலவுகாட்டி 

வாழ்ச்கைநியமம் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Network 

Equity 

Conventional necessaries 

Equity 

Insolvency 

Stoppage in transit- 

Succession duty 

Wages and means 

committee 

advances 

Derived demand 

Sliding scale 

Prosperity 

Development areas 

Growth curve 

Slope of curve 

Kinds in curves 

Curves 

Scarcity value 

Scarcity 

rent 

Slump 

Pauperism, Poverty 

Poor law 

Promissory notes 

Buyer’s market 

Rent 

theory 

Quasi rent 

Rentier 

Trade 

Bill of lading 

Living wage 

Cost of living index 

Standard of living



வி 

வி௫தசமநிலை 

வித சமம் 

விகிதசமமின்றியவெளியீடுகள் 

விகிதசமவரிகள் 

விசேடபயிற்சிபெற்றதொழிலாள? 

விஞ்ஞானமுறையாளுகை 

விபத்துநட்டவீடு 

வியர்த்ததொழில்கள் 

_ வியர்வை ,த்தொழிலாளர் 

வியாபாரக் கழிவு 

வியாபாரக்குறி 

வியாபாரச் சகடவோட்டம் 

வியாபாரத் திற்சாதகமீதி 

வியாபார நிலுவை 

வியாபாரமத் திரக்குழு 

வியாபாரவேற்றவிறக்கம் 

விரிவினெல்லைகள் 

விரிவு 

விருத்திமுறைவரி 
விலக்கு 

விலை 

விலைக்கட்டூப்பாடு 

விலைக்கொள்கை 

விலைச்சும நிலை 

விலை நிலைப்படுத்தல் 

விலை நுகர்ச்சிவளைகோடு 

விலைப்பொறிமுறை 

விலைப்போட்டி 

விலைபேசல் 

விலைபேசல்வலு 

விலைபேதப்படுத்தல 

விலைமட்டம் 

விலைமட்டம் நிலைப்படுத்தல் 

லிலைமாறுதனமை 

விலைமுதன்மை 

விலையின் சாராமாறிச்சார்பு 

விலையின்றொழிற்கொள்கை 
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Proportionality 

Proportion 

Non-proportional outputs 

Proportional taxes 

Specialized labour 

Scientific management 

Accident insurance 

Sweated trades 

labour 

Trade discount 

mark 

cycle 

Favourable balance of trade 

Balance of trade 

Trade board 

fluctuations 

Limits to expansion 

Expansion 

Progressive tax 

Prohibition 

Price, Cost, Value 

Price control 

theory 

Price equilibrium 

fixing 
consumption curve 

mechanism 

competition — 

Bargaining 

power 

Price discrimination 

level 

Stabilization of price level 

Price variability 

leadership 

Parametric function of price 

Labour theory of value
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விலையினெ௫ழ்ச்ச 

விலையெல்லைப்படுத்தல் 

லிலைவளைகோடுகள் 

விலைவிளைவு 

லிலைவிளைவுபாயம் 

விலைவெட்டல் 

விவசாயக் கடன்வசதி நிலையம் 
விவசாயத் தொழிலாளர் 

விவசாயம் 

விவசாயவாடகை 

விவசாயவீட்டுப்பொதுச்சேவைச்சங்கம் 

லிவசாயவீட்டுவங்கி , 

விவசாயவுடைமைச்சட்டம் 

லிளம்பரச்செலவு 

விளம்பரப்படூத்தல் 

விளம்பரம் 

விளம்பரவிலை 

விளைபொருட்பாகககு த் தகைமுறை 

விளைவில்லாத 

விளைவு 

விளைவுச்சந்தை 

விளைவுச்சம நிலைக்கோடு 

விளைவமதபபு 

விளைவுவளைகோடு 

விளைவுலீதங்கள் 

விளைவுவேறுபாடு 

விற்பனைகள் ; 

விற்பனைச்செலவு 

விற்பனைச்சொத்துக்கள் 

விற்பனைத்கொகை 

விற்பனைத்தொழில் 

விற்பனை நிரை 

விற்பனைப்பட்டியல் 

விற்பனையுயரச் கே meer 

விற்பனையெத்தனம் 
விற்பனை வளைகோடு 

சயகவிஞ்ஞானம் 

Price elasticity 

Price delimitation 
curves 

effect 

output policy 

cutting 

Agricultural credit institution 

labourers 

Agriculture 

Agricultural rent 

mortgage corporation 

bank 

holdings Act 

Advertising cost 

Advertising 

Advertisement 

Advertising price 

Metayge system 

Unproductive 

Return, Output, Effect, Product 

Produce market 

Product contour 

‘Census of production 

Product curve 

Rates of return 

Product differentiation 

Sales 

Selling cost 

Marketable assets 

Sales turnover 

Salesmanship 

Sale line 

Sales schedule 

contours 

Selling effort 

Sales ourve



விற்பவேவிலை- 
விற்போன் 

விற்போன்சந்தை 

விற்போன்மீதி 

வினைத்திறன 
வினையாண்மைத்தொழிலாளர் 

வீ 

“வீக்கம் 

வீக்கவிடைவெளி 

லீக்கவிறக்கம் 

வீட்டுக்கைத்தொழின்முறை 

வீடமைப்பு ் 

வீதங்கள் 

வீதம் 

Ges 

வெப்பப்பணம் 

வெள்ளிதியமம் 

வெள்ளைத்தாள் 

வெளிதநாட்டுக்கடன் 

வெளிநாட்டுநாணயம் 

வெளிப்படை வீக்கம் 

வெளிப்பிறந்த 

வெளிப்பூச்சு 

வெளியீட்டூச்செலவுகள் 

* வெளியீட்டு நிலையங்கள் 

வெளியீடு 

வெளியீடு வரையறுத்தல் . 

வெளியேறல் 

வெற்றிடம் 

பொருளியல் 

Selling price 

Seller 

- . Seller’s market 

surplus 

Efficiency 

Skilled labour 

Inflation 

Inflationary gap 

Disinflation 

Domestic industrial system 

Housing 

Rates 

Rate 

Hot money 

Silver standard 

White paper 

External debt 

Foreign currency 

Open inflation 

Exogenous 

Window dressing 

Costs output — 

Issuing houses 

Output 

Restriction of out-put 

Ewigration 

Vacuum
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வே 

-வேசவகலார்த்இக் கத் அகப் 

வேண்டாப்பண்டம் 

லே. லைசெய்யுங்குழுக்கள் 

வேவைசெய்தொழிலாளர்தொகை 

வேலைசெய்ய நிலைமைகள் 

வேலைசெய்யுமணிநேரங்கள் 

வேலையின்மை 

வேளாண்மை 

வேற்றுமை 

வேற்றுமைநயம் 

வேற்றுமைப்படுத் தயபொருள் 

வேற்றுமைவாடகை 

வேறுபடல் 

வை 

வைப்பிடக்கொள்ளளவு 

வைப்பு 

வைப்புக்கடன் 

வைப்புக்கணக்கு 

வைப்புலீதம் 

சீமூகவிஞ்ஞானம் 

Acceleratien principle 

Discommodity 

Working parties 

Labour turnover 

Working conditions 

hours 

Unemployment 

Farming, Cultivation 

Differential 

gain 

Differentiated product 

Differential rent 

Divergence 

Storage capacity 

Deposit 

credit 

account 

rate



கணக்குப் பஇவியல்





கணக்குப் ப திவியல் 

௮] 

அகவுண்டியல் 

அசையஞ்சொத்து 

அசைவுள்ளவாதனம் 

அஞ்சற்சட்டு (அ. ௪.) 

அஞ்சற்செலவு 

அஞ்சற்பணச்சீட்டு 

அட்டவணை 

அட்டவணைக்காசேடு 

அட்டவணைக்கொள்வனவேடு 

அட்டவணைச்சரக்குழு தற்கணக்கு 

அட்டவணைச்செலவுநாட்குறிப்பு 

அட்டவணைச்செலவேடு 

அட்டவணைப்பேரேடு 

அட்டவணையேடுகள் 

அட்டவணைவியாபாரக்கணக்கு 

அட்டவணைவிற்பனைநாளேடுூ 

அட்டைப்பேரேடு 

அட்டையட்டவணை 

அடகு 

அடிக்கட்டை 

அடிப்புலோகச்சமம் 

அடையாளநாணயம் 

அடையாளமிட்டகாசோலை 

அடையாளமிட்டகாசோலை 

அடைவதற்கு (பொருள்கள்) 

அமயத்துத்தரவாதி 

அமைத்தோர்பங்குகள் 

அமைப்பு 

அமைப்புச்செலவுகள் 

- அமைப்புப்புறவிதிகள் 

அரசவுத்தரவு 
அரசாங்கக்காசோலை 

அரசுக்கடன் 

அருவச்சொத்துக்கள் 

1——J. N. B 9176 (4/60) 

BOOK-KEEPING 

House bill 

Movable property 

Personal estate 

Postal order (P. O.) 

Postage 

Money order 

Table 

Tabular cash book 
purchase book 

stock a/c. 

expenses journal 

cost book 

ledger. _ 

books ~ 

trading a/c 

sales day book 

Card ledger ‘ 

index 

Pledge, Pawn 

Counterfoil 

Mint par 

Token money 

Marked cheque 

Cheque marked for payment 

To arrive (goods) 

(Bill) in case of need 

Founders shares 

Constitution, Composition 

Formation expenses (Company} 

Memorandum of association 

Royal charter 

State cheque 

Crown debts 

Intangible asseta
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அல்லது உத்தரவுப்படி Or order 
அலுவலகவிலாசம் Official residence 

அழிவாகுஞ்சொத்துக்கள் Wasting assets 

அழிவினளவு Measure of damages (bill) 
அழிவு Waste 
அழிவேடு book 

அழைக்கப்படாத பிப: 

அமைக்கப்படாமுதல் capital 

அழமைத்தமூலதனம் Called up capital 

அழைகத்தமூலதனவட்டி Interest on calls 

அழைப்புத்தாள்கள் Call letters 

அழைப்புப்பத்திரம் Call letters 

அழைப்புவைப்புகள் Deposits at call 

அறவிடமுடியாக்கடன Bad debts 

அறவிடமுடியாக்கடன்களுக்கும் ஐயக்கடன் 
களுக்குமொதுக்கல் 

அறவிடமுடியாக்கடனுக்கொதுக்கம் 

அறவிடாப்பணம் 

அறலிடுதற்கு வழங்கல் 
அறிக்கை ௪ 

அறிக்கைப்பிரசுரம் 

அறிமுறைக்கணக்குப்ப இவியல் 

அறிவிப்பு 

அனுப்புஞ்செலவிறுத த 
அனுப்புஞ்செலவிறுபடாத 

அனுப்புஞ்செலவுக்கணக்கு 

அனுப்புஞ்செலவும் வண்டிக்கூலியம் 

அனுப்புதல் 

அனுமதி 
அனுமதித்தகழிவு 
அனுமதித்தமுதல் 
அனுமதியழித்தல் 
அனுமதியாக்கழிவு 

Provision for bad and doubtful debts 

Bad reserve 

Effects not cleared 

Present for payment 

Manifesto 

Gazette 

Theoretical book-keeping 

Advice, Advising (bill) 

Paid carriage 

Forward carriage 

Transport a/c. 
"" | Carriage a/c. 

Carriage and cartage 

Remittance 

Allowance 

Deduction allowed (income) 

Authorised capital 

Countermand 

Deduction not allowed (income)



கணக்குப் பதிவியல் 261 

ஆ 

ஆக்கக்கணக்கு 

ஆக்கச்செலவுகள் 

ஆக்கத்துக்குரிய 
ஆக்கப்பொருட்செலவு 

ஆக்கவிலை 

ஆக்கவுரிமை 

ஆக்குவோன் 

ஆங்லெம்-தமிழ்அட்டவணை 

ஆட்சேபத் இன்மேல் 

ஆண்டுத்தொகை 

ஆண்டுத்தொகைமுறைப்பெறுமானத்தேய்வு 

ஆண்டுவட்டி 

ஆண்டுவிவரக்கூற்று 

ஆணை 

ஆணைகூறல் 

ஆணையுரை 

"தரவு 
ஆதரிப்போன் 

ஆதனக்கணக்கு 

ஆதனவரி 

ஆபிற்றேச்சு 

ஆயுட்காலவாண்டுத்தொகைகள் 

* ஆயுட்குத்தகைகாரன் 

ஆயுளுறுதி 
ஆயுளுறுதிக்சணக்குகள் 
ஆயுளுறு திக்கம்பனிக்கணக்கு 

ஆயுளுறுதியும் வருமானவரியும் 
ஆரம்ப வியாபாரக்கொள்ளை 

ஆரம்பவியாபார நடைமுறை 

ஆல் 

ஆவணங்கள் 

ஆவணவுண்டியல் 

ஆஜ்திதி 
ஆழ்நிதிமுதலீட்டூக்கணக்கு 

- ஆழ்நிதிமுறை 
ஆள்வோன் 

ஆளுகைப்பங்குகள் 

ஆளும்பங்காளன் 

ஆளுமியக்குநர் 

Production a/c. 

Production expenses, Out-put costs 

Capital 

Capital Expenditure 

Cost price 

Patent 

Promoter 

English-Tamil index 

Supra protest (bill) 

Annuity 
system depression 

Annual interest 

return 

Oath 

Attestation 
clause 

Patronage 

Patron 

Estate a/c. 

Duty 

Arbitrage 

Life Annuities 

Life Tenant 

assurance (income tax) 

accounts 

Insurance Co.’s A/c. 

and income tax 

Elementary commercial theory 

practice 

By 
Documents, Securities 

Documentary bill 

Sinking fund 

Sinking Fund investment A/c. 

Fund method (depreciation) 

Manager 

Management shares 

Managing partner 

Directors



202 

இ 

இடப்பட்டியல் 

இடம்விதித்தவுண்டியல் 
இடாப்பு 

இடைக்காலப்பங்கலாபம் 

இணக்கக்கூற்று 

இணக்கக்கூற்று கணக்கு 

இது எவ்வகை அது அவ்வளை 

இயக்குநர் 
இயக்குநர் கடன் 

இயக்குநர் வருவாய் 

இயக்குநர்வேதனம் 

இயங்கும்பங்காளன் 

இரட்டைக்கணக்குமுறை 

இரட்டைப்பதிவுமுறை 

இரேகுமட்டும் 

இல்லோம்புவோனனு,மதி 

இலட்சம் ர் 

இலண்டன் வர்த்தகக்கழகம் 

இலவசமாக 

இலாபங்களும் பங்லொபங்களும் 

இலாபநட்டக்கணக்கு 

இலாபமாற்று 

இழிவுக்கட்டணம் 

இழிவுமீதி 
இழிவுவாடகை 

இளைப்பாற்றுதல் 

இளைப்பாறற்சம்பள நிதி 

இளைப்பாறற்சம்பளம் 

இளைப்பாறுதல் 

இளைப்பாறும்பங்காளன் 

இறக்கம் 

இறக்கவேற்றநாட்கள் 

இறக்கயேற்றுமிடவியாபாரம் 

இறந்தவனின் வருமானவரி 

இறாக்கணக்கு 

இறாத்தல்வரிவீ தம் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Loca Invoice 

Domiciled bill 

Register 

Interim Dividend 

Reconciliation statement 

statement A/c 

Tale quale 

Directors 

loan 

emoluments 

Remuneration of directors: 

Directors’ fees 

Active partner 

Double accounts system (bill) 

entry system 

Ex-quay 

Housekeeper allowance (income} 

Lac or Lakh 

London Chamber of Commerce 

Franco 

Profits and Dividends 

Profit and Loss A/c. 

Bargain 

Minimum subscription 

balance 

rent 

Retire 

Pension fund 

Pension 

Retire 

Retiring partner 

Depression, Slump 

Lay days 

Entrepot trade 

Deceased person’s income tax 

Open account 

Poundage



இறுத்தகணக்கு 
இறுத்தமூலதனம் 
இறுப்பலுவலகம் 

இறுப்புப்பட்டியல் 

இறுபடாச்செலவுகள் 

இறுபடாவழைப்புப்பணம் 

இறைசேரியுண்டியல் 

இறையில்வாடகை 

இறையும் வரியும் 

F 

ஈட்டிடாப்பு 

ஈட்டிறை 

ஈட்டின்வட்டி 

ஈட்டுக்கடன்பத்திரம் 

ஈட்டுத்தொகுதிக்கடன் 

ஈடுகொடுத்தல் 

ஈடுகொடுத்தற்பத்திரம் 

ஈடுசெய்தல் 

ஈடசெய்வட்டி 

ஈந்தபணம் 

(ஈ)ப்பத்திரம் 

ஈருலோகக்கட்டி 

ஈருலோகநாணயத்திட்டம் 

2 

உட்டிரும்பியசரக்கேடு 

உடன்காசு 

உடன்படிக்கை 

உடன்பணம் 

உடன்பாட்டுச்செலவு 

உடனவிற்பனை 

உடனுண்டியல் 

கணக்குப் பதிவியல் 263 

Rendered A/c. 

Paid up capital 

Tariff office 

Tariff 

Unpaid expenses 

calls 

Treasury bill 

Freehold ground rent 

Rates and Taxes 

Register of mortgages 

Compensation levy (income) 

Interest on mortgage (income tax) 

Consols 

Mortgage Debenture 

Hypothecation 

Letter of hypothecation 

Insure 

Compensating interest 

Bounty 

Form “KE” 

Bullion 

Bi-metallism 

Inwards returns book 

Prompt cash 

Bond 

Ready cash 

Contract cost 

Prompt sale 

Draft
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உடனொப்படைப்பு 

உடைமை ஒப்புவிக்கப்பட்டவன் 

உடைமை ஒப்புவித்தல் 

உடைமைக்கம்பனி 

உடைமையொப்புவிப்பவன் 

உண்டியல் 

உண்டியல் கழிவொடுமாற்றல் 

உண்டியல் கொள்ளல் 

உண்டியல் சாட்டல் 

உண்டியல் சுற்றல் 

உண்டியல் பிறப்பிப்பவன் 

உண்டியல் பெறுபவன் 

உண்டியல் மாற்றல் 

உண்டியல் வழங்கல் 

உண்டியலமைத்தல் 

உண்டி யலாட்சேபனை 

உணடியலிளைப்பாற்றல் 

உண்டி யலிற்றள்ளுபடி 

உண்டியலின்முதற்பிரதி 

உண்டியலினிரண்டாம் பிரதி 

உண்டிய 'லுடைய்வன் 

உண்டியலேடூகள் 

உண்டியலை ததீர்க்குமுறை 

உண்டியலைத்தீர்த் தல் 

உண்டியலொப்புக்கொள்பவன் 

உண்டியற்கட்சிகள் 

உண்டியற்செல்லுபடி, 

உண்டியற்பணங்கொடுப்போன் 

உண்டியற்பிரதி 

உண்டியற்பணந் தரட்டல் 

உண்டியற்பணம்பெறுபவன் 

உண்டியற்பிரதிபயன் 

உண்டியற்பொறுப்பேற்றல் 

உண்டியற்றயைநாட்கள் 

உண்டியற்றரகன் 

உண்டியற்றவணை 

உண்டியற்றவணை முடிவு 

, உண்டியற்றேது 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Prompt delivery 

Bailee 

Bailment 

Holding Company 

Bailor 

Bill, Hundi 

Discounting of bill 

Buying of bill 

Endorsement of bill 

Circulation of bill 

Drawer of bill 

Drawee of bill 

Negotiation of bill 

Presentation of bill 

Composition of bill 

Protest of a bill 

Retiring of bill 

Rebate on biil 

First of exchange (bill) 

Second of exchange 

Holder of bill 

Bill books 

Mode of payment of bill 

Payment of bill 

Acceptor of bill 

Parties to bill 

Currency of (tenor) bill 
Term of (currency) bill 

Payer of bill 

Via of bill, Via of B/E 

Collection of bill 

Payee of bill 

Consideration of bill 

Backing a bili 

Days of grace on bill 

Bill broker 

Tenor of bill 

Maturity of bill 

Date of bill
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உண்டியற்றொகுதிகள் 

உண்டியற்றொகை 

உண்டியன்மறுப்பறிலிப்பு 

உண்டியன்மறுப்பறிவிப்பு (உண்டியன் 

மறுப்புக்குறிப்பு) 
உண்டியன் முதிர்வு 

உண்ணாட்டூண்டியல் 

உண்ணாட்டுவருமானம் 

உண்ணாட்டுற்பத் இவரி 

உண்மைக்கழிவு 

உத்தரவாதம் 

உத்தரவாதி 

உத்தரவிற்கு 
உத்தரவின்படி (உ.ப.) 

உத்தரவுக்காசோலை 

உத்தரவுப்புத.தகம் 

உத்தேச வியாபாரம் 

உதவிப்பணம் 

உதவியுண்டியல் 

உபகாரப்பங்கு 

உபகாரப்பணம் 

உயர்வுச்சுமை 

உயிரெழுத்தட்டவணை 

உரிமை 

உரிமைகாட்டல் 

உரிமைகோராத 

உரிபைகோராப்பங்கலொபம் 

உரிமைப்பணங்கள் 

உரிமைமாற்றம் 

உரிமைமாற்றலறிவிப்பு 

உருவச்சொத்து 

உருவாக்கல் 

உருவாக்கற்குமுன் 

உருவாக்கற்பத்திரம் 

உருவாக்குமுன்னட்டம் 

உருவாக்குமுன் னுள்ளவிலாபம் 

உரைப்பகுதி 

உலொரி 

Sets of bill 

Amount on bill 

Notice of dishonour of bill 

Noting a bill 

Maturity of a bill 

Inland bill 
of exchange 

Inland revenue 

Excise duty 

True discount 

Warranty 

Referee of respectability 

To order 

Per procuration (Per Pro.) 

Order cheque 

book 

Speculation 

Subsidy 

Accommodation bill 

Bonus share 

Bonus 

Dead weight 

Vowel index 

Claim, Equity 

Holding out 

Unclaimed 

Unclaimed dividends. 

Royalties 

Assignment 

Notice of assignment 

Tangible assets 

Incorporation 

Prior to incorporation (Profit) 

Certificate of incorporation 

Losses prior to incorporation 

Pre-incorporation profit 

Clause 

Lorry
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உலோகலினப்புள்ளி Specipoint 

உலோமிட்டினிடாப்பு Lloyd’s register 

உலோயிட்டினுறுதஇச்சட்டுகள் 2 bonds 

உழைக்கும்பொழுதுகொடுத்தல் (௨.பொ.கொ.) P. A. Y. EB. 

உழைத்தவருமானம் Harned income 

உழமையாவருமானம் 

உள்வரவொப்படை 

உற்பத்திச்செலவு 

உறங்கும்பங்காளர் 

உறங்கும்வாடகை 

உறுதி ் 
உறுதிகூறுங்கணக்கு 

உறுதிச் சமாப்பணமும் மறுப்பும் 

உறுதிச்சட்டுக்கள் 

உறுதிப்படுத்தல் 
உறுதிப்படுத இய கடன்்கொடுத்தோர் ல 

உறுதிப்படுத்திய கணக்கறிஞர் நிலையம் ன 

உறுதிப்படுத்திய தொகு இக்கடன்ட்டு 

உறுதிப்படுத்திய நாணயப்பத்திரம் 

உறுதியறிக்கை 

உறுப்பினரிடாப்பு 

or 

எண்ணட்டைப்பேரேடு 

எண்ணற்பலகை 

எண்ணுவோன் 

எதிர்க்கணக்கு 

எதிர்க்காசுககணக்கு 

எதிர்காலவிற்பனை 

எதிர்த்தாள் ன 

எதிருரிமை 

எல்லை 

எல்லைச்சகாயக்கழிவு 

எழுத்த £ஈளருரிமைப்பணம் 

எழுத் தாளருரிமையும் வரியும் 

எழுத்துத்தரவு 
எளியவொப்பந்தம் 

Unearned income 

Consignment Inward 

Cost of production 

Sleeping partner 

rent 

Warranty 

Assurance account 

Firm offer and refusal 

Vouchers 

Confirmation 

Secured creditors 

Institution of certified accountants 

Secured debenture 

Confirmed letter of credit 

Declaration 

Register of members 

Numerical card Ledger 

Counter 

Teller 

Contra account 

cash account 

Futures 

Counterfoil 

Counter claim 

Margin 

Marginal] relief (income tax) 
Literary royalty (income tax) 

royalties and tax 

Writ 

Simple contract



ஏ 

ஏ” அட்டவணை 

எலங்கூறுவோனிலையம் . 

எழுதாளுண்டியல் 

ஏற்கப்பட்டவுண்டியல் 

ஏற்பவன் 

ஏற்றம் 

ஏற்றுமதி 
ar pio Sleuth 

ஏற்றுமிடத்துக்கப்பற்பட்டியல் 

2 

ஐந்தொகை 

ஓயக்கடன்கள் 

.ஐயக்கடன்களுக்கொதுக்கம் 

9 

ஒட்டுத்துண்டு 

ஒடுக்கல் 

ஒடுங்குபாகமுறை 

ஒடுங்குமீதிமுறை 
ஒதுக்க நிதிக்கணக்கு 

ஒதுக்கப்பொறுப்பு 

ஒதுக்கல் 

ஒதுக்கம் 

ஒதுக்கற்பத தரம் 

ஒதுக்கற்றாள்கள் 

ஒதுக்கியமுதல் 
ஒப்படை 

.ஒப்படைக்கணக்கு 

GLICO EGP STO 

கணக்குப் பதிவியல் 967 

Table A 

Auctioneer’s Institute 

Seven-days bill 

Honoured bill 

Transferee (bill) 

Boom 

Export 

duty 

Loco shipping invoice 

Balance Sheet 

Doubtful debts 

Reserve for doubtful debts 

Allonge (bill) 
Winding up 

Reducing instalment method (depre- 
ciation) 

balance method 

Reserve fund account 

liability 

Reserve, Allotment 

Reserve (Company) 

Letter of allotment 

Allotment sheets 

Reserve capital 

Consignment 

account 

Delivery order
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ஒப்படைகொள்வோன் 

ஒப்படைப்புப்பெறுமானம் 

ஒப்படைப்போன் 

ஒப்படையேடு 

ஒப்பந்தக்கணக்கு 

ஒப்பந்தச்சீட்டு 

ஒப்பந்தச்செலவுகள் 

ஒப்பந்தம் 
ஒப்பந்தவிலை 

ஒப்பின்மேலாவணம் (ஒ/ஆ) 

ஒப்.பீட்டுச்செலவினவிடாப்பு 

ஒப்புக்கள் 

ஒப்புக்கொண்டபின் ஆவணங்கள் (ஒ/ஆ) 

ஒப்புக்கொண்டவை 

ஒப்புக்கொள்ளல் 

ஒருங்கமைந்தகெள்ளல்விற்றல் 

ஒருங்காயுர் தனித்தனியாயுமுள்ள பொறுப்பு. . 

ஒழிந்த 
தழிந்த கம்பனிகள் 

ஒழித்த நிலையில் 

ஒழித்தல் 

ஒழித்தற் கணக்கு 
ஒழிப்போன் 

ஒழிவு 
ஒழுக்குக்கணக்கு 

ஒழுங்குபடுத்துங்கணக்கு 

ஒற்றியுண்டியல் 
ஒற்றைக் கணக்குமுறை 
ஒற்றைச்செலவு 

ஒற்றைப்பதிவு 
ஒன்றாக்கல் 

Consignee 

Surrender value 

Consignor 

Consignment book 

Contract A/c 

note 

cost 

Agreement, Contract 

Contract price 

D/A (bill) 

Comparison cost register 

Acceptances 

Documents against acceptance 

Acceptances 

Acceptance (bill) 

Arbitrage (bill) 

Joint and several liability 

Defunct 

companies 

In liquidation 

Liquidation (company) 

A/je 

Liquidator 

Liquidation 

Leakage A/c 

Control A/c 

Bill of sale 

Single A/c system 

cost 

entry 

Amalgamation



க 

கட்டடக்காப்பு 

கட்டணத்தில் 

கட்டணம் 

கட்டளையட்டவணை 

கட்டாத தாட்பேரேடுகள் 

கட்டாயவொரடுக்கம் 

கட்டுக்கணக்கு 

கட்டுக்களிற்குறிகள் 

கட்டுக்கூலி 

கட்டுதல் 

கட்டுந்திரவியங்கள் 

கட்டுந்துண்டு 

கட்டுப்பட்ட கணக்கன் 

கட்டுப்பணம் 

கட்டூப்பணப்பத் தரம் 

கட்டுப்பாடுகள் 

கடந்த இலாபப்பத்திரம் 

கடன் 

கடன்கொடுத்தவங்கி 

கடன்கொடுத்தோர் கூட்டம் 

கடன்கொடுத்தோன் 

கடன்கொள்வனவு 

கடனசெலுத்தக்கூடிய 

கடன்பட்டோன் விடுதலை 

கடன்பறிமுதலும் பறித்தலும் 
கடன்மாலதனம் 

கடன்விற்பனை 

கடன்றீராற்றலினெல்லைகத் திறன் 

கடன்நீரொப்பந்தவுறுதி 

கடன்றீரொழுங்குறுதி 

கடனழிவுத் திரட்டூநிதி 

கடலபாயநட்டவீட்டுக்கம்பனி 

கடிதம் 

கண்டவுடன் 

கணக்கறிஞர் கழகம் 

கணக்கறிஞன் 

கணக்கியல் 

கணக்குப் பதிவியல் 269 

Maintenance of building (income tax) 

At a premium 

Premium 

Indent 

Loose leaf ledgers 

Compulsory winding up 

Package A/c 

Marks on packages 

Packing charges 

Packing 

materials 

Paying in slip 

Articled clerk 

Subscription 

Scrip 

Terms 

Certificate of past profits 

Debt, Loan 

Creditor bank 

Meeting of creditors 

Creditor 

Credit purchase 

Solvent 

Discharge of debtor 

Distraint and distress 

Loan capital 

Credit sales 

Margin of solvency 

Deed of agreement 

arrangement 

Amortisation fund 

Marine Insurance Co. 

Letter 

At sight 

Accountants society 

Accountant 

Accountancy
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கணக்னேங்கள் 

கணக்கு, ௧/கு 

கணக்குக்கூற்று 

கணக்குச் சமப்படுத்துதல் 

கணக்குச் செம்மையாக்கல் 

கணக்குச் சோதனைக்காரரறிக்கை 

கணக்குநாள்கள் 

கணக்கு நிபுணர் 

கணக்குறிபுணர் நிலையம் 

கணக்குப்பணங்கள் 

கணக்குப்பதிவியல் 

கணக்குப் பரிசோதகரினது தகுஇப்பத்திரம் 

கணக்குப் பரிசோதனை 

கணக்குமுடித்தல் 

கணக்குமுறை 

கபபலடகு 

கப்பலருகுமட்டுமிலவசம் (௪. ௮. இ.) 
கப்பலாவிறக்கு மட்டும் 

ஒப்பலிடையூற்றாட்சேபனை 

கப்பலிலனுப்புமாவணங்கள் 

கப்பற்சுமை 

கப்பற்றளமட்டூமிலவசம் (௧. த. இ.) 
கப்பற்றுறைவாடகை 

கம்பனி 

கம்பனிக்கணக்குக்கள் 

கம்பனிக்கணக்குமா இரிப்பயிற்சிகள் 

கம்பனிக்கலைவு 

கம்பனிசளிடையிலாபங்கள் 

கம்பனிகளிடை நிலுவைகள் 

கம்பனிச்சட்டம் | 

கம்பனிச்செயலாளர் 

கம்பணிப்பஇவு 

கம்பனிமறுவமைப்பு 

கம்பனி த்திரை 

கம்பனிமுன்விவரணம் 

கம்பனியமைப்பகவிதிகள் 

,கம்பனியமை த்தல் 

Classes of accounts 

Account 

Statement of accounts 

Books balancing 

Adjusting A/cs 

Report of auditors 

Account days 

Actuary 

Tnstitute of actuaries 

Moneys of account 

Book-keeping 

Auditors’ certificate, Certificate of 

Auditors 

Audit 

Closing account 

Accounting 

Bottomry 

F. A.S. (Free alongside ship) 

Ex-ship 

Protest as to a ship 

Shipping documents 

Cargo 

F. O. B. (Free on board) 

Keelage 

Company 

Accounts of companies 

Model exercises on company A/c 

Dissolution of company 

Inter-company profit 

balances 

Company act 

Secretary of company 

Registration of company 

Reconstruction of company 

Seal of company 

Prospectus of a company 

Article of association 

Floatation of company



கணக்குப் பதிவியல் 27% 

கம்பனியாக்க 

தம்பனியுருவாக்கல் 

கம்பனியுள்ளடக்கல் 

கம்பனியொடுக்குதல் 

கம்பனியொதுக்கல் 

கம்பனியொன்றாக்கல் 

கருவியாளன் 

கருவியாளன் பத்திரம் (௪. ப.) 

கல்லுடைக்கும் பாறை 

கலக்கேழ்வு 

கலத் தானவுரிமைச்சட்டு 

கலன்சரக்கதிகாரி 

லைன்சரக்கு 

கலன்சரக்குக்குறிப்பு (௧. கு.) 

கலன்சரக்குப்பட்டியல் 

சலன்பங்குகள் 

கலனிலேற்றுகை 

கலனினிறகூயதும் பொறுப்புநீங்கலான 

கழிக்கக்கூடியசெலவுகள் 

கழிவில் 

கழிவிற்கொதுக்கம் 

கழிவு 
கழிவுக்கணக்கு 

கழிவுடைப்பங்குகள் 

கழிவுவிலைப்பங்குகள் 

கழிவுவீதம் 

கழிவொதுக்கம் 

கள்ளவொப்பக்காசோலை 

களஞ்சியக்கணக்கு 

களவு 

கற்பனைச்சொத்து 

கற்பனைப்பெறுவோன் 

Promoter of company 

Incorporation of company 

Absorption of company 

Winding up a company 

Reserve (Company) 

Amalgamation of company 

Attorney 

Power of attorney (P.A) 

Quarry 
Affreightment 

Dock warrant 

Supercargo 

Shipment 

Shipping note 

invoice 

Ship shares 

Shipment 

Free overside 

Expenses deductible (income } 

At a discount ‘ 

Reserve discount 

. Discount 

Discount A/e 

Shares at a discount 

Discounted shares 

Rate of discount 

Provisions for discount 

Forged cheque 

Stores A/c 

Larceny 

Fictitious assets 

payee
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கா 

காசாளன் - 

காசுக்கணக்கு 

காசுக்கழிவு : 

காசுகொடுக்கல்வாங்கல் 

காசுநிலுவை 

காசேட்டிற் காசுநிரல் 

காசேட்டின் வங் 'நிரல்கள் 

அாசேட்டுக்க மிவுநிரல் 

காசேடு 

காசோலை 

காசோலைசாட்டு தல் 

காசோலைத்திருத்த ம் 

காசோலைத்ே 5 B) 

காசோலைத் STONE 

காசோலைபிறப்பி த்தல் 

காசோலை மாற்றல் 

காசோலையெதிர் த்தாள் 

காசோலைவழங்கல் 

காணாமற்போனவுண்டியல் 

காணிசீக்கட்டளை 

காப்பாளர் 

காப்பு 

காப்புக்கணக்கு 

காப்புநிதி 
காப்பொதுக்கம் 

காரணி 

காரியப்பட்டஇிரவியங்கள் 

காலாண்டுநாட்கள் 

காவி 

காவிக்காசோலை 

காவியுறுதிச்எட்டு 

காற்றாடிகள் (உதவியுண்டியல்கள்) 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Cashier 

Cash A/c 

discount 

transaction 

credit 

column in cash book 

Bank columns of cash book 

Discount column in cash book 

Cash book 

Cheque 

Endorsing of cheque 

Alteration of cheque 

Date of cheque 

Amount of cheque 

Drawing of cheque 

Negotiation of cheque 

Counterfoil of cheque 

Presenting of cheque 

Lost B/E 

Garnishee order 

Trustee (Bankruptcy) 

Reserve 

account 

Trust fund (Bankruptcy) 

Reserve 

Factor 

Materials consumed 

Quarter days 

Bearer 

cheque 

bond 

Kites (Accommodation bills)



கணக்குப் பதிவியல் 

இ 

'இழிந்தகாசோலை 

இளைக்கணக்குக்கள் 

'ளைமிலாபநட்டம் 

கிளைவியாபாரம் 

8 

இமேகொண்டுசென்ற நிலுவை 

கீழேகொண்டுவந்த (முற்கொண்டுவத்த) 

'8மேகொண்டுவந்த நிலுவை +e 

க&ீழேயிறக்கய 

கு 

கு 

குடியிருப்பு 
குடிமைப்பதில்வாடகை 

குத்தகை 

குத்தகைக்காரன் 

குத்தகைகொடுப்போன் 

GS Sos gs Hoa 

குத்தகையாதனம் 

குருட்டூப்பதிவு ee 

குழந்தை னு 

'குறிக்கப்பட்டவிலை 

குறித்த சராசரி நீங்கலாக (கு. ௪. நீ.) 

குறுக்கம் 

குறைத்தவருமானம் 

குறைந்தவிலையிடுதல் 

குறைப்பாதுகாப்போடு கடன்கொடு த்தோன் .. 

குறையும் பெறுமானம் 

குறைவான விலைகள் 

குறைவு 

குறைவுக்கணக்கு க்க 

273 

Torn cheque 

Branch A/cs 

profit and loss 

Branch trading 

Balance carried down 

Brought forward 

Balance brought down 

Brought down 

To 

Domicile, Residence 

Quit rent 

Tenancy, Lease 

Lessee 

Lessor 

Charter party 

Lease hold 

Blind entry 

Infant " 

Marked price 

F, p. a. 

Abbreviation 

Reduced income (income tax) 

Undercharge 

Partly secured creditor 

Diminishing value 

Undercharges 

Deficiency 

Ale
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கூ 

கூட்டாகக்கடன் கொடுத்தோன் 

கூட்டாதனம் 

கூட்டுக்கணக்கு 

கூட்டுக்கணக்குக்கள் 

கூட்டுப்பங்குத்தொகுஇக்கம்பனி 

கூட்டுமுயற்சி 

கூட்டுறவுச்சங்கம் 

கூடாநடத்தை 

கூப்பன் 

கூலி 

கூலிக்கணக்கு 

கூலிக்கணக்குப்பட்டியல் 

கூலியேடு 

கூறு 

கே 

கேட்டவுடன் 

கேழ்வின் கூட்டுலீதம் 

கேழ்வு 
கேழ்வுலீதம் 

கேள்வித்தாள் 

கேள்வியுடன் உண்டியல் 

கேள்விவைப்பு 

கை 

கைகடந்த 

கைம்மாறு 

கைமாற்றங்களினிடாப்பு 

கைமாற்றப்பதிவு 

கைமாற்றம்பெறுவோன் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Joint creditor 

estate 

account 

Group accounts 

Joint Stock Company 

adventure 

Co-operative society 

Misdemeanour 

Coupon 

Wage 

Wage account 

Abstract of wage 

Wage book 

Constituent 

On demand 

Primage 

Freight 

rate 

Demand note (income 

draft 

deposit 

Irrevocable 

Consideration, Quid Pro Quo 

Register of transfers, Transfer register 
Transfer entry 

Transferee
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கைமாற்றவுறு.தி 
கைமாற்றுவோன் 

கைமாறத்தக்க 

கைமாறத்தக்க சாதனம் 

கைமாறத்தக்கவாவணம் 

கைமாறத்தகாத 

கைமாறத்தகாதகாசோலை 

கைமாறத்தகாதவுண்டியல் 

கையாடல் 

கையிருப்பு ' 
கையிருப்புக்கணக்கெடுத்தல் 

கையிருப்புச்சரக்குக்கள் 

கையொப்பக்காரர் 

கையொப்பவேடு 

மைவிட்டகப்பல் 

கொ 

கொடுக்கல்வாங்கல் 

கொடுக்கல்வாங்கல்களை நாட்குறிப்பிடுதல் 

கொடுக்கவேண்டிய 

கொடுகடன் 

கொடுகடன்பேரேடு 

கொடுகடன்மீதி 

கொடுகடன்றாள் 

கொடுத்ததுங்காசு (கொ. கா) 

கொடுப்பனவுக்கட்டூப்பாடுகள் 

கொடுப்போன் 

கொடை 

கொடையாளன் 

கொதந்தாங்கோ நாள் 

கொள்கலன் மெய்த்நிறை 

- கொள்கலனிறை 

கொள்பொருட்பேரேடு 

கொள்பொருளேடு 
12——J. N. B 9176 (4/60) 

Transfer deed. 

Transferor 

Negotiable 

instrument 

document 

Not negotiable 

cheque 

bill 

Embezzlement 

Stock 

Stock-taking 

Stock of goods 

Signatories 

Signature book 

Derelict 

Transaction 

Transactions journalising 

Payable (income tax) 

Credit 

ledger 

balance 

note 

Cash on delivery (C.O.D.) 

Terms of payment 

Payer 

Contribution 

Contributory (Company) 

Contango day 

Real tare 

Tare 

Bought ledger 

book
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'கொள்வனவிற்குழுந் தயவிலாபம் 

'கொள்வனவுக்கணக்கு 

'கொளவனவுக் கணக்குப்பேரேடூ 

'கொள்வனவுக்கூற்றேடு 

கொள்வனவு நாட்குறிப்பு 

கொள்வனவுநாளேடு 

கொள்வனவுப்பேரேடு 

கொள்வனவுவைப்புக்கள் 

கொள்ளல்விற்றல் 

கொன்சொல் 

கோ 

கோடழித் தகாசோலை 

கோடிட்டகாசோலை 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Pre-acquisition profit 

-. Purchase account 

a/c ledger 

ல return book 

journal 

day book 

ledger 

deposits 

-. ‘Transaction, Sales & purchases (cash) 

Consols . 

Open cheque 

Crossed cheque
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௪ 

சங்கம் 

சட்டத்துக்கப்பாலுள்ள 

சட்டமுறைக் கடன்றாமதம் 

சட்டமுறைக்கம்பனிக்கூட்டம் 

சட்டமுறைக் கூட்டம் 

சட்டமுறைக் கூற்றுக்கள் 

சட்டமுறைச் சொத்துப்பற்றல் 

. சட்டமுறையறிக்கை 

. சட்டமுறையுண்மைய றிலிப்பு 

சட்டமுறை வருமானம் 

கட்டவி 'தியேடுகள் 

சத் இியவோலை 

சதலீதக்கணக்கு 

சதவீதம் 

சந்ததி 
சந்தைவிலை 

சபை 

சம்பளங்களும் இளைப்பாறற் சம்பளங்களும் 

சம்பளவரி 

சமத்திற்குக் €ழ் 
் சழ்த் தற்குமேல் 

சமநிலையில் 

சமப்படுதீதல் 

சமம் 

சமர்ப்பித்த சணக்கு 

சரக்குக் கணக்கு 

சரக்குநுதல் 

சரக்குமு .தலேடு 

சரக்குருதற் கணக்கு 

சராசரி 

சராசரித்திகதி 

சராசரிநீங்கலாக 

Corporation 

Ultra Vires 

Moratorium 

Statutory meeting of company 

meeting 

returns 

Sequestration 

Statutory report 

declaration 

income 

books 

Affidavit 

Percentage account 

Percentage 

Succession 

Market price , Market rate 

Committee 

Salaries and pensions 

Salary tax 

Below par 

Above par 

At par 

Balancing 

Equal 

Stated account 

Goods account 

Stock 

book 

ale 

Average 

date 

Free of average
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சா 

சாட்சிப்பத் இரம் 

சாட்டப்படுவோன் 

சாட்டுதல் 

'சாட்டுபவன் 

சாட்டுவோன் 

சாதாரணபங்குகள் 

சார்ந்தவினத் தவன் 

சாருறவினர் 

சான்று 

ஏ 

சிக்கல்கள் 

சிக்கனவொழுங்குசெய்தல் 

சிதைவுற்ற காசோலை 

சில்லறை 6 

சில்லறைக்கடன் கொடுத்தோன் 

சில்லறைக்கடன் பட்டோன் 

சில்லறைக்காசாளன் 

சில்லறைக்காசு 

சில்லறைக்காசுக்கணக்கு 

சில்லறைக்காசேடூ 

சில்லறைவியாபாரம் 

சிவப்புமைவட்டி 

சிறப்பான 

சிறப்புச் சாட்டுதல் 

சிறப்புத் தொகுஇக்கடன் 

"சிறப்புப்பரீட்சைமீதி 

சிறப்புப்பாத் தியம் 

சிறப்புமுறைக் குறுக்குக்கோடிடல் 

சிறப்புறுதிக்கடன் 

சிறுதவணையுண்டியல் 
சிறுபான்மைப்பங்காளர் 

சிறுபிரிவுகள் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Invoice 

Endorsee 

Assignment , Endorsing , Endorse 

Transferor (bill) 

Endorser 

Ordinary shares 

Dependent relative (income) 

relative 

Warranty 

Problems 

Rationalisation 

Mutilated cheque 

Sundry 

creditor 

debtor 

Petty cash keeper 

cash 

account 

Petty cash book 

Retail trade 

Red ink imprest 

Special 

endorsement 

Specific debenture 

Special trial balance 

lien 

crossing 

Specialty debt 

Short bill 

Minority shareholders 

Sub-divisions
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௬ 

சுங்கக் கட்டுப்பாடுகள் லக 

சுங்கத்தீர்வை 

சுங்கப்பண்டகசாலை ன 

சுங்கப்பொருள்கள் 

சுங்கம் oe 

சுங்கவாவணங்கள் 

சுங்கவீடு 

சமைச்சீட்டு னி 

சுரங்கக்கம்பனிகள் 

சுரங்கங்கள் ச 

சுரங்கவுரிமைப்பணம் re 

சுற்றுஞ் சொத்து 
சுற்றுநாணயத்தாள் 

சுற்றுமூடகம் 

செ 

செம்மை நிறுவல் 

செம்மையாக்கல் 
_ செம்மையாக்கற் க/கு 

செய்துறை 

செய்துறைமட்டுமிலவசமாக 

செய்முறைக்கணக்குப் பதிவியல் ௦ 

செய்முறைச்செலவு 

செய்முறை நாட்குறிப்பு we 

செயலாளர் ச 

செயலாளர் நிலையம் க 

செலவினக் கணக்கு 

செலலவினத்திற்கூலி 

செலவினப்பேரேடு ae 

செலவுக் கணக்கு 

செலவுக் குறிப்பு 

செல்வுகள் 

செலவுப்பக்கம் 

செலவுப்பேரேடு 

செழிப்பு 

சென்மதியுண்டியல் 

சென்றமாதத்தில் 
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Customs regulations 

duty | 

Bonded warehouse 

goods 

Customs 
documents 

house 

Bill of lading 

Mining companies 

Mines (income tax) 

Mining royalty (income tax) 

Circulating assets 

Cireular letter of credit 

Circulating medium 

Proof of accuracy 

Adjustment 

ajc 

Quay 

franco 

Practical book- keeping 

Process cost 

Practical journal 

Secretary 

Institute of Secretaries 

Cost a/c. 

Labour in costa 

Costs ledger 

Expenses a/c 

journal 

Charges , Cost 

Credit side 

Cost ledger 

Boom 

Payable bill 

Ultimo ,
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சே 

சேர்த்தல் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Collection 

Criss QenGsGuH (Heim GangéquwH).. Accrued charges (expenses) 
சேர்ந்த வருமானம் 

சொ. 

சொத்்இின்வரிசை 

சொத்து 

சொத்துக் கணக்கு 

சொத்துத் திருத்தங்கள் 
சொத்துப்பதிவு தொடக்கல் 

சொத்துப் பெறுமானத்தேய்வு 

சொத்துவரி 

சொத்துவரிசைப்படுத்தல் 

சொத்துக்காரர்£ கணக்குக்கள் 

சொந்தக் கம்பனி 

சொந்தக்காரர்முதல் 

சொந்தச் செலவுகள் 

சொந்தப்பேரேடு 

சொற்றொகுதி 

income 

Order of assets 

Assets , Property 

Property a/c, 

Improvements to property 

Assets opening entries 

Depreciation of assets 

Property tax 

Ranking of assets; Assets mar- 
shalling, Marshalling of assets 

Proprietory accounts 

Private company 

Proprietors’ capital 

expenses 

ledger 

Glossary
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த 

தகுதிப் பத்திரம் 
தடுபொருள் 

துடைபட்டசட்டம் 

தண்டக்கேழ்வு 

தத்துவக்கடிதம் 

துதீதுவக் கணக்கறிஞன் 

க.த்துவக் கணக்கு ' 

க த்துவகாரன் 

துத்துவகாரி 

ததீதுவம் 
தீத்துவம்பெற்ற கணக்கறிஞர் நிலையம் 

தமக்குளீடுசெய்கம்பனி 

தயைநாட்கள் 

தயையற்றவுண்டியல் 

குயையின்றி 

தாரகன் 

தரகு 

தரகுக்கூலி 

துரகுவிற்பனை 

துரிசனத் இன்பின் 

தரிசனவுடனுண்டியல் 

தரிசனவுண்டியல் 

தருமப்பணங்கள் 

தலத்திலொப்படைத்தல் 

தலத்திற்பரிமாறல் 

தலைமையலுவலகக்கணக்குக்கள் 

் தவணை 

தவணைக்கட்டணம் 

தவணைக்கட்டணருறை 

தவணைக்குத்தகைப்பத்திரம் 

தவணைத்தேதி 
தவணைதப்பியவுண்டியல் 

தவணையிட்ட பங்குகள் 

,தவணையிட்டவாண்டு ,த்தொகை 

தவறல் 

தள்ளுபடி 

துளம்பல் 

Certificate 

Contraband 

Barred statute 

Dead freight 

Letters of administration 

Chartered accountant 

Executorship a/c 

Executor 

Executrix 

Proxy , Administartion 

Institute of chartered accountants 

Mutual insurance co. 

Days of grace 

Bill without grace 

Without grace 

Broker 

Brokerage 

Commission 

Sales on commission 

After sight (bill) 

Sight drafts 

Bill at sight 

Charities (income) 

Spot delivery 

transaction 

Head office accounts 

Tenor (bill) 

Instalment 

system 

Time charter party 

Due date 

Past due bill 

Deferred shares 

annuities 

Omission 

Abatement , Rebate 

Fluctuation
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தற்செயலான நடவடிக்கை 

த ற்செலவுகள் 

தன்முயற்கி 

தனம் 

தனிப்பிரதி 

தனிப்பிரதியுண்டியல் 

தனிமனிதன் கம்பனி 

குனியுண்டியல் 

தனியுரிமை 

தனிவியாபாரி 

தூ 

தாணையம் 

தாமதவரி 

தாழ்வெல்லை 

தாளிலாபங்கள் (கணக்களவிலிலாபம்) 

தானாகவொடுூகீகல் 

தானாக வொழித்தல் 

தானேசமப்படூத்தும் பேரேடு 

தி 

திபெஞ்சர் 

திரட்டல் 

திரட்டிலாபநட்டக்கணக்கு 

திரட்டுக் ௧/கு 

திரட்டுக்கணக்குக்கள் 

தஇரட்டைந்தொகை 

திரண்முன்னுரிமைப் பங்குகள் 

Sodus செலவு 

திரளாதபங்குகள் 

திருத்தங்கள் 

Casual transaction 

Personal expenses 

Private enterprise 

Assets 

Sola 

B/E 

One-man company 

Sola or Sole bill 

Monopoly 

Sole trader 

Paper money 

Demurrage 

Quorum 

Paper profits 

Voluntary winding up 

liquidation 

Self-balancing ledger 

Debenture 

Collection 

Consolidated P. & L. a/c 

Summary a/c (cash) 

Consolidated a/cs 

balance sheet 

Cumulative Pref. shares 

Material cost 

Non-cumulative shares 

Repairs
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இருத்தத்திற்கொதுக்கம் 

இருப்பிக்கொடுத்தல் 

திருப்பியெடுத்தல் 

திருப்புதல்களுந் தள்ளுபடிகளும் 

திரும்பல் 

திரும்பலுரிமை 

இினசரிக்குறிப்பு 

g 

.இர்வைக் கடன்கொடுத்தோன் ௦ 

இர்வைக் கடன்பட்டோன் 

தீர்வை வங்கள் 

'இநட்டங்கள் 

இநட்டவீடு 

தீர்ப்பு 

து 

துண்டுமுறை 

துணைக்கம்பனி 

துணைக்கம்பனியிலாபநட்டக் கணக்கு 

துணைக்கம்பனியைந்தொகை 

துணைநிபந்தனை 

துணையேடுகள் 

தூ 

தூங்கும்பங்காளன் 
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Reserve for repairs 

Repayment (income tax) 

Draw back 

Returns and allowance 

Reversion 

Reversion 

Day book 

Judgment creditor 

debtor 

Clearing banks 

Fire losses (income) 

insurance 

Award 

Slip system 

Subsidiary company 

P. & L. a/es 

balance sheet 

Warranty 

Subsidiary Books 

Dormant partner



தக்க ச்மூகவிஞுஞானம் 
தே 

தேங்குபொருள் விற்பனை 

தேதியிடாக்காசோலை 

தேதிமிடாத 

தேய்வு 

தேய்வுச்செம்மைக் கணக்கு 

தேய்வுமொடிவும் 

தேர்வு (தே) 
தேர்வுரிமைகள் 

தேவைச்சாட்டற்காரன் (உத்தரவாதி) 

தேவைப்படின் 

தேவையுத்தரவாதி 

தேளிங்கு 

தேறியகாசு 

தேறியநட்டம் 

தேறியநிறை 
தேறியபணக் கணக்கு 

தேறியபணக் கூற்று 

தேறியவருவரய்கள் 

தேறியவிலாபங்கள் 

தேறியவிலாபம் 

தொ 

தொகு இிக்கடன் 

தொகுதிக் கடன் கட்டணம் 

தொகு தக்கடன் உட்டுவட்டம் 

தொகுதிக் கடன் மீட்குநிதி 
தொகுதிக் கடன் முதல் 
தொகுஇிக்கடன் வட்டி 

தொகுதிக்கடனம்பிக்கையாளர் 

தொகு இக்கடனிற் கழிவு 

தொகுப்பு 

தொகையிடாத காசோலை 

Rummage sale 

Undated cheque 

Undated (bill) 

Wear 

adjustment a/c 

and tear 

Preference (Pref.) 

Preferential claim 

Referee 

Case of need 

Referee in case of need 

Sterling 

Net cash 

loss 

weight 

Realisation a/c 

Realisation statement (Bankruptcy) 

proceeds 

Realised profits 

Net profit 

Debenture 

Premium on debenture 

Debenture at a premium 

redemption fund 

stock 

Interest on debenture 

Debenture trustees 

Discount on debenture 

Composition 

Blank cheque
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தொகைவிலை 

தொகைவிற்பனையிடம் 

தொங்கற்கணக்கு 

தொடக்கச்செலவுகள் 

தொடக்கப்பதிவுகள் 

தொலைபன்னிமாற்றங்கள் (தொலைவரி) 
(தொ. மா.) 

தொழில் கொளளல் 

தொழில்செய்யும் பங்காளன் 

தொழிலகக் கணக்கு 

தொழிலாளர் நட்டவீடு 

தொழிலிறக்கம் 

தொழிற்சாலை 

தொழிற்செலவு 

தொழிற்படு கணக்கு 

தொழிற்படுசெலவு 

தொழிற்படுமுதல் 
தொழிற்பயிற்சி 

தொழிற்பேர் 

தொழின்முறை 

தொழினிறுத்தம் 

Wholesale price 

depot 

Suspense a/c 

Preliminary expenses 

Opening entries 

Telegraphic transfers (T.T.) 

Purchase of business 

Working partner 

Premises a/c 

Workmen’s compensation 

Depression 

Factory 

Working expense , Labour cost 

afe 

cost 

capital 

Apprenticeship 

Business name 

method 

Discontinuance of business
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ந 

நட்டம் 

'நட்டவீட்டபாயம் 

நட்டலீட்டபாயவெல்லை 

நட்டவீட்டுக்கட்டணம் 

நட்டவீட்டூக்கணக்கு 

நட்டவீட்டுச்சேமநிதி 

தட்டவீட்டுத்தாகு 

நட்டலீட்டுநிதி 
நட்டவீட்டுப்பத் திரம் 

நட்டவீட்ட்ப்பொறுப்பாளி 

நட்டவீட்டுறு இப்பத் இரம் 

நட்டலீட்டொழுங்குப்பத் தரம் 

நட்டலீட்டொழுங்குப்பத்திரம் ஈடுவைத்துப் , 
பெற்ற பணம் 

நட்டவீடுசெய்தல் 

நட்டவீடுசெய்யக்கூடி யவுரிமை 

நட்டலீடும் வருமானவரியும் 

நடக்கும்விலை (ந. வி.) 

நடக்கட்டல் 

நடுநிலைக்குவிடல் 

நடுவு நிலையாளன் 

தடைமுறை 
நடைமுறைக்கணக்கு 

நடைமுறைவங்டக்கணக்கு 

நம்பிக்கை 

நம்பிக்கை :நயமடைவோன் 

நம்பிக்கையாளர் பற்றுச்சட்டு 

நம்பிக்கையாளன்பொரறுப்பு நீக்கம் 

நம்பிக்கையுநுஇ 

நயம் 

தவையறு உடைமையாளன 

நன்மதிப்பு 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Loss 

Risk of insurance 

Limit of insurance risk 

Insurance premium 

account 

saving fund 

Underwriting commission 

Insurance fund 

Letter of indemnity 

Underwriter 

Insurance certificate 

policy 

Loan on Insurance policy 

Underwriting 

Ineurable interest 

Insurance and income tax 

Current price 

Foreclosure 

Arbitration 

Umpire 

Procedure, Current 

Current account 

bank account 

Trust 

Cestui Qui trust (Beneficiary) 

Trust receipt 

Release of trustee 

Trust deed 

Gain 

Holder in due Course (bill) 

Goodwill
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நா 

நாட்குறிப்பில் வழுக்கள் 

நாட்குறிப்பு 
நாட்குறிப்புச்செம்மையாக்கல் 

நாட்குறிப்புச் சேர்க்கைகள் 

தாட்குறிப்பெழுதல் 

நாட்டுக்காப்புப்பங்குகொள்ளல் 

நாட்டுநட்டவீடு 

நாட்பட்டகாசோலை 

நாணய மாற்றுச்சமன் 

நாணயக்கடிதம் 

நாணயத்தாள் 

நாணயத்துக்குப்பணங்கொடுத்தல் 

நாணயம் 

நாணயமாற்றுக் கணக்கு 

நாணயமாற்றுநட்டம் 

நாணயவொப்புக்கொள்ளல் 

நான் உனக்குத் தரவேண்டும் (நா. ௨. த.) .. 

நி 

நிகழ்ச்சிகள் 

நிகழ்ச்சிநிரல் 

நிகழ்ச்சியேடு 
நிகழ்சந்தைவிலை 

நிகழத்தக்க பொறுப்புக்கள் 

நிச்சயுவாடகை , 

நித் தியபேரேடு 

திதி 
நிதியாக்கப்படாப்படுகடன் 

நிதியாக்கியபடுகடன் 

நிபந்தனைச்சாட்டல் 

நிபந்தனையிற் குறுக்குக்கோடிடல 

'நிபத் தனையோடு சாட்டுதல் 

நியமக்காசு 

'நிரன்முறை 

Errors in journalising 

Journal 

Adjustment in journalising 

Combination of journalising 

Journalising - 

National defence வழுவல 

insurance’ 

Stale cheque 

Par of exchange 

Letter of credit 

Currency note 

Payment for honour 

Currency 

Exchange a/c 

Loss of exchange 

Acceptance for honour 

1.0.0. 

Proceedings 

Agenda (Company) 

Minute book (Company) 

Current market price 

Contingent liabilities 

Certain rent 

Perpetual ledger 

Fund 

Unfunded debt 

Funded debt 

Conditional endorsement 

Restrictive crossing 

Qualified endorsement 

Standard money 

Columnar system
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நிலவரி 

நிலவாடகை 

நிலுவை 
நிலுவைக்கடன் 

நிலுவைச்செலவுகள் 

நிலுவையழைப்புக்கள் 

,நிலைமைக்கூற்று 

நிலையச்செலவுகள் 

நிலையான செலவுகள் 

நிலையான சொத்துக்கள் 

நிலையான வாடகைகள் 

நிலையானவிலை 

நிலையானவைப்பு 

நிறைவிலகாசோலை 

நிறைவேற்றல் 

நூற்றுலீதம் 

நெ 
நெடுங்கணக்குப்பேரேடு 

நெடுங்காலவுண்டியல் 

நெடுந்தவணைக்கடன் 

நெடுந்தவணையுண்டியல் 

நே 
நதேர்கோட்டுமூறை 

தேர்ச்செலவுகள் 

நேரவட்டைகள் 

நேரில்செலவு 

சமூகவிஞ்ஞானம்: 

Land tax 

Ground rent 

Balance 

Outstanding debt 

expenses 

Calls in arrear 

Statement of affairs (Bankruptcy) 

Establishment charges 

Standing expenses 

assets 

் | Permanent assets 

Fixed rents 

Fixed price 

deposit 

Incomplete cheque 

Execution 

Percentage 

Alphabetical ledger 

Long bill of exchange 

term loan 

bill 

Straight line method 

Direct costs or expenses 

Time cards 

Indirect cost or expense
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ப 

பக்கம் 

பர் கணக்கு 

பகுதிக் கணக்கு 

பகுதிகொடுக்கப்பட்டபங்குகள் 

பகுஇச்சரக்கு 

பகு திப்பேரேடு 

. பகுதியிலாபம் 

பகுதியிறு த் தபங்குகள் 
பகுதிவியாபாரக் கணக்கு 

பகுதிவியாபாரம் 

பங்காளர் கூட்டம் 

பங்காளர் சம்பளங்கள் 

பங்காளர் சம்பளம் 

பங்காளர் நட்டங்கள் 

பங்காளர் நடைமுறைக் கணக்குக்கள் 

பங்காளர் நன்மதிப்பு 

பங்காளர் நீக்கல் 

பங்காளர் பற்று 

பங்காளர் பற்றுக் கணக்கு 

பங்காளர் பொறுப்பு 

பங்காளர் மூலதனக்கணக்கு 

பங்காளர்வட்டம் 

பங்காளரிலாபங்கள் 

பங்காளருரிமைகள் 

பங்காளன் 

பங்காளிகள் 

பங்காளியின் விலாசவேடு 

பங்கடாப்பு 

பங்டோப்புப்பார்வையிடல் 

பங்லொபக்கணக்கேடு 

பங்லாபஞ் சமப்படுூததுநிதி 

பங்லோபப்பத் தரங்கள் 

பங்கலாபத்தோடூ 

பங்லாப நிலுவைகள் 

பங்கிலாபம் 

பங்கலாபமினறி 

பங்லோாபவறிவிப்பு 

Folio 

Appropriation a/c 

Departmental a/c 

' Partly paid shares 

Departmental stocks 

ledger 

profit 

Partly paid shares 

Departmental trading a/c 

trading 

Meeting of shareholdrs 

Salaries of partners 

Partners’ salary 

losses 

current accounts 

goodwill 

Withdrawals of partners 

Drawing of partners 

Partners’ drawings account 

liability 

capital account 

premium 

profit 

Interest of partners 

Partner 

Partners 

Shareholder’s address Jook 

Register of shares, Share register 

Inspection of share register 

Dividends A/c book 

Dividend equalisation fund 
certificates 

Cum dividend 

Arrears of dividend 

Dividend 

Ex-dividend 

Notice of dividend
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பங்கலாபவிடாப்பு கூடுகை 

பங்லொபவுரிமைச்சட்டு 

பங்கின் கைமாற்றம், 

பங்£ட்டுச்செலவு 

பங்கீடு 

பங்கு 

பங்குக்கழிவு 

. 

பங்குகளுந் தொகுதிக்கடன்களும் வழங்கல் .. 

பங்குகளைச் சரக்குழுதலாக்கல் 

பங்குகொள்ளல் 

பங்குத்தொகுதி 
பங்குத்தொகுதிப்பங்குக் கணக்கு 

பங்குத்தொகுதியாளன்வரி 

பங்குடைமை 

பங்குடைமைக் கடன்கொடுத்தோன் 

பங்குடைமைக் கணக்குக்கள் 

பங்குடைமைக்கலைப்பு 

பங்குடைமைக்காலவெல்லை 

பங்குடைமைச்சட்டம் 

பங்குடைமைச்சொத்துக்கள் 

பங்குடைமைத் த £பனப்பேர் 

பங்குடைமைத்தொழில் 

பங்குடைமைநட்டங்கள் 

டங்குடைமை நன்மதிப்பு 

பங்குடைமைநோக்கம் 

பங்குடைமைப்படுகடன்கள் 

பங்குடைமைப்பணமாக்கல் 

பங்குடைமைமுதல் 

பங்குடைமையாறிவு 

பங்குடைமையாட்டி 

பங்குடைமையிலாபங்கள் 

பங்குடைமையிலாபநட்டக் கணக்கு 

பங்குடைமையிலாபம் 

பங்குடைமையேடுகள் 

பங்குடைமையைந்தொகை 

பங்குடைமையொப்பந்தம் 

பங்குடைமையொழிவு 

பங்குடைமைவட்டம் 

சமூகலிஞ்ஞானம் 

Shut for dividend 

Dividend warrant 

Transfer of share (Company) 

Distribution expenses 

Apportionment 

Share 

discount 

Issue of shares and debenture 

Conversion of shares into stock 

Contribution 

Stock 

Stock and shares a/c 

Stockholder‘s tax 

Partnership 

creditor 

accounts 

Dissolution of partnership 

Duration of partnership 

Partnership act 

assets 

Firm name of partnership 

Partnership business 

losses 

goodwill 

Object of partnership 

Partnership debts 

Realisation of partnership 

Partnership capital 

bankruptcy 

Management of partnership 

Partnership profits 

profit and loss a/c 

profit 

Partnership books 

balance sheet 

Article of partnership 

Liquidation of partnership 

Partnership premium
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ப பங்குடைமைவட்டி 

பங்குப்பத் திரம் 

பங்குப்பேரேடு 

பங்குபற்றும் பங்குகள் 

பங்குமாற்றம் 

பங்குழுதல் 

பங்குமுதலைநீர்பெருக்கல் 

பங்குவட்டக்கணக்கு 

பங்குவட்டம் 

பங்குவியாபாரவொப்பந்தம் 

பஙற்கொதுக்கல் 

பட்டியல் 

பட்டியலேடு 

படர்க்கைநட்டவீடு 

படுகடன் 

படுகடனிறுவல் 

பண்டசாலைமட்டூம் 

பண்டசாலையிலிடல் 

பண்டசாலையுரிமைச்சீட்டு 

பண்டசாலையேடு 

பண்டம் 

பண்டமாற்று 

பணங்கொடுத்தலை நிறுத்தல் 

பணச்சந்தை 

பணத்தின்மேலாவணம் (ப/ஆ) 

பணம்பெறுவோன் 

பத்திரம் 

பதிதல் 

பதிதல்வழுக்கள் 

பதிப்புரிமை 

பதிலாள்வைப்பு 

பதிவழித்தல் 
பதிவுக்கட்டணம் 

பதிவுசெய்த அலுவலகம் 

பதிவுசெய்த தன்னுரிமைப்பணங்கள் 

பதிவுசெய்த தொகுதிக்கடன் பத் திரம் 

பதிவுசெய்்தபங்குடைமை 

Interest (Partnership) 

Share certificate 

ledger 

Participating shares 

eee transfer 

Conversion of shares 

Share capital 

Watering of stock 

Premium on shares a/c 

Share premium, Shares at a premium 

Article of partnership 

Allotment of shares 

Invoice 

book 

Third party insurance 

Debt 

Proof of debt (Bankruptcy) 

Ex-warehouse 

Warehousing 

Warehouse warrant 

book 

Commodity 

Barter, Exchange of goods 

Suspension of payment 

Money market 

D/P (bill) 

Payee (cheque) 

Letter 

Posting 

Errors in post 

Copyright 

Subrogation 

Write off 

Registration fee 

Registered office 

Patent royalties 

Registered debenture 

partnership
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பதிவுசெய்த பங்குத் தொகுதி 
பதிவுசெய்த மூலதனம் 

பதிவுசெய்தல் 

பதிவுசெய்தவிலை 

பதிவுப்பிரதிகருத்தா 

பதிவுமுடி த்தல் 
பயன் 

பயன்படுதனம் 

பயன்றருகூலிகள் 

பயனடைவோன் 

பயனில் வாடகை 

பரப்புவாடகை 

பரீட்சை மீதி 

பரும்படிச் செய்கைக் ௧க/கு 

பரும்படியாக்கன் முறையிலாபம் 

பலன்றராவாண்டு 

பழையனகழிதல் 

பற்றுக்கணக்கு 

பற்றுக்களின மீதுவட்டி 

பற்றுச்சீட்டு 

பற்றுத்துண்டு 
பற்றுவரவுக கணக்கு 

பற்றுவரவுபபத்தகம் 

பறிமுதலானபஙகுகள் 

un 

பாகமுறை 

பாகுபடுத்தல் 

பாகுபடுத் தியலிடாப்பு 

பாத்தியக்கடிதம் 

பாத்தியம் 

பாதுகாப்பில்லாக்கடன்கொடுத்ே தான் 

சரூகவிஞ்ஞானம் 

Inscribed stock 

Registered capital 

Register 

Registered value - 

Registration of agent 

Closing entries 

. Value, Yield 

Working capital 

Productive wages 

Beneficiary 

Dead rents 

Tentail 

Trial balance 

Manufacturing a/c 

profit 

Lean year 

Obsolescence 

Drawing account 

Interest on drawings 

Receipt 

Credit slip 

Receipts and payments a/c 

Pass book 

Forfeited shares 

Instalment system 

Analyse 

Classified record 

Letter of lien 

Lien (income tax) 

Unsecured creditor
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பி ‘ 

பிணையினெல்லைத் திறன் 

பிணைநிற்போன் 

பிரச்சினைகள் 

பிரதிகருத்தா 

பிரதிநிதிச்சாட்டிப்பத் இரம் 

பிரயாணக் கணக்கு 

பிரயாணக் குததகைப்பத் திரம் 

பிரயாணக்கூலி 

பிரயாணச்செலவுகள 

பிரயாணியின காசோலை 

பிரயாணியின் கொடுகடன் பததிரம் 

பிரிவுச்செலவு 

பிரிவப்பேரேடுகள் 

பிள்ளைஃகளினனுமதிகள 

பிற்குறிப்பு (பி.கு.) 
பிற்றேதியிட்ட 

பிற்றேதியிட்டகாசோலை 

பிற்றேதியிடல் 

பிறதாட்டிற்றங்குவோன 

பிறதாட்டுக் காசோலை 

பிறநாட்டுண்டியல் 

பிறநாட்டுநாணயம் 

பிறநாட்டு நாணம மாற்றுவட்டம் 

பிறப்பித்தவரை விசாரிக்க (பி. வி.) 

பிறப்பித்தவன் பொறுப்புணடியல 

பிறப்பிப்பவன் 

பின்றொடர்ச்சியின்றி 

பின்றொடர்ச்சியோடு 

பின்றொடர்பின்றி 

பின்றொடர்பு 

பின்னுரிமைப்பங்குகள் 

Margin for security 

Surety 

Problems 

Agent 

Consular invoice 

Voyage a/c 

charter party 

Fare 

Travelling expenses 

Traveller’s cheque 

Letters of credit 

Departmental cost 

Sectional ledgers 

Childrens’ allowance (income) 

Postscript (P.8) 

Post-date 

Post-dated cheque 

Post-dating 

Foreign resident 

cheque 

bill 

currency 

exchange premium 

Refer to drawer (Banking R/D) 

Drawer’s liability bill 

Drawer 

Without recourse 

With recourse 

Sans recourse 

Recourse (bill) 

Deferred shares
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பு 

புகையிலைவியாபாரக் கணக்கு 

புகைவண்டிமட்டும் 

புதியபங்காளன் 

புது. த்தொழில் 
புதுப்பித்தலறிக்கை 

புதுப்பித்.தவுண்டியல் 
புதுப்பித்தற் கட்டணம் 

புள்ளிவிவரவேடுகள் 

புறக்குறிப்பிடல் 

புறவிதி 

யூ 

ப்ச்சுவிளஸிம்பாவணவோலை 

பூதல் வரி 

பெ 

பெயர்ச்சிச்செலவுகள் 

பெயரளவிற் கணக்கு 

பெயரளவிற் பங்காளன் 

பெயரளவிற்பேரேடு 

பெயரில்கணக்குக்கள் 

பெயரில்பேரேடு 

பெயருள்ள கணக்குக்கள் 

பெருகுசெலவு 

பெற்றதண்டம் 

பெற்றபயன் 

பெறமுடியாப்பணம் 

பெறுபவன் 

பெறுமதி 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Tobacco trade a/c 

On rail 

New partner 

business (income tax) 

Renewal notice 

bill 

premium 

Statistical books 

Endorsement 

Memorandum 

Gilt-edged securities 

Death duties 

Removal expenses 

Nominal a/c 

{ partner 

Ostensible partner 
Nominal ledger 

Impersonal accounts 

ledger 

Personal accounts 

Multiple cost 

Penalty incurred 

Received value 

Bad money 

Drawee 

Value
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பெறுமதிநியமம் 

பெறுமானத்தேய்வு 

பெறுமானத்தேய்வுக்கணக்கு 

பெறுமானத்தேய்வுக்கொதுக்கம் 

பெறுமானத்தேய்வுநிதிக் ௧/கு 

பெறுமானம் 

பெறுமான வி௫தவரி 

பெறுவோன் கணக்கு 

பெறுவோன் மட்டும் 

பே 

பேணற்செலவு 

பேரேட்டட்டவணைகள் 

பேரேட்டுக்கணக்கினங்கள் 

பேரேட்டுக் கணக்கு 

பேமாடு 

பொ 

பொதுக்கணக்குப்பரிசோதகர் 

பொதுக்கம்பனி 

பொதுச்சராசரி 

பொதுநம்பிக்கையாளன் 

பொதுப்பங்காளர் 

பொதுப்பரீட்சைமீதி 

பொதுப்பேரேட்டுப்பரீட்சைமீ தி 

பொகுப்பேரேடு 

பொதுப்பேரேடு செம்மைப்படுத்துங்கணக்கு 

பொதுமக்கள் சாதகலிலி௫தன் 

பொதுமுறைக்குறுக்குக்கோடிடல் 

பொதுமுறைச்சாட்டுதல் 

பொதுவுரிமை 

பொதுவைப்புக்கள் 

பொருட்பட்டோலை 

பொருத்தத்திட்டம் 

Standard of value 

Depreciation 

account 

Provision for depreciation 

Depreciation fund a/c 

Value 

Ad Valorem duty 

Payee account 

only 

Expenses of maintenance 

Indexes to ledger 

Classes of ledger a/c 

Ledger a/c 

Ledger 

Public auditors 

company 

General average 

Public trustee 

General partners (partnership) 

Ordinary trial balance 

General ledger trial balance 

ledger 

adjustment a/c 

Notary Public 

Crossing general (of cheque) 

General endorsement 

lien 

Public deposit 

Inventory 

Scheme of composition
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பொருள்களுக்குப்பணங்கொடுத்தல் 

பொற்காசு 

பொற்க்கூட்டம் 

பொறிகளும் வருமானவரியும் 

பொறிவிருட்சமும் பொறிக்கூட்டமும் 

பொறிவிருட்சவிடாப்பு 

போறுப்பால்வரையறுத்த 

பொறுப்பு 

பொறுப்புக்குறித்த கம்பனிகள் 

பொறுப்புத்தரகுக் கூலி 

பொருப்புநீஙகாமுறிந்தோன 

பொறுப்பேற்போன் 

பொறுப்பேற்ற பங்குத்தொகுதி 

பொறுப்பேற்றல் 

பொறுப்பொதுக்கம் ; 

பொறுப்பொதகுக்கமுங் காப்பொதுக்கமும் 

பொன்வட்டம் 

பொன்னியமம் 

போ 

போட்டி 

போதியறிதியில்லை (போ. நி. @.) 

Payment for goods 

Gold coin — 

Machinery (Income tax) 

and income tax 

Plant and machinery 

register 

Limited by guarantee (Company) 

Liability 

Guarantee companies 

Del credere commission 

Undischarged bankrupt 

Guarantor 

Guaranteed stock 

Guarantee (Company) 

Provision 

and reserves 

Gold premium 

Standard gold 

Competition 

N.S. F. (not sufficient fund)
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ம் 

மட்டச்செலவு 

மணமாூய பெண்ணின் வருமானவரி 

மத் தியவங்க 

மத்தியவங்கவீதம் 

மதிக்கக்தகாத 

ம 'இப்பீட்டைந்ெ .தாகை 

மதிப்பு 

மத் தம் 

மரணசா 'தனச் செலவுகள் 

மரணசாதன நன்கொடை 

மரணசாதன நன்கொடை பெறுவோன் 

மரணசாதன நிறுவல் 

மரணசாதனமில்லாத 

மரணசாதனவனுபந்தம் 

மரணசாதனவுரிமை 

மரணசாதனவுரிமை வரி 

மரணத்தின்பின் கொடுக்குமதியொப்பந்தம் 

மர்ணவரி 

மற்றையவை 

மறுக்கப்பட்ட காசோலை 

மறுத்தவுண்டியல் 

மறுத்துறுதி கூறல் 
மறுநட்டவீடு 

மறுப்பு 

மறுப்புக்கடிதம் 

மறுப்பை நீட்டித்தல் 

மறுபடியெடுத்ததொகைகளின் மீதுவட்டி 

மறுபடிவிலைமதித்தல் - 

மறுவிசாரணை மனுவறிவிப்பு 

மறுவிசாரணை விண்ணப்பம் 

மறைவானவெதிர்வொதுக்கம் 

மறைவொரதுக்கம் 

மனுப்பத்திரம் 

மனுவிடாப்பு 

மனுவும் ஒதுக்கலும் 

மனுவேடு 

Flat cost 

Married woman’s income tax 

Reserve bank 

Bank rate 

Not asseseable (income tax) 

Valuation balance theet 

Value 

Depression 

Testamentary expenses 

Devise 

Devisee 

Probate of a bill 

Intestate 

Codicil 

Legacy 

duty 

Post obit bond 

Death duties 

Rest 

Dishonoured cheque 

bill 

Re-assurance 

Re-insurance 

Refusal 

Letter of regret 

Extending protest 

Interest on withdrawals 

Revaluation 

Notice of appeal 

Appeal (income) 

Hidden reserve 

Secret reserve 

Application form, Letter of applica- 

tion 

Register of application 

Application and allotment 

book (company)



298 

மா 

மாதிரி 

மாதிரிப்பட்டியல் 

மாலுமிப்பொறுப்புக்கடன் 

மாற்றக்கூடிய தாள்கள் 

மாற்றத்தகாததாள்கள் 

மாற்றல் 

மாற்றிய சரக்குக்கள் 

மாற்று நடுநிலைக்குவிடல் 

மாற்றுலீதம் 

மாறு பதிவு 

மாறாப்பாகமுறை 

மாறாப்பாக முறைப் பெறுமானத்தேய்வு 

மி 

மிகை 

மிச்சம் 

மிதக்குஞ்சொத்துக்கள் 

மிதக்கும்படுகடன் 

மிதக்குமீதிகள் 

மிதக்குமுதல் 

மீ 

மீட்கத்தக்க 

மீட்கத்தக்க தொகுதிக் கடன்பத்திரம் 

மீட்கத்தக்க முன்னுரிமைப்பங்குகள் 

மீட்கமுடியாத்தொகுஇக்கடன் 

மீட்டல் 

மீதி 
(மரணசாதன) மீதியசைவற்ற வாதனநன் 

கொடைபெறுவோன் 

(மரணசாதன) மீதியசைவுள்ள வாதனவுரிமை 
யாளன் 

மீளப்பெறுதல் 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Specimen, Sample 

Pro-forma invoice 

Respondentia 

Convertible notes 

Inconvertible notes 

Negotiation 

Exchanged goods 

Arbitration of exchange 

Rate of exchange 

Cross entry 

Fixed instalment system 

Fixed instalment method of depre- 
ciation 

Surplus 

Balance 

Floating assets 

debt 

balances 

capital 

Redeemable ; 

debenture 

preference shares 
Irredeemable debenture 
Redeem, Salvage 

Balance 

Residuary Devisee 

Legatee 

Recover



கணக்குப் பதிவியல் 999 

மூ 

முகப்புத்தாள் 

முடி வடையாதவொப்பந்தம் 

முடிவான கணக்கு 

முடிவுச்செலவு 
முூத்திரைத்தீர்வை 
முத் திரையிட்டவுண்டியல் 

முத் திரையிடாக்காசோலை 

முதல் 
(PSO வரவுகள் 

முதலாக்கயவிலாபம் 

மு;தலாக்கிய செலவு 

முதலாளித்துவம் 
முதலின்மீதுவட்டி 

முதலீட்டுக்கணக்கு 

முதலீடு 
முதலும் வரவும் 

முதலீட்டுவருமானம் 

முதற்செலவு 

மு.தற்பதிவு 
முதிர்வு 

* முதுமையுபகாரச்சம்பளம் 

முயற்சி நிலையப்பேர் 

(pun மாற்றல் 

முழுச்செலவு 

முழுதுங்கொடுத் தபங்குகள் 

முழுப்பாதுகாப்போடு கடன் கொடுத்தோன் .. 

முற்பணங்கொடுத்த சரக்குக்கள் 

முற்பணங்கொடுத்தல் 

முற்பணமுறை 
முற்றேதியிட்ட காசோலை 

முற்றேதியிடல் 

மூறிந்தவன் 
முறிந்தவன் சொத்து 

முறிந்தவனடைப்பிழை 

முறிந்தோன் பொதுப்பரிசோதனை 

முறிவீல் வஞ்சச்சாய்வு 

முறிவிற்கடன் கொடுத்தோன் 

Front sheet 

Uncompleted contract 

Final account 

Terminable cost 

Stamp duty 

Stamped bill 

Unstamped cheque 

Principal , Capital 

Capital receipts 

Capitalised profit 

expenditure 

Capitalism 

Interest on capital 

Investment a/c 

Principal security 

Capital and revenue 

Investment income (income tax) 

First cost . 

Original entry 

Maturity 

Superannuation 

Business name 

Conversion of business 

Total cost 

Fully paid shares 

Fully secured creditors 

Prepaid Items 

Payments in advance 

Imprest system 

Ante-dated cheque 

Ante-dating , Dating forward 

Bankrupt , Insolvent 

Property of bankrupt 

Misconduct of bankrupt (or insolvent) 

Public examination of bankrupt 

Fraudulent preference in bankruptcy 

Creditor in bankruptcy
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முறிவு: Bankruptcy 
மூறிவுக்கடனாளியின் பொறுப்பு நீக்கம் Discharge of bankruptcy debtor 
மூறிவுச் சொத்து -. Bankruptcy assets 

Official receiver 
முறிவுத்த த்துவகாரன் ் படட official receiver 
முறிவுத்தத்துவம் Receiving order (Bankruptcy) 
மூறிவுத்தீர்ப்பு Adjudication in bankruptcy 
முறிவுதடவடிக்கை Bankruptcy proceedings 
CPMDQ LUBE S sa dividend 
முறிவுமனு Petition in bankruptcy 

முறிவுமுதற்பக்கத்தாள் Bankruptcy front sheet 
முறிவுக்குறைவுக் கணக்கு Bankruptcy deficiency a/c 
முறையான நாட்குறிப்பு 
முன்கட்டிய நட்டவீடு 

முன்விவரணத்திற்குப் பதிற் கூற்று 
மூன்விவராணம் 

முன்னுரிமை 
மூன்னுரிமைக்கடன் கொடுத்தோன் 
முன்னுரிமைச்சாதாரணபங்குகள் 
முூன்னுரிமைப்பங்குகள் 

முன்னுரை 

மூ 

மூலச்சொத்துக்கள் 

மூலதனக் குறைவு 

மூலதனங்குறைத்தல் 
மூலதனங்கூட்டல் 

மூலதனத்திலிருந்து கொடுத் தவட்டி 
மூலதனப்பங்குகொள்ளல் 

லேலதனப் புனராக்கம் 

மூலதனம் 

மலதனமாற்றம் 

மூலதனமீட்சியொதுக்க நிதி 

மூலதனமுதலீடு 
'மூலதன விணைப்பு 

மூலப்பொருள் 

Proper journal 

Prepaid insurance 

Statement in lieu of prospectus 

Prospectus 

Preference (Pref.) 

Preferential creditor (Bankruptcy) 

Preferred ordinary shares 

Preference shares 

' Preface 

Capital assets 

Deficiency of capital 

Reduction of capital 

Increase of capital 

Tnterest paid out of capital 

Contribution of capital 

Capital reconstruction 

Capital 

Alteration of capital 

Capital Redemption Reserve Fund 

investment 

Gearing of capital 

Raw material



மெ . 

மெய்க்கணக்கு 

மென்காசு 

மே 

மேல்வரி 

மேலதிகக்கமிவு நிறை 

மேலதிகப்பற்று 

மேலதிகமான 

மேலதிகவரி 

மேலதிக வியாபாரம் 

மேலதிகச் செலவு , 

மேலேகொண்டுசெல்க 

மேலேகொண்டுபோன மீதி 

மேற்கையொப்பமிடுதல் 

- மேற்பரப்பழிவு 

மொ 

மொத்தக்கடன்கள் 

மொத்தங்கள் 

மொத்தநட்டம் 

மொத்தநிறை 
மொத்தவிலாபம் 

மோ 

மோனப்பங்காளன் 

கணக்குப் பதிவியல் 90% 

Real a/c 

Soft money 

Super tax 

tare 

Overdraft 

Surplus 

Super tax 

Overtrading 

Overhead cost 

Carry forward 

Balance carried forward 

Countersign 

Surface damage 

Liabilities 

Totals 

Gross loss 

weight 

profit 

Silent partner
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a 

வங்க 

வங்கிக்கடன் 

வங்கக்கணக்கணெக்கக்கூற்று 

வங்கீக்கணக்ணேக்கம் 

வங்கிக்கணக்கு 

வங்கிக்கழிவு 

வங்க் குறிப்புப்புத்தகம் 

வங்கிக்கூலி 

வங்டக்கூற்று 

வங்கத் தடையொழித்தல் 

வங்கித் தரகு 

வங்கத் தள்ளுபடி 

வங்கித் தாள் 

வங்கிறிரல்கள் 

வங்கிப்பற்று வரவேடு 

வங்கிப்பாத்தியம் 

வங்வயோணை 

வங்கியாளர் நிலையம் 

வங்கியாளர் (பேரேடு 

வங்கியிழிவு நிலுவை 

வங்கயுண்டியல் 

வங்கயைந்தொகை 

வங்கவவட்டி 

வங்கவீதம் 

வங்கிவைப்பு 

வஞ்சச்செயல் 

வஞ்சக் கணக்கு 

வஞ்சத்தேர்வு 
வட்டத்துடன் பங்குகள் 

வட்டம் (வ) 

வட்டி, 

வட்டிக் கணக்கு 

வட்டிப்பத்திரம் 

வட்டியுரிமைச்ச£ட்டு 

வட்டிலீதம் 

வணிகக்கழகம் 

வணிகநாணயம் 

வணிகப்பிரயாணி 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Bank 

loan 

reconciliation statement 

reconciliation 

account 

discount 

note 

charge 

return 

clearing 

commission 

rebate 

note 

columns 

pass book 

Bankers’ lien 

Bank draft 

Institute of Bankers 
Bankers’ ledger 

Bank minimum balance 

bill 

balance sheet 

interest 

rate 

deposit 

Barratry 

Fraudulent a/c 

preference 

Premium on shares 

Premium , 
Interest 

&/௦ 

certificate (income) 

warrant 

Rate of interest 

Chamber of commerce 

Commercial credit 

traveller (income)



வணிகம் 

வர்த்தகன் 

வரவு 

வரவுசெலவுத்திட்டம் 

வரவுத்தாள் 

வரவுப்பக்கம் 

வரவுப்பக்கம் 

வரவு மீதி 

வாரவொதுக்கம் 

வரிநீங்கலாக 

வரிமதிக்கத்தக்க வருமானம் 

வரிம இப்புக்கூற்று 

வரிவிதிக்கத்தக்க வருமானம் 

வருமதியுண்டியல் 

வருமதியுண்டியற் பேரேடு 

வருமானக் கணக்கு 

வருமானக் கூற்று 

வருமானச் செலவுகள் 

வருமானச் செலவு 

வருமானச் சொத்துக்கள் 

வருமானம் 

வருமானவரவுகள் 

வருமானவரி 

வருமானவரிக்கணக்கு 

வருமானவரிக்கூற்று 

வருமானவரி கொடுத்தல் 

வருமானவரித் தள்ளுபடி 

வருமானவரி நீங்கலாக 

வருமானவரி மதிப்பறிவிப்பு 

வருமானவரிமதிப்பு 

வருமானவரியனுமதிகள் 

வருவாய் 

வரையறுக்கப்படாத கம்பனி 

வரையறுக்கப்படாத பங்குடைமை 

வரையறுக்காத கம்பனி 

வரையறுத்த 

வரையறுத்தகம்பனி 

வரையறு ன் த பங்குடைமை 

வரையறுத்த பொறுப்பு 

வரையறைச் சட்டம் 
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Commerce 

Jobber — 
Debit 

Budget 

Debit note 

side 

Dr. side 

Debit balance 

Revenue reserve 

Free of tax (income) 

Assessable income 

Return of assessment 

Taxable income 

Receivable bill 

Bills receivable ledger 

Revenue a/c 

Statement of income 

Charges on income 

Revenue expenditure 

assets 

Revenue 

receipts 

Income tax (Partnership) 

ajc 

Statement for income tax 

Remittance of income tax 

Income abatement 

Free of income tax 

Notice of assessment (income tax) 

Assessment of income tax 

Income allowances 

Yield 

Unlimited company 

Unlimited partnership 

company 

Limited (Company) 

Limited company (Ltd.) 

partnership 

liability 

Statute of limitations
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வரையறையிட்டுச் சாட்டுதல் 

வழக்கமான நிறை 

வழக்&டு 

வழக்கு 

வழக்குச் செலவுகள் 

வழமங்கற் கட்டுப்பாடுகள் 

வழங்காத காசோலை 

வழங்காமுதல் 

வழங்கய முதல் 

வழங்கு தவணை 
வமங்குதவணை யட்டவணை 

வழங்குவோர் 

வழமைமாறல் 

வழிச்சரக்குக்கள் 

வழியிலே .நிறுத்துகை 

வழியுரிமைப்பணம் 

வழுக்கள் 

வழுக்களவுத்திட்டம் 

வழுக்களுந் தவறுகளும் விலக்கி 
(வ.த.வி) 

வமழுவிலக்தி 

வறட்சி 

வா 

வாக்குறுஇச் சீட்டாக்குவோன் 

வாங்குவோன 

வாடகை 

வாடகைக்கொள்வனவுக் ௧/கு 
வாடகைச் செலவு 

வாடகையிடாப்பு 
வாடிக்கைக்காரர் 

வாடிக்கைக்காரர் பேரோடு 

வாய்ச்சொன்மரணசாதனம் 
வார்நாமம் 

வாரக்காசுத்காள் 

வாரச்சராசரி 

வாரக்கூலிகள் 

வாரக்கூலியுழைப்போர் 

வாழ்க்கையீட்டினுரிமை மாற்றம் (ஆயு ளொழுங்குப்பத் திரம் சாட்டல்) ,. 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Restrictive endorsement 

Customary tare 

Equity mortgage 

Equity 

Legal charges (income tax) 
Terms of issue 

Unpresented cheque 

Unissued capital 

Issued capital, Subscribed capital 
Usance 

Table of usance 

Subscribers 

Obsolescence 

Goods in transit 

Stoppage in transit 

Way leaves 

Errors 

Sliding scale 

KE. and O.E. 

ELE. 

Slump 

Maker of promissory note 

Vendee 

Rent 

Hire purchase a/c 

Rent charge 

roll 

Customers 

Customers’ ledger 
Noncupative will 
Consignment note, Bill of lading 
Weekly cash sheet 

average 

Weekly wages 

wage earners 

Assignment of Life Policy
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வி. 

விதெசமம் 

விசாரணை (வி) 

விஞ்ஞானமுறை 

விடுதலைக்கட்டளை 

விடுதலையடையாமுறிந்தவன் 

விதிவிலக்யே தனிக்கம்பனி 

விபத்து தட்டவீடுசெய்கம்பனி 

வியரபாரக் கணக்கு 

வியாபாரக்கலைச்சொல் 

வியாபாரக்கழிவு 

லியாபாரக்குறி 

வியாபாரச் செலவுக் கணக்கு 

வியாபாரச் செலவுகள் 

வியாபாரத்தாபனம் 

வியாபாரத்தாபனமுந் தாபனப்பேரும் 

வியாபாரப்பத்திரம் 

வியாபாரத் திற்குரிய 

வியாபாரப் பேர்பதிதல 

வியாபாரம் 

வியாபாரமூதல் - 

வியாபாரவனுமதிப்பத்திரம் 

லியாபாரவீதக் கணக்கு 

வியாபாரவுண்டியல் 

விலக்கு 

விலை 

விலைப்பட்டியல் 

விலைபேசல் 

ப -விலையீடு கேழ்வுகள் (வி.ஈ.கே.) 

விலையுங் கேழ்வும் 

விலைவீழ்ச்சி 

விளம்ப்ரச் கணக்கு 

விளம்பல் 

விற்க அல்லது திரும்பவனுப்புக 

விற்பனை 

விற்பனைக்கணக்கு 

விற்பனைச் செலவுகள் 

Proportion 

Reference (Ref.) 

Scientific method 

Order of discharge 

Undischarged bankrupt 

Exempt private company 

Accident assurance co. 

Trading a/c 

Mercantile term 

Trade discount 

mark 

_ expenses a/c¢ 

expenses 

Firm 

Firm and Firm name 

Trading certificate 

Mercantile 

Registration of business name 

Trade 

Trading capital 

Certificate of commencing business 

Trading percentage a/c 

Trade bill 

Exemption (income), Exempt 

Price, Cost 

Price list 

Bargain 

0. 1. 17 

Cost and freight (C & 1) 

Fall in price 

Advertising a/c 

Narration 

On sale or return 

Sale 

Sales account 

Selling expenses
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விற்பனே செம்மையாக்கற்சணக்கு 

விற்பனை நாட்குறிப்பு 
விற்பனைநாளேடு 

விற்பனைப் பேரேட்டுப் பரீட்சைமீதி 

விற்பனேப்பேரேடு 

விற்ப்னையின்றேற்றிருப்பியனுபப்புக 

விற்பனை விவரசஈகூற்று 

விற்போன் கணக்கு 

விற்போன் பங்குகள் 

விசேடச் சராசரி 

வெ 

வெள்ளிதியமம் 

வெளித் திரும்பிய சரக்கேடு 

வெளிநாட்டிற் குடியிருத்தல் 
வெளிநாட்டுப் பணமஇப்பாளர் 

வெளிப்பூச்சு 

வெள் | அப்பொப்படை 

வெளியிட்ட கணக்குக்கள் 
வெளியெறிதல் 

வெளியேறும் பங்காளன் 

வெற்றுச்சாட்டல் 

வெற்றுண்டியல் 

வெற்றுத்தொகு இக்கடன் 

வேற்றுப்பெட்டிகள் 

வே 

வேலைகொள்வோர் வரிக்கூற்று 

வேலைசொள்வோன் கூற்று 

வேற்றாவணங்கள் 

வேறுவைப்புக்கள் 

இவை 

வைப்புக்கணக்கு 

சமூகவிஞ்ஞானம் 

Sales adjustment a/c 

journal 

day book 

ledger trial balance 

ledger™ 

Sale or return: 

Sales return 

Verdor’s a/c’ 

shares 

Particular average 

Silver standard 

Out-vards book returns 

Residence abroad 

Cambiat 

. Window dressing 

Outward consignment 

Publishea sccounte 

J~tticon 

Out oing partner 

Blank eralorsement 

Clean bill of exchange 

Naked debenture 

Empties 

Tax return by employers 

Employer’s return 

Other securities 

deposits ~ 

Deposit, a/c
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