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. முன்னுரை 
இவ்வலுவலகம் பல்வேறு பொருள்களில் : - பதினேழு சொற்றொகுதிகளை 

ஆக்கியுள்ளது. ஆரம்பத்தில் (சாதாரணப்படி, மேற்படி) பொதுத்தகுதுப்பத்திர 
வகுப்புக்குரிய முறழுப்பாடத்திட்டத்தையுமளந்த . ஆங்லைச். சொற்களுக்கு - 'ஐத்த 
தமிழ்ச்சொற்களை அமைத்து இச்சொற்றொகுதிகளை இவ்வலுவலகம் வெளியிட்டது. 

இவ்வலுவல்கம், கடந்த சில ஆண்டுகளாக, விஞ்ஞான பாட நூல்களையும் கணிதநூல் 

களையும் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டுள்ளது: . சிலவகைகளில், இச்சொற்றொகுஇகளில் 

புகுத்தப்பட்ட புதிய சொற்கள், ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் - இடரையும் 

மலையையும் அளித்திருத்தல் கூடும். இவற்றைக்களைவான் வேண்டி, இச்சொற் 

ஹஜொகுதிகளை நேர்மாறானமூறையில், அதாவது ' முத்திய சொற்றொகுதிகள் கண்ட 

தமிழ்ச்சொற்களுக்கு ஒத். த ஆங்லைச் சொற்களைக் கொடுக்குமுறையில், பரந்த பிரிவில் 

பெளதிகவிஞ்ஞானம், சமூகவிஞ்ஞானமென வகுத்து வெளியிடத் இட்டமிட்டுளோம். 

இவ்வரிசையில் இது முதல் தொகுதி. இது கணித பெளதிக இரசாயனவியற் 

சொற்றொகுதிகளிலுள்ள சொற்களைக் கொண்டுள்ளது. புதிய பதிப்பில், 

பழைய சொற்றொகுதிகளிலுள்ள முரண்சொற்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. புதிதாகப் 

பின்னர்ச் சேர்க்கப்பட்ட சொற்கள் பழைய சொற்களுக்கெதிராக அடைப்புக்குறிக்குள் 

காட்டப்பட்டுள்ளன, -” 

இத்தொகுதியைச் சீராக்க உதவும் எத்தெரிப்புரையையும் இத் திணைக்களம் 

உவந்தேற்கும். ! ன 

ச் 

நந்ததேவ விசயசேகரா 
பதிற்றலைவரி 

அரசகரும மொழித்துணைக்களம், 

(வெளியீட்டுப் பிரிவு), 
த21, புல்லர்வீதி, கொழும்பு 7. 

20 யூன், 1960.



INTRODUCTION 

This department has brought out seventeen glossaries on various subjects. In 
the early stage, the department published these glossaries giving Tamil equivalents 

for English terms which covered the entire syllabus for the General Certificate of 
Education (Ordinary & Advanced Levels). 

The department has algo translated and published several books on Science and 
Mathematics during the last few years. In certain cases the use of these new words 
introduced by these glossaries would have caused inconvenience and difficulties to’ 
teachers and students. To obviate this difficulty it is proposed to re-edit these 
glossaries in an inyerted order givihg the English equivalents for the Tamil words, 
introduced by the glossaries and publish them .j in. broader divisions such as Physical 
Sciences, Social Sciences, etc. 

This is the first volume in this new series. It contains words from the glossaries 
in Mathematics, Physics and Chemistry. In the new edition certain inconsistencies 
in the previous glossaries have been removed, New words coined at ‘subsequent 
stages are shown within brackets against the old words. 

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

NANDADEVA WIJESEKERA 
Deputy Commissioner 

Official Language Department, 
(Publications Section), 

421, Buller’s Road, Colombo 7. 
20th June, 1960.
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a 
ஷி 

அக்க்கோணம் 

அகத்துள்ள : 

அகத்தெதிர்க்கோணம் (௮. எ. 2) 

அகல்கோடு 

அகலம் 

அங்கம் 

அங்குலம் 

அச்சதிர்வுப் பெயர்ச்சி 

அச்சதிர்வுப் பெயர்ச்சிக்சாலம் 

அச்சாணி ... 

அச்சினிலைமாற்றம் 

அச்சு லக 

ஆச்சுத்திசை மாற்றம் 

“௮ுச்சுத்இுசை மாறுமியக்கம் 

அச்சு மாற்றம் 

அச்சு விகாரம் 

அசையாத... 

அசைவு 

அட்சரகணிதக் குறி 

அட்சரகணிதக் கூட்டுத்தொகை 

அட்சரகணிதக் கோவை 

அட்சரகணிதச் சமன்பாடு 

அட்சரகணிதச் சருவசமன்பாடு 

அட்சரகணிதச் சார்பு 

அட்சரகணித த்துக்குரிய 

அட்சரகணிதம் 

அட்சரகேத்திரசணிதம் 

அட்டவணை 

அட்டவணைப்படுத்தல் 

அட்டிலியின் சட்டிமம் 

அடர்த்தி 

அடி 

அடிக் கோடு 

Interior angle 

Interior 

opposite angle 

Latitude 

Breadth 

Constituent (of determinants) 

Inch 

* Nutation 

Period of nutation 

Axle 

Transformation of axes 

Axis 

Precession 

Precessional motion 

Change of axis 

Axial strain 

Immobile 

Movement 

Algebraic symbol 

sum 

expression 

Algebraical equation 

Algebraic identity 

function 

Algebraic, Algebraical 

Algebra 

Algebraic geometry 

Index, Table 

Tabulate 

Hadley’s sextant 

. .Density 

Foot, Base 

- Baseline
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அடிக் கோணம் 

அடிகள் 

அடித்தல் 
அடிப்படைச்செய்கை 

அடிப்படையலகுகள் 

அடிப்படையான 

அடிமட்டம 

அடியமிணேநத அணிகளுங்குமிழிகளும் 

அடியிறாததல் i. 
அடிமிறாததல செககனலகுகன் 

அடியிறாத்தலி 
அடிவானம் 

அடுக்கு 

அடுககுக கணிப்பு 

அடுக்குக்குறி 
அடுக்குககுறிக்கணியம் 

அடுக்குக்குறிசசமன்பாடு 

அடுககுககுறிச்சா£பு 

அடுககுககுறிததேறறம 
அடுககுக்குறிததொடர் 

அடுக்குக்குறிப்பெறுமானம 

அடுககுக்குறிவளைகோடு 
அடுககுததொடா ன 

அகுகதொடசின் வகையீடு 

அடுததுவருகன்ற 
அடுததுவருமெணகள 

அடுத்துளகோணம் (௮. டூ. Z) 
அடைப்பிடுகை 

அடைப்புநீககம் 

அடையாளம் 

அண்டகோளம் ; 
அண்ணளவாக oe 

அண்ணளவாகத்தொகையிடல் 
அண்ணளவான 

அண்ணளவு 

அண்ணளவுப் பெ மானம் 

அணா 

Base angle 

Feet 

Concusssion 

Fundamental operation 

- units . 

Fundamental 

Foot rule 

Sessile drops and bubbles 

Foot-pound 

Foot-pound-Second Units 

Foot-poundal 

Horizon 

Power 

Involution 

Exponent 

Exponential quantity 

equation 

function 

theorem 

series 

value 

curve 

Power-series 

Differentiation of power-series 

Consecutive 

numbers 

Adjacent angle 

Insertion of brackets 

Removal of brackets 

Signal 

Universe 

Approximately . 

Approximate tategration 

Approximate 

Approximation 

Approximate value 

Anna



 ௮ணுகுகோடு 

அத்துவூட்டின் பொறி 
அதிகாரம் . 

அதிபாகேத்திர கணிதச் சார்பு 

அ திபரவளைவு 

அ திபரவளைவுச்சார்பு 

அதிபரவளைவுத்திண்மம் 

அ இபரவளைவொழுக்கு 

அ திர்வியக்கம் 

அதிர்வு 
அதிர்வுக்காலம் 

அதிர்வுத்தளம் 
அதிர்வு நிலைமை 

அதிர்வுவகை 

அதிர்வெண் 

அஇதச்சார்பு 

அந்தர் (அந்.) 
அப்பலோனியசின் வட்டம் 

அப்பலோனியசின்றேற்றம் .. 

அமுக்கப்படுமியல்பு 

-அமுக்கப்படுமியல்புடைய 

அமுக்கம் 

அழுக்கமுடியாமை 

அமுக்கமையம் 

அழுக்கலிகாரம் 

அமைகூறு 

அமைகோணம் 

இமைத்தல் 

அமைப்பு “+ 

அயின்சுதைனின் சார்ச்சித் தத்துவம் 

அரக்குஞ்சட்டம் 

அரியம் 

அரியவுரு 
அரை 

அரைக்கால்வட்டம் 

அரைக்காற்கோளம் 

அரைக்கான்மண்டலம் - 
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Asymptote 

Atwood’s machine 

Domain 

Hypergeometric function 

Hyperbola 

Hyperbolic function 

Hyperboloid 

Hyperbolical orbit 

Vibratory motion, 

Vibration 

Period of vibration 

Plane of vibration 

Vibration phase 

Mode of vibration 

Frequency 

Transcendental function 

Hundredweight 

Circle of Appollonius 

Appollonius’ theorem 

Compressibility 

Compressible 

Pressure 

Incompressibility 

Centre of pressure 

Compressive strain 

Modulus 

Included angle 

Construct 

Construction (of figure _ 

Einstein’s principle of relativity 

Slide rule 

Prism 

Prismoid 

Half 

Octant 

Octant 

Octant
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அரைக்கோளம் 

அரைச்சுற்றளவு 

அரைமுப்படிப்பரவளைவு 

அரையச்சுக்கள் 

அரைவட்டம் 

அரைவிட்டம் 

அல்லிமின் வால்வெள்ளி .. 

அலகுகள் 

அலகுகளும் பரிமாணங்களும் 

அலகுமுறை 

அலைதல் 

அலையம் 

அலைவச்சு 

அலைவியக்கம் 

அலைவு 

அலைவுக்காலம் 

அலைவுச்சார்பு 

அலைவுத்தொடர் 

அலைவுமையம் 

அலைவுவகை 

அவுன* (அவு) 

அமுத்தச்சதது 
அழுத்தச்சரய்வுலி௫தம் 

அழுத்தம 
அழுத்தமான பொருள 

அமுததமான வளைகோடு 

அழுததவேறறுமை 
அழுத்தியவிசை 

அழைத்தல் 
அளத்தல 
அளவியல் 

அளவீடு 

அளவு 

அளவுகோடிடல் 

அளவுகோடு 

அளவுகோல் 

அள வுத்திட்டத்திற்குவரைதல் 

Hemisphere 

Semi-perimeter 

Semi-cubical parabola 

Semi-axes 

Semi-circle 

Semi-diameter 

Halley’s comet 

Units 

Units and dimensions 

Unitary method 

Oscillate 

Oscillator 

Axis of oscillation 

Oscillatory motion 

Oscillation 

Period of oscillation 

Oscillating function 

Oscillatory series 

Centre of oscillation 

Mode of oscillation 

Ounce 

Potential energy 

gradient 

Potential 

Smooth body 

curve 

Potential difference 

Impressed force 

Call (Shares) 

Measure 

Mensuration 

Reading, Measurement 

Measure, Magnitude, Dimension 
Graduation 

Graduation 

Scale 

Drawing to scale



அளவுத்திட்டம் 

அளவை 

அற்புதம். - ட 
அறவொருங்கல் 

அறவொருங்குதொடர் 

.. அறிகணக்கு 

அறிமுறை . 

அறிமுறைக்குரிய 
அறிமுறைக்கேத்திர கணிதம் 

அறிமுறைச்சோதனை 

அறிமுறைநிறுவல் 
அறுகோணம் 

அனுபந்தம் 

அனுபவத்திற்குரிய : 
அனுமானம் 

அனணுமையம் 

Scale 

Measure 

Billion 

Absolute convergence 

Absolutely convergent series 

Rider 

Theory 

Theoretical 

geometry 

test 

proof 

Hexagon 

Appendix 

Empirical 

Inference 

Metacentre



ஆ 

ஆக்்கமிடீசின் சுருளி 

ஆக்இமிடீசின்றத்துவம் 

ஆக்கிமிடீசின்றிருகாணி 

ஆக்ூமிடீசின்றுநபபணம் _- 

ஆகண்வரிப்படம் 

ஆகாயககல 

ஆட்சி 

ஆட்டின இணைப்பு 

ஆடல் 

ஆடறசார்பு 

ஆடற்றொடர் 

ஆண்டு 
ஆண்டுத்தொகை 

ஆபெலின சோதனை 

ஆபெலினறேற்றம 

ஆயகருவி 

ஆமிரஙகோடி 

ஆவாத்தனகாலம 

BUTS தனச்சார்பு 

ஆவர்ததனம் 

ஆவர்ததனமான 

ஆவாததனவிசை 

ஆவாத்தனலிது 

ஆவர்த கனலியக்கம் 

ஆழமமணி 

ஆழம் 
ஆளகூறறுககேத்திரகணிதம 
ஆராகூறுகள் 

ஆளாகூறுகளினசசுக்கள் 

ராய்தல. . 

ஆரை 

ஷரைககாவி 

ஆரைச்சிறை 

ஆரையன 

ஆரையனனள வை 

ஆரைவேகம் 

ஆரைவேகவளர்ச்இ 

. Archimedes’ spiral 

Principle of Archimedes 

Archimedes’ screw 

drill 

Argand diagram 

Meteor 

Domain - 

Hart’s linkage 

Swing 

Alternating function 

series 

Year 

Annuity - 

Abel’s test 

Abel’s theorem 

Apparatus 

Billion 

Periodic time 

function 

Periodicity 

Periodic 

force 

law 

motion 

Diving bell 

Depth 

Co-ordinate geometry 

Co-ordinates 

Axes of co-ordinates 

investigate 

Radius 

vector 

Sector 

Radian 

measure 

Radial velocity 

acceleration



இ 
இசைக்கற்றை ன கு .. Harmonie’pencil ‘ 

இசைத்தொடர் , ve “series 

இசைப்பிரிப்பு ள் ன division’ ' 

இசையிடை oan a mean 

இசையிணை ன - ~ conjugate 

இசையியக்கம் . ன “motion 

இசையிலிவி௫தம் ன .. Anharmonic ratio 

இசைவான சகி .. Consistent 

இசைவிருத்தி . .. Harmonic progression 

இசைவில்லாத ௦ .. Inconsistent 

(இசைவீச்சு . .. Harmonic range 

இடக்கைத் இருக a .. Left-handed screw 

இடக்கைத்தொகுதி த .. Left-handed system 

இடசின் ன .. Dozen : : 

இடஞ்சுழியாக ன .. Anti-clockwise, Counter-clockwise . 

இடந்தருதீர்வை ன .. Admissible solution 

இடநேரத்தொடர்புகள் ன .. Space time relations 

இடநேரவளைகோடு Le " a curve 

இடப்பெயர்ச்சி i. .. Translation ட் 

இடப்பெயர்ச்சிவேகம் ன .. Translational velocity 

இடப்பெறுமானம் .. Place value 

இடம் டட... " .. Position, Space 

இடமாற்றம் . .. Transposition 

இடமாறுதோற்றம் . : .. Parallax 

இடமையவொமழுக்கு oo .. Space centrode 

இடை வ் .. Mean, Interval 

இடைச்செருகல் . .. Interpolation 

இடைத்தூரம் os .. Span, Pitch 

இடைப்பகுப்பு + .. Medial section 

இடையான . .. Intermediate, Mean 

இடையிட்ட 2 -. Intermittent 

இடையுறுப்பு க் .. Mean term 

Qoor cB SF Loco . - oe proportional 

இடைவி௫தம் - ன ratio 

இணை . .. .. Conjugate, Link
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இணைக்காரணிகள் 

இணைக்குவியங்கள் 

இணைக்கோடுகள் 

இணைகரத் திண்மம் 

இணைகரம் 

இணை&று 

இணைச்சினைகள் 

இணைந்த 
இணைந் தமாறல் 

இணைநாண 

இணைப்பு 
இணைப்புள்ளிகள் 

இணைமாறலி 

இணையச்சு 

இணை விதெமுறாமூலம் 
இணைவிசைகள 

இயக்கச்சமன்பாடுகள 

இயக்கததளம் 

இயக்கததினபொதுச்ச்மனபாடுகள் 
இயக்கறிலைமை 

இயக்கப்பண்புக்குரிய 

இயக்கப்பண்புக்கொள்கை .. 
இயக்கப்பணபுச்சத தி 
இயககப்பண்புராய்வு 

இயககம் 

இயக்கலிசையியல் 

இயக்கவிசையியற்சமனபாடுகள் 
இயக்கலியல் 

இயககுபொறி SKC 
இயக்குவலு 

இயல்பு ப 
இயற்கையஇர்வெண் (கன்னதிர்வெண் ) 
இயற்கையாள்உ றுகள் 
இயற்கையான 

இயற்கையெண 

இயற்கை விசைகள் 
இயற்கை விதிகள் 

Co-factors 

Conjugate foci 

lines 

Parallelepiped 

Parallelogram 

Hyphen 

Co-factors 

Joint 

variation 

Conjugate chord 

Linkage 

Conjugate points 

Co-variant 

Conjugate axis 

surd 

forces 

Equations of motion 

Plane of motion 

General equations of motion 
Phase of motion 

Kinetic 

theory 

energy 

friction 

Motion 

Dynamics 

Dynamical equations 

Kinematics or Kinetics 
Shaft 

Motive power 

Tendency, Property 
Natural frequency 

co-ordinates 
Natural 

number 

forces 

laws



இரட்டைத்தொடர் 

இரட்டைநோக்கு 

இரட்டையடைப்புக்கள் 

இரட்டையுடு 

இரட்டையெண் 

இராசி 

இருகோட்டாள்கூறுகள் 

இருகோட்டூமாற்றம் 

இருகோணவாள்கூறுகள் 

இருசமக்கூறிடல் 

இருசமக்கூறிடுதல் 

இருசமபக்கச்சரிவகம் 

இருசமபக்கமுக்கோணம் 

இருசமவெட்டி 

இருசமவெட்டிச்செங்குத்து 
்... (செங்குத்திருசமவெட்டி). . 

இருதயவுரு 

இருூற்றொங்கல் 
இருபக்கமேற்பரப்பு 

இருபடிக்கணியன் 

இருபடிக்கோவை 

இருபடிச்சமன்பாடு 

இருபடிமூலம் 
இருபடிமேற்பரப்பு 

இருபடிவிகதம் 

இருபடி வி௫தமுறாமூலம் 

இருபது 
இருமாறியாள்கூறுகள் 

இருமுகக்கோணம் _- 

இருமைச்செங்கோடு 

இருமைமூனையாள்கூறுகள் . . 

இருவட்டவாள்கூறுகள் 

இரைமான்றொகையீடு 

இலக்கணம்பற்றி முடிவுகொள்ளல் 

Double series 

limit 

brackets 

star 

Even number 

Zodiac 

Bilinear co-ordinates . 

transformation 

Biangular co-ordinates 

Bisection 

Bisect 

Isosceles trapezium 

triangle 

Bisector 

Perpendicular bisector 

Cardoid 

Bifilar suspension 

Bilateral surface 

Quadric 

Quadratic expression 

equation 

Square root 

Quadric 

Duplicate ratio. 

Quadratic surd 

Score 

Binary co-ordinates 

Dihedral angle 

Binormal 

Bipolar co-ordinates 

Bicircular co-ordinates 

Riemann integral 

A priori reasoning
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இலக்கப்பெறுமானம் 

இலககம் 

இலக்ளெற்றினறேற்றம் 

இல$ூராஞசியின் சார்பு 

இலூராஞ்சியின மோதுகைச்சமன்பாடு 

இலட்சம் 

இலட்சியம் 

இலபபிளாசின சமன்பாடு .. 

இலமபேட்டின் கோசைன் லி தி 

இலாபம் 

இலாமியின சார்புகள் 

இலாமியினறேறறம் 

இலிஙகு (இ) 
இலீசளூலின் வளைகோடூகள் 

இலீசசூவினுருவங்கள் 

இலீற்றர் 
இலேசான 

இலைப்பினிறசுதேறறம 

இமிந்த 
இமிவு 
இழிவுமேற்பரப்பு 

இழிவுவர்ககம் 

இழுத்தல 

இழுப்பு 
இழுலிசை 

இழுவிசைவலு 

இழுவிசை லிகாரம 

இமை 
இமைபபலகோணம 
இளகு நிலை 

இளைப்பு 

இற்றைபபெறுமானம 

இற்றை விலை 
இறக்கககோணம் 

இறக்கம 

இறங்குதொடா 

Digit value டட 

Figure, Digit, Numeral , 

Leclert’s theorem . 

Lagrangian function’ 

Lagrange’s equation for blows 

Lakh 

Ideal 

Laplace’s quation 

Lambert’s cosine law. 

Profit 

Lame’s functions 

theorem 

Link 

Lissajous’ curves 

figures 

Litre 

Light 

Leibnitz’s theorem 

Minimum 

Minimum 

Minimal surface 

Least square 

Pull 

Drag 

Tension 

Tensile strength 

strain, 

Filament, String 

Funicular polygon 

Yield point 

Fatigue 

Present value 

Present value 

Angle of depression 

Depression, Decrement 

Descending series



இறங்கு வரிசை 

இறாததல் (இரு.) 

, இறாத்தலி 
இறா தவாண்டுத்தொகை 

இறுதியிமுவை வலு: ': 
இன் 

இனம் 

இனமாக்கல் 

இனமாக்கு 

இனமாகப்பிரித்தல் 

17 

Decending order 

Pound (Weight) 

Poundal , 

Unpaid annuity ‘ 

Ultimate tensile strength 

of (8 Qos 44 of 8) 

Class, Denomination 

Correlation 

Reduce 

Classification
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௪ 

ஈடசெய்கழகம் 

ஈடுசெய்தவூசல் 

ஈர்க்கப்பட்டவிழை 

ஈர்க்குந்திரவம் 

ஈர்ப்பமுததம் 

ஈர்ப்புமாறிலி 

ஈர்ப்புவிசையலகு 

ஈரடி 

ஈரடியான 

ஈரடிவகை 

ஈருநுப்பு 

ஈருறுப்புக்குணகம் 

ஈருறுப்புக்கோவை 

ஈருறுப்புச்சமன்பாடு 

ஈருறுப்புததேறறம் 
ஈருறுப்புததொடர் 

ஈவு 

ஈற்றுறுப்பு 

“Insurance Co. 

Compensated pendulum 

Stretched string 

Gravitative liquid 

Gravitational potential 

Constant of gravitation, Gravita- 

tional constant 

Gravitational unit of force 

Ambiguity 

Ambiguous 

case 

Binominal 

coefficient 

expression, 

equation 

theorem 

series 

Quotient 

Last term



உ 

உச்சநெடுங்கோடு 

உச்சி oe 

உச்சிக்குரிய 

உச்சிக்கோணம் 

உட்சத்தி 
உட்சில்லுரு 

உட்டொடுகை 

உட்புள்ளி 

உடுவுக்குரிய- 

உடுவுரு 

உடைதகைப்பு 

உடைமைப்பொருள் 

உடைவிகாரம் 

உண்டியல் 

உண்மேற்பரப்பு 

உண்மைக்கழிவு 

உண்மையம் 

உத்தஇிக்கணக்கு 

உதாரணம் (௨-ம்) 

உதைசட்டக்கொள்கை 

உதைப்பு 

உபகாரப்பணம் 

உபகோள் 

உபாயம் 

உய்த்தறி 

உய்த்தறிதல் 
உய்த்தறிதற்குரிய 

உய்த் தறிமுறைநிறுவல் 
உய்த்தறியத்தக்க 
உயர்கணிதம் 

உயர்சாய்வுக்கோடு 

உயர்த்துதல் 

உயர்த்துபம்பி 

உயர்ந்த 

18 

Meridian 

Peak, Apex, Vertex 

Vertical 

் angle 

Internal energy 

Hypotrochoid 

Internal contact 

point 

Sidereal 

Astroid 

Breaking stress 

Assets 

Breaking strain 

Bill 

Inner surface 

True discount 

Incentre 

Problem 

Example 

Theory of struts 

Thrust 

Bonus 

Satellite 

Device 

Deduce 

Deduction 

Deductive 

proof 

Deducible 

Advanced mathematics 

Greatest slope, Line of greatest 
slope 

Boost 

Lift-pump 

Maximum
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உயர்வினைத் இறன் 

உயர்லீச்சு 

உயாவு 

உயரம் 

உயரிடைததூரம் 

உயரிமுலிசை 

உயரெலலை 

உராயவு 

உராயவுககுணகம் 

உராய்வுக்கூம்பு 

உராய்வுக்கோணம் 

உராய்வுபபொறிபபிடி 

உராயவுவிசை 

உராயவுவிதகள் 

2G 

உருபபெருக்கம் 

உருவம 

உருவமாறறம 

உருவவமைப்பு 

உருவவெண 

உருளல 

உருளுராய்வு 

உருளை 

உருளைக்குரிய 

உருகாயாளகூறுகள 

உருளையுரு 
உரூட்டு (௨) 

உரோமா துலாக்கோல் 

உரோலினநேறறம் 

உவை த் திராசினறேற்றம் .. 

உளவட்டப்புள்ளிய௬ 

உள்வட்டம் . 

உளவடடம வரைதல் 

உவிசைகள் 

உாவேலை 

உள்ளாரை 

Maximum efficiency 

range 

Maximum 

Height 

Maximum span 

High tension 

Upper limit 

Friction 

Coefficient of friction 

Friction cone, Cone of friction 

Angle of friction 

Friction clutch 

Force of friction 

Laws of friction 

Shape 

Magnification, Enlargement 

Figure (Diagram) ௬ 

Transformation 

Configuration 

Concrete number 

Roll 

Rolling friction 

Cylinder 

Cylindrical 

co-ordinates 

Cylindroid 

Rood 

Roman steel~yard 

Rolle’s theorem, 

Weierstrass’ theorem 

Hypooycloid . 
Tuseribed circle or Incircle 
Inscribe @ circle ட் 

Internal forces 

- Work 

In-radiug



உள்ளான 

உள்ளிருசமவெட்டி 

உள்ளீட்டாள்கூறுகள் 

உள்ளீட்டூச்சத்தி 

உள்ளீட்டுச்சமன்பாடு 

உள்ளீட்ட்ப்பெறுமானம் 

உள்ளீடில் கூம்பு 

உள்ளீடில்கோளம் 

உள்ளீடில் இண்மம் 

உள்ளுருவமாகவரைதல் - 

உள்ளுறுகோணம் 

உள்ளுறுபல்கோணம் 

உள்ளுறை 

உற்பத்தி 
உறிஞசற்பம்பி 

உறிஞ்சி 

உறுதிச்சமநிலை 

உறுதிதிலை 
உறுஇிறிலைநிபந்தனைகள் 
உறுதி வட்டம் 

உறுதியான 

உறுதியானவாண்டுத்கொகை 

உறுதியில் சமநிலை 

உறுதியொழுக்கு 

உறுப்பு 

15 

Internal 

bisector 

Intrinsic. co-ordinates 

energy 

equation 

. value 

Hallow cone 

sphere 

solid 

Inscribe . . 

Re-entrant angle 

-. porygon 

Contents . " 

Origin 

Suction pump 

Sink 

Stable equilibrium 

Stability 

Conditions of stability 

Circle of stability 

Stable 

Certain annuity 

Unstable equilibrium 

Stable orbit 

Term
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oor 

ஊாக்கன் விதி 

ஊாச்குவிசை 

ஊசல் 

ஊாசலாடுபொருள்கள் 

ஊாசற்குண்டு 

ஜாசிக்கணு 

ஊாஞ்சல் 

ஊடகம் 

ஊடுருவல் 

ஊரர்விலை 

ஊற்று 

ஊாறறுமுறிஞ்சியும் 
ஊாறறுறிஞ்சியிணே 

Hooke’s law 

Effort 

Pendulum 

Rocking bodies 

Bob of pendulum, Bob 

Acnode 

Swing 

Medium 

Penetration 

Local value 

Source 

Source and sink _ 

Doublet (Hydrodynamics)



எ 1 

எச்சறுண்கணிதம் 

எச்சம் 

எஞ்சின் 

எடுகோள் 

எடுத்துக்காட்டு 

எண் 

எண்கணிதம் 

எண்குணகம் 

எண்குறியீடு 

எண்கொள்கை 

எண்கோணம் . 

எண்சட்டம் 

எண்சமன்பாடு 

எண்டொடர்பு 

எண்ணம் 

எண்ணளவில் 

எண்ணளவுக கணியம் 

எண்ணீடு 

எண்ணுக்குரிய 

எண்ணைக்குறிக்கின்ற 

எண்பெறுமானம் 

எண்மானம் 

எண்முகத்திண்மம் 

எதிர்க்கணியம் 

எதிர்க்காவி 

எதிர்க்குறிகாட்டி 

எ.திர்க்கோணம் 

எதிர்த்தாக்கம் 

எதிர்த்திருப்புதிறன் 
எதிர்ப்பக்கம் 

எதிர்ப்பெறுமானம் 

எதிர்ப்போக்கு 

எதிர்மறுப்பு 

எதிர்மறை 

எதிர்விசைகள் 

17 

Caleulus of residues 

Residues 

Engine 

Assumption 

Tlustration 

Number, Figure, Digit 

Arithmetic 

Numerical co-efficient 

Numeral notation 

Theory of numbers 

Octagon 

Number ecale, Abacus 

Numerical equation 

Number relation 

Idea 

. Numerically, 

Scalar quantity 

Numeration 

Numerical 

Numeral 

Numerical value 

Enumeration, Numeration 

Octahedron , 

Negative quantity 

vector 

index 

Opposite angle 

Reaction 

Negative moment 

Opposite side 

Negative value 

Opposite sense 

Contradiction 

Contradictory 

Opposite forces
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எதிரமைத்தல் 

எதிரான 

எதிரிடை (நேர்மாறு) 

எதிருறுப்பு 
எதிரெண் 

எல்லை 

எல்லைககுட்பட்ட 

எல்லைச்சம நிலை 

எல்லை நிபந்தனைகள் 

எலலைப்பரவளைவு 

எல்லைப்பெறு மானம் 

எலலைமேறபரப்பு 

எல்லையாரைகள் 

எலலையிலலாத 

எலலையுசாயவு 

எல்லையுள்ளசார்பு 

எல்லையுள்ள தரள 

எலலையுள்ளமாறல 

எல்லையொடொருஙகல் 

எலலையொடொருங்குன்ற 

எழுகோணம் 

எழுததிற்குரிய 
எழுததுககுணகம 

எழு.ததுகருறிகாட்டி _- 
எழுத்துச்சமன்பாடு 

எளிய 

எனியசமன்பாடு 

எளியபொறி 

எளியமுறை 

எளியவடைபபுக்கள் 

எறிகருலி 

எறிதல் 
எறிபொருள் 

எறியக்கேத் தரகணிதம் 

எறியம 

எறியவாள்கூறுகள் 

எறியியலூசல 

Subtend 

Negative, Opposite 

Contrary 

Negative term 

number 

Bound, Limit 

Limited 

Limiting equilibrium 

Boundary conditions 

Bounding parabola 

Limiting value 

Bounding surface 

radii 

Unlimited 

Limiting friction 

Bounded function 

aggregate 

variation 

convergence 

Boundedly convergent 

Septagon 

Literal 

co-efficient 

index , 

equation 

Simple 

equation 

machine 

method 

brackets 

Projector 

Project 

Projectile 

Projective geometry 

Projection 

Projective co-ordinates 

Ballistic pendulum



ஏ 

ஏக்கர் (ஏ) 

எக்கு 

எண்சோவின்றேற்றம் 

ஏது ; 

எற்றக்கோணம் 

ஏற்றம் 

ஏற்றவிறக்கம் 

எற்றுக்கொண்டவுண்(டியல் . . 

எறக்குறைய 

ஏறத்தாழ 

எறுதொடர் 

எறுவரிசை 

ல 

ஐங்கோணம் 

ஜகன்பெறுமானம் 

ஜஐந்தொகை 

ஜம்படிக்கணியன் 

19° 

Acre 

Erg 

Earnshaw’s theorem 

_ Reason 

Angle of elevation 

Increment, Elevation 

Fluctuation 

Accepted bill 

Nearly, Approximately 

Nearly, Approximately 

Ascending series 

order 

Pentagon 

Eigen value 

Balance sheet 

Quintic
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9 

ஒடுக்கம் 

ஒடுக்கல் 

ஒடுக்கற்சோதனை 

ஒடுக்கற்புள்ளிகள் 

ஒடுக்குதல் 

இத்த 

SSG Pact 

pS sCaronmb (955 /) 
ஒக்கபொருள் 

ஒத்தல் 

ஒத்தவுருவங்கள் 

ஓத்தவுறுப்புக்கள் 

ஒத்தவைப்புள்ள உருவங்கள் 

ஒத்திருத்தல் 
ஒப்பந்தம் 

ஒப்பிடு தல் 

ஒப்பீட்டுத்தேற்றம் 
ஒப்பீடு 

guy 

ஒப்புககோள் 

தப்புமை 

ஒயிலரின் மாநிலி 

ஒயிலரின்றேற்றம் 

தயிலரின்றொடர் 

தயிலரினாள்கூறுகள் 

ஒருகவருந்திணிலின்மூலகம் 

இிருகாவியின்றிருப்புதிறன் ... 

இருகுவியமுள்ள 

ஒருகூம்பினடி த்துண்டு 

ஒருகோட்டின்மூலகம் 

ஒருகோலின்றிருகல் 

ஒருகோளத்துண்டு 

Reduction 

Condensation 

test 

Points of condensation 

Reduce 

Corresponding, Equivalent, Like, 

Analogous 

Like signs 

Corresponding angle 

Analogue 

Correspondence 

Equivalent figures 

Like terms 

Homothetic figures 

Correspond 

Bond 

Compare 

Comparison theorem 

Comparison 

Correspondence 

Postulate 

Analogy 

Euler’s constant 

theorem 

series 

Eulerian co-ordinates 

Element of an attractive mass . 
Movement of a vector 

Confocal 

Frustrum of a cone 

Element of a line 

Twisting of a rod 

Segment of a sphere



ஒருங்கமைசமன்பாடு 

ஒருங்கமையிருபடிச்சமன்பாடு 

ஒருங்கல் ் 

ஒருங்கல்வட்டம் 

. ஒருங்கற் சோதனை 

நருங்குதல் 

ஒருங்குதொடர் 
தருசமன்பாட்டுத்தீர்வு 

இருசமன்பாட்டுப்பக்கம் 

ஒருசமன்பாட்டுமூலங்கள் 

தருசமன்பாட்டுருமாற்றம் 

ஒருசமன்பாட்டைத்தீர்த்தல் .. 

தருசார்பின்மொத்தமாற்றம் 

ஒருசார்பின்வரைப்படம் 

ஒருசார்பினதுநடத்தை 

ஒருசிக்கலெண்ணினமைகூறு 

ஒருசீர்ச்சங்கிலியம் 

ஒருசீரான 

தருசீமானவொருங்கல் 

ஒருசுழலிணையின்றிருப்பு திறன் 
ஒருதளமான : 

ஒருதளவிசைகள் . 

ஒரு தளவுருவிடப் பெயர்ச்சி .. 

ஒருஇண்மத்தின்முகம் 
ஒருஇருகாணியின் புரி 

ஒருதுண்டினுயரம் 

ஒருதுண்டுக்கோணம் : 

ஒருதுணிக்கையின் ச.த்.இச்சமன்பாடு 

ஒருதுணிக்கைமின்றிணிவுவேகத்திருப்பு இறன் 
தருதுணிகோவையின் சிறுபகுதி 

தருதுணிகோவையின்மூலகம் 

ஒருதுணிகோவையினங்கம் 

தருதுணிகோவையினதுதலைமைமூலைவிட்டம் . . 

ஒருதொகுதியினமுத்தம் 

ஒருதொகுதியினாள் கூறுகள் 
தருதேர்கோட்டுத் எண்டு 
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Simultaneous equation 

Quadratic equation 

Convergence 

Circle of convergence 

Test for convergence 

Converge 

Convergent series 

Solution of an equation 

Side of an equation 

Roots of an equation 

Transformation of an equation - 

To solve an equation 

Total variation of a function 

Graph of a function 

Behaviour of a function 

Modulus of a complex number | 

Uniform catenary 

Uniform 

convergence 

Moment of a couple 

Co-planar 

forces 

Displacement of o plane figure 

Face of a solid 

Thread of a screw 

Altitude of a segment 

Angle in a segment 

Energy equation of a particle 

Moment of momentum of a particle 

Minor of a determinant 

Element of determinant 

Constituent of a determinant 

Principal diagonal of a determinant 

Potential of a system 

Co-ordinates of a system 

Segment of a straight line
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ஒருபடிக்காரணி 

ஒருபடிக்குரிய 
ஒருபடிக்கோவை 

ஒருபடி சசமன்பாடு 

ஒருபடி சசார்பு 

ஒருபடிச்சினை 

ஒருபடித்தான 

ஒருபடிததான கோவை 

ஒருபடித்தான சமன்பாடு ee 

ஒருபடித்தான சார்பு 
ஒருபடிததான வகையீடடூச் சமனபாடு 

ஒருபடியலலாத 

ஒருபடியான 

ஒருபடியானவாளகூறுகள 

ஒருபடிவகையீட்டுச்சமனபாடு 

ஒருபடிவளைகோடு - 

ஒருபம்பர த இனியக்கம 

ஒருபரிஇப்புளளிகள 

ஒருபரிகிமிலுள்ள . 

ஒருபினனக்இன் சுருககல் .. 

ஒருபினன.த தினொடககம் 
ஒரு புளனிககொருபுளளியாயொ SS 

ஒருபுளளியிறசநதிகனெற 
ஒருபுள்ளியினொழுக்கு 

ஒருபெயாததொகுதி 

ஒருபோக்கு ப 
ஒருமணடலத இன செறிவு .. 

ஒருமாற்றமான 

ஒருமுடிவான 

ஒருமுறுக்கறசெறிவு 
ஒருமுனைவான 

ஒருமை 

ஒருமைத்தாய்த்தொகுதி 
ஒருமைததீர்வு 
ஒருமையமுள்ள 

ஒருமையவட்டம் 

Linear factor - 

Linear 

expression 

equation 

function 

factor 

Homogeneous 

expression 

equation இ 

function * 

differential equation 

Non-homogeneous 

Simple . 

Homogeneous co-ordinates 

Linear differential equation | 

Level curve . 

Motion of a top 

Concyclic points 

Concyclic 

Simplification of a fraction 

Reduction of a fraction 

Homographic 

Concurrent 

Locus of a point , 

Denomination 

Same sense 

Intensity of a field 

Co-variant 

Co-terminus 

Intensity of a wrench 

Co-polar > 

Unity 

Singular matrix 

solution 

Concentric 

circle



தருவகையீட்டுச்சமன்ப்ர்ட்டின்ூலம் ' 
ஒரு வட்டநாற்கோணம் Oo ப 

ஒருவரையறுத்த தொகையீட்டின். வகையீடு 

ஒருவளிமண்டலவமுக்கம். ட்ட 

ஒருவளைகோட்டின் குறை . . 

ஒருவளைகோட்டின் கூம்பி 

ஒருவளைகோட்டின் சாய்வுலிதெற் : - - 

ஒருவளைகோட்டின் . மலரி 

ஒருவளைகோட்டுச்சமசதுரம் 

ஒருவிகதத்தின் பின்னுறுப்பு 

ஒருவிகதத்தின் முன்னுறுப்பு 
ஒருவிசையின்கணத்தாக்கு 

ஒருவிசையின் கூறு ் 

ஒருவிசையின்றிருப்புதிறன் 
ஒருவிறைத் தபொருளின் நிணிவுவேக த் 

திருப்பு.திறன் 
ஒருவிறைப்பானபொருளின்சத்திச்சமன்பாடூ .. 

ஒறாவிறைப்பானபொருளின்சுழற்சி 

ஒவ்வாத 

ஒவ்வாவுறுப்புக்கள் 

ஒழுக்கதிர்வெணெ 

ஒழுக்கு 

ஒழுக்குச்சத்தி 
ஒழுக்குப்படம் 

'ஒமுக்குமையம் 

ஒழுங்கறற 

ஒழுங்கான : 

ஒழுங்கான தாய்ததொகுதி 
ஒழுங்கானவுருவம் 

ஒழுங்கு 

ஒழுங்குபடுத்தல் 
ஒளி 

ஒற்றையான 

ஒற்றையெண் 

ஒன்பது களைதல் 

23. 

Primitive of a differential equation 

Cyclic quadrilateral , 

Differentiation of a definite integral 

One atmosphere a 

Deficiency ofa curve ட 

Involute of a curve 

Gradient of a curve 

Evolute of a curve 

Quadrature of a curve 

Consequént of ratio 

Antecedent‘of a ratio 

Impulse of a force 

Component of a force 

Moment of a force 

Moment of momentum of a rigid 

body 

Energy equation of a rigid body 

Rotation of a rigid body 

Unlike 

terms 

Orbital frequency 

Orbit, Locus 

Orbital energy 

Hodograph 

Centre of an orbit 

Irregular 

Regular 

matrix 

figure 

Order, System 

Arrange 

Light 

Odd 

number 

Casting out nines
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ஒன்பதுபுள்ளிவட்டம் 

ஒன்றினிடத் திலக்கம் 

ஒன்றினிடம் 

ஒன்று 

தன்றுக்கொன்றுள்ள 

தன்றுக்கொன்றுள்ளவழுத்தச் சத்தி 

ஒன்றுகள் 

ஒன்றுபடுத்தல் 
ஒன்றுபடுத்துநுறை 

ஒன்றுவிட்ட +. 

ஒனறுவிட்டகோணம் (ஒ.வி. 2.) 

ஒன்றுவிட்டதுண்டு (மற்றைத்துண்டு) 
ஒன்றுவிட்டவிஓதசமம் 

ஒன்றையொன்றுவெட்டுங்கோடு 

ஒன்றையொன்றுவெட்டுதல் 

ஒன்றையொன்றுவெட்டும்புள்ளி 

Nine-point circle 

Unit's digit 

place 

Unity 

Mutual attraction 

potential energy 

Units 

Coincide 

Coincidence method 

Alternate 

angle 

segment 

Alternando 

Line of intersection 

Intersect 

Point of intersection



ஒட்டுகருவி 

ஒட்டுகுழாய் 

ஒட்டுதல் 

ஒணரின்முறை 
ஓப்பின் பரிசோதனை 

ஒய்வு ல 

ஓரங்குலத்திற்குத்திருத்தமா, 
ஒரமைப்புள்ள 

ஒரரைவட்டக்கோணம் 

ஒரலையின்முடி . 
தரிடமாக்கல் 

- ஒரிடமாக்கயெகாவி 

ஓரியல்புச்சார்பு. 

ஒரினமான 

ஓரினமில்லாத 

ஓரினவாள் கூறுகள் 

.. தரினஷடகம் 

ஒரூடுவின்றிசைவில் 

ஒருருவத்தின் மூலகம் 
ஒருறுப்புக்குரிய 
தருறுப்புக்கோவை 

ஒரெறிபொருளின் வீச்சு 

ஒரொழுங்கான வளைகோடு .. 

25° 

Propeller, , 

Siphon 

Propel 

Horner’s method 

Hope’s experiment 

Rest 

Correct to an inch 

Homologous 

Angle in a semi-circle 

Crest of a wave 

Localisation 

Localised vector 

Monotonic function © 

Homogeneous, Like 

Non-homogeneous 

Homogeneous co-ordinates 

medium 

Azimuth of a star 

Element of a circle 

Monomial 

Monomial, Monomial expression 

Range of a projectile 

Unicursal curve
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& 

&. அச்சு (இடையச்சு) 

கசினியின முட்டையுரு 

ஃட்டணம் 

கட்டில்லாத 

கட்டில்லா மேற்பரப்பு 

கட்டிலாவதிர்வு 

கட்டில்லாவழி 

கட்டினமையளவு 

கட்டூப்பாடில் மாறிலிநீக்கல் 

கடநதசார்பு 

கடன 

கடன்சீட்டுபபங்கு 

கடைக்கணக்குமுழை 

கணக்கடுதல் 

கணக்கு 

கணததாக$ூயக்கம 

கணததாக்கு 

கணத்தாக்குவிசை 

கண நிலைததொடுகோடு 

கண நிலைபபுள்வி 

கண நிலையான 

கணம் 

கணமையம் 

கணித தல் 

Se SEE HES 

கணிதச்செய்கை 

கணிதத்திற்குரிய 
கணிதம் 

கணிப்பு 

கணியம் 

கணியன 

கணு 

X-Axis 

Oval of Cassini 

Premium 

Free 

surface 

vibration 

path 

Degree of freedom 

Elimination of an arbitrary constant 

Transcendental function 

Debt 

Debenture share 

Practice 

Reckon 

Sum 

Impulsive motion 

Impulse 

Impuslive force 

Stationary tangent 

point 

Stationary 

Instant 

Instantaneous centre 

, Calculate 

Mathematical instrument 

operation 

Mathematical 

Mathematics 

Calculation 

Quantity 

Quantic 

Node



கணுக்கோடு 

கணுத்தளங்கள் 

கணுப்புள்ளி 

கணுவுரு 

கணுவொமழுக்கு 

கத் இிவிளிம்பு 

கதி ் 

கதிர் 

கப்பி 

கப்பிதாரங்கி 

கப்பிதாங்கயும் கயிறும் 

கயிறு 

கருத்து 

கருதல் 

கருதுனற 

கருதுகோள் 

கருதுமமைப்பு 

கருவி 

கல் (1கல்--14 இருத்தல்) . 

கலப்பினக்கணியம் 

கலப்பினக்கூட்டல் 

கலப்பினக்கோவை 

கலப்பினங்கழித்தல் 

கலப்பினப்பெருக்கல் 

கலப்பினம்வகுத்தல் 

கலப்பினமான 

கலப்பினவெண் 

கலப்புப் பின்னம் 

கலப்பெண் 

கலவை 

கலவையெண்் 

கலன் (௧) 

கலிலியோவின் சட்டம் 

கலை (கோணம்) 

கவர்ச்சி 

g-—-J. N. B 13038 (9/59) 
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Nodal line 

planes 

point 

Nodoid 

Node locus 

Knife-edge 

“Speed 

Ray 

Pulley 

Block (Pulley) 

Block and tackle 

String 

Thought 

Inference 

Hypothetical 

Hypothesis 

Hypothetical construction 

Construction (for proof), Instrument 

Stone 

Compound quantity 

addition 

expression 

subtraction 

multiplication 

division , 

Compound 

number 

Mixed fraction 

number 

Mixture, Composite 

Composite number 

Gallon 

Galilean frame 

Minute (Angle) 

Attraction
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கவராயம் 

கவியக்கோடு 

கவியக்கோணம் 

கவியத்தூரம் 

கவியம் 

கவுசினாள் கூறுகள் 

64 99 க 

கழிக்கப்படுமெண் 

கழித்தல் 

கழித்தல் விதச௪:௰ம் 

கழித்தற்குறி 

கழிமுதலெண் 

கழிவு 

களைமுறை நிறுவல் 

கற்பனைக்கணியங்கள் 

கற்பனைக்கோடு 

கற்பனைப்புள்ளி 

கற்பனைமூலம் 

கற்பனையான 

கற்பனையெண் 

கற்பனைவிசைகள் 

கற்றை 

கறங்குதல் 

கறங்கும்பம்பரம் 

கறங்குமெறிபொருள் 

கனம் 

கனமீற்றர் (௧.மீ.) 

கனமூலம் 

கனவங்குலம் (௧. அங்.) 
கனவடி 

கனவளவு 

கனவளவுவிகாசம் 

கனவளவை 

வைக்குறித்து “ந” வைவகையிடுக .. 

A pair of compasses 

Apsidal line 

angle 

distance 

Apse 

Gaussian co-ordinates 

Differentiate Y with respect to X 

Subtrahend 

Subtraction, Deduction 

Dividendo 

Minus sign (-) 

Minuend 

Discount, Reduction 

Proof by exhaustion 

Imaginary quantities 

line 

point 

root 

Imaginary 

number 

Fictitious forces 

Pencil 

Spin 

Spinning top 

projectile 

Cube, cubic 

Cubic metre 

root 

inch 
foot 

Volume 

strain 

Cubic measure



கா 

காசு 

காசுக்கழிவு 

- காட்சியுண்டியல் 

காட்டி 

காட்டுதல் 

காடனின்முறை 

காப்புத்தொகுதி 
காப்புவிசை 

காமாச்சார்பு 

காரணகாரியலிதி 

காரணம் 

காரணி 

காரணிகளாகப் பிரித்தல் 

காரணிகாணல் 

காரணிகாணுதல் 

"காரணியம் 

- தால் (குவா) 

கால்வட்டம் 

காலம் 

காவி 

காவிக்கூட்டல் 

காவிக்கோணம் 

காவிகளைக்கழித்தல் 

காவிகளைக்கூட்டல் 

காலிச்சமன்பாடு 

காவிமாதிரியுரு 

காவிமிணைகரம் 

காவிவரிப்படம் 

காற்பகுதி 
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Money 

Cash discount 

Bil at sight 

Pointer 

Indicate 

Cardan’s method 

Conservative system 

force 

Gamma fanction 

Law of causation 

Reason 
Factor 

Resolve into factors 

Factorisation 

Factorise 

Factorial 

Quarter 

Quadrant 

Period 

Vector 

addition 

Vectorial angle 

Subtraction of vectors 

Addition of vectors 

Vectorial equation 

Vector model 

Parallelogram of vectors 

Vector diagram 

Quadrant
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ஐ 

இடைக்கூறு 

இடைக்கோடு 

இடைக்கோணம் 

கிடைத்தளம் 

இடைததூரம் 

இடைப்படம் 

இடையச்சு 

தடையான 

இடையூசல 

Bo Sex 

கிரகரியின்றொடர் 

கிராம (இ) 

கரீனின் றேற்றம் 

கிரேன் (கரே) 

கிலோக்ராம் (8. 8.) 

கிலோமீற்றர் (8. மீ.) 

கிலோவுவாற்று (௪. ௨.) 

கிழமை 

களைததேற்றம் (8. தே.) 
சறைவுன் (6) 
கினி 

& 

8ழககுறி 
கீழ்ச்செலகோடு 

8ம் ததொடுகோடு 
Brow mie 

8ழ்முகவமுக்கம் 
&மிடை 

foi (6' = & Bm) 

Horizontal component 

line 

Angle of repose 

Horizontal plane 

Abscissa - 

Plan 

X-Axis 

Horizontal 

pendulum 

range 

Gregory’s series 

Gram, Gramme 

Green’s theorem 

Grain 

Kilogram 

Kilometre 

Kilowatt 

Week 

Corollary 

Crown (coin) 

Guinea 

Suffix 

Sub-normal 

Sub-tangent 

Sub-multiple 

Downward pressure 

Sub-interval 

Dash



கு 

குண்டு 

குண்டுநூல் 

குண்டூமட்டம் 

குணகம் 

குடமானியன் சார்பு 

குத்தளவு 
குத்துயரம் 

குத்தெதிர்க்கோணம் 

குத்தெதிரான 
குமிழிகள் : - 

குரோசு 

குலிடினசின்றேற்றம் 

- குவாட்டர் (குவா.) 

குவாட்ட (கு) 
குவிதல் 

குவிந்த தன்மை 
குவிந்ததேர்கோட்டுருவம் 

குவித்தபல்கோணம் 

குவியதீதூரம் 

குவியநாண் 

குவியப்புள்ளி 

குவியம் 

குவியல் 

குவியற்புள்ளிகள் 

குவிவான 

குழப்புவிசை 
கு ம்பிய .தாடர் 

குழம்பியவொழுக்கு 

குதி 
குழிவான 

குழிவு 
குறி 
குறிகாட்டி 

குறித்தல் 
குறித்தலிலை 
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Link 

Plumb line 

level 

Coefficient, Modulus, 

Gudermannian function 

Offset 

Altitude 

Vertically opposite angle 

opposite 

Bubbles 

Gross 

Theorem of Guldinus 

Quarter 

Quart 

Converge 

Convexity 

Convex rectilineal figure 

polygon 

Focal distance 

chord 

point 

Focus 

Accumulation 

of points 

Convex 

Disturbing force 

Deranged series 

Disturbed orbit 

Cavity 

Concave 

Concavity 

Sign 
Index . 

Denote, Mark, Represent, Plot 

Marked price
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குறிப்பிட்ட 

குறிப்பிட்டதீர்வு 

குறிப்பிட்டதொகையீடு 

குறிப்பிட்டவகை 

குறிப்பிடாத 
குறிப்பு 
குறியீட்டுக்கோவை 

குறியீட்டுச்சார்பு 

குறியீட்டுவிளக்கம 

குறியீடு 

குறிவழக்கு 
குறிலிதி 
குறுக்கச்சு 

குறுக்கதிர்வு , 
குறுக்கம் 

குறுக்கலை 

குறுக்கான 

குறுககயேக்கம் 

குறுக்குககோடு 

குறுககுச்சுமை 

குறுககுப்பெருககல் : 
குறுக்குபபொதுத்தொடுகோடு 

GMEGON Std 

குறுககுவெட்டி 
குறுக்குவெட்டு (க. அக்குவெட்டுமுகம்) 
குறுககுவேகம் 

குறுககுவேகவளர்ச்சி 

குறுக 
குறுங்கால நாணயமாற்று 

குறைத்தல 

குறையுஞ்சாச்பு 

Particular, Definite 

solution 

integral 

case , 

Indefinite 

Representation 

Symbolic expression 

function 

representation 

Notation, Symbol 

Sign convention 

Rule of signs 

Transverse axis 

vibration 

Abbreviation 

Transverse wave 

Transverse 

motion 

Transversal 

Transverse load 

Cross multiplication 

Transverse common tangent 

Cross ratio 

Transversal 

Cross-section 

Transverse velocity 

acceleration 

Short 

exchange 

Decrease 

Decreasing function’



கூ 

கூட்டம் 

கூட்டல் 

கூட்டல் கழித்தல் வி௫த்சமம் 

கூட்டல் விதெசமம் 

கூட்டல் விருத்தி (கூ. வி.) .. 

கூட்டலிடை (கூ. இ.) 

கூட்டவேகம் 

கூட்டற்சூத்திரம் 
கூட்டற்றொடர் 

கூட்டு 

கூட்டுக்கடைக் கணக்குமுறை 

கூட்டுச்சட்டம் 

கூட்டுத்தொகை 

கூட்டுத்தொழில் 

கூட்டுதல் 

கூட்டுப்பலன் 

கூட்ட்ப்பின்னம் 

கூட்டுமெண் 

fal Gacy 

Goi sein 

கூட்டுவிததம் 

கூட்டுவிதெமுறாமூலம் 

கூட்டுவிதி 

கூட்சேல் 

கூடுஞ்சார்பு 

கூடுதல் 

கூம்பகம் 

கூம்பல் 

கூம்பி 

கூம்பின் மேற்பரப்பு 

கூம்பின் வெட்டுக்கோடு 

கூம்பு னு 

கூம்புதருகோடு (கூம்பு கோடு) 

கூம்புருவமான 
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Group, Assemblage 

Summation, Addition 

Componendo et dividendo 

Componendo 

Arithmetic or Arthmetical prog. 

ression 

Arithmetic mean 

Group velocity 

Addition formula 

Arithmetical series 

Compound 

practice 

bar 

Amount, Sum 

Partnership 

Compounding, Add 

Sum 

Compound fraction 

Addend, Addendum 

Compound interest 

proportion 

ratio 

surd 

rule 

pendulum 

Increasing function 

Increase 

Pyramid 

Tnvolution 

Involute 

Surface of a cone 

Conic section 

Cone 

Conic 

Conic
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கூம்பூசல் 

கூம்பெறியம் 

கூர் 

கூரஙகோணம் 

கூர்ங்கோணழுக்கோணம் 

கூர்நுனிக்குமாய் 

கூருக்குரிய 

கூரொழுககு 

கூறு! 

கெ 

கெபபிளரின் விதிகள் 

கே 

கேத் திரகணிதம் 

கேள்விப்பணச்£ட்டு 

கேள்வியுணடியல 

Conical pendulum 

projection 

Cusp 

Acute angle . 

Acute-angled triangle 

Jet 

Cuspidal 

Cusp locus 

Component 

Kepler’s laws 

Geometry 

Demand draft 

Bill of demand



கையிருப்பு 

கொ 

கொஞ்சுகின்ற 

கொஞ்சுதளம் 

கொஞ்சவட்டம் 

கொஞ்சுவளைகோடு 

கொடுூபட்டபங்கு 

கொடுபடாப்பங்கு 

கொள்கை 

கொள்விலை 

கொள்ளளவு 

கொள்ளுதல் 

கொதறியோலின் விசை 
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Balance in hand 

Osculating 

plane 

circle 

curve 

Tssued share 

Unissued share 

Theory 

Cost price 

Capacity 

Contain 

Coriolis’ force
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கோ 

கோியினொடுக்கற் சோதனை 
கோசின் றேறறம் 
கோசேக்கன (கோசே) 

Ganong! 

கோசைன் (கோகை) 

கோசைன சூத்திரம் 

கோசைன விதி 

கோட்டாள் கூறுகள் 

கோட்டூச்சிறு சில்லி 

கோட்டொகுதி 

கோடி 

கோடு 

கோணசூறைகள் 

கோணத் திணிவுவேகம் 
கோணம் (7) 

கோணமாரு நிலையுருமாறறம் 

கோணமுனை 

கோணவாள கூ அகன் 

கோணலிட்டம் 

கோணவயியக்கம் 

கோணவிலகல 

கோணவேகம் 

கோணவேகவளர்ச9ி 

கோணவேறறம 

கோதான்சன (கோதா) 

கோல 

கோவை 

கோள 

கோளகளிவிடைவெளி 

கோளககோணம 

கோளகேத்திரகணிதம 

கோளததிரிகோண்கஹணி 
'கம்.. 

கோள க இறகூரிய 

கோள ககுணரு 

கோொளாம 

கோகு மேறபரப்பு 

கோளவ TTF, MEET 
கே £ளாவுரு 

கோலியககம 

Cauchy’s Condensation Test 

Gauss’ theorem 

Cosecant 

Arccosine 

Cosine 

formula 

law 

Line co-ordinates 

Line-roulette 

Planetary system 

Crore 

Line 

Arms of an angle 

Angular momentum 

Angle 

Conformal transformation 

Vertex of an angle 

Spherical co-ordinates 

Angular diameter 

motion 

deviation 

velocity 

acceleration 

Altitude 

Co-tangent 

Rod 

Expression 

Planet 

Interplanetary space 
Spherical angle 

geometry 

trigonometry 

Spherical 

segment 

Sphere, Orb 

Spherical surface 

co-ordinates. 
Spheriod 

Planetary motion



௪ 

சக 

சகக்குறி 

சங்கலி 

சங்கிலிக்குண்டுகள் 

சங்கலிகளின் கணத்தாக்கிமுவிசை 

சங்லியத் இண்ம மேற்பரப்பு 

சங்கலியம் 

சட்டம் 

சட்டவூசல் 

சட்டிமம் 

சடத்தன்மையுள்ள 

சடத்துவச்சட்டம் 

சடத்துவத்தலைமைத்திருப்பு திறன்கள் 

சடத்துவத்திருப்புதிறன் 
. சடத்துவப்பெருக்கம் 

சடத்துவம் 

சடத்துவமையம் 

சடத்துவவிதி 

சடபபொருள் 

சடம் 

சத்தி 
சததிக்காப்பு 

சத் திச்சமபங்கீடு 

சத் திச்செலவு 

சத் திச்சொட்டு ௦ 

சத்திச்சொட்டு நிலையியக்கவியல் 

சத் இ.த்.த.ததுவம் 

சத்இட்படி 
சத்தியலகு 
சத்திவிகாரம் 

சதக்கிராம் (௪த. ௪) 

சதம் 

சதமக்கராம் (௪. &) 

சதமமீற்றர் (௪. மீ) 

சதமமீற்றர் ராம் செக்கன் அலகுகள் 

37 

Plus 

sign 

Chain 

Links of chain 

Impulsive tension of chains 

Catenoid 

Catenary 

Frame, Scale 

Bar pendulum 

Sextant 

Inert 

Inertial frame 

Principal moments of inertia 

Moment of inertia 

Product of inertia 

Inertia 

Centre of inertia 

Law of inertia 

Matter 

Matter 

Energy 

Conservation of energy 

Equipartition of energy 

Dissipation of energy 

Quantum of energy 

mechanics 

Principle of energy 

Energy level 

Unit of energy 

Energy strain 

Hectogram 

Cent 

Centigram 

Centimeter 

Centimeter gram second units
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சதம்முறை 

சதமீற்றர் (சத. மீ. .. 

“சதலீதம 

சதுரக்கோடடுத தாள் 

சதுரத் இண்மம் 

சதுரம் 

சதுரமீற்றர் (சது. மீ.) 

சதுரவடி 

சதுரவளவை 

சநதிப்பு 
சந்திப்புபபுள்ளி 

சந்திரனினியககம் 

சந்தை விலை 

சமகாவை இரவு 

சமகாலவலைவிலலாத 

சமகாலஷசல் 

சமகூட்டல 

சமகோணசசுருளி 

சமகோணமான 

சமகோணமுக்கோணஙகளை 

சமசா ன 

சமச்சீர்த் தாய்த்தொகுதி 

சமசசேரச்சு 

சமசசாரலலா த 

சமச்சீரான 

சமசசீரினமை 

சமசற்றளவளள 

சமததொடுகோடடச௬ு 

சமத்தெ £ஈடுகோட்டுக்குரிய 

சமத்தொடுகோட்டுமையம் 

சமதிணிவுததொகுஇ 
_. சமதிருப்புதிறததொகுஇ 

சம 3ாரமான 

சமநிலை 

சமறிலைநிபந்தனைகள 

சமநிலையுருவம் 

Fu Seow oD) 

Centesimal system 

Hectometer 

Per Cent, percentage 

Squared paper 

Cube 

Square 

Square metre 

Square foot 

Square measure 

Concurrence 

Point of concurrency 

Moon’s motion 

Market value 

Isochronous vibration 

Aperiodic 

Isochronous pendulum 

Equal addition 

Equiangular spiral 

Equiangular 

triangles 

Symmetry 

Symmetric matrix 

Axis of symmetry 

Asymmetrical, Skew, 7,Unsymmet- 
rieal 

Symmetrical 

Asymmetry 

Isoperimetrica] 

Radical axis 

Radical 

centre 

Equimassed system 

Equimomental system 
Equidistant 

Equilibrium 

Conditions of equilibrium 

Figure of equilibrium 
Stability of equilibrium



சமப்படுத்துதல் வ ச 

சமப்பெறுமானத்தத்துவம் +: 

சமபக்கமான லட ae 

சமபக்கமுக்கோணம் 

சமம் 

சமமாய் 4 oe 

சமமின்மை 

சமவமுத்தமேற்பரப்பு 

சமவளவுக்கோடுகள் 

சமலவிசையிலிவி௫தம் 

சமவியல்பு .e . 

சமவியல்புடைய  .. a 

சமவிராக்காலம் ல we 

சமவெப்பக்கோடு 

சமவெப்பநிலையாள்கூறுகள் லச 

சமவெப்பதநிலையுள்ள 

சமவெப்பறிலைவிரிவு 4 

சமன்படூத்துதல் 

சமன்பாட்டுப்படி 

சமன்பாட்டுமடங்குமூலங்கள் 

. சமன்பாட்டுறுப்பு 

சமன்பாடு 

சமனான + கு 

சமனில்பச்கமுக்கோணம் 

சமனிலி 

சமாந்தரத்தட்டுக்கள் 

சமாத்தரம் 

சமாந்தரமாக்கல் 

சமாந்தரமானா 

சமாந்தரவச்சுத்தேற்றம் 

சமாந்தரவிசைகள் 

சமாந்தரவிசைமையம் 

சய 

சயக்குறி 

சர்வசமம் 

சர்வசமன்பாடு 
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Balance 

Principle of equal values 

Equilateral 

triangle 

Equality, At par 

At par (Stocks) 

.' Inequality 

Equipctential surface 

Isometric lines 

Equianharmonic ratio 

Isotropy 

Isotropic 

Equinox 

Tsothermal 

co-ordinates 

Isothermal 

expansion 

Equate 

Degree of equation 

Multiple roots of equation 

Member of equation 

Equation 

Equal 

Scalene triangle 

Inequality 

Parallel plates 

Parallelism 

Collimation 

Parallel 

Theorem of parallel axes 

Parallel forces 

Centre of parallel forces 

Minus 

Negative sign, Minus sign 

Congruency 

Identity
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சர்வசமனான 

சர்வதேசவலகுகள் .. ன 

சரக்குமுதலும் பங்கும் 

சராசரி 

சராசரிக்கட்டில்லாவழி 

சராசரிக்கதி 

சராசரிப்பெறுமானத்தேற்றம் 

சராசரியான 

சரிவகத்திண்மம் .. 

சரிவகம் ் 

சறிவச்சு 

கரிவான oe oe 

சரிவானசமச்சர்த தாய்த்தொகுதி 

சரிவான மோதுகசை 

சரிவானவடி த் தண்டு 

சரிவானவரியம் 

சரிவுக்கூம்பகம் 

சரிவுக்கோணம் 

சரிவுதகளம் 

சரிவுத் தனமை 

சரிவுப்பத்கங்கள் 

சவ்வு 

சவர்க்காரக்குமிழி 

சவர்க்காரப்படலம் 

Congruent, equal in all respect, 

identical, identically equal 

International units . 

Stock and Shares 

Average 

Mean free path 

Average speed 

Mean value theorem 

Mean 

Trapezoid 

Trapezium 

Oblique axis 

or skew 

Skew symmetric matrix 

Oblique impact 

frustrum 

prism 

pyramid 

Angle of declination 

Oblique plane 

Declination, Obliquity 

Obligue sides 

Membrane 

Soap bubble 

film



சா 

சாண் 

சாதனங்கள் 

சாதாரணமான 

சாமானின்றேற்றம் . 

சாய்சதுரத் இண்மம் . 

சாய்சதுரம் 

சாய்தளம் 

சாய்வு 

சாய்வுக்கோணம் 

சாய்வுவி௫தம் 

சாயுயாம் 

சார்சமநிலை 

சார்ந்த 

சார்த்தமாறி 

சார்பின்மாறி 

சார்பு ௪ (௧)--௧ வின்சார்பு 

சார்புக்கதி 

சார்புக்குரிய 

சார்புகளுடைய கணநிலைப்பெறுமானங்கள் .. 

சார்புச்சமன்பாடு 

சார்புநுண்கணிதம் 

சார்புப்பெறுமானம் 

சார்வமு 

சார்வேகம் 

சார்வேகவளர்ச்சி 

சாரடர்த்தி 

காராத 

சாராமாறி 

சாராமாறிச்சமன்பாடு 

சாரிடப்பெயர்ச்சி 

சாரியக்கம் 

சாருன்ற 

சாரொழுக்கு 
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Span 

Appliances 

Ordinary 

Salmon’s theorem 

Rhomboid 
Rhombus 

Inclined plane 

Dip, Inclination 

Angle of Dip, Angle of inclination 

Slope, Gradient 

Slant height 

Relative equilibrium 

Dependent 

variable 

Argument of a function 

Function 

Relative speed 

Functional 

Stationary values of functions 

Functional equation 

calculus 

Relative value 

error 

velocity 

acceleration 

. density 

Independent 

Parametric Independent variable | 

Parametric equation 

Relative displacement 

motion 

Relative 

orbit
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5 

இக்கலான 

சிககலுறுப்புக்கள் 

சிககலெண் 

சிககறகணியம் 

சிக்கற்பினனம 

சிககறறொடா 

சிககனமாறி 

சிஞசலாகோடு 2 

சிஞசனின் விதி 

சிதைந்த மேற்பரபபு 

சிதைநத வளைகோடு 

சிலவு 

ிலலுமசசாணியும 

சிலின (ர) 

8௪௬ 

சறறசசுககோளவுரு 

சிறபபுசசமலபாடு 

சிபைபுபபுள்ளி 

சிப்பு மூலஙகள 

சிபபுவஷ 

சிறுப்புவவைகோடு 

சிறபபொருமை 

சிறிய (Aim vad) 

சிறுசில்லி 

*) எ றமைவரிசை 

(2 ) லை 

ரை 

சனை . 

இனைகள ர்கபபிரிததல் 

சினைாகாஷ 

சினைகாணுதல் 

சினையகம் 

சோழ 

terms 

number 

quantity 

fraction 

series 

variable 

Simson line 

Simpson’s rule 

Degenerate surface 

curve 

Wheel 

and axle 

Trochoid 

Shilling 

Minor axis 

Oblate spheroid 

Characteristic equation 

’ point 

roots 

Special case 

Characteristic curve 

Singularity 

Minor 

Roulette 

Minor segment 

chord 

Minor 

Order of smallness 

Minor arc 

Arm 

Factor 

Resolve into factors 

Factorisation 

Factorise 

Factorial



௪ 

சிக்கன (சக) 

2 

சுரம் 

சுருக்கக்குறியீடு 

சுருக்கமுறைக்கழித்தல் 

சுருககமுறைக்கூட்டல் 

சுருக்கமுறைப்பெருக்கல் 

சருககமுறைவகுத்தல் 

சுருககல் 

சுருக்குதல் 

FH BED 

சுருதி 
சுருள 

சுருளி 

சருளிலில் 

சுவாட்சு சமனிவி 

சுழலாத 

சுழலிடம் ல 

சுழலிணை . 

சுமலினைக்காவிவகைக் குறிபபு . . 

சுமலிணைத்திருப்புஇிறன் 
FLD OY SOd 

F LPB fb SOND 
FLO Ot Fey 

சுமலும்பாய் பொருள் 

FLA 

சுமற்க்கணமையம் 

சழமறசிககாலம் 

சுமற்குித்தானம் .. 

சுழற்சியச்சு 

சழமற்சியஇர்வெண் 

அழற்கியியக்கம் 
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Secant 

Note 

Abridged notation 

Contracted subtraction 

addition 

multiplication 

division 

Simplification 

Simplify, Reduce 

Contraction 

Pitch 

Coil 

Spiral 

spring 

Schwart’s inequality 

Trrotational 

Fulerum 

Couple 

Vector representation of a couple 

Moment of a couple 

Rotate 

Rotating plane 

liquid 

of fluid 

Rotation 

Instantaneous centre of rotation 

Period of rotation 

Pivot 

Axis of rotation 

Frequency of rotation 

Rotary motion, Motion of rotation
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சுழிகருவிறிறுத்தி 
சுழிகாட்டி 

சுழிகாட்டியியக்கம் 

சுழிகாற்று 
சுழிஇசைகாட்டி. 

சுழிநீர் 

சுழிப்பு 

சுழிபொருளியல் 

சுமியாரை 

சுற்றச்சு. . 

சுற்றல் 

சுற்றளவு 

சுறறனமேற்பரப்பு 

சுறறனீள்வளையத் இண்மம் 

சுற்றாரை 

சுற்று 

சுறறுதல் 
சுறறுமையம் 

சுற்றுருவமாகவரைதல் 

சுறறுவட்டம் 

சுற்றுவட்டம் வரைதல் 

சுற்றோடடம் 

சூத்திரம் 

சூலினசமவலு 

சூழி 
சூழுதல் 

சூழுமேற்பரப்பு 

Gyrostat 

Gyroscope 

Gyroscopic motion 

Eddy 

Gyrocompass 

Eddy 

Gyration, Vortex 

Gyrostatics 

Radius of gyration 

Axis of revolution 

Revolution 

Perimeter 

Surface of revolution 

Ellipsoid of revolution 

Circum -radius 

Periphery, Revolution, Girth 

Revolve 

Circum-centre 

Circumscribe a figure 

Circum-circle, Circumscribed. circle 

Cireumscribe a circle 

Circulation 

Formula 

Joule 

Joule’s equivalent 

Envelope 

Envelope 

Enveloping surface



“ச 

செக்கன் . 

'செக்கனூசல் 

'செங்குத்தச்சு 
செங்குத்தச்சுத்தேற்றம் 

செங்குத்தான 

'செங்குத்தானவெகிர்த்தாக்கம் .. 

செங்குத்தினடி 
செங்குத் தினம் 

(செகுத்து 

'செங்குத்துக்கோடு 

செங்குத்துத்தளம் .. 

'செங்குத்துத்தாய்த்தொகுதி 

செங்குத்துத்தூரம் .. 

'செங்குத்துப்பிரிப்பு . 

செங்குத்துமையம் 

'செங்குத்துவட்டங்கள் 

செங்குத்துவீசகோடு 

'செங்குத்துவேகம் 

செங்குத்துவேகவளர்ச்சி 

செங்குத்தெறியம் 

செங்கோடு 

செங்கோணம் (செங். 7) 

'செங்கோணமுக்கோணம் 

செப்பஞசெய்கை 

செம்பக்கம் 

செம்மை 

செம்மையான 

செம்மையில்லாத 

செம்மையின்மை 

செய்கருவி 

செய்துகாட்டல் 

செய்முறை கு 

செய்முறைக்கேத்திரகணிதம் 

செய்முறையலகுகள். . 

செய்முறை விஞ்ஞானம் 

செயன்முறை 
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Second (Time, Degree) 

Seconds pendulum 

Normal axis 

Theorem of perpendicular axes 

Orthogonal, Normal, Perpendicular 

Normal reaction 

Foot of perpendicular 

Orthogonal family 

Perpendicular 

Normal line 

Perpendicular plane 

Orthogonal matrix 

Perpendicular distance 

Normal resolution 

Ortho-centre 

Orthogonal circles 

trajectory 

Normal velocity 

acceleration 

Orthogonal projection 

Normal 

Right angle 

Right-angled triangle 

Adjustment 

Hypotenuse 

Accuracy 

Right, Accurate 

Inaccurate 

Inaccuracy 

Operator 

Demonstrate 

Operation, Process’ Working 

' Practical geometry 

units 

science 

Procedure
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செலவு . Debit 

செலுத்தப்படுதன்மை Transmissibility 

செலுத்தி ் Directrix 

செலுத் திவட்டம் Director circle. 

செலுத்துபம்பி Force pump 

செவ்வகததிண்மம் .. Cuboid 

செவ்வகத்துவாசம் Rectangular aperture 

செவ்வகம் Rectangle 

செவ்வகலம் . Latus rectum 

செவ்வகவுருவுள்ள .. Oblong 

செவ்வட்டவுருளை Right circular cylinder 

செவ்விய நிறுவல் Rigorous proof 

செறிசுமை Concentrated load 

Ge 

சேர்ககை Composition 

சேர்மானக்கொள்கை Theory of combination 
சோமானம் + Combination 

சேவாவின்றேற்றம் .. Ceva’s theorem 

ச 

சைபா Cipher 

மச Sine 

ont sot- 4b Aresine 

சைன சூததிரம 

சைன்வளைகோட்டுக்கணியம் 

சைனவைகோடு 

Sine formula 

Sinusoidal quantity 

Sine curve 

சோ 

சோடி Pair 
சோதனை Test 

ஞு 

ஞாயிற்றண்மை நிலைததூரம் Perihelion distance 
ஞாயிற்றுசசேய்மை நிலைத காசம் Aphelion distance



த் 

தகடு oe 

ககாப்பின்னம் 

தகுபின்னம் 

தகைப்பு 

தகைப்புச்சழலிணை . . 

தகைப்புவிகாரவளைகோடு 

துங்கப்பவுண் 

தசக்கிராம் (த௪. இ) .. 

தசகோணம் ' 

தசமக்ராம் (த. இ) .. 

தசமக்குறியீட்டுமூறை 

தசமக்குறியீடு 

தசமக்கூட்டு 

தசமத்தொடர்பு 

தசமதானம் 

தசமப்புள்ளி 

தசமபின்னம் 

தமம் 

தசமமாக்குதல் 

தசமமீற்றர் (த. மீ) .. 

தசமிற்றர் (த௪. மீ) 

குட்டு 

தட்டைமேற்பாப்பு 

குட்டையான 

SLES 

குடம் 

தடிப்பு 

தடுத்தல் 
குடை 

தணிததவதிர்வு 
தணித்தவலைவுகள் .. 

தந்தி 
தந்திரம் 
கர 

கரகன் 

கர்கு 

தரவு 
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Lamina 

Improper fraction 

Proper fraction 

Stress 

couple 

strain curve 

Sovereign 

Decagram 

Decagon 

Decigram 

Decimal notation 

notation 

Mantissa 

Decimal relation 

place 

point 

fraction 

Decimal 

Decimalize 

Decimeter 

Decameter 

Plate, Lamina, Disc, Scale 

Flat surface 

Flat 

Obstacle 

Loop 

Thickness 

Resist 

Resistance 

Damped vibration 

oscillations 

String 

Device 

Into (x) 

Broker 

Brokerage, Commission 

Data
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Soe 

SUES SLO 

SHES HAD 

தருக்கவொழுங்கற்ற 

தலம்பேட்டின்சோதனை 

தலம்பேட்டின்றததுவம் 

தலைழே 
தலை£ழச்சமன்பாடு ... 

தலைகழ்ச்சருளி 

தலை£ம்முனைவுக்கோடு 

திலை$மூலிதெசமம் 

தலை€மோக்குதல 

கலை$மாதல 

Ses Loner 

தலைமைத தளம் 

தலைமையச்சு 

தலைமையாளகூறுகள 

குமையான 

தவைமைவெட்டுமுகம் 

கலையிடு 

தவனை ததொகை 

தவனைப்பஙகு 

தவனையாணடூத்தொகை 

தவாளித தகப்பி 

தலிர்க்கத்தகக 

களகுரகை 

SBM ID ன 

திளககேத இரகணிதம் 

தளக்கோணம 

களாம் 

SATS 

SHLOMO 
குற்றொடை 

SIO 

கனமைகாட்டி 

தன்வெப்பம் 

கன்னிணையான 

௪ 

௪ 

Balance, scale 

Balance scale, Scale pan 

Logic 

IMogical 

D’Alembert’s test 

D’Alembert’s principle 

Reciprocal 

equation 

spiral 

polar 

proportion 

Invert 

Inversion 

Reciprocal 

Principal plane 

axis 

co-ordinates 

Principal 

section 

Interference 

Instalment 

Deferred share 

annuity 

Grooved pulley 

Negligible 

Repulsion ் 

Repel 

Plane geometry 

angle 

Plane 

Relaxation 

Specific rotation 

Self-adjoint 

Property 

Discriminant 

Specific heat 

Self- conjugate



தன்னீர்ப்பு 

தன்னீர்ப்புப் போத்தல் 

கன்னு ௬வடைதற்குணகம் 

தனி os 

தனிக்கடைக்கணக்குமுறை 

SOMES) 

தனிக்குணகம் 

தனிப்பின்னம் 

தனிப்பூச்சியம் ..' 

தனிப்பெறுமானச்சார்பு 

தனிப்பெறுமானம் ., 

தனியலகு 

தனியாக்கல் 

தனியான 

தனியிசையியக்கம் 

தனியுறுப்பு 
தனியூசல் 

தனிவட்டி 

தீனிவிஓதசமம் 

தனிவிசிதமுறாமூலம் 
தனிவேகவளர்ச்சி 

தா 

தாச்கமும் எதிர்த்தாக்கமும் .- 

தாஞ்சன் (தரன்) 

தாம்பு 

தாய்த்தொகுதி 
காரை 

தாழ்நோக்கு 

தாழிழுவிசை 
தாள் 

தான்! 

தானம் 

oe 
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Specific gravity 

bottle 

Coefficient of restitution 

Absolute 

Simple practice 

Absolute speed 

coefficient 

Simple fraction 

Absolute zero — 

Single-valued function 

Absolute value 

unit 

Isolate 

Simple 

harmonic motion 

Absolute term 

Simple pendulum 

Interest 

proportion 

surd 

Absolute acceleration 

Action and reaction 

Tangent 

Rope 

Matrix 

Jet 

Lower limit 

Low tension 

Stand 

Arctangent 

Position
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தி 

திசை 

'இசைக்கோசைன் 

'இசைகொண்ட ய 

'இசைகோட்சோக்கை 

,நஇிசைகோள் 

,திசைகோளியல்பு 

'திசையெண் 

'இசைவிற்றளம் 

தட்டம் 

திடடமான “+ 

'திணமககூமபு 

தஇிணமககேத்திரகணிதம் 

'இணமககோணம் 

'தணமக்கோளம் 

துணமம 

இணமவரைபபடவெறியம் 

இணாமவுருளை 

Garay 

இணிவுககாப்பு 

இணிவுமையம் 

இணிவுவேகககாப்பு . . Ss 

DavfiayQsus_o 

Ye
s ிமோவரிவறேற்றம 

இரடடுபககு 

ரெவருனுளி 

DT 

இரவம 

இர 

Sas 

இராம (இழ 

இரிசகோணகணித சசா£பு 

DNC sts FEO SM 

இரிகோணகனிதம் 

இரிகொணகணிதவாள்கூறுகள் 

இரிகோணகணித விஜதங்கள் 

. Direction 

cosine 

. Directed _ 

Orientation 

Bearing (compass) 

Directive property 

Directed number 

Azimuthal plane 

System (method) 

Precise, Exact 

Solid Cone 

geometry 

angle 

sphere 

Solid 

Stereographie projection 

Solid cylinder 

Mass 

Conservation of mass 

Centroid, Centre of mass 

Conservation of momentum 

Momentum 

De Moivre’s theorem 

Cumulative share 

Drop of liquid 

Liquid film 

Liquid 

Aggregate 

Aggregation 

Dram 

Trigonometrical function 

series 

Trigonometry 

Trigonometrical co-ordinates 

ratios



திரிசிலேயின் சோதனை 

திரிசிலேயின்றேற்றம் 

திரிதல் 

திருகாணி 

இிருகாணிச்சாவி 

இருகாணிப்புரி 

இருகாணிப்புரியிடைத்தூரம் 

திருகுத்தூக்கி 

திருகுதல் , 

திருகுதுறப்பணம் 
இிருகுமுப்படிக்கணியன் 

இருகுவளைகோடு 

இருததங்கள் 

திருத்தம் 

திருத்தமான 
இருத்தமான சமன்பாடு 

இருத்தமான நுண்ணெண்் 

இருத்தமான வகையீட்டுச் சமன்பாடு 

இருப்புஇறன் se ன 

இருப்புதிறனீள்வளையத் திண்மம 

இருப்புதிறனீள் வளையம் 

இரும்பற்புள்ளி 
திரும்பற்பெறுமானம 

திரும்புதல் 
,திரோயளவை 

இிறந்தவிடை 

8 

தீர்க்கத்தக்க 

தீர்த்தல் 
தீர்வு 
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Dirichlet’s test 

theorem 

Distort 

Screw 

Wrench 

Screw thread 

Pitch of screw 

Jack, Screw 

Twist 

drill 

Twisted cubic 

curve 

Corrections 

Accuracy 

Exact 

equation 

differential 

equation 

Moment 

Momental ellipsoid 

ellipse 

Turning point 

value 

Turn 

Troy measure 

Open interval 

Soluble 

Solve 

Solution
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a! 

துண்டு .. 

துணிக்கை 

அணிகோவை 

துணிதல் 

துணைக்கோட்பாடு 

துணைச்சார்பு 

துணைத்தொடர் 

துணைப்பொறி 

துணையான 

துணைவட்டம் . 

துப்பினின்றேற்றம் .. 

துவக்னை பின்னடிப்பு 

துவாரம் 

ar 

ஆாண்டியவ ர்வு 

தூயகணிதம் 
தூயதசமம் 

தூயசமன்பாடு 

ஞூயவெண 

தூரம் 

Segment 

Particle 

Determinant 

Determine 

Lemma 

Auxiliary function 

series 

Gear 

Secondary 

Auxiliary circle 

Dupin’s theorem 

Gun re-coil 

Aperture 

Induced vibration 

Pure mathematics 

decimal 

equation 

number 

Distance



தெ 

தெக்காட்டின் குறியீட்டூவிதி 

தெக்காட்டின் முட்டைய 

தெக்காட்டினாள்கூறுகள் 

தெடிக்ண்டின் பகுப்பு 

தெடிக்£ண்டின்றேற்றம் 
தெயிலரின்றேற்றம் 

தெரிகைப்பங்கு 

தெரிந்தகணியம் 

தெரிந்தவுறுப்பு 
தெரியாக்கணியம் 

தெரியாத 

தெரியாவுறுப்பு 

தெளிவான 

தெறிகோணம் 

தே 

தேமின்சார்பு 

தேமின்றேற்றம் 
தேர்ந்த 
தேராக்கணியம் 

தேராக்குணகம் 

தேராச்சமன்பாடு 

தேராத 

தேராமைத்தத்துவம் 
தேவையானவெண் 

தேற்றம் 
தேறியநயம் 

தேறியபெறுமானம். . 

தேறியவருமானம் .. 

தேறியவேலை 

தேனர் துலாக்கோல் 
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Descartes’ rule of signs 

Cartesian oval 

coordinates 

Dedekind’s section 

_ theorem 

’ Taylor’s theorem 

Preference share 

Known quantity 

term 

Unknown quantity 

Unknown 

term 

Distinct 

Angle of reflection 

Sturm’s function 

theorem 

Determinate 

Indeterminate quantity 

Undetermined coefficient 

Indeterminate equation 

Undetermined, Indeterminate 

Uncertainty principle 

Required number 

Theorem 

Net profit 

value 

income 

work 

Danish steel-yard '
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தை 
தைன் ... 

தொ 

தொகுத்தற்கேத்திரகணிதம் 
தொகுத்தறிமுறை .. 
தொகுத்தறிமுறை நிறுவல் 
தொகுதி 
தொகுப்பு 

தொகுப்புக்கோடு 

தொகுப்புலிதி 

தொகுபபெண 

தொகை 

தொகையிடல் 

தொகையிடு தல் 

கொகையிீட்டுக்காரணி 

தொகையீட்டுசசமன்பாடு 
கெகையீடரடுசசார் ue. 

தொகையீடடுசசனே 

கொகையீட்டுறுண்கணி தம் 
கொகையீடு ( $நவக-நலினக 

தொகையீடு) . 

தெ ஈகையிடுகணிழமுறை 

கொங்கனமையம் 

ஜொடக்கக்கணிதம் .. 

ொடககக்கோடு 

தொடககத் இலுளள 

கொடககத்துககுரிய 

தொடக்கலியக்கம் 

கொடககவேகம் 

கொடா 

தொடர்ககூட்டல் 

ஐககுறித்த 

Dyne 

Synthetic geometry 

Inductive method, Induction 

proof 

System {group}, Numerator 

Synthesis, Composite 

Vincalum 

Associative law 

Composite number 

Amount, Sum 

Integration 

Integrate 

Integrating factor 

Integral equation 

Integrand 

Integrating factor 

Integral calculus 

Integral 

Quadrature 

Centre of suspension 

Elementary mathematics 

Initial line 

Initial 

Elementary 

Initial motion 

velocity 

Series 

Summation of series



தொடர்ச்சி 

G தாடர்ச்சியின்மை 

தொடர்சார்பு 

தொடர்ந்த 

தொடர்ந் திருசமக்கூறிடுமுறை 

தொடர்ந்துவருநோக்கு 
தொடர்ந்துவரும் வகையீடு 

தொடர்பின்னம் 

தொடர்பு 

தெ £டர்பெருக்கம் 

தொடர்பெருக்கல் 

தொடர்பொருள் 

தொடர்மாறல் 

தொடர்வளைகோடு 

தொடர்வி௫தசமம் 

தொடரகம் 

தொடருகின்ற' 

தொடுகை 

தொடுகைக்கோணம் 

தொடூகோட்டாள் கூறுகள் 

தொடுகோட்டூத்தளம் 

தொடுகோட்டு முனைவுச்சமன்பாடு 

தொடுகோட்டுவேகம். . 

தொடூகோட்டுவேகவளர்ச்சி 

தொடுகோடு 

தொடுதல் 

தொடுதாண் 
தொடுபுள்ளி 

தொடை 

தொய்யல் 

தொலமியின்றேற்றம் 

தொளை 

தொன் 
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Sequence, Continuity 

Discontinuity 

Continuous function 

Successive 

Method of repeated bisection 

Repeated limit 

Successive or Repeated differenti- 

ation 

Continued fraction 

Relation 

Continued product 

multiplication 

Continuous body 

variation 

curve 

Continued proportion 

Continuum 

Continuous 

Contact 

Angle of contact 

Tangential co-ordinates 

Tangent plane 

Tangential polar equatibn 

velocity 

acceleration 

Tangent (Geometry) 

Touch 

Chord of contact 

Point of contact 

Adjoint 

Sag 

Ptolemy’s theorem 

Orifice 

Ton
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தோ 

தோற்றப்பாடு 

தோற்றப்பெறுமானம் 

தோற்றவசைவு 

ந 

ந-அச்சு ( நிலையச்சு). . 

நங்கூரவளையம் 

நட்டம்... 

நடூநிலைக்கோடு 

நடுநிலைச்சம நிலை 

நடூதிலைப்புள்ளிகள் .. 

நடுநிலையச்சு 

நடுநிலையான 

நடுப்பிரிவு 

நடேபபுளளி 4 

நவோன ் 

தடவுறுப்பு 

நயநட்டங்கள் 

நயம 

நவகோணம் 

Phenomenon 

Face value 

Apparent movement 

Y-Axis 

Anchor-ring 

Loss 

Neutral line 

equilibrium 

points 

axis 

Neutral 

Middle section 

point 

Middle 

term 

Profit and loss 

Profit 

Nonagon



pr. 

நாடா 

தாண் 

நாணயமாற்று 

நாலாம்விதேசமன் .. 

நாள் 

நாற்கோணம் 

நாற்படி 

நாற்படிக்கணியன் 

நாற்படிச்சமன்பாடு .. 

நாற்படிமேற்பரப்பு .. 

நாற்பரிமாணவெளி 

நாற்றிசை 

நான்முகத்திண்மம் (நான்முட) .. 

நான்முகத் தண்மவாள்கூறுகள் . . 

நி 

நிக்கல்சனினீரடர்த் திமானி 

நிகழ்ச்சிநேரம் 

நிகழ்தகவு 
நிகத்தகுவழமு  -- 7 
'நிகழக்கூடியதன்மை (விளைதகவு 

நித்திய . 

நிததியவாண்டுத்தொகை 
நித தியவியக்கம் 

நிபந்தனைகள் 

நிபந்தனைச் சமன்பாடு 

நிபந்தனைப்படியொருங்குதொடர் 

திபத தனையாண்டுத்தொகை 
,நிபந் தனையோடொருங்கல் 
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Tape 

Chord, Cord 

Exchange 

Fourth proportiona. 

Day 

Quadrilateral, Quad 

Biquadratic 

Quartic 

Quadratic equation 

Quartic 

Four dimensional space 

Cardinal points of the Compass, 

(Cardinal points) 

Tetrahedron 

Tetrahedral co-ordinates 

Nicholson’s hydrometer 

Duration 

Probability 

Probable error 

Possibility 

Perpetual 

annuity 

motion 

Conditions ் 

Conditional equation 

Conditionally convergent series 

Contingent annuity 

Conditional convergence
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நிமிடம் 

நியமநோம் 

'நியமப்பொன் 

நியமம் 

நியமயார் 

நியம வடிவம் 

,நியமவலகு 

நியூறறனின் சட்டம் ve 

நியூறறனின் பாகு நிலைப்பாய்சசல் o5)G) 

றியூற்றவினியக்கவிசையியல 

நியறறனினியக்கலி திகள் 

நியறறனினிலையியக்கவியல் 

தியூற்றனினீர்ப்புலிதி 
நிரப்பி 

நிரப்புசன்ற 

நிரப்புகோணம் 

நிரப்புங்கூட்டல் 

நிரப்புச்சார்பு 

திரல் . 

DTD HUE SSH 

நிரைத்தாயத்தொகுது 

தஇிரையுநிரலும் 
நிலககோடு 

நிலவளவை 

நிலை 

திலைககுத்தான 
நிலைக்குகுதுக்கூறு 

நிலைககுகுதுககோடு . , 

நிலைக்குத்துத்தளம 
நிலைககுக்துவட்டம் 

நிலைத்த 
நிலைத்தபுள்ளி 

நிலைததூரம் 
நிலைபபடம் 

கிலைப்பணபுக்குரிய .., 

நிலைப்பண்புச்சத்இ .., 

நிலைமாற்றம் 

Minute (time) 

Standard time 

gold . 

Standard 

yard 

form 

unit 

Newtonian frame 

Newtons’s law of viscous flow 

Newtonian dynamics . 

Newton’s laws of motion 

Newtonian mechanics 

Newtons’s law of gravitation 

Complement 

Complementary 

angle 

addition 

function 

Column. 

matrix 

Row matrix 

Rows and Columns 

Ground line 

Survey 

Position 

Vertical 

component: 

line 

plane 

circle 

Fixed 

point 

Ordinate 

Elevation 

Potential 

energy 

Transformation



நிலைமை 

நிலைமைக்கோணம் .. 

நிலைமைவேற்றுமை 

'நிலையாள்கூறுகள் 

நிலையான 

நிலையான தொடை 

நிலையானவதிர்வு 

,நிலையானவலைவு 

'நிலையியக்கவியல் 

நிலையியல் 

'நிலையியலுராய்வு 
நிலையில்சமநிலை 
நிலையில் மீள்சத்தி .. 

நிலையில் மையம் 

நி. வே. (நிறுவவேண்டியது) 

திற்றல் 
நிறுத்தலளவை 

,நிறுவல 

நிறுவுதல் 
நிறை 
,நிறைகனம் 

நிறைநுண்ணெண ... 

நிறைபாய்பொருள் .. 

நிறைமீன்சத்தி 

,நிறைமீள்சத்தியுடைய 
நிறையமுத்தமான .. 

இிறையுருவான 
நிறைவர்க்கம் 

நிறைவர்க்கமாக்கல் 

4-——J. N. B 18083 (9/59) 
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Phase 

angle 

difference 

Position co-ordinates 

Permanent, Stationary 

Permanent set 

Stationary vibration 

oscillation 

Mechanics 

Statics 

Statical friction 

Astatic equilibrium 

Fugitive elasticity 

Astatic centre 

Q. E. D. 

Stand 

Measure of weight, 

Proof 

Prove 

Weight 

Perfect cube 

differential 

fluid 

elasticity 

Perfectly elastic 

smooth 

Holomorphic 

Perfect square 

Completing the square
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நீ 
நீக்கல் 

நீக்கற்பலன் 

நீக்குதல் 
நீட்சி 

நீட்டலளவை 

நீட்டக்கூடியவிமை .. 

நீட்டலுககுரிய 

நீட்டுதல 
Ho hae 

நீர்நிலையியல் 

நீர்திலைமியற்றராசு . . 

நீாமட்டம் 

நீரடாததிமானி 

நீரியககலிசையியல .. 

நீரியல் 

நீரியலமுத்தி 
நீரினமட்டம 

நீள்பககவதர்வு 

நீள்பக்கவியககம் 

நீளவளையச்சார்பு 

நீள்வளையத தன்மை 

தீன்வளையத் இண்மம் 

நீள்வளையத திண்மவாள்கூறுகள் 

ீள்வளையத் இற்குரிய 

நீள்வனளாயத்தொகையீடுகள் 

நீள்வளையப்பரவளைவுத் இண்மம் 

நீள்வளையம் 

கீள்வளையவதிர்வு 

நீள்வளையவிசையியக்கம் 

நீள்வளையவியக்கம் .. 

நிள்வளையவுருளை 

நீள்வளையவொழுக்கு 

நீளம் 

Elimination 

Eliminant 

Eliminate 

Elongation 

Linear Measure 

Extensible string 

Linear 

Elongate, Produce, Extend 

Long column 

Hydrostatics 

Hydrostatic balance 

Spirit level 

Hydrometer 

Hydrodynamics 

Hydraulics 

Hydraulic press 

Waiter level 

Longitudinal vibration 

motion 

Elliptic function 

Ellipticity 

Ellipsoid 

Ellipsoidal co-ordinates 

Elliptic 

integrals 

paraboloid 

Ellipse 

Elliptical vibration 

Elliptic harmonic motion 

motion 

cylinder 

orbit 

Length



நுண்கணிதம் 

ுண்ணெண 

CHUNG TLL 

ுனியிலரியம் 

நூ 

நூல் 

ஸநூற்கயிறு 
நூற்றிடத் திலச்கம் .. 

நூற்றிடம் 
நூற்றின்கூறுகள் 
ூற்றுவீதம் 

நெ 
நெட்டாண்டு 

நெடுங்கால நாணயமாற்று 

ட நடுங்கோட்டுவளைகோடு 

நெடுங்கோடு 

நெடுமுறைவகுத்தல் 
நெம்புகோல் 

இதெய்யரி 

நெய்யரி வெளி 

நெருக்கலெல்லை 

6ம்: 

Calculus 

Differential 

Truncated cone 

prism 

Thread 

Twine 

Hundred’s digit 

place 

Hundredths 

Per Cent, percentage 

Leap year 

Long exchange 

Meridian curve 

Meridian, Longitude 

Long division 

Lever 

Lattice 

space 

Crushing limit
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நே 
நேப்பியரின்மடக்கை 

நேர் 

நேர்க்கணியம் 

நேர்க்கோணம் 

நேர்குறிகாட்டி 

நேர்கோடடாளகூறுகள் 

நேர்கோட்டியக்கம் 

நேர்கோடடிலிருக்குந தன்மை 

நோகோடடிலுள்ள 

நோகோட்டுககுரிய 

நோகோட்டுத இணிவுவேகம் 

நேர்கோட்டுப்புள்ளிக்கோடு 

நோகோட்டுவேசுவளர்ச்சி 

நேர்கோடு 

நேர்ததிருப்புஇறன் ... 
நேர்ப்பொதுததொடூகோடு 

தோமாறல் 

நேர்மாறு 

நேர்மாறாக்கு தல 

நேர்மாறாய்மாறுதல் 

நேர்மாறாய்வடிவொதத 

நோமாறான 

நேர்மாறுகோசைன 

நேர்மாறுசார்பு 

நோமா றுசைன 

நேர்மாறுதாஞ்சன னு 

நேர்மாறு 'திரிகோணகணிதச்சா£பு 

நேர்மாறுபுள்வி 

நேர்மாறுவர்க்கலிது 

நேர்மாறுவரிசை 

நேர்மாறுலிதெசமம் 

நோமாறுவிகதம் 

நேர்முறைநாணயமாற் DY 

தேர்வட்டக்கூம்பு 

நெர்வட்டவுருளே (செவ்வட்டவுருளை) 

Napierian logarithm 

Positive 

quantity 

Straight angle 

Positive index 

Line co-ordinates 

Rectilinear motion 

Collinearity 

Collinear 

Rectilinear, Linear 

Linear momentum 

Line of collinearity 

Linear acceleration 

Straight line 

Positive moment 

Direct common tangent 

Direct variation. Inversion 

Contrary 

Invert 

Vary indirectly as 

Inversely similar 

Inverse 

Arccosine 

Inverse function 

Arcsine 

Arctangent 

Inverse trigonometric function 

point 

Law of inverse squares 

Inverse order 

proportion 

ratio 

Direct exchange 

Right circular cone 

cylinder



நேர்வரிசையாக்கல் .. 

நேர்விஓதசமம் 

- நேர்விகதம் 

நேரங்கொள்ளாத 

நேரம் 

நேரல்லாத 

நேராகவடிவொத்த 

நேராய்மாறுதல் 

நேராள்கூறுகள் 

நேரான 2 

நேரிலமுறை நாணயமாற்று 

நேருறுப்பு 
(நேரெண் 

நோ 

நோக்கல் 

நோக்கு 

நோக்குச்சமன்பாடு + 

நோக்குப்பெறுமானம் 
(எல்லைப்பெ, மானம்) 

நோக்குவேகம் 
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Collimation 

Direct proportion 

ratio 

Holonomic 

Time 

Indirect 

Directly similar 

Vary directly as 

Normal co-ordinates 

Direct, Straight 

Indirect exchange 

Positive term 

number 

Observation 

Limit 

Limiting equation 

value 

Terminal velocity
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u 

பக்கத்திற்குரிய 
பக்கநேர்மாறல் 

பக்கப்பார்வைவளைகோடு 

பக்கப்பெயர்ச்சி 

பக்கம் 

பக்கவட்டப்புள்ளியுரு 

பக்கவெட்டுமுகம் 

பகரவடைப்புகள் 

பகாக்காரணி 

,பகாச்சினை 

பகாவெண் 

பூரும்டங்கு 

பகுதி 

பகுதிக்குரிய 

பகுதிகளாகத்தொகையிடல் 

பகுஇப்பின்னம் 

பகுதிப்பெருக்கம் 

பகுதிப்பெறுதிகள் .. 

பகுதிவகையீடு 

பகுதிவகையீட்டுக்குணகம் 

பகுப்பு 

பகுபடாத 

பங்€ட்டுவிஇ 

பங்கீடு 

பங்கு 

பங்குடைமை . 

பசிக்காலின்றேற்றம் 

பட்டியல் 

படலம் 

படி 

படுகை 

படுசைக்கூற்றுக்கள் 

படுகோணம் 

படுபுள்ளி 

Lateral 

inversion 

Profile curve - 

Lateral displacement 

Side 

Pericycloid 

Lateral section 

Square brackets 

Prime factor 

factor 

number 

Participating share 

Part : 

**') Denominator 

Partial 

Integration by parts 

Partial fraction 

product 

derivatives 

differentiation 

differential coefficient 

Section 

Irresolvable 

Distributive law 

Dividend 

Share 

Partnership 

Pascal’s theorem 

Invoice 

Film 

Level, Degree (of equation) 
Incidence 

Propositions of incidence 
Angle of incidence 
Point of incidence



பண்டமாற்று 

பண்பு 

பணம் 

பத்தின்கூறுகள் 

பத் தினிடத் திலக்கம் 

பத்தினிடம் 

ug Gore 

் பப்பசின்றேற்றங்கள். . 

பம்பரம் 

பம்பி 

பயன் 

- பயன்படுத்துதல் 

பயன்படுத்தல் 

பயன்படுவிசை 

பயிற்சி 

பரப்பளவு 

பரப்பாள்கூறுகள் 

பரப்பு 

பரப்புக்காண்டுறை . - 

பரப்புமானி 

பரப்புவேகம் 

பரவளைவாள்கூறுகள் 

பரவிளைவியக்கம் 

பாவளவு 

பரவளைவுச்சங்கிலியம் 

பரவளைவுத் இண்மத்திற்குரிய 

பரவளைவு த் இண் மம் 

பரவளைவொழுக்கு 

பரிசோதனை 

பரிசோதனைமுறை நிறுவல் 

பரிசோதனைமுறை விஞ்ஞானம் 
பரிதி . 

பரிதிக்கோணம் 

பரிமாணம் 

பரிவதிர்வு 

யரிவலு 

பரிவு 
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Barter 

Property 

Money 

Tenths 

en’s digit 

place 

Million . 

Theorems of Pappus 

Top 

Pump 

Effect 

Apply 
Application 

Effective force 

Exercise, Practice 

Area, 

Areal co-ordinates 

Area 

Quadrature 

Planimeter 

Areal velocity 

Parabolic co-ordinates 

motion 

; Parabola 

Parabolic catenary 

Paraboloidal 

Paraboloid 

Parabolical orbit 

Examination, Experiment 

Experimental proof 

science 

‘Circumference 

Angle at the circumference 

Dimension 

Sympathetic vibration 

Horse power 

Resonanace
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பரீட்சை 

பரும்படியாக 

பரும்படியாக வரைதல் 

பரும்படியான 

பருமட்டாக 

பருமட்டான 

பருமன் 

பருமனவரிசை 

பல்கோணம் 

பல்படித்தான 

பல்லுறுபபுக்குரிய 

பலலுறுப்புககோவை 

பல்லுறுப்புச்சமன்பாடு 

பலலுறுப்புசசார்பு 

பல்லுறுபபு தேற்றம் 
பலவினக்கூட்டல் 

பலவினத் திரவம் 

பலவினமான 

பவுண 

பற்று 
பனமுகக்கோணம் 

பன்முகதஇண்மம் ,. 

பன்னிரண்டு 

பன்னிருகோணம் 

பனிக்கட்டி 

.. Essay or Assay 

Roughly 

Sketch 

Rough 

Roughly 

Rough 

Magnitude, Size 

Order of magnitude 

Polygon 

Heterogeneous 

Multinomial 

Multinomial or Polynomial ex- 
pression 

Multinomial equation 

Polynomial function 

Multinomial theorem (or polynomial) 

Alligation 

Heterogeneous liquid 

Miscellaneous, Heterogeneous 

Pound (Money) 

Debit 

Polyhedral angle 

Polyhedron 

Dozen 

Duodecagon 

Tce



யா க 

பாகுநிலைக்குணகம் . . 

பாகை (60-60 பாகை) 

பாகைமானி 

பாட்டனினூசல் 

பாதக்கோடு , 

பாதத்திற்குரிய 
பாதமுக்கோணம் 

பாதவளைகோடு 

பாதின் (பா.) 

பாய்பொருட்டடை 

பாய்பொருள் 

பாய்பொருளமுக்கம் 

பாயவடர்த்தி 

பாயம் 

பார்வை 

பார்வைச்கோணம் .. 

பார்வைமையம் 

பார்வையச்சு 

பாரமானி 

பாவனைக்கொள்கை 

பாவித்துக்கொள்ளுதல் 
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Co-efficient of viscosity 

Degree (temperature and angle) 

Protractor 

Barton’s pendulum 

Pedal line 

Pedal 

triangle 

curve 

Farthing 

Fluid resistance 

Fluid 

pressure 

Flax density 

Flux 

View, Perspective 

Visual angle 

Centre of perspective 

Axis of perspective . 

Barometer 

Supposition 

Suppose
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பி 

பிணையல்கள் 

பிரதி 

பிரதிமிடுதல் 

பிரதியீடு 

பிரயோககணிதம் 

பிரயோககேத்திரகணிதம் 

பிரயோகம் 

பிரயோகவிஞ்ஞானம் 

பிரிக்கை 

பிரிகருவி 

பிரிகோடு 

பிரித்தகுணகம் 
பிரித்தபகுஇிகள் 

பிரித் தானியநியமயார் 

பிரித்தானியநிறை .. 

பிரித்தானியவெடுத்தலளவைமுறை 

பிரித்தெடுத்தல 

பிரிப்பு 

பிரிப்புமுறை 

பிரிபடாத 

பிரிபடாமை 

பிரிவு 

பிழை 

பிளவு 

பிளாககுப்பேணினூசல் 

பிளேபெயரின் வெளிப்படையுண்மை 

பிறசேர்€ன்ற 

பிற்சேர்வு 

பிற்சேர்வுக்கூட்டல் 

பிறப்பாக்இ 

பிறப்பிக்கன்ற 

பிறப்பிக்குங்கோடு 

பிறப்பிக்கும் வளைகோடு 

பிறையடைப்புக்கள் . , 

பின்வளைகோணம் 

Hinges 

Substitute 

Substitute 

Substitution 

Applied mathematics 

geometry 

Application 

Applied science 

Decomposition 

A pair of dividers 

Bar 

Detached coefficient 

Resolved parts 

Imperial yard 

weight 

Avoirdupois 

Extract 

Resolution 

Method of section 

Irresolvable 

Indivisibility 

Article, Section 

Mistake 

Slit 

Blackburn’s pendulum 

Playfair’s axiom 

Supplementary 

Supplement 

Supplementary addition 

Generator 

Generating 

line 

curve 

Curved brackets 

Reflex angle



பின்னக்குறிகாட்டி .. 

் பின்னக்கோவை 

பின்னத்தின்பின்னம் 
பின்னம் 

பின்னவெண் 

பின்னிடைவு 

பின்னிணைப்பு 

பின்னுறுப்பு 

ef 

பீற்றாச்சார்பு 
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Fractional index 

் expression 

Fraction of a fraction 

Fraction 

Fractional number 

Lag 

Appendix 

Consequent term,  Consequent 
(ratio) 

Beta function
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பு 

புகலிடாத 

புடைப்பானபுரி 

புரட்டுதல் 
புரி . 

புவன்காரேயின்றேற்றம் 

புவன்சோலின் மையவச்சு 

புவிமேற்பரப்பிற்குரிய 
(கோளமேற்பரப்பிற்குரிய) 

புவிமேற்பரபபியல் (கோளமேற்பரப்பியல்) 

புவிமேற்பாபபுக்கோடு 
(கோளமேற்பரப்புக்கோடு) 

புவிமையம் 

புவியசசின் கட்டில்லாலியக்கம் ., 

புவியசசின்றிசைமாற்றம் 

புவியீர்ப்பு 

புவியீாப்புமையம் 

புவியீரப்புவேகவளர்ச்சி 

புளளி a 

புளளி “ ஓ” த்தேற்றம் 
புளளிச்சி றுகிலலி 

புளளித்தொடை 

புள்ளிப்பொருள் 

புள்ளிவிபரம 

புளளிலிவரவரைப்படம் 

புள்ளிவிவாலியல் 

புளுககரினான்கூறுகள 

புறக்கோணம் 

புறசசெருகல் 

புறததுள்ள 

புறமபானமூலம் 

Impenetrable 

Protuberant thread 

Reverse 

Thread 

Poincare’s theorem 

Poinsot’s central axis 

Geodesic 

Geodesy 

Geodesic line 

Centre of the earth 

Free motion of earth’s axis 

Precession of the earth’s axis 

Gravity 

Centre of gravity 

Acceleration due to gravity 

Mark, Point 

Point ‘ 0 ’ theorem 

Point roulette 

Set of points 

Point chject 

Statistics 

Statistical graph 

Statistics 

Plucker’s co-ordinates 

Exterior angle 

Extrapolation 

Exterior 

Extraneous root



ட் 

பூச்சியக்காவி -- 

பூச்சியக்கோடு .- 

பூச்சியத்தளம் we 

பூச்சியத் தாய்த்தொகுதி 
பூச்சியப்புள்ளி 

பூச்சியம் 

பூதியன்ஞாணி 

பூபாக்ன்றேற்றம் 

பூரியேமின்றொகையீடு 

- Gu 

பெக்கு (பெ.) 

பெசற்சார்பு 

பெயர்ச்சி 

பெயர்ச்சிப்பலகோணம் 

பெயர்ச்சியியக்கம் 

பெயர்மாத இரையானவிலை 

பெயர்வு 

பெயாீடு 

- பெரிய (பேரங்கம்) 

பெருக்கப்படுமெண் .. 

பெருக்கம் 

பெருக்கல் 

பெருக்கல்வாய்பாடு . - 

பெருக்கல்லிகதம் 

பெருக்கல் விருத்தி .- 

பெருக்கலிடை 

பெருக்கற்குறிய 

“பெருக்கற்குறி 

'பெருக்கற்றேற்றம் 

பெருக்கற்றொடர் 

71 

நபம 720102 : 

line 

plane , 

matrix 

point 

Nul, Cipher, Zero 

Boothian lemniscate 

Fuerback’s theorem 

Fourier’s integral 

Peck 

Bessel function 

Displacement 

Polygon of displacement 

Motion of translation 

Nominal value 

Shift 

Nomenclature 

Major 

Multiplicand 

Product 

Multiplication 

tables 

Geometrical ratio 

progression 

Geometric mean 

Geometrical 

Multiplication sign (x) 

Product theorem 

Geometrical series
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பெருக்கி 

பெருக்குதல் 

பெருந்துண்டு 

பெருநாண் 

பெருமைவரிசை 

பெருவில் 

பெறுதி 
பெறுமதி 

பெறுமானக்கணிப்பு 

பெறுமானங்கணித்தல் 

பெறுமானம் 

பெனசு (பெ) 

பென்னி 

பே 

பேணூயியின்ஞாணி 

பேணூயியின்றேற்றம் 

பேரச்சு 

பேரச்சுக்கோளவுரு 

பேலோன் (பே.) 

பை 

பைசா (பை,) 

*பைதகரசின்றேற்றம் 

பைந்து பை.) 

Multiplier 

Multiply 

Major segment 

Major chord 

Order of greatness 

Major arc 

Derivative (differential coefficient } 

Worth 

Evaluation 

Evaluate 

Value 

Pence 

Penny 

Lemniscate of Bernoulli 

Bernoulli’s theorem 

Major axis 

Prolate spheroid 

Furlong 

Pie 

Pythagoras’ theorem 

Pint



பொ 

பொதுக்காரணி 

பொதுக்காரணிகளுட்பெரியது .. 
(பொ. கா. பெ.) : 

பொதுக்கோணம் 

பொதுச்சங்கலியம் 

பொதுச்சினை ஸ் 

பொதுச்சினைகளுட்பெரியது (பொ. சி. பெ.) 

பொதுத்தராசு 

பொதுத்தீர்வு 

பொதுநாண் 

பொதுநீரடர்தஇமானி 

பொதுப்பக்கம் 

பொதுப்பகுதி 

பொதுப்பங்கு 

பொதுப்பின்னம் 

பொதமடக்கை 

பொதுமடங்கு ள் 

பொதுமடங்குகளுட்சிறியது (பொ. ம. சி.) 

பொதுமுகம் 

பொதுமைப் பாட்டாள்கூறுகள் .. 

பொதுவகை 

பொதுவச்சுவட்டங்கள் 

பொதுவச்சுள்ள 

பொதுவடி 

பெதுவமுக்கம் 

பொதுவளவில்லாத 

பொதுவளாவில்லாத கணியம் 

பொதுவளவில்லாவெண் 

பொதுவளவு 

பொதுவளவுள்ள 

பொதுவளவுள்ளகணியம் 

பொதுவளவுள்ளவெண்் 

பபொதுவளவை 

பொதுவளவைகளுட்பெரியது 

75 

‘Common factor 

H.C. F. 

Common angle , 

catenary 

factor 

Highest common factor 

Common balance 

General solution 

Common chord 

hydrometer 

side 

denominator 

Ordinary share 

Vulgar fraction 

Common logarithm - 

-maultiple 

Least common multiple 

- Interface 

Generalised co-ordinates 

General case 

Co-axal circles 

Co-axal 

Common base 

Normal pressure 

Incommensurable 

quantity 

number 

Common measure 

Commensurable 

quantity 

number’ 

Common measure 

G. 0. M. (Greatest common me assure
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பொதுவான 

பொதுவானவிதி 

பொதுலிூதம் 

பொதுவிததியாசம் .. 

பொதுவுரை 

பொதுவுரைகாண்டல் 

பொதுவெட்டுமூகம் .. 

பொபிலியரின்றேற்றம் 

பொருத்தன்முறை .. 

பொருத்துதல் 
பொருந்தாமுடிபு 
பொருந்துதல் 
பொருநதுமூலங்கள 

பொருண்மையவொழுங்கு 

பொருள 

பொருளுடைய 

பொருளுடையலிலககங்கள் 

பொறி . 

பொறிமுறைச்சத்தி .. 
பொறிமுறை நயம் .., 

பொறிமுறையான 

பொறிமுறைவ னு 

பொறிமுறைலினைத இறன் 

பொறிமுறைவேலை .. 
பொறியமைபபு 

பொறிமியககம் 

Common, Ordinary, Universal, 

General 

Universal law 

Common ratio 

difference 

Generalisation, General statement 

Generalise 

Common section 

Bobillier’s theorem 

Coincidence method 

Apply, Coincide 

Reductio ad absurdum 

Coincide 

Coincident roots 

Body Centrode, Body locus 

Meaning, Object, Body 

Significant 

figures 

Machine 

Mechanical energy 

advantage 

Mechanical 

power 

efficiency 

work 

Mechanism 

Mechanism



Gur 

போசலியரினிணைப்பு 

போல் 

போல்மன்முட்டு 

போல 

போலி 

போலவின்குறியீடு 

பென 

பெளதிகமாற்றம் 

பெளதிகவிதிகள் 

பெளதிகவியல் 

75 

Peaucellier’s linkage 

Pole (Linear measure) 

Bolman truss 

(::) As 

Fallacy 

Bow’s notation 

Physical charge 

laws 

Physics
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10 

மக்குளோரினின் கோளவுரு 

மக்குனோரினின்றேற்றம் 

மக்குளோரினின்ொாகைமீட்டுச்சோ தனை 

மத் இயகோட்டுச்சத் இச்சொட்டெண் 

மத் இயகோடு 

மதிப்பிடுகை 

மதிப்பிடுதல் 

மட்டம் 

மட்டமான 

மடக்கை 

மடக்கைக்கோசைன .. 

மடககைச் சார்பு 

மடககைச்சுருளி 

மடக்கைச்சைன் 

மடக்கைத்தாஞ்சன் .. 

மடச்கைத்தொடர் 

மடக்கையளவுத் இடடம் 

மடக்கைவகையடு 

மடத்கைவளைகோடு 

மடங்காத்தசமம் 

மடங்கு 

மடங்குகன்ற 

மடங்குத்தொகையீடு 

மடங்குதசமம் 

மடஙகுதொடர் 

மடஙகுதொடர்பின்னம் 

மடங்குபுள்ளிகள் 

மண்டலம் 

மணி ட 
மயிர்த்துளைத் தன்மை 

மயிர்த்துளைவளைகோடு 

மறுதலை 
மறுதலையாக 

மறைதல் 

மறைவுச்சார்பு 

மனக்கணிதம் 

Maclaurin’s spheroid 

therorem 

integral test 

Equatorial quantum number 

Equator 

Estimation 

Estimate 

Level 

Level 

Logarithm 

Logarithmic cosine 

function 

spiral 

sine 

tangent 

series 

scale 

differentiation 

curve 

Non-recurring decimal 

Multiple 

Recurring 

Multiple intergral 

Recurring decimal 

series 

continued fraction 
Multiple points 

Zone 

Hour 

Capillarity 

Capillary curve 

Converse 

Conversely 

Vanish 
Implicit function 

Mental arithmetic



மா 

மாதம் 

மாதிரிப்படம் 

மாதிரியுரு 

மாட்டேற்றச்சு 

மாட்டேற்றுச்கோடு .. 

மாட்டேற்றுச்சட்டம் .. 

மாட்டேற்றுப்புள்ளி .. 

மாட்டேறு 

4மாயக்குவியம் 

மாயப்பெயர்ச்சி 

மாயமான 

ாராயவேலை 

மாயவேலைத்தத்துவம் 

4ீமாயவொழுக்கு 

மாற்றத்தக்கவூசல் .. 

மாற்றமில்லாத 

மாற்றமிலி 

மாற்றமின்மை 

மாற்றல் 

மாற்று 
ீமாற்றுண்டியல் 

மாற்றுலிதி 
மாறல் . 

மாறனுண்கணிதம் .. 

, மாறாத்தளம் 

மாறாத 

மாறாவிகதம் 

மாறாவியக்கம் 

மாறாவிலை 

மாறாவேகம் 

மாறாவேகவளர்ச்சி .. 

மாறி 

மாறிலி 

மாறுகின்ற 

AT 

Month 

Plan 

Model 

Axig of referencé 

Line-of reference 

Frame of reference 

Point of reference 

Reference 

Virtual focus 

displacement 

Virtual 

work 

Principle of virtual work 

Virtual orbit 

Reversible pendulum 

Invariable 

Invariant 

Invariance 

Conversion 

Carat 

Bill of exchange 

Commutative law 

Variation 

Calculus of variations 

Invariable plane 

Uniform 

ratio 

motion 

Fixed price 

Fixed, Uniform or Constant velocity 

Constant or Uniform acceleration 

Variable 

Constant 

Variable
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மாறுஞ்சாராமாறி 

மாறுதல் 
மாறு நிலைக்கோணம் 

மாறும்புள்ளி 

மாறுமியக்கம் 

மாறுவேகவளர்ச்சி .. 

மி 

மிக்கபாரமேற்றல் 

மிக விறைதத சட்டம். . 

மிகைக்கோல் 

மிகைநிரப்பி 

மிகை நிரப்புசின்ற 

மிகை நிரப்புகூட்டல் te 

மிகை நிரப்புகோணம் 

மிச்சம் 

மிதக்கும்பொருள்கள் 
மிதததுகனமை 

மிதப்புத்தததுவம் oe 

மிதபபுத்திருத்தம் .. 
மிதப்பு 

மிதப்புமையம் 

மி.தப்புமேற்பரப்பு 

மிதப்புவளைகோடு 

மிதவை 

மில்லிக்ரோம் (மி. 8.) 

மில்லிமீற்றர் (மி. மீ.) 

Variable parameter 

Vary 

Critical angle 

Variable point 
motion 

acceleration 

Overload 

Over rigid frame 

Redundant rod 

Supplement 

Supplementary . 

addition 

angle 

Balance 

Floating bodies 

Buoyancy 

Principle of floating 

Correction for buoyancy 
Floatation 

Centre of buoyancy 

Surface of buoyancy 

Curve of buoyancy 
Buoy 

Milligram 

Millimetre



மீ 

மீட்டல் 

மீட்டொழுங்குபடுத்தல் 

மீதி 
மிதித்தேற்றம் 
மீள்சத்தி 
மீள்சத்திக்கனவளவுக்குணகம் .. 

மீள்சத் திக்குணகம் .. 

மீள்சத் திக்குரிய 

மீள்சத் திக்கோல் 

மீள்சத் திச்சமலியல்பு 

மீள்சத் இத்தொடர்பு 

மீள்சத் திப்பாய்பொருள் 

மீள்சத் தப்பொருள்களின் மோதுகை 

மீள்சத்திமாறிலி 

மீள்சத்தியதிர்வு 

மிள்சத் திமிழை 

மீள்சத் இயிளைப்பு 

மீள்சத்தியின்றிய 

மீள்சத் இயெல்லை 

மீளவரிசைப்படுத்துகை 

_ மீற்றர் (மீ.) 

மீற்றர்முறை 
மீற்றாலகுகள் 
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Revision 

Rearrangement 

Remainder 

theorem 

Elasticity 

Bulk mondulus of elasticity 

Coefficient of elasticity 

Elastic 

rod 

isotrophy 

relation 

fluid 

Collision of elastic bodies 

Elastic constant 

vibration. 

string 

fatigue 

Inelastic 

“Blastic limit 

Rearrangement 

Metre 

Metric system 

units



80 

மூ 

முக்காலி 

முக்கோட்டாள்கூறுகள் 

முக்கோணக்கூம்பகம் 

் மூக்கோணம் 

மூக்கோணமுறைப்பரப்புக் காணல் 

மூக்கோணவரியம் 

முக்கோணவாள்கூறுகள் 

மூகத்தலளவை 

முச்சமக்கூறிடல் 

முட்டையுரு 

முடிபு 

முடிவில்கூம்பு 

முடிவில் தசமம் 

மூடிவில்தொகையீடு 

முடிலில்தொடர் 

முடிவில் பெருக்கம் 

முடிவில்லாத 

முடிவிலி 
முடிவிலிப்புள்ளி 

முடிலிலினம் 

முடிவின்றி 
முடிவுடையகூம்பு 

முடிவுடையாணடுக்கொகை 

முடிவுள்ள . 

Pycysion soph .. 

முடிவுள்ள தடிப்பு ., 
மூடிவுளிடப்பெயர்ச்சி 

முடிவுளினம் 

மதல் . 

மூதல்களின்றிணிவுகள் 

முதலண்ணளவு 

ம தலதிர்வெண் 

மூதலலகுகள் 

Tripod 

Trilinear co-ordinates 

Triangular pyramid 

Triangle 

Triangulation 

Triangular prism 

co-ordinates 

Measure of capacity 

Trisection 

Oval 

Conclusion 

Infinite cone 

decimal 

integral 

Series 

product 

Infinite 

Infinity 

Point of infinity 

Infinite class 

Ad infinitum 

Finite cone 

Teminable annuity 

Finite 

rotation 

thickness 

displacement 

class 

Primary, Principal, Capital 
Masses of primaries 

First approximation 
- Fundamental frequency 

units



முதலான 

முதலுறுப்பு 
முதலெண் 

முதற்கோள் 

முதற்றத்துவங்கள் .. 
முப்படிக்கணியன் 

முப்படிக்குரிய 

முப்படிச்சமன்பாடு 

முப்படிமூலம் 

முப்படிவளைகோடு 

முப்பரிமாணவெளவி .. 

மும்முகக்கோணம் .. 

மும்மூகமுள்ள 

மும்மை 

மும்மைப்புள்ளி 

மூாரண்கணு 

முரண்மடக்கை 

pip 

Cero 
_ முழுவெண் 

முழுவெண்குறிகாட்டிகள் 

முழுவெண்கோவை 

முழுவெண்சார்பு 

முழுவெண்ணருக்குக்குறி 

முழுவெண்ணளவுப்பெறுமானம் 

முழுவெண்ணுக்குரிய 

முழுவெண்பாகம் 

மூளை 

முளைசெலுத்தி 
முற்றொருமை 
முறிகோணம் 

முறுக்கல் 

முறுக்கலலை 

முறுக்கலிடைததூரம் 

முறுக்கலூசல் 

முறுக்கற்றராசு 

மூறுக்குதிறன் 

8% 

Cardinal, Fundamental 

First term 

Cardinal number 

Premiss, premise 

First principles 

Cubic 

Cubic 

equation 

Cube root 

Cubic curve 

Three dimensional space 

Tribedral angle 

Trihedral 

Triplet 

Triple point 

Antinode 

Antilogarithm 

Cubit 

Complete primitive 

Characteristic, Whole number, 

Integer, Integral number 

Integral indices 

expression 

function 

exponent 

value 

Integral 

Aliquot parts 

Peg 

Pile Driver 

Identity 

Angle of retraction 

Wrench. 

Torssional wave 

Pitch of the wrench 

Torsion pendulum ட 

balance 

Torque
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முறை 
முறைமையான 

முன்பினனாக்குதல் . . 

முன்னுறுப்பு 
மூனைகள் 

முனைநெம்பு 

முனைப்புள்ளிகள் 

. முனையுறுப்புக்கள் 

முனைவாளகூறுகள் .. 

முனைவு 
முனைவுக்குரிய 

மூனைவுக்கோடூ 

முனைவுவட்டம் 

முனைவுவரிப்படம் 

மூ 

மூக்கு 
மூட்டூ 

மூடியலிடை 

மூடியவுருவங்கள் 

ஞூலக்குறி 
மூலகம் உக 

மூலங்களை வெவ்வேருக்கு தல் 

மூலதனம் 

மூலம் 

மூலைமட்டம் 

நூ£லைலிட்டம் ச 
மூலைலிட்டவளவுகோல் 

மூலைவிட்டவெ இரான 

மூவுறுப்புக்கொண்ட 

மூவுறுப்புக்கோவை 

மூவுறுப்புவிதி 
_ ஜேன்றாம்விதெசமன் 

Method, System 

Formal - 

Reverse 

Antecendent term 

Ends 

Cantilever 

Extremities 

Extremes 

Polar co-ordinates 

Pole 

Polar 

Polar 

cirele 

diagram 

Nozzle 

Joint 

Closed interval 

figures 

Radical sign 

Element 

Separation of roots 

Capital 

Primitive, Root, Radical 

Set square 

Diagonal 

Scale 

Diagonalty Opposite 

Trinomial 

expression 

Rule of three 

Third proportional



மெ 

மெய்த்தொடர் 

மெய்ப்பித்தல் 

மெய்ம்கூலம் 
மெய்யல்லாத 

மெய்யான 

மெய்யெண் 

மெல்லிய 

மென்றகடு 

மெனிலோசின்றேற்றம் 

மே 

மேக்காற்றரினெறியம் 

மேடை கக 

மேல்வட்டப்புள்ளியுரு 

மேல்வட்டம் 

மேலான 

மே லுதைப்பு 

மேற்குறி 
மேற்கோள் 

மேற்சில்லுரு 

மேற்படிதல் 

மேற்பரப்படர்ததி 

மேற்பரப்பிமுவிசை .. 

மேற்பரப்பிற்குரிய 

மேற்பரப்பு 

மேற்பரப்புச்சத்தி 
மேற்பரப்புப்படலங்கள் 

மேற்பொருத்துகை .. 

மேற்பொருத்துகைத்தத்துவம் 
மேற்பொருத்துதல் .. 

மேற்றொனி 

மேன்முகவமுக்கம் . 

மேன்மையம் oe “9 
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Real series 

Demonstrate 

Real root 

Unreal 

Real 

number 

‘Thin 
Membrane 

Menelaus’ theorem 

Mercator’s projection 

Platform 

Epicycloid 

Epicycle 

Upper 

Up-thrust 

Affix 

. ‘To prove that 

Epitrochoid 

Over lap 

Surface density 

tension 

Superficial 

Surface 

energy 

films 

Superposition 

Principle of superposition 

Superpose 

Over tone 

Upward pressure 

Epicentre
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மை 

மையக்கோட்டுச்சந்தி. . 

மையக்கோடு 

- மையக்கோணம் 

மையநாட்டவிசை 

மையநீக்கச்சுமற்கி .. 

மையநீக்கப்பம்பி 

* மையதீக்கவிசை 

மையப்புள்ளி 

மையம் 

மையமான 

மையவகற்சக்கோணம் 

மையவகற்கித் இறன் 

மையவிசைகள் 

மையவிணைகோடு 

மையவொமழுக்கு 

மைல் 

மொ 

'மொத்தக்கடன் 

மொத்தத்தொகை .. 

மொத்தம் 

மோ 

மோட்டர் 

மோதுகை 

மோதுகைமையம் 

Centroid 

Median 

Angle at the centre 

Centripetal force 

Centrifugal whirling 

pump 

force 

Middle point 

Centre 

- Middle 

Eccentric angle 

Eccentricity 

. Central forces 

Line of centres 

Central orbit, Centrode 

Mile 

Liabilities 

Amount 

Total, Gross 

Motor 

. ° Collision, Impact 

Centre of percussion



ய் 

யங்னைமீள்சத் இிக்குணகம் . . 

யா 

யாக்கோபியின் அல்லது சார்புத்துணிகோவை 

யாக்கோபியினீள்வளையத் திண்மம் 

யார் 

ரூபா 

35, 

Young’s modulus of elasticity 

Jacobian or Functional determinants 

Jacobi’s Ellipsoid 

Yard 

Rupee
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ay 

வகுக்குமெண் 

வகுத்தல் 

வகுத்தற்கேத்திரகணிதம் 

வகுத்தற்சார்பு 

HUGS SOUL 

வகுப்பு 

வகுபடாமை 

வுகுபடுதனமை 

வகுபடுமெண் 

வகை 

வகைககுறிப்பின்னம் 

வகைக்குறிபபு (வகையிடூதல்) 

வகையிடத்தக்க 

வகையிடுதல் 

வகையீட்டுக்குணகம் 

வகையீட்டுக்குரிய (வகைய டூ) 

வகையீட்டுககேத் இரகணிதம் 

வகையீடடுச் சமனபாடு 

வகையீட்டுநுண்கணிதம் 

வகையீடு 

வங்கி 

வங்கிக கழிவு 

வட்டக்குழாய் 

வட்டச்சமச்சர் 

வட்டசசா£பு 

வட்டத்துணடு 

வட்டததுவாரம் 

வட்டப்புளளியுரு 

'வடடப்புள்ளியுருவியக்கம் 

வட்டம் 

வட்டமாற்றம் ae 

வட்டமான 

வட்டமிலாள்கூ கள் 

Divisor - 

Divide, Analyse, Division 

Analytical geometry 

Analytic function 

Analytical method 

Analysis 

Indivisibility 

Divisibility 

Dividend 

Case, Mode 

Representative fraction 

Representation 

Differentiable 

Differentiation, Differentiate 

Differential coefficient 

Differential 

geometry 

equation 

calculus 

Differentiation 

Bank 

discount 

Circular tube 

Cyclic symmetry 

Circular function 

Segment of Circle , 

Circular aperture 

Cycloid 

Cycloidal motion 

Circle, cycle, Orb 

Cyclic change 

Cyclic 

Acyclic or Non-cyclice co-ordinates



வட்டவதிர்வு 

வட்டவரிசை 

வட்டவளவை 

வட்டவாள்கூறுகள் 

வட்டவியக்கம் 

வட்டவொழுக்கு 

வட்டி. 

வடம் 
வடிவம் 

வடிவொத்த 

வடிவொத்ததும் ஒருமாதிரி வைககப்பட்டது 

மான 

வடிவொத்தமுக்கோணங்கள் 

வடிவொப்பில்லாத . . 

வடிவொப்பினமை . 

வடிவொப்பு 

வடிவொப்புமை 

வடிவொப்புமையம் . . 

வடிவொப்புவட்டம் . . 

வண்டி 

வர்க்கம் 

வர்க்கமுடித்தல் 

வர்க்கமூலம் 

வரவு 

வரி 

வரிச்சுருட்காவி 

வரிச்சுருள் 

வரிசை 

வரிசைமாற்றம் 

வரிசையெண் 

வரிசையெண்ணுக்குரிய 

வரிப்படம் 

வரிப்படவகைக்குறிப்பு 

வருடம் , 

வரை 

வரைகோல் 24 on 
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Circular vibration 

Cyclic order 

Circular measure 

Cyclic co-ordinates 

Circular motion 

orbit 

Interest 

Cable 

Form 

Similar 

Similar and similarly situated 

Similar triangles 

Dissimilar 

Dissimilarity 

Similitude 

Similarity 

Centre of similitude 

Circle of similitude 

Truck 

Square 

Completing the square 

Square root 

Credit 

Line, Tax 

Solenoidal vector 

Solenoid 

Order 

Permutation 

Ordinal number 

Ordinal 

Diagram 

Diagrammatic representation 

Year 

Line 

Ruler
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வரைதல் 

வரைப்படத்தாள் 

வரைப்படத் திற்குரிய 

வரைப்படநிரல் 

வரைப்படம் 

வரைப்படமுறை 

வரைப்படவகைக்குறிப்பு 

வரையறாத 

வரையறா ததொகையீடு 

வரையறுத்த 
வரையறுத்ததொகையீடு 

வரையறை 

வரைவிலககணங்கூ அதல் 

வரைவிலககணம் 

வலக்கைத திருகாணி 

வலக்கைக் இருகாணிவ ழக்கு 

வலஞ்சுழியாக 

வலயம் 

வலிநதவ ர்வு 

வலிந்த வலைவு 

வலு 

வழக்கு 

வழங்கு நாணயம் 

வழி 
வழிக்கணியஙகள் 

வழிச்சார்பு 

வழியலகுகள் 

வழிவந்த 

வழு 

வழுக்குராய்வு 

வழுவின்சதலீதம் 

வளர்ச்சி 

வளிமண்டலம் 

வளிமண்டலவமுக்கம் 

வளிமியக்கவிசைவியல் 

வளை 

வளைகோட்டாள்கூ றுகள் 

Draw, Tracing, Describe, Construct 

Graph-paper ் 

Graphic, graphical 

Graph column 

Graph, Sketch 

Graphical method 

representation 

Indefinite 

integral 

Definite 

integral 

Definition 

Define 

Definition 

Right-handed screw 

convention 

Clockwise 

Zone 

Forced vibration 

oscillation 

Power 

Convention 

Currency 

Path 

Derived quantities 

function 

units 

Derived 

Error 

Sliding friction 

Percentage of error 

Evolution 

Atmosphere 

Atmospheric pressure 

Aerodynamics. 

Beam 

Curvilinear co-ordinates



வளைகோட்டிற்குரிய 

வளைகோட்டுத்தொகையீடு 

வளைகோட்டுத்தொடுகை 

வளைகோடு 

'வளைகோடுகளின்றிருத்தம்' 

வளைடரப்பு 

வளையம் ஃ 

வளையற்றிருப்பு திறன் 
வளையின் கோணல் 

.வளையின்வளையல் 

வளையுந்தன்மை 

வளைவாரை 

வளைவான 

வளைவு 

- வளைவுக்கோணம் . 

் வளைவுமாற்றப்புள்ளி 

் வீளைவுமாற்றம் 

வளைவுமாற்றவட்டம் 

அவளைவுமையம் 

வளைவுவட்டம் 

வளைவுவிறைப்பு 

வற் றுப்பெருக்கு 

வற்றுப்பெருக்குச் செய்கை 
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Curvilinear 

- integral 

Contact of curves 

Contour, Curve, Curved line 

Rectification of curves 

Curved surface 

Ring, Hoop 

Bending moment 

Deflection of beam 

Bending of beam 

Flexibility 

Radius of curvature 

Curved 

Curvature 

Angle of curvature 

Point of inflexion 

Inflexion 

Circle of inflection 

Centre of curvature 

Circle of curvature 

Flexural rigidity 

Tide 

Tidal action
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வா 

வாய்க்கணக்கு 

வாய்ப்புப்பார்த்தல் .. 

வாய்ப்புப்பார்வை 

வாய்பாடு 

வாயுக்கலவை 

வாயுக்கூண்டு 

வாயுவமுக்கம் 

வார் 

வாரம் 

வாழ்க்கையாண்டூத்தொகை 

வானியல் ve 

வானியற்றிணிவலகு 

வானுச்சி 

வி. 

லிகலை 

விகாரப்பட்டபொருள்கள் 

விகாரபபடுகை 

விகாரம் 

லிகாரவியக்கம் 

விிதசமக்கூறுகள் ., 

விதசமம் 

விதசமமான ன 

விஇ ,தசமநுனையு றுப்புக்கள் 
வி௫தசமவிடையு அப்புக்கள் 
விதசமவெல்லை 

விதசமன் 

விதம் ல 
விதமுறாக்கோவை 

Msgs 

Ora] Arithmetic 

Verify 

Verification 

Formula, Table 

Mixture of gases 

Balloon 

Gas pressure 

Belt 

Week 

Life annuity 

Astronomy 

Astronomical unit of mass 

Zenith 

Second (Angle) 

Constrained bodies 

Constraint 

Strain, 

Constrained motion 
Proportional parts 

Proportion 

Proportional 

Extremes of a proportion 
Means of a proportion 
Proportional Limit 
Proportional 

Ratio 

Irrational expression 
irrational



வி$தமுறாமூலம் 
விதேமுறாவெண் 

விததமுறுகின்ற 
விததமுறுகோவை .. 

MES EP merit 

MBS Lp miletreto .. 

வி$தருறுமுழுவெண்சார்பு 

விதமுறுமூலம் 
லிதமுறுமெண் 

விசை 

விசைக்குழாய் 

விசைக்கோடு 

விசைச்சேர்க்கை 

விசைசெலுத்தப்படுதன்மை 

விசைசெலுத்துகைத்தத்துவம் 

விசைத்தொகுதி 

விசைப்பல்கோணம் . . 

, விசைப்பிரிப்பு 

விசைமண்டலம் 

விசைமுககோணம் .. 

விசையாள் சில்லு 

விசையிணைகரத் திணமம் 

விசையிணைகரம் ன ன 

_ விசையினது நேர்மாறுவர்க்கவிதி 

விசைவிதி 

விட்டம் 

விடை 

விடைகூறுதல 

விண்மீன 

வித்தியாசம் 

விதி 
விம்பம் 

வியாபாசக்கழிவு 

வியாபாரத தான்ருறிநதவன் 

வியாபாரம் ன 

வியாழனின் விளைவு 

5-7; 19, B 18038 (9/59) 
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Irrational root, Surd 

number 

Rational 

expression 

function 

fraction 

integral function 

root 

mumber 

Force 

Tube of force 

Line of force 

» Composition of forces 

Transmissibility of force 

Principle of transmissibility of force 

System of forces 

Polygon of forces. 

Resolution of forces 

Field of force 

Triangle of force 

Fly wheel 

Parallelepiped of forces 

Parallelogram of forces 

Taverse square Jaw of force 

Law of force 

Diameter 

Answer 

Answer 

Orb | 

Difference - 

Rule, Law 

Image 

Commercial discount 

Bankrupt 

Trade 

Jupiter’s effect
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விரின்ற 

விரிகோணம் 

விரிகோணமுக்கோணம் 

விரித்தல் 

விரிதல் 

விரிதொடர் 

விரிபரப்பு 

விரிபரபபுச்சுருளி 

விரிபரப்புச்சுருளியுர௬ு 

விரிவு 

விரிவுச்சோ தனைகள் 

விருத்தி 
விருத இயலை 

வில் 

விலக்கு 

விலக்குவகை 

விலகல் 

விலை 

விவரணம் 

Souls Sed 

விமுமபொருள்கள 

விளககச்சார்பு 

விளக்கம் 

விளக்க்கூ அதல் 

விளிமபு 

விளைவமுககம் 

விளைவு 

விளைவுலிசை 

விறகோசைன் 

விற்சைன் 

விற்பனைக்கழிவு 

விறபனைவிலை 

விற்றராசு 

விற்றாஞ்சன் 

Divergent 

Obtuse angle 

Obtuse-angled triangle 

Expand, Develop 

Diverge, Extend, Develop 

Divergent series 

Developable surface 

Helix 

Helicoid 

Divergence, Expansion 

Tests for divergence 

Progression 

Progressive wave 

Spring, Arc 

Exception 

Exceptional case 

Deviation 

Value 

Enunciation 

Enunciate 

Falling bodies 

Explicit function 

Explanation 

Describe 

Edge 

Resultant pressure 

Resultant, Effect 

Resultant force 

Arccosine 

Aresine 

Trade discount 

Sale price 

Spring balance 

Arctangent



விறைப்பான 

விறைப்பான சுட்டப்படல் 

- விறைப்பானபொருள் 

விறைப்பில்லாத 

விறைப்பு 

விறைப்புக்குணகம் 
வினைத்திறன் 

ல் 

வீச்சம் 

வீச்சு 

வீசுகோடு 

வீதம் 

Glas 

வெட்டுக்கோடு 
வெட்டூத்துண்டு 

வெட்டுதகைப்பு 

வெட்டுவிசை 

வெட்டுதல் 

வெட்டுமுகம் 

வெட்டுவிசை 

வெப்பக்கொள்ளளவு 

வெப்பஞ்செல்லா நிலைவிரிவு 

வெளி 

வெளித்தொடுகை 

வெளிநெய்யரி 

வெளிப்படையுண்மை 

வெளிப்பொருள் 

வெளிப்புள்ளி 

வெளிமேற்பரப்பு 

வெளிமையம் 

வெளிமையவொமழுக்கு 
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Rigid 

frame work 

body 

Non-rigid 

Rigidity 

Modulus of rigidity 

Efficiency 

Amplitude 

Range 

Trajectory 

Rate 

Secant (Geometry) 

Intercept 

Shear stress 

Shear or shear force 

Cancel 

Section 

Shearing force 

Thermal capacity 

Adiabatic expansion 

Space 

External contact 

Space lattice 

Axiom 

Space object 

External point 

Outer surface 

Ex-centre 

Space centrode
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வெளியாக்கல் 

வெளியாரை ட்டி 

வெளியிருசமவெட்டி, 

வெளியேயுள்ள 

வெளிவட்டம் 

வெளிவட்டம் வரைதல் 

வெளிவிசை 

வெளிவேலை 

வெற்றிடம் 

வெற்றெண் 

- வெறுமிடம் 
— 

வே 

வேகததேய்வு 

வேகம் 

வேகவர்க்கச்சராசரி ... 

வேகவளாரச்சி 

வேகவளாச்ிப்பல்கோணம் 

வேகவளர்ச்சிமிணைகரம் 

வேகவி௫தம் 

வேகவிணைகரம் 

வேணடிய 

வேண்டியபோதிய நிபந்தனைகள் 

வேணடியவெண் 

வேணியர் 

வேணியரளவுச்சட்டம் 
வேலை 

வேலைச்சார்பு 

வேலைசெய்கின்ற 

வேலைத்தத்துவம் 
வேலைககளம 

வேற்றினமான 

வேற்றுமைக்குரிய 

வேறறுமைச்சில்லு .. 
வேற்றுமைச்சில்லுமச்சாணியும் 

வேறுபடுத்துகை 

வேறுவேறான 

. Discovery 

Ex-radius 

External bisector 

External 

Excribed circle ; Ex-circle 

Excribe 

External force 

work 

Vacuum 

Abstract number 

* Blank 

Deceleration, Retardation 

Velocity 

Mean square velocity 

Acceleration 

Polygon of acceleration 

Parallelogram of acceleration 

Velocity ratio 

Parallelogram of velocities 

Required. 

Necessary and sufficient conditions 

Required number 

Vernier 

scale 

Work 

function 

Working 

Principle of Work 

Workshop 

Unlike 

Differential 

wheel 

wheel and axle 

Modification 

Distinct



பெளதிகவியல்





அ 

௮. இ. செ. தனியலகுகள் 

௮, ஓ. மோட்டார் 

அக்கோண்கு ஜாய் ' 

அகக்குறுக்களவு 

அகலக்கோட்டுப்பாகை 

அகலக்கோட்டுமாறல் 

அகலக்கோட்டுவிளைவு 

அகலக்கோடு 

அகலப்பக்க நிலை 

அகலம் 

அகவெப்பமாக்குபொறி 

அகேற்று 
அங்கலின்முதலினச்சார்பு 

அங்கலினிரண்டாமினச்சார்பு 

அங்கலுருமாற்றங்கள் - 

அங்குலம் 

அச்சதஇர்வுப பெயர்ச்சி 

அச்சஇர்வுப்பெயர்ச்சிக்காலம் 

அச்ச .இர்வுப்பெயர்ச்சிக்கூம்பு 

அச்சயற்க இர்கள் 

அச்சாணி 

அச்சுக்காவி 

அச்சுக்கோர்நிறமானபரிவேடம் .. 

அச்சுச்சத் தஇச்சொட்டெணெ 

அச்சுச்சமச்சீர் 

அச்சுத்திசைமாற்றம் 

அச்சுத்திசைமாறுமியக்கம் 

அச்சுமாற்றம் 

அச்சுமின்வாய் 

அச்சுவிகாரம் 

அசாதாரணமாய்ச் செ .லஓுத்தப்படல் 

அசாதாரணமான 

அசுத்தனின்முமுவெண்சட்டம் 

அசத்தனின்றிணிவு நிறமாலைபதிகருவி 

அசைபிரித்துப்பாடல் oe "oe 
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F. P. 8. absolute units 

A. ©. Motor 

Acorn tube 

Calibre 

Degree of latitude 

Latitude variation 

effect 

Latitude 

Broadside-on position 

Width 

Diathermy machine 

Agate 

Hankel function of the first kind 

second kind 

transforms 

Inch 

Nutation 

Period of nutation 

Cone of nutation 

Paraxial rays 

Axle 

Axial vector 

Pleochroic halo 

Axial quantum number 

symmetry 

Precession 

Precessional motion 

Change of axis 

Axia) electrode 

strain 

Abnormal propagation 

Extraordinary, Abnormal 

Aston’s whole number rule 

Mass spectrograph 

Scanning
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அசையாத 

அசையுஞ்சுருட்கருவிகள் 

அசையுஞ்சுருட்கல்வனோமானி 

அசையுஞ்சுருணாணுக்குப்பன்னி . . 

அசையுஞ்சுருளுவோற்றுமானி 

அசையுஞ்செலுத்தி 
அசையுந் தன்மை 

அசையும் பொருள்களின்மின்னியக்கவியல் .. 

அசையும்வாங்க 

அசையுமுணர்கொம்பு 

அஞ்சலகக்கருவி 

அஞசலகப்பெட்டி 

அஞ்சற்கருவி 

அஞ்சற்கருவிப்பொறி 

அட்டமசரம் 

அட்டமசாவிதி 

அட்டவணைப்படுத்துதல் 

அட்டிலிமின் சட்டிமம் 

அடக்காத 

அடக்குநெய்யரி 

அடர்த் இச்சார்பு 

அடர்த தியேற்றவிறக்கம் 

அடர்த் தியொப்புமானி 

அடர்ந்ததீக்கற்கண்ணாடியரியம் .. 

அடரூடகம 

oils, 
அடிககோடு 

அடிச்சவ்வு 

அடிதததந்தி 
அடித்தல் 

அடித்துமோதுகை 
அடிநிலை 

அடி நீர்த் தாங்இ 

அடிப்படைச்சுரம் 

அடிப்படைச்செய்கைகள் 

Immobile 

Moving coil instruments 

galvanometer 

microphone 

voltmeter 

Mobile transmitter 

Mobility 

Electrodynamics of moving bodies 

Mobile receiver 

antenna 

P. O. relay 

Post office box 

Relay, Servometer 

Servo-mechanism 

Octave 

Law of octave 

Tabulate 

Hadley’s sextant 

Unconstrained 

Suppressor grid 

Density function 

fluctuation 

Pyknometer 

Dense flint glass prism 

medium 

Base 

Baseline 

Basilar membrane 

Strack string 

Concussion 

Bombardment 

Ground state 

Flush tank 

Key note 

Fundamental processes



அடிப்படைத்தொடர். . 

அடிப்படைத்தொனி. . 

அடிப்படையலகுகள் 

அடிப்படையான 

அடிப்படையிடை 

அடிப்படையெண்ணங்கள் 

அடிப்படை, விதிகள் . . 

அடிப்பதிர்வெண் 

அடிப்புக்குரல் 

அடிப்புகள் 

அடிபட்டோடுமிலத்திரன் 

அடியிணைந்ததுளி 

அடிமெழுகுதிரி 
அடியிணைந்ததுளிகளுங்குமிழிகளும் 

அடியிறாத்தல் 
அடிமிறாத்தலி ய . 

அடியிறாத்தற்செக்கனலகு (௮.இ.செ. அலகு) 

அடிவானம் 

அடுக்கு 

அடுக்குக்கலைத்திறன் 

அடுக்குக்குறி 
அடுக்குக்குறிக்குரிய . . 

அடுக்குக்குறிக்கொம்பு 

அடுக்குக்குறிததேய்வு 
அடுக்குக்குறித்தொடர் 

அடுக்குக்குறிப்பரம்பல் 

அடுக்குக்குறியுறிஞ்சல் 
அடுக்குக்குறிவளைகோடு 

அடுக்குக்குறிலிதி 
அடுப்பு 

அடைக்குமலையம் 

அடைப்பிணைப்பு 

அடைப்பு 

அடைப்புச்சுருள் 

அடைப்பூட்டல் 

அடையல் 

அண்டக்கதிர்கள் 
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Fundamental series 

ketone 

units 

Fundamental 

interval 

concepts 

laws 

Frequency of beat note 

Beat tone 

Beats 

Knock-on electron 

Sessile drop 

Foot candle 

Sessile drops and bubbles 

Foot-pound 

-poundal 

«pound second unit 

Horizon 

Pile; Layer, Power 

Pile technique 

Exponent 

Exponential 

horn 

decay 

series 

distribution 

absorption 

curve 

law 

Stove 

Blocking oscillator 

Choke coupling 

Stopper, Seal 

Choke coil 

input 

Sediment 

Cosmic rays
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அண்டக்க 'இர்களினிலைக்கு த் துக்கூறு 

அண்டககதிர்த்தொலைகாட்டி 

அண்டக்கதிர்ப்பொழிவுகள் 

அண்டக்கதிர்ப இவுசெய்கருவி 

அண்டக்க இர்லீசல் 

அண்டக்கதிர்வெடிப்பு - 

அண்டக்கதிரின்கருககூறு 

அண்டகக திரினஏழககுமேறகுவிளைவு 

அண்டக்கதிரின்சத் திநிறமாலை 

அண்டக்கதிரின்பாரமானிவிளைவு 

அணடக்கதிரின்புவிககாந்தவிளைவு 

அணடககதிரினபொழிவுகள 

அணடக்கதிரினமெனகூறு 

அண்டக்கதிரினவடககு த்தெறகுவிளைவு 

அண்டககதிரின்வனகூறு 

அணடகக திரினவெப்ப நிலைவிளைவு 

அண்டக்க திரினகலககோடடூவிளைவு 

அணடக்கதிரினதுநெடுஙகே £ட்டூவிளைவு 

அண்டக்ககுரினதுநேரமாறல் 

அண்டக்க ,தரினமுக்கலிளைவு 

அண்டக்க இரினாணமாறல 

அண்டக்க திரினுச்சிக்கோணச்சாருகை 

அணுடக்கதிரினுட்புகுகூறு 

அண்டக்கதிரினுயரவிளைவு 

அண்டகககிரினுறபதஇ 

அண்டகக திருடு 

அணடக்கதிருறிஞ்சல 

அண்டகோளம் 

அண்டசனினபாலம 

அண்டத்திற்குரிய 

அண்டலிதி 

அண்டலியல் 

அண்டவுற்பத் தியியல 

அண்ணளவாக்கல் .. 

Vertical components of cosmic rays, 

Cosmic ray telescope 

showers 

recorder 

radiation 

ray burst 

Nuclear component of cosmic rays 

East-West effect of cosmic rays 

Energy spectrum of cosmic rays 

Barometer effect of cosmic rays | 

Geomagnetic effect of cosmic rays 

Showers of cosmic rays 

Soft component of cosmic rays 

North-South effect of cosmic rays 

Hard component of cosmic rays 

Temperature effect of cosmic rays 

Latitude effect of cosmic rays 

Longitude effect of cosmic rays 

Time variation of cosmic rays 

Pressure effect of cosmic rays 

Diurnal variation of cosmic rays 
Zenithal angle dependence of cosmic 

rays 

Penetrating component of cosmic rays 

Altitude effect of cosmic rays 

Origin of cosmic rays 

Cosmic ray star 

Absorption of cosmic rays 

Universe 

Anderson’s bridge 

Cosmic 

' Law 

Cosmology 

Cosmogony 

Approximation



அண்ணளவான'. ... 

அண்ணளவு 

அண்ணளவுப்பெறுமானம் 

அண்மைப்பார்வை .. 

அணிற்கூட்டுமோட்டர் 

HOOD FB 

அணிற்கூண்டாமேச்சர் 

அணு... ப 

அணுக்க தர்கள் 

அணுக்கரு 

அணுக்களிடையுளளவிசைகள் 

அணுக்களின்வெப்பக்கொள்ளளவு 

அணுக்களினருட்டல் . . . 

அணுக்கனவளவு .. 

அணுககாந்தததிருபபுதிற்ன் 
அணுக்காந்தம் 

அணுக்குண்டு 

அணுக்கொள்கை 

அணுகுகோட்டுச்சூத்திரம் 

அணுகுகோட்டுத்தொடர் 

அணுகுகோட்டுவிரிவு. . 

அணுகுகோடுகள் 

அணுச்சத்து 

அணுத்திணிவு 
அணுத்திணிவெல்லை 

அணுத்தொகை 

அணுநிறை. 
அணுப்பரிமாணங்கள் 

அணுமாநிலிகள் 

அணுமுனைவாக்கம் .. 

அணுவமைப்பு 

அணுவயன்கள் 

அணுவருட்டல் 

அணுவாக்க 

அணுவிற்குரிய 

அணுலின்காந்த ததிருப்புதிறன் . . 
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Approximate 

Approximation: ° 

Approximate value 

Myopia 

Squirrel cage nictor 

' cage 

armature 

Atom 

Atomic rays ~ 

nucleus : 

Intératomic forces 

Heat capacity of atoms 

Excitation of atoms 

Atomic volume | 

' magnetic moment 

magnetism 

bomb 

theory 

Asymptotic formula 

series 

expansion 

Asymptotes 

Atomic energy 

mass 

limit 

Atomicity 

Atomic weight 

dimension 

constants 

Polarisation of atoms 

Atomic structure 

ions 

excitation 

Atomizer 

Atomic 

Magnetic moment of an atom
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அணுவின்பேற்றுத்திறன் ற் 
அணுவுறிஞ்சல் 
அணுவெண் 

அணுவெப்பம் 

அத்இனியம் 

அத்துவூட்டின்பொறி 
அஇபரகேத் திரகணிதச்சார்பு 

அதிபரகேத்திரகணிதத்தொடர் .. 

அதிபரகேத்திரகணிதப்பல்லுறுப்புக்கோவை . . 

அதிபரசிக்கலெண் ... 

அதிபரநுண்ணமைப்பு 

அதிபரவளைவு 

அ தபரவளைவுச்சமன்பாடு 

அதிபரவளைவுச்சார்பு. . 

அதிபரவளைவுத் இண்மம் 

அதுிபரவளைவொழுக்கு 

அதிபரவுணர் இறன் 

அதிபரவெளி 

அதிர்ச்சியுறிஞூச 
அதிர்தாரைகள் 

அதிர்வு 
அதிர்வுக்கலவனோமானி 

அதிர்வுககாநதமானி 

அதிர்வுக்காலம் 

அதிர்வுகள் 

அதிர்வுச்சத இப்படி .. 

அஇர்வுச்சத் இச்சொட்டெண் 

அதிர்வுச்சேர்க்கை 

அதிர்வுததளம் 
அதிர்வுத் தன்வெப்பம் 

அதிர்வுநிலை 
அதிர்வுறுணுக்குக்காட்டி 

அதிர்வுப்பட்டை 

அதிர்வுவகைகள் 

அதிர்வெண் (நிகம்வெண்) 

அதிர்வெண்கமகம் 

Atomic susceptibility 

absorption 

number 

heat 

Actinium 

Atwood’s machine 

Hypergeometric function 

series 

polynomial 

Hypercomplex number 

Hyperfine structure 

Hyperbola 

Hyperbolic equation 

function 

Hyperboloid 

Hyperbolic orbit 

Hypersensitivity 

Hyperspace 

Shock absorber 

Vibrating jets 

Vibration 

galvanometer 

magnetometer 

Period of vibration 

Vibrations 

Vibrational energy level 

Vibration quantum number 

Combination of vibration 

Plane of vibration 

Vibrational specific heat 

state 

Vibration microscope 

band 

Modes of vibration 

Frequency 

modulation



அஇர்வெண்டுண்டற்பேறு 

அதர்வெண்பட்டை .. 

அதிர்வெண்பிரிகருவி 

அதிர்வெண்பெருக்கிகள் 

அஇர்வெண்மானி 

அதிரி 

அதிரியொற்றை 

அஇிரிவலுவழங்க 

அஇருங்காந்தத் திண்மம் 

அதிருங்கோல் 

அதிருநாணல் 

அதிருநிரல் 

அதிருமிழை 

அதைத்தல் 

அதைப்பு 

அதைப்புச்சத்தி 

அந்தர் (௮) க 

அந்தரின்வேற்றுமைதீ இருகாணி 

அந்துருவின் பரிசோதனைகள் 

அந்துரோமலகு 

அப்பப்பலகைமாதிரியுரு. . 

அப்பிலித்தனடுக்கு 

அபரகாந்தப்பொருள் 

அபரகாந்தம் 

அபரிக்குநிலை 

அபிலெத் தினாய்கருவி 

அபினியின்மாறாரைச்சிறையொளிமானி 

அபினியினது நிறக்கலவையாய் கருவி 

அபினியினாரைச்சிறையொளிமா
னி 

அபேமுறிவுமானி 

அபேமின்சைனிபந்தனை 

அபேயினமிழ்ப்புப்பொருள்வில்லை 

அம்பர் 

அம்பியர் 
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Frequency response 

band 

divider 

multipliers 

meter 

Vibrator 

unit 

power supply 

Vibrating magnet 

rod 

reed 

column 

string 

Rebound 

Resilience 

Resilience 

Hundredweight 

Hunter’s differential screw 

Adrew’s experiments 

Angstrom unit 

Bread board model 

Appleton layer 

Diamagnetic substance 

Diamagnetism 

Abaric point 

Ablett’s apparatus 

Abney’s variable sector photo- 
meter 

. Abney’s colour patch apparatus 

sector photometer 

Abbe refractometer 

Abbe’s sine condition 

immersion objective 

Amber 

Ampere
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அம்பியர்த்தராசு 

அம்பியர்மானி . 

அம்பியாமானியினளவுகோடுதிருத்தல் 

அம்பியர்முறுக்கு 

அம்பியரலகனறனிநிர்ணயம் 

அமபியரின சுநறுத்தேற்றம் 

அம்பியரினசுற்றுததொடர்பு 

அம்பு 

அம்புககுறி 
அம்புருவளைகோடு 

அமகாவின வளைகோடுகள் 

அமிலசறறேறறு 
அமிலசறறேற்று விளக்கு 

அமிலம் 

அமிலமுதல 

அமிழப்புப்பொருளவிலலை 

பாடு 

அமிற்றனினசமனபாடு 

அமிறறனின?றபபுசசார்பு 

அமிறறனினசெய்கரு வி 

அமிற்றனினநாற்கணியன 

அமிறறனினறத்துவம .- 

அமிறறனினிழிவுத்தாக்கததததுவம் 
அமிற்றொனியனுககுரியத Tus SO) a 165) 

அறாக்கக்முணகம் . ‘ 
அமுககசசாய்வுலிதம 

அமுககளுசெலுத்தப்படுந்தனமை 
அமுககப்படுமியல்பு . 

அமுக்கப்படுமியல்புள்ள 

அமுச்சப்பம்பி 

அமுக்கம் ன 

அமுககம்வரைந் தமுகிலறை 

அமுக்கமாறல் 

அழுக்கமாறல்லி௫தம் 

அலுக்கமாறாவாயுவெப்பமானி . 

அமிற்றசககோபியாபபகு இவகையீட்டூசசமன் , , 

Ampere balance 

Ammeter ட 

Calibration of ammeter 

Ampere turn 

Absolute determination of the ampere 

Ampere’s circuital theorem 

relation 

Sagitta 

Arrow point 

Sagittal curve 

Amagat’s curves 

Amy] acetate 

lamp 

Acid 

radical 

Immersion objective 

Hamilton-Jacobii partial differential 

equation 

Hamilton’s equation 

characteristic function 

Hamiltonian operator 

Hamilton’s quarternion 

principle 

of least action 

Matrix for Hamiltonian 

Pressure coefficient 

gradient 

Transmissibility of pressure 

Compressibility 

Compressible 

Compression pump 

Presure , 

defined cloud chamber 

variation 

gradient 

Constant pressure gas thermometer



அமுக்கமானி 

அமுக்கமானிச்சுவாலை 

அமுக்கமானியுறை .. 

அமுக்கமின்பளிங்கு 

அமுக்கமின்விளைவு : . 

அமுக்கமின்னியல் 

அமுக்கமின்னுணுக்குப்பனனி . .. 

அமுக்கருடியாப்பாய்ச்சல் 

அமுக்கமுடியாமை .. 

அமுக்கமையம் 

அமுக்கவலகு 

அமுக்கவலை 

அமுக்கலிகாரம் 

அமுக்கவேற், மை .. 

அமுக்குவிசை 

அமைதிநாள்களுங்குழம்பியநாள்களும் 

அமைஇயாக்க 

அமைதியிடம் 

அமைதியிறக்கம் 

அமைப்பு 

அமைப்புக்குரியபொருள்கள் 

அயக்காந்தக்கொள்கைகள் 

அயக்காநத த இிரவியங்கள் 

அயக்காந்தப்பதார்த்தம் 

அயக்காந்தம் 

அயக்காந்தஷடங்கள் 

அயற்றமேதர்ப்பக்கவழி 

அயன 

அயன்கடத்துதிறன் .. 

அயன்கருதுகோள் 

அயன்களிடையுள்ளவிசைகள் 

அயன்சோடி 

அயன்பளிங்குகள் 

அயன்பெருக்கல் 

அயன்மண்டலச்செலுத்துகை 

80% 

Pressure gauge 

Manometric flame 

capsule 

Piezoelectric crystal 

Piezo-electric effect 

Piezo-electricity 

Piezo-electrie microphone 

Incompressible flow 

Incompressibility 

Centre of pressure 

Unit of pressure 

Compression wave 

strain 

Pressure difference 

Compressive force 

Quiet and disturbed days 

Silencer 

Quiescent spot ் 

Silent discharge 

Construction. 

Constructional materials 

Theories of ferromagnetism ப 

Ferromagnetic materials 

substance 

Ferromagnetism 

Ferromagnetic media 

Ayrton and Mather shunt 

Jon 

Tonic conductivity 

hypothesis 

Tnterionic forces — 

Ton pair 

Tonic crystals 

Ion multiplication 

Jonospheric propagation
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அயன்மண்டலப்புயல் 

அயன்மண்டலம் 

அயன்மண்டலவற்றுப்பெருக்கு .. 

அயன்மாற்று 

அயன்மீளச்சோல் 

அயன்வேகம் 

அயனகர்வு 

அயனசையுந்தன்மை 

அயனடிததுமோதுகை 

அயனழித்தநேரம் ... 
அயனாக்கநட்டம 

அயளாக்கநிகழ்ச்சித தகவு 

அயனாக்கப்பயன் உ sae 

அயனாக்கம் 

அயனாக்கமானி 

அயளஞுக்கமுதல 

அயனாககவமுததம் .. 

அயனாக்கவளவு 

அயனாககவறை 

அயனாககவாயுவமுக்கமானி 

அயனாககவுவோறறளவு 

அயனாக்கவெடிப்புக்கள் 

அயனாககவோட்டம் ., 

அயனாககாத 

அயனாகடூியவணு நிறமாலை 

அயனாக்கயவளிமணடலம் 

அயனினசையு 'ந்கன்மை 

அயனுறை 

அயனூர்கை 

WG CLL 

அயிறகன்கருககள் ல 

அமினசுதைன்போசர்ப்பரம்பல் 

அமினசுதைன்போசர்ப்புள்ளிவிபாங்கள் 

அயின்சுை 'தன்றியாசர்விளைவு 

Ionospheric storm. 

Tonosphere 

{ine ion tide 
Tide in ionosphere 

Ton exchange 

Recombination of ions 

Ionic velocity 

Drift of ions 

~ Tonic mobility 

Ion bombardment 

Deionisation time 

Tonisation loss 

probability 

yield 

Ionisation 

gauge 

source 

potential 

Degree of ionisation 

Ionisation chamber 

manometer 

voltage 

bursts 

current 

Non-ionizing 

Spectrum of ionised atom 

Tonised atmosphere 

Mobility of an ion 

Jon sheath 

Migration of ions 

Ton current 

Aitken nuclei 

Einstein-Bose distribution 

statistics 

Einstein-de Haas effect



அயின்சுதைனினைசார்ச்சித் தத்துவம் 

அமின்சுதைனின்விதி 

அயின்சுதைனின்றன்வெப்பக்கொள்கை 

அமின்சுதைனின்றிணிவுச்சத்திச்சமத்துவம் .. 

அமின்சுதைனினிலைமாறுநிகழ்ச்சித்தகவுகள் 

அமின்சுதைனினேரவிரிவு , 

அயின்சுதைனொளிமின்னியற்சமன்பாடூ 

அரக்கு 

அரக்குச்சாயம் 

அரக்குவாணிச 

அரசகனைற்று 

அரகோவின்றட்டு 

அரத்தாள் 

அறிசனினிரும்பளியடைப்பூசல் 

அரிதிற்கடத்தி 
அரியத்திசைகாட்டி .., 

அரியத் இருவிழிக்கருவி 

அரியத் தின்முறிவோரம் 

அரியந்தருநிறங்கள் 
அரியநிறமாலை 

அரியநிறமாலைப இகருவி 

அரியம் 

அரியமுகம் 

அரியவாயுக்கள் 

அருகுகோணம் 

அருஞ்சமதநிலை 

அருஞ்சமன்பாடு 

அருட்டலமுத்தம் 

அருட்டலிடமாற்றம் .. 

அருட்டற்சத்தி 
அருட்டற்பொறிமுறை 

அருட்டி 

அருட்டியநிலைகள் 

அருட்டியமூலக்கூறு . . 

அருட்டியவணுவின்வாழ்காலம் .- 
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Einstein’s principle of relativity 

law 

theory of specific heat 

mass energy equivalent 

transition probabilities 

time dilation 

Einstein photoelectric equation. 

Shellac 

Lacquer 

Shellac varnish 

Aragonite 

Arago’s dise 

Sand paper 

Harrison’s gridiron pendulum 

Bad conductor 

Prismatic compass 

Prism binoculars 

Refracting edge of prism 

Prismatic colours 

spectrum 

Prism spectrograph 

Prism 

Face of prism 

Rare gases 

Glancing angle 

Secular equilibrium 

equation 

Excitation potential 

Transfer of excitation 

Excitation energy 

mechanism 

Excitor 

Excited states 

molecule 

Life of an excited atom
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அருட்டூன்ற 

அருந்துணிகோவை .. 

அருமண 

அருமணூலகங்கள் 

அருமாற்றம் 
அருமாறல 

அருமூடகம் 

அருவிககோடடியக்கம் 

அருவிககோட்டுப்பாய்ச்சல் 

அருவிக்கோடுகள் 

அருவிவீழ்ச்சி 

அருவிலீழ்ச்சிமுறை . . 

அருலிவீழசசிமுறைககொள்கை . . 

அருவிவீஜ்சசிமுறைததொடப்பு .. 

அருலிலீழ்சசியுறைப்பெருகக 

அருவிவீழ்சசிமுறைப்பொழிவு 

அருவிவீழ்சசிமுறையலகு 

அருவிவீழச்சிமுறையுயர்வு 

அரைக்கடத்து 

அரைககால்வட்டம் 

அரைககாலம் 

அரைககாலமூலகங்கள் 

அரைககாலவலயம் .-, 

அரைககாவி 

அரைககாற்கோளம .. 

அரைக்கோளம 

அரைச்சத தசசொடடெண 

அரைச்சத இவழிக்கருதுகோள் 

அரைச்செறிவிறகுவெள்ளிபூசியவாடி 

அரைதகளம 

அரைத்தொனி 

அரைநிழறறத்துவம் 
அரைநிழன்முனைவுமானி 

அரைபபககுட்புகலிடூன்ற 

அரைப்பங்கு நிலையான 

Exciting 

Secular determinant 

Rare earths 

earth elements. 

Secular change 

variation 

* Rare medium 

Stream line motion 

flow 

lines 

Cascade 

process 

theory 

connection 

amplifier 

shower 

unit 

maximum 

Semi-conductor 

Octant 

..» Half-period 

elements 

zone 

Bi Vector 

Octant 

Hemisphere 

Half quantum number 

Quasi-ergodic hypothesis 

Half-silvered mirror 

Half-plane 

Semi-tone, Half-tone 

Half shadow principle 

polarimeter. 

Semi-permeable 

Quasi-static



அரைப்பங்கு நிலையானதன்மை 

அரைப்பங்குபழைமையான 

அரைப்பெறுமானக்காலம் 

அரைப்பெறுமானத்தடிப்பு 

அரைப்பெறுமானநோம் 

அரைமீள்சத்தியுள்ள 

அரைமாடிவிலித்தளம் 

அரையலைச்சீராக்? 

அரையலைச்சீராக்குகை 

அரையலைத்தட்டு 

அரையலையிருமுனைவு 

அரையலையுணர்கொமபு 

அரையாவர்த்தனவலயம் 

அரையொளியலைகள் 

அரைவட்டமின்மானி 

அரைவாழ்க்கைக்காலம் 

அல்பா 

அல்பாக்க ,திர்கள் 

அல்பாக்கதர்வீசல் 

அல்பாக்க இரின்வீச்சு 

அல்பாத்துணிக்கை .. 

அல்பாத்துணிக்கைகளின்கலைவு .: 

அல்பாத்தேய்வு 

அல்பீடோ 

அல்லிமின்வாலவெள்ளி 

அலகமுத்தம் 

அலகு 

அலகுக்கலம் 

அலகுக்காவி 

அலகுகளின்றொடர்பு 

அலகுகளும் பரிமாணங்களும் 

அலகுச்சுருள் 

அலகுத் தாய்த்தொகுதி 
அலகுப்புள்ளிகள் 
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Quasi-stationary state 

Semi-classical 

Half value period 

thickness 

.time 

Quasi-elastic . 

Semi-infinite plane 

Half-wave rectifier 

rectification 

plate 

dipole 

antenna 

Half-period zone 

Quasi-optical waves 

Duant electrometer 

Half-life period 

Alpha 

rays 

radiation 

Range of alpha ray 

Alpha particle 

Straggling of alpha particles 

Alpha decay 

Albedo 

Halley’s comet 

Unit potential 

Unit 

Unit cell 

' vector 

Relations between units 

Units & dimensions 

Coil unit 

Unit matrix 

points
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அலகுமாற்றம் 

அலகுமாற்றல் 

அலகுமுறை 

அலகுருமாற்றம் 
அலகேற்றம் 

அலகொப்பீடூ 

அலகோட்டம் 

அலுனிக்கோ 

அலைககட்டு 

அலைக்கருத்து 
அலைக்கூட்டம் 

அலைகள் 

அலைகளினமுனைவாக்கம் 

அலைகளினுறிஞ்சல் . . 

அலைகளைப்பிறப்பித்தல் 

அலைச்சமனபாடு 

அலைச்சார்பு 

அலைச்சூழி 
அலைச்செலுத்துகை .. 

அலை த்துணிக்கையீரியல்பு 

அலைத்தெறிப்பு 

அலைத்தொடர் 

அலைத்தொடர்மேற்பொருத்துகை 

அலைதல 

அலைநீளம் 

அலைநீளமாற்றம் 

அலைப்பக்கப்பார்வை , 

அலைப்பட்டை 

அலைப்படம் 

அலைப்பாகுபாடு 

அலைப்பொறி 

அலைமானி 

அலைமூகம் 

அலைமுடி 
அலைஞுறிவு 

Change of units 

Conversion of units 

Unitary method 

transformation 

Unit charge 

Comparison of units. 

Unit current 

Alnico 

Wave packet 

concept 

group 

Waves 

Polarisation of waves 

Absorption of waves 

Generation of waves 

Wave equation 

function 

envelope 

propagation 

particle dualism 

reflection 

trains 

Superposition of wave trains 

Oscillate 

Wave length 

Change of wave length 

Wave profile 

band 

picture 

analysis 

trap 

meter 

front 

Crest of wave 

Wave refraction



அலைமுனைவாக்கம் 

அலையக்குழாய் 

அலையத்திற்குச்சாவிகொடுத் தல் 

அலையத்தின் சத்திச் சொட்டாக்கம் 

அலையத்தின் சத்திப்படி. 

அலையத்தின்றிறன் 

அலையுத்தினதுதாய்த்தொகுதிக்குழப்பக 

கொள்கை 

அலையத் தினலைப்பொறிமுறைக் கொள்கை 

அலையியக்கக்கொள்கை 

அலையியக்கத் தின்வகைமீட்டுச்சமன்பாடு 

அலையியக்கம் 

அலையியக்கமுள்ள 

அலைமின்செங்குத்து. . 

அலைபின்மாதிரியுரு 

அலைமின்மேற்பரப்பு. . 

அலையினதுநிலையியக்கவியல் 

அலையினாடுசெலுத்தல் 

அலையினாடுருவல் 

அலையுந்தட்டு 
அலையுமொழுக்கு 

அலையெண் 

அலையொளியியல் 

அலைவட்டம் 

அலைவடி 

அலைவடிவம் 

அலைவழிகாட்டி, 

அலைலியக்கம் 

அலைவிறக்கம் 

அலைவு 

அலைவுக்காலம் 

அலைவுகாட்டி 

அலைவுச்சுற்று 

அலைவுப்பிறப்பாக ன 

11] 

Polarisation of waves 

Oscillator tube 

keying 

Quantisation of oscillator 

Energy level of oscillator 

Oscillator strength 

Matrix perturbation theory of | 

oscillator 

Wave mechanical theory of 

oscillator 

Undulatory theory 

Differential 

motion 

Undulation, 

| Wave motion 

Undultory 

Wave normal 

equation of wave 

model 

surface - 

mechanics 

transmission 

penetration 

Oscillating disc 

orbit 

Wave number 

optics 

cycle 

fitter 

form 

guide 

Oscillatory motion 

discharge 

Oscillation 

Period of oscillation 

Oscilloscope 

Oscillatory circuit 

Oscillation generator
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அலைவுமையம் ட ர 

அலைவேகம் . 

அவகாதரோவின் கருதுகோள் 

அவகாதரோவின் மாறிலி அல்லது எண் 

அவகாதரோவினெண் 

அவுன்சு ய 

“அழிக்கமுடியாமை .. 

அழிவு 
அழிவுக்க தாலீசல 

அழிவுவோற்றளவு .. 

அழுததக்குதிபபுகள் . 

அழுத்தககுனறு ... ன் 
அழுததச்சததி (நிலைப்பண்புச்சத தி) 

அழுத்தச்சார்பு 

AY SSSSOUY 
அமுததப்பாம்பல 

அமுததபபூசசயம் 

அழுததமாறல்லி௫தம் 

அழுத தமானமேற்பரப்பு 

அழுத.தவித தியாசம் 
LPS 5S LEA an 

அழுததவெகிர்மின்வாய்வீழ்ச் . . 

அழுத்தவேற்றம 
அழுததவேறறுமை . . 

அழுத இியமினனியககவிசை 

அழுத் தியவிசை 

அழுததியவுவோற்றளவு 

அளவறிதற்குரிய 
அளாவி 

அளவியல 

அளாவின்றிட்டம 

அளவீடு 

அளவு 

அளவுக்கருவிகள் 

அளவுகோடிடல் 

அளவுகோடுதிருத்தல 
அளவுகோடுவரைதல 

Centre of oscillation 

Wave velocity 

Avogadro’s hypothesis 

constant or number 

number 

Ounce 

Indestructibility 

Annihilation 

radiation 

Extinction voltage 

Potential jumps 

hill 

energy 

function 

barrier 

distribution 

Zero of potential 

Potential gradient 

Smooth surface 

Potential difference 

fall 

Cathode fall of potential 

Potential rise 

Difference of potential 

Impressed electromotive force 

force 

voltage 

Quantitative 

Burette 

Mensuration 

Precision of measurement 

Reading, Measurement 

Degree 

Measuring instrumentg 

Graduation 

Calibrate 

Calibrate



அளவுச்சட்டம் 

அளவுச்சாடி . 

அளவுத்திட்டமா திரிப்பரிசோ தனை 

அளவுத்திட்டவுயரம். . 
அளியடைப்பிலிருந்து “2 ” (ncn கத 

தெறிப்பு 
அளியடைப்பு 

அளியடைப்புநிறமாலைமானி 

அளியடைப்புமாறிலி. . 

அற்ககோல்மானி 

அற்ககோல்வெப்பமானி 

அற்ககோலளவியல் . . 

அறிகுறிகேட்டல் 

அறிகுறிப்பிறப்பாக்கி 

அறிகுறியழிவு 
அறிகுறியுவோற்றளவு 
அறிகுறியெச்சரிப்புககருவி 

அறிகுறிவலு - 
அறிகுறிவேகம் 

அறிமுறை 
அறிமுறைப்பெறுமானம் 

அறுகாவி 

அனுசரம் oe 

அனுபவத்தஇற்குரிய .. 

அனுபவவிதி 

அனு மானம் 

அனறுமையம் 
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Bench 

Measuring jar 

Scale model experiment, 

height 

X Rays reflection from grating 

Grating 

Grating spectrometer 

constant 

Aleoholmeter 

Alcohol thermometer 

Alcoholmetry 

Monitoring 

Signal generator 

fading 

voltage 

monitor 

strength 

velocity 

Theoretical 

value 

Six-vector 

Harmonic 

Empirical 

law 

Inference 

Metacentre
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ஆ 

- ஆ. ஓ. சுற்றுக்களின்வலு 

ஆ. ஓ. நே. ஓ. மாற்றி 

ஆ. ஓ. நே. ஓ. வாங்கி 

ஆக்சேனின்பென்ூற்கரி 

ஆக்கமிடீசின்சுருளி 

ஆக்கிமிமன்றத்துவம் 

ஆக்ிமிடீசின்றிருகாணி 

ஆக்கமிடீசின் நுறப்பணம் 

ஆக்இமிடீசினுடைய 

ஆகண்டுவரிப்படம் 

ஆகன் ் 2. 

ஆகன்பென்ிற்கரிக்குவியல் 

ஆகாயக்கப்பல் 

ஆகாயக்கல் 

ஆகாயக்கற்சுவடு 

ஆகாயசகன்மொய்ப்பு 

ஆட்டு .e 

ஆட்டிசின்பரிசோதனைகள் 

ஆட்டிசினலை 

ஆட்டிலிச்சுற்று 
ஆட்டிலியலையம் 

ஆப்டீசியன் சணறுகள் 

ஆட்டுக்கல் 

ஆட்டுமான்சோதனை 

ஆட்டுமான்மென்றகடு 

ஆடல் 

ஆடலாக்இ 

ஆடலோட்டக்கணப்பெறுமானம் . , 

ஆடலோட்டச்சுற்று 

ஆடலோட்டப்பாலம் . , 
ஆடலோட்டப்பிறப்பாக் 

ஆடலோட்டம் 

ஆடலோட்டமண்டலம் 

ஆடலோட்டமளக்குங்கருவி 

Power in A.C. circuits 

A.C.—D.C. converter 

A.C.—D.C. receiver 

Acheson’s graphite 

Archimedes’ spiral 

Principle of Archimedes 

Archimedian screw 

drill 

Archimedian 

Argand diagram 

Argon 

Argonne graphite pile 

*Air ships 

Meteor 

Meteor trail 

Meteor swarms 

Domain 

Hertz’s experiment 

Hertzian wave 

Hartley circuit 

Hartley oscillator 

Artesian wells 

Mortar 

Hartman test 

diaphragm 
Alternation 

Alternator 

Instantaneous value of alternating 
current 

Alternating current circuit 

bridge 

generator 
Alternating current 

field 

Measuring instru- 
ment



ஆடலோட்டமாயப்பெறுமானம் 

ஆடலோட்டவுயர்வுப்பெறுமானம் 

ஆடன்மண்டலம் 

ஆடி... லச 

ஆடிக்கல்வனோ.மாணி 

ஆடிமுனைவு 
ஆடிமூலங்கள் 

ஆடிவிம்பம் 

ஆடுதண்டு 

ஆடுதண்டுமானி 

ஆடுதண்டுவளையம் 

ஆண்டுக்காண்டுள்ளவெப்பநிலைமாறல் 

ஆணெய்யமி 

ஆப்பிற்றலையீடு 

ஆப்பு 
ஆப்புவினிம்பு 

ஆமேச்சர் 

ஆமேச்சர்வளையம் 

ஆமேச்சரின் காந்தத் திண்மம் 

ஆமேச்சரெதிர்த்தாச்கம் 

ஆய்வு... 

ஆய்வுக்கருவி 

ஆராய்ச்சிப்பரிசோ தனைச்சாலை 

ஆராய்வு 

ஆரைக்காவி 

ஆரைக்குரிய 

ஆரைக்குவிவு 

ஆரைச்சிறை 

ஆரைச்சிறைச்சம நிலவே 

ஆரைப்பெயர்ச்சி 

ஆரைமண்டலம் 

ஆரையன் 

BLOT WIGS EN GHG)! 

ஆரைவேகம் 

ஆரைவேகவளார்ச்் ., te oe 
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Virtual value of alternating current 

Peak or maximum value of alternating 
current 

Alternating field 

Mirror 

galvanometer 

Pole of mirror 

Mirror elements 

image 

Piston 

gauge 

ring 

Annual temperature variation 

Control grid 

Interference in wedge 

Wedge 

fringe 

Armature 

ring 

magnet 
reaction 

Probe 

Probe 

Research laboratory 

Investigation 

Radius vector 

Radial 

focusing 

Sector 

equilibrium 

Radial displacement
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ஆலி 

ஆலிக்கல் 

ஆலிப்புயல் 

அஆவர்ததன காலம் .. 

ஆவாத்தனம் 

ஆவாத்தன மண்டலம் 

ஆவாததனமின்நிய. . 

ஆவர்த்தனமின்றியமாறல் 

ஆவாததனமுறைமாறல் 

ஆவர்த்தனவட்டவணை 

ஆவர்ததனவிசை 

ஆவாத்தனவியக்கம் 

ஆவாத்தனலிதுி 
ஆவாத்தனவெபபபபாய்ச்சல 

ஆவர்த்தனவெபபவொளிவு 

ஆவர்த்தனவோட்டமைபபு 

ஆலி 

ஆவியடர்த்தஇ 

ஆலியமுககம் 

ஆவியமுக்கவளைகோடு 

ஆலியமுககவெபபமானி 

ஆலியாககலினமறைவெப்பம் 

ஆலியாககலுடு 

ஆவியாககவெப்பம் . 

ஆவியாககறண்ணம் 

ஆவியாகல் 

ஆலியாதல் 

ஆலியின்பிரிக்கை 

ஆவியுமிர்ப்பு 

ஆலவிவெப்பமானி 

ஆழ்மணி 
ஆழங்காண்டல் 

ஆழமில் 
ஆள்கருவி 

ஆளகாந்தத திண்மம் 
ஆளகூற்றிடக்கைததொகுதி 

ஆள்கூற்றுச்சடத்துவத்தொகுதி oe 

. Hail 

stone 

storm 

Periodic time 

Periodicity 

Periodic field 

Aperiodic 

variation 

Periodic variation 

table 

force 

motion 

law 

heat-flow 

heat-glow 

shell structure 

Vapour 

density 

pressure 

curve 

thermometer 

Latent heat of vapourisation 

Evaporation star 

Heat of evaporation 

Evaporating basin 

Evaporation 

Vapourisation 

Dispersion of vapours 

Transpiration 

Vapour thermometer 

Diving bell 

Depth sounding 

Superficial 

Governor 

Controlling magnet, 

Left-handed system of co-ordinates 
Inertial system of co-ordinates



ஆள்கூற்றுப்படம் 

ஆள்கூற்றுப்பரிசோ தனைச்சாலைத்! SO 51G தி 

ஆள்கூற்றுருவமாற்றம் 
ஆள்கூற் அவகைக்குறிப்பு 

ஆள்கூற்றுவலக்கை கதெ தாகுதி . 

ஆள்கூறுகள் 

ஆளிச்சாவி ன ் ட 

ஆளிதிருப்பி நிற்பாட்டுகை' 

ஆளிதிருப்பியோடச்செய்கை 

ஆளிப்பலகை. ட்டு 

ஆளுங்காந்தத் திண்மம் 
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Co-ordinate plot 

Laboratory system of co-ordinates 

Transformation co-ordinates 

Co-ordinate representation 

Right-handed system of co-ordinates 

Co-ordinates 

Switch 

key 

off 

on 

board 

Controlling magnet
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இ 

இசை 

இசைக்கடிகாரமுகப்பு 

இசைக்கதம்பம் 

இசைக்கமகங்கள் 

இசைக்கருவிகள் 

இசைக்கவர் 

இசைக்கவர்க்ளை 

இசைக்கவரின் காம்பு 

இசைக்கவரின்வெப்ப நிலைக்குணகம் 

இசைக்குறியீடு 
இசைச்சுரம் 

இசைத்த தட்டலையம். . 

இசைத்தநெய்யரியலையம் 

இசைத்திரிவு 
இசைப்பதன் 

இசைப்பிரிப்பு 

இசைப்பிறப்பாக்கம் . , 

இசையடக்கல் 

இசையம் 

இசையிடை 

இசையியக்கம 

இசையில்லாத 

இசையிலியலையம் 

'இசைமினமை 

இசையொரடுக்சம் 

இசையொலி 

இசையொவ்வாமை 

இசைவகுப்பு 

'இசைவரிசை 

இசைவாக்கம் 

இசைவாக்குமொடுக்கி 

இசைவான 

இசைவு 
இசைவுகாட்டி 

இசைவுபெற்றசுற்று . , 

*) Harmonic 
“* ) Music 

Harmonic dial 

Band 

Modulations (Music) 

Musical instruments 

Tuning fork 

Prong of tuning fork 

Shank of tuning fork 

Temperature coefficient of tuning 
fork 

Musical notation 

note 

Tuned plate oscillatior 

Tuned-grid ogcillatior 

Harmonic distortion 

Musical temperament 

Harmonic division 

generation 

suppression 

Harmonics 

Musical interval 

Harmonic motion 

Discordant 

Anharmonic oscillator 

Discord 

Harmonic reduction 

Musical sound 

Dissonance 

Harmonic analysis 

Musical scale 

Adaptation 

Tuning condenser 

Concordant 

Compliance 

Tuning indicator 
Tuned cirouit



இசைவுபெற்றநேர்மின்வாயலையம் 

இஞ்சனோசின்பரிசோ தனை 

* இடக்கு ” எனல் .. 

இடக்கைத்திருகாணி. , 

இடங்கொடுத்தகூம்புகள் 

இடங்கொடுத் ததன்மைமாறல்கள் 

இடங்கொடுத் தபிரதேசங்கள் 

இடங்கொள்ளல் 

இடஞ்சுழியாக 

இடத்தாக்கம் 

இடத்துச்சத் இச்சொட்டாக்குகை 

இடநேரத்தொடர்புகள் 

இடநேரத்தொடரகம் 

இடநேரம் 

இடதேரவளைகோடு 

இடப்பெயர்ச்சி 

இடப்பெயர்ச்சிவேகம் 

இடப்பெயர்ச்சிக்குழாய் 

இடப்பெயர்ச்சிநேரவளைகோடு 

இடப்பெயர்ச்சிப்படம். . ' 

இடப்பெயர்ச்சிப்பல்கோணம் 

இடப்பெயர்ச்சியியக்கம் 

இடப்பொழிவுகள் 

இடம்... 

இடம்காண்கருவி 

இடம்பெயர்சன்ற 

இடம்பெயர்த்தல் 

இடம்பெயர்பொறி 

இடமாகச்சுழலுசின்ற 

இடமாகச்சுழற் அ.தன்மை 

இடமாற்றச்சிறப்பியல்புகள் 

இடமாற்றம் 
இடமாற்றிய (தாய்த்தொகுதி 

இடமா, ற்றுகை 

இடமாறுதோற்றம் .. 

இடமாறுதோற்றவழு 
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Tuned anode oscillator 

Tngenhauz’s experiment 

Click 

Left-handed screw 

Allowed cones 

transitions 

regions 

Extension 

( Anti-clockwise 
** | Counter-clockwise 

Local action 

Space quantisation 

-time relations 

continuum 

Local time 

Space time Curve 

Translation 

Translational velocity 

Tube of displacement 

‘Displacement time curve 

diagram 

Polygon of displacement 

Translatory motion 

Local showers 

Space, Position 

Position finder 

Locomotive 

Locomotion 

Locomotive 

Laevorotatory 

Laevorotatory 

Transfer characteristics 

Transpose 

Transposed matrix 

Transference 

Parallax 

f Error due to Parallax, 
’* [Parallax error ்
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இடமுநேரமுஞ்சடமும் ரூ 
இடமையவொழுக்கு . . 

இடவளைகோடுகள் 

இடவேற்றங்கண்டி த்தவோட்டம் ,', 
இடவேற்றவடர்த்து ., 

இடவேற்றவிளைவு 

இடனேர்மாருக்கல் ... 

இடி... 
இடிமினனற்புயல ன 

இடிமுழக்கமேகத் இனமின்மணடலம் ட் 

இடிமுழக்கமேகம் 

இடியேறு 
இடூக்மானி 

இடை ., 

இடைச்செருகல 

இடைநிலை 

இடைய திர்வெண 

இடையமுக்கஙகள் 

இடையறவுபடடவோட்டம் 

இடையான 

இடையிட்ட 

இடையிடையே நிகழும்விளைவு 
இடையுவாவற்று 

இடைவெளி 

இடைவெளிகள ae 
இடைவெளிகளிலுள்ள வணுக்கள் 

இணைக்குஞ்சுறறு 
இனைகக்குலியங்கள் . , 

இணைக்கோடூுகள் 

இணைசத்த os 
இணைததகசுற்றுக்கள் . 
இணைத்தல் ன 
இணைத் தவர்வுகள் ட் 
இணைத்தவலையங்கள் ன 
இணைத திணிவுவேகம ட 
இணை திருகாணி 

Space, time and matter 

centrode 

curves 

charge limited current 

density 

effect 

inversion 

Thunder 

Thunderstorm 

Electric field of thunder-cloud. 

Thunder-cloud 

Thunderbolt 

Callipers 

Mean 

Interpolation 

Intermediate state 

frequency 

pressures 

current 

Intermediate 

Intermittent 

Sporadic effect 

Neap tide 

Gap 
"" | Interstitial space 

Interstices 

Interstitial atoms 

Coupling cirenit 

Conjugate foci 

lines 

Binding energy 

Coupled circuits . 

Seal 

Coupled vibrations 

oscillators 

Conjugate momentum 
Binding screw



இணைறீக்குஞ்சுற்று ... 
இணைப்பு 

'இணைப்புக்குணகம் .. 

'இணைப்புநீக்கல் 

இணைப்பு நீக்குமொடுக்கி : 

.இணைப்புள்ளிகள் 

இணைமாறல 

,இணைமாறலி 

இணைமாறற்பெறுதுி .. 

இணைமாறிகள் 

(இணையச்சுக்கள் 

இணைவிசை 

'இணைவிசைகள் 

இபேட்டின்காந்தத்தராசு 

'இபேட்டின்காந்த நியமம் 

இமிரி 

இயக்கத் இன்பொதுச்சமன்பாடுகள 

'இயக்கத் தின்றாய்த்தொகுதிச்சமன்பாடு 

'இயக்கப்படக்காட்சிக்கருவி 

'இயக்கப்படங்காட்டி .. 

இயக்கப்படம் 

'இயக்கப்படம்வரைபெட்டி 

- இயக்கப்பண்புக்கொள்கை 

'இயக்கப்புணிபுச்சத்தி 

'இயக்கப்பண்புராய்வு 

இயக்கப்சறிவிகள் 

'இயக்கவிசைச்சம நிலை 

் இயக்கவிசைச்சிறபபுவளைகோடுகள் 

இயக்கவிசைச்சுமைக்கோடு 

இயக்கவிசைத்தடை .. 

'இயக்கவிசைமின்னியல் 

'இயக்கவிசையியல் 

'இயக்கவிசையியலொப்புமை 

'இயக்கவிசையியற்சமன்பாடுகள் 

இயக்கவிசையியன்மாறி 
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Decoupling circuit 

Union, Linkage 

Coefficient of coupling 

Decoupling 

condenser 

Conjugate points 

Covariance 

Covariant 

derivative 

Conjugate variables 

axes 

Binding force 

Conjugate forces 

Hibbert’s magnetic balance 

, standard 

Buzzer 

General equations of motion 

Matrix equation of motion 

Kinematograph 

Cinematograph 

Cinematoscope 

Cinema 

Cinematograph 

Kinetic theory 

Visviva, 

** | Kinetic Energy 

Kinetic friction 

Constants of motion 

Dynamic equilibrium 

characteristics 

load line 

resistance 

electricity 

Dynamics 

Dynamical similarity 

. equations 

variable -
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இயக்கவிசையுறுதி நிலை 

இயக்கவியல் 

இயக்கலியற்பாகு நிலை 

இயக்குவலு 
இயக்குவிசை 

இயக்கோபியன் 

இயக்கோபியன்சார்பு 

இயக்கோபியின்பல்லுறுப்புக்கோவைகள் 

'இயக்கோபியினீள்வளையச்சார்பு ... 

இயக்கோபியினீள்வளையத் திண்மம் 

இயங்குகாந்தத் இண்மக்கல்வனோமானி 

இயல்பாகத்தணித்தல் 

இயலபான 

இயல்பானசெம்மை செய்கை 

இயல்பான நில 

இயல்பான நிறப்பிரிக்கை 

இயலபானமேறகாவுகை 

இயல்பானவதிர்வெண் 

இயலபானவலகுகள் 

இயல்புகள் 

இயல்புச்சுமுற்டி 

இயற்கைக்காந்தத் தணமம் 

இயற்கைத்தொகுத 

இயறகையகலம் 

"இயற்கையதிர்வெண் 

இயற்கையான 

இயற்கையொளி 

இயறகைவிசைகள் 

இயற்கைவிதிகள் 

(இயேக) குழாய 

இயேனாக்கண்ணாடி .. 

இரகுலசின்பி .றப்பாககி 

இரங்€னின்பாகு நிலைமானி 

இரங்்€னின் பாகுநிலைமுறை 

இரங்€னின் வட்டம் 

Dynamical stability 

Kinematics or kinetics 

Kinematic viscosity 

Motive power 

force 

Jacobian 

function 

Jacobi’s polynomials 

elliptic function 

ellipsoid 

Moving magnet galvanometer 

Natural damping 

, Normal 

Normal adjustment 

state 

dispersion 

convection 

Natural frequency 

units 

Properties 

Natural rotation 

magnet 

system 

width 

frequency 

Natural 

light 

forces 

laws 

“J” tube 

Jena glass 

Generator of regulus 

Rankine’s viscometer 

method of viscosity 
cycle



இரசக்கலவை 

இரசகற்பூரமின்வாய் 

இரசங்கொண்டகண்ணாடி வெப்பமானி 

இரசச்சீராக்கி 

இரசத் தடைநியமம் - 

Que spac 

இரசநிறமாலை .. 

இரசப்பாரமானி 

இரசம் . 

இரசல்சோண்டசரிணைப்பு 

இரசவடைப்பு ் 

இரசவா தக்கல் : 

இரசவாயுவழுக்கமானி 

இசசவாவிச்சீராக்க 

இரசவாவிப்பொறி 

இரசவாவிவில் 

இரசவாலிவிளக்கு 

இரவிலுள்ள 

இரலிலொளிர்சன்ற 

இரசவிழை .e 

இரசவிற்சராக்க 

இரசவெப்பமானி -' 

இரசாயனச்சத்தி 

இரசாயனச்சம நிலை 

இரசாயனச்சமவலு . 

. இரசாயனத் திணிவலகு 

இரசாயனத்திற்குரிய 

இரசாயனநாட்டம் 

இரசாயனப்பகுப்பு 

இரசாயனப்பிணைப்பு 

இரசாயனமாற்றம் 

இரசாயனமாறிலிகள் 

இரசாயனவணு நிறை 

இரசாயனவலுவெண் 

இரசாயனவழிவெள்ளிமுலாம்பூசுமுறை 

இரசாயனவழுத்தம் 

இரசாயனவியக்கவியல் 
6——J. N. B 18083 (9/59) 
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Amalgam 

Calomel electrode 

Mercury in-glass thermometer 

rectifier 

resistance standard 

column 

spectrum 

barometer: 

(Meter) 

’ Russel-Saunders coupling 

Mercury seal 

Philosopher’s stone 

Mercury manometer 

vapour rectifier 

trap 

are 

lamp : 

... Nocturnal 

Noctilucent 

* Mercury thread 

are rectifier 

thermometer 

Chemical energy 

equilibrium 

equivalent 

mass unit 

Chemical 

affinity 

analysis 

bond 

change 

constants 

atomic weight 

valency 

. Silvering process 

potential 

kinetics
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இரசாயனவியற்றராசு 

'இரசாயனவீரமானி + 
இரஞ்சவத வுஞ்செண்டர்விளைவு 

இரஞ்சவர்விளைவு 

இரஞ்சுத்டு .தாடர் உ 

இரஞ்சுதன்பார்வைவில்லை , . 

இரட்டை ட்ட, 
இரட்டைக்குவியனிறமாலைமானி 

இரட்டைக்குவிவுவில்லை 

இரட்டைக்கோடுகள் 

இரட்டைச்சட்டமு நுகரும் 

இரட்டைச்சுற்று 

இரட்டைத்தொடர் 

இரட்டைப்பிளவு 

இரட்டைமுதல் 

இரட்டைமும்மைவாயில் 

இரட்டைமுறிவாற்பெறு நிறங்கள் 

இரட்டைமுறிவு 
இரட்டையட்டமசுரம் 

இரட்டையருக்கு 

இரட்டையாவர்த் ,தனரமுன்ள. . 

இரட்டையுடு 

இரட்டைமுதல் 

இரட்டைலிம்பவரியம் 

இரண்டாந் ழ் ததொடர் 
இரண்டாம் வரிசை. +e 
இரண்டாமூறைச்சத் ,திச்சொட்டாக்கல் 

இரண்டாமுறைத்திருப்பு இறன்பரப்பு 
இரண்டடுக்கொன்றாகிய இட்டம் 

இரதபோட்டணுமாதிரியுரு 

இரதபோட்டின் உயர்வுவெப்பமானி 

இரதபோட்டினிழிவுவெப்பமானி 
இரதபோட்டுதிதறல் 

இரதபோட்டுசிதறற்சூத் இரம் 
இரதபோட்டுபோராணுமாதரியுரு 

இரப்பர் ் 

Chemical balance 

hygrometer 

Ramsauer-Townsend effect 

effect 

Runge series 

Ramsden eye piece 

Doublet 

Double focusing spectrometer 

convex lens 

Doublet lens 

Double bar and yoke 

Twin circuit 

Doublet series 

slit 

Double source 

triode valve 

Double refraction colours 

Double refraction 

octave 

layer 

Doubly periodic 

Double star 

source 

image prism 

Second subordinate series 

order 

quantisation 

Moment area 

Scale of two 

Rutherford atom model 

Rutherford’s maximum thermometer 

Toinimum thermometer 
Rutherford scattering 

formula 
. -Bohbr atom model 
Rubber



இரப்பர்ச்சமந்து .. 

இரம்போட்டின் றுளைக்கும் பரிசோதனை 

இரம்போட்டினிமலொளிமானி 
1இரவிலேமினுங்குமுடல்கள் . . 

இரவுவான் ் 

இரவுவானிறமாலை 

இரவுற்றின்விதி 
இரவொளி 

இரவொளிநிறமாலை 

இராசி 

இராத்தன்வடிகள் 

இராமன்கதிர் 

இராமன்கோடு 

இராமன்விளைவு 

இரிச்சிமினப்பொளிமானி 
இரிச்சேட்சணின்சமன்பாடு 

இரிட்பேக்குமாறிலி 

இரிமித்தனின்பாலம் 

இரிற்சின்சேர்க்கைத் தத்துவம் 

இரீசனரின்வாயுக்னுண்டேறுகை 

இருகவர்படுபுள்ளிகள் 

* இருகுரோமேற்று 

இருகுரோமேற்றுக்கலம் 

இருகுழிவுள்ள 
இருகூறுள்ள 

இருகோளவாள்கூறுகள் 

இருபங்கோவின்சுருள் 

இருசத் திச்சொட்டுக்காலுகை 

இருசத் இச்சொட்ட Day 

இருசமவெட்டி, 

இருசெவிக்குரிய 

இருசெவிமேற்பொருத்துகை 

இருசெவியடிப்புக்கள் : 

இருசெவியீடுசெய்கருவி 

இருசெவியீடுசெய்கை 

இருசெவிவிளைவு ' 
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Rubber cement 

Rumford’s boring experiment 

shadow photometer | 

Noctilucent clouds 

Night sky 

spectrum 

Raoult’s law 

Night light 

spectrum 

Zodiac 

Wratten filters 

Raman ray 

line 

effect 

Ritchie’s wedge photometer 

Richardgon’s equation 

Rydberg constant 

Remington’s bridge 

Ritz combination principle 

Regner’s balloon ascent 

Points of bifurcation 

Bichromate 

cell 

Bi-convex 

Binary 

Bispherical coordinates 

Rhumkorf coil 

Two quanta emission 

annihilation 

Bisector 

Binaural. 

superposition 

beats 

compensator 

compensation 

effect
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இருட்படப்பெட்டி 

இருதயவுரு ஸு 
இருநியூக்கியன்மா தீரியரு 

இருநிலைமைத்தைனமோ 

இருநிலைமையோட்டம் 

இருநிறங்காட்டூந்தன்மை 

இருநிறங்காட்டம்பதார்ததம் 

இருதிறங்காட்டும்பளிங்கு 

இரு நாலீர்ப்புமானி 

இரு நூற்றொங்கல் 
இரு. நூன்மின்மானி 

இருநேர்கோட்டிற்குரிய 

இருபக்கச்சமச்சர் 

இருபக்கத்திற்குரிய 
இருபகுஇிககூட்டுத்தொகை ., 

இருபடிக்கணியனின்பிறப்பாக்க 

இருபடி சசமன்பாடு 

இருபடிவடிலஉம் 

இருபரிமாணவிடயம் 

இருபொருளவிடயம் 

இரும்புககாவல் 

இரும்புத்தூள் 
இரும்புநுகம் 
இரும்புதெய்யரியூசல் 

இரும்புவில் 

இருமடங்குத்தந் திமுறை 
இருமீசன கருதுகோள் 

இருமுடி விடவலையம் 

இருமுடிலிடவலைவேலைப்பாரு 

இருமுனைவாளி 

இருமுனைவுககஇர்லீசல் , 

இருமுனைவுத்திருப்புஇறன் ... 
இருமுனைவுமண்டலம் 
இருமைக்கூடு 

இருமைச்செங்குத தான 

இருமைச்செங்கோட 

Camera obscura 

Cardoid 

Two nucleon model - 

phase dynamo 

current ~ 

Dichroism 

Dichromatic substance 

Dichroic crystal 

Bifilar gravimeter 

suspension 

electrometer 

Bilinear 

Bilateral symmetry 

Bilateral 

Dyadic 

Generator of quadric 

Quadratic equation 

form 

‘Two dimensional problem 

body problem 

Tron shielding 

filings 

yoke 

Grid-iron pendulum 

Tron are 

Duplex telegraphy 

Two meson hypothesis 

terminal] oscillator 

net work 

Double pole switch 

Dipole radiation 

moment 

field 

Binary 

Bi-orthogonal 

Binormal



இருமைப்படிகக்கல் 

இருமைமும்மைவாயில் 

இருமைமுறிவு 
'இருமைமுனைவுகோடு 

இருமையரியம் 

இருமையறுகாவி 

இருமையியல்பு 

இருமையியல்புததத்துவம் '. . 

இருமையுடுக்கள் 

இருமைவளைகம்பி 

இருமைவாயிலுவோற்றாமானி 

'இருவழிக்குழமாய்வாயில் 

இருவழியாளி 

'இருவாய்ச்சீராக்க 

இருவிழிக்கருவி 
'இருவிழிக்குரிய 

இருவிழிப்பார்வை 

'இருளிசைவாக்கம் 

இருளோட்டம் 

இமெப்புசோலூசல் 

இரேடன் .. 

இரோடார் .. 

இரேடியச்சுரப்பு 

இரேடியத் தின்பிரிந்தழிகை. . 

இரேடியம். . 

இரேடியோ 

இரேடியோக்கற்றை 

இரேடியோக்கராம் 

இரேடியோத்தந்திமுறை. 
இரேடியோத் இசைகாட்டி 

இரேடியோத்ெ 'தாலைபன்னி . . 

'இரேடியோ நியூக்களைட்டு 

இரேடியோப்பெட்டியைவரிசையாக்கல் 

இரேடியோமூறை 

இரேடியோமுறைதற்பதிகருவி 

'இரேடியோமுறை நிலையறிதல் 

இரேடியோவதிர்வெண் 
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Biquartz 

Diode-Triode valve ° 

Birefringence 

Bipolar 

Biprism 

Dual six-vector 

Duality 

Principle of duality 

Twin stars 

flex 

Diode voltameter 

Two way tap 

. switch 

Diode rectifier 

Binoculars 

Binocular 

vision 

Dark adaptation 

current 

Repsold pendulum 

Radon 

. . Radar 

Radian emanation 

Disintegration of radium 

Radium 
Radio 

beam 

Radiogram 

Radio telegraphy 

Radio compass 

telephone 

nuclide 

Alignment of a radio set 

Radio method 

autograph 

location 

frequency
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இரேடியோவ திர்வெண்ணளவுகள் 

, இரேடியோவதிர்வெண்ணிற. மாலை 

இரேடியோவலைகள் 

இரேடியோவலைகளின்ிடைமுனைவு 

இரேடியோவழிவு 

இரேடியோவாங்கி 

இரேடியோவாயில் 

இரேடியோவுலோகம் 

இரேம௫ரித்தபலரிழுவம் 

இரேமகோியர் நிபந்தனைகள் 

இரேமன்கேத் தரகணிதம் 

இரேமன்மேற்பரப்பு 

இரேமூரினளவுத் திட்டம் 

இரேலிச்சிதறல் ன 

இரேலிசஞ்சர்க்க இர்வீசல்விஇ 

இரேலிசஞ்சர்சசூத்திரம் 
இரேவித்தட்டு 
இரேலிமுறிவுமானி 

இரேலியலைகள் 

இரேலியமு த்தமானி 

இரேலியின்றலை£ம்த்தெ £டர்புகள் 

இட ரலியினொலிச்சில்லுமுறை 

இரேலியுரைகல் 

இரேனேட்டினெண் 

இரேனேத்திருத்தம் 
இறேனோவினீரமானி 

இரைச்சல் 

இரைமானிழுவம் 

இரையும்பம்பரம் 

இல்பேட்டுவெளி 
இல்மனைற்று ட 

இலக்கணம்பற்றிமுடிவுகொள்ளல் 
இலக்ளொஞ்சேக்கலம் 

இலக்கு 
இலக்குக்கரு 

இலக்குத்திரவியம் 

Radio frequency measurements 

spectrum — 

waves 

Horizontal polarisation of radio 
waves 

Radio fade off 

receiver 

valve 

Radiometal 

Riemann-Christoffel tensor 

Riemann-Couchy conditions 

Riemannian geometry 

surface 

Reaumur’s scale 

Rayleigh scattering 

Rayleigh-Jean’s radiation law 

formula - 

. Rayleigh disc 

refractometer 

waves 

potentiometer 

Rayleigh’s reciprocal relations 

phonic wheel method | 
Rayleigh criterion 

Reynold’s number 

Regnault correction 

Regnault’s hygrometer 

Hum 7 

Riemann tensor 

Humming top 

Hilbert space 

Timenite 

A priori reasoning 

Leclanche cell 

Target 

nucleus 

material



இலக்குப்பரப்பு ' 

இலக்குமூலகங்கள் 

, இலூராஞ்சிசொர்பு 

'இலூராஞ்சிப்பெருக்குமெண்கள் 

இலராங்கயின்சமன்பாடு 

'இலூராஞ்சியின்சார்பு 

இலூராஞ்சியின்றேராப்பெருக்குமெண் 

'இலச்சற்றலியரின்விதி 

இலச்சற்றலியரின்றத்துவம் 

இலசாந்தர்ச்சமன்பாடு 

இலசாத்தர்ச்சார்பு 

இலசாந்தர்ப்பல்லுறுப்புக்கோவை 

இலஞ்சிவினின்பரகாந்தக்கொள்கை 

இலஞ்சிவினின்பரகரந் .தவாயுக்கொள்கை 

இலட்சயவாயு 

இலட்ச (ஒளிர்வலகு) 

இலத்திரன் 
இலத்திரன்கடக்குநேரம் 

இலத்திரன்கடத்துகை 

இலத் தரன்கடத்துதிறன் 

இலத்திரன்கதிர்க்குழாய் 

இலத்இரன்களின்ழோடுகள் 

இலத் திரன்களின்றன்னேற்றம் 

இலத திரன்களினீரியல்பு 

இலத திரன்கற்றை 

இலத் இரன்கறங்கல் 

இலத் திரன்காலல் 

இலத் திரன்கொள்கை 

இலத் இரன்கோணல் 

இலத்திரன்சிதறல் 

இலத்திரன்சிறைபிடிப்பு 
இலத் ,திரன்சோடி. 

இலத்தரன்பற்று 

இலத்திரன்பெருக்க 
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Target area 

, elements 

Lagrange function 

multipliers 

Lagrange’s equation 

Lagrangian function 

Lagrange’s undetermined multiplier 

Le Chatelier’s law 

principle 

Legendre equation 

function 

polynomial 

Langevin’s theory of paramagnetism 

theory of paramagnetic 

gas 

Tdeal gas 

Lux 

Electron 

transit time 

Electronic conduction 

conductivity 

Electron ray tube 

Subshells of electrons 

Specific charge of electron 

Dual nature of electrons 

உ. Electron beam 1 

spin, 

emission 

Theory of electron 

Electron diffraction 

Scattering of electrons 

Electron capture 

pair 

attachment 

Electron multiplier
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இலத் இிரன்பேரிறங்க 

இலத்திரன்பொழிவு 

இலத்திரன்மோதவெறிகை 

இலத்திரன்வடி 
இலத்திரன்வாயு 

இலத்திரன்வில்லை 

இலத்திரன்வெப்ப நிலை 

இலத்திரன்றிணிவு 

இலத்திரனடர்த்தி 
இலத்திரனுட்டம் 
இலத்திரனிடமாற்றம் 

இலத்திரனிணைத் தபல்லதரி 

இலத்திரனிணைத் தவலையம் 

இலக் இரனியக்கவிசையியல் 

இலத்திரனியல் 

இலத்திரனியலதிரி 

இலச்இரனியலாளுகை 

இலததிரனிறக்கம் os 

இலததிரனின்காந்தத திருப்புதிறன் 
இலத்திரனின்காலல . 
இலத் 'திரனின்பினனடிப்பு .. 

இலத் .திரனுணுக்குக்காட்டி ல 

இலத திரனுவோற்று 

இலத் திரனேற்றம் 
இலத திரனொழுக்கு 
இலக் தரனொளியியல் 

இலத் இரனோடு 
இலப்பிளாசின்செய்கருவி 

இலப்பிளாசன்மயிர் 'த்துளைக்கொள்கை 
இலப்பிளாடன்லி தி oe 
இலப்பிளாசுசமன்பாடு 

இலப்பிளாகநேர்மாறாச்சற்ளூ SB" 
இலப்பிளாசுமாற் று 

இலம்பேட்டினகோசைன்வி த: 
இலம்பேட்டினுறிஞ்சல்விதி +e 

Electron avalanche 

showers 

bombardment 

filter 

gas 

lens 

Electronic temperature 

mass 

Electron density 

affinity 

transfer 

coupled multivibrator 

coupled oscillator 

dynamics 

Electronics 

Electronic vibrator 

switching 

discharge 

Magnetic moment of the electron * 

Emission of electrons 

Recoil of electron 

Electron microscope 

volt 

Electronic charge 

orbit 

opties 

Electron shell 

Laplace’s operator 

theory of capillarity 

law 

Laplace equation 

' inversion formula 

transform 

Lambert's cosine law 

absorption law
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(இலற்றிமளொக்கர்கலம் ன .- Latimer-clerk ceil 

'இலன்சின்றூண்டலோட்டவிது .. Lenz’s law of induced currents 

'இலாக்கோட்டின்வெடி ய .. La Courtine explosion 

'இலாகேருபல்லுறுப்புக்கோவை .. Laguerre polynominal 

இலாடன்பேக்கன்பாகு நிலைத்திருத்தம் .. Ladenberg’s correction for viscosity 

'இலாடன்பேக்ன்றிருத்தம் .. ௦ correction 

'இலாண்டே காவிமாதிரியுரு .. .. Lande vector model 

(இலாண்டேபிரிக்குங்காரணி .. ் ௦ splitting factor 

இலாண்டேயின காரணி .. .. lLande’s g. factor 

'இலாப்போட்டூசட்டம் an .. Laporte rule 

இலாமேயினசார்புகள் os ் .. Lame’s functions 

RQenGioueim mtb . 2 theorem 

இலாமோரச்சுத் இசைமாற்றம் .. Larmor precession 

இலாமோரினதுதேற்றம் ... .» Larmor’s theorem 

'இலான்மூயசைடர்சூத்திரம் . . -» Langmuir-Child formula 

'இலான்மூயரின்பம்பி க .. Langmuir’s pump 

'இலானமூயரின்மூவரையிடுக்குவி தி ல three halves power law 

இலிச்சன்பேக்குறுவங்கள் ., '.. Lichtenberg figures 

ADNcironGsnijshics geruéeh@arcrns Lindemann & Dobson’s meteor 
theory 

இலிண்டமானமின்மானி .. .. Lindemann electrometer 

'இலிண்டேசூலர்முறை ல .. Linde-Joule process 

Qos Hon Ho.orerroras . . .. Littrow spectrometer 

'இலிதியம் ன் .. Lithium 

'இலிப்பிச்சுமுனைவாக்கமானி .. Lippich polarimeter 

“இலிப்பிச்சுமூனேவாக்இ oo polariser 

'இலிப்புமானின்மயிர் த்துளைமின்மானி .. Lippmann’s capillary electrometer 

'இலியூவில்லின்சமன்பாடு .. .- Liouville’s equation 

'இலியூவில்லின்றேற்றம் .. an _ theorem 

'இலியோவின்றலையீட்டுவடி . . .. Interference filter 

'இலீசசூவின்வளைகோடுகள் ஃ .. Lissajous curves 

, இலீசளூவினுருவங்கள் லக figures 

இலீசுசாளுத்தனர்முறை  .. .- Lees & Charlton method 

QCSNEBO CHOSE .. .. Liebig’s condenser 

'இலீயின்றட்டு . .. Lee's dise 

இலீற்றர் .. . .- Litre 

இலுமன் (ஒளியலகு) .. Lumen
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இலெசலீயின்சதுரத் திண்மம் 

இலேக்கர்க்கம்பிகள் 

இலைக்கப்போடியத்துணிக்கைகள் 

இலைக்கப்போடியத்தூள் 

இலைக்கப்போடியம் 

இலைடன்சாடி. 

இலைபினிற்சுதேற்றம் 

இலைமன்றொடர் 

இலோசிமிட்டினெண் 

இலெளவடிவம் 

இலெளவின்சார்பு 

இலெளவின்பரிசோ கனை 

இழிவயனாக்கம் 

இழிவுத்தாக்கதத தத்துவம் 
இழிவுப்பிறழ்ச்செட்டம் 

இழிவுமலைவுவட்டம் 

இழிவுமேற்பரப்பு 

இழிவுவாக்கமுறை 

இழிவுவிலகல் 
இழிவுவிலகற்கோணம் 

இழிவுவெப்பமானி 

இழிவெண்ணிக்கை 

இழுத்ததநதி 

இழுப்பு 
இழுப்புவிசை 

. இழுபடுதன்மை 

இழுபொறி 

இழுவக்கூறுகள் 

இழுவங்கள் ; 

இழுவங்களிடைத்தாக்கம் 

இழுவங்களின்சருக்கம் 

இழுவங்களின்வரிசை 

இழுவங்களினுண்கணிதம் . 

Boas Beir ௬ுருங்கல் 
இழுவததின்மானாமையியல்புகள் 

இழுவத்இின்விரிகை 
இழுவலிசை 

உட 

Leslie’s cube 

Lecher wires 

Lycopodium particles 

powder 

Lycopodium 

Leyden jar 

Leibnitz theorem 

Lyman séries 

Loschmidt’s number 

Laue pattern 

Laue’s function 

experiment 

Minimum ionisation 

Principle of least action 

Circle of least aberration 

confusion 

Minimal surface 

Method of least squares 

Minimum deviation 

Angle of minimum deviation 

Minimum thermometer 

Least count 

Plucked string 

Traction 

Tractive force 

Tenacity or tensible strength 
Tractor 

Components of tensor 

Tensors 

Tensor interaction 

Contraction of tensors 
Rank of tensors 

Calculus of tensors 

Contraction of tensor | 
Invariance Properties of tensor 
Divergence of tensor 
Tensor force



இழுவிசை 

இழுவிசைத்தகைப்பு 
இழுவிசைத்திறன் 
இழுவிசைவிகாரம் 

இழுவைச்சட்டம் 

இமை... 

இழைக்கல்வனோமானி 

இழைப்பல்கோணம் 

இழைமாற்றி 
'இழைமின்மானி 

இழையிரைச்சல் 

இழையுவோற்றளவு 
இமையோட்டம் 

இழைவழங்க 

இளகு?ன்ற 

இளகுதல் 
இளகுதன்மை- .- 

இளகுநிலை ர: 
இற்றோப்பின்பெயர்வெண்கள் 

இறக்கக்குழாய் 

இறக்கக்கோணம் 

இறக்கத்தின்பரம்பல் 

இறக்கத்தொடக்கம் 

இறக்கப்புள்ளிகள் 

இறக்கம் 

இறக்கவிளக்கு 

இறக்குஞ்சாவி 
இறச்கைகள் 

இறகுக்குழாய் 
இறாத்தல் (நிறை) 
இறாத்தலி 
இறாத்தற்கலோரி 
இறுகணைப்பு 
இறைகுழாய் 
இறையோதந்று 
'இன்வாருருக்கு 

இன்னிசை 

இனத்தொகை 

இனமாக்கல் 
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Tension 

Tensile stress 

strength 

strain 

Tie 

String 

galvanometer 

Funicular polygon 

Filament transformer 

String electrometer 

Filament hum 

voltage 

current 

supply 
Plastic 

Yeild 

Plasticity 

Yeild point 

Hittorf’s transport numbers 

Discharge tube 

Angle of depression 

Spread of discharge 

Initial discharge 

Discharge points 

Depression 

Discharge lamp 

Discharging key 

Wings 

Quill tubing 

Pound (Weight) 

Poundal 

Pound calorie 

Tight coupling 

Syphon 

Rheostat 

Invar steel 

Melody 

Norm 

Correlation
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(ஈ) அடுக்கு 
ஈ௫ளேற்றுகை 

ஈடூசெய்தசமநிலைச்சில்லு 

ஈடுசெய்தல் 

ஈடுசெய்தவூசல்: 

ஈடுசெய்யுமிணைக்கம்பிகள் ., 

£த்துவசுச்சூத் இரம் 

ஈத்துவசுவினமுறுக்கல் 

ஈதர் 

சதர்சகருதுகோள் 

ஈதர்க்காற்று 

ஈதாநகர்வு 

ஈ தரலை 

ஈதரிழுப்பு 

ஈதலிணைப்பு 

ஈயசசேமிப்புககலன் 

ஈயோலியாச்சுரம் 

ஈயோலியாயாழ் 

ஈர்க்கப்பட்டகம்பி 

ஈர்க்கப்பட்டதந்த 

ஈர்ககப்படடவில்லின்சத் த 

ஈர்ப்பலைகள் 

ஈர்ப்பலைவேகம் 

ஈர்ப்பழுத்தம் 

ஈர்ப்பின்பொ 'துமாறிலி 

ஈர்ப்பு 

ஈர்ப்பு த இணிவலகு 
ஈர்ப்புநாடிக்கணித்தல் 

ஈர்ப்புமண்டலம் 

ஈர்ப்புமாறல்கள் 

சர்ப்புமாறிலி 

ஈர்ப்புமானி 

ஈர்ப்புலவிசையலகுகள் 
ஈரக்குமிழ்வெப்பமானி 

ஈரங்காட்டி 

ஈரச்சுப்பளிங்கு 

E. Layer 

Eagle mounting 

Compensated balance wheel 

Compensate, Counterpoise 

Compensated pendulum 

Compensating leads 

Eotvos formula 

torsion 

Ether 

hypothesis 

wind 

drift 

wave 

drag 

Dative linkage 

Lead accumulator 

Aeolian note 

harp 
Stretched wire 

string 

Energy of stretched spring 

Gravity waves 

Velocity of gravity waves 

Gravitational potential 

Universal constant of gravitation 
Gravitation 

Gravitational unit of mass 
Gravity survey 

Gravitational field 

Gravity variations 

Constant of gravitation 

Gravimeter 

Gravitational unit of force 
Wet bulb thermometer 

Hygroscope 

Biaxal crystal



ஈரடிப்பெஞ்சின் 

ஈரணுமூலக்கூ ௮ 

ஈரணுவுள்ள . 

ஈரத்தன்மை 

ஈரப்பதன் 

ஈரப்பதனியல் 

ஈரப்பதனிலை 

ஈரப்பற் து 

ஈரமானி .. 

ஈரமில்கலம் 

ஈரமில்குமிழ் *. 

ஈசமில்குமிழ்வெப்பமானி 

ஈரமில்பனிக்கட்டி. 

ஈரமில்மின்கலவடுக்கு 

ஈரமுலர்த்தி 

ஈரமுள்ளீரமில்குமிழ்வெப்பமாணி 

ஈரமுள்ளீரமில்குமிழீரமானி 

ஈரமுள்ளீரமில்குமிழ்கள் 

ஈரிசையலைகளின்சேர்க்கை 

ஈருறுப்புசக்குணகம் 

FG ுப்புக்குரிய 

ஈருறுப்புத்தேற்றம் 
ஈருறுப்புத்தொடர் 

ஈருறுப்புவிரிவு 

ஈரொட்டு .. 

ஈலியம் 

ஈலியவெப்பமானி 

roy 

185 
Two-stroke engine 

Diatomic molecule 

Binary 

Dampness 

Humidity 

Hygrometry 

Hygrometric state 

Moisture 

Hygrometer 

Dry cell 

bulb 

" thermometer 

ice 

battery 

Desiccator 

Wet & dry bulb thermometer 

hygrometer 

Wet & dry bulbs 

Combination of two harmonic waves 

Binomial coefficient 

Binomial 

theorem 

series 

expansion 

Two-Ply 

Helium 

thermometer 

Quotient
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உ 

் உங்கர்விளைவு 

உச்சச்சுமை 

உச்சத் தலை£முவோற்று 

உச்சநெடுநகோட்டுத்களம் 

உச்சநேடுங்கோட்டு வளைகோடு 

உச்சநெடுங்கோடு 

உச்சப்பெறுமானம் 

உச்சம் 

உச்சமடைவிக்குஞ்சற்று 

உச்சவோட்டப்பெறுமானம் .. 

உச 

உசசிககோணம் 

உட்கதிர்வீசல் 

உட்குமிவான 

உட்கூம்புமுறிவு 
உடகொளளல் 

உட்சத்தி .. 

உட்சத திசசொட்டெண் 

உட்டகனம் 

உட்டகனவெஞ்ன் 

உட்டடை ., 

உட்டெறிப்பு 

உட்பாய்ச்சுகை 

உட்புகவிடுஞ்சவ்வு 

உட்புகவிடுமியல்பு 

உட்புகற்கண்மணி 

உட்புள்ளி 

உட்டூட்டல 

உட்பெருக்கம் 
உடல்வெப்பமானி 

உடலொலிகாட்டி 

உடற்கூற்றியல் 

உடற்றொழிலொளியியல் 

உடனலப்பெள 'திகவியல் 

உடனிகழ்ச் 

Umkehr effect 

Peak Joad 

inverse voltage 

Meridian plane 

curve 

Meridian 

Peak value 

Height 

Peaking circuit 

Peak current value 

Zenith, Apex, Vertex 

Zenith angle 

Internal radiation 

Hollow 

Internal conical refraction 

Occlusion 

Intrinsic or Internal energy 

Tnner quantum number 

Internal combustion 

combustion engine 

resistance 

reflection 

Injection 

Permeable membrane 

Permeability 

Entrance pupil 

Internal point 

Locking in 

Inner product 

Clinical thermometer 

Stethescope 

Anatomy 

Physiological optics 
Health physics 

Simultaneity, Coincidence



கடனிகழ்ச்சிகள் ன 

உடனிகழ்ச்சிச்சார்ச்சி 

உடனிக Lbs Papen 

arora tpReim 

உடுக்களிடையுள்ளசடப்பொருள் 

உடுக்களினிடைவெளி | 

உடுக்கூட்டங்கள் 

உடுத்தொடுப்பு ta 

உடுநாள் 

உடுதிறமாலை 

உடுதிறுத்தி 
உடுப்பாகுபாடு 

உடுவளிமண்டலம் 

உடுவிட்டம். , 

உடவிணை .. 

உடுவினிடமாறுதோற்றம் 

உடைதகைப்பு ' 

உடைதிறன் 

உடைந்துசிதறல் (வெடித்தல்) 

உடைவழு த்தம் 

உடைவிகாரம் 

உண்மாறுகை 

உண்முகமாய்ச்சவ்வூபோவல் 

உண்மைக்குவியம் 

உண்மையானவம்பியர் 

உண்மையினியல்பு 

உண்மையுவாற்றுக்கள் 

உண்மையேற்றம் 

உண்மையோம் 

உணர்கருவி 

உணர்கருலிகள் 
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Simultaneous events 

Relativity of simultaneity 

Method of coincidence 

Simultaneous 

Interstellar matter 

space 

Stellar clusters " 

Star connection 

Sidereal day 

Stellar spectrum 

Siderostat 

Stellar classification 

atmosphere 

diameter 

Binary 

Stellar parallax 

.. Breaking stress 

strength 

Burst 

Breakdown potential 

Breaking strain 

Internal conversion 

Endosmosis 

Real focus 

True ampere 

Nature of truth 

True watts 

, charge 

ohm 

Sensitive instrument 

Detecting instruments
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உணர்கல்வனோமானி 

உணர்காலம் 

உணாகொம்பிணைப்பு 

உணர்கொம்பு 

உணர்ச்சித்தொடக்கம் 

உணர்ச்சிமானவியல் 

உணார்ச்சியுள்ள 

உணர்ச்சியூட்டல் 

உணர்ச்சியூட்டிய 

உணர்ச்சியூட்டியவொளிப்படத்தட்டங்கள் 

உணர்சுவாலை 

உணாதட்டம் ° 

உணர்தன்மை 

உணர்தாரை 

உணர்தாள் 

உணர்திறன 

உணர்வாயில 

உணாவில்லாக்காலத் திருத்தம் 

உணார்வில்லாக்காலம் 

உணர்வு 

உணாவெபபமானி 

உத்திககணககு 

உதைசடடக்கொள்கை 

உதைசட்டம் 

உதைப்பு .. 

உபகரணம் 

உபகோள்கள 

உபநியமம் 

உபாயம் 

உய்ததறிதல் 

உயர் (கயூச்) சுற்றுக்கள் 
உயர்சத இச்சிதறுகை 

உயர்சாய்விறக்கமுறை 

உயர்சுரம் .. 

உயர்சுருது 

உயர்த்து ., 

ச 

Sensitive galvanometer 

time 

Antenna coupling 

Anntena 

Threshold of feeling 

Sensitometry 

Sensitive 

Sensitisation 

Sensitised 

photographic plate 

Sensitive flame 

Plate 
Sensitiveness 

Sensitive jet 

paper 

Sensibility 

Detector valve 

Correction for dead time 

Dead time 

Detection 

Sensitive thermometer 

Problem 

Theory of strut 

Strut 

Thrust 

Outfit, Device, Equipment 

Satellites 

Substandard 

Contrivance 

Deduction 

High Q. Cirenits’ 

energy scattering 

Method of steepest descent 
High note 

pitch 

Lift



உயர்த்துதல் க்க 

உயர்த்துவிசை 

பயர் தடை 

உயர்திரண்முடுல் 

உயர்தெளிவுப்பார்வைத்தூரம் 

அயர்ந்த வரிசை 

உயர்ந்தவுட்புகவிடுதன்மைக்கலப்புலோகம் 

உயர்பிரிக்கை நிறமாலை யியல் 

உயர்பிரிவலுக்கருவிகள் 

உயர்புகுவடி 

உயர்வருக்கம் 

உயர்வரிசை a. 

உயர்வலு நுணுக்குக்காட்டி .. 

உயர்வலுப்பொருள்வில்லை . , 

உயர்வரிசைத்திருத்தம் ் 

உயர்வரிசையண்ணளவு 

உயர்வானவிடைத்தூரம் 

உயர்விழிவுவெப்பமானி 

உயர்வினைத்திறன் 
உயர்வு 

உயர்வுவீச்ச 

உயர்வெப்பதநிலை 

உயர்வுவெப்பமானி 

உயர்வெற்றிடப்பம்பி 

உயர்வெற்றிடமானி 

உயர்வெற் நிடமூவாய் 

உயர்வெ ற்நிடவளவீடு 

உயர்வெற்றிடவுண்டாக்குகை 

உயரகலக்கோடு 

உயரதிர்வெண்ணோேட்டம் 

உயரதிர்வெண்ணோட்டமுறைவெப்பமாக்கல் .. 

உயரட்டமசுரம் 

உயரம் 

உயரமாறல் 
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-+ Boost 

Lift 

High resistance 

Alto-cumulus cloud. 

Distance of clearest vision 

Higher order 

High permeability alloy 

resolution spectroscopy 

resolving power instruments 

pass filter 

..' Maximum pressure 

High order 

power microscope 

objective 

order correction - 

approximation 

Maximum span. 

minimum thermometer 

efficiency 

Maximum 

range 

High temperature 

Maximum thermometer 

High vacuum pump 

gauge 

triode 

Measurement of high vacuum 

Production of high vacua 

..” High latitude. 

frequency current 

heating 

Higher octave 

Height 

Altitude variation
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உயரமானி 

உயரமுக்கம் 

உயரமுக்கமானி 

உயரமுக்கமுலைறை 

உயரருக்கமுறை 

உயரமுக்கவயனாக்கவறை 

உயரமு த் தம் 

உயரிமுவிசை 

உயருவோற்றடுக்கு 

உயிர்க்கம்பி 

உமிர்க்காவல்வார் 

உயிர்க்காவன்மிதவை 

உயிர்ப்பிக்கும்பின்னூட்டி 

உயிர்ப்பில்மூலகம் 

உயிர்ப்பில்வலைவேலைப்பாடு , , 

உயிர்ப்பு 

உயிர்ப்புநை தரசன் 

உயிர்ப்புப்படிவு 

உயிர்ப்புமூலகம் 

உயிர்ப்பைதரசன் 

உயிரெழுத்துக்கள் 

உயிரெழுத்துத்தொகுப்பு 
- உமிரொலிகள் 
உரத்தசத்தம் 
உரப்பளவுத் திட்டம் 

உரப்பு 

உரம்பாத்திரன் 

உரல் 

உராய்வாலொளிவிடல் 

உராய்வான்மின்னேற்றுதல் 

உராய்வு 

உராய்வுக்குணகம் 

உராய்வுக்கூம்பு 

உராய்வுக்கோணம் 

உராய்வு 'த்தடை 

Hypsometer 
“" | Altimeter 

High pressure 

gauge 

cloud chamber 

technique 

ionisation chamber 

potential 

tension 

battery 

Life wire 

belt 

buoy 

Regenerative feed back 

Passive element 

net-work, 

Activity 

Active nitrogen 

deposit 

element 

hydrogen 

Vowels 

Synthesis of vowels 

Vowel sounds 

‘Loud noise 

Loudness scale 

Loudness 

Rhumbatron 

Mortar 

Triboluminescence 

Electrification by friction 

Friction 

Coefficient of friction 

Cone of friction 

Angle of friction 

Frictional resistance



உராய்வத்தடுப்பு 

உராய்வுத்தைனமோமானி 

உராய்வுநீக்கி 

உராய்வுநீக்குதல் 

உராய்வுமானி 

உராய்வுமின் 

உராய்வுவிசை 

உராய்வுவிதிகள் 

உரானசு .. 

உரானியங்கடந்தமூலங்கள் . 

உரிகள் 

உரித்தாள் 

உருக்கமுடியாத 

உருக்கியெடுத்தல் 

உருக்கு : .. 

உருல்குப்பதன் ச 

உருகத்தக்க 
உருகல் 

உருகல்விதிகள் 

உருகன்மறைவெப்பம் 

உரு 2 

உருகயதிலிக்கா 

உருகுதல் 
உருகுநிலை 
உருத்துலக்க 

உருப்பெருக்கி 

உருப்பெருக்கம் 

உருப்பெருக்குங்கண்ணாறடு. 

உருமாற்றம் ் 

கஉருமாற்றிப்பயன் 

உருவமாறாப்படவரைவு 

உருவமாறாவகைக்குறி 

உருவவமைப்பு 

உருவவமைப்புவெளி 

உருவாக்கல் 

e141 

Friction brake 

dynamometer 

Lubricant 

Lubricate 

Tribometer 

% 

{ Triboelectricity 
Frictional electricity 

Force of friction 

Laws of friction 

Uranus 

Trans-uranic elements 

Tissues 

Tissue paper 

Infusible 

Smelting 

Steel 

Temper of steel 

Fusible 

Fusion 

Laws of fusion 

Latent heat of fusion 

Fuse 

Fused silica 

Fuse 

Melting point 

Developer 

Enlarger 

Magnification, Enlargement 

Magnifying glass 
Metamorphosis 

Transformer output 

Conformal mapping 

representation 

Configuration 

Space 

Moulding
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உருவாக்கவெப்பம் 

உருவாக்கயேவொடுக்க 

உருள்கோளம் 

உருளி 

உருளுகின்ற 
உருளுராய்வு 

உருளை... ன 

உருளைக்கோல்களின்முறுக்கல் 

உருளைச்சமச்சீர் 

உருளைச்சார்புகள் 

உருளைப்படலங்கள் 

உருளைப்பெசறசார்பு 

உருளையலைகள் 

உருளையாமேச்சர் 

உருளையாள்கூறுகள் 

உருளையின்பிறப்பாக்க 

உருளையும் வாளியும் 

உருளையுமாடுதண்டும் 

உருளையுரு. . 

உருளையொடுக்கி 

உருளைவடிவமேற்பரப்பு 

உருளைவில்லை க் 

உரூபவேசனர்ப்பரிசோதனை . . 

உரூபனினகுழாய 

உரேனியக்கண்ணாடி 

உரேனியக்குலியல் 

உரேனியத் இன்பிளவு 

, உரேனியத்தொடர் 

உரேனியவோரிடமூலகங்கள் 

உரேனியலிரேடியத்தொடர் 

உரொக்குவெல்லின்வன்மைச்சேர தனை 

உரொடிநிலைமாறல் 

உரொஞ்சன்கஇர்கள் 

உரொஞ்சிசோதனை 

உரொசியினுடனிகழ்ச்சச்சுற்று 

உரொசியுயர்வு 

Heat of formation 

Moulded condenser 

Rolling sphere 

Roller 

Rolling 

friction 

Cylinder ; 

Torsion of cylindrical rods 

Cylindrical symmetry 

Cylinder functions 

Cylindrical films 

bessel function 

waves 

Drum armatire 

Cylindrical co-ordinates 

Generator of cylinder 

Cylinder and bucket 

piston 

Cylindroid 

Cylindrical condenser 

surface 

lens 

Experiment of Rubens and Hagen 

Rubens tube 

Uranium glass 

pile 

Fission of uranium 

Uranium series 

isotopes 

radium series 

Rockwell hardness test 

Rossi transition 

- Rontgen rays 

Ronchi test 

Rossi coincidence circuit 

maximum



உரோச்சலுப்பு 

உரோச்சனரியம் 

உரோடியம் 

உரோமர்துலர்க்கோல் 

உரோயிரத் தனர்ப்பரிசோதனை 

உரோலந் 'தின்பரிசோதனை 

உரோலறந்தினேற்றுகை 

உரோலின்றேற்றம் ல 

உரோளந்தளியடைப்பு 

உல்திரிச்சுக்கோளம் 

உலும்மகேரக்கர் தலையீட்டுமானி 

உலும்மகேரக்கர்தட்டு 

உலும்மபுரோ தமரொளிமானணீ 

உலை 

உலோகக்கடத்துகை ve 

உலோகத்தின்பரவல் we ல 

உலோகத்தின்றெறிப்புவலு. . os 

உலோகத்தினொளியியலியல்புகள் os 

உலோகத் தினொளியியல் 

உலோகத்தொடுகை 

உலோக நிறப்பிரிக்கை 

உலோகப்பிரிப்பியல் 2 

உலோகம் 

உலோகமல்லாதவை 

உலோகவமைப்பியல் 

உலோயிடினாடி 

உலோசஞ்சின்மாற்றமிலி 

உலோரஞ்சினிலத் திரன்கொாள்கை 

உலோரஞ்சச்சருக்கல் 

உலோரஞ்சுசமபீடர்வெப்பங்கடத்துகொள்கை. . 

உலோரஞ்சுமாற்றம் 

உலோரஞ்சுமாற்றிமில் தன்மை 

உலோரஞ்சுவிசை 

உலோரன்றின்றொடர் 

உலோரன்றின்முனைவாக்கமானி 

உலோரன்றின்வெல்லமானி 

உவாகினரின்புவித்தொடுப்பு 
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Rochelle galt 

Rochon prism 

Rhodium 

Roman-steel yard 

Roy and Ramsden’s experiment 

Rowland’s experiment 

mounting 

Rolle’s theorem 

Rowland grating 

Ultsricht globe 

Lummer-Gehreke interferometer 

plate 

Lammer-Brodhun photometer 

Furnace 

Metallic conduction 

Diffusion of metal 

Reflecting power of metal 

Optical properties of metal 

Optics of metal 

Contact of metals 

Metallic dispersion 

Metallurgy 

Metal 

Non-metals 

Metallography 

Lloyd’s mirror 

Lorentz’s invariant 

‘theory of electron 

Lorentz contraction 

Lorentz-Sommerfield’s theory of 

thermal conduction : 

Lorentz transformation 

invarianee 

force 

Laurent’s series 

polarimeter 

saccharimeter 

Wagner earthing
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உவாப்பெருக்கு 

உவாற்றில்கூறு 

உ வாற்றில்லாவோட்டம் 

உவாற்றின்காட்டிவரிபடம் 

உவாற்றினதுகொதிநீராவியெஞ்சின் 

உவாற்று 

உவாற்றுத்தராசு 

உவாற்றுமணி 

உவாற்றுமானி 

உலிக்குனர்பாலகற்கள் 

உலிக்கேட்டமுத்தம் 

உவிடிந்தனின்முறை 

உலிம்மேசுபொறி 

உலியற்கண்ணாடி 

உவியாக்கு ன 

உலிலசனவெற்புததெ £லைகாட்டி, 

உலில்சன்வெற்புவானோக்கு நிலையம் 

உலில்சனின் ஒருபுறஞ்சாய்ததமின்மானி 

உவில்சனின்முலறை 

உவில்சனின்முறெ௪வடு 

உலில்விமைற்றுத் இரை 
உலில்வின்மின்மானி 

உலீததன்சுற்று 
உலீத்தன்பாலம் 

உலீத்தன்வலை ve 
உவீத் தன்வலைவேலைப்பாடு . 
உவீதமானபிராஞ்சர்வித 

உலீனின்கதிர்லீசல்விதி 

உலீனின்காலவாய்க்க இர்கள் 

உலீனின்பரிசோதனை 

உலீனினிடப்பெயர்ச்சிலி இ 
உவுலத்தனகம்பி 

உவுலத்தனகலம் 

உவுலத்தனரியம் ன் 
உவுலத் தனின்கோணமானி 

உவூட்டின்உலோகம் 

உஷட்டின்சண்ணாடி 

Spring tide 

Wattless component 

current 

Waitt’s indicator diagram 

steam engine 

Watt 
balance 

hour 

meter 

Wigner elements 

Wiechert potential 

Whiddington’s method 

Wimshurst machine 

Uviol glass 

Uviare 

Mount Wilson telescope 

Mt. Wilson observatory 

Wilson’s tilted electrometer | 

cloud chamber 

track 

Willemite soreen 

Wulf’s electrometer 

Wheatstone circuit 

bridge 

net 

network 

Wiedemann and Franz’s law 

Wien’s radiation law 

canal rays 

experiment 

displacement law 
Wollaston wire 

cell 

prism 

Wollaston’s goniometer 
Wood’s metal 

glass



உவூட்டின்பரிசோ தனை 

உவெசுத்தன்கடமியக்கலம் .,. 

உவெசுத்தன்தாங்குகப்பிகள் 

உவெசத்தனியமக்கடகியக்கலம் 

உவெசுத்தனின்வேற்றுமைக்கப்பி 

உவெசத்தனேோர்கடமியம்கலங்கள் 

உவெலுசுப்பாக்குசுடர்வலை .. 

உவெற்பாற்றராசு டர 

உவென்சற்கிராமசபிரிலோனர்முறை 

உவேபர் 

உவேபர்பெக்னெர்விதி 
உவேனெற்றுகுழப்பி 

உவேனெற்றெிர்மின்வாய். . 

உவைசின்அயக்காந்தக்கொள்கை 

உவைூன்காரணி - 

உவைசன்மூனைற்றன் 

உவை கன் லிது 

, உவொன்தேணெக்கனூசல் . . 

உவயோசப்பொறி 

உவோப்பின் சட்டம் 

உவோப்பின்பரிசோதனை 

உவோற்செக்கன் 

உவோற்றம்பியர் 

உவோற்றம்பியர்க்கணக்&டு .. 

உவோற்றம்பியர்ச்சிறப்பியல்பு 

உவோற்றளவலையுர௬ு 

உவோற்றளவிருமடங்காக்க . . 

உவோற்றளவாளுகை 

உவோற்றளவினுவாற்றில்கூறு 
உவோற்றளவினு ஸறுதியாக்குகை 

உவோற்றளவுடைவு 

உவோற்றளவுணர்திறன் 
உவோற்றளவுத்தேய்வு 
உவோற்றளவுதயம் 

உவோற்றளவுநிரம்பல் 

உவோற்றளவுப்பங்கட 
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Wood’s experithent 

Weston cadmium cell 

blocks 

standard cadmium cell 

Weston’s differential pulley 

Weston normal cadmium cells 

Welsback mantle 

Westphal balance. 

Wentzel-Kramers-Brillouin method © 

The Weber 

Weber-Fechner law 

Wehnelt interruptor 

cathode 

Weiss/theory of ferromagnetism - 

factor ' 

magneton 

law 

. Von Sterneck’s pendulum 

Voss-machine 

Forbe’s bar 

experiment’ 

Volt-second 

அற 

rating 

characteristic 

Voltage wave form 

doubler 

control 

Waittiess component of voltage 

Voltage stabilisation 

breakdown 

Voltage sensitivity 

decay 

gain 

saturation. 

distribution
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உவோற்றளவுப்பயன் 

உவோற்றளவுப்பிரிகருவி 

உவோற்றளவுப்பிரிந்தழிகை 

உவோற்றளவுபபெருககம் .. 

உவோற்றளவுப்பெருக்கேள். . 

உவோறறளவுமேறகளம்பல் 

உவோறறளவுவழங்கி 

உவோற்றளவுலீச்சம் 

உவோற்றளவுவீழ்ச்சி 

உவோற்றளவுவெளியீடு 

உவோறறளவுற்பத்து 
உவோறறளவுறுஇயாக்இ 

உவோறறளவொழுங்காக்கல் * 

உவோற்றளவொழுநகாக் . , 

உவோற்றா 

உவோற்றாக்கலம் 

உவோறறாமானி 

உவோற்றாமானிக்குமாய் 

உவோறறாமின்னியல் 

உவோற்றாவடுக்கு ௦ 

உவே £ற்றாவின்ஒடுக்குமின்காட்டி 

உவோற்றாவினறனிக்கலம் . 

உவோற்றாவினடுக்கு 

உவோறராவிணை 

உவோற்று ய 
உவோற்று மானிமினளவுகோடு திருத்தல் 

உள்விசை 

உள்விடற்றிறன் 

உள்விழிகாட்டி, 

உளவெப்பம் 

உள்வேலை 

Xora HAMS sey 

உள்ளமுக்கம் 

உள்ளீட்டமுககம் 

உள்ளீட்டுசசத்த 

உள்ளீட்டுச்சமன்பாடு 

உள்ளீட்டொளி ர்வு 

உச Voltage output 

divider 

disintegration 

amplification 

multipliers 

surge 

supply 

amplitude 

drop 

output 

source 

stabiliser 

regulation 

regulator 

Volta 

Voltaic cell 

Voltameter 5 

tube 

Voltaic electricity 

pile 

Volta’s condensing electroscope 

simple cell 

pile 

Voltaic couple 

Volt 

Calibration of voltmeter 

Internal force 

Admittance 

Opthalmoscope 

Internal heat 

work 

Evolation 

Internal pressure 

Intrinsic pressure 

or Internal energy 

equation 

luminosity



உள்ளுராய்வு 

உள்ளுறு த 

உள்ளுறை 

உள்ளுறையட்டவணை 

உளிச்சாயுமோரம் 

உற்பத்தி .. க 

உற்பத்தியுயரம் 
உறங்கும்பம்பரம் 

உறழ்பொருவு 
உறிஞ்சப்படு தன்மை 

உறிஞ்சல் .. ் 

உறிஞ்சல்வலு 

உறிஞ்சல்வெப்பம் 

உறிஞ்சலாற்பெறுநிறங்கள் . . 

உறிஞ்சலெல்லை 

உறிஞ்சலோரம் 

உறிஞ்சற்குணகம் 

உறிஞ்சற்குழாய் oe 

உறிஞ்சற்குறுக்குவெட்டுமுகம் 

உறிஞ்சற்கோட்டினரையகலம் 

உறிஞ்சற்கோடுகள் 

உறிஞ்சற்பட்டை 

உறிஞ்சற்பம்பி ’ 

உறிஞ்சனிறமாலை 

உறிஞ்சியுமூற்றும் 
உறிஞ்சியொளிவீசல் 

உறிஞ்சியொளிலீசுன்ற 

உறிஞ்சியொளிலீகந் இரை 

உறிஞ்சுதல் லக 

உறுத்துவோற்றளவு 

உறுதுச்சமநிலை 

உறுதநிலை 
உறு இநிலைக்கருக்கள் 

உறுதிநிலைநிபந்தனைகள் 
உறுஇநிலையொழுக்கு 

உறு இநிலைவட்டம் + 

உறுதப்பாய்ச்சல் 6 

உடறுதியில்சம நிலை 
e 
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Internal frictien 

Non-reentrant 

Contents 

Table of contents 

Bezel 

Origin 
Height of production 

Sleeping top 

Contrast 

Absorbability 

Absorption 

Absorbing power 

Heat of absorption 

Colours by absorption 

Absorption limit 

edge 

coefficient 

Suction tube 

Absorption cross section 

Half width of absorption line - 

Absorption lines 

band 

Suction pump 

Absorption spectrum 

Sinks and sources 

Fluorescence 

Fluorescent 

screen, 

Absorb 

Impressed. voltage 

Stable equilibrium . 

Stability, Steady state 

Stable nuclei 

Conditions of stability 

Stable orbit 

Circle of stability 

Steady flow 

Unstable equilibrium
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உறுதியில்லொரு நிலைமையாக்கம் 

உறுதியின்மை க்க 

உறுதியுவொற்றுக்குழாய்கள் 

உறுஇயோட்டப்பாலம் 

உறுதியோட்டம் 

உறுப்பு 

உறுப்புக்களின்பலவாயதன்மை 

உறைகலவை 

உறைகுழாய் 

உறை நிலை 

உறைநிலைத்துணிபு 
உறைநிலையுயர்த்துகை 

உறைபனி 

உறைபனிவெப்ப நிலை 

Unstable synchronization 

Instability 

Stabilovolt tubes 

Steady current bridge 

Steady current 

Term * 

Multiplicity of terms 

Freezing mixture 

Cryophorus 

Freezing point 

Determination of freezing point 

Raising of freezing point 

Frost 

point temperature



sen 

ஊக்னைமாறிலி 

ஊாக்கன்விது 

ஊாசல் 

ஊசலலைவுதணித்தல் 

ஊாசலாடல் 

ஊசலாடலின் வில் 

ஊசலின்வளித்திருத்தம் 

ஊசலொப்புமை 

ஊசற்குண்டு 
ஊரசித்துளைப்படப்பெட்டி. 

ஊ௫த்தொளை 

அாஇியிடுக்இ 

ஊரஇவாய்வாயில் 

கசிவாய்விரிவு 

ஊசிவாயில் 

ஊட்டற்றடங்கல் 

ஊட்டற்றடை 

ஊட்டிகீகம்பி 

ஊட்டியவுவோற்றளவு 
ஊடகக்காந்தத்திண்மம் 

ஊடகங்கள் 

ஊடகம் . 

காடுசெலுத்தப்பட்டவலைகள் 

ஊடுருவல் 

ஊரடுருவலில்லாவொழுக்கு 

ஊடுருவுகதிர்வீசல் 

ஊடூருவுகூறு 
ஊோடுருவுதுணிக்கை 

ஊடுருவுபொழிவுகள் 

ஊடுருவுவலு 
ஊடுருவொழுக்கு 

'ஊத்தேகியசின்குழாய் 

கோதா ௦ 

ஊதாக்கடந்தநிறக்கதிர்கள். . 

ஊதாக்கடந்த நிறக்கதிர்வீசல் 

ஊதாக்ஃடற்தநிறறுணுக்குக்காட்டியியல் 
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Hooke’s constant 

_ law 

Pendulum 

Damping of pendulum 

Swing 
Are of swing * 

Air correction for pendulum 

Pendulum analogy 

Bob of pendulum 

Pinhole camera 

Pinhole 

Pin-vice 

Throttle valve 

expansion 

Needle valve 

Input impedance 

resistance 

Feeder line 

Input voltage 

Magnetic medium 

Media 

Medium 

Transmitted waves 

Penetration 

Non-penetrating orbit 

Penetrating radiation 

component 

particle 

showers 

power 

orbit 

Eustachian tube 

Violet 

Ultra-violet rays 

radiation 

microscopy
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ஊதாக்கடந்த நிறப்பெருங்கேடு 

ஊாதாக்கடந்த நிறமாலை 

அளதாக்கடந்த நிறமாலைபதிகருவி 

ஊதாக்கடந்த நிறமாலைமானி 

WMI FTES DS HMM dG; 

ஊாதாக்கடந்த நிறவொளி 

ஊாதாக்கடந்த நிறவொளிப்படவியல் 

ஊதி 

ஊரதைக்காற்றலை 

BUG FEST DY MI 

ஊர்கைமாறிலி 

அளரெக்காக்கம்பி 

அஊவலென்பெக்குமகெளட்சிமிகர்கொள்கை 

ஊன்பசைப்படலம் 

Ultra-violet catastrophe 

spectrum 

spectrograph 

spectrometer 

lamp. 

light 

photography 

Inflator 

Blast wave 

Blast 

Migration constant 

Eureka wire © 

Whlenbeck and Goudsmit’s theory 

Gelatine film



or 

எக்காளம் வ 

எக்னேசுசோடனர்பொறிகருவிச்சுற்று 

எச்சபட்டிலர்பட்டிகள் 

எச்சம் oe 

எச்சரிப்புக்கருவி 

அச்சரிப்புக்குறிகள் 

எச்சலற்று. . 

ஏச்சலன் .. 

எச்சலன்விளைவு 

எச்சலனவியடைப்பு 

எச்சலனிற மாலைகாட்டி 

எசட்டின்விதி 

எசட்டூ 

எசட்டுவிளைவு 

எஞ்சின் . 

எஞ்சினின்வினைத் இறன் 

எட்சு&-கஇர்க்கலோரிமானி .. 

எட்சுக்-க.இர்ப்படப்பெட்டி 

எடிசன்விளைவு 

எடிசனின்பன்னல்பதிகருவி 

எடுத்தற்சுரம் 

எடுத்துக்காட்டு 

எண்கணிதச்சராசரி 

எண்கணித த்திற்குரிய 

எண்டொகையீடு 

எண்ணல் 

எண்ணல்கனவளவு 

எண்ணல்தட்டங்கள் 

எண்ணல்வமுக்கள 

எண்ணல்வீத மானி 

எண்ணளவமழுத்தம் க்க 

எண்ணளவானதுவாரப்பருமன் 

எண்ணளவிடைத்தாக்கம் 

எண்ணளவு 

எண்ணனளவுக்கணியங்கள் 
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Trumpet 

Eccles-Jordan trigger circuit 

Edser-Butler bands 

Residue 

. Siren, Monitor 

Beacons 

Echelette 

Echelon 

effect 

grating 

spectroscope 

Oersted’s law 

Oersted 

effect 

Engine 

Efficiency of an engine 

X-ray calorimeter 

camera 

Edison effect 

Edison’s phonograph 

Sharp note 

THlustration 

Arithmetical average 

Arithmetical 

Numerical integration 

Counting 

volume 

losses 

errors 

rate meter 

Scalar potential 

Numerical aperture 

Scalar interaction 

Scalar 

quantities
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எண்ணளவுப்பருமன் 
எண்ணளவுப்பெ ருக்கம் 
எண்ணளவுமண்டலம் 

எண்ணி 
எண்ணிக்கையாண்டமுிலைறை 
எண்ணிக்கையாளுகை 

எண்ணிக்கைச்சுற்று 

எண்ணிசைப்பாடல் 

எண்ணித்தொலைகாட்டி 

எண்ணியின்மீட்டுக்காலம் 

எண்ணியின்வினைத்திறன் ., 

எண்ணெய்ச்சுழற்சிப்பம்பி . , 

எண்ணெய்த்துளிமுறை 

எண்ணெய்ப்படலம் 

எண்ணெய்ப்பம்பிகள் 

எண்ணெய்பரவற்பம்பி 

எண்ணெய்வாயுவமுக்கமானி 
எண்ணெயடைப்பு 

எண்ணெயமிழ்ப்பு 

எண்ணெயமிழ்ப்புப்பெரருள்வில்லை 
எண்ணெயுருமாற்றி 

எண்பெறுமானம் 

எண்பொருள் 

எண்மீசன் 

எண்முறை 
எதிர்ச்சததி 
எதிர்ச்சத் இநிலேகள் 

எதிர்ச்சத் இப்படிகள் 

எதிர்ச்சாய்வுவி௫தம் 

or. திர்ச்சிறப்பியல்புகள் 

எதிர்ச்சுற்று 

எதிர் 'த்தட்டு 

எதிர்த்தடை 

எதிர்த் தாக்கத் இன்டயூ 
எதிர்த்தாக்கம் 

எதிர்த் ,தாக்கலிணைப்பு 

. Scalar magnitude 

product 

field 

Counter 

controlled cloud chamber 

control 

circuit 

Octet 

Counter telescope 

Recovery time of counter 

Efficiency of counter 

Oil rotary pump 

drop method 

film 

pumps 

diffusion pump 

manometer 

‘seal 

immersion 

objective 

transfomer 

Numerical value 

Octet 

Scalar meson 

Numerical method 

Negative energy 

states 

levels 

Contragradient 

Negative characteristics 

Counter circuit 

Negative plate 

resistance 

Q of reaction 

Reaction 

Reactance coupling



எதிர்த் தாக்கற்றன்மை 

எதிர்த்தாக்குதிறன் 
எதிர்த்திருப்பு.திறன் 
எ.திர்ப்பக்கவளைவு 

எதிர்ப்பட்டைகள் 

எ.இிர்ப்பளிங்கு 

எதிர்ப்பின்னுட்டல் 

எதிர்ப்புரோத்தன் 

எதிர்பார்க்கை 

எதிர்பார்த்தபெறுமானம் .. 

எதிர்மட்டப்படுத்து 

எதிர்மின் 

எதிர்மின்வாய் 

எதிர்மின்வாய்க்கஇர் ் 
எதிர்மின்வாய்க்கதிர்க்குமாய் 

எதிர்மின்வாய்க்க திரலைவுகாட்டி 

எ.திர்மின்வாய்க்கதரலைவுபதிகருவி 

எ இர்மின்வாய்க்காலல் 

எதிர்மின்வாய்ச்சாருகை 

எதிர்மின்வாய்த்தொங்கலசைவு 

எதிர்மின்வாய்ப்பின்பற்றி .. 

"எ.திர்மின்வாயிடம் 

எதிர்மின்வாயொளிர்வு 

எதிர்மின்வாய்வீழ்ச்சி ' 

எதிர்மீசன் 

எதிர்முடி விடம் 

எதிர்முனைவு _ 

எதிர்மேன்மட்டவொட்டல் 

எதிர்வளைவு 

எ.திரமைக்குங்கோணம் 

எதிரயன் . 

எதிரான .. 

எதிரானமாற்றம் 

எதிரிலத் இரன் 

எதிரீடுசெய்தல் 

பூ 'திருருமாறலிமுவங்கள் 
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‘Reactivity 

Reactance 

Negative moment 

Anticlastic curvature 

Negative bands 

crystal 

feed back 

, proton 

Expectation 

value 

Negative moderator 

electricity. 

Cathode 

ray 

tube 

oscilloscope 

oscillograph 

emission 

bias 

Cata~phoresis 

Cathode follower 

space 

. glow 

fall, Cathode drop 

Negative meson 

Negative terminal 

pole 

adsorption 

curvature 

angle 

ion 

Counter, Negative 

Negative change . 

electron 

Counter balance 

Contravariant tensors
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எதிருருமாறி 
எதிருருமாறுகை 

எ.திரேற்றம் 

எதிரொலி 
து 

எதிரொலிமுறைத்தூரமறிகருவி 

எ திரொலிமுறைத்தூரமறிதல் 

எதிரொளிவு 

எந்திரப்பி. . 

எந்திரவியல் 

எந்திரி ப 
எபபின்றொலைபனனிமுறை ல 

எப்பினளவீடு 

எபராட்டுவிளைவு 

எபனைற்று 

எபீசன்மெழுகு 

எம-தொடர் 

எம்மோற்சினசைன்விதி 

எம்மோற்சுக்கட்டில்லாச்ச த்தி 

எம்மோற்சுக்கலவனோமானி 

எம்மோறசுச்சமன்பாடு 

எம்மோற்சுச்சுருள 

எம்மோற்சுபரிவுக்கருவி 

எறிக்குங்கண்ணாடி 

எரித தவாகாயககல் 

எரிநிலைக்குரிய 

எரிநிலைமேற்பரப்பு 

எரிநிலைவளைகோடு 

எரிபற்றல் 

எரிபற்றலழுததம் 
எறிபற்றுகல 

எ.ரிபற்று நிலை 

எறிபொருட்கலோரிப்பெறு 
மானம் 

எறிபொருட்கலோரிமானி 
எரிமலை 

எரிமலைககுரிய 

எறிமலைத்தாள் 

Contravariant 

Contravariance 

Negative charge 

Echo 

sounder 

sounding 

Negative glow 

Entropy 

Engineering 

Engineer 

Hebb’s telephone method 

measurement 

Eberhard effect 

Ebonite 

Apiezon wax 

M-Series 

Helmholtz’s sine law 

. Helmholtz free energy 

galvanometer 

equation 

coil 

resonator 

Burning glass 

Meteroite 

Caustic 

* surface 

curve 

Ignition 

potential 

Ignite 

Ignition point or temperature 

Calorific value of fuels 

Fuel calorimeter 

Volcano 

Volcanic 

dust



எரிமலைவிளைபொருள் 

எரிமலைவெப்பம் 

எரியத்தகுவாயு 
எரியூட்டுதல் 

எல்-ஒடு 

எல்-தொடர் 

எல்லை... 

எல்லைச்சம நிலை 

எல்லைத்தளம் 

எல்லைநிபந்தனைகள் 

எல்லைப்பெறுமானம் 

எல்லைமேற்பாப்பு 

எல்லையடுக்கு 

எல்லையாரைகள் 

எல்லையில்லாக்கூட்டம் 

எல்லைமயில்லாத்தளம் 

எல்லைமில்லாத 

எல்லையில்லாவிடவேற்றம் 

எல்லையில்லாவூடகங்கள் 

எல்லையில்லாவொழுக்கு 

எல்லையுராய்வு 

எல்லையொமழுக்குக்கள் 

எவாறறின்மெழுகு 

எவிசைட்டடுக்கு 

எவிசைட்டலகுகள் 

எழுதுங்கதி 
எழுந்தபடிசெய்தல்வழு 

எளிதிலாலியாஇன்ற 

எளிதிலாவியாதல் 

எளிதிறகடததி 
எளிதினொருங்குகன்ற 
எளிய பாரமானி 

எளியபொறி 

எளியவகவடம் 

எற்றரோதைன 

எற்றரோதைன்மூறை 
7——J. N. B 13038 (9/59) 

155. 

Volcanic origin 

heat 

Fire damp 

Ignite 

L-shell 

L-series 

Boundary 

Limiting equilibrium 

Boundary plane 

conditions . 

Limiting value 

‘Bounding surface 

Boundary layer 

Bounding radii 

Unbounded set 

plane 

Unlimited 

Unbounded space charge 

media 

orbit 

Limiting friction 

Bounding orbits 

Everett’s wax 

Heaviside layer 

units 

Writing speed 

Random errors 

Volatile 

Volatilisation 

Good conductor 

Brittle 

Simple barometer 

machine 

core cable 

Heterodyne 

method
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எற்றரோதைன் வாங்கல் 

எற்றலன் 

எறிதல் 

எறிபொருள் 

எறிபொருளின் வீச்சு 

எறியக்கண்ணாடிவிளக்கு 

எறியப்பட்ட 

எறியமாற்றம் 

எறியலவேகமானி 

எறியவியல்பு 

எறியவில்லை 

எறியியல் 

எறியியலுக்குரிய 

எறியியலூசல் 

எறியியலெறிகை 

எறிமியற்கலவனோமானி 

ஏறியியற்றராசு 

என்றி (அலகு) 
எனமல் 

எனமற்சீமந்து 

Heterodyne reception 

Etalon 

Project 

Projectile 

Range of a projectile 

Projection lantern 

Projected 

Projectivity 

Chronograph 

Projectivity 

Projection lens 

Ballistics — 

Ballistic 

Ballistic pendulum 

throw 

galvanometer 

balance 

Henry 

Enamel 

cement



x 

௪--இனப்பெருக்கி 

எக்கசுவிலேபிரமுறை 

எக்கு ௦ 

ஏட்சினிருநுனைவு கக 

ஏட்டிசன்காவி 

ஏண்சோவின்றேற்றம் 

ஏத்தி 
ஏமிற்றின்செய்கருவி 

எமிற்றின்பல்லுறுப்புக்கோவை 

ஏமிற்றின்றாய்த்தொகுதி 
எமிற்றினறொடை . 

ஏமிற்றினல்லாத செய்கருவிகள் 

ஏமிற்றுசார்பு 

ஏடமின்கலவடுக்கு 

எயரினாய்கருவி . 

வரியின்சுரங்கப்பரிசோதனை . . 

வவப்பட்ட 

எவப்பட்டகரி 

எவப்பட்டமூலக்கூறு 

எவப்பட்டமென்றகடு 

எவப்படுகை 

எவப்படுகைச் சத்தி 

அவற்சத்தி 
ஏவி 

THE DH ரு 

எற்குஞ்சற்றுக்களின்றேர்வுத்திறன் 
வற்கைத்திறன் , 

ஏற்படுத்துதல் 
ஏற்பாடு 

ஏற்றக்காப்பு 

வற்றக்கோணம் 

ஏற்றச்சமம் : 

ஏற்றத் இன்கனவளவடர்த்தி 

வற்றத் இன்கோட்டடர்த்தி 

ஏற்றத் தின்சாரமை . 

ஏற்றத் தின்மேற்பரப்படர்த்தி 
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Class A Amplifier 

Method of Hercus-Laby 

Erg 

Herizian ‘dipole 

vector 

Earnshaw’s theorem 

Stirrup 

Hermitean operator 

polynomial 

matrix 

adjoint 

Non-Hermitean operators 

Hermite function 

A-Battery 

Hare’s Apparatus 

Airy’s mine experiment 

Activated 

carbon 

molecule 

foil 

Activation 

energy 

Energy of activation 

Activator 

Acceptor circuit 

Selectivity of receiving circuits 

Acceptance 

Devise 

Devise 

Conservation of charge 

Angle of elevation 

Equality of charges 

Volume density of charge 

Line density of charge 

Charge independence 

Surface density of charge
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ஏற்றப்பரம்பல் 

ஏற்றம் 

ஏற்றம்பெற்ற கடத்தி 
எஏற்றம்பெற்ற துணிக்கைகளின் வீச்சு 

எற்றமாற்று 

எற்றமாறாமை 

வற்றல் 

ஏற்றவபர்த்தி 
எற்றவிறக்கக்கொள்கை 

ஏற்றவிறக்கம் 

ஏற்றி 
எற்றுங்கோல் 

ஏற்றுஞ்சாலி 
எற்றுபம்பி 

எற்றுமோட்டம் 

எறி 

Charge distribution 

Charge, Elevation 

Charged conductor 

Range of charged particles 

Charge exchange 

constancy 

Elevation 

Charge density 

Theory of fluctuation 

Fluctuation 

Elevator 

Charging stick 

key 

Lift pump 

Charging current 

Rider



om) 

Heciesnas sor 

ஐசன்சத்தி 
ஜஐசன்சார்பு 

ஓசன்பெறுமானம் 

ஐசனிலை 

ஜகனின் சிற்றலை 

ஐகனின் பார்வைத்துண்டு .. 

ஜகனின்றத்துவம் 

ஐகனினமைப்பு 

ஐகனினலைக்கொள்கை 

ஐங்கோணம் 

ஓசுலாந்துச்சண்ணாம்புப்படி.கக்கல் 

ஐடிங்கரின்விளிம்புகள் 

HSIEH GIB 

ஐ.தரசன்சத்திப்படிகள் 

ஐதரசன்போன்றவணு 

ஓஐதரசன்போன்றவுறுப்புக்கள் 

ஓஐ.தரசன்மூலக்கூற்றயன் 

ஐதரசன்மூலக்கூற்றயனினலைச்சார்பு 

ஐதரசன்மூலக்கூறு 

ஐ.தரசனணுவினவைச்சார்பு .. 

ஐஓதரசனல்லாவணு 

ஓதாக்கல் 

தான 

ஓ.தானகரைசல் : 

ஓநெய்யரிமாற்றி க 

ஐயதத்துவம் 
ona 

ஐரிசுத்தகடு 
ஜஐவாய் 

ஓவாய்ப்பெருக்கி 

ஐற்றிலவிலண்டனர்கொள்கை 
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Eigen vectors 

energy 

function 

value 

state 

Huyghen’s wavelet 

eye-piece 

principle 

construction 

wave theory 

Pentagon 

Iceland spar 

Haidinger’s fringes 

. Hydrogen bomb | 

° 

. 

energy levels ~ 

Hydrogen-like atom 

terms _ 

Hydrogen-molecular ion 

Wave-function of hydrogen molecu- 
lar ion 

Hydrogen molecule 

Wave function of hydrogen atom 

Non-hydrogenic atom 

Rarefaction, Dilution, Rarefication 

Dilute 

solution 

Pentagrid converter 

Uncertainty principle 

Tris 

diaphragam 

Pentode 

amplifier 

Heitler-London theory
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9 

ஒசுவாலின் பாகுநிலைமானி 

தஞ்சேகரின்காள்கை 

ஒட்சென் 

ஒட்சியசற்றிலீன்சூள் 

ஒட்சியைதரசன்சூள் 

ஒட்சைட்டடுக்கு 

ஒட்சைட்டூ 

ஒட்டற்குணகம் 

ஒட்டற்பண்பு 

ஒட்டுண்ணியலைவுகள் 

ஒட்டுப்பலகை 

ஒடுக்கம் 

ஒடுக்கல்வினைத் திறன் ' 

ஒடுக்கவெப்பம் 

ஒடுக்கற்கருக்கள் 

ஒடுக்கற்பம்பிகள் 

ஒடுக்கி 

ஒடுக்கெளின்கொாள்ளளவு 

ஒடுக்கி நுணுக்குப்பன்னி 

ஒடுக்கிப்பயன் 

இடுக்கயெபடலம் 

ஒடுக்கியின்சத்தி 

ஒடுக்$வில்லை 

ஒடுக்குமின்காட்டி 

ஒடுக்குவில்லை 

ஒடுங்கெபிளவு 

ஒடுங்குதல் 

ஒண்சுதைனின் செறிவுவி 8) 

ஒத்த 

ஒத்த நிலைகள் 

ஒத்தபொருள் 

இத் தமுனைவுகள் 

ஒ.த்திக்கை 

Ostwald viscometer 

Onsager’s theory 

Oxygen 

Oxy-acetylene torch 

Oxy-hydrogen torch 

Oxide layer 

Oxide 

Sticking coefficient 

Adhesion 

Parasitic oscillations 

Plywood 

Condensation 

efficiency 

Heat of condensation 

Condensation nuclei 

pumps 

Condenser 

Capacity of condensers 

Condenser microphone 

output 

Condensed film 

Energy of condenser 

Condenser lens 

Condensing electroscope 

lens 

Narrow slit 

Condense 

Ornstein’s intensity rule 

Analogous 

Corresponding states 

Analogue 

Like poles 

Audition



தத்திசை 

ஒத்திசையமொவ்வாலிசையும் 

தப்பின்பரிசோதனை 

ஒப்பி. ட்டுமானி 

ஒப்பீட்டுமூறைகள் 

ஒப்புக்கோள் 

ஒப்புக்கோள்முதல் 

ஓப்பு.நிறமாலை 
ஒப்புமை 

ஒபுமான்குழாய்ப்பிடி 

ஒபுமான்மின்மானி 

ஒயிலர்மாற்றம் 

ஐயிலமின் கோணங்கள் 

தயிலரின்விதி 

ஒயிலரினியக்கச்சமன்பாடுகள் 

ஒரிடமூலகங்களை வேரளுக்கல். . 

ஒருகலத்தின்றனிக்கொள்கை 

ஒருகாந்தமுனைவு 
ஒருகாலங்காட்டல் oe 

இருகாலங்காட்டுதன்மை 

ஒருகாலத்தையுடைய 

தருகாலமோட்டர் 

தருகாலவதிரிகள் 

ஒருகூம்பினடித்துண்டு 

ஒருகூற்றுத்தொகுதி 
தருங்கல் ., 

கருங்குகதிர்கள் 

ஒருங்குகற்றை ve 

ஒருங்குகன்ற 

ஒருங்குகுல் 

ஒருங்குமலைகள் 

ஒருங்குவில்லை 

Sars இச்சொட்டழிவு 

ஒருசீராய்ப்பாரமேற் றியவளை 

தருசீராய்வளர்ந்தவேகம் 

BORE S$ தானக்க்ல்வனோமானி 

ஒருசுமற்சித தகானமுள்ளகருவிகள் 

கருசுமற்சத் தானவம்பியர்மானி 

௪ 
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Harmony, Unison, Consonance 

Concord and discord 

Hope’s experiment 

Comparator 

Comparison methods 

Postulate 

Postulatory basis 

Comparison spectrum 

Analogy, Similarity 

Hoffmann holder 

electometer 

Euler transform 

Euler’s angles 

law 

equations of motion 

Separation of isotopes 

Simple theory of a cell 

Magnetic monopole 

Synchronisation 

Synchronism 

Synchronous 

motor 

vibrators 

Frustum of a cone 

Isomer 

Convergence 

Convergent rays 

pencil 

Convergent, Converging 

Converge 

Converging waves 

lens 

One quantum annihilation 

Uniformly loaded beam 

accelerated motion 

Unipivot galvanometer 

instruments 

ammeter
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5ஒரு.தளத்திலிருக்கு நதன்மை 
ஒருதளவிசைகள் 

ஒருதன்மைத் தான 

ஒரு இசைப்பாய்ச்சல் 

ஒருதிசையோட்டம் 

ஒருதொகுதியினழுத்தம் 
ஒருதொனி 

ஒருநிலைமை 
ஒருநிலமையாக்கம் 

ஒருநிறந்தருகருவி 
GG Bow 

ஒருநிறமான 
ஒருநிறமுள்ளகோடுகள் 

ஒரு,நிறவொளி ன 

இரு நிறைவாயுலின்வெப்பஞ்செல்லா நிலைச் 
சமன்பாடு 

ஒருநாலுள்ள 

ஒரு நான்மின்மானி 

ஒருநேர்கோட்டுமாருலவியக்கம் 

இருநேரத் தினிகழுன்ற 
ஒருபக்கக்கடத்த 

ஒருபக்கவளைவு 

ஒருபடிச்சமன்பாடு 

ஒருபடிச்சுற்று 

ஒருபடிச்சுற்றுமூலகம் 

ஒருபடிச்செய்கருவி 

ஒருபடி தீ தனமையினின்.றுவிலகல் 

ஒருபடிததான 

ஒருபடிநேரவடி 
ஒருபடிப்பெருக்கம் 

ஒருபடிப்பெருக்இ 

ஒருபடியல்லாச்சுற் றுமூலகங்கள் 

ஒருபடியல்லாத் தன்மை 

ஒருபடியல்லாதமலகம் 

ஒருபடியானவாள்் கூ அகன்... 

ஒருபடியிலக் திரன்சுற்றுமூலகம் 

Coplanarity 

Coplanar forces 

Uniform 

Unidirectional flow 

current 

Potential of a system 

Monotone 

Single phase 

Synchronisation 

Monochrometer 

Monotone 

Self-coloured 

Isochromatic lines 

Monochromatic light 

Adiabatic equation for a perfect gas 

Unifilar 

electrometer 

Uniform motion in a straight line 

Synchronous 

Unilateral conductor 

Synclastic curvature 

Linear equation 

circuit 

element 

operator 

Deviation from linearity 

Homogeneous 

Linear time base 

amplifiation 

amplifier 

Non-linear circuit elements 
Non-linearity 

Non-linear elements 

Homogeneous coordinates 
Linear electronic cirenit element



ஒருபடியுருமாற்றி 
ஒருபடியுறிஞ்சல் 
ஒழுபடிவிரைவுகள் 

ஒருபடி வெப்பவடுக்கு 

ஒருபரிமாணமுள்ள 

ஒருபாய்ச்சலெஞ்சின் 

ஒருபுள்ளியிற்சந்திக்க்ற 
ஒருமட்டப்பரப்புகள் 

ஒருமடங்குத்தந்திமுறை 
ஒருமண்டலத் Seite Hoy 

ஒருமுதற்சார்பு 
ஒருமுறுக்கவின்செறிவு 

ஒருமுறைதிபூத்திரனேற்றுகை 
ஒருமுனைவாளி 

ஒருமுனைவு 

ஒருமுனைவு த தாண்டுகை 
ஒருழமூலக்கூற்றுப்படலம் 

ஒருமூலக்கூற்றுப்படை 

ஒருமூலக்கூற்றுவாயுக்கள் .. 

ஒருமைப்புள்ளி 

ஒருமையமுள்ள 

ஒருமையவடம் யச 

ஒருமையின்றியஎறியமாற்றம் 

ஒருவட்டமாறாவியக்கம் 

ஒருவரிசைப்படுத்துபொறி 

ஒருவலுவுள்ள 1 
ஒருவாயுவின்றன்வெப்பவிதெம் 

ஒருவிதியுள்ள 
ஒருவேளையளவுமானி 

ஒரேகாரணி 

ஒரேமுனைவுப்பிறப்பாக்க 

ஒரேழுனைவுள்ள 

ஒலி 

ஒலிக்குங்குழாய் 

ஒலிக்கும்பீடம் 

ஒலிக்குரிய 

ஒலிகாட்டி 

ஒலிச்சில்லு 
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Linear transformer 

absorption 

sweeps 

thermopile 

Qne dimensional 

Uniflow engine 

Concurrent 

Level surface 

Simpiex telegraphy 

Intensity of a field 

Monogenic function 

Intensity of a wrench 

Neutron dosage 

Single pole switch 

Monopole 

Unipolar induction 

Monomolecular film 

layer 

gases 

Singular point 

Concentric 

cable 

Non-singular projectivity 

Uniform motion in a circle 

Nomogram 

Monovalent 

Ratio of specific heat of a gas 

Homonomous 

Dosimeter 

Idem factor 

Homopolar generator 

Homopolar 

Sound 

Sounding tube 

board 

Acoustic 

Phonodeik 

Phonic. wheel
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ஒலிச்செலுத்துகை 

ஒலிச்செறிவு 
ஒலிச்செ 'றிவுமானி 

ஒலித்தல் 
ஒலித்தெறிப்பு 
ஒலிநிழல் 
ஒலிப்பணபு 

ஒலிப்பதிவுத்தட்டு 
ஒலிப்பெட்டி 

ஒலிபரப்புதல் 

ஒலிபுகாத 
ஒலிமீட்டல் 

ஒலிபெருக்கி 

ஒலிபெருக்ச்சுருள் 

ஒலியலை 

ஒலியலைகளின்சத் தி 

ஒலியலைகளினசெலு த்துகை. . 

ஒலியலையொளிப்படலியல் 
ஒலியலைவேகம் 

ஒலியளக்குஙகருவி 

ஒலியாற்றூரககாணல் 

ஒலியிடங்காணடல் 

ஒலியியல் 

ஒலியியற்கடத்துதிறன் 

ஒலியியறறடங்கல 
ஒலியியற்றடை 

ஒலியியற்றள்ள்ல் 
ஒவியியலுக்குரிய . 
SUUWOO DS sre Dna 
நலவியின்றிசையைக்காண்டல் 

ஒலிவடி 
ஒலிவாங்இ oe 
ஒவ்வுநோக்குப்பெறுமானங்கள் 
ஒழியாவியக்கம் 

ஒழுக்கி 

ஒழுக்கு 5 
ஒழுக்குக்களினுடைய 'நிலைமையு று தி 

. 

Propagation of sound 

Intensity of sound 

Audiometer 

To tick 

Reflection of sound 

Sound shadow 

Quality of sound 

Sound record 

box 

Broadcasting 

Sound proof 

Reproduction of sound 

Loud speaker 

coil 

Sound-wave 

Energy of sound waves 

Propagation of sound waves 

Sound photography 

wave velocity 

measuring instrument 

ranging 

Location of sound 

Acoustics 

Acoustical conductivity 

impedance 

resistance 

repulsion 

Acoustical 

reactance 

Directional perception of sound 
Acoustic filter 

Sound receiver 

Compatible observation 
Perpetual motion 

Bleeder 

Orbit, Orb, Locus 
Phase stability of orbits



ஒழுக்குச்சத் திச்சொட்டெண் . , 

ஒழுக்குநிலைக்கோணத் திணிவுவேகம் 

ஒழுக்குநிலைச்சத்தி 
ஒழுக்கு நிலைய திர்வெண் 

" ஒமுக்குப்படம் 

ஒழமுக்குமையம் 

ஒழுகுமொடுக்கி 

ஒழமுங்காக்கல் 

ஒழுங்காக்கி 

ஒழுங்கானவழு 

ஒழுங்கில்சார்பு a 

ஒழுங்கல்முறைக்கொதித்தல் 

ஒழிவாக்குஞ்சுற்று 
ஒழிவாக்குந்தாக்கம் 

ஒழிவிக்கும்விரிவு 

ஒழிவிக்குமண்டலம் 

ஒழிவுக்குணகம் 
ஒழிவுக்குறுக்குவெட்டுமுகம் 
ஒளி 

ஒளிககிவு 

ஒளிக்கலம் 

ஒளிக்கற்றை 

ஒளிக்காந்தவிளைவு 

ஒளிக்கூம்பு 

ஒளிகடத்துதிறன் 
ஒளிகடத்துமீதர் 

ஒளிகாலி 

ஒளிகாலுமீதர் 

ஒளிச்சத் இச்சொட்டு 

ஒளிச்சிகறுகை ன 

ஒளிச்சிறுதுணிச்கைக்கொள்கை 

ஒளிச்செறிவு 

ஒளித் திரை 

ஒளித்தெறிப்பு 
ஒளித்தொகுப்பு 
ஒளிப்படக்கருவி 

ஒளிப்படக்குழம்பின்சுவடு 
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Orbital quantum number 

angular momentum 

energy 

frequency 

Hodograph 

Centre of orbit 

Leaky condenser 

Servicing 

Regulator . 

Systematic error 

Improper function 

Irregular boiling 

Extinguishing circuit 

action 

Clearing extension 

field 

Extinction coefficient 

cross section 

Light 

Translucence 

Photocell 

Beam of light 

Photomagnetic effect 

Light cone 

Photoconductivity 

Luminiferous ether 

Emitter 

Luminiferous ether 

Light quantum 

Scattering of light’ 

Corpuscular theory of light 

Intensity of light, Intensity of illu. 
mination 

Optical screen 

Reflection of light 

Synthesis of light 

Photographic camera 

Track in photographic emulsion
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ஒளிப்படக்கு ம்பு 

ஒளிப்படக்குமம்புப்போர் 

ஒளிப்படத்தட்டக்கஇ 

ஒளிப்படத் தட்டு 

ஒளிப்படத் திவுணர்இறன் 

ஒளிப்படப்பிரதஇ 

ஒளிப்படம் 7 
ஒளிப்படம்பிரதிசெய்கருலி ., 

ஒளிப்படவியல் 

ஒளிப்பளிச்சீட்டுவிளக்கு 

ஒளிப்பெருக்கி 

ஒளிபிரிந தழிகை 

ஒளிபுகவிடூ€ேற 

ஒளிபுகவிடூமியல்பு 

ஒளிபுகாத 

ஒளிபுகாவியல்பு 

ஒளிமண்டலம் 

ஒளிமானி 

ஒளிமின்கலம் 

ஒளிமின்காலல் 

ஒளிமின்விளைவு 

ஒளிமினவேலைச்சார்பு 

ஒளிமின்றொடக்கவஇர்வெண் 

ஒளிமின்னியல் ன 

ஒளிமின்னியலொளிமானி .. 
ஒளிமின்னியற்குழாய் 

ஒளியின்னியற்றொடக்கம் 

ஒளியின்னியனிலைமாறல் 

ஒளிமின்னிலத் திரன் 

ஒளிமின்னிளைப்பு 

ஒளிமின்னுறிஞ்சல் 
ஒளிமீள்சத்தித் ,தகைப்புப்பாகுபாடு 

ஒளிமுதல் ல 
ஒளிமுதல்களின் வினைத் திறன் 
ஒளிமு 'நிபொருள் 

ஒளிமுறிவு 
ஒளிமுனைவாக்கம் 

Photographic emulsion 

stacks. 

Speed’ of photographie plate 

Photographic plate 

sensitivity 

. - Photostat 

Photograph 

Photostat 

Photography 

Photoflash lamp 

Photomultiplier 

Photodisintegration 

Transparent 

Transparency 

Opaque 

Opacity 

Photosphere 

Photometer 

Photoelectric cell 

emission 

effect, 

work function 

threshold frequency 
Photoelectricity 

Photoelectric photometer 

tube 

threshold 
transition 

electron 

fatigue 

absorption 
Photoelastic stress analysis. 
Source of light 

Efficiency of light sources. 
Refringent 
Refraction of light 
Polarisation of light



ஒளியச்சு 

ஒளியலகு + 

தளியலைகளின்குறுக்கியல்பு . . 

ஒனியளவியல் 

ஒளியாண்டு 

ஒளியால்விளங்குன்ற 

ஒளியாலுயிர்க்கும்பதார்த்தம் 

ஒளியியல் 

ஒளியியல்வழி 

ஒளியியல்வழிவேற்றுமை 

ஒளியியலச்சு 

ஒளிமியலளவுச்சட்டம் 

தளியியலாய்கருவிமின் கேத்திரகணிதம் 

ஒளியியலுயிர்ப்பு 

ஒளிமியலூடகம் 

தளியியற்கண்ணாடி. 

ஒளியியற்கண்ணாடிவிளக்கு . . 

ஒளியியற்கண்மாயம் 

ஒளிமியற்கருவிகள் 

ஒளியியற்குறிவழக்கு 
ஒளியியற்சுழற்சி an 

ஒளியியற்சுழற்சியாற்பெறு நிறங்கள் 

ஒளிமியற்றிரவியங்கள் 

தளியியற்றட்டை 

ஒளியியற்றடிப்பு 
ஒளியியற்றீமானி 

ஒளியியற்றூரம் 

ஒளியியற்றொகுதிகள் 
ஒளியியற்றொகுதிகளின் பிரிக்கும் வலு 

ஒளியியற்றொடுகை 

ஒளியியன்மாறிலிகள் 

ஒளியியன்முறைத் தட்டையான 

ஒளியியன்முறைவரிசையாக்கல் 

.. ஒளியியன்மையம் 

ஒளியியனியமம் 

ஒளியியனிறமாலை 

தளிமியனெம்புகோல் — 
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Optic axis - 

Unit of Imminosity 

Transverse nature of light waves 

Photometry 

Light year 

Tluminated 

. ‘Optical active substance 

Optics 

Optical path 

difference 

axis 

bench 

Geometry of the optical apparatus 

Optical activity 

medium 

glass 

lantern. 

illusion 

instruments 

sign convention 

rotation 

Colours by optical rotation 

Optical materials: 

flat 

thickness 

pyrometer 

distance 

systems 

Resolving power of optical systems 

Optical contact 

constants 

Optically flat 

Optical alignment 

centre 

standard 

spectrum 

lever
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ஒளியிரசாயனக்கலம் ++ Photochemical cell 
ஒளியிரசாயனவியல் ' Photochemistry 
ஒளியிலத் இரன் Photoelectron 
ஒளியின்காலற்கொள்கை Emission theory of light 
sclManbcie § 9S Sointoé@ancirons Elastic solid theory of light 
ஒளியின்வளையல் . c+ Bending of light 
ஒளியின்றலையீடு Interference of light 
ஒளியின்றிரும்புகை Deflection of light 
ஒளியினதுநோகோட்டுச்செலு |B BICONE Rectilinear propagation of light 
ஒளியினலைக்கொள்கை Wave theory of light 
ஒவியினலையியக்கக்கொள்கை Undulatory theory of light 
ஒளியினீதர்க்கொள்கை Ether theory of light 
ஒளியுணர்ச்சிபெற்ற வெதிர்த்தாக்கம் -» Photosensitized reaction 
ஒளியுணர்திறன் 

Photosensitivity 
ஒளிவோறறுவிளைவு 

Photovoltaic effect 
ஒளியெதிர்மின்வாய் 

Photocathode 
ஒளியொடுக்கி -. Light condenser 
ஒளிர்செறிவு 

Luminous intensity 
ஒளிர்தாரை 

jet 
ஒளிர்பாயம் லக 

flux 
ஒளிர்பொருள் 8 object 
ஒளிரவலகு 

Unit of illumination 
ஒளிர்வு 

Luminosity, Glow 
ஒளிர்வுவிளக்கு 

Glow lamp 
ஒளிராத 

Non-luminous 
ஒளிவட்டம் 

Corona 
ஒளிவடிகள் 

Optical filters 
ஒளிவழி . . path 

ஒளிவிடல் ய Luminescence 
ஒளிவீசல்வலு 

Illuminating power ஒளிவீசுபொருள் + +» Lluminant ஒளிவேகம் ௦ Velocity of light இற்றனினகண்ணாடிகள் Spy glasses ஒற்றைக்கோடு Singlet line 
ஒற்றைச்சார்புகள் 

++ Odd functions ஒற்றைத் தாங்கி மானம் 
Monoplane



ஒற்றைநாண்கருவி 
தற்றைநிலை 
ஒற்றையதிரி 
ஒற்றையிடிப்புப்பல்லதிரி 
ஒற்றையுறுப்புக்கள் 
ஒற்றோவட்டம். . 

ஒன்வூட்டுக்கல்வனோமானி .. 

ஒன்றாகறிகமாத 
ஒன்றிலொன்றனறாக்கம் 

ஒன்றிலொன்றனறாக்கச்சத்தி 

ஒன்றிற்கொன்றின்தொடர்புத் தத்துவம் 

ஒன்றிற்கொன்றின்தொடர்புவிதி 

ஒன்றின்மேலொன்றாகத்தகடுகொள்ளல் 

ஒன்றுக்கொன்றுகடத்துதிறன் 

ஒன்றுக்கொன்றுசெங்குத்தாதல் 

ஒன்றுக்கொனள்றுள்ளகவர்ச்சி 

ஒன்றுக்கொள்றுள்ளவழுத்தச்சத்தி 

ஒன்றுதேரி os 

ஒன்றையொன்றுதூண்டல் . . 

ஒன்றையொன்றுதாண்டுதிறனலகு 

ஒன்றையொன்றுதூண்டுதிறன் 

ஒன்றோ டொன்றிணைகன்ற ., 
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Monochord 

Singlet state 

Univibrator 

One shot multivibrator 

Odd terms 

Otto cycle 

Onwood galvanometer 

Asynchronous 

Interaction 

Interaction 

Reciprocity principle 

law 

Lamination 

Mutual conductance 

Orthoganalisation 

Mutual attraction 

potential energy 

Uniselector 

Mutual induction 

Unit of mutual inductance 

Mutual inductance 

Interlocking
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9 

ஒலைரின்கலப்புலோகம் 

ஓசேர் நிலைமாறல் 

ஒசேர்பொழிவுகள் 

ஒசேர்விளைவு 

ஒசேரிலத்திரன் 

ஒசோன் 

ஒசோன்மண்டலம் 

ஒரோனடுக்கு 

ஒட்டத்தடம் 

ஓடடத்தராச . 

ஓட்டத 'தினவெப்பமாக்கல்விளைவு 

ஒட்டததினுவாற்றில் கூறு ... 
ஒட்டத்தேய்வு 
ஒட்டப்பாயம் 

ஓட்டபபெருககம் 

ஒட்டம் 

ஏட்டமாறறி 
ஒட்டமினனியல் 

ஒட்டமுணாதிறன் 
ஒட்டமுதல் 

ஒட்டமைபபு 

ஒட்டலுசாயவுவிசை 

ஒட்டவடர்த்து 

ஒட்டவடர்த் இக்காவி 

ஒட்டவளாச்சி 

ஓட்டவாக்கம் 

ஒட்டலீச்சம் 

ஒட்டிக்குமாய் 

ஒட்டுகுமாய் 

ஒட்டுகை 

ஒட்டுங்கருவி 

ஒட்டுதல் 

ஒட 

ஒபோ 

ஒம் 

we 

க ச 

௩ 

ச ச 

Heusler’s alloy 

Auger transition 

showers 

effect 

electron 

Ozone 

Ozonosphere 

Ozone layer 

+» Current loop 

te 

ae 

க 

. 

க . 

we 

balance 

Heating effect of current 

Wattless component of current 

Decay of current 

Current flux 

amplification 

Current , 

transformer 

electricity 

sensitivity 

source 

Shell structure 

Tractive force 

Current density 

vector 

Growth of current 

Generation of current 
- ‘Current amplitude 

oe Driver tube 

Siphon 

Propulsions 

Propeller 

Propel 

Shell 

Oboe 

Ohm



ஒம்மானி 

ஒமல்லாத . 

ஓமிற்குரியதடை . 

ஒமிற்குரியவெப்பமாக்குசை , . 

இமின்லிதி 

ஒய்வு 

ஓய்வுச்சத்தி 
ஒய்வுத் திணிவு 
ஒய்வுத்தொகுதி 
ஒய்வு நிலை 
அயெனின்சட்டவுசல் 

ஒயெனின்பாலம் 

இயெனின்முறை 

ஒரச்சுச்சேர்மானம் 

ஒரச்சுத்தொகுதி 
ஓரச்சுப்பளிங்கு 

ஓரச்சுருளைகள் ் 

ஒரச்சுவடம் 

ஒரச்சுவில்லைகள் 

-தரணுல்கொண்ட 

ஒரணுவுள்ளமூலக்கூறு 

ஒரத்தொனி 

ஒரமைப்புள்ள (அமைப்பொத்த) 

gaara; ன 

ஒரிடத்துக்காய்ச்சியிணைத்தல் 

ஒறிடமாக்கல் 

-தரிடயலகக்கறங்கல் 

தரிடமூலகங்கள் an 

தரிடமூலகங்களைவேறாக்கல் .. 

ஒரிடமூலகத்திற்குரிய 
ஒிடமூலைவளம் 

-தரிடமரசைவெளி 
ஒரிடிப்புப்பல்ல இறி 

-இரியல்பு 

ஓரியல்வில்லாவிமை 

ஓரினக்கருவுள்ள 

ஒரினமான 

- இரினமுனைவுப்பிணைப்பு 
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Obmmeter 

Non-ohmic 

Ohmic resistance 

heating 

Ohri’s law 

Rest 

energy 

mass 

system 

. , Resting point 

Owen’s bar pendulum 

bridge 

method 

Coaxial] combination 

system 

Uniaxial erystal 

Coaxial cylinders 

cable 

lenses 

Monatomic 

molecule 

Edge tone 

Homologous 

Edge effect 

Spot welding 

Localisation 

Isotopie spin 

Isotope 

separation 

Isotopic 

abundance 

space 

One stroke multivibrator 

Monotone 

Non-uniform string 

Homonuclear 

Homogeneous 

Homopolar bond
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ஒரினவாள்கூறுகள் 

தரினவூடகங்கள் 

ஓரினவூடகம் 

ஓரொட்டு 

ஒலின் விளைவு 

Homogeneous coordinates 

media 

medium 

Ply-one 

Hall effect



க 

கங்கண௰ாரகணம் 

கங்கணத்தாரைப்பம்பி 

கிக்கிரேனினறொலைகாட்டி _ 

கஞ்சுகக்குழாய் 

கட்டடங்கள 

கட்டடவொலியியல் 

கட்டளைத் திரட்டு 

கட்டளைமுறைக்குரிய 

கட்டளைமுறைச்சமன்பாடுகள் 

கட்டளைமுறைத திருபபுஇறன் 
கட்டளைமுறைபபரம்பல் 

கட்டளைநுறைமாற்றங்கள் 

கட்டளைமுறைமாறிகள் 

கட்டளையாள்கூறிகள் 

கட்டாத தாங் 

கட்டில்லாக்காத் தழமுனைவு 

கட்டில்லாக்காலம் 

கட்டில்லாச்சத்தி 

கட்டில்லாத்துணிக்கை 

கட்டில்லாமின் 

கட்டில்லாமேற்பரப்பு 

கடடில்லாவதிர்வு 

கட்டில்லாவலைவு 

கட்டில்லாவி 

கட்டில்லாவாடுதண்டு 

கட்டில்லாவிலத் இரன 

._ கட்டிலலாவேறறம 

கட்டிலலாவோடற்பல்லதிரி . 

கட்டினைமை 

கட்டினமைக்குறுக்கு நிலை 

கட்டினமையனவுகள 

கடடினமையினசுழறசியளவுகள் 

கட்டினமைமினதிரவளவுகள 
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Annular eclipse 

jet-pump 

Cassegranian telescope 

Jacket 

Buildings 

Acoustics of building 

Canonical ensemble 

Canonical 

equations 

moment 

distribution 

transformations 

variables 

coordinates 

Gimbals 

Free-magnetic pole 

period 

energy 

particle 

electricity 

surface 

vibration 

oscillation 

path 

piston 

electron 

charge 

running multivibrator 

Freedom 

Transverse degree of freedom 

Degrees of freedom 

Rotational degrees of freedom 

Vibrational degrees of freedom
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கட்டுண்டசத்தி 
கட்டுண்ட நிலை 

கட்டுண்டபடி, 

கட்டூண்டவிலக் இரன் 

கட்டுதல் 

கட்டுப்பட்டதுணிக்கை 

கட்டுப்பட்டவேற்றம் 

கட்டூபின்னம் 

கட்டுவிளைவு 

கட்பார்வை . 

கட்புலனாகாக்கண்ணாடி 

கட்புலனாகாக்கதிர்கள் 

கட்புலனாகாத 

கட்புலனாகுக திர்லீசல் 

கட்புலனாகுதன்மை 

கட்புலனாகு நிறமாலை 

கடத்தல் 

கடத்தலிலி 

கடத்தலோட்டம் 
கடத்தி - 
கடத்திகளின் கொள்ளளவு 

கடத்துகோளம் 

கடத்துஇறன் . 

கடத்துதிறனறிதகட்டுமுறை . . 
கடத்துமிலத் திரன் 

கடந்தசார்பு 

கடந்தசிற்றலைகள் 

கடந்தவுயர்வ திர்வெண்ணலைவழிகாட்டிகள் ல 
கடந்த வுணுக்குக்காட்டி 

கடந்தவிரைவான 

கடந்தவுணர் திறனுள்ள 

கடந்தவுயர்வதிர்வெண்கலைத திறன் 
கடந்தவுயர்வ இர்வெண்கள் 
கடந்தவுயர்வ திர்வெண்கு ஹாய்கள் 
கடந்தவுயர்வ திர்வெண்டா௩ச்சுற் று 
கடநதவுயர்வஇர்வெண்மனே த் இரன் 

Bound energy 

state 

level 

electron 

Packing 

Bound particle 

charge 

Packing fraction 

effect 

Pupil of the eye 

Invisible glass 

rays 

Invisible 

Visible radiation 

Visibility 

Visible spectrum 

Conduction 

Non-conductor 

Conduction current 

Conductor 

Capacity of conductors. 

Conducting sphere 

Conductance, Conductivity 

Slab method for conductivity 

Conduction electron 

Transcendental function 

Ultra short waves . 

high frequency wave guides 

microscope 

rapid 
: sensitive - 

high frequency technique 

frequencies 

frequency tubes 

tank cirenit 

magnetron



கடந்தவுயர்வதிர்வெண்மெகாத்திரன் 

கடந கவொலியலைகள் 

கடந்தவொலியியல் 

கடப்புககருவி 

கடமியக்கலம் 

கடமியச்செஙகோடு 

கடற்்€ஹ்வடங்கள் 

கடற்கமோன 

கடற்பஞசபோனறவீயம் 

கடனீரோட்டங்கள் 

கடனீரோட்டங்களில் வற் ுப்பெருக்கங்கள் 

கடனீரோட்டஙகளில் வற்றுப்பெருக்கவலைவுகள் 

கடிகாரததின மயிர்விறபொறி 

கடிகாரவகக்கருவி 

கடிகாரவெணணெய் 

கடுஙகுளிர்சசி 

கடுஙகுளி£பெறுமுறை 

கடுங்குளிராதல் 

கடுமுூயரிமுவிசை 

கடைசியு தாக்கடந்த நிறம் 

கடைகறபொறி 

கண்கூசுமொளி 

கண்ணாடி 
கண்ணாடிக்காட்டி 

கணணாடிக்குழாய் : 

கணணாடிநீர்ப்பொதுமுகம் .. 

கண்ணாடி.மின 

கண்ணாடிமின்வாய் 

கணணாடி பனனல 

கணணாடியுடனீர் 

கண்ணாடியுலோகப்பொருத்துகை 

கண்ணாடியூதுதல் 
கண்ணாடிவளிபபொதுமுகம் 

கணணாடி. விளக்கு 

கணணாடி விளக்குப்படம் 

கணணின பிரிவலு 

கணணின் பொதுக்குறறங்கள் 
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Ultra high frequency megatron 

Ultrasonic waves 

Ultrasonics 

Transit instrament 

Cadmium cell 

red line 

Submarine cables 

Submarine 

Spongy lead 

Ocean currents 

Tides in ocean currents 

Tidal oscillations in ocean currents 

Hair spring of watch 

Clock-wise work 

Watch oil 

Chill 

Cryogenic technique 

Chill 

Extra high tension 

Extreme ultra-violet 

Lathe 

Glare 

Glass 

index 

tubing 

water interface 

Vitreous electricity 

Glass electrode 

window 

Vitreous humour 

Glass metal seal 

blowing 

air interface 

Lantern 

slide 

Resolving power of the eye 

Common defects of the eye
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கண்ணின்றன்னமைவுச்குணகம் 

கண்ணினண்மைப்புள்ளி 

கண்ணுக்குரிய 

கண்வளையம் 

கண்வில்லை 

சண்விழி 

கணத்தாக்கிழுவிசை 

கணத்தாக்கு oe 

கணத்தாக்குச்சுமல்சக்காம் , , 

கணத்தாக்குப்பிறப்பாக்க 

கணத்தாக்குவிசை 

கணமையம் 

கணவோட்டம் 

கணிக்கப்பட்டபரிவலு 

கணிக்கின்ற 

கணித்தபெறுமானம் 

கணிதவட்டவணைகள் 

கணிப்பு 

கணியவுணர்இறன் 

கணு 

கணுக்கோடுூ 

கணுத்தளங்கள் 

கணுப்புள்ளி 

கத் இயோரச்சோ தனை 

கதஇயோரம் 

கதி 
கதிமானி 

கஇர்க்கற்றை 

க 'திர்க்கற்றைவரைதல் 

கதிர்க்கூம்பு 

கதிர்க்கோல் 

க்திர்கள் 

& 'திர்ப்பெட்டி 

கதிர்வரைதல் 

கதிஈவீசல் 

கதிர்லீசல்மாறிலி 

Accommodation coefficient of the eye 
Near point of the eye 

Ocular 

Hye ring 

lens 

ball 

Impulsive tension 

Impulse 

turbine 

generator 

Impulsive force 

Instantaneous centre 
[் current 

“” (Momentary current 

Rated horse power 

Counting 

Calculated value 

Mathematical tables 

Counting 

Quantity sensitivity 

Node 

Nodal line 

planes 

point 

Knife edge test 

edge 

Speed 

Speedometer 

Pencil of rays 

Tracing of pencil 

Rays cone 

Spindle 

Rays 

box 

Tracing rays 

Radiation 

constant



க.திர்வீசல்மானி 

க.திர்வீசல்வலயம் 

சதிர்வீசலமுக்கம் 

கதிர்வீசலமுக்கமானி 

- கதிர்வீசலாற்றூண்டப்பட்ட நிலைமாறல் 

கதிர்வீசலின்கோணத்திணிவு வேகம் 

கஇிர்வீசலின் முழுத்தாரை .. 

கதிர்லீசலின்றியநிலைமாறல் 

க.இிர்வீசலூக்கயகாலல் 

சதிர்வீசலூக்கயவுறிஞ்சல் 

கதிர்வீசலைத்தணித்தல் 

கதிர்வீசற்கோணம் 

கதிர்வீசற்சிறப்பியல்புகள் 

கதஇிர்வீசற்றடை 

கதிர்லீசற்றீமானி 

கதிர்வீசன்மண்டலம் 

கதிர்வீசன்மாதிரி 

.கதிர்வீசன்மானிவிளைவு 

கதிர்வீசனட்டம் 

கதிர்வீசாத 

கதிர்வீசாவொமுக்கு 

ERISA 

கதிர்லீசும்வலு 

கதிர்வேகம் 

- கதிரொளியியல் 

கந்தகநிலை 

கப்பலின்காத்தறீக்சல் 

கப்பலோட்டியின்றிசைகாட்டி, 

கப்பாமீசன் 

கப்பி 

கப்பிதாங்க 

கப்பிதாங்கயும் கமிறும் 

கம்பிகளிலே நின்றவலைகள் 

கம்பியளவுத்திட்டம் 

கம்பிமிணைப்பு 

கம்பியிணைப்புப்படம் 
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Radiometer 

Radiation zone 

pressure 

Radiometer gauge 

Radiation induced transition 

Angular momentum of radiation 

Total stream of radiation 

Radiationless transition 

Radiation stimulated emission 

absorption 

damping 

Angle of radiation 

Radiation characteristics 

resistance 

pyrometer 

field 

pattern 

Radiometer effect 

Radiation loss 

Non-radiating 

orbit 

Radiator 

Radiating power 

Ray velocity 

optics 

Sulphur point 

Degaussing of ship 

Mariner’s compass 

Kappa meson 

Pulley 

Block 

Block and tackle 

Standing waves on wires 

Wire gauge 

Wiring 

diagram
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கம்பியில் தந்திமுறை 

கம்பியில தொலைபன்னியியல் 

கம்பியில்லாத 

கமபியில்லாவலைகள் 

கமபிவலை 

கம்பிவழிச்செல்லுமலைகள் . . 

கமபிவிட்டம் 

கமகங்கள (கம்பியில்) 

கமகசசதவீதம் 

கமகந்தருகுழாய் 

கமகமழித்தல் 

கயிறு 

கரணடி. 

கரிபபிசின்மயக்கி 

கரியவுறைபனி 

கருக்கவர்ச்சி 

கருக்களிடைத்தாககம் 

கருககறஙகல 

கருக்காந்தம 

கருக்காந்தவழிவு 
கருக்குணடு 

கரக்குறுக்குவெட்டுமுகம் 

கருச்சடப்பொருள் 

கருசசததி 
கருசசத இபபடிகள 

கருஞ்சுவட்டுக்குழம்பு 

கருஞ்சுவடுகள் 

கருத்தடுப்பு 

கருத்தாக்கம் 

கருததஇணிவு 
கருத்தொகுபபு 

கருதுகெற 

கருதுகோள் 

கருநிழல 
கருநிழலுக்குரிய 
கருநீலம் 

Wireless telegraphy 

telephony 

Wireless 

waves 

Wire gauze 

Waves along wires 

Wire diameter 

Modulations (wireless) 

Percentage of modulations 

Modulator tube 

Demodulation 

String 

Spoon 

Pitch blende 

Black frost 

Nuclear attraction 

interaction 

spin 

magnetism 

demagnetisation 

bomb 

cross section 

matter 

energy 

energy levels 

track emulsion - 

Black tracks 

Nuclear barrier . 

reaction 

mass 

synthesis 

Hypothetical 

Hypothesis 

Umbra 

Umbral 

Indigo



கருப்பரிவு 

கருப்பிளவு 

் கருப்பொழிவுகள் 

-க்ருப்பெள இகலியல் 

. கரும்பொருட்கதிர்வீசல் 

் ,கருமனற்றன் 

கருமாற்றம் 

கருமைநிறைந்தபொருள் 

கருவமைப்பு . 

கருவாரை 

கருலி .. 
கருவிகளை மட்டமாக்கல் 

கருவிசைகள் 

கருவிசைகளின்பீசன்கொள்கை 

கருவிசைகளினிரம்பல் 

கருவியற்குரிய 

கருவிரசாயனலியல் 

கருவிலத் திரன்கள் 

கருவிவகைகள் 

கருவிற்குரிய ன 

.. கருவின் செயற்கையுருமாற்றம் 

க்ருவின்றிரவத்துளிமாதிரியுரு 

் கருவினருட்டுகை 

. கருவினருவிவீழ்ச்சி 
கருவினாவியாக்கன்மாதிரி 

க்ருவினூடுபுகவிடமியல்பு 

கருவினொருகூற்றுத்தொகுதி 
கருவுடுக்கள் 

கருவெப்ப நிலை 

கருவோடு 

கரை௫ன்ற 

கரைசல் 

கரைசல்வெப்பம் 

கரைசலமுக்கம் 

கரைசலின்பரவல் 

கரைத்தல் 

கரைதிரவம் . 
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Nuclear resonance 

fission 

showers 

physics 

Black body radiation 

Nuclear magneton 

; transformation 

Perfectly black body 

Nuclear structure 

radius 

Agent 

Levelling of instruments 

Nuclear forces 

Meson theory of nuclear forces 

Saturation of nuclear forces 

Nucleonic 

Nuclear chemistry 

electrons 

Types of instruments 

Nuclear , 

Artificial transformation of nucleus 

Liquid drop model of nucleus 

Excitation of nucleus 

Nucleonic cascade 

Evaporation model of nucleus 

Transparency of nucleus 

Nuclear isomerism 

stars 

temperature 

shell 

Soluble 

Solution 

Heat of solution 

Solution pressure 

Diffusion of solution 

Dissolve 

Solvent
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கரைதிறன் 

கரைபொருள் 

கரையாத்தன்மை 

கல்சைந்று 
கல்வலனோக்காட்டி 

கல்வனோமானி 

கல்வனோமானிக்காட்டி 

கல்வனோமானித் தடை 

கல்வனோமானியின்மாற்றுக்காரணி 

கல்வனோமானியின்மாறிலி . , 

கல்வனோமானியின்விளக்குமளவுச்சட்டமும் a 
கல்வனோமானியின்றிரும்பல் 

கல்வனோமானியினலைவுகுறைத்தல் 

கல்வனோமானியினுணர் 'திறன் 

கலக் 

கலக்குந்தன்மை * 

கலக்குமியல்பில்லாத 

கலங்கரைவிளக்கங்கள் 

கலங்கரைலிளக்கம் 

கலங்களினுட்டடை 

கலண்ட௫ரிபி தாபாலம் 

கலணடபாணிசர்கலோரிமானி 

கலண்டரினீடிசெய் 'தவாயவெப்பமானி 

கலப்புக்கூட்டச்கலங்கள் 

கலப்புலோகம் 

கலம் 

கலமுனைவாக்கம் 
கலவுருச்சுருங்கல 

கலவைக்கருவி 

ஃலவைக்கருலிச்சுற்றுக்கள் ., 
கலவைக்குமாய் 

கலவைமுறை 

கலன் .. 
os 

கலிலியோவின்சடத்துவவிது 
கலிலியோவின்மாட்டேறறுச்சட்டம் 
கலிலியோவின்றொலைகாட்டி 

Solubility 

Solute 

Insolubility 

Calcite 

Galvanoscope 

Galvanometer 

pointer 

Resistance of galvanometer 

Reduction factor of a galvanometer 

Galvanometer constant 

lamp and scale 

deflection 

Damping of galvanometer 

Sensitivity of galvanometer 

Stirrer 

Miscibility 

Tmmiscible 

’ Beacons 

Light house 

Internal resistance of cells 

Callender and Griffith’s bridge 

Callender and Barnes calorimeter 

Callender’s compensated gas thermo- 
meter . 

Cells in‘mixed grouping 

Alloy 

Cell 

Polarisation of cells 

Plasmolysis 

Mixer 

circuits 

Mixture tube 

Method of mixtures 

Gallon 

Galilean law of inertia 

frame of reference 

telescope



கலிலியோவினாள்கூற்றுத்தொகுதி 

கலிலியோவினிடமாற்றம் 

கலை 2. ் 

கலைச்சொற்கள் a 

கலைத்திறன் 
கலைவு 

கலோரி 

கலோரிக்கொள்கை 

கலோரிமானி 

கலோரியளவியல் 

கலோரிவலு 

கவ்வி 

கவண் 

கவர் 

கவர்ச்சி 

கவர்ச்சித் தட்டுமின்மானி 

கவராயம் 

கவருந் திணிவின்மூலகம் 

கவண்டி சப்பரிசோதனை 

கலியக்கோணம் 

கவியத்திற்குரிய 

கவியத்தூரம் 

க்வியம் oe 

“௧” வைத்துணிதற்குப் போமிசன் முறை .. 

“௧” வைத் துணிதற்குப் போயின்றினின் 

முறை ன் 

கமற்றியவணுக்கள் 
கழித் தனிறங்கள் 

கற்பனேக்கணியங்கள் 

கற்பனைமூலங்கள் 

கற்பனையேற்றம் 

கற்றை 

கற்றைக்குமாய் 

கற்றைகளுடைய நேர்மாறல் 

கற்றைச் செலுத்துகை 

கற்றை நர்ல்வாய் . 

கற்றைநான்மாகத்இண்மம் .. 
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Galilean system of co-ordinates 

transformation 

Minute (Angle) 

Technical terms 

Technique 

Straggling 

Calorie 

Caloric theory 

Calorimeter 

Calorimetry 

Calovifie power 

Clip 
Catapult 

Fork 

Attraction 

Attracted disc electrometer 

Compass 

Element of an attractive mass 

Cavendish experiment 

Apsidal angle 

Apsidal 

distance 

Apse 

Boys’ method for “Y” 

Poynting’s method for “Y” 

Stripped atoms 

Subtractive colours 

Imaginary quantities 

roots 

Fictitious charge 

Beam 

tube 

Reversal of beam 

Beam transmission 

tetrode 

Desmic tetrahedra
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கற்றைப்பரம்புகை 

கற்றையின்றிரும்புகை 

கற்றை வலுநால்வாய் 

கற்றை விரியல் 

கறங்கல்களினிடைத்தாக்கம் 

கறங்கலச்சு 

கறங்காலள்கூறுகள் 

கறங்கலிரட்டைகள் ae 

கறங்கலுமிக்க அுண்ணமைப்பும் 

கறங்கலெண் 

கறங்கலொழுக்ணேகள் 

கறங்கற்காபபு 

கறங்கற்காவி னு 

கறங்கந்கோணததிணிவு வேகம் 

கறஙகறசத் திச்சொட்டெண் .... 

கறங்கற்சார்பு 

கறங்கற்கிதைவு 

கறங்கற்செய்கருவி 

கறங்கற்றிசைகோட்சேர்க்கை 

கறங்காப்பம்பரம் 

கறங்குசுருள் 
கறுத்தல் 
கறைப்படுத்தல் 

கன்ஞூர் , 

கனசதமமீற்றர் 
கனடாமாப்பிகசின் 

கனம் 

சனமூலம் 

கனலடுப்பு 

கனலடுப்புச்சீராக்இ 
கனவடிவம் 

கனவடிவலிரிவு 

கனவலகு 

கனவளவமுக்கம் 

கனவளவாளுகை ட 

னவளலினேற்றவிறக்கம் . , 

அனவளவுக்குணகம் 

Beam spread 

Deflection of beam 

Beam power tetrode. 

spread 

Spin-spin interaction 

axis 

co-ordinates 

doublets 

and hyperfine structure 

number 

orbit couplings 

Conservation of spin 

Spin-vector 

angular momentum 

quantum number 

function 

degeneracy 

operator 

Orientation 

ட Sleeping top 

Spinning coil 

Fogging 
Contamination 

Asbestos 

Cubic centimeter 

Canada balsam 

Cube 

root 

Oven 

regulator 

Cube 

Cabical expansion 

Unit of volume 

Volume compression 

control 

fluctuation 

coefficient



கனவளவுத்தடுதிறன் 
கனவளவுத்தொகையீடு 

கன்வளவுப்பரிவு . 

கனவளவுமாறாவாயுவெப்பமானி 

கனவளவுவரைந்தமுிலறை 

கனவளவுவரைய றுத்தவிரிவு 

கனவளவுவிகாரம் 

கனவளவுவிரிவு 

கனவளவுவிரிவுக்குணகம் .. 

கனவளவுலிரிவுமானி 

கனவளவுலிளைவு " 

கனவளவுறிஞ்சல் 

கனிப்பொருள் 
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Volume resistivity 

integral 

resonance 

Constant volume gas thermometer 

Volume defined cloud chamber 

defined expansion 

strain ் 

expansion 

coefficient of expansion 

dilatometer 

effect 

absorption. 

Mineral
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கா 

காசம் 

காசலீன் 

காட்டி 

காட்டியளவீடு 

காட்டிவரிப்படம் 

காண்போன்குற்றம் 

காண்போன்வழு + 

காணத்தகுமுயர்வுக் இணிவுவேகம் 

காணோவட்டம் 

காணோவின்றத்துவம் 

காணோவெஞ்சின் 

காத்தல் 

காதோதுகூடங்கள் 

காந்த இனம் பிரிக்கை 

காந்தக்கல் . 

காந்தக்கலோரித்தோற்றப்பாடுகள் 

காந்தக்கவர்ச்ட 

காந்தக்காவற்கருவி 

காந்தக்குலிவு 
காந்தக்குமப்பங்கள் 

காந்தக்கோடுகள் 

காரதங்காத்தல் 

காந்தச்சத்தி 
காந்தச்சத் திச்சொட்டெண . 

காந்தச்சுழலிணை 

காந்தச்ஈழற்சி 

காநீதச்சுற்று 

காந்தச்செறிவு 

காந்தத்தடை 

காந்தத்தராசு , 

காந்தத்தள்ளுகை 

காந்தத் திசைகாட்டி 

காந்தத்திண்மத் திருப்புதிறன் 
_ காந்தத்திண்மத்தின' மண்டலவலு 

Cataract 

Gasoline 

Indicator, Pointer 

‘Pointer reading 

Indicator diagram 

Personal equation 

error 

Maximum detectable momentune 

Carnot cycle 

Carnot’s principle 

Carnot engine 

Shield 

Whispering galleries 

Magnetic sorting 

Lodestone 

Magneto-calorie phenomena 

attraction 

keeper 

focusing 

disturbances 

lines 

shielding 

energy 

quantum number 

couple 

rotation 

circuit 

intensity 

reluctance 

balance 

+ Magnetic repulsion 

compass 

+» Moment of a Magnet 
++ Field strength of magnet



காந்தத்திண்மம் 

காந்தத் .இண்மவாளுகை 

, காந்தத்திருப்புதிறன் 
காந்தத்திரை 
காந்தத்துடிப்புக்கள் 
காந்தத்தூண்டல் 

- காந்தத்தொழிற்பாடு 
காந்த நாடிக்கணித் தல் 

"அாத்குறிரம்பல் 

காந்த நிலையியல் 

காதந்தநிறமாலை 

காந்தநீக்குதிறன் 
காந் கநீக்குமண்டலம் 

கரத் கநீக்குவிசை 

காத்தறுகம் 

காந்தப்பக்கவமி 

காந்தப்பகுப்பு 

காதந்தப்படங்கள் 

காந்தப்பஇிகருவி 

காந்தப்பதிவு 

காந்தப்பரிசை 

காத் ,தப்பரிமாணமாற்றம் 

காந்தப்பரிமாணமாற்றவலையம் 

காந்தப்பறிவ 

காந்தப்பாயம் 

கவாந்தப்பாயவிணைப்பு 

காந்தப்பின்னிடைவு 

தாத்தப்புயல் 

காந்தப்பேற்றுத்திறன் 
" காத்தப்பொ௫ிவு 

காந்தம் 

காத்தம்பற்றுஇறன் 
காந்தம்பொறிக்குஞ்சுற்று . 

காந்தமண்டலத் இன்கோட்டுத்தொகையீடு 

காந்தமண்டலம் 

. காந்தமத் இியகோடு 
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Magnet 

control 

Magnetic moment 

screen 

pulsations 

induction 

activity 

survey 

saturation. 

Magnetostatics 

Magnetic spectrum 

Coercivity 

Demagnetising field 

Coercive force 

Magnetic yoke 

shunt 

analysis 

maps 

Magnetograph 

Magnetogram 
| Magnetic recording 

shield 

Magnetostriction 

oscillator 

Magnetic resonance 

flux 

linkage 

hysteresis 

storm 

susceptibility 

leakage 

Magnetism 

Retentivity 

Magnetic trigger circuit 

Line integral of magnetic field 

Magnetic field 

equator
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காந்தமழித்தல் 
காந்தமாக்கலின்பின்னிடைவு 

காந்தமாக்கற்செறிவு 

காத்தமாக்குஞ்சுருள் 

காந்தமாக்கும்விசை 

காந்தமாக்குமோட்டம் 

காந்தமாறல்கள் 

காந்தமுட்புகவிடுமியல்பு 

காந்தமுறைக்குளிராக்கல் 

காந்தமுனைவலகு 

காந்தமுனைவு 
காந்தமுனைவுத் தன்மை 

காநதமுனைவுத்திறன் 
காந்தமூலகங்கள் 

காநதமொனறையொன்றுதாக்கல் 

காநதவச்சு 

காந்தவயன்கொள்கை 

காந்தவலகுமுனைவு 

காந்தவமுததம் 

காந்தவளவு 

காந்த வளைவு 

காந்தவாக்கத்தினமூலக்கூற்றுக்கொள்கை 
காந்தவாக்கவளைகோடு 

காத்தவாட்டு 

காந்தவாள்கூறுகள் 

காந்தவிகாரம் 

காந்தவிசை 

காநதவிசைக்கோடுகள் 

காந்தவிசைவிஇ 

காந்கவியக்கவிசை 

காந் தலியல் 

காந்தவிருமுனைவு 

காந்தலில்லை 

காந்தலிலகல் 

காத்தவிை றப்பு 

ae 

Demagnetisation 

Lag in magnetisation 

Intensity of magnetisation. 

Magnetising coil 

force’ 

current 

Magnetic variations 

permeability 

cooling 

pole unit 

pole 

polarity 

pole strength: 

elements 

interaction 

axis 

ionic theory 

unit pele 

potential 

Measurement 

curvature 

Molecular theory of magnetisation - 

Curve of magnetisation 

Magnetic domain 

co-ordinates 

strain 

. force 

force lines ” 

law of force 

Magnetomotive force 

Magnetism 

Magnetic dipole 

lens 

deviation 

rigidity



காந்தவுச்சநெடுங்கோடு 

காந் 'தவெப்ப (நிலை 

காந்தவேறாக்குகை 
காந்தவொளியியல் 

காந்தவோட்டுத் திறன் 

காந்தவோடூ 

காப்பில்விசைகள் 

காப்புத்தொகுது 

காப்புமண்டலம் 

காப்புவிசை 

காபன்சேர்கருவி 

காபன் நுணுக்குப்பன்ணி 

* காபன்வில் 
" காயணனிமைலினக்கு 

காம்பலின் பாலம் 

காம்பலினோட்டப்பாலம் 

காம்பின்றிருத்தம் 
காம்பின்றிறந்தவைப்பு 
காமாக்க இர் | . 

- காமாக்கதிர்நிறமாலை 

காமாக்கதிர்வீசல் 

காமாச்காலல் 

காமாநிறமாலைகள் 

- காமோவின் அழுத்தத்தடப்பு 
காமோவுதெல்லர்தேர் வுலிதிகள் 

காய்ச்சக்குளிரவைத்தல் 

காய்ச்சியிணைக்குஞ்சூன் 

காய்ச்சியிணைத்தல் 

காய்ச்வெடித்தநீர் 

காய்ச்சிவடித்தல் 

காரச்சேமிப்புக்கலன் 

காரணகாரியவிதி 

காரணத்தத்துவம் 

- காரணவிதி 

காரணி 

காரணீயம் 

காரநிறமாலைகள் 

R-—J, N. B 18083 (9/59) 
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Magnetic meridian 

temperature 

‘ separation 

Magneto-optics 

Strength of magnetic shell 

Magnetic shell 

Non-conservative forces 

Conservative system 

field 

force 

Carburettor 

Carbon microphone 

are 

filament lamp 

Campbell’s bridge 

_ current bridge 

Stem correction 

exposure - 

Gamma ray 

spectrum 

radiation 

éznission 

spectra 

Gamow’s potential barrier 

Gamow-Teller selection rules 

Anneal 

Welding torch 

Welding 

Distilled water 

Distillation 

Alkaline accumulator 

Law of causality 

Principle of causation 

Law of causation 

Factor 

Factorial 

Alkali spectra —
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காரமண்டுலகங்கள் 

காரவுலோகங்கள் , 

கால்வட்டமின்மானி 

கால்வட்டவழு 

கால்வாய்க்க திர் 

கால்வாய்த் கட்டுக்கள 

கால்வாய்ப்பூட்டு 

காலம் 

காலல்வலு 

காலலைகத்தட்டு 

காலவையுணர்கொம்பு 

காலவவகதி 

காலவவதிக்கோணம 

காலவளவைக்கருவி 

SIGH Mi Mest 

காலன்முறை 

காலனிறமாலை 

காவல் 

் காவல்வளையவொடுக 

காவல்வாயில் 

காவல்விளக்கு 

காவல்விளைவு 

காவலி 

காவலிட்ட 

காவலுருவி 

காவலுவோறறளவு 

காவலோட்டம் 

காவற்கட்டு . 

காவற்கண்ணாடி 
காவற்கருவி 

காவற்காரணி 

காவற்பெறுமானம் 

காவி 

காலிக்கறங்கல் 

காவிகளின் உட்பெருக்கம் 

காவிகளின் எண்பெருக்கம் 

காவிகளின் காலிப்பெருக்கங்கள் 
காவிகளின் குறுக்குப்பெருக்கம் 

Alkaline earth elements 

Alkali metals 

Quadrant electrometer 

Quadrantal error (Hiding erro ) 

Canalray 

Striations 

Lock of a canal 

Period 

Emissive power 

Quarter-wave plate 

antenna 

Epoch 

angle 

Metronome 

Eniissivity 

Emission process 

spectrum 

Shielding, Insulation 

Guard ring condenser 

Safety valve 

lamp 

Shielding effect 

Insulator 

Insulated 

Safety fuse 

Safe-voltage 

current 

Lagging 
Safety: glass 

Keeper 

Safety factor 

Safe valve 

Vector 

spin 

-» Inner product of vectors 
Scalar product of vectors 
‘Vector products of vector 
Cross product of vectors



காவிகளின்கூட்டல் 

காவிகளின் சோதனை 

காவிகளின்புள்ளிப்பெருக்கம் 

காவிகளின் மும்மைப்பெருக்கம் 

காலிகளின்வகையீடு 

காவிகளின்வெளிப்பெருக்கம் 

காவிச்சமன்பாடு 

காவிச்சுருட்டை 

- காவிச்செ NG BICONE 

காவிச்சேர்க்கை 

காவிப்பல்கோணம் 2 

காலிப்பெருக்கங்கள் 

காவிப்பெருக்கங்களின்கூறுகள் 

. காவிமண்டலம் 

காவிமாதிரியுரு 

காவிமீசன் 

காவிமுக்கோணம் 

காவியழுத்தம் 

- காவியிணைகரம் 

காலியின்கூறு 

காவியின்விரிகை 

காவியின்றிருப்பு திறன் 

காலியுற்பத்தி 
காவியெதிர்த்தாக்குதிறன் .. 

காலியொன்றையொன்று.தாக்கல் 

காவிவகைககுறிப்பு 

காலிவரிப்படம் 

காவிலிசை 

காவிவெளி 

காற்றமுக்கம் 

'காற்றனின்சழ்க்கைக்குழல் 

காற்றியக்குபொறி 

"காற்று 
காற்றுக்கருவிகள் 

காற்றுச்சாய்வுவிகிதம் 

காற்றுத் திசைகாட்டி 

காற்றுத்தொகுதி 
காற்றுநிரல்களினதிர்வுகள் 
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Addition of vectors 

Test for vectors 

_ Dot product of vectors 

Triple product of vectors 

Differentiation of vectors 

Outer product of vectors 

Vectorial equation 

Curl of vector 

Vector propagation 

Composition of vectors 

Polygon of vectors 

Vector products 

Components of vector products 

Vector field 

model 

meson 

Triangle of vectors 

Vector potential 

Parallelogram of vectors 

Component of a vector 

Divergence of vector 

Moment of a vector 

Source of vector 

Vector reactance 

interaction 

Vectorial representation 

Vector diagram 

force 

space 

Wind pressure 

Galton’s whistle 

.. . Wind mill | 

.. Wind 

instruments 

gradient 

vane 

system 

Vibrations of air columns
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காற்றுப்பாய்ச்சல் 

காற்றுப்புகாமலடைத்த 

காற்றுயர்த் துவிசை 

காற்றுவிளைவு 

வாற்றுவேகமானி 

காற்றூதி 
காற்றொனி 

காற்றோட்டம் 

கானனீர் 

Wind flow 

Hermetically sealed 

Air lift 

Wind effect 

Anemometer 

Air blower 

Quarter tone 

Ventilation 

Mirage



௫ 

இட்டிய ஊதாக்கடந்தநிறம் . 

கட்டியசெந்நிறக்£ழ்ப்பிரதேசம் 

இடைக்கூறு 

இடைக்கோணம் 

கடைத்தளம் 

கடைத்தூரம் 

இடைப்படம் 

இடைப்பூமிநடுக்கம்பதிகருவி 

தடையான 

இடைவிரைவு 

இடைவீச்சு 

திண்ணக்குழி 

இப்பின்கட்டில்லாச்சத்தி 

இப்பின்மேன்மட்டவொட்டற்சமவெப்பக்கோடு , . 

இப்பின்மேன்மட்டவொட்டற்சூத் திரம் 

இப்பினதுதோற்றப்பாடு 

சப்பினது நிலைமைத்தொகையீடு 

இப்பினழுத்தம் © 

இப்பினாபாசம் 

கயூ-எண்கள் 

இயூ-காந்தமானி 

இய காரணி bee 

8uy-O.a71@ Bui Laon 

இரகணத் திற்குரியகோடு 

இரகணம் 

இரகத்தின் பரவல்விதி 

இரக த் இனூசல் 

இராங்கலோரி 

ராசோபாயமானி 

இராஞ்சமவலு 

சராமணு 

" இராமயன் 

, இராமரைசன்பேச்கர்கொள்கை 

இராமாமேச்சர் 

இிராமூலக்கூறு 
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Near ultra-violet 

Near infrared region 

Horizontal component 

Angle of repose 

Horizontal plane 

Abscissa 

Plan 

Horizontal Seismograph 

Horizonta] 

sweep 

range 

Crater 

Gibb’s free energy 

adsorption isothermal 

formula 

phenomenon 

Phase integral of Gibb _ 

Gibb’s potential 

paradox 

Q-—numbers 

Kew-magnetometer 

Q-factor 

Q-system of bands 

Ecliptic 

Eclipse 

Graham’s law of diffusion 

pendulum 

Gram-calorie 

Grassot flux meter 

Gram-equivalent 

-atom 

-ion 

Kramers-Heisenberg theory 

Gramme armature 

Mole, Gram-molecule
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இரித்தன் 

இரிண்விச்சுச்சராசரிநேரம் 

இரீனின்சார்பு 

கரீனின்செய்கருவி 

கிரினின்றேற்றம் 

இலோக்கிராங்கலோரி 

இலோக்கராம் 

கிலோமீற்றர் 

இலோவட்டம் 

கிலோவுவாற்று 

கிலோவுவாற்றுமணி 

சகிலோவுவோற்று 

கீலோவோம் 

கலோவோற்றம்பியர் 

கிழக்குமேற்குச்சமச்ரின்மை 

கிழக்குமேற்கு விளைவு 

கிள்ளு நிவை 

கிளப்பீரனின சமன்பாடு 

கிளம்பல் 

Ber huang 

சளெம்பலுவோற்றளவு 

இளொமந்துதிசோமர்பரிசோதனை 

கிளர்மினசம நிலை 

இளர்மின்சுவடுகள் 

இளர்மின்மாறறம் 

களர்மின்மாறிலி 

கிளாமின்முறைச்சிடச்சை 

செர்மினமுறைப்பிரிந்தழிதல் 

சளெர்மினவிளைவுகள் 

செொர்மின்வீசல் 
கிளர்மின்வீசுன்ற 

சளர்மின்வீசுமேரரிடமூலகங்கள் 

ளொர்மின்றராத 

சளெர்மினஜேய்வு 

சளர்மின்றொடர் 

Krypton 

Greenwich mean time 

Green’s function 

operator 

theorem 

Kilogram calorie 

Kilogram 

Kilometer 

Kilocycle 

Kilowatt 

hour 

Kilovolt 

Kilo-ohm 

Kilo-volt-amp 

East-west asymmetry 

effect 

Pinch-point 

Clapeyron’s equation 

Surge 

chamber 

voltage 

Clement and De Sorme’s experiment | 
.» Radioactive equilibrium 

traces 

transformation 

constant 

Radiotherapy 

Radioactive disintegration 

products 

Radioactivity 

Radioactive 

isotopes, Radio-sotopes . 
Non-radioactive 

Radioactive decay 

Series



ர்மின்னியல் 

இளாட்டினியினு ௬வங்கள் 

ளொரினெற்று 

களை 

களைக்கோடுகள் 

இளைசுத்திரன் 

 சளைசத் தரனலையம் 

களைத்தல் 

களைப்புள்ளிகள் 

இளைன்கோடனர்சமன்பாடு 

இளைனிஎனாரூத்திரம் 

களைனின்குடுவை 

ஊளைனினாபாசம் 

கறெவுன்கண்ணாடி 
இறவுன்சில்லு 
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Radiology 

Chladni’s figures 

Clarinet 

Branch 

lines 

Klystron 

oscillator 

Branching 

Branch points 

Klein-Gordon equation 

Klein-Nishina formula 

Klein’s flash , 

paradox 

Crown glass 

wheel



194 

& 

கழ்க்குறி 
&ீழ்முகவமுக்கம் 

&ழ்மோதற்சில்லு 

கீழ்வட்டம் 

£ழ்வளிமண்டலம் 

கீழட்டமசுரம் 

8ழடிப்பு 
கீழெழுத்து 
£ற்று த் இரண்முடல் 
8ற்றுமுடில் 

Subseript 

Downward pressure 

Undershot wheel 

Hypo-cycle 

Lower-atmosphere 

Lower octave 

Down stroke 

Subscript 

Cirro cumulus 

Cirrus



க 

குங்கிலியத் திரவியம் 

குங்கிலியம் 

'குங்கலியமின் 

குச்சு 

் குடியேற்றமாறிலி 

குடுவை 

குடைபாதைவிளைவு 

குண்டின்குழாய் 

குண்டின்றூட்குழாய் 

குண்டு 
குண்டுக்கலோரிமானி 

குண்டுக்குதிரை 

குண்டுத்தவாளிப்பு 
குண்டு நூல் 

குண்நோற்றிரும்புகை 
குண்டுப் போதிகை 

குண்டூசிமெத்தைத்திரிவு 
குண்டுசிவாயில் 

குணகம் 

குத்துயரம் , 

குத்துயர்மாறல் 
குத்துயரவிளைவு 

குமிழ் 
குமிழ் நுணுக்குப்பன்னி 

குமிழிகள் 

குரல்பெருக்கு 

குரல்வளை 

குரல்வளைகாட்டி 

குரலாளுகை 

குரலொலி 

குரனாண்' 

குருட்டிடம் 
குருட்டிறங்கன்முறை 

குருந்தக்கற்றாள் 
குரூக்கன்கண்ணாடி 

குரூக்னெக இர்வீசன்மானி 
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Resinous material 

Resin 

Resinous electricity 

Taper 

Migration constant 

Flask 

Funnel effect 

Kundt’s tube 

dust tube 

Pellet 

Bomb calorimeter 

Ball cock 

race 

Plumb line ; 

deflection 

Ball bearing 

Pincushion distortion 

value 

Coefficient, Index, Modulus 

Altitude 

» , Vertical variation 

Altitude effect 

Bulb 

Button microphone 

Bubbles 
Megaphone 

Wind pipe 

Larynx 

Laryngoscope 

Voice control 

Vocal sound 

chord 

Blind spot 

landing system 

. Emery paper - 

- Crooke’s glass 

radiometer
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குரூக்கன் கஇர்லீசனுணுக்குமானி 

குரூக்கன்குழாய் 

குரூக்கனிருளிடம் 

குரோசுருமாற்றம் 

குரோத் இரியன்வரிப்படம் 

குரோவானின்றட்டு 

குரோவுக்கலம் 

குரோனெக்கர்குறியீடு 

குரோனெக்கர்தெலுத்தாச்சார்பு 

குலிடினசின்றேற்றங்கள் 

குலைக்கும்விசை 

குவாட்டு 

குவிஙகேயின்குழாய் 

குவிமின்வாய் ய 

குவியக்கோட்டிடைத்தூரம் ., 

குவியக்கோடு * 

குவியங்கள 

குலியத்தளம் 

குவியத்தூரம் 

குவியத்தனிப்படுத்துகை 

குலியநீளம் 

குவியப்புள்ளி 

குவியம் 

குவியவலு 

குவியவாழம் 

குவியவாள்கூறுகள் 

குவிமிடம் 

குவிவாடி. 

குவிவான 

குவிவானமேற்பரப்பு 

குவிவானவில்லை 

குவிலில்லை' ன 

குவிவுகுழிவுகளுள்ளவில்லை 

குலிவுப்பிறையுரு , 
குழப்பக்கொள்கை 

குழப்பச்சூத திரம் 

குலப்பத் தாய்த்தொகுதி 

.. Crooke’s radiomicrometer 

Lo) tube 

் dark space 

. Gross transformation 

Grotrian diagram _ 

Crova’s disc 

Grove cell 

Kronecker symbol 

delta function 

Theorems of Guldinus 

Perturbing force 

Quart 

Quincke’s tube 

Focusing electrode 

Astigmatic distance 

Focal line 

Foci 

Focal plane * 

{ length . 
distance 

isolation 

length 

point 

Focus 

Focal power 

Depth of focus 

Confocal co-ordinates 

Focusing space 

Convex mirror 

Convex 

surface 

lens 

Focusing lens 

Convex-concave lens. 

meniscus 

Perturbation theory 

formula 

Matrix of perturbation



குழப்பம் 

கு ப்பமுறைகள் 

குழப்பி 

குழப்புவிசை 

குழம்பியநாள்கள் 

கு மும்பியவொழுக்குகள் 

குழம்பின்சுருங்கல் 

குழம்பு 

குழம்புபதப்படுத்தல் 

குழாய் 

குழாய்க்காரணிகள் 

குழாய்க்குறியீடுகள் 
குமாய்ச்சாராமாறி 

குழாய்ச்சிறப்பியல்புகள் 

குழாய்த்தகுதியுரு 
குமாய்பயன்கொள்ளளவம். . 

குழாய்மூலகங்கள் 

குழாய்வரிசை 

குழாயடைப்பு 

குழாயி 
குழாயூட்டற்கொள்ளளவம் . . 

குழி 
குழிக்கதிர்வீசல 

குழிப்பரிவுக்கருவி 

குழிமனைத்திரன் 

குழிவளியடைப்பு 

குழிவான 

குழிவு 
குழிவுகுவிவுவில்லை 
குழிவுப்பிறையுரு 
குமிவுமேற்பரப்பு 

குழிவுவில்லை 

குளிர்க்காலல் 

குளிர்வேறுக்கல் 

குளிரல்வளைகோடு 

குளிரற்றிருத்தம் 
குளிருண்டாக்கல் : 

Gai, 'இர்மின்வாய்க்குழாய்கள் 
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Disturbance 

Perturbation methods 

Interruptor 

Disturbing force 

Disturbed days 

orbits 

Shrinking of emulsion 

Emulsion 

processing 

. -Tube 

factors 

symbols 

parameter 

characteristics 

Figure of merit of tube 

Tube output capacitance 

elements 

Pipe line 

Stop cock 

Pipette 

Tube input capacitance 

Cavity 

radiation, 

resonator 

magnetron 

Concave grating 

Concave 

Concavity 

Concavo-convex lens 

Concave meniscus 

surface 

lens 

Cold emission 

extraction 

Cooling curve 

correction 

Production of cold 

Cold cathode tubes
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குளிரேற்றல் 
குளிரேற்றி 

குளிரேற்றித்இரவம் 

“குற்றமுள்ளபார்வை 

குற்றலை 
குற்றலைக்காரணி 

குற்றலை நீர்த் தாங்க oe 

குற்றலைவேகம் 

குற்றலையுவோற்றளவு 
குற்றாசுக்கோக்கியருயர்த் இச்சூத் இரம் 

குறிகாட்டி 2 

குறிப்பு a 

குறியிடாதவுறுப்புக்கள் 

குறியீட்டூக்குரிய 

குறியீட்டுவகைக்குறிப்பு 

குறியீடு 

குறிவழக்கு 

குறுக்கதிர்வு 
குறுக்கலை 

குறுக்காகச்சுற்றுதல் 

குறுக்யேக்கம் 

குறுக்குக்கடத்துகை 

குறுக்குக்கடத்துதிறன் 
குறுக்குக்கமகம் 

குறுக்குச்சுற்று 

குறுக்குத் தலையீடு 

குறுக்குத்தற்சத்தி 
குறுக்கு நிலையரியங்கள் 

குறுக்குப்பேச்௬ு 

குறுக்குமண்டலம் 

குறுக்குமீசன் 

குறுக்குவெட்டுக்கம்பி 

குறுக்குவெட்டுப்பாப்பு 
குறுக்குவெட்டுமயிர் 

்ஷ்அக்குவெட்டுமுகம் 

Refrigeration 

Refrigerator 

Refrigerent 

Defective vision, 

Ripple, Wavelet 

factor 

tank 

velocity 

voltage 

Kutta Joukowskiy lift formula 

Index 

Note 

Unprimed terms: 

+ Symbolical | 

representation 

Notation, Symbols 

Convention of signs 

Transverse vibration 

- wave 

Short circuiting 

Transverse motion 

Transconductance 

Transconductance 

Cross modulation 

Short circuit 

‘Cross talk 

Transverse self-energy 

Crossed prisms 

Cross-talk 

Transverse field 

. mezon 

Cross wire . 

. sectional area 

hair 

Cross section



 குறுக்குவேகம் 

குறுக்குவேகவளர்ச்சி 

 குறுங்காலம் 

GALS. 
குறும்பார்வை 

குறைப்புவி௫தம் 

குறையினிடங்காணல் 

குறைவாயூதியகுழல் 
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Transverse velocity 

acceleration 

Short period 

Runge 

Short sight 

Fault 

Decrement 

Location of fault 

Underblown pipe
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கூ 

கூட்டக்கொள்கை 

கூட்டங்கள் 

கூட்டச்சமச்சீர் 

கூட்டப்பிரிவின்வெப்பம் 

கூட்டப்பிரிவினளவு 

கூட்டப்பிரிவு 

கூட்டம் 

கூட்டல்கழித்தல்முறை 
கூட்டல்வழக்கு 

கூட்டலிடை 

கூட்டலுக்குரிய 

கூட்டவேகம் 

கூட்டற்குறி 

கூட்டற்றேற்றம் 
கூட்டற்றொனி 

கூட்டு 

கூட்டுக்கரு 

கூட்டுக்காத்தத் திண்மம் 

கூட்டுச்சுற்றல் 

கூட்டுச்சுற்றுத்தைனைமோ 

கூட்டுச்சுற்றுமோட்டார் 

கூட்டுநுணுக்குக்காட்டி 

கூட்டுவில்லை 

கூட்டல் 

கூம்பகம் 

கூம்பாள் கூறுகள் 

கூம்பியல் 

கூம்பினசாய்வுப்பக்கம் 

கூம்பின்பிறப்பாக்க 

கூம்பின் வெட்டுமுகக்கோடு 

கூம்பினச்சுத் இசைமாற்றம் . . 

"கூம்பு 2 

கூம்புக்கொம்புக்குழல் 

கூம்புதல் 

கூம்புவடி வமுறிவு 

கூம்பூசல் 

Group theory 

Groups - 

Group symmetry 

Heat of dissociat’on 

Degree of dissociation 

Dissociation 

Assembly 

Sum and difference method 

Summation convention 

Arithmetic mean 

Arithmetical 

Group velocity 

Summation sign 

Addition theorem 

Summation tone 

Compound 

nucleus 

magnet 

winding 

wound dynamo 

wound motor 

microscope 

lens 

pendulum 

Pyramid 

Conical co-ordinates 

Conics 

Slant side of a cone 

Generator of cone 

Conic section 

Precession of a cone 

Cone 

Conical horn 

Taper 

Conical refraction 

pendulum



\ கூச் க 

கூர் நுனிக்ஞுழாய் 

கூர்மை 

கூரியம் 

கூரீபபுளளி 

கூரீயின்றராசு 

கூரீயுவைசர்விதி 

கூரீவிளைவு 

கூரீவெப்பநிலை 

கூலிச்சுகுழாய் 

கூலோஞ்சத்தி 

கூலோஞ்சிதறுகை 

கூலோந்தடுப்பு 

கூலோம் 

கூலோம்விசை 

கூலோமல்லாவிசை 

கூலோமலைச்சார்பு 

கூலோமமழுத்தம் 

கூலோமானி ன 

கூலோமின்மூறுக்கற்றராசு . . 

கூலோமின்லிதி 

கூலோமின்றேற்றம் 

கூலோமொன்றிலொன்றன்றாுக்கம் 

கூழ்த்தொங்கல் 

கூழ்நிலை 

கூழ்நிலைக்கரைசல் 

கூழ் நிலைப்பொருள் 

கூழ்ப்படிகப்பிரிவு 

கூற்றுத்தொகுதிகள் 
கூறு க 

201 

Cusp 

Jet 

Acuity 

Curium 

Curie point 

Curie’s law 

balance 

—Weiss law 

Curie effect 

Curie temperature 

Coolidge tube 

Coulomb energy 

scattering 

barrier 

Coulomb 

force 

' Non-Coulomb force 

Coulomb wave function 

potential 

meter « 

Coulomb’s torsion balance 

law 

theorem 

. interaction 

Colloidal suspension 

state 

solution 

Colloid 

Dialysis 

Component systems 

Component
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கெ 

கெடுதல் 

கெப்பிளரியக்கம் 

கெப்பிளரின்வி Bact 

கெப்பிளரொழுக்கு 

கெரிக்குபம்பி 

கெல்லின்பாலம் 

கெல்வின்விளைவு . 

கெல்லின்வெப்பநிலையளவுத் இட்டம் 

கெல்லினின்றனிக்கவர்ச்சித் தட்டுமின்மானி 

கெல்லினது நிரப்பி 

கெல்லினகுநீர்சொட்டி 

'கெல்வினிரட்டைப்பாலம் 

கெல்லினினம்பியர்த்தராசு .., 
கெல்லினுவாற்றுத்தராச .., 

'செல்வினோட்டத்தராசு 

கென்னெலியெவிசைட்டாடுக்கு 

Fading 

Kepler motion 

Kepler’s laws 

Kepler orbit 

Geryck pump 

Kelvin bridge 

effect 

Kelvin’s scale of temperature 

absolute attracted disc 
electrometer 

Kelvin’s replenisher 

water dropper 

double bridge 

ampere balance 

watt balance 

Kelvin current balance - 

Kennelly—Heaviside layer



கே 

. கே-தடு 

'ே-க்கோடுகள் 

“கே-ச்சிறைப்படுத்துகை 

'கேச்சோவின்சூ த்திரம் 

(கேச்சோலின் விதிகள் 

'கேட்குங்குழாய் 

'கேட்டலின் பரிவுக்கொள்கை 

கேட்டற்கொள்கைகள் 

'கேட்டற்றுண்டு 

கேடேச்சுமற்சிப்பம்பி 

'கேடேமூலக்கூற் றுப்பம்பி 

கே .த்-தொடர்பு 

'கேத்இரகணிதக்குறுக்குவெட்டுமுகம் 

கேத்திரகணித நிழல் 

கேத்தரகணிதப்பிரிவலு 

கேத் திரகணிதமாதிரிப்படம் 

கே.த்திரகணிகவொளியியல் 

கே-ப்படி 

கே-மாற்றம் we 

'கேயிலாபியர்மாறிலியட்டவணை 

கேலாபியரினட்டவணைகள் .. 

கே-யுறுப்புக்கள் 

கேர்கலம் 

கேர்சுழற்சி 

கேர்விளைவு 

கேரிபொசத் தர்பாலம் 

கேலுசாக்கின்விஇ 

கேளாக்குதேணரின்பரிசோதனை 

கேற்றரினாசல் 

» 
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K-shell 

K-lines 

K-capture 

Kirchoff’s formula 

laws 

Listening tube 

Resonance theory of hearing . 

Theories of hearing 

Ear price 

Gaede rotary pump 

molecular ppmp 

K-series 

Geometrical cross section 

shadow 

resolving power 

design 

optics 

K—level 

K—conversion 

Kaye and Laby’s table of constants 

tables 

K—terms , 

Kerr—cell 

—rotation - 

—effect 

Carey-Foster bridge 

Gay-Lussac’s law 

Gerlach-Stern’s experiment 

Kater’s pendulum



204 

கை 

கைகர்தொடக்கம் . .. Geiger threshold 

சைகர்மியுல்லரெண்ணி Geiger-Miiller counter 

கைகராட்ி regime 

கைகரெண்ணி -counter 

கைகிலர்பம்பி Geissler pump 

கைப்பம்பி Hand pump 

கைஞுட்டுதிலாற்றூரினெச்சரிப்புக்கருவி Caignard dela-Tour’s siren



கொ. 
,கொக்குரோவுவாற்றனரரய்கருவி, 

'கொசைன்றொடர்: 

கொண்டிச்கொள்ளவம் 

கொண்டிக்கொள்ளளவு ல. 

கொண்டி நட்டங்கள் 

'கொண்டிமண்டலம் 

'கொத்தாதல் 

'கொத்துச்கள் 

கொதிகலம் 

கொதிநினை 

Gar) Boned we 

கொதிநீராவிக்கலோரிமானி 

கொடுநீராலிச்சு மல்சக்கரம் 

கொதி$ீராவித் தொட. 

கொதி Sores) Hee 

கொ தி $ராலிப்டெட்டி 

கொதிதீராவிப்பொறி 

கொதிநீராவியட்டவணைகள் 

கொதிநீராவியின்மறைவெப்பம் 

கொதிநீராவியின்றன்வெப்பம் 

'கொதிநீராவியெஞ்சின் 

கொ 'திநீராவியொடுக்கி 

கொதிப்பு 

கொந்தளிக்கும் பாய்ச்சல் .. 

கொந்தளிப்பு . 

கொந்தளிப்புப்படக்கலத்தல் 

கொந்தன்ச)தறுகை 

-கொந் தன்மின்மானி 

கொதந்தன்விளைவு 

கொத்தனலைநீளம் 

கொத்தனிலத் இரன்கள் 

கொள்கை 

கொள்கையியல்பு 

கொள்ளளவம் 
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Cockcroft and Walton's apparatus 

Cosine series 

Stray capacitance 

capacity 

losses 

field 

Bunching 

Clusters 

Boiler 

Boiling point | 

Steam 

calorimeter 

turbine 

bath 

point 

chest 

trap 

tables 

Latent heat of steam 

Specific heat of steam 

Steam engine 

condenser 

Ebullition 

Turbulent glow 

Turbulence 

Turbulent mixing 

Compton scattering 

electrometer 

effect 

wave length 

electrons 

Theory , 

Nature of theory 

Capacitance
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கொள்ளளவவிணைப்பு 

கொள்ளளவவெதிர்த்தாக்கு இறன் 

கொள்ளளவு 

கொள்ளளவொப்பீடு 

கொற்பித்தின் சுற்று 

கொறியோலி௫ன்விசைகள் . . 

Capacitative coupling 

reactance 

Capacity 

Comparison of capacities 

Colpitt’s circuit 

Coriolis forces



‘Gam 

கோசியின்றேற்றம் 

கோசியின்றொகையீடு 

கோசியினெல்லை நிபந்தனைகள் 

கோசியினொருங்கற்சோதனைகள் 

கோசின் ௪, பீ நிலைகள் 

கோசின்பரம்பல் 

கோசின்மேற்பரப்பு 

கோசின்வழுவிதி 

கோசின்றேற்றம் 

கோசினலகுகள் 

கோசினலைகுத்தொகுதி 

கோசினலகுமுறை , 

கோசினலைக்கூட்டம் 

கோசுதாஞ்சன் (௪) நிலை 

கோசுதாஞ்சன் (பீ) நிலை 

கோசேக்கன் - 

கோசைன் , 

கோசைன்விதி 

கோட்டகலம் 

கோட்டாள்கூறுகள் 

கோட்டுக்குவியம் 

கோட்டுத்தொகையீடு 

கோட்டுநிறமாலை 

கோட்டுப்படம் 

கோட்டுமூலகம் 

கோட்டொகுதி 

கோடுகளினிரட்டிப்பு 

கோடைச்சூரியகண நிலைநேரம் 

கோணக்கறங்கல் 

. கோணச்சத் இச்சொட்டாக்கம் 

- கோணத்்திணிவுவேகக்காப்பு 
கோணக் திணிவுவேகம் 

கோணத்திரும்பல் 

கோணத்துவாரப்பருமன் 

கோணப்பரம்பல் ட கக 

கோண்ப்பரம்பற்காரணி 
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Canchy’s theorem - 

integral 

limiting conditions 

tests for convergence 

Aand B positions of Gauss 

Gaussian distribution 

‘Gaussian surface 

Gauss’s error law 

Theorem of Gauss 

Gaussian units 

system of units 

Gaussian system of units 

wave group 

“ A ” position of Gauss tangent 

“'B ” position of Gauss tangent 

Cosecant 

Cosine 

law 

Line width . 

coordinates 

focus 

integral 

spectrum 

Chart 

Element of a line 

Planetary system 

Doubling of lines 

Summer solstice 

Angular spin 

quantisation 

Conservation of angular momentum 

Angular momentum 

deflection 

“aperture 

distribution 

Angle distribution factor
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கோணம் 

கோணமாறுப்படஞ்செய்கை 

“கோணமானி 

கோணல் 

கோணல்விம்பம் 

கோணல்லினளிம்பு 

கோணலனளியடைப்பு 

கோண வலைவு 

கோணவிட்டம் 

கோணவியக்கம் 

'கோணவினப்படுத்துகை 

கோணவுருப்பெருக்கம் 

கோணவேகம் 

கோணவேகவளர்ச்இ 

கோணவேற்றம் 

கோணற்பட்டைகள் 

கோணன்மாதிரிப்படம் 

கோணுவலின்சுருளி 

கோணெற்று 

கோதாஞ்சன் 

கோபாற்றுக்கண்ணாடி 

கோல் 

கோல்களினதிர்வுகள் 

கோலுரோசுபாலம் 

கோவுமானின்முறை 

கோள் 

கோள்களினிடைவெளி 

கோள்விதிகள் 

கோளக்குழி 

கோளப்பரிவுக்கருவி 

கோளப்பிறழ்ச்சி 

கோளப்பிறழ்ச்சியில்குவியங்கள் 

கோளப்பிறழ்ச்சியில் வில்லை 

கோளம் 

கோளமானி 

கோளமின்காந்தவலைகள் 

கோளமுக்கோணம் 

Angle 

Conformal mapping 

Goniometer 

Deflection (Deflexion) 

Diffracted image 

Diffraction fringe 

grating 

Angular oscillation 

_ diameter 

motion 

correlation 

magnification 

velocity 

acceleration 

Altitude 

Diffraction bands 

pattern 

Cornu’s spiral 

Cornet 

Cotangent 

Cobalt glass 

Rod . 

Vibrations of rods 

Kohlrausch bridge 

Kauffmann’s method 

Planet 

Interplanetary space 

Planetary laws 

Spherical cavity 

resonator 

aberration 

Aplanatic foci 

lens 

Sphere, Orb 

Splerometer 

Spherical electromagnetic waves 

triangle



கோளமுனைவாள்கூறுகள் .. 

கோளமேற்பரப்பு 

கோளவலை 

கோளவலைமுகம் 

கோளவாடி. 

் கோளவிசையங்கள் 

கோளவில்லை 

கோளவுருநிலை' 

கோளவஷூசல் ' 

கோளவொடுக்க 

கோளவோடு , 

கோளியக்கம் 

கோளொயமுக்குக்கள் : 

கோனோபிங்ககொள்கை 

கோனோபிங்கொர்பு 
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ரு 

. Spherical polar coordinates 

surface 

wave’ 

wavefront 

mirror 

harmonics 

lens 

Spheroidal state 

Spherical pendulum 

condenser 

shell 

Planetary motion 

orbits 

Konopinsky theory 

function
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ச 

சகலநிறமுணர்தட்டு 

சகனாக்கன்பரிசோதனை 

௪. 5. செ. அலகு ' 

௪. 8. செ. தனியலகுகள் .. 

௪. இ, செ. நிலைமின்னியலலகுத்தொகுதஇ 

௪. இ. சே. மின்காந்தவலகுத்தொகுதி 

சங்கமகாலம் 

சங்கிலி 

சங்கிலிக்குணடுகள் 

சங்கிலித் தாக்கம் ன 

சங்கிலியத் இணமமேற்பரப்பு 

சங்கலியம் 

சட்டக்காந்தத் இண்மம் 

சட்டநுகச்சோதனைகள் 

சட்டம் 

சட்டவூசல 

சட்டிமம் 

சடக் தன்மையுள்ள . 

சடத்துவத தலைமைத் திருபபு இறன்கள் 

சடத்துவத் திணிவு 

சடத்துவத்திருப்புதிறன் 

சடத்துவத்தின் பரப்பத் திருபபுஇறன் 
சடத்துவ த்தினீள்வளையத் இணமம் 

சடத்துவத்தொகுதி 

சடத்துவப்பெருக்கம் 

ae 

ee 

சடத்துவமையம் 

சடநிலைகள் 

சடப்பாயலியல் 

சடப்பொருட்காப்பு 

சடுதித்துண்டிப்பு 

சடுதியாக நிலைமாறல் 

சத்தப்ப்டி 
சத்தம் 

் Panchromatic plates 

Sagnac’s experiment 

©. G. 8. unit 

C. G. 8. absolute units 

electrostatic system of units 

electromagnetic system of 
units 

Synodic period 

Chain 

Links of chain 

Chain reaction * 

Catenoid , 

Catenary 

Bar magnet 

.. *Bar and yoke tests 

Frame 

Bar pendulum 

Sextant 

Inert 

Principal moments of inertia 

Inertial mass 

Moment of inertia 

Areal moment of inertia 

Ellipsoid of inertia 

Thertial system 

Product of inertia 

Centre of inertia 

States of matter 

Rheology 

Conservation of matter 

Sharp cut-off 

Catastrophic transition 

Noiso level 
Noise



சத்தவமைகியாக்கி 

சத்தவுரு 
சத்தி 
சத்திக்காப்பு 

சத்திக்காப்புத்தத்துவம் 
சத்இிச்சடத்துவம் 

_ சத்இச்சமநிலை 

சத்இச்சமபங்றே 

சத்திச்சார்பு 

சத்திச்செய்கருவி 

சத் திச்செலவு 

சத்திச்சொட்டாக்கல்விதிகள் 

சத் திச்சொட்டாக்குகை 

சத்திச்சொட்டு 

சத் திச்சொட்டுக்கருதுகோள் .. . 

சத்இிச்சொட்டுக்கள் 

சத் திச்சொட்டுக்கு இப்பு 

- சத்திச்சொட்டுக்குறை 

சத் இிச்சொட்டுக்கொள்கை 

சத் திச்சொட்டுத்தேர்வுவிதிகள் 

சத் ,திச்சொட்டுத்தொகையீடு 

சத் திச்சொட்டு நிபந் தனை 

சத் திச்சொட்டுநிலை 

சத் திச்சொட்டு நிலையியக்கவிதிகள் 

சத் இச்சொட்டு நிலையியக்கவியல் 

சத் இச்சொட்டுப்புவசனடைபபு' 

சத் திச்சொட்டுப்புள்ளிவிபரவியல் 

சத் திச்சொட்டுப்புள்ளிவிவரம் 

சத் திச்சொட்டு மின்னியக்கவியல் 

சத் திச்சொட்டெண் 

சத் திசெல்வழியின் கருதுகோள் 

சத்தித்தொகையீடு 

சத்தி நட்டம் 

சத்தி நிறமாலை 
சத்திப்படம் 

சத்திப்படி 
சத் இப்பாய்ச்சல் 

oe 

211 

Noise silencer 

figure 

Energy 

Conservation of energy 

Principle of conservation of energy 

Inertia of energy 

Energy balance 

Equipartition of energy 

Energy function 

operator 

Dissipation of energy 

Quantization rules 

Quantization 

Quantum of energy 

hypothesis 

Quanta 

Quantum jump 

defect 

theory 

selection rules 

integral 

condition 

state 

Laws of quantum mechanics 

Quantum mechanics 

Poisson bracket 

statistics 

statistics 

electrodynamics 

number 

Ergodic hypothesis 

Energy integral 

Loss of energy 

Energy spectrum 

diagram 

level 

flow
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சத்இப்பிரதிமாற்று 

சத் திபரம்பல் 

சத் இமாற்றம் 

"சத்திமாற்று 
சத்தியடர்தத 

சத் தியலகு 

சத்திமிடமாற்றம் 

சத்.திவடி 
சத்துப்பொருளியல்பு 

சதமகரோம் 

. சதமமீற்றர் 

சதமமீற்றர்-ராம்-செக்கனலகுகள் 

சதமவள வை 

சதமவளவைப்பாகை 

சதமவளவையளவுத் திட்டம் 

சதமவளவைவெப்பமானி ., 

சதமீறறர் 

சதலண்டின்சூத்திரம் 
சதலண்டின் பாகு நிலைச்சூ ததிரம் 
சதவீதம் 

சதவீதவமு 

சதுரக்கோட்டுத தாள் 

சதுரத் இண்மம் 

சதுரவலை 

சதுரவலையோட்டம் 

“தரவமுத்தத்தடுப்பு 
சதுரலிசையம 

சந்தியொளி 

சந்இரசரகணம் 

சந்திரன்றரும் பாரமானிமாறுகை 

சமமட்டி 

சமமட்டிச்சுவடு 

சம்மட்டியுடைவு 

சமகனவளவுக்கோடு 

சமகாலமுள்ள 

சமகாலவஇர்வு 

oe Energy interchange 

distribution 

Transformation of energy 

Energy exchange 

density 

Unit of energy 

Transfer of energy 

Energy filter 

Nature of reality 

Centigram 

Centimetre . 

-gram_-second-units 

Centigrade 

degree 

scale 

thermometer 

Hectometer 

Sutherland’s formula 

formula for viscosity 

Percentage 

error 

Squared paper 

Cube 

Square wave 

Wave current 

potential barrier 

Tesseral harmonics 

Twilight 

Lunar eclipse 

barometric variation 

Hammer 

” track 

break 

Isochore 

Isochronic 

Isochronous vibration



சமகாலவலைவில்லாத 

சமகாலஷசல் ் 

சமகோணச்சுருளி ் 

சமச்சீர் 

சமச்ச 'ர்சுற்றுமூலகம் 

சமச்சீர்ச்செய்கருவிகள் 

. சமச்சர்நிலை 

சமச்சீர்ப்பம்பரம் 

- சமச்சீரல்லா த 

சமச்சீரலைச்சார்பு 

சமச்சீரான 

சமச்சீரில்லாதவில்லை 

சமச்சீரிமுவங்கள் 

சமச்சீரின்மை 

சமசரிவுக்கோடுகள் 

சமசாய்வுக்கோடூகள் 

சமத்துவம் 

சமதடிப்புவளைகோடுகள் 

சமதிருப்புதிறத்தொகுதி 
சமநிலை 

சமநிலைக்கோட்டுவடிவவழிவு 

சமநிலைக்கோட்டுவிளிம்புகள் 

சமநிலைக்கோடுகள் 

சமநிலைச்சில்லு 

சமதிலைத் தன்மை 

சமநிலை நிபநதனைகள 

சமநிலை நிரல் 

சமநிலைப்பரம்பல் 

சமநிலையீடு 

சமநிலையுருவம் 

சமபகுஇிச்சேர்வை 

சமப்படு 'த்தாமை 

சமபங்&ட்டூத்தத்துவம் 

சமபதனளவுத்திட்டம் 

சம்பரவலமுக்கக்கரைசல்கள் 

சமமாக்கல் 
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Aperiodie 

Isochronous pendulum 

Equiangular spiral 

Symmetry 

Symmetrical circuit element 

Symmetry operators 

Symmetrical state 

top 

Asymmetric, Unsymmetrical 

Symmetrical wave function 

Symmetrical 

Unsymmetrical lens 

Symmetric tensors 

Asymmetry 

Tsogonal lines or Isogonic lines 

Tsoclinal or Isoclinic lines 

Parity , 

Curves of equal thickness 

Equimomental system 

Equilibrium 

Deformation of contour 

Contour fringes 

Contour lines 

Balance wheel 

Isostacy , 

Conditions of equilibrium 

Balancing column 

Equilibrium distribution 

Equilibrant 

Figure of equilibrium 

isomer . 

Unbalance 

Equipartition principle 

Scale of equal temperature 

Isotonic solutions 

Balance
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சமமாக்க 

சமவமுக்கக்கோடு 

சமவலு 

சமவலுக்கடத்துதிறன் 

சமவலுச்சுற்று 

சமவலுத்தடை 

சமவலு நிறை 

சமவலுவில்லை 

சமவமுத்தக்கோடுகள் 

சமவமுக் தமேற்பரப்பு 

சமவளவுக்கோடுகள் 

சமலியக்கவிசைக்கோடுகள் ,. 

சமலவியல்பு 

சமவியல்புடையவூடகஙகள் .. 

சமவிராக்காலம் 

சமவெப்பககோடு 

சமவெப்பப்பாய்ச்சல் 

சமவெப்பமாற்றம் 

சமவெப்பமீள்சத தி 

சமவெப்பவளிமணடலம் 

சமவெப்பவளைகோடு 

சமவெப்பவிரிவு 

சமனான 

சமனிலிகள் 

சமனிலைவிசைகள் 

சமாந்தரக்கஇர்க்கற்றை 

சமாந்தரகக தாகள் 

சமாந்தரக்கறறை 

சமாந்தரத் தட்டுக்கள 
சமாத்தரத் தட்டொடுகக 

சமாந்தரததொடுப்புக்கள 
சமாந்தர நிலைக்கலங்கள் 

சமாந்தர நிலைத்தொடுப்பு ., 
சமாநதர நிலையொடுக்கெள 
சமாந்த ரப்பரிவுச்சுற் ஸு 

சமாந்த ரப்பொறிட்பு 

சமாந்தரவச்சுத்தேற்றம் 

Equaliser 

Isobar 

Equivalent 

conductivity 

circuit 

resistance 

weight 

lens 

Equipotential lines 

surface 

Isometric lines 

Isodynamic lines 

Isotrophy 

Isotropic media 

Equinox 

Isothermal line 

flow 

change 

elasticity 

atmosphere 

curve 

expansion 

Equal 

Inequalitiés 

Forces in equilibrium 

Parallel pencil 

rays 

beam 

plates 

plate condenser 

connections 

Cells in parallel 

Parallel connection 

Condensers in parallel 

Parallel resonance circuit 

triggering 

Theorem of parallel axes



கமாந்தரவிசைகள் 

சமாந்தரவிசைமையம் 

FLITE STOEL GD 

சமின்நலையீட்டுமானி 

சமினின்முறிவுமானி 

. சமனீடுசெய்கருவி 

சர்வசமக்கதிர்கள் 

கர்வசமம் ் 

சாவசமன்பாட்டுச்செய்கருவி . . 

சர்வசமன்பாடு 

சர்வசமனான 

சர்வசமனானவுருமாற்றம் 

சர்வதேசமெழுகுதிரி 

சர்வதேசவம்பியர் 

சர்வதேசவலகுகள் 

சர்வே ZEON OM 

- சர்வதேசவெப்பநிலையளவுத் திட்டம் 

சர்வதேசவோம் 

சராசரி 

சராசரிக்கட்டில்லாவமி 

சராசரிப்பெறுமானம் 

சராசரியுவோற்றளவுப்பெ, றுமானம். 

சராசரியோட்டப்பெறுமானம் 

சராசரிவர்க்கமூலப்பெறுமானம் 

சராசரி வர்க்கமூலவழு 

சராசரிவர்க்கமூலவேகம் 

சராசரிவழு 

சராசரி வாழ்காலம் 

சராசரிவிரிவுக்குணகம் 

சராசரிவிலகல் 

சராசரிவிலகல்வர்க்கம் 

சராசரிவேகம் ௩ 

சரிவகத் திண்மத்துடிப்பு 

சரிவகத்திண்மவிதி 

சரிவகம் 

சரிவான 

சரிவானபடுகை 

சரிவானமோதுகை 

515. 

Parallel forces 

Centre of parallel forces 

Parallel feed 

Jamin interferometer 

Jamin’s refractometer 

Jamin compensator 

Congruent rays 

Congruency 

Identity operator 

Identity 

Identical 

transformation _ 

International candle 

ampere 

units 

volt 

temperature scale 

“ohm 

Average, Mean 

Mean free path 

value 

Average voltage value 

current value 

Root-mean square value 

Root-mean square error 

velocity 

Average error 

Mean life period 

Average coefficient of expansion 

Mean deviation ‘ ் 

square deviation 

Mean velocity 

Trapezoidal pulse * 

rule 

Trapezium 

Oblique 

incidence 

impact
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சரிவில்புள்ளிக்கோடு 

சரிவு 

சரிவுக்காரணி 

சரிவுக்கோணம் 

சரிவுச்சமச்€£ரிமுவங்கள் 

சரிவுச்சார்பு 

சரிவுத்தன்மை 

சரிவைங்கோணம் 

சவ்வு 

சவ்வூட்பரவல் 

சவ்ஷடுபரவல்வெப்ப நிலை 

சவ்ஷூடுபரவலமுக்கம் 

சவர்க்காரக்குமிழி 

சவர்க்காரப்படலம் 

சவாட்டின்பற்கில்லு 

சவாட்டுத்தட்டு 

சனனவிளைவு 

சனியின்வளையம் 

- Agonal line, Agonic line 

Declination 

Obliquity factor 

Angle of declination 

Skew-symmetric tensors 

Obliquity function 

Obliquity 

Skew pentagon 

Diaphragm, Membrane, Trumpet 

Osmosis 

Osmotic temperature 

pressure 

Soap bubble 

film 

Savart’s tooth wheel 

Savart plate, Savart disc 

Shot effect 

Saturn’s ring



சா. 

சகாலினுடுவயனாக்கற்கொள்கை 

சாசன்லிதி 

சாடி 

சாதனங்கள் ௦ 

. சாப்பியின்மோதுகைச்சோ தனை 

சாம்பனிறச்சுவடுகள், 

் சாம்பனிறப்பொருள் 

. சாம்பனிறவுறிஞ்சல் 

சாய்தளம் 

சாய்வில்கோடு 

சாய்வில்லாத 

சாய்வு 

சாய்வுக்கோணம் 

சாய்வுமானி 

சாய்வுவட்டம் 

சாய்வு வி௫தத்தடை 

சாய்வு விதம் 
ட 
பரவ. 
சாய்வூசி 

சாயம்போடுதல் * 

சாயாடிகள் 

சாயுமோரப்பற்சச்கரம் 

சாயுமோரம் 

சார்ச்சிமியல்விசை 

சார்ச்சியியல்வேகம் 

சார்ச்சிமியலலைச்சமன்பாடு 

சார்ச்சியியலுராமாற் றம் 

சார்ச்சியியற்சத்தி 

சார்ச்சிமியற்சத் இப்படிகள் 

* சார்ச்சியியற்படாவெல்லை 

- தூர்ச்சியியற்றிணிவு * 
சார்ச்சிமியற்றிணிவுவேகம் .. 

சார்ச்சியியன்மாற்றமின்மை 

சார்ச்சியியனிலையியக்கவியல் 

சார்ச்சிமிரட்டை 

சார்ச்சியிமுவம் 

சார்ச்சியின் சிற்ப்புக்கொள்கை “ 
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Saha’s theory of steller ionization 

Sargeant rule 

Jar 

Appliances 

Charpy’s impact test 

Grey tracks 

body 
absorption 

Inclined plane 

Aclinic line 

Aclinie 

Inclination dip ° 

Angle of inclination, Angle of dip. 

Clinometer 

Dip circle 

Slope resistance 

Slope, Gradient 

Dip needle 

Lacquer 

Inclined mirrors 

Beveledge gear 

edge 

Relativistic force 

velocity 

wave equation 

transformation 

energy 

levels 

Non-relativistic limit 

Relativistic mass 

momentum 

invariance 

mechanics 

Relativity doublets 

Tensor in relativity 

Special theory of relativity
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சார்ச்சிமின்பொதுக்கொள்கை 

சார்பட்டவணைகள் 

சார்பின்பெறுதி 

சார்பினொருமை 

சார்பு 

சரர்புச்சாராகை 

சார்புத்தொடர்பு ன 

சார்புத்தொடர்புச்சூ த் திரஙகள் 

சார்புத்தொடர்முறை 

சார்வளம் 

சார்விரிவு 

சார்வேகம் 

சாரடர்த்த 

சாராமாதி' 

சாராமாறிச்சமன்பாடுகள் 

சாமாமாறிவகைக்குறிப்பு 

சாரியக்கம் 

சாரீரப்பதன் 

iT ர௬ுகை 

சாருகைச்சுந்று 

சாரொழுக்கு 

சாரொளிர்வு 

சாவணம் 

சாலி 

சாவிகொடுத்தல் 

சாலித்தட்டு 

சாளிசின்விதி 

சான்கவெண்டியரினட்டவணே 

General theory of relativity 

Tables of function 

Derivative of a function 

Singularity of a function 

Function 

Functional dependence 

Quadrature, Functional relation 

Quadrature formula 

method 

Relative abundance 

expansion 

velocity 

density 

Parameter 

Parametric equations 

representation 

Relative motion 

humidity 

Bias 

Biased circuit 

Relative orbit 

luminosity 

Forceps 

Key 

Winding, Keying 

Key board 

Charles’ law 

Jahnke and Emde’s table



Aa 

சிககல்வீச்சம் 

சிக்கலலைகள் 

சிக்கலமுத்தம் 

திக்கலிணை 

சிக்கலெண்கள் 2 

சிக்கற்குறியீடு 

சிக்கன்மூலக்கூறுகள் a 

Pa@ConenréBon த்திரன் 

சிஞ்சனின்விதி 

சிட்ன்வெப்பமானி 

சிட்சினிமிவுவெப்பமானி 

சிட்சினுயர்விழிவுவெப்பமானி 

சிட்சினுயர்வுவெப்பமானி 

சித்திரவடிவு 
சிதறல் 

சிதறற்கோணம் 2. 

சிதறறரு நிலைமைப்பெயர்வு . . 

கிதறனீளம் 

திதறியவலை - 

சிதறுகை , .- 

திதறுகைக்குறுக்குவெட்டுமுகம் 

இதறுகைமையம் 

சதைூன்றத:. 

சிதைந்த 
சிதைந்தபின்னுட்டி 
சிதையுந்தொகுதி + ௦ 

சிதைவளவு 

கிதைவில்தொகுதி 

சிதைவு 
சிறைப்பட்டவாவி 

சிந்தாமணி 

சமக்கலிராமர்விளைவு 

சிமிட்டுச்சத்தம் ன 
சிமிட்டுவிளைவு ல ௦ 

சிமிட்டொளிமானி 

9-7. 3, ஐ 18098 (9/69) 
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Complex amplitude 

waves 

potential 

conjugate 

numbers 

notation 

molecules 

Synchro-cyclotron 

Simpson’s rule 

Six’s thermometer 

minimum thermometer 

maximum and minimum ther- 

mometer 

maximum thermometer 

Mosaic 

Scatter 

Angle of scattering 

Phase shift at scattering 

Scattering length | 

Scattered wave 

Scattering 

cross section 

centre 

Degenerative 

Degenerate . 

Degenerative feed back 

system 

Degree of degeneracy 

Non-degenerate system 

Degeneration, Degeneracy 

Trapped vapour 

Philosopher’s stone 

Smekal-Raman effect 

Flicker effect 

effect 

photometer



௮20 

சியோசியலகு . 

சிரோடிங்கரினலைச்சமன்பாடு 

சிரோடிங்கரினலை நிலையியக்கவியல் 

சில்லு 

சில்லுப்பண்டி 

சில்லுமச்சாணியும் 

சில்லுருவலைகள் 

சில்லென்றசரம் 

சில்வத்தவுன்வெடிப்பு 

Aas DSL Ogre 
சிலப்பேனூதுதுருத் இகள் 

சிலாட்டூச்சாமரர்முறை 

சிலிக்கா 

சிலிக்காக்கட்டிக்கூழ் 

சிலிக்காக்கண்ணாடி 

சிலிங்குபாட்டிந்த னர்முறை 

சிவாட்ின்சமனிலி 

சிற்றச்சுக்கோளவுரு 

சிற்றலை 
சிற்றலைசெலுத்தல். 

சிற்றலைசெலு த்தி 

சிற்றலை த்.தந் இமுறை 
சிற்றலையிரேடியோ 

சிற்றலைவாங்கல் 

சிற்றலைவ ரங்க 

சிற்றலைவுகள் 

சிற்றுயரமானி 

சிற்றுருண்டை 

சிற்றுறுதிசசமறிலை 

சிற்றுறுதிநிலை 
சிற்றூதுகொம்பு 

SOM 5 Bone 
சிறந தவொருமை 
சிறப்பணைப்பு 

சிறப்பு 
சிறப்புச்சார்சி 

சறப்புச்சுமை 

சிறப்புப்பெறுமானம் 

Giorgi unit 

Schrodinger’s wave equation _ 

. mechanics 

Wheel 

barrow 

& axle 

Trochoidal waves 

Shrill note 

Silvertown explosion 

Cobweb thread 

Sylphon bellows 

Szillard-Chalmers’ method 

Silica 

gel 

glass 

Shilling and Partington’s method 

Schwarz’s inequality 

Oblate spheroid 

Short wave 

transmission - 

tiansmitter 

telegraph 

radio 

reception 

receiver 

Small oscillations 

Cathetometer 

Globule 

Metastable equilibrium 

State 

Cornet 

Minor chord 

Essential singularity 

Optimum coupling 

Optimum 

Special relativity 

Optimum load 

value



சிறப்புவலுப்பயன் 

சிறப்பொருமை 

சிறுகப்பல் ல 

சிறுகலோரி (இராங்கலோரி) ' 

சிறுகால்வாய் 

சிறுதவாளிப்பு 

சிறுதுடிப்பு 
சிறுதுடிப்புப்பிறப்பாக்க 

சிறு துடுப்பு 
சிறுதுணிக்கை 

சிறுதொங்கல் 

சிறுதொனி 

சிறுநிரல் 

சிறுவாழ்நாள்மூலகங்கள் 

சிறுவீச்சுவிசைகள் 

சிறைப்பிடிப்பின்வினைத் திறன் 

சிறைப்பிடிப்பு நிகழ்ச்சித் தகவு 
சிறைபட்டவளி 

சிறைபிடிப்பு 
சின்குரோத்திரன் 

சினை . 

Ramus த + 

சினெலின்தெறிப்புவிதிகள் 

சினெலினமுறிவுவிதி 
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Optimum power out-put 

Essential singularity 

Yacht 

Small calorie (gram calorie) 

Striae 

Striae 

Pip 
generator 

Spatula 

Corpuscle 

Short suspension 

Minor tone 

Pellet 

Short lived elements 

range forces 

Efficiency of capture 

Capture probability 

Trapped air 

Capture 

Synchrotron 

Factor 

Factorial 

Snell’s law of reflection 

refraction
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௪ 

சிக்கன் லக 

சீகலியன்பரிசோ தனை 

சீபெக்குவிளைவு 

சிமனின்மின்னியக்கமானி 2 

சீயினப்பெருக்கி .. 1 

சீயேலியன்மலைப்பரிசோதனை .... 

சீர்ப்படுத்துங்குழாய் . . 2 

சிர்மாறாமானி ன -: 

சீராக்சல் 

சீராக 

சீராக்க ஆ. ஐ. 

சீராக்யே மதுசாரம் ... 2. 

சீராக்குஞ்சற்று  .. 

சீராக்கு நிலை 

சீராக்கும்வாயில் 

சீரானகம்பி 

சீரானகோல் 

சீரானசட்டத் இன்வளைவு 

சீரானசட்டம் 2. 

சீரானதுளை 

சீரானபங்ட 

சீரானபரம்பல் 

சீரானமண்டலம் 

சீரானவிை ம் 

சீரானவோரினமண்டலம் 

சீலியரன்முறை 

சீலோயிசர்முறை 

வல்கள் 

§ ம்க்கைக்குழல் 

= ்க்கையிடுமாகாயக்கற்கள் 

சீற்றாமீசன் 

Secant (Trigonometrical) 

Schiehallien experiment 

Seeback effect 

Sieman’s electrodynamometer 

Class C Amplifier 

Schiehallien mountain experiment 

Rectifying tube 

Invariance gauge 

Rectification 

Rectifier 

Rectified A. C. 

spirit 

Rectifying circuit 

Rectification stage 

Rectifying valve 

Uniform wire 

rod. 

Bending of uniform beam 

Uniform beam 

bore 

distribution 

distribution 

field 

string 

homogenous field 

Schlieren method 

Scheel and Heuse’s method 
Shavings 

Whistle 

Whistling meteors 

Zeta meson



சு 

சுக்கான் 

சுக்ரன் ன 

சுசுத்தர்காந் தமானி 

FES தரின்சீர்ப்படுத்துகை 

சுசத்தரின்முறை 

சுட்டி 

சடர்காட்டி 

சுடரடுப்பு 

சுமான்பிரதேசம் 

சமான்றட்டங்கள் 

சுமை 
சமைக்கோடு 

சுமைகாவிகள் 

சுமைகாவித் இண்மம் 

அமைகாவியடக்கம் .. 

அமைகாவியலை 

சுமைகாவிவாயு 

FOOSE தடங்கல் 

FOOT SOO 

சுமையேற்றியதூண்கள் 

சுமையேற்றியவிழைகள் 

௪ரகுணம் ் 

சாரங்கக்காவல்விளக்கு 

சாரங்கவழி 

சுரட்டுவிளைவு 

சுரப்பு 

சரம் 

சரமண்டலக்குழாய் . . 

சரமானி 

ஈரவரிசை . 

ஈருக்கமுடியாதவகைக்குறிப்பு 

ஈருக்கமுடியாமை 

ஈருக்கயெகனவளவு ... 

ஈருக்கெய இணிவு 

ஈருக்கய நிலைச்சமன்பாடு 
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Rudder 

Venus 

Schuster magnetometer 

Schuster’s adjustment 

method 

Pointer 

Spinthariscope 

Burner 

Schumann region 

plates 

Load 

line 

Carriers 

Carrier solid 

suppression 

wave 

gas 

Load impedance 

resistance 

Loaded pillar 

strings 

Timbre 

Miner’s safety lamp 

Shaft 

Schrot effect 

Emanation 

Note 

Organ pipe 

Sonometer 

Diatonic scale 

Irreducible representation 

Irreducibility 

Reduced volume ° 

mass 

Reduced equation of state
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சுருக்கயவண்டவாலினிலைச்சமன்பாடு 

சுருக்கெவமுக்கம் 

சுருக்கெயவெப்ப நிலை . . 

சுருக்கு 

சுருங்கத்தக்கவீதர் .. 

சுருங்க 

சுருங்கெயவிமுவம் 

சுருட்டை 

சுருதி 
சருதிவேறுபாடு 

சுருள் ௦2 

சுருள்வடிவப்பற்சில்லு னு 

சுருள்வடிவப்பற்றுணைப்பொறி .. 

சுருளிமுறைக்குலித்தல் 

சுருளியரு 
சுருளிவளை சோடு 

சுருளிவான்புகையு 

சுருளிவில் 

சுருளிவிளக்கு 

சுவட்டகலம் 

சுவட்டுத் தசைகோட்சேர்க்கை 

சுவட்டுநீளம் ட 

சுவடு 

சுவடுகாண்மூலகம் , 

சுவடுபற்றிச்செல்லல் 

சுவர்விளைவு 

சுவாட்சில்லிதி 

சுவாட்சுசமனிலி 

சுவாலை 

சுவாலைக்கதி 

சவாலைநிறம் 

சுவாலையின்கடத்துஇறன் 

சுவாலைவெப்பநிலை .., 

சுழல்காந் ,தமண்டலம் 

சுமல்காவி 

சுழல்காற்று 

Reduced Van der Waal’s equation of 
state 

Reduced pressure 

temperature 

Constriction 

Contractile ether 

Contractor 

Contracted tensor 

Curl 

Pitch 

Difference of pitch 

Coil 

Worm wheel 

gear 

Helical focusing 

Helicoid 

Spiral curve 

nebula : 

spring - 
lamp 

Breadth of tracks - 

Track orientation 

length 

Trace, Track 

Tracer element 

Tracking 

Wall effect 

Schwartzchild law 

Schwart’s inequality 

Flame 

speed 

colour 

Conductivity of fame 
Flame temperature 

Rotating magnetic field 

vector 

Whirl wind



சழல்சக்கரம் 

௬ழல்சக்கரவெதிர்த் தாக்கம் 

சுழல்சுருள் 

சுழல்பொருத்து 

சழலாக்காவி 

சுழலாடி 

சுழமலாமண்டலம் 

சுழலாரைச்சிறை 

சழலாரைச்சிறைமுறை 

சுழலாவியக்கம் 

சழலிகள் 

ச௬ழலிடம் + 

சுழலிணைசெய்வேலை 

சுழலிணையின்றிருப்பு இறன் 

சுழலுதல் 

சுழலுந்தட்டு 
சுழலுமச்சு 

சுழலுமேடை 

சுழலுருளி 
சுமலுருளைப்பாகு நிலைமானி 

சுழற்சக்கணமையம் 

சுழற்சிக்காலம் 

சுழற்சிக்குரிய 

௪ழமற்சித்தானம் 

சுழற்சி நிலைகள் 

சழமற்சிநிறமாலைகள் 

சுமற்சிப்பட்டை 

சுழற்சிப்பம்பி 

சுழற்சிப்பாகு நிலைமானி 

சுமற்சிமுறைக்காந்தவாக்கம் 

சுழற்சிமுறை நிறப்பிரிக்கை 

சுழற்சிமுறைமுனைவாக்கம் 

சுமற்சியச்சு 

சுமற்சிய தர்வுப்பட்டைகள் 

சுழற்சியதிர்வெண் . 

சுமற்சியியக்கம் 
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Turbine | 

reaction 

Rotating coil 

Swivel 

Irrotational vector 

Rotating mirror 

Trrotational field 

Rotating sector 

method 

Irrotational motion 

Whorls 

Fulcrum 

Work performed by couple 

Moment of couple 

Rotate 

Rotating disc 

axis 

Whirling table 

Rotating drum 

‘eyclinder viscometer 

Instantaneous centre of rotation 

Period of rotation 

Rotary 

Pivot 

Rotational states 

Rotation spectra 

band 

Rotary pump 

Rotation viscometer 

Magnetisation by rotation 

Rotary dispersion 

polarisation 

Axis of rotation 

Rotation vibration band 

Frequency of rotation 

Motion of rotation
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சுமற்சியெண்ணெய்ப்பம்பி 

சுழற்சிவீதமானி . .. 

சுழற்றி 
சுழற்றிரவம் 

FELD HIG By 

சுமனிலைகாட்டி 

சுழனிலைகாட்டி, SSO 

சுமனிலைகாட்டிமுறை 

சுழனிலைகாட்டி விளைவு 

சுழிகருவித் இசைகாட்டி 

சுழிகருவிநிறுத்தி 
சுழிகருவிமியக்கம் 

சழிகாந தநேர்முறையின்மை 

சுழிகாந்தவி௫தம் 

சுழிகாந்தவிளைவு 

சுழிகாட்டி 

சழிதிசைகாட்டி 

சுழிப்பாரை 

சுழிப்பியக்கம் 

சழிப்பிமை 

சுழிப்பு 

சழிபபுக்குழாய் 

சுழிப்புக்கோடுகள 

சுழிப்புத்திறன 
சழிப்புவளையம் 

சுமிப்போட்ட ,நட்டங்கள் 

சுழிப்போட்டம் 

சுழிபொருளியல் 

சுற்றல் +e 

சுற்றலினீள்வலைய த் இண்மம் 

சுற்றளவு 
சுற்றற்காலம் : 

சுற்றிலுள்ளமுறுக்கு இறன் 
சுற்றின்காலமாறிலி 

சுற்றிண்டுயூ 

சுற்று 

Rotary oil pump 

Tachometer 

Crank 

Rotating liquid 

Rotatory power 

Stroboscope — 

Stroboscopic disc 

method 

effect 

Gyroscopie compass 

Gyrostat 

Gyroscopic motion 

Gyromagnetic anomaly 

ratio 

' effect 

Gyroscope 

Gyrocompass 

Radius of gyration 

Vortex motion 

filament 

Gyration 

Vortex tube 

lines 

strength 

ring 

Eddy current losses 

current 

Gyrostatics 

Revolution 

Ellipsoid of revolution 

Perimeter 

Period of revolution 

Torque on cirouit 

Time-constant of circuit 

Q of circuit 

Revolution, Circuit, Periphery



அற்றுங்கூறு 

சுற்றுச்சாராமாறி 

சுற்றுதல் 
சுற்றுப்பிரித்தல் 

சுற்றுமுடித்தல் 

சுற்றுமூலகம் 

சுற்றுவகுப்பு 
சுற்றுவிதிதம் ன 2 ee 

சுற்றோட்டம் os oe 

சற்றைக்கோத்தல் .. ல a 
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Rotor 

Circuit parameter 

Revolve, Winding 

To break circuit 

To make circuit 

Circuit element 

analysis 

Turns ratio 

Circulation 

Threading a circuit
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ரூ 

சூத்திரம் 
சூத்திரமாக்கல் 

சூரியகடிகாரம் 

சூரியகண திலைதேரம் 

ஞூரியக இரை நிலையாக்கி 

ஞூரியகளங்கத்தொழிற்பாடு 

சூரியகளங்கம் 

சூரியகளங்கவட்டம் . . 

சூரியகளங்கவலயம் 

சூரியகளங்கவெண்கள் 

சூரியரேகணம் 

சூரியப்பிரகாசம்ப திகருவி 

சூரியன்றருபாரமானிமாறுகை 

சூரியனதுபொங்கயெரிகை 

சூரியனின்காந் தமணடலம் 

சூல்கெல்வினர்விளைவு 

சூல்தொம்சனர்விளைவு 

சூல்விளைவு 

சூல்வெப்பநட்டம் 

சூலின்சமவலு 

சூலினாய்கருவி 

சூழ்பொருள்காட்டி , 

சூழுமேற்பரப்பு 

சூள் 

சூளை 

சூறாவளி ன 
சூறாவளிப்பேரமுக்கவிடம் ’ oe 

Formula 

Formulation 

Sundial 

Solstice 

Heliostat 

Sunspot activity 

Sunspot 

cycle 

Zone 

numbers 

Solar eclipse 

Sunshine recorder 

Solar barometric variation 

flare 

Sun’s magnetic field 

. Joule 

-Kelvin effect 

-Thompson effect 

effect 

heat loss 

Joule’s equivalent 

Joule’s apparatus 

Periscope 

Enveloping surface 

Torch 

Kiln 

Cyclone 

Anti-cyclone



செ 

செக்கன் 

செக்கனூசல் 

Oem, 'ம்நிறவொளிப்படவியல் 

செங்குத்தச்சுத்தேற்றம் 

செங்குத்தாகவெட்டுமண்டலங்கள் 

செங்குத்தான 

செங்குத்தானமேற்பரப்பு 

செங்குத்தானவெதிர்த்தாக்கம் .. 

செங்குத்தினம் 

செங்குத்து 
செங்குத்துச்சார்புகள் 

செங்குத்து த்தாய்த்தொகுதி 
செங்குத்துத் தாண்டல் 

செங்குத்து நிபந்தனைகள் 

செங்குத்துப்பிரிப்புகள் 

செங்குதீதுமையம் 

“செங்குத்துருமாற்றம் 
செங்குத்துவீசுகோடு . . 

செங்குத்துவேகம் 

செங்குத்தெறியம் 
செங்கோணம் 

செதுக்கல் 

செந்நிறக்&ழ்க்கதிர்கள் 

செந்நிறக்£ழ்க்க இர்வீசல் 

செந்நிறக்8ழ் நிறமாலை 

செந்நிறக்£ழ்ப்பெருங்கேடு 

செந்நிறக்ஹழொளிப்படவியல் 

செப்பஞ்செய்கை 

செப்பஞ்செய்கை வழுக்கள் 

செப்பமில்லாமின்னியற்றொடுகை 

செப்பமில்லாவெப்பவியற்றொடுகை 

செப்புவோற்றா மானி 

செம்மஞ்சணிறமுள்ள 

செம்மை 

செய்கருவி es 
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Second (Time) 

Seconds pendulum 

Infra-red photography 

Theorem of perpendicular axes 

Crossed. fields 

Normal, Perpendicular 

surface 

reaction 

Orthogonal family 

Perpendicular 

Orthogonal functions 

matrix 

Normal induction 

Orthogonal conditions 

Normal resolutions 

Ortho centre 

Orthogonal transformation 

trajectory 

Normal velocity 

Orthogonal projection 

. ,Right-angle 

Engraving, Etching 

Infra-red rays 

radiation. 

spectrum 

catastrophe 

Infra-red photography 

Adjustment 

Errors of adjustment 

Bad electrical contact 

thermal contact 

* Copper voltameter 

Orange 

Accuracy 

Operator
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செய்கை 

செய்கைப்பகுப்பு 

செய்கைமுறை 

செய்கைவரைவிலக்கணம் 

செய்ததுசெய்தன்முறை 

செய்்திபதிகருவி 

செய்முறை 

செய்முறையலகுகள் 

செய்முறைவிஞ்ஞானம் 

செயலின்றிய 

செயற்கைக்காந்தத் திண்மம் 

செயறகைக்கிடைததளம் 

செயறகைகளைர்மின்வீசல் .. 

செயறகைமாறுகை 

செயற்கைமுறைப்பிரிந்தழிதல் 

செயறகையான னு 

செயனமுறை ன 

செயின்றுவெனனறினறக்துவம் 

செயினறெலமோகவின்றீ 

செரசீன்மெழுகு 

செரன்கோவுகதிர்வீசல் 

செரிங்குப்பாலம் 

செரு... 
செருகுசாவி 

செல்வாக்குமண்டலம் 

செலப்பேன் 

செலவுத்தொகுதி 
செலனியக்கலம் 

செலனியச்சீராக்க 

செலனைற்று , 

செல்னைற்றுப்பளிங்கு 

செலுத்தல் 
செலுத்தலளியடைப்பு 

செலுத்தலூடகம் 

செலுத்தற்கம்பிகள் 

செலுத்தற்குணகம் னு 

செலுத்தற்கிறப்பியல்புகள் .. 

, செலுத்தற்றிறன் 
செலுத் தனட்டங்கள் 

Operation 

Operational analysis 

method 

definition 

Method of iteration 

Message register 

Process 

Practical unit 

science 

Inactive 

Artificial magnet 

horizon + 

radio activity 

transmutation 

disintegration 

Artificial 

Procedure 

St. Venant’s principle 

St. Elmo’s fire 

Ceresin wax 

Cerenkov radiation 

Schering bridge 

Plug 

Plug key 

Sphere of influence 

Cellophane 

Dissipative system 

Selenium cell 

rectifier 

Selenite 

crystal 

Transmission 

grating 

Medium of propagation 

Transmision lines 

coefficient 

characteristics, 

‘Transmissivity 

Transmission logses



செலுத்தி 
செலுத்துகைக்காவி 

செலுத்துகைமாறிலி 

செலுத்துகையெச்சலன் e 

செலுத்துங்குமாய் 

செலுத்துஞ்சில்லு 
செலுத்துஞ்சுற்று 
செலுத்துதண்டு 

செலுத்துநிலையம் 

செலுத்துபம்பி 

செலுத்துமின்னலைக்கம்பி .. 

செலுத்துவகை 

செவ்வகச்சுருள் 

செவ்வகத்தடுப்பு 

செவ்வகத்துவாரம் 

செவ்வகப்பிளவு 

செவ்வகம் 

செவ்வகலம் 

செவ்வகவுருவுள்ள 

செவ்வட்டக்கூம்பு 

செவ்வட்டவுருளை 

செவ்வாய் ட, 

செவ்வியமின்னியற்றொடுகை 

செவ்வியவெப்பவியற்றொடூகை 

செவி 

செவிக்குறிய 

செவிச்சவ்வு ன 

செலிப்புலச்சேர்மான .ததொனிகள் 

செவிப்புலத்தொடக்கம் 

செவிப்புலமேலெல்லை 

செவிப்புலவதர்வெண் 

செலிப்புலவதிர்வெண்மாற்றி 

செலிப்புலலீச்சுவி௫ 'தவரைப்படம் 

செலிப்புலவெல்லைகள் 

செவிப்புலன் " 

செவிப்புலனாகின்ற 

செவிப்புலளு தற்றன்மை 

் Mars 

23k 

Pilot, Directrix 

Propagation vector 

constant 

Transmission echelon 

Transmitting tube 

Driving wheel 

Transmitting circuit 
Driving shaft 

Transmitting station 

Force pump 

Transmitting aerial 

Mode of propagation 

Rectangular coil 

barrier 

aperture 

slit 

Rectangle 

Latus rectum 

Oblong 

Right circular cone 

cylinder 

Good electrical contact. 

thermal contact 

Ear 

Aural 

Har drum 

Aural combination tones 

Threshold of audibility 

Upper limit of audibility 

Audiofrequency 

transformer 

Audiogram 

‘Limits of audibility 
Audition 

Audible 

Audibility
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செவிபன்னி 

செலியமைப்பு ல 

செவியாலறியுமிசைப்பாகுபாடு 

செவியின்சமச்சீரின்மை 

செவியின்சுருதியுணர்திறன் 

செவியினுணர்துறன் 

செறிகரைசல் 

செறிசுமைகள் 

செறிவுக்கலம் 

செறிவுசசாய்வுவிததம் 

செறிவுத்திரை 
செறிவுப்பாம்பல் 

சென்கோயைவாக்கு வளிப்பம்பி 

. _Har phone 

Structure of ear 

Musical analysis by ear 

Asymmetry of ear 

Pitch sensitivity of ear 

Sensitivity of the ear 

Concentrated solution 

loads 

Concentration cell 

gradient 

Intensifying screen 

Intensity distribution 

Cenco-Hyvac air pump



சே 

சேகர்கோட்டுப்படம் 

சேகரின்முறை 

. சேசே-இணைப்பு 

சேணத்தானம் 

சேணத் தானமுறை 

- சேணிச்சுக்கல்வனோமானி 

சேணிச்சு நுணுக்குக்காட்டி 

சேதனப்பெள திகவியல் 

சேமன்வெள்ளி 

சேமிப்பறை 

சேமிப்புக்கலம் 

சேமிப்புக்கலன் 

சேமிப்புமின்கலவடுக்கு . 

சேய்மைப்புள்ளி 

சேய்மையாளுகை 

சேர்க்குஞ்சீப்பு 

சேர்க்குநேரம் 

சேர்க்கும்பாப்பு 

சேர்க்குமின்வாய் 

சேர்க்கை : 

சேர்க்கைவெப்பம் 

சேர்த்தவிலெசாந்திர்சார்பு .. 

சேர்மானத்தத்துவம் 

சேர்மானத்தொனிகள் 

சேர்மானம் 

சேர்மானியப்பளிங்கு 

சேரக்கட்டிய 

சேராவுறுப்புக்கள் 

சேளின் கடத்துதிறனாய்கருவி 
சேமரின்காந்தமானி 

. சேளின்காந்தமானியதிர்வு .. 

சேளின்முறை 

சேறுவாளி 

சேறுவாருதல் 

i) 

Segre chart 

Jaeger’s method 

JJ-coupling 

Saddle point 

method 

Zerniche galvanometer 

microsscope 

Bio-physies 

German silver 

Storage vault, 

cell 

Accumulator, Reservoir 

Storage battery 

Far point 

Remote control 

Collecting comb 

Time of collection 

Collecting area 

electrode 

Composition 

Heat of combination 

Associated Legendre function 

Principle of combination 

Combination tones 

Combination. 

Germanium crystal 

Built-in 
Non-combining terms 

Searle’s conductivity apparatus 

magnetometer 

magnetometer vibration 

method 

Dredger 

Dredging
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சை 

சைக்கட்பம்பி 22 

சைக்ளெத்திரன் : . 
சைபீரியவாகாயக்கல் 

சைபீரியமுட்டையுரு 2 

சைலல் லட 

சைன் ல 

சைன்கல்வனோமானி லக 

சைன்வளைகோட்டுச்சார்பு ... 

சைன்வளைகோட்டுமின்னியக்கவிசை 

சைன்வளைகோடுூ 

சைன்வளைவதிர்வு 

சைன்வளைவோட்டம் . 

சைன்றொடர் 

சைனலை 

சைனிபற்தனை . 

Bicyle pump : 

Cyclotron 

Siberian meteor 

oval 

Xylol 

Xylene 

Sine 

galvanometer 

Sinusoidal fonction 

electro-motive power 

Sine curve 

Sinusoidal vibration 

current 

Sine series 

wave 

condition



சொ 

சொட்டுவிளைவு . 

சொல்லிமின்கலோரிமானி ... 
சொல்லியின்கொதிநீராலிக்கலோரிமானி 

சொல்லியின்பரபின்மெழுகொளிமானி 

சொல்லியின் வேற்றுமைக்கொதி நீராவிக் 
கலோரிமானி . 

சொல்லியினொளிமானி 

சொலியோகூரீயரின் பரிசோதனைகள் 

226: 

Schottky effect 

’ Joly’s calorimeter 

steam calorimeter 

paraffin wax photometer 

differential steam calorimeter 

photometer 

Joliot-Curie experiments
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சோ 

சோட்சேல் 

சோதனைக்கருவி 

சோதனைக்குழாய் 

சோதனைத்தட்டு 

சோதனைத்தளம் 

சோதனைப்புள்ளி 

சோதனைப்பொருட்பகு தி 

சோ. தனையலையம் “ 

சோதனையேற்றம் 

சோதிக்கதிர்கள் 

சோ இக்குங்கூட்டம் 

சோதிக்குந்தட்டைகள் க 

சோதிக்குமரியம் 

சோதிக்குமுபகரணம் 

சோதிநிறமாலை 

சோதிப்புயல் , 

சோதிவலயம் oe 

சோடனின்றிணிவு நிறமாலைபதிகருலி 

சோடாக்கண்ணாடியரியம் 

சோடியச்சுவாலை 

சோடியதநிறமாலை 

சோடியவாலிவிளக்கு 

சோடியழிவு 

சோடியாக்கம் 

சோலீலினீடுசெய்கருவி 

சோற்றிப்பந்துமின்காட்டி 

. 

Shortt pendulum 

Test instrument 

tube 

plate 

Proof plane 

Test point 

specimen 

oscillator 

charge 

Auroral rays 

Testing set 

flats 

prism 

equipment 

Aurora] spectrum 

storm 

zone 

Jordan’s mass spectrograph 

Soda glass prism 

Sodium flame 

spectrum 

vapour lamp 

Annihilation of pairs 

Pair production 

Soleil’s compensator 

Pith-ball electroscope



ஞா 

ஞாமிற்றண்மைத்தூரம் 

ஞாமிற்றினிடமாறுதோற்றம் 

ஞாயிற்றினுயிர்ப்பு 
ஞாயிற்றுக்காந் தமண்டலம் . . 

-ஞாயிற்றுச்சத்தம் 
ஞாயிற்றுச்சுழற்சி 
ஞாயிற்றுச்சேய்மை 

ஞாயிற்றுச்சேய்மைத்தாரம் . . 

ஞாயிற்றுத்தொகுதி 
ஞாயிற்றுதிறமாலை 
ஞாயிற் று நிறமாலைபதிகருவி 

ஞாயிற்று நேரம் 

ஞாயிற்றுப்பெருக்கு 

ஞாயிற் றுப்பொட்டுநிறமாலை 

ஞாயிற் றுமாறிலி 

ஞாயிற் றுவட்டம் 

ஞாமிற்றுவெப்பம் ன 

ஞாயிற் நுவெப்பவழங்கல்லீதமானி 

ஞாமிற்றெறியொளிர்வு 

237 

Perihelion distance 

Solar parallax 

activity 

magnetic field 

noise 

rotation 

Apehelion 

distance 

Solar system 

spectrum 

Spectroheliograph 

Solar time , 

tide 

Sun-spot spectrum 

Solar constant 

cycle 

heat 

Pyrheliometer 

Solar prominence
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த் 

தக்கரின் வெப்பக்கம்பி நுணுக்குப்பன்னி 

தக்கை 

தக்கைத்திருகாணி 

தகட்டுப்பாய்ச்சல் 

தகட்டொளிர்வு 

550 
தகு தியொப்பெண் 

தகைப்மிமுவம் . 

,தகைப்பினீள்வளையத் இண்மம் 

துகைப்பு 

தகைப்புச்சுமவிணை 

துகைப்புவிசகாரவளைகோடு 

த. கொடசுற்று 

கங்கர்ச்சீராக்க 

தங்கல் 

தங்குதன் 

தங்குதன்சுருளி 
தங்குதனிழை 
தீங்குதனிழைவிளக்கு 

தசக்ராம் 

தசமக்கிராம் (த, இ.) 

தசமககூட்டு 

தசமமீற்றர் (த.மீ.) 

தசமீற்றர் (௧௪. மீ.) 

SLO 

தட்டுச்சிறப்பியல்புகள் 

தட்டுச்சுற்று 

தட்டுச்செலவு 

,தட்டுத்தடை 

தட்டுவழங்கல் 

தட்டிவோற்றளவு 

தட்டெச்சரிப்புக்கருவி 

கட்டை 

தட்டைச்சுருளி 

Tucker’s hot wire microphone 

Cork 

screw 

Laminar flow 

glow 

Lamina 

Figure of merit 

Stress tensor 

Ellipsoid of stress 

Stress 

couple 

Stress-strain eurve 

R. C. circuit 

Tungar reotifier 

Stagnation 

Tungsten 

spiral 

filament 

lamp 

Decagram 

Decigram 

Mantissa 

Decimeter 

Decameter 

Pan, Tray, Disc, Plate 

Plate characteristics 

circuit 

dissipation 

resistance 

supply 
voltage 

Dise siren 

Vane 

Flat spiral



தட்டோட்டத்துண்டிப்பு 
தட்டோட்டம் ட 

தடக்குக்கள் 

தடங்கல் 

தடங்கல்விதிதம் 
தடங்கலிணைப்பு 

தடங்கற்காவி 

தடங்கற்பொருத்தம் 

தடம் 

கதுடவடிவமின்னலைக்கம்பி .. 

தடித்தகாந்தவில்லைகள் 

தடித்ததகடு ய 
தடித்த நிலைமின்னியல்வில்லைகள் 

தீடி.த்தபடலம் 

தடித்தவில்லை 
குடுக்கை 

தடுக்கைத் தட்டு 

தடுத்தல் 

தீடுதிறன் 
தடுநிலை நிக்கல்கள் 

தடுப்பு 

தடுப்புக்கருவி 

தடுப்புப்படைச்£ராக்கி 

தடூப்புப்பரிவலு 

தடுப்புமுறைக்கதிர்வீசல் 

தடுப்பின்புகவிடுதன்மை 

தமோறுதல் 

தடை 

தடைகொள்ளளவவலை 

தடைகொள்ளளவிணைப்பு .. 

கதுடைகொள்ளளவிணைப்புப்பெருக்க 

தடைச்சுருள் ் 

தடைப்பெட்டி 

,தடைப்பொூவு 

தடைவாயுவமுக்கமானி 

தடையலகு 
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Plate current cut-off 

Plate current 

Obstacles 

Impedance 

ratio 

coupling 

vector 

Matching impedance 

Loop 

Aerial loop 

Thick magnetic lenses 

. plate 

electrostatic lenses 

film 

lens 

Bafile 

. Plate 

Resist 

Resistivity 

Crossed nicols 

Brake 

Arrestment 

Barrier layer rectifier 

- Brake horse power 

Braking radiation 

Transparency of a barrier 

Stagger 

Resistance 

-capacitance net 

Capacity resistance coupling 

Resistance-capacity coupled amplifier 

coil க 

box 

leak 

manometer 

Unit of resistance
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தடையிணைப்பு 

.,தடையின்வெப்பநிலைக்குணகம் 

.தடையுபகரண நிறப்பரிபாடை 

,தடையுபகரணம் 

தடையொப்பீடு 

தடைவலை 

தடைவெப்பமானி 

தண்டலையெஞ்சின் 

தண்டு 

.தணிக்காத அலை 

தணிக்காத அலைவுகள் 

தணிக்குஞ்சுற்று 
கணிக்கும் வாயு 

தணி த்த இசையலைகள் 

தணித்த சுற்று 

தணித்தல் 

தணித்தவதிர்வு 

தணித்தவலை 

தணித்தவலைவு 
தணித்தற்காணி 

தந்தி 
குந்திச்சமன்பாடு 

தந்தி செலுத்தி 
தத்தி முறை + 
தீழ்திமுறைச் செய்தியனுப்புகை 

தந்தியூசி 
குத்திவாங்? 

தப்பல்வேலை 

தப்பி 

தப்பியோடியிலத் இரன் 

தப்புதீதூரம் 

தீப்புநிகழ்தகவு 
தப்புவலயம் 

தப்புவிளைவு 

தரவு 

தராசு 

.. Resistance coupling 

Temperature coefticient of resistance 

Resistor colour code 

Resistor 

Comparison of resistances, 

Resistance net 

thermometer 

Reciprocating engine 

Shaft _ 

Undamped wave 

_ oscillations . 

- Quenching circuit 

gas 

Damped harmonic waves 

circuit 

Quenching, Damping 

Damped vibration 

wave 

oscillation 

Damping factor 

Telegraph, String 

equation 

transmitter 

Telegraphy 

Telegraphic communication 

Telegraph needle 

reeeiver 

Work of escape 

Escapement 

Run-away electron 

Skip distance 

Escape probability 

Skip zone 

effect, 

Data 

Balance



தராசினுணர்திறன் 

தசாசினுறுதிநிலை 
,தராசுத்தட்ட 

தராசுத்தண்டு 

தராசுத்துலா 

தரைக்கீழ் 

தரைக்&ழ்ச்சாய்வுவிதெம் 

தரைக்கழ்நீர் 

தரைக்£ழ்ப்பரிசோதனை 

தரைக்€ழ்வெப்பறிலை 
,தரைக்கீழுள்ளமுதற்கம்பிகள் 

தலை8ழ் வி௫தசமம் 

,தலை8ழ்விம்பம் 

தலை$மோதல் 

தலைமைச்சக் இச்சொட்டெண் 

தலைமைத்தகைப்பு 

தலைமைத்தளம் 

தலைமைத்தன் வெப்பம் 

தலைமைத்துடிப்பு 
தலைமைத்தொடர் 

தலைமைப்புள்ளிகள் 

,தலைமைமணிக்கூடு 

தலைமையச்சு 

தலைமையாள்கூறுகள் 

கலைமையான் 

கலைமைவாயில் 

தலைமைவெட்டுமுகம் 

தலையீடு 
தலையீட்டுப்பட்டை 

தலையீட்டுமானி 

தலையீட்டுமானியின் பிரிவலு 

தலையீட்டுவடிவம் oe , 

,தலையீட்டுவரிசை 

தலையீட்டுவிளிம்பு 

தலையீட்டுவிளிம்புகளின் கட்புலனாகு தன்மை 
தகலோடைட்டுக்கலம் 
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Sensibility of balance 

Stability of balance 

Balance pan, Balance scale 

staff 

beam 

Underground 

gradient 

water 

experiement 

temperature 

_ Mains 

Reciprocal proportion 

Inverted image 

Inversion 

Principal quantum number 

stress 

plane, Cardinal plane 

specific heat 

Master pulse 

Principal series 

points, Cardinal points 

Master clock 

Principal axis 

co-ordinates 

Dominant 

Master valve 

Principal section 

Interference 

band 

Interferometer 

Resolving power of interferometer 

Interference pattern , 

Order of interference . 

Interference fringe 

Visibility of interference fringes 

Thalophide cell
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தீலோயுருக்கு 
தவாளித்தகப்பி 

தவாளித்தநிறமாலைகள் 

தவாளிப்பு 

தவிர்க்கத்தக்க 

தவுண்செண்டிறக்கம் : 

தவுண்செண்டின்றீப்பொறியிறக்கக் கொள்கை 

தகவுண்செணடுகுணகம் 

தவுண்செண்டுபிரதேசம் 

தள்ளலிழுவைத் தொடுப்பு 

தள்ளலிழுவைப்பெருக்க 

தள்ளலிழுவைமாற்றி 

தள்ளுகை 

தள்ளுதல் 

தளகுவிவுவில்லை 

,தளகுவிவுள்ள 

தளகுழிவுலில்லை 

தளகுழிவுள்ள 
தளம் 

தளமுனைவாக்கம் a 

,தளமுனைவுகொண்டவொளி 

தளர்ச்சிக்காலம் 

"தளர்ச்சித்தோற்றப்பாடு 

"தளர்ச்சிமுறை 

தளர்ச்சியலையம் 

தளர்ந்தவிணைப்பு 

,தளவலை 

தளவலையண்ணளவு 

தளவளியடைப்பு 

,தளவாடி 

தற்கடத்துதிறன் 
தற்கனவளவு 

த ற்கொள்ளவளவு 

தீற்சாருகை 

Stalloy steel ° 

Grooved pulley 

Channelled spectra, 

Channel 

Negligible 

Townsend discharge 

Townsend’s theory of spark discharge 

Townsend coefficient 

region 

Push-pull connection 

amplifier 

transformer 

Repulsion 

Repel 

Plano-convex lens 

Plano-convex 

concave lens 

concave 

Plane 

polarisation 

polarised light 

Time of relaxation 

Relaxation phenomena 

methods 

oscillator 

Loose coupling 

Plane wave 

approximation 

grating ன 

mirror OM 

Specific conductivity 

volume 

Self-capacity 

bias



தற்சுழற்சி 
தற்செயலானவழு 

,தற்செயலானவுடனிகழ்ச்சகள் 

,தற்செயலானவெண்ணிக்கை 

தற்பதிவு நுணுக்கொளிமானி 

தற்பரவல் 

தற்பிரகாசமான 

தற்றடை 

தற்நூண்டல் 

தற்றாண்டற்கொள்ளளவு 

தற்றூண்டுதிறன் 
தீற்நூண்டுதிறனலகு 
தற்றொடை 

தறைதல் 

,தன்கொள்ளளவுத்திறன் 

தன்மாற்றி 
தன்முனைவுநான்முகத் திண்மம் 

தன்மை உ 

தன்மையின்சுருக்கியசமன்பாடு 

STS COE 

தன்வெப்பம் 

தன்னலைவு 

,தன்னிசைவானமண்டலம் .. 

தன்னியக்கக்கனவளவாளுகை 

துன்னியக்கமுள்ள . 

தன்னியக்கலீசுகஇர்பதியியல் 

,தன்னியக்கவுரு.மாற்றி oe 

தன்னிலைமின்னளவியற்றொபப்பு 

தன்னீர்ப்பு 

தன்னீர்ப்புப் போத்தல் 

தின்னுருவைடதல் 

தன்னுருவடைதற்குணகம் . . 

_ தன்னுருவடைவிசை 

் தன்னைத் தாங்குவில் 

,தன்னொலிர்வுள்ள 
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Specific rotation 

Accidental error 

.-, Chance coincidence 

Accidental counts 

Self-recording microphotometer 

diffusion 

luminous. 

Specific resistance 

Self-induction 

Specific inductive capacity 

Self-inductance 

Unit of self inductance 

Self-adjoint 

Rivet 

Permittivity 

Auto-transformer 

Self-polar tetrahedron 

Property 

Reduced equation of state 

Self-force 

Specific heat 

Self-oscillation 

-consistent field 

Automatic volume control 

Automatic 

Autoradiography 

Autotransformer 

Idiostatic connection 

Specific gravity 

bottle 

Restitution 

Coefficient of restitution 

Force of restitution 

Self-sustaining arc 

-luminous
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ச் 

,கனக்குத்தோன்றுதுலக்கம் 

SNES DIS Done + +. 

தனிக்கருவி 

தனிச்காந்தமானி 

.தனிச்சமவலுவில்லை 

தனிச்சமவலுஷவசல் 

தனிச்சிதறல் 

தனிச்சுருத 

தனித்தடை . 

தனித்தன்மைத்தேற்றம் 
தனித்தன்மையுள்ள 

தீனிநிர்ணயம் 

தனிநிலைமைமோட்டர் 

தனிருணுக்குக்காட்டி 

தனிநேரம் 

தனிப்பருமன் 

தனிப்பளிங்கு * 

தனிப்பூச்ிெம் 

தனிப்பெறுமானம் 

,கனிமானி 

தனிமின்சலம் 

தனிமின்மானி 

தினிமையாக்கயே சுமை 

தனிமையாக 'தாகுதி 

தீனியலகு 

தீனியலகுமுறை 
தீனியளவு 

தினியளவுத்இட்டம் 
தனியான 

தனியிசைய 'இர்வுகள் 

தனியிசையலை . 

தனியிசையலையத் ,தினவைச்சார்பு 

தனியிசையலையம் 

தனியிசையியச்கம் we 
தனியுருப்பெருக்குங்கண்ணாடி 

oe 

Subjective brightness 

Single ray direction 

Absolute instrument 

Imagnetometer 

Simple equivalent lens 

pendulum 

Single scattering 

Absolute pitch 

resistance 

Uniqueness theorem 

Unique 

Absolute determination 

Single phase motor 

Simple microscope 

Absolute time 

magnitude 

Single erystal 

Absolute zero 

Norm 

Absolute gauge 

Simple cell 

Absolute electrometer 

Isolated load 

system 

Absolute unit 

system of -units 

measurement 

scale 
"Vyas 

Absolute 

Simple harmonic vibration 

wave 

’ Wave function of simple harmonic 
oscillator 

Simple harmonic oscillator 

motion 

magnifying glass



தனியுவோற்றாக்கலம் 

தினியுவோற்று 
தனியூசல் 

தனியோம் 

துனிவாயுவமுக்கமானி 

தனிவிரிவ 

தனிவிரிவுக்குணகம் 

தனிவெப்ப நிலை 
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Simple voltaic cell 

Absolute volt 

Simple pendulum 

Absolute ohm 

manometer 

expansion 

coefficient of expansion 

temperature



246 

தா 

தாக்கக் கதிர்கள் Actini¢ rays 
தாக்கத்தத்துவம் ன .. Action principle 

தாக்கத்தொகையீடு integral 

.தாக்கச்சிகச்சை Actinotherapy 

தாக்கம் Reaction 

தாக்கமாறி 2 .. Action variable 

தாக்கமானி Actinometer 
தாக்கர்விளைவு Stark effect 
தாக்கவெப்பம் Heat of reaction 
தாக்கவேகம் .. .. Reaction velocity: 
தாக்குகுற்றி oe .. Ram 

தாங்கி Supporter, Buffer 
தாங்கேளும் நிரல்களும் Supports and columns 
தாங்கப்பெருக்க -. Buffer amplifier 

தாங்குகுழி ன .. Socket 
தாங்குதல் Support 
தாசன்வால்கல்வனோமானி . . D’Arsonval galvanometer 
தாஞ்சன் Tangent 
தாஞ்சன் காந்தமானி magnetometer 

தாஞ்சன் விதி law 
தாஞ்சன்கல்வனோமானி galvanometer 
காமதக்கம்பி ் Delay line 
தாமதம் Retardation 

தாமதித்தவுடனிகழ்ச்சி Delayed coincidence 
தாமதித்தவொடுக்கம் condensation 
தாய்த்தொகுது ன் Matrix 
தாய்த்தொகுஇகளின் மாற்றம் Transformation of matrices 

தாய்த்தொகுஇச்சுவடு .. Spur of matrix 
தாய்த்தொகுதிமூலகம் .. .. Matrix element . . 

தாய்த்தொகுதிமின் ஐகன்பெறுமானங்கள் . . Higen-values of matrix 
தாய்த்தொகுஇயின் சுவடு ... Trace of matrix 
காய்த்தொகுஇயின்றலை£ழ் Reciprocal of matrix 
தகாய்த்தொகு திமினிடமாற்றம் Transpose of matrix 
தாய்த்தொகுதியுருமாற்றம் Transformation of matrix 
தாய்த்தொகுதியை மூலைவிட்டமாக்கல் Diagonalisation of matrix



தாய்த்தொகுதிவகைக்குறிப்பு 

தாய்மகளுயிர்ப்பு 

தாய்முத்துமுகல்கள் 

தாய்நூலகம் 

தாரை ் 

,தாரைக்கொள்கை 

தாரைச்சுவாலை 

் தாரைச்செலுத்துகை 

தாரைபோக்குபம்பி 

தாரைவிமானங்கள் 

காலம்பேட்டியன் 

Ss ஈலம்பேட்டின்ற ,த்துவம் 

தாழ்சுருதி 
STP Som. 

தாழ்ந்தகலோரிப்பெறுமானம் 

தாழ்ந்தசத்திச்சிதறுகை 

தாழ்ந்த நிலையானபுள்ளி 

தாழ்த்தவதிர்வெண் 

.தாழ்ந்தவமுத்தம் 

தாழ்ந்தவுவோற்றளவிறக்கம் 

தாழ்ந்தவுவோற்றளவுவில் . . 

தாழ்புகுவடி 

தாழ்வலுநுணுக்குக்காட்டி .. 

தாற்வலுப்பொருள்வில்லை . . 

தாழ்வெப்பநிலை 

தாழகலக்கோடு 

தாழமுக்கம் 

தாழமுக்கமானி 

தாழமுக்கமுலெறை 

தாழி 
தாழிமுவிசை 

தாழியுமுடியும் 
தாழமுவோற்றடுக்கு ட oe 

தாற்றனின் பகுதியமுக்கவிதுி . 

தானாகநேர்வரிசையாக்கு நிறமாலை பதிகருவி 

தானாகதேர்வரிசையாக்கு நிறமாலைமானி .. 
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Matrix representation 

Parent-daughter activity 

Mother-of-pearl clouds 

Parent element 

Jet 

Theory of jets 

Jet flame 

propulsion 

exhaust pump 

planes 

D’Alembertian 

D’Alembert’s principle 

Low pitch 

resistance 

calorific value 

energy scattering 

Lower fixed point 

Low frequency 

potential 

voltage discharge 

voltage arc 

pass filter 

power microscope 

objective 

temperature 

latitude 

pressure 

gauge 

cloud chamber 

Trough 

Low tension 

Troughs and crests 

Low tension battery 

Dalton’s law of partial pressure 

Auto-collimating spectrograph 

spectrometer
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தானியலினீரமானி 

தானியற்கலம் 

தானேகதிர்வீசல் 

தானேகாலல் 

தானேசுற்றுன்ற 

தானேசெய்கன்றமுறை 

தானேதணிக்ன்ற 

தானேதாக்குன்ற 

தானே தாங்குகின்ற 

தானே தொடக்குன்ற 

தானே நிரப்புசன்ற 

தானே நிலை நிறுத்திய 
தானே நேர்மாரறாக்கம் 

தானே நேர்வரிசையாக்கல் . , 

தானேபதினன்ற 

தானேபிளவுபடல் 

தானேவேகம்வளர்கன்ற .. 

Daniell’s hygrometer 

Daniell cell 

Spontaneous radiation 

emission 

Self-winding 

Spontaneous process 

Self-quenching 

-acting 

-sustaining 

-starting 

replenishing © 

-maintained 

-reversal 

-collimation 

-recording 

Spontaneous fission 

Self-accelerating



தி 

இசை 

,இசைக்கோசைன் 

'திசைக்கோரியல்புடைமை 

'இசைக்கோரியல்புள்ள 

'திசைக்கோரியல்புள்ளவூடகங்கள் 

திசைகாட்டி 

இிசைகாட்டியின் கால்வட்ட விலகல். 

,திசைகாட்டியின் நாற்றிசைகள் 

இசைகாட்கோந்தத் திண்மம் 

,இசைகாட்டுமூசி 

'தஇிசைகாண்கருவி 

'இிசைகொள்பப்பு 

'இசைகோட்சேர்க்கை: 

,திசைகோள் 

,திசைகோளியல்பு 

,திசைச்செறிவு. 

இசைத் தடக்கை 

,திசைப்பெறுதி 

இசைமாற்றி 
,திசையியல்புகள் 

இசைவிற்சத் திச்சொட்டெண் 

'திசோற்றிபாலம் 

திட்டப்பின்னமுறை 

இட்டம் 

இட்டமான 

திட்டமான தரவு 

திட்ட மானவளவு 

திண்டல்விளைவு 

திணடற்சிதறல் 
,தஇண்மக்கோணம் 

,தஇண்மங்களிடையுள்ள பரவல் 

திண்மத்தின் பரவல் 

திண்மத்தோற்றங்காட்டி 

தஇண்மத்தோற்றங்காட்டிதரும் பார்வை 

திண்மத்தோற்றங்காட்டூ்ற 
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Direction 

cosine 

Anisotropy 

Anisotropic 

media 

Compass 

Quadrantal deviation of compass 

Cardinal points of the compass 

Compass magnet 

needle 

Direction finder 

Directed area 

. , Orientation 

Bearing (compass) 

Directive property 

Directional intensity 

baffle 

derivative 

Commutator 

Directional properties 

Azimuth 

Azimuthal quantum number 

De Sauty bridge 
Method of exact fraction 

Precision 

Precise, Exact 

data 

measurement 

Tyndall effect 

scattering 

Solid angle 

Interdiffusion of solids 

Diffusion of solid 

Stereoscope 

Stereoscopic vision 

Stereoscopic
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திண்மத்தோற்றங்காட்டும் படப்பெட்டி 

திண்மநிலை 

திண்மம் 

திண்மமாதல் 

திண்மவாரையன் (அலகு) .. 

திண்மவிசையங்கள் ் 

,இணிக்குமொடுக்கி 

,திணிவலகு 

,திணிவளவுதஇட்டம் 

திணிவு 
திணிவுக்காப்பு 

இணிவுக்குணகம் 

திணிவுக்குறை 

இணிவுத்தாக்கவிதி 
திணிவுத்திருத்தம் 
இணிவுநிறமாலை 
,திணிவதிறமாலைகள் 

திணிவுமாற்றம் 
,திணிவுமையம் +. 

திணிவுமையவாள்கூற்றுத்தொகுத 

, திணிவுவளம் 

,திணிவுவேகக்காப்பு 

திணிவுவேகச்செயகருவி 

,திணிவுவேக நிறமாலை 

,திணிவுவேகவகைக்குறி 

திணிவுவேகவடி 

தஇிணிவுவேகவெளி 

திணிவுறிஞ்சல் 

இணிவுறிஞ்சற்குணகம் 
,திணிவெண் . 

இிபுரோசிவியலைகள் 

திபுரோசிவியலைநீளம் 

தியூதலலைவுபதிகருவி 
தியூதற்கல்வனோமானி 

,தியோடலைந்று 

திரட்டியவகைக்குறிப்பு 

திரல்பல்பொல்லோக்கரின்றராச 

Stereoscopic camera 

Solid state 

Solid 

Solidification 

Steradian 

Solid harmonics 

Padding condenser 

Unit of mass 

Mass scale 

Mass 

Conservation of. mass 

Coefficient of mass 

Mass defect 

Law of mass action — 

Mass correction 

spectrum 

spectra 

conversion 

Centroid, Centre of mass 

Centre of mass coordinate system 

Mass abundance 

Conservation of momentum 

Momentum operator 

spectrum 

representation 

filter 

space 

Mass absorption 

coefficient 

number 

De Broglie waves 

Wave length 

Duddell oscillograph 

galvanometer 

Theodolite 

Lumped representation 

Threlfall and Pollock’s balance



'இரவக்கந் தகவீரொட்சைட்டு . , 

,தஇிரவக்காபனீரொட்சைட்டு 

'இரவங்களினிமுவிசைவலு .. 

'திரண்முடல் 

திரவத்தின் பரவல் 

,திரவப்படலம் 

திரவம் 

இதிரவமாக்கிகள் 

திரவமில்பாரமானி 

'திரவவமழுக்கன்மானி 

திரவவமோனியா 

,திரவவளி 

.திரவவளிப்பொறி 

,திரவவிழை 

,திரவலீலியம் 

'திரவவைதரசன் 

,திரவவொட்சிசன் 

இரவியங்களின் காந்தவியல்புகள் 

திரவியம் .. 

'திரவுத் தநோபிலர்பரிசோதனை 

திரவுத்தனின் விதி 
திரள் 

Bene 

,திரளனிலை 

,தரளுதல் ன 

திராகன்றுளைக்கொள்கை .. 

,திராக்குசமன்பாடு 

இராக்குதெலுத்தாச்சார்பு .. 

,திசாம்பாதைகள் ் 

திரான்௫த்தர் 

,திரான்சித் திரனலையம் 

திரிகோண கணிதச்சார்பு 

திரிகோணகணிதத் தொடர். . 

'திரிகோணகணிதமுறையண்ணளவாக்கல் 

'திரிகோணகணிதவட்டவணை 

,திரிகோணகணிதவழுக்கள் .. 

,திரிகோணகணிதவிூதங்கள் 
* 

10 ——-J. N. B 18083 (9/59) 
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Liquid snlphur dioxide:-, 

carbon dioxide < 

Tensile strength of liquids 

Cumulus 

Diffusion of liquid 

Liquid film 

Liquid , 
Liquefiers 

Aneroid barometer 

Piezometer 

Liquid ammonia 

air 

trap 

thread 

helium 

hydrogen 

oxygen 

Magnetic properties of materials 

Material 

Trouton and Noble’s experiment 

Trouton’s rule 

Aggregate 
Aggregation 

State of aggregation 

Coagulate 

Dirae’s hole theory 

Dirac equation 

Dirac Delta function 

Tram lines 

Transistor 

Transistron oscillator 

Trigonometric function 

series 

approximation 

tables 

errors 

Trigonometrical ratios
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இரிிலேமினெல்லை நிபந்தனைகள் 

இரிந்தவலைகள் ms 

திரிந்தவிடம் 

தரிந்தவிம்பம் 
திரிவு 

் திரிவுக்குரியவலைகள் 

Sparen 

இருகாணிக்குடூமி 

... திருகாணிச்சாவி 

் ப் இருகாணிச்சுரை 

.. இிருகாணிநுண்மானி 

இருகாணிப்புரி 

திருகாணிப்புரியிடைகத்தூரம் 

இருகாணிமானி 

'இருகாணியியக்கம் 

இருகாணியின்புரி 

திருசிக்குமாய் 

திருகுத்தூ£ரக 

திருகுதுறப்பணம் 

திருத்தம் 
திருத்தமான 
திருப்பி 

திருப்புதல் 
இருப்புதுறவளையம் 

திருப்புதிறன் விதி 
திருப்புதிறனீள்வளையவுரு .. 

திரும்பல் 

திரும்பற்காந்தமானி 

திரும்பற்சுவடு 

திரும்பற்சுருள்கள் 

திரும்பற்புள்ளி 
திரும்பறறிருப்புதிறன் 
இிரும்பிப்பளிச்சடல் 

திரை 
இிரைச்சுற்று 

,திரைச்செலவு 

திரைத் தடை 

Dirichlet boundary conditions 

Distorted waves ~ 

space 

. image 

Distortion 

Distortional waves 

Screw 

head. 

Wrench. 

Nut screw 

Micrometer screw gauge 

Screw thread 

Pitch of a screw 

Screw gauge 

motion 

Thread of a screw 

Wrench pipe 

Jack screw 

Twist drill 

Correction, Accuracy 

Exact 

Shunt 

Shunt 

Momental ellipse 

Law of moments 

Momental ellipsoid 

Deflection (Deflexion) 

magnetometer 

Return trace 

Deflection coils 

Turning point 

moment 

Flask back 

Screen 

circuit 

dissipation 

resistor



Boor s Bett . 

Bent g Hund ஸு 

,திரைத்தெற்றலையம் 

,திரைநெய்யரி 

'திரைநெய்யரிக்குழாய்கள் 

',திரைநெய்யரிநால்வாய் 

திரையிடல் 

,திரையிடுமிரட்டை . 

திரையுவோற்றளவுவழங்கு . . 

Borngen} : 

திறந்தகுழமாய் 
திறந்தசுற்று 

. திறந்த முனைத்திருத்தம் 

இறதந்தவைப்பு 
திறந்தவைப்பு நேரம் 
திறந்தவைப்புமானி 
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Triton 

Tritium 

Tri-tet oscillator 

Sereen grid 

tubes 

tetrode 

Screening 

doublet 

Screen voltage supply 

Dewar flask 

Open pipe 

circuit 

end correction 

Exposure 

time 

meter
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8 

தீ-அடுக்கு 
இக்களிமண் 

இச்கற்கண்ணாமி. 
இக்கிளறி 

இ-கோடுகள் 

.தஇசலெஞ்சின் 

.இத்தரிசியின்சமன்பாடு 

இத்தரிசியினது நிலைச்சமனபாடு 

தீப்பறறாத 
தீப்பொறி 

தீப்பொறிச்செரு9 

தப்பொறிச்செலுத த 

கீப்பொறிநிறமாலை 

தீப்பொறி நீளம் 

இபபொறியழமுத்தம் 

இப்பொறியிடைவெளி 

தீப்பொறியிறக்கம் 

இமானி 

இமின் 

,இமின்பளிங்கு 

இயணைகருலி 

'தியணையெஞசின் 

தீராந்தி 
தவண்டகோளம் 

தீவர்த்து 
தீற்றாச்சார்பு 

D-Layer 

Fire clay 

Flint glass 

Poker 

D-lines 

Diesel engine 

Dieterici’s equation 

of state 

Fireproof 

Spark 

plug 
transmitter 

spectrum 

Length of spark 

Sparking potential 

Spark gap 

discharge 

Pyrometer 

Pyro-elecizicity 

Pyro-electrie crystal 

Fire extinguisher 

engine 

Girder 

Island universe 

Torch 

Theta function
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அடிக்குமுடுக்கள் 

துடிக்குமோட்டம் 

துடித்தல் 
துடிப்பகலம் 

துடிப்பகலமாககி 

துடிப்பின்வகையீடு 

துடிப்பு 2 

துடிப்பு நறுக்குஞ் சுற்றுக்கள் 

துடிப்பு நீட்டுச்சுற்று 
அடிப்புச்சுற்றுக்கள் 

துடிப்புப்பிறப்பாக்கி 

துடிப்புப்பெருக்கி 

துடிப்புப்பெற்ற அலையம் 

துடிப்புப்பெற்றசைக்களத் தரன் முறை 

துடிப்புவடிவங்கொள்ளுஞ்சுற்று 

துடிப்புவடிவம் 

துடிப்பு வழங்கி 

துடிப்பேறுங்காலம் 

துடிப்பொருநிலமையாக்கம் 

துடுப்புச்சில்லு 

துடைப்பம் 

துடைப்பவிறக்கம் 

அண்டிப்பதிர்வெண் 

துண்டிப்பு 

அுண்டிப்புவோற்றளவு 
ண்டு 

துணிக்கை 

துணிக்கைகளின் படைப்பு 

துணிக்கைச் சுவடு 

துணிககை சிதறல் 

துணிக்கையியக்கவிசையியல் 

துணிக்கையின் சத்திச் சமன்பாடு 

துணிக்கையின்றிணிவு வேகத்திருப்புதிறன் .. 

துணிக்கை வேகவளர்கருவி 

துணிதற்றகவு 
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Pulsating stars 

current 

Pulsatance 

Pulse width 

broadener 

Differentiation of pulses 

Pulse 

clipping circuits 

lengthening circuit 

circuits 

generator 

amplifier 

Pulsed oscillator 

cyclotron method 

shaping circuit 

shape 

Pulser 

Rise time of pulse 

Pulse synchronisation 

Paddle wheel 

Brush 

discharge 

Cut-off frequency 

Cut-off 

voltage 

Segment 

Particle 

Creation of particles 

Track of particles 

Scattering of particles 

Particle dynamics 

Energy equation of a particle 

Moment of momentum of a particle 

Particle accelerator 

Determinacy
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துணிதற்றகவுத்தத்துவம் 
துணிபு 
துணைக்கருவி 

துணைக்கலங்கள் 

துணைக்காலல் 

துணைக்குவியம் 

துணைச்சாய்வுவி௫தம் 

துணைச்சுருள் 

துணைச்சுற்று 

துணைத்தாச்கம் 

துணைநிபந்தனை 

துணைநிறம் 
துணைநிறமாலை 

துணைப்பீற்றாக்கஇர்கள் 

துணைப்பொறி 

துணைமின்கலவடுக்கு 

BTL SS 
துணையச்சு 

துணையண்டக்கதிர்கள் 

அணையலைகள் 

துணையலைச்சூழி 

துணையான 

துணையிலத் தரன் 

துணையுயர்வுகள் 

துணையெதிர்த்தாக்கம் 

துணையோட்டம் 

துணைவட்டம் 

துணைவழியாற்செல்லல் 

துணைவழியொடுக்க 

துணைவிம்பம் 

துத்தனின் சோதனை 

துப்புரவாக்க 

துப்பினின்றேற்றம் 

தப்புதல் 

துப்புரவாக்கல் 

துப்புரவாக 

துப்புரவாக்குன்ற 

துப்புரவு 

Principle of determinacy 

Determination 

Accessory 

Secondary cells 

emission 

focus 

Cogradient 

Secondary. coil 

circuit 

action 

Auxiliary condition 

Secondary colour 

spectrum 

beta rays 

Gear 

Secondary battery 

source 

axis 

cosmic rays 

waves 

Envelope of secondary waves 

Secondary 

electron 

maxima 

reaction 

current 

Auxiliary circle 

By-passing 

By-pass condenser 

Secondary image 

Tutton’s test 

Detergent 

Dupin’s theorem 

Sputtering 

Elutriation 

Elutriator 

Detergent 

Detergency



துப்பெரியின் கோடுகள் 

துரம்போன் 

துருத்தி 
துருவுசுருள் 

துருவுவிளக்கு 
துரொல்லிவசு 

துலக்கக்காலி 

துலக்கம் 

துலக 

துலக்குதல் 

துவக்கின் பின்னடிப்பு 

துவாரப்பருமன் oe os 

துவாரம் oe 

துவைமன்கிரீனர் தலையீட்டுமானி 

துளி 

துளியின் பக்கப்பார்வை 

துளியுண்டாதல் 

துளை க கச 

துளைத்தல் 
துளையீடு 
துறப்பணம் oe, os 
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Duperrey’s lines 

Trombone 

Bellow 

Search coil 

light 

Trolley-bus 

Bright emitter 

Brightness, Lustre 

Polish 

Polish 

Recoil of a gun (Kick of a gun) 

Aperture 

Aperture 

Twyman and Green’s interferometer 

Globule 

Drop profile 

Formation of drops 

Bore 

Bore 

Perforation 

Drill
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om 

தூக்கி 

தூசிக்கருக்கள் 

தாட்கோணல் 

தூாண்டல்வலயம் 

ஞாண்டலான்மின்னேற்றுதல் 

ஞாண்டலிணைப்பு 

தூண்டலில்லாச் சுருள் 

ஞாணடலில்லாச்சுற்றல் 

ஞாண்டவில்லாக் கடை 

தாண்டலோடடம் 

தூண்டலோட்ட விதிகள் 

தூண்டற்குழமாய் 

தூாண்டற்கோடுகள் 

தூண்டற்சுருள் 

ஞாண்டனமுறையிணைப்பு 

தூண்டனமுறையெதிர்த்தாக்குதிறன் 

தூண்டி 

ஞூாணடியகதிர்வீசல் 

கதாணடியகாந்தப்பாயம் 

SACOM GWT Hid 

தூண்டியகாலல் 

தூண்டியசளொர்மின்லீசல் 

தூாண்டியமண்டலம் . 

தூண்டியமினனியக்கவிசை . , 

தாூண்டியமேற்காவுகை 

தாணடியவதிர்வு 

_ தூண்டியவேற்றம் 

தாணடுதிறஷப்பீடு 

தாண்மாறை 

BIS SVC 

தூத்தேரியம் 
தூமாசுமுறை 

தூய்மையில் நிறமாலை 

தூயசுரம் 

Jack 

Dust nuclei 

Powder diffraction 

Induction zone 

Electrification by induction 

Inductance coupling 

Non-inductive coil 

winding 

resistance 

Induced current 

Laws of induced currents 

Tube of inductance 

Lines of inductance 

Induction coil 

coupling 

Inductive reactance 

Inductor 

Inductive radiation 

Induced magnetic flux 

magnetism 

emission 

tadio-activity 

field 

electromotive force 

Forced convection 

Induced vibration 

charge 

Comparison of inductances 

Powder method 

Deuteron 

Deuterium 

Dumas method 

Impure spectrum 

Pure note



தூய நிறமாலை 

தூயநிறமாலையாக்கம் 

தூரப்பார்வை 

தூலோன்பெற்றிற்றர் விதி .. 

ஞூாவாரவிசைக்குழல் 

தூஞரு 

தூறு 

259. 

Pure spectrum 

Production of pure spectra 

Hypermetropia 

Dulong and Petit’s law 

Flue pipe 

Dust figure 

Bush
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தெஃ 
டு தககாட்டின் கூறு 

தெக்காட்டினாள்கூறுகள் 

ட ட த௫ிபல் 

தெசிலாச்சுருள் . 

தெத்துரோட்டூசககூர்தொடர்பு 

தெபனபோறசுமர் விஇ 

தெபனின் கதாரலீசல விதி .. 

தெபனின மாறிலி 

தெபையினவிதி 

தெபைமினறனவெப்பக்கொள்கை 

தெபையுக்கலர் கொள்கை .. 

தெம்பு தரினறிணிவு நிறமாலைபதிகருவி 

தெயிலபெக்கரீசர்கொள்கை 

தெமிஸின் விரிவு 
தெயிலரின்றொடர் 

தெருககளைக்குறுகசேசாயக்கட்டல் 

தெலூநியக்கோடுகள 

தெலூரியம 

தெலுத்தாககதிர்கள 

தெலுததாச்சா£பு 

தெவனின்றேற்றம 

தெளிவற்ற 
தெளிவற்றபிம்பம் 

தெளிவான 

தெளிவுபபடபபெட்டி 

தெனிவுப்பாவை 

தெளிவுப்பராவைத் தூரம் 

தெளிவுப்பார்வையினிழிவுத்தூரம் 

தெற்குநாடும் முனைவு 
தெற்செய்கருலி 

தெறிக்கச்செயயாப்படலங்கள் 

தெறிகருவி 

தெறிகோணம் 

தெறிதத தடங்கல் 

Cartesian, component 

coordinates 

Decibel 

Tesla coil 

Yetrode-Sackur relation 

Stefan-Boltzmann law 

Stefan’s law of radiation 

constant 

Debye’s law 

theory of specific heat 

Debye-Huckel theory 

Dempster’s mags spectrograph 

-  Taylor-Pekeris theory 

Taylor's expansion 

series 

Banking of roads 

Teliurium lines 

Tellurium 

Delta rays 

function 

Thevenin’s theorem 

Blurred 

image 

Defined 

Camera lucida 

Distinet vision 

Distance of distinct vision 

Least distance of distinct vision 

South seeking pole 

Del operator 

Non-reflecting films 

Reflector 

Angle of reflection 

Reflected impedance



தெறித்தவலைகள் 

தெறித்தவிம்பம் 

'தெறிதொலைகாட்டி 

தெறிநுணுக்குப்பன்னி 

தெறிமேற்பரப்பு 

தெறிப்பளியடைப்பு 

தெறிப்பால்வருமெரிநிலைமேற்பரப்பு 

தெறிப்புக்கல்வனோமானி 

தெறிப்புக்காந்தமானி 

தெறிப்புக்குணகம் 

தெறிப்புத்திறன் 
தெறிப்புவிதிகள் 

தெறிப்பெச்சலன் 

தெறிப்பொலி 

தெறிப்பொலிக்காலம் 

தெறிபடப்பெட்டி 

தெறிமுறைமுனைவாக்கம் 

தெறிவறு 

தென்முனைவு 

a 

தென்முனைவுச்சோதி ௦ 

Reflected waves 

. image 

Reflecting telescopé 

Button microphone 

Reflecting surface 

Reflection grating 

Caustic by reflexion 

Reflecting galvanometer 

magnetometer 

Reflection coefficient . 

Reflectivity 

Laws of reflection 

Reflection echelon 

Reverberation 

Time or period of reverberation 

Reflex camera, ் 

Polarisation by reflection 

Reflecting power 

(South pole, 
** (South seeking pole 

Aurora australis
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தே 

தேசீயநியயவளவையகம் 

தேசீயபெள இகவாய்சாலை .. 

தேண்கேளாக்கர்பரிசோ தனை 

தேப்பநதைன் 

தேம் oe 

தேமிசித்தர் 

தேய்த்தகண்ணாடி 
தேய்வுத் திட்டம் 

தேய்வுநேரம் 

தேய்வுமாறிலி 

தேர்ந்துறிஞ்சல் 
தேர்வுததத்துவம் 

தேர்வுத்திறன 
தேர்வுவிதிகள் 

தேராக்குணகம் 

தேலவியின்காவல்விளக்கு 

தேவியின் பரிசோதனை 

தேற்றின் விதி 
தேனர்துலாக்கோல 

தேளிங்கின் சூத்திரம் 

தேளிங்கினண்ணளவாககம். . 

National bureau of standards 

National physical laboratory 

Stern-Gerlach’s experiment 

Turpentine, 

Therm 

Thermistor 

Ground glass 

Decay scheme 

time 

constant 

Selective absorption 

Selection principle 

Selectivity 

Selection rules 

Undetermined coefficient 

Davy’s safety lamp 

experiment 

Tate’s law 

Danish steel yard 

Stirling’s formula 

approximation



தை 

தையொத்தர் 

தைரத்திரன் 

தைரதத்திரன்சுந்று 
தைரத்திரனலையம் ' 

தைன் 

தைன்மெற்சுகுணகம் 

தைன்மெற்சுவிதி 

தைனத்தான் 

தைனத்திரனலையம் 

தைனமோ 

தைனமோக்கொள்கை 

தைனமோத்துடைப்பங்கள் .. 
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 Diopter 

Thyraton 

circuit 

oscillator 

Dyne 

Steinmetz coefficient 

law 

Dynatron 

oscillator 

Dynamo 

theory 

brushes
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தொ 

தொகுத்த மூலகங்கள் 
தொகுத்தவரிசை 

தொகுத்தறியனுமானம் 

தொகுதி 
தொகுதியினாள்்கூறுகள் 

தொகுப்பு 
தொகையீட்டுக்காரணி 

தொகையீட்டுக்குரிய 

தொகையீட்டுச்சமன்பாடு 

தொகையீட்டூச்சுற்று 

தொகைமீட்டுநுண்கணிதம் 

தொகைமீட்டுமாறிலி 

தொகையீட்டூவகைக்குறிப்பு 

தொகையமீட்டுவீச்சுவளைகோடு 

தொகையீட்டொளிமானி 

தெ £ஈகையீடுகணிரமுறை 

தொங்கல் 

தொங்கலிழை 

தொங்கற்றுளி 

தொங்கன்மையம் ன் 

தொங்கியகாந்தத் இணமம் .. 

தொங்கயேசருட்கல்வனோமானி 

தொங்கிய சுருள் 

தொங்கயே துணிக்கைகள் 

தொட்டி 

தொடக்கச்சத் இ 

தொடக்கச்செறிவு 

தொடக்கநிபந்தனைகள் 

தொடக்கப்பெ மானவுத்திக்கணக்கு 

தொடக்கவஇர்வெண் 

தொடக்கவலைநீளம் 

தொடக்கவழுத்தம் 

தொடக்கவியக்கம் 

தொடக்கவுணர்கருவி 

தொடக்கவுவோற்றளவு 

தொடக்க 

Synthesized elements 

Connectivity 

A posteriori reasoning 

System, Numerator 

Coordinates of a system 

Synthesis 

Integrating factor 

Integrating 

Integral equation 

Integrating cireuit 

Integral calculus 

Constant of integration 

Tntregral representation 

range curve 

Integrating photometer 

Quadrature 

Suspension 

thread 

Pendant drop 

Centre of suspension 

Suspended magnet 

coil galvanometer 

coil 

particles 

Bath, Cistern 

Threshold energy 

intensity 

Initial conditions 

value problem 

Threshold frequency 

wave length 

potential 

Initial motion 

Threshold detector 

voltage 

Starter



தொடக்ியுவோற்றளவு 

தொடங்குமழுத்தம் 

தொடர் 

தொடர்க்கூட்டல் 2. 

தொடர்ச்சமாந் தர நிலைத்தொடுப்பு 

தொடர்ச்சுற்று 

தொடர்ச்சி 

தொடர்ச்சிச்சமன்பாடு 

தொடர்ச்சி நிபந் தனைகள் 

தொடர்ச்சியாயுணர்முகலறை 

தொடர்ச்சியாயுணரறை 

தொடர்ச்சியின்மை 

தொடர்த்தொடர்பு 

தொடர்ந்தகலவைமுறை 

தொடர்ந்ததாய்த்தொகுதி .. 

தொடர்ந்த தொகுதி 
தொடர்ந்த நிறமாலை 

தொடர்ந்த பதிவு 
தொடர்நத பாய்ச்சல் 

தொடர்ந்தபாய்ச்சனமுறை . . 

தொடர்ந்தவலை 

தொடர்ந்தவலைவாங்கல் 

தொடர்ந்தவிறக்கம் 

தொடர்ந்தவூடகம் 

தொடர்ந்தவோட்டம் 

தொடர்நிலைககலங்கள் 

தொடர்தநிலைத் தடை 

தொடர் நிலை த்தொடுப்பு- 

தொடர்நிலையிற்சற்றிய தைனமோ 

தொடர்நிலையிற்சுற்றிய மோட்டர் 

தொடர் நிலையொடுக்ககெள் 

தொடர்திறமாலை 

தொடர்நோக்கு 

தொடர்ப்பிரிவுச்சுற்று 

தொடர்பின்னங்கள் 

தொடர்பொருள் ee 

265 

Starter voltage டா 

Striking potential 

Series, Train 

Summation of series 

Series parallel connection 

circuit- 

Sequence . 

Equation of continuity 

Conditions of continuity 

Continuously sensitive cloud 

chamber : 

Continuously sensitive chamber 

Discontinuity 

Series relationship 

Continuous mixture method 

matrix 

system 

spectrum 

recording 

flow 

flow method 

wave 

reception 

‘discharge 

medium 

current 

Cells in series  ” 

Series resistance 

connection 

wound dynamo 

motor 

Condensers in series 

Series spectrum 

limit 

resonance circuit 

Continued fraction 

Continuous body
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தொடர்வளை 

தொடரகம் 

தொடரறுகருவி 

தொடராவோட்டம் 

தொடரின்முறுக்குதிறன் 
தொடருூட்டல் 

தொடுக்குங்கம்பி 

தொடுக்குங்கோல் 

தொடுகை 

தொடுகைச்சீராக்க 

தொடுகைப்ப Bey 

தொடுகைமாற்றம் 

தொடுகைமின்னியக்கவிசை . . 

தொடுகையழுத்தம் 

தொடுூகோடூ 

தொடுகோணம் 

தொடுநேரம் 

தொடுப்பு 

தொடை 

தொடைச்சமன்பாடு 

தொடைச்செய்கருவி 

தொடைத்தாய்த்தொகுதி .., 

தொப்பிளர்பம்பி 

தொப்பிளர்பீசோவர்விளைவு 

தொப்பிளர்விளைவு 

தொப்பிளாகலம் 

தொப்பிளரின்றத்தவம் 

தொம்பாக்குக்கலப்புலோகம் 

தொம்பாக்குக்குமாய் 

தொமிசனதைத்தர்குணகம் 

தொமிசன்கல்வனோமானி ... 

தெ ரமிசன் இ MEd 

தொமிசன்விளைவு 

௦ ,தாமிசன்றிராட்சைப்புற்கையணு 

தொமிசனணு 2 
தொமிசனின் இத அங்குறுக்குவெட்டுமுகம் 

தொமிசனின்றேற்றம் 

தொமிசனின்றிணிவு நிறமாலைப கருவி 

Continuous curve * 

Continum 

Cut-out . 

Discontinuous current 

Torque of series 

Series feed 

Connecting wire 

rod 

Contact 

rectifier 

print 

transformation 

Contact e. m. f. 

Contact potential 

Tangent 

Angle of contact 

' Time of contact 

Nexus 

Adjoint 

equation 

operator 

matrix 

Topler pump 

Doppler-Fizeau effect 

Doppler effect 

Doppler width 

Doppler’s principle 

Tonbac alloy 

tubing 

Thomson & Tait’s coefficient 

galvanometer 

scattering 

effect 

plum pudding atom 

atom 

scattering cross section 

theorem 

mass spectrograph



தொமிசனினிலத் திரன்கோணலாய்கருவி 

தொய்வு 

தொரிசெல்லியின் பரிசோதனை 

தொல்மன்துவாட்டர்பரிசோதனை 

தொல்லை துணிதல் 

தொலிசலக்குமின்மானி 

தொலூன் வெப்பமானி 

தொலைகாட்டி 

தொலைகாட்டி செப்பஞ்செய்தல் 

தொலைகாட்டியியற்றொகுதி 

தொலைகாட்டியின் பிரிக்கையெல்லை 

தொலைகாட்டி௰ின் பிரிவலு 

தொலைநுணுக்குக்காட்டி 

தொலைப்பார்வை 

தொலைப்பார்வைவாங்க 

தொலைபதிகருவியூசி 

தொலைபதிவொலிகருவி 

தொலைபன்னி 

தொலைபன்னிச்சுற்று 

தொலைபன்னிச்செய்திப்பதிவு 

தொலைபன்னிச்செலுத்தி 

தொலைபன்னிமாற்றி 

தொலைபன்னிமாற்று 

தொலைபன்னிமுறைச்செய்தியனுப்புகை 

தொலைபன்னியியல் 

தொலைபன்னிவாங்க 

தொலைமானி 

தொலையச்சடிகருவி 

தொலையொளிமானி 

@) தாலையொளிவில்லை 

தொழிற்படுஞ்சாருகை 

தொழிற்படும்புள்ளி 

207 

Thomson electron diffraction appa- 

ratus 

Sag 
Torricelli’s experiment 

Tolman & Stewart’s experiment 

Trouble shooting 

Dolezalek electrometer 

Toluene thermometer 

Telescope 

Adjustment of a telescope 

Telescopic system 

Limit of resolution of telescope 

Resolving power of telescope 

Telemicroscope - 

Television 

receiver 

Telegraph needle 

Telegraphic sounders 

Telephone 

circuit 

message register 

transmitter 

transformer 

exchange 

Telephonic communication 

Telephony 

Telephone receiver 

Telemeter 

Teleprinter 

Telephotometer 

Telephoto lens 

Operating bias 

point
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தொழிற்படுவோற்றளவு 

தொழிற்பாடு 

தொழின்முூறையியல் 

தொளை 

தொனி 

தொளனிச்சேர்க்கை 

தொனிமானி 

தொனியாளுகை 

Operating voltage 
Activity 

Technology 

Orifice 

Tone 

combination 

Tonometer 

Tone control



தோ 

தோக்கின் கோடுகள் 

தோக்கன் பாகுநிலைமானி .. 

தோக்கன்முறை 

தோக்ன் விதி . 

தே ரக்னெ.றிஞ்சியொளிலீசல் 

தோப்பாச 

e 'தாமசுபேமியர் மாதிரியுரு 

தோமசுபேமியரணு 

தோமசுவச்சுத் திசைமாற்றம் 

தோமசுவணு 

தோமர் 

தோமர்கூம்பு 

தோமரின் சோதிக்கொள்கை 

தோரமல்லி 

தோரியத்தொடர் 

தோரியப்பிளவு 

தோரியம் 

தோரியனைற்று 

தோரியாக்கோத் தவிமை 

தோல்பட்டின்பட்டைகள் 

தோல்விளைவு 

தோற்றக்குணகம் 

தோற்றடை 

தோற்றத் தடை 
தோற்றப்பருமன் 

தோற்றப்பாடு 

தோற்றவசைவு 

தோற்ற வளையல் 

தோற்றவாழம் 

தோற்றவிரிவு 

தோற்ற விரிவுக்குணகம் 

தோற்றவுவாற்றுக்கள் 

தோன்று நிலை 
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Stoke’s lines 

viscometer 

method 

law 

fluorescence 

Topaz 

Thomas-Fermi model 

atom. 

precession 

atom 

Stormer 

cone 

Stormer’s theory of Aurora 

Tourmaline 

Thorium series 

fission 

Thorium 

Thorianite 

Thoriated filament 

Talbot’s bands 

Skin effect 

Apparent coefficient 

Skin resistance 

Apparent resistance 

magnitude 

Phenomenon. 

Apparent movement 

bending 

depth 

expansion 

coefficient of expansion 

Apparent watts 

Nascent state
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ந 

நகர்தல் 

நகரி 

நகர்வு 

நகரு நுணுக்குக்காட்டி 

நகருமலை 

நகருமலைக்குழாய் 

நங்கூரவளையச்சுருள் 

நங்கூரவளையம் 

நஙகூரவளையவுரு 

நங்கூரவளையவுருமாற்றி 

நங்கூர வுருளை 

'நடுநிலைக்கமபி 

'நடுநிலைச்சம நிலை 

நடுநிலைப்புள்ளி 

நடுநிலையச்சு 

நடுநிலையாக்கல் 

நடுநிலையாககவெப்பம் 

நடுநிலையான 

நடுநிலையிமை 

நடு நிலைவெப்பநிலை 

நடூப்பட்டைப்பெருககம் 

நடுவான 

நடுவெப்பமாக்கனமுறை 

நத்தலீன் 
,நபிளாசசெய்கருவி 

நயம் we 

தயரின்றிணிவுநிறமாலைப திகருவி 
நயவாளுகை 

நரிவால 

தலலுருகற்கலப்புலோகம் 

நல்லுருகற்கலவை 

தல்லு ர௬ுகற்போலி 

நல்லுருகனிலை 
நழுவன் 

தநழுவல்வளையம் 

தழூவற்குணகம் 

தழுவற்றளம் 

தழுவுதல் 

நற்றிங்கெது நிறமாலை 

Creep 

Cursor 

Drift 

Travelling miscroscope 

wave 

tube 

Toroidal coil 

Anchor-ring 

Toroid 

Toroidal transformer 

Capstan 

Neutral wire or line 

equilibrium 

point 

axis 

Neutralisation, 

Heat of neutralisation 

Neutral 

filament 

temperature 

Mid-band amplification 

Central 

heating system 

Napthalene 

Nabla operator 

Advantage 

Nier’s mass spectrograph 

Gain control 

Fox tail 

Eutectic alloy 

mixture 

Eutectoid 

Eutectic point 

Slip . 

ring 

coefficient 

Slip plane 

Slipping / 

Nuiting’s spectophotometer



நற்றினொளிமானி 

நறுக்குஞ்சுற்று 
நறுக்குநோம் 

நனனடத்தைச்சார்பு 

நா 

தாக்கு 

நாக்குள்ளவூதுகுழல் 
நாகம் : 

நாடக ,த்தொலைக்கண்ணாடி. .: 

தாடரழுத்தமானி 

தாடா 

நாடா நுணுக்குப்பன்னி 

நாடியறியுமுறை 
'நாடோறுமுள்ளமாற்றம் 

நாண் 

நாணல்களினதிர்வுகள் 

நால்வாய் 

நால்வேகம் 

'நாலடிப்பெஞ்சின் 

நாலழுத்தம் 

நாலுதிணிவுவேகம் 
நாளுக்குநாளுள்ள மாறல் .. 

நாளுக்குநாளுள்ள வெப்பநிலைமாறல் 
நாற்காவி 

நாற்காலியமுத்தங்கள் 

நாற்கோணம் 

நாற்பரிமாணக்காவி 

நாற்பரிமாணவிடம் 

நான்முகத் திண்மம் 

நான்முகத் தணமவாள்கூறுகள் 

நான்முனைவுக்கதிர்வீசல் 

நான்முனைவுத்திருப்பு திறன் 

271 

Nutting photometer 

Clipping cireuit 

time 

Well behaved function 

Reed 

pipers 

Zine 

Opera glasses 

Nalder potentiometer 

Tape 

Ribbon microphone 

Heuristic method 

Daily variation 

Chord 

Vibrations of reeds 

Tetrode 

Four-velocity 

stroke engine 

potential 

momentum 

Daily or Diurnal variation 

Diurnal temperature variation 

Four vector 

potentials 

Quadrilateral 

Four dimensional vector 

space 

Tetrahedron 

Tetrahedral coordinates 

Quadripole radiation 

moment
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நி 

நிக்கல் an 

நிக்கல்சனினீரடர்த் திமானி . . 

திக்கலரியம் 

sero 

நிகழ்ச்சித் தகவடர்த்தி 

நிகழ்ச்சித் தகவு . 

நிகழ்ச்சித் தகவுக்கொள்கை . . 

'நிகழ்ச்சித தகவுப்பரம்பல் 

நிகழ்ச்சித் தகவுலீச்சம் 

நிகழக்கூடியதனமை 

நிகழத் தககவழு 
நிழல் 
,நிழலொளிமானி 

கிழறகூம்பு 
நித்தியயனியினெல்லை 

இித்இயவியக்கம் 

நிமிடம் 

இிமிர்த்துவில்லை 

நிமிர்ந்த 
திமிரந்தவிம்பம் 

நிமிர்த்துமரியம் 

நியதி... அ 
நியமக்கமபியளவுத் இட்டம் , , 

நியமககரைசல் 

இியமக்கலம் 

நியமககாந்தப்பாயம் 

நியமக்கொள்ளளவம் 

நியமத் தடை 

நியமத்தூண்டுதுறன் 
தியமநேரம் 

இியமப்பாரமானியுயரம் 

நியமம் 

நியமமானி 

நியமமீற்றர் 

தியமமெழுகுஇரி 

இியமயார் 

oe 

Nickel 

Nicholson’s hydrometer 

Nicol prism 

Nichrome 

Probability density 

Probability 

Theory of probability 

Probability of distribution 

Probability amplitude 

Probability 

Probable error 

Shadow 

photometer 

cone 

Snow line or limit 

Perpetual motion 

Minute (time) 

Erecting lens 

Erect 

image 

Erecting prism 

Determinism 

Standard wire gauge 

solution 

cell 

Magnetic flux 

capacitance 

resistance 

inductance 

time 

barometric height 

Standard 

gauge 

metre 

candle 

yard



நியமவ திர்வெண் 

நியமவமுக்கம் 

நியமவலைநீளம் 

நியமவளவாக்கல் 

'நியமவளிமண்டலவமுக்கம் 

நியமவாயுவெப்பமானி 

,நியமவிசைக்கவர் 

நியமவிலகல் 

நியமவெப்பநிலை 

நியமவெப்பநிலையமுக்கஙகள் 

'நியமவொளிமுதல் 

நியமவோம் 

நியூக்ளியன் கூறு 

நியூகிளியனின காந்தத்திருப்புதிறன 
நியூகரிளியனுக்குரிய 

நியூக்ளெியனுக்குரிய அருவிலீழ்ச்சி 

நியூக்கோமின் பரிசோதனை .. 

நியூத்திரறறோ 

நியூத்திரன் 
தியூத்திரன் சிதறல் 
நியூத்தின்பாயம் 

நியூததிரன் பீரங்கி 

நியூத் இன்மட்டுப்படுத்தி 

நியூத்திரன் முனைவாக்கம் .. 

தியூததிரடைர்த்தி 

நியூத்தினடித்துமோதுகை 
நியூத்திரனின காந்த.த.திருபபுதிறன 
நியூததிரனுணர்த்திகள் 

தியூத்திரினே 
நியூமனின் எல்லை நிபத் தனைகள் 

நியூமனின் காரணி 

நியூமனின் சார்பு 

நியூமனின சூத்திரம் 

நியூமனின் விதி 
நியூமனின்றொடர் . 1 

நியூற்றனின் குளிரல் விதி .. . 

273. 

Standard frequency 

pressure 

wave length 

Standardisation 

Standard atmosphere 

gas thermometer 

tuning fork 
deviation 

temperature 

& pressure 

source of light 

ohm 

Nucleon component 

Magnetic moment of a nucleon 

Nucleonic 

Nucleonic cascade 

Newcomb’s experiment 

Neutretto 

Neutron 

Scattering of Neutron 

Neutron flux 

howitzer 

moderator 

polarisation 

density 

bombardment 

Magnetic moment of the neutron 

Neutron detectors 

Neutrino 

Newmann’s boundary conditions 

Newman’s factor 

function 

formula 

law 

series 

Newton’s law of cooling



TA 

நியூற்றனின் பாகு நிலைப்பாய்ச்சல்லி இ 

நியூற்றனின் வளையங்கள் 

'நியூற்றனின் வில்லைச்சூத் திரம் 

நியூற்றனினியக்கவிசையியல் 

நியூற்றனினியக்கலிதி 

இியூற்றனினிலையியக்கவிதிகள் 

நியூற்றனினீர்ப்புவிதி 

தியூற்றனினேற்றுகை 
நியூற்றனிலொளித் துணிக்கைக்கொள்கை 

நிரப்புகன்ற 

நிரப்புகோணம் 

நிரப்புசார்பு 

இிரப்புதன்மை 

நிரப்பு திரை 
திரப்புதிர்வு 
திரப்புநிறங்கள் 
திரப்பொளிமானி 

நிரம்பல 

இரம்பல்வெப்பறிவே 

நிரம்பலணுகுகை 

நிரம்பலாவியமுக்கம் 

நிரம்பலுவோற்றளவு 

நிரம்பலோட்டம் 

நிரம்பாத 

இரம்பாவாவி 

நிரம்பிய ஆவி 

நிரம்பிய கரைசல் 

நிரம்பியகொதி நீராவி 

நிரம்பியவளி 

நிரம்பியவிருமைவாய் 

நிரல் 

நிரலுறுதிநிலை 
நிரலொழுங்லெயனாக்கல் 

,நிரலொழுங்கனமீ ளச்சேரல் 

திலக்கரியின்கலோரிவலு 

Newton’s law of viscous flow 

Newton’s rings 

lens formula 

Newtonian dynamics 

Newton’s law of motion 

Laws of Newtonian mechanics 

Newton’s law of gravitation 

Newtonian mounting 

Newton’s corpuscular theory of 
light 

Complementary 

angle 

function, 

Complementarity 

Complementary sereen 

solution 

colours 

Integrating photometer 

Saturation 

temperature 

Approach to saturation 
ட 

சீ Saturation vapour pressure 

voltage 

current 

Unsaturated 

vapour 

Saturated vapour 

solution 

team 

air 

dioxde 

Column 

Stability of column 

Column ionisation 

Columnar recombination 

Calorifie value of coal



நிலத்தோடிணைத்தல் 
நிலவலை 

நிலவிளைவு 

நிலவெப்பநிலை 

நிலை 

நிலைக்குத்தான 

'நிலைக்குத்துணர்கொம்பு 

நிலைக்குத்துக்குழாய் 
நிலைக்குத்துக்கூறு 
நிலைக்குத்துக்கோடு 

நிலைக்குத்துத் தளம் 
திலைக்குத்துநிரல் 
நிலைக்குத்துவிரைவு 

நிலைக்குத்தெறியம் 

நிலைக்கூறு 

'நிலைத்தபுள்ளிகள் 

நிலைத்தூரம் 
நிலைத் த mee) 

திலைநிறுத்தியவதிர்வுகள் 

நிலைப்படுத்தி 

நிலைப்படுத்துதொட்டி 

நிலைப்பண்புச்சத்தி 

,நிலைமாற்றப்படை 

நிலைமாற்றம் 

நிலைமாறலலை நீளம் 

நிலைமாறலினிகழ்ச்சித் தகவு 

நிலைமாறுகாலம் 

நிலைமாறுபுள்ளி 

திலைமாறுமூலகம் 

நிலைமின் 

நிலைமின்பரிசை * 

நிலைமின்பிறப்பாக்கி 

திலைமின்பொறிகள் 

நிலைமின்மண்டலம் 

நிலைமின்முறைக்குவிவு 

நிலைமின்றிரை 

275 

Grounding 

Ground wave 

effect 

temperature 

Position 

Vertical 

antenna 

tube 

component 

line 

plane 

column. 

sweep 

Gnomonie projection 

Stator 

Fixed points 

Ordinate 

Continuity of state 

Maintained vibrations 

Fixer 

Fixing bath 

Potential energy 

Transition layer 

Change of state 

Transition wave length 

probability 

Transitional period 

Transition point or temperature 

க element 

Static electricity 

Electrostatic shield 

generator 

machines 

field 

focusing 

screen
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'நிலைமின்றிரையிடல் 

'நிலைமின்நூண்டல் 

நிலைமின்னலகு 

'நிலைமின்னலகுமுறை 

நிலைமின்னமுத்தம் 

நிலைமின்னியல் 

நிலைமின்னு க்குரிய ' 

நிலைமின்னுவோற்றுமானி .., 

நிலைமின்னேற்றவலகு 

நிலைமை 

,நிலைமைக்கோணம் 

நிலைமைத்தொடர்புகள் 

திலைமைறிகழ்ச்சித் தகவு 
நிலைமைநோமாற்றி 

நிலைமைப்படம் 

நிலைமைப்பின்னிடைவு 

நிலைமைப்பெயர்வு 

நிலைமைபெயறி 

,நிலைமைமாற்றம் 

,நிலைமைமானி . 

,நிலைமையறிவாயுககூணடு 

நிலைமையுறழ்பொருவு நுணுக்குக்காட்டி 

நிலைமையுறழ்பொருவுமுறை 
நிலைமையொவ்வாககூ. DO 

திலைமையொவ்வாத 

நிலைமை வழி 

நிலைமை விதி 

நிலைமை வெளி 

நிலைமை வேகம் 

நிலைமை வேற்றுமை 

நிலையற்ற 

நிலையற்ற தூண்டற்பேறு 
நிலையற்றசம நிலை 

நிலையற்றவ 'திர்வுகள் 

Electrostatic screening 

induction 

unit 

system of units 

potential 

Electrostatics, Static electricity 

Electrostatic 

voltmeter 

Electrostatic unit of charge 

Phase 

angle 

relations 

probability 

invertor 

diagram 

lag, Phase retardation 

shift 

shifter 

change 

meter 

Sounding ballon 

Phase contrast microscope 

method 

Out-of-phase component 

Out-of-phase 

Phase path 

rule 

space 

velocity 

difference 

Transient 

response 

equilibrium 

vibrations



,நிலையற்றவோட்டம் 

நிலையான காந்த.த்திண்மம் 
நிலையான காந்தமாக்கல் 

நிலையான தன்மை 

(நிலையான புள்ளிகளின் மாறல் 

'நிலையானமண்டலம் 

,நிலையானவதிர்வு 

,நிலையானவமைப்பு 

நிலையானவலை 

,நிலையானவலைவு 

நிலையானவாயு 

'நிலையானவுடுக்கள் 

'நிலையியக்கலியல் 

நிலையியல் 

'நிலையியலுராய்வு 

நிலையியற்கூறு 

நிலையியற்றடை 

நிலையில்கல்வனோமானி 

நிலைமில்காந்தத் இண்மம் 

நிலையில் சமநிலை 

நிலையில் சோடி. 

நிலையில்பாகு தன்மை 

நிலையில் மீள்சத்தி 

நிலையில்லாத 

'நிலையில்வேகம் 

,நிறக்கலவை 

BEGGS 
நிறகோளப்பிறழ்ச்சகெளில்லாத 

கிறகோளப்பிறழ்ச்கெளில் வில்லைகள் 

நிறங்காட்டி 

நிறங்காணடல் 

நிறங்கொண்ட கண்ணாடிகள் 

நிறத்தட்டு 
கிறத்திற்குரிய 
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Transient current 

Permanent magnet 

magnetisation 

state 

Variation of fixed points 

Stationary field 

vibration 

Permanent set 

Stationary wave 

oscillation 

Permanent gas 

Fixed stars 

Mechanics 

Statics 

Static friction 

component 

resistence 

Astatic galvanometer 

Temporary magnet 

Astatic equilibrium 

pair 

Fugitive viscosity 

elasticity 

Astatic 

Fugitive velocity 

Colour mixture 

blindness 

Apochromatic 

Jenses 

Chromoscope 

Colour perception 

Tinted glasses 

Colour disc 

Chromatic
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நிற த்தொகுப்பு 
நிறந்தராச்சேர்மானம் 
நிறந்தராத்தலைமீட்டு விளிம்பு 

நிறந்தராத 
,நிறந் தராவரியம் 

,நிறந்தராவிரட்டை 

நிறந் தராவில்லை 

'நிறந்துணிமானி 

நிறப்பசை 

நிறப்படம்பிடியியல் 

,நிறப்பம்பரம் 

'நிறப்பரிபாடை 

நிறப்பார்வை 

,நிறப்பார்வைக்கொள்கை 

நிறப்பிரிக்கை 

இிறப்பிரிக்கைவலு 

நி men, 'றழ்ச்சி 

நிறப்பூச்சு 
Boise: ay 

Bowbygse 

திறம்வழங்கி 

திறமண்டலம் 

நிறமாலை 

திறமாலைக்குறியீ டூ 

நிறமாலைக்கோட்டகலம் 

,நிறமாலைக்கோடு 

நி றமரலைக்கோடுகளினரையகலம் 

கிறமாலைக்கோடுகளினுணணமைப்பு 

நிறமாலைகாட்டி 

நிறமாலைச்செறிவு 

நிறமாலைத்ட காடர் 

நிறமாலைத்தெ £டரெல்லை 
நிறமாலைப்பகுப்பு 

நிறமாலைப்ப இகருலி 
திறமாலைப்பன்மை 
திறமாலைமானி 

Synthesis of colours 

Achromatic combination 

interference fringe 

Achromatic 

prism 

doublet 

lens 

Tintometer 

Pigment 

Chromophotography, Colour 
photography 

Colour top 

Colour code 

Colour vision 

Theory of colour vision 

Dispersion. 

Dispersive power 

Chromatic aberration; Chromatism 

Paint 

Chromatic resolving power 

Paint 

Pigment 

Chromosphere 

Spectrum 

Spectral notation 

Breadth of spectrum lines 

Spectrum line, Spectral line 

Half width of spectral lines 

Fine structure of spectrum lines 

Spectroscope 

Intensity of spectrum, Spectral 
intensity 

Spectral series 

Limit of spectral series 

Spectrum analysis 

Spectrograph 

Plurality of spectra 

Spectrometer



'நிறமாலையருட்டல் 

'நிறமாலையியற்பகுப்பு 

'நிறமாலையிரட்டை 

திறமாலையுறுதிநிலை 
திறமாலையுறுப்பு 
நிறமாலையொளிமானி 

நிறமாலைவரிசை 

நிறமானி 

நிறமையங்கள் 

நிறவட்டம் 

திறவடி 

திறவழமு 
திறவளவியல் 

நிறவளவையெண் .. 

நிறவிளைப்பு 

“ நிறலிளைவு 
நிறவுணர்ச்சி 

,நிறவெப்பநிலை 

'நிறவொளிமானி 

நிறுக்கும்பொறி 

நிறுத்தலின் பிரதியீட்டுமூறை . . 

நிறுத்தற்கடிகாரம் .. 

நிறுதன்மணிக்கூடு .. 

கிறு த் தாடுவளை 

கிறுத்தி 
திறுத்துஞ்சூத்திரம் 

நிறுத்தும் வலு 
நிறை 
நிறைகடத்தி 

நிறைச்சார்பு 

நிறைஇரவம்” 

நிறைநுண்ணெண் .. 

நிறையியக்கவிசைகள் 

நிறைவணுகுநிழல் .. 
நிறைவாயு 

திறைவிரிவுமானி 

நிறைவில் கடத்தி 
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Excitation of spectrum 

Spectroscopic analysis 

Spectral doublet or Spectroscopic 

binaries 

Spectroscopic stability 

Spectral term, Spectroscopic term 

Spectrophotometer 

Spectral order 

Colorimeter 

Colour centres 

circle 

filter 

Chromatic error 

Colorimetry 

Colour index 

fatigue 

effect 

Sensation of colour 

Colour temperature 

photometer 

Weighing machine 

Substitution method of weighing 

Stop watch 

clock 

See-saw 

Stop 

Stopping formula 

power 

Weight 

Perfect conductor 

Weight function 

Perfect fluid 

differential 

Ponderomotive forces 

Penumbra 

Perfect gas 

Weight dilatometer 

Imperfect conductor
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நிறைவில்லாத புவியிணைப்பு 

,நிறைவில்லொடுகக ... 

நிறைவெப்பமானி .. 

தின்ற 
தின்றகாந்தம் 
தின்றவேற்றம் 
நின்றவொளிலீசல் ., 

நினைவுச்சுற்று 

Imperfect ground 

condenser 

Weight thermometer 

Residual 

magnetism, Remnence 

charge 

Phosphorescence 

Memory circuit



BS, 
நீக்கத்தக்கவொருமை 

நீட்சி 
நீட்டக்கூடியவிழை .. 

'நீட்டல்விரிவுக்குணகம் 

நீட்டலலகு 

நீண்ட 

நீண்ட துவாரப்பொறி 

நீண்டதுவாரம் 

நீண்ட நிரல்கள் 

நீர்கீகம்ப்பொறி 

நீர்ச்சமவலு 

நீர்ச்சில்லு 

நீர்ச்சுமல்சக்கரம் 

Bigs sear 

நீர்த்தாரைப்பம்பிகள் 

நீர்தாங்க 

நீர்தாங்கிச் சுற்றுககள் 

நீர்நிலையியல் , 
நீர்நிலையியற்றராசு .. 

நீர்ப்பம்பி 

நீர்ப்பன்னி 

நீர்புகாத 

நீர்மட்டம் 

நீர்மயமான 

தீர்மயவுடனீர் 

நீர்மின்னியல் 

நீர்மூழ்டு 

நீர்மூழ்டு நிலேயறிகருவி 

நீர்மூழ்ியிடங்காண்டல் 

Bais Sioned 

நீரலைகள் 

நீராவி 

தீராவிப்பொறி 

நீராற்குளிராக்கல் 

நீராற்குளிராகுமெஞ்சின் 
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Removable singularity 

Elongation 

Extensible string 

Coefficient of linear expansion | 

Unit of length , 

Oblong 

Slot machine 

Slot 

Long columns 

Under-water spark 

Water equivalent 

wheel 

turbine 

jet 

pumps 

Tank 

circuits 

Hydrostatics 

Hydrostatic balance 

Water pump 

Hydrophone 

Water proof 

Sprit level 

Watery, Aqueous 

Aqueous humour 

Hydroelectirivity 

Submarine 

Asdic 

Location of submarines 

Hydrometer 

Water waves 

vapour, Aqueous vapour 

Water vapour trap 

Water cooling 

Water cooled engine
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நீரியக்கவிசையியல் .. 

நீரியல் 

நீரியலழுத்தி 
நீரியற்சேமிப்புக்கலன் 

நீரியற்பம்பி 

நீரியற்றடுப்பு 
நீரிறக்கி . 

நீரிறக்ப்பதிகருவி .. 

நீரின்மட்டம் 

நீரீரப்பதன் 

நீருக்குரிய 
நீருவோற்றாமானி .. 

நீலப்பதிவுகள் 

நீலவான் 

நீள்செவ்வகம் 

நீள்பக்கத்திற்குரிய ... 

நீள்பக்கவதிர்வு 

நீள்பக்கவலைகள் 

நீள்பச்கலியக்கம் 

நீள்பக்கவிளைவு 

நீள்பக்கவுருப்பெருக்கம் 

நீள்பார்வை 

நீள்வளையச்சமன்பாடுகள் 

நீள்வளையச்சார்புகள் 

நீள்வளையத் தன்மை 

நீள்வளையத் இண்மவாள்கூறுகள் 

நீள்வளை௰ த இண்மவிசையம 

நீளவளையத்தொகையீடுகள 

நீளவளையப்பரவளைவுத் இண்மம் , , 
நீள்வளையம் 

தநீள்வளையமாய் முனைவாக்கயே அலைகள் 
நீள்வளையமாய் முனைவாக்ியவொளி 
நீளவளையமுனைவாக்கம் 

நீள்வளையவ 'திர்வு 

நீள்வளையவாள்கூ வுகள் 
நீன்வளையவியக்கம் ... 
நீள்வளையவுருளை 

நீள்வளையவொழுக்கு 

Hydrodynamics 

..” Hydraulics 

Hydraulic press 

accumulator 

pump 

brake 

Siphon 

recorder 

Water level 

Aqueous humidity 

Aqueous 

Water voltameter 

Blue prints 

Blue sky 

Oblong rectangle 

Longitudinal 

vibration 

waves 

motion 

effect 

magnification 

Long sight 

Elliptic equations 

functions 

Ellipticity 

Ellipsoidal coordinates 

harmonics © 

Elliptic integrals 

paraboloid 

Ellipse 

Elliptically polarised waves 

light 
Elliptic polarisation 

Elliptical vibration 
Elliptic coordinates 

motion 

cylinder 

orbit



நீளங்களுடை நியமவளவைகள் தி 

நீளப்பக்க நிலை 

நீளப்பக்கமண்டலம் 

நீளப்பக்கவியக்கம் .. 

நீளம் விரியுமியல்புகள் 

நீளவிரிவு 

நீளவிரிவுமானி 
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Standards of lengths 

End-on, position 

Longitudinal field 

motion 

Extensive properties 

Linear expansion or extension 

Extensometer
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நு 

ுகச்சட்டமுறை 

நுட்சனருக்கமானி 

அுட்சனின்றனிவாயுவமுக்கமானி 

அண்கம்பியாக்கப்படுதன்மை 

நுணக ம்பியாக்கத்தக்க 

நுண்டுணிக்கைமாறி . 

அுண்டூளைச்செருப்பரிசோதனை * 

அண்டத் தடுப்பு 
அண்டுளையுடைமை 

அண்டொடர் 

ுண்ணமைபபிரட்டை 

அுண்ணமைப்பு 

நண்ணமைப்புமாறிலி 

நுண்ணளவேற்றம் 

அண்ணெண் 

நுண்வாயுவமுக்கமானி 

அணுக்கலைகள் 

அணுக்கலை நிறமாலையியல் 

அணுக்குக்கட்டளையீட்டம் 

அணுக்குக்காட்டி வ 

அுணுக்குக்காட்டிகளின் பிரிவலு . . 

அுணுக்குக்காட்டிப்பார்வை ததுண்டு 

வுணுக்குக்காட்டிப்பொருள்விலலை 

வுணுக்குத்தராசு 
அணுககுததோறறபபாடுகள் 

அணுக்குப்பன்னி 

நுணுக்குப்பனனிச்செலுத இ 

அுணுக்குபபன்னிப்படி + 

அணுக்குப்பன்னியின்றிசைவிளைவு 

ஸுணுக்கெறிகருவி 

அணுக்கொளிமானி 

ுழைவழி 

Yoke & bar method. 

Knudsen gauge 

Knudsen’s absolute manometer | 

Ductility 

Ductile - 

Microscopic variable 

Porous plug experiment 

diaphragm 

Porosity 

Sharp series 

Fine structure doublet 

structure 

constant 

Infinitesimal charge 

Differential, Infinitesimal 

Micromanometer 

Microwaves 

Microwave spectroscopy 

Micro-canonical ensemble 

Microscope . 

Resolving power of microscopes 

Microscope eye-piece 

objective 

Micro-balance 

Microscopic phenomena 

Microphone 

transmitter 

level 

Directional effect of microphone , 

Microprojector 

Micro-photometer 

Inlet



நா 

நூதனமான 

நூதனமான கதிர்கள் 

நூதனவிம்பம் 

ூற்கட்டை 

நூற்கமிறு 
ரநூற்றுக்கொண்றாகய இட்டம் 
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Extraordinary 

rays 

image 

Bobbin 

Twine 

Seale of hundred
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நெ 
நெகத்திரன் 

நெ௫ழமுதன்மை 

நெடுங்காலம் 

நெடுங்கோட்டுப்பாகை 

நெடுங்கோடு 

நெத்தூனியம் 

நெம்புகோல் 

நெம்புநயம் 

நெய்ப்புள்ளவமிலம 

நெய்யரி 

நெய்யரிக்கமகம் 

நெயயரிச்சத்தம் 

நெய்யரிச்சத்த 

நெய்யரிச்சாருகை 

நெய்யரிச்சாருகையுவோற்றளவு .. 

நெய்யரிச்சுற்று 

நெய்யரிச்செலவு 

நெய்யரித் தடை 

நெய்யரிப்பொ௫வு 

தெய்யரிமாறிலி 

நெய்யரியதிர்வு 

நெய்யரியாள் சீராக்க 

நெய்யரி வெளி 

நெய்யரியுவோற்றளவு 

நெய்யரியூசலாடல் 

நெய்யரியோட்டம் 

நெருக்கலெல்லை 

நெளிந்துநெளிந்து செல லுகின்ற 

Negatron 

Pliability 

Long period 

Degree of longitude 

Longitude 

Neptunium 

Lever 

Leverage 

Fatty acid 

Mesh, Grid, Lattice 

Grid modulation 

noise 

Lattice energy 

Grid bias 

voltage 

circuit 

dissipation. 

resistor 

leak 

Lattice constant 

Lattice vibration 

Grid control rectifier 

Lattic space 

Grid voltage 

swing 

current 

Crushing limit 

Sinuous



நே 

நே. ஓ. மோட்டர் (நேரோட்ட மோட்டர்) 

நேணிசிழை 

நேணிசுகலோரிமானி 

தேணிசுவிளக்கு 

நேணிசுவிளைவு 

நேணிச வெப்பத்தேற்றம் 

தேயர்பிக்கரின்சுற்று 

நேயராப்பர்சுற்று 

நேயன் 

நேயன்காட்டி 

நேயன்விளக்கு 

நேயனிறமாலை ~ 

நேடய்திமியம் வடி 

நேர்க்கதிர்ப்பகுப்பு .. 

நேர்க்கம்பி 

நேர்க்கம்பிமண்டலம் 

நேர்க்ண்ணக்குழி .. 

நேர்கோட்டியக்கம் 

நேர்கோட்டுத்திணிவுவேகம் 

நேர்கோட்டுத்கொகுதி 

நேர்கோட்டுருப்பெருக்கம 

நேர்கோட்டுவரைப்படம் 

நேர்கோட்டுவிட்டவிதி 

நேர்கோட்டுவேகவளர்ச்சிக்கருவி . . 

நேர்கோட்டோட்டம் .. 

நேர்கோடல்லாத தன்மை 

நேர்கோடாய்முனைவாக்கிய அலைகள 

நோகோடு 

நேர்த்திருப்புதிறன் .. 
நேர்திரல் 

நேர் நிலை 

நேர்நிறத்தட்டுக்கள் . . 

நேர்ப்பர நிலைமாற்றம் 

நேர்ப்பரமாற்றம் 

தேர்ப்பளிங்கு 
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D. ©. Motor — 

Nernst filament 

calorimeter 

lamp 

effect 

heat theorem 

Neher-Pickering circuit 

Neher-Harper circuit 

Neon 

indicator 

lamp 

spectrum 

Neodymium filter 

Positive ray analysis 

Straight wire 

Field of straight wire 

Positive crater 

Rectilinear motion 

Linear momentum 

Collinear system 

Linear magnification. 

graph 
Law of rectilinear diameter 

Linear accelerator 

current 

Non-linearity 

Linearly polarised waves 

Straight line 

Positive moment 

column 

Ortho-state 

Orthochromatic plates 

Ortho-para transition. 

conversion 

Positive crystal
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நேர்ப்பார்வைநிறமாலைகாட்டி 

நேர்ப்பின்னூட்டல் ் 
நேர்ப்புரோத்தன் 

நேர்ப்போதுவினம் 

நேர்மாறல் . 

நேர்மாறல்வெப்ப நிலை 

நேர்மாறற்சாவி கா 
நேர்மாறாக்கத்தக்க அணுக்குக்காட்டி 

நேர்மாறாக்கல்வட்டம் 

நேர்மாறாக்கல்வெப்பநிலை 

நேர்மாறாக்கற்கலம் 

நேர்மாறாக்கற்றாக்கம் 

நோமாருக்கன்மாற்றம் 

நேர்மாறாக்கன்முறை 

நேர்மாறாக்கும் ஆளி 

நேர்மாறாக்குமடுக்கு 

நேர்மாறாக 

நேர்மாறான 

நேர்மாறானதாய்ததொகுஇ 

நேர்மாறி 

நேர்மாறு 

நேர்மாறுச்சியுவோற் Mor ey 

நேர்மாறுசார்பு 

நேர்மாறுசெய்கருவி 

நேர்மாறுநிகழ்ச்சித தகவு 
நேர்மாறுபரம்பல் 

நேர்மாறுவர்க்சவிஇ 

நேர்மாறுவிதசமம் 

நேர்மாறுவி௫தம் 

G iron miGeumpbmercy 

நேர்மாறெ௫ர்த் தாக்கம் 

6 'நர்மாறொளிமின்விளைவ 

நேர்மின 

நேர்மின்கஇர்கள் 

நேர்மின்வாய் 

நேர்மின்வாய்க்க Biter 

நேர்மின்வாய்ச்சமை 

Direct vision spectroscope 

Positive feed back 

proton 

Orthonormal set 

Inversion 

temperature 

Reversing key 

Reversible microscope 

cycle 

Inversion temperature 

Reversible cell 

reaction 

change 

process 

Reversing switch 

layer 

Inversely 

Inverse 

matrix 

Reverser 

Reverse, Contrary 

Inverse peak voltage 

function 

operator 

probability 

distribution 

Law of inverse squares 

Inverse proportion 

ratio 

voltage 

reaction 

photoelectric effect 
Positive electricity 

rays 

Anode 

rays 

load



நேர்மின்வாய்ச்சுந்று 

நேர்மின்வாய்த் தடை 

நேர்மின்வாய்த்தொங்கலசைவு 

தநேர்மின்வாய்வளைகோடுகள் 

நேர்மின்வாயோட்டம் 

நேர்முடிவிடம் 

நேர்முறையில்லாச்்சிதறல் 

நேர்முனைவு 

நேர்மேன்மட்டவொட்டல் 

நேர்மை 

நேர்வர்க்கமூலம் 

நேர்வரிசையாக்கல் 

தேர்வரிசையாக்க 

நேர்வளைவு 

நேர்விதிதசமம் 

நேரங்காட்டி 

நோரங்குறிகருவி 

நேரச்சுருங்கல 

நேரஞ்சார்ந், 5 

தோஞசாமா 

தோஞ்சார்ந்தவலைச்சமன்பாடு 

நோஞ்சாராவலைச்சமன்பாடு 

தேத்தாமதம் 

தேரநிகர்நாற்கரவி 

நேரநேர்மாறுகையில்மாறாமை .. 

நேரப்பிரிக்கை 

நேரப்பின்னிடைவு 

நேரம் 

நேரம்பதிகருவி 

நேரம்வேறுபிரித்துக்காட்டுங்கருவி 

நேரமளத்தல் 

நேரமாறல் 

தேரமாறிலி 

நேரமானி 

தேரயன் 

நேரவடி 
நேரவலகு 

நோவளவுத்துிட்டம் 
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Anode circuit 

resitance 

Ana-phoresis 

Anode-characteristics 

current 

Positive terminal 

Anomalous scattering 

Positive pole 

adsorption 

Fidelity 

Positive square root 

Collimation 

Collimator 

Positive curvature 

Direct proportion 

Chronoscope 

Time marker 

contraction 

dependent 

independent 

dependent wave equation 

independent wave equation 

delay 

like four-vector 

Invariance under time inversion 

Time resolution 

lag 

Time 

Chronograph 

Time discriminator 

Measurement of time 

Tersporal or Time variation 

Time constant 

Chronometer 

Cation, Kation, Positive ion 

Time base 

Unit of time 

Time scale
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நேரவறிகுறி 
நேரவிடை 

நேரவிரிவு 

நேராக்கற்காரணி 

நேராகவேற்றியகடத்தி 

நேரான 

நேரானபினனுட்டி 

நேரிணைப்பு 

நேரில்முறைச்சிதறல் 

நேரில்முறைச்சேமான்விளைவு 

நேரில்முறை நிறப்பிரிக்கை 

தேரில்முறைவிரிவு 

நேரிலத் தரன் 

தேரீலியம் 

நேரேற்றம் 

நேரைதரசன் 

நேரோட்டப்பிறப்பாக்க 

நேரோட்டம 

நதேரோரம் 

Time Signal 

interval 

dilatation 

Normalization factor 

Positively charged conductor 

Positive, 

feed-back. 

Direct coupling 

Anomalous dispersion 

Zeeman. effect 

dispersion 

expansion 

Positive electron 

Orthohelium 

Positive charge 

Ortho-hydrogen 

Direct current (D. C.) generator 

Positive or Direct or Straight current 

Straight edge



நை 

நைத்திரிக்கமிலம் 

நதைதரசன் 

*நைலன் 

"நொ 

தொய்தாக்கல் 

நதொய்தாக்கற்காரணி 

தொய்மானின் முக்கோணம் 

நொற்று (தொ) 

நோ 

நதோககக்கூடிய 

நோக்கத்தகுகணியம் 

நோக்கல்வமு 

நோக்கல்லிலக்கல் 

நோக்கற்குரிய 

நோக்கற்கூர்மை 

நோக்கற்பதிவு . 

நோக்கற்பெறுமான நிறைகொடுத்தல் 

நோக்கியபெ, றூமானம் 

நோக்கு 

நோக்குபவன் 

தோக்குவேசம் ன 

தோய்இர்மருந்துப்பிரயோகவியல் 

தோய்சீரொளிவிளக்கு 

நோரம்பேக்கிரட்டிக்குங்கருவி 

நோரம்பேக்கன் முனைவாக்கக்காட்டி 

நோரிண்டரினாய் கருலி 

நோவா 
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Nitric acid 

Nitrogen 

Nylon 

Attenuation 

factor 

Neumann’s triangle 

Knot 

Observable 

Observable 

Error of observation 

Rejection of observations 

Observational 

Acuity of observation 

Record of observations 

Weighting of observations 

Observed value 

Terminal, Perspective 

Observer 

Terminal velocity 

Therapeutics 

Therapeutic lamp 

Norremberg doubler 

Norremberg’s polariscope 

Norrinder’s apparatus 

Nova
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u 

பக்கதேர்மாறல் 

பக்கப்பட்டைகள் 

பக்கப்பார்வை 

பக்கப்பார்வைவரைப்படம் 

பக்கப்பார்வைவளைகோடு 

பக்கப்பெயர்ச்சி 

பக்கவழி 

பக்கவழிசுற்றியதைனமோ .. 
பககவழிசுற்றியமோட்டா 

பக்கவழிசுறறுதல் 
பக்கவழிப்படுத் தல் 

பக்கவிகாரம் 

பக்கவுருப்பெருக்கம் 

பககளினது நேரமூதல் 
பகாவெண் 

ப்குததல 

பகுதி . 

பகுதிககடததுதிறன் 

பகு இக்கரகணம் 

பகுஇகள் 

பகுதிசசெலு ததல 

UGH ss Hay 
பகு திததொனிகள 

பகு இிபபரவல 

பகுதிபபினனஙகள் 
பகு கிபடபபளிங்காககல 

பகுதிபடவாவியாககல 

பகுஇழுனைவாக்கம் 

பகுதிமுறிவு 
பகுதியடர்ததி 
பகுதியமுக்கம் 

பகு இயாக்இ 

பகுதியாக்குஞ்சுற்று 
பகுதிவகை யீட்டுச்சமன்பாடு 

பகுதிவகையீடு 

பகுநிககல் 

Lateral inversion 

Side bands 

Profile 

graph 

curve 

Lateral displacement 

Shunt 

wound dynamo 

wound motor 

winding 

Shunt 

Lateral strain 

magnification 

Puckle’s time base 

Prime number 

Analyse 

Part, Denominator 

Partial conductivity 

eclipse 

Partials 

transmission 

reflection 

tones 

diffusion 

fractions 

Fractional crystallisation 

evaporation 

Partial polarisation 

refraction 

density 

pressure 

Scaler 

Scaling circuit 
Partial differentia] equation 

differential 
Analysing nicol



பகுப்பு 

பகுப்புத்தொடருகை 

பங்&ட்டூச்சார்பு 

uO 

பச்சை 

பூிக்காலின் விதி 

ப௫க்காலின்றேற்றம் 

பட்டை 

பட்டைக்குடுமி- 

பட்டைக்கூட்டங்கள் 

பட்டைத்தொகுதிநிறமாலை . . 

பட்டைநிறமாலை 

பட்டைதீக்கி 

பட்டைநீக்வெடி. 

பட்டை புகுவடி 

பட்டையகலம் 

படப்பெட்டி 

படம் க 

படமெறிகருவி 

படலை 

படலைச்சுற்று 

படாரெனவெடி த்தல் 

படிக்கட்டலையுருவடிவம் 

படிக்கட்டுச்சார்பு 

படிகக்கல்லின் ஒளியியல்புகள் 

படிகக்கற்கண்ணாடி 

படிகக்கன்னார்ப்பாகு, நிலை மாணி 

படிகக்கன்னார்மானி 

படிகநார்வாயுவமுக்கமானி 

படிகப்பளிங்கு 

படிகம் 

படிகவரியம் 

படிகவலையம் 

படிகவாப்பு 

படிகவில்லை 
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Analysis 

Analytic continuation 

Partition function 

Partition 

Green 

Pascal’s law 

theorens 

Band 

head 

groups 

Banded spectrum 

Band spectrum 

eliminator 

filter 

pass filter 

width 

Camera 

Map 

Projector 

Gate 

Gating circuit 

Detonation 

Staircase wave form 

function. 

Optical properties of quartz 

Quartz glass 

fibre viscomter 

gauge 

manometer 

crystal 

Quartz 

prism 

oscillator 

wedge 

lens
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படிகவீர்ப்புத்தராசு 
படிகுறைமாற்றி 
படிகூட்டுமாற்றி 

படிச்சார்பு 

படிதல 

படிவு 

ua Bir 
படுகதிர்வீசல் 

படுகை 

படுகோணம் 

படுத்தற்சுரம் 
படுதளம் .. 

படுபுளளி .. 

படுவலைகள் 

படை ௦ 

படைத்திரண்முடல் 

படைமண்டலம் 

படைமுடல்கள் 

பண்பறிதற்குரிய 
பண்பாட்டு, , 

பண்பு 

பதங்கமாக்கயெடுத்தல் 

பதங்கமாக்குதல் 

பதப்படுத்தல் 

பதன 

பதனிட்ட சாவரிசை 

பதார்த்தம் 

பதிகருவிகள் 

பதிவுப்பன்னி 

ப.இவுபன்னித் தட்டு 

ப 'தஇனோராணடுவடடம் 

பப்பசின்றேறறம 

பபிரிதலையீட்டுமானி 
பபினேயின்றத்துவம் 

பபினேயினீடுசெய்கருவி 
பம்பாம 

Quartz gravity balance 
Step-down transformer 
Step-up transformer 

Step-function 

Precipitation 

Deposit 

Incident ray 

Tadiation 

Incidence 

Angle of incidence 

Flat note 

Plane of incidence 

Point of incidence 

Incident waves 

Layer 

Strato-cumulus clouds 
Stratosphere 

Stratus clouds 

Qualitative 

Quality contol 

Property 

Sublimate 

Sublime 

Processing 

Temperament 

Tempered scales 

Substance 

Registering instrument 

Gramophone 

Record of a gramophone 
Eleven year cycle 

Theorem of Pappus 

Fabry interferometer 
Babinets Principle 

compensator 

Top



'பம்பரத் இனச்சுத்இசைமாற்றம் 

பம்பரலியக்கம் 

பம்புூகதி 

பம்புநிரை 

பம்புமெஞ்சின் 

பயன் 

பயன்படும்பரப்பு 

பயன்படும்பெறுமானம் 

பயன்படும் வீச்சு 

பயன்படும்வெட்டுமுகம் 

பயன்படுமமுத்தவேற்றுமை 

பயன்படுமுவோற்றளவு 

பயன்படுமோட்டப்பெறுமானம் 

பயன்படுமோட்டம் 

பயன்படூவிசை 

பயன்படுவெப்ப நிலை 

பயனிலேர்ட்டம் 

பயில்பியடுக்கு 

பரகாந்தம் 

பரகாந்தவியல் 

பரகாந்தப்பதார்த்தம் 

பரகாதந்தப்பிரிவு 

பாட்டு .: 
பரடேய்குழாய்கள் 

பரடேய்கூண்டு 

பரடேய்பரிசை 

ப்ரடேய்விளைவு 

பரடேயிருளிடம் 

பரடேயின் குழாயியக்கம 

பரடேயின் பனிக்கட்டிக்குவளைப்பரிசோ தனை 

பாடேயின் மின்காந்தத்தூண்டல்விதிகள் 

பரடேயின் மின்பகுப்புவிதிகள் 

பரடேயின் வண்ணாத் நப்பூசவைவேப்பரிசோதனை 

பரடேயின் வளையமாற்றி 

பாடேயின் விசைக்குழாய் 
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Precession of top 

Motion of a top 

Pumping speed 

line 

engine 

Out-put 

Effective area 

value 

range 

cross-section 

potential difference 

voltage 

current value 

current 

. force 

temperature 

Idle current 

Beilby layer 

Paramagnetism 

Paramagnetism 

Paramagnetic substance 

resonance 

Farad 

Faraday tubes 

cage 

shield 

effect 

dark space 

Motion of Faraday’s tube 

Faraday’s ice pail experiment 

; laws of electromagnetic 

induction) 

of electrolysis 

butterfly-net experiment 

ring transformer 

tube of force
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பரத்தபொழிவுகள் 

பரந்த வளிப்பொழிவுகள் 

பரநிலை 

பரப்படர்த்தி 

பரப்பலகு 

பரப்பளவு 

பரப்பளவுவிரிவு 

பரப்பாள்கூறுகள் 

பரப்பி 

பரப்பு 

பரப்புக்காண்ருறை 

பரப்பு த்திருப்புதிறன் 
பரபபுமானி 

பாபபுவிரிவுக்குணகம் 

பரப்புவேகம் 

பரபின் 

பரபின மெழுகு 

பரபின்றாளொடுகக 

பரபினெண்ணெய் 

பரம்பல் 

பரம்பிய கொள்ளளவம் .. 

பரம்பிய சுமை 

பரவளைவாடி, 

பரவளைவாள்கூறுகள் 

பரவளைவியக்கம் 

பரவளைவு 

பரவளைவுச்சஙகலியம் 

பரவளைவுச்சமனபாடு 

பரவளைவுத்திண்மத்துககுரிய 

பரவளைவுத் இண்மவாடி, 

பரவளைவுத்திணமவாள்கூறுகள் 

பரவளைவுவீழ்ச்கி 

பரவளைவொழுக்கு 

பரவற்கதர்வீசல் 

பரவற்காலல் 

பரவற்குணகம் 

Extensive showers 

air showers 

Para state 

Areal density 

Unit of area 

Area, 

Superficial expansion 

Areal coordinates 

Distributor 

Area 

Quadrature 

Areal moment 

Planimeter 

Superficial coefficient of expansion 

Areal velocity 

Paraffin 

wax 

paper condenser 

oil 

Spread. 

Distributed capacitance 

load 

Parabolic mirror 

coordinates 

motion 

Parabola 

Parabolic catenary 

equation 

Parabolidal 

mirror 

coordinates 

Parabolic fall 

orbit 

Diffuse radiation 

emission 

Diffusion coefficient



'பரவற்சம, நிலை 

பரவற்சமன்பாடு 

் பரவற்சி 'தறல் 

பரவற்படி 

பரவற்பம்பி 

'பரவற்றிறன் 

பரவற்றெறிப்பு 

பரவற்றுடர் 

பரலீலியம் 

பரனைற்றனவுத்திட்டம் 

பரனைற்றுவெப்பமானி 

பராக்கோர் 

பராவைதரசன் 

பரிசச்சாந்து 

பரிசுநியமவளவையலுவலகம் 

பரிசை 

பரிசோதனை , 

பரிசோ 'தனைச்சாலை 

பரிசோதனைத்தொடர் 

பரிசோதனைப்பெறுமானம் .. 

பரிசோதனைமுறைவிஞ்ஞானம் 

பரிசோதனைவழு 

பரிதி 

பரிபாடை .. 

பரிமாணககொள்கை 

பரிமாணத்திலோரினமாதல் 

பரிமாணப்பகுப்பு 

பரிமாணமில்மாறி 

பரிபாணமுறைகள 

பரியிலாடக்காந்தத் திண்மம் 

பரிவதிர்வெண் 

பரிவதிர்வு 

ules Oy 

பரிவில்கோடுகள் 

பரிவு . 

பரிவுக்கதிர்லீசல் 

பரிவுக்க இர்வீசலின்றணிப்பு . . 
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Diffusion equilibrium 

equation 

Diffuse scattering 

Diffusion level 

pump 

Diffusivity 

Diffuse reflection 

series 

Para helium 

Fabrenheit scale 

thermometer 

Parachor 

Para hydrogen 

Plaster of Paris 
-Paris Bureau of standards 

Shield 

Experiment 

Laboratory 

Experimental series 

value 

science 

error 

Circumference 

Code 

Theory of dimensions 

Dimensional homogeneity 

analysis 

Nondimensional variable 

Dimensional methods 

Horse shoe magnet 

Resonance frequency 

Sympathetic vibration 

Horse power 

Non-resonant lines 

Resonance 

radiation 

Quenching of resonance radiation
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பரிவுக்கருவி _ 

பரிவுக்குழாய் 

பரிவுக்கூர்மை 

பரிவுக்கோடூ 

பரிவுச்சங்கள 

பரிவுச்சத்தி 

பரிவுச்சிதறல் 
பரிவுப்பட்டை 

பரிவுப்படி. 

பரிவுப்பெட்டி உ 

பரிவுமுறையுறிஞ்சியொளிலீச 

பரிவுவடி 

பரிவுவளைகோடு 

பரிவுள்ள ஸு 

பரிவுள்ள நேர்கோட்டூச்சுற்று 

பரிவுறிஞ்சல் 
பரிவேடம் 

பரீட்சை 

பரீட்சைச்சார்பு 

பரீட்சை நோக்கல் 

பருமபடியாகச்செய்தல் 

பருமன் 

பருமன்குணகம் 

பருமன்பரமபல 

பரு.மன்வரிசை 

பருவக்காற்றினியககம் 

யருவக்காறறு 

பருவத்துக்குப்பருவமாக மாறல் 

பல்கற்றைத் தலையீட்டளலியல் 

பல்கற்றைத் தலையீடு 

பல்துணிக்கைவிடயம் 

பல்தைரீன் 

பல்படித்தான 

பல்முனைவுக்க இர்வீசல் 

பல்முனைவுவிரிவு 

பல்லணுவுள்ள மூலக்கூறு .,. 
ude Gi 

Resonator 

Resonance tube 

Sharpness of resonance 

Resonance line 

peaks 

energy 

scattering 

band 

level 

box 

fluorescence 

filter 

curve 

Resonant 

Resonant line circuit 

Resonance absorption 

Halo 

Trial 

function 

observation 

Manufacture 

Size, Magnitude 

Bulk modulus 

Size distribution 

Order magnitude 

Monsoon motion 

Monsoon 

Seasonal variation 

Multiple beam interferometry 

beam interference 
Many particle problem 

Polystyrene 

Heterogeneous 

Multiple radiation 

expansion 

Polyatomic molecule 

Multivibrator



பல்லிலத் திரன்விடயம் 

பல்லிலத்திரனணுக்கள் 

பல்லின நிலை த்தொடுப்பு 

பல்லினமான ய 

பல்லினமுனைவுப்பிணைப்பு .. 

பல்லினமுனைவு மூலக்கூறு 

பல்லினவூடகம் 

பல்லுறுப்புக்கோவை 

பல்லுறுப்புக்கோவையண்ணளவு 

பல்லுறுப்புத்தொகுதியமைப்பு 

பல்வகைச்சிதறல் 

பல்வி£தசமவிதி 

பல்விம்பங்கள் 

பல்லவினைல்குளோரைட்டூ 

பலபொருள்விசைகள் 

பலவணுவுள்ள 

பலவெ திரொலி 

பலேடியம் 

பலோமர்வெற்புத்தொலைகாட்டி 

பவ்விரிபேரோவரெற்றலன் . . 

பவ்விரிபேோரோவசெழறலன்றலையீட்டுமானி 

பழவெல்லம் 

பழைமைக்கொள்கை 

பழைமைநிறுத்துஞ்சூத்திரம் 
பழைமைப்புள்ளிவிவரம் 

பளிங்கமைப்பு 

பளிங்கலையம் 

பளிங்களியடைப்பு 

பளிங்காளலைவு ் 

பளிங்காளலையம் 

பளிங்கயல் 

பளிங்கருமையாக்கல் 

பளிங்கு 

பளிங்குக்கோணல் + . 

பளிங்குகளிலிருந்து (எட்சுக்) கதிர்த்தெறிப்பு 

பளிங்குகளின் சமச்சீர் 

பளிங்குச்சுட்டிகள் 
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Many electron problem 

atoms 

Heterostatic connection 

Heterogeneous 

Heteropolar bond 

molecule 

Heterogeneous medium 

Polynomial 

approximation 

Multiple structure 

Plural scattering 

Law of multiple proportion 

Multiple images 

Polyvinyl chloride 

Many body forces 

Polyatomic 

Multiple echo 

Palladium 

Mount Palomar telescope 

Fabry-Perot etalon 

interferometer 

Glucose 

Classical theory 

stopping formula 

statistics 

Crystal structure 

oscillator 

grating 

controlled oscillater 

cscillation 

Crystallography 

Twinning of crystal 

Crystal 

diffraction 

X Rays reflection from crystals 

Symmetry of crystals 

Crystal indices
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பளிங்குணர்த்தி 

பளிங்குத்தொகுதி 
பளிங்கு நிறமாலைமானி 

பளிங்கு நுணுக்குப்பன்னி 

பளிங்குநெய்யரி 

பவிங்குப்பு 

பளிங்குருவப்பொருள் ' 

பளிங்குருவற்ற 

பளிங்குவில்லை 

பளிஙகெணணி 

பளிச்சிடு நிலை 

பளிச்சீட்டுக்குமிழி 

பளிச்சீட்டு நிறமாலை 

பற்சிலலு 

பற்றாசு 

பதறாசுபிடித்தல் 
பற்றி 
பற்று 

பற்றுக்குணகம 

பற்றுதல் 
பற்றுவலு 
பறக்குநேரம் 

பறவையழைப்பு 

பனசன்கலம் 

பனசனசுடாடுப்பு 

பன்சனது நெய்ப்பொட்டொளிமானி 

பனசனது பனிக்கட்டிக்கலோரிமானி 

பனமடங்குசசெய்கை 

பனமடங்குததந்திமுறை 
பனமூலகக்குழாயகள் 

பனனிலைமை 

பன்னிலைமைபபிறப்பாக்இ 

பன்னிலைமையோடடம் 

பன்னிறங்காட்டல 

பன்னிறஙகாட்டுதெ றிப்பு 

பன்னிறவருக்காட்டி 

பன்னிறவொளி 

Crystal detector 

set 

spectrometer 

microphone 

lattice 

Cystalline salt 

Crystalloid 

Amorphous 

Crystalline lens 

Crystal counter 

Flash point 

bulb 

spectrum 

Toothed wheel 

Solder 

Soldering 

Getter 

Attachment 

Coefficient of attachment 

Getting 

Retentive power 

Time of flight 

Bird call 

Bunsen cell 

burner 

Bunsen’s grease spot photometer 

ice calorimeter 
Multiplicative process 

Multiplex telegraphy 

Multielement tubes 

Multi-phase, Polyphase 

Polyphase generator 

Multi-current 

Tridescence 

Opalescence 

Kaleidoscope 

Polychromatic light



பன்னிறவொளியளவியல் 

பன்னோக்கான 

பன்னேக்குக்கு Loreen 

பனி. ae 

பனிக்கட்டி 

'பனிக்கட்டிக்கலோரிமானி 

பனிக்கட்டி முகில்கள் 

பனிக்கட்டியின்மீளவுறைவு .- 

பனிக்கட்டி யாறு 

பனிக்குருடான 

பனிபடுநிலை 
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Heterochromatic photometry 

Muti-purpose 

tubes 

Dew 

Ice 

calorimeter 

clouds 

Regelation of ice 

Glacier 

Snow blind 

Ice point
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பா 

பாக்கெளசன் விளைவு 

பாகு 2 

பாகுத்தன்மைமானி . 

பாகுநிலை .. 

பாகுநிலைக்குணகம் 

பாகுநிலைத்தடை 

பாகுநிலைப்பதார்த்தம் 

பாகு நிலைப்பாய்ச்சல 

பாகுதிலைமானி 

பாகுநிலையான 

பாகுநிலையிழுப்பு 

பாகுபடுத்தல் 

பாகுபாடாக்க 

பாகுபாடு . 

பாகை 

பாகைமானி 

பாச்சன்பாக்கர்விளைவு 

பாச்சன்றொடர் 

பாச்சனின் விதி 

பாச்சனினேற்றுகை 

பாசவாலின்றேறறம் 

பாசனின் சுழல்சக்கரம 

பாசெக்கு .. 

பாட்டனினூசல் 

பாட்டிந்தனசிலிங்கர்முறை . . 

பாடுசுவாலை 

பாடுமீன்... 

பாணெற்று விளைவு 

பாதத்தாற்சுற்றல் 
பாதத்துக்குரிய 

பாதம் 

பாதிநிலையானமண்டலம் 

பாதுகாப்பு 

பாமர் சூத்திரம் 

பாமர்தொடர் 

பாய்ச்சற்குமாய் 

Barkhausen effect 

Jelly 

Viscosity gauge 

Viscosity 

Coefficient of viscosity 

Viscous resistance 

material 

flow 

Viscometer 

Viscous 

drag 

Analyse 

Analyser 

Analysis 

Degree 

Protractor 

Paschen-Back effect 

Paschen series 

Paschen’s law 

- mounting 

Parseval’s theorem 

Parson’s turbine 

Parsec 

Barton’s pendulum 

Partington & Shilling method: 

Singing flame 

fish 

Barnett effect 

Pedal 

Pedal 

Pedal 

Quasi-stationary field 

Safeguard: 

Balmer formula, 

series 

Flow tube



பாய்ச்சற்கோடு 

பாய்ச்சற்சார்பு 

பாய்ச்சன்மானி 

பாய்ச்சன்முறை 

பாய்பொருட்டடை 

பாய்பொருட்டாரை 

பாய்பொருட்பாய்ச்சல் 

பாய்பொருள 

பாய்பொருளமுக்கம் 

பாய்பொருளியக்கவிசையியல் 

பாய்பொருளியல் 

பாயக்குறியீடு 

பாயம் 

பாயமானி 

பாயவடர்த்தி 

பார் (அமுகீகவலகு) 

பார்க்குமொளி 

பார்வை 

பார்வைக்குற்றங்கள் 

பார்வைக்கூர்மை 

பார்வைக்கோடு 

பார்வைக்கோணம் 

பார்வைகாட்டி 

பார்வை நரம்பு 

பார்வை நிலை 

பார்வைநிலைபேறு 

பார்வைநோக்கல் 

பார்வைமுறை 

பார்வையுணர்ச்சி 

பார்வைவில்லை 

பாரங்காட்டி 

பாரந்தூகி 

பாரம்பதிகருவி 

பாரமாஷீர் 

பாரமானமீசன் 

பாரமானவை தரசன் 

பாரமானி 

303 

Flow line, Line of flow 

function 

meter 

method 

Fluid resistance 

jet 

flow 

Fluid 

pressure 

Hydrodynamics 

Hydraulics 

Fluxional notation 

Flux 

meter 

density 

Bar (unit of pressure) 

Viewing light 

Perspective 

Defects of vision 

Visual acuity 

Line of sight 

Visual angle 

View finder 

Optic nerve 

View point 

Persistance of vision 

Visual observation 

method 

Sensation of vision ~ 

Ocular 

Baroscope 

Crane 

Barograph 

Heavy water 

meson 

hydrogen 

Barometer



304 

பாரமானி மாறுகை 

பாரமானியமுக்கம் 

பாரமானி விளைவு 

பாரை 

பால் வீதி 

பாலடர்த்திமானி 

பாலத்தினுணர்திறன் 

பாலம் 

பாளோலின் சில்லு 

பாறைப்பளிங்கு 

பாறைமண்டலம் 

பாறையுப்பு 

Barometric variation 

pressure 

Barometer effect 

Crow-bar 

Milky way 

Lactometer 

Sensitivity of bridge 

Bridge 

Barlow’s wheel 

Rock crystal 

Lithosphere 

Rock salt



பி 

பிக்ன் பரவல்லிதி 

பிக்கோபாட்டு 

பிசிர்த் தசைநார் 

பிசீன்மெழுகு 

பித்தளைப்போதிகை 

பிதுக்கம் 

பிடி 

பிடிக்குஞ்சுற்று 
பிடிகருவி 

பிணைகின்ற 

பிணைத்த இசைப்பு 
பிணைப்பு 

பிணைப்புக்கோணங்கள் 

பிணையல் 

பிணையாச்சிதறுகை 

பிணையிகள 

பிணையுங்கதிர்கள் 

பிணையுஞ்சிதறுகை 

பிணைவு 

பி-படடததொகுதி 

பியாளோத்தத்திகள் 
பியேசலையம் 

பியோசாவாவினர் விதி 

பிரங்கலபம்பி 

பிரட்டோஞ்சமன்பாடு 

பிரதியளியடைப்பு 

பிரதியிடற்றொடர்பு 

பிரதியிடுசன்ற 

பிரதியிடுமாறிகள் 

பிரதியீடு 

பிரதேசவியல் 

பிரபஞ்சவியல்பு 

பிரமாவழுத்தி 

பிரயோககணிதம் 

பிரயோகவிஞ்ஞானம் 
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Fick‘s law of diffusion 

Picofarad 

Ciliary muscle 

Picein wax 

Brass bearing 

Prominence 

Clutch 

Clamping circuit 

Clamp 

Cohesive 

Ganged tuning 

Bond 

angles 

Hinge 

Incoherent scattering 

Coherers 

Coherent rays 

scattering 

Cohesion 

P-system of bands 

Pianoforte strings 

Pierce oscillator 

Biot-Savart rule 

Sprengel pump 

Fredholm equation 

Replica grating 

Commutation relation 

Commuting 

variables 

Substitution 

Topology 

Nature of reality 

Bramah press 

Applied mathematics 

science
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பிரவோவின் மாற்றுச்கொள்கை 

பிரன்காவர் பிளவு 

பிராக்கன் விதி 

பிராக்கெற்றுதொடர் 

பிராநங்களினலையம் 

பிராங்குகோடனர்தத்துவம் . . 

" பிராட்டிலியின் பிறழ்ச்சிமுறை 

பிரானிமானி 

பிரானிவிளக்கு 

பிரிக்கை 

பிரிகருவி 

பிரித்தகுற்று 
பிரித்த தொடுகை 

பிரித்தபகுஇிகள் 

பிரிததானிய சங்கத் திருகாணிப்புரிகள் 

பிரித்தானிய நியமயார் 

பிரித்தானியவலகுத்தொகுதுி 

பிரித்தானியவெப்பவலகு (பி. வெ. ௮.) 

பிரித்தெடுகருவிகள் 

Unb eA se 
பிரிநேரம் 

பிரிப்பு 

பிரிப்புமுறை 

பிரிப்பெல்லை 

பிரிபடுதன்மை 

பிரிவலு ன 

பிரிவு... . ‘ 
பிரெனனீள்வளையத் திண்மம் . 

பிரேமுசுத்திராலுன் அல்லது தடுப்புமுறைக் 
கதிர்வீசல் . . 

பிரேனலாடிகள் 

பிரேனலிரட்டையரியம் 

பிரேனற்குணகங்கள் 

பிரேனற்கொள்கை 

பிரோனநகோணல் 

பிரேனற்சாய்சதுரத்இண்மம் 

பிரேனற்சூ த் இரங்கள் 

பிரேனற்றொகையீடுகள் 

Prevost’s theory of exchanges 

Fraunhofer slit 

Braggs’ law 

Brackett series 

Franklin oscillator 

Franck-Condon principle 

Bradley’s aberration method 

Pirani gauge 

lamp 

Dispersion, Decomposition 

Dividers 

Divided circuit 

, touch 

Resolved parts 

British association screw threads 

Imperial standard yard 

British system of units 

thermal unit 

Tweezers 

Disintegration 

Resolving time 

Division 

Method of sections 

Limit of resolution, 

Divisibility 

Resolving power 

Section, Zone 

Fresnel ellipsoid 

Bremsstrahlung or Braking 
radiation 

Fresnel mirrors 

biprism 

coefficients 

theory 

diffraction 

rhomb 

formulae 

integrals



பிரேனன்மேற்காவற்குணகம 

பிரேனனீள்வளையத் திண்மம் 

பிரெளனினியக்கம் 

பிரெளனினினசைவு 

பிரெளனோவர்கோடுகள் 

பிரெளனோவர்கோணல் 

பிலிப்பின் குழாய் .. 

பிழை ae .. 

பிளக்கத்தக்கசமவிடமூலகங்கள் . . 

பிளத்தல் 

பிளத்ததேர்மின்வாய் 

பிளத்தநேர்மின்வாய்மசனத் திரன் 

பிளந்தவில்லை 

பிளந்தவெதிர்மின்வாய் 

பிளவு ம 

பிளவுச்சத்த 

பிளவுமுறை 
பிளவுவிளைபொருள் 

பிளவுவீதம் ன் 

பிளாக்கின் பனிக்கட்டிக்கலோரிமானி 

பிளாக்குபேணினூசல் 

பிளாங்கன் கதிர்வீசல் விதி 

பிளாங்னை தாக்கச்சத் இச்சொட்டு 

பிளாங்கின் மாறிலி 

பிளாங்கெலையம் 

பிளாசுமா 

பிளாசுமாவலைவுகள் 

பிளாத்திக்கு 

பிளாத்தினர்பன்னி 

பிளாற்றினத்தடைவெப்பமானி . . 

பிளாற்றினப்போலி 

பிளாற்றினம் + . 

பிளாற்றினவுரோதியவெப்பவிணை 

பிளாற்றோவின் சிறுகோணம் 

பிளான்றேக்கலம் 
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Fresnel convection coefficient 

ellipsoid 

Brownian motion 

movement 

Fraunhofer lines 

Fraunhofer diffraction 

Phillip’s tube 

Mistake 

Fissionable isotopes 

Split 

anode 

anode magnetron 

lens 

cathode 

Fission, Slit 

Energy of fission 

Fission process — 

product 

rate 

Black’s ice calorimeter 

Blackburn’s pendulum 

Planck’s radiation law 

quantum of action 

constant 

oscillator 

Plasma 

oscillations 

Plastic 

Blattner phone 

Platinum resistance thermometer 

Platinoid 

Platinum 

rhodium thermocouple 

Plateau’s sphericle 

Plante cell



308 

பிளிஞ்சோற்கோடு 

பிளெச்சிரினது துரொல்லி 

பிளெமிங்கன் வலக்கைவிதி 

பிளெமிங்சினிடக்கைவிதி 
பிற்சரலுலோரஞ்சர்சுருக்கம் 

பிற்செலவுக்குணகம் 

பிற்பக்கச்சிதறல் 

பிறபக்கவொளிக்கூம்பு 

பிற்றர்மாதிரி 

பிற்றேயின் மூறை .. 

பிற்றோகுழாய் 
பிறப்பாக்க 

பிறப்பிக்குஞ்சார்பு 

பிறப்பித்தல் 

பிறழ்ச்சி 

பிறழ்ச்சிக்கோணம் ... 

பிறையுரு 
பிறையுருவில்லை 

பின்பறக்கை 

பின்பறக்கைநேரம் .. ' ன 

பின் மி. இ, வி. (பின் மின்னியக்கவிசை) 

பின்வழுக்குவோற் மானி 

பினவளைகோணம் 

பின்வாங்கல் 

பின்னடிப்பணு 

பின்னடிப்பு 

பின்னடிப்புக்கரு + 

பின்னடியாவடிப்புக்கல்வனோமானி 

பின்னணி 

பின்னணியொருக்கம் 

பினனணியொளிர்வு 

பினனமுக்கம் 

பின்னவடுக்கு 

Plimsoll line 

Fletcher’s trolley 

Fleming’s right hand rule 

left hand rule 

Fitzgerald-Lorentz contraction 

Regression coefficient 

Backward scattering 

Aft light cone 

“Bitter” pattern 

Pictet’s process 

Pitot tube 

Generator 

Generating function 

Generate 

Aberration 

Angle of aberration 

Meniscus 

lens 

Fly back 

time 

Back E. M. F. 

Slide back voltmeter 

Reflex angle 

Receding 

Recoil atom 

Back lash, Recoil 

Recoil nucleus 

Dead beat galvanometer 

Back ground 

condensation 

illumination 

pressure 

Fractional power



பின்னவமு 

பின்னிடைதல் 

பின்னிடைவழுத்தம் 

பின்னிடைவுச்சோதனைக்கருவி 

பின்னிடைவுத் தடம் 

பின்னிடைவுவளைகோடு 

் பின்னூட்டுஞ்சுருள் 

பின்னூட்டுஞ்சுற் று 

பின்னூட்டும்பெருக்கிகள் 
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Fractional error 

Lagging 
Retarded potential 

Hysteresis tester 

loop 

curve 

Tickler coil 

circuit 

Feed-back amplifiers
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பீ 

பீங்கான் 

பீசோபோக்கோவர்பரிசோதனை 

பீடம் ன 

பீடம் (எண்ணி; மலை) 

பீப்பா 

பீப்பாத்திரிவு 

பீப்பாவடிவப்பரம்பல் 

பீ-யினப்பெருக்க 

பீற்றாக்கதிர் 

பீற்றாக்கதிர்நிறமாலை பதிகருவி . . 

பீற்றாக்கதிர்வீசல 

பீற்றாச்சார்புகள் 

பிற்றாத்திரன் 
பீற்றாத்துணிக்கை 

பீற்றா த்தேய்வு 
பீற்றாவுருமாற்றம் 

Porcelain 

Fizeau-Foucault experiment 

Pedestal 

Plateau (counter, mountain) 

Barrel 

distortion 

shaped distribution 

Class B amplifier 

Beta ray 

spectrograph 

radiation 

functions 

Betatron 

Beta particle 

decay 

transformation



ப 

புகவிடாத 

புகுத்தி 
புகைக்குழாய் 

புகைத் திரை 
புகைப்பெட்டி 

புகையிலைச்சித் இரவடிவு 

புகையுருக்கோடுகள . . 

புகைவளையங்கள் 

புடக்குகை 

புடைக்கதிர்கள் 

புடைக்காவுகை 

புடைப்பானபுரி 

புடைவானவில் 

புடைவில் 

பூதன் 

பு 'திதுகாண்டல் 

புதிதுகாண்போன் 

புதுமை 

புயம் 

புரட்டத் தக்கவூசல் 

புரிமிடைத்தூரம் 

புரூசுதரின் பட்டைகள 

புரூசுதரின் விதி 
புரோக்காகல்வனோமானி 

புரோக்காவின் சமன்பாடு 

புரோத்தன் 

புரோத்தன் வழங்க 

புரோத்தன் வாங்க .. 

புரோததனடித்துமோதுகை 

புரோத்தனின் காந்தத்திருப்புதிறன 
புரோமைட்டுப் பதிவுகள் 

புரோனித்தடுப்பு 

புல்பிரிச்சுமுறிவுமானி 

புல்லாங்குழல் . 
புலனுணர்வு oe 

புவசேய்பாகு நிலைச்சூத்திர்ம் 
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Impenetrable 

Syringe 

Chimney 

Smoke screen 

-box 

Tobacco mosaic 

Nebular or Nebulous lines 

Smoke rings 

Crucible 

Tertiaries 

Advection 

Protuberant thread 

Tertiary rainbow 

bow 

Mercury (planet) 

Invention 

Inventor 

Invention 

Arm 

Reversible pendulum 

Pitch 

Brewster’s bands 

law 

Broca galvanometer 

Proca’s equation 

Proton 

donor 

acceptor 

bombardment 

Magnetic moment of the proton 

Bromide prints 

Prony brake 

Pulfrich refractometer 

Flute . 

Sensation 

Poiseuille formula for viscosity



S12 

புவசேயின் சமன்பாடு 

புவசேயின் விதி 

புவசோன் பரம்பல் .. 

புவசோனடைப்பு 

புவசோனின் சமன்பாடு 

புவசோனின் விூதம் 

புவன்சோனின் மையவச்சு 

புவிக்கப்பாலான 

புவிக்கம்பி 

புவிக்காந்தம் 

புவிக்காந்தமண்டலம் 

புவிக்காந்தவகலக்கோடு 

புவிக்காந்தவாள்கூறுகள் 

புவிக்காந்தவியல் 

புவிக்குரிய 

புவிக்கோடூ 

புவிச்சரிதக்காலம் 

புவிச்சரிதவியல் 

புலித தட்டு 
புவித்தூண்டி 
புவித்தொடுப்பு 
புவிததொலைகாட்டி . , 

புவிதொடுத்தகடததுகோளம் 

புவிநடுககம் 

புலவிப்பெள திகவாராய்வு 

புவிப்பெள இகவியல் 

புவிபன்னி 

பவிமணடலத்தினிலைக்குத்துக்கூறு 

புவிமின்னியல் 

புவிமினனேற்றம் 

புவிமுனைவு 
புவிமேறபரப்பியல (கோளமேற்பரப்பியல) 

புவிமேற்பரபபிற்குரிய (கோளமேந்பரப்பிற்குரிய) 
புவிமையம 

புவியச்சின் கட்டில்லாவியக்கம் 
Lewis Res 'திசைமாற்றம் 

Poiseuille’s equation 

law 

Poisson distribution 

bracket 

Poisson’s equation 

ratio 

Poinsot’s central axis 

Extraterrestrial 

Earth wire 

Terrestrial magnetism 

Earth’s magnetic field 

Geomagnetic latitude 

coordinates 

Geomagnotism, Terrestrial magne 

tism 

Terrestrial 

Earth line 

Geological age 

Geology 

Earth plate 

inductor 

Harthing 

Terrestrial telescope 

Earth connected conducting sphere 

Earthquake 

Geophysical prospecting 

Geophysics 

Geophone 

Vertical component of earth’s field 
Terrestrial electricity 

Earth electric charge 

Geographic pole 

Geodesy 

Geodesic 

Centre of the earth 
Free motion of the earth’s axis 
Precession of the earth's axis



புவியியல் + 

புவியியல் மத்தியகோ 

புவியியலகலக்கோடு . . 

புவியியலுக்குரிய 

புவியியலுச்சநெடுங்கோடு 

புவிமியனெடுங்கோடு 

புவியிமுவம் 

புவியீர்ப்பு 

புலியீர்ப்புத்தராசு 

புவியீர்ப்புமண்டலம் 

புவியீர்ப்புமையம் 

புலியீர்ப்புவேகவளர்ச்சி 

புவியை நிறுத்தல் .. 

புவியோட்டங்கள் 

புவியோடிணைத் தல் ., 

புவியோடு 

புவிவயது 

புள்ளி ன 

பூள்ளிக்குவியமில்கற்றை 

புள்ளிக்குவியமில்குறை 

புள்ளிக்குவியமுள்ள 

புள்ளிக்குவியவில்லை 

" புள்ளிகளின் சிதறல் 

புள்ளிப்பொருள் 

புள்ளிமாதிரியுரு 

புள்ளிமாற்றம் 

4 ள்னிமுதல் 
புள்ளியிலத் தரன 

புள்ளியிறக்கம் 

புள்ளியிறக்கி 
புள்ளியெண்ணி 

புள்ளியேற்றம் 

புள்ளிவிவரச்சமநிலை 

புள்ளிவிவரச்சராசரி . . 

புள்ளிவிவர நிகழ்ச்சித் தகவு 

புள்ளிவிவர நிலையியக்கவிதிகள் .. 

புள்ளிவிவர நிவேயியக்கவியல் 

313 

Geography 

Geographical equator 

latitude 

Geographical 

meridian. 

. longitude 

World tensor 

Gravity 

balance 

Earth’s gravitational field 

Centre of gravity 

Acceleration due to gravity 

Weighing the earth 

Earth currents 

To earth 

Earth’s crust 

Age of the earth 

Point 

Astigmatic pencil 

Astigmatism 

Anastigmatic 

lens 

Scatter of points 

Point object 

model 

transformation 

source 

electron 

discharge 

discharger 

counter 

charge 

Statistical equilibrium 

average. 

probability 

Laws of statistical mechanics 

Statistical mechanics
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புள்ளிவிவாநிறை 

புள்ளிவிவரம் 

புள்ளிவிவாமுறைப்பொருளுடைய 

புள்ளிலிவரவழு 

புள்ளிவிவரவியற்சாராமை 

புள்ளிவிவரவியற்பொருள்கூறல் ன 

புள்ளிவிவரவிளைவு .. 

புள்ளிவிவரவேற்றவிறக்கங்கள் .. 

புளுத்தோனியம் 

புளோசித்தன் 

புறக்கணிக்கத்தக்க .. 

புறக்கோணம் 

புறச்சத்தந்தவிர்க்கை 
புறச்செருகல் 

புறச்சேர்வு 

புனல் 

Statistical weight 

Statistics 

Statistically significant 

Statistical error 

independence 

interpretation 

effect 

fluctuations 

Plutonium 

Phiogiston 

Negligible 

Exterior angle 

Exclusion of extraneous noise 

Extrapolation 

Accretion 

Funnel



க 

பூக்கஞ்சிவளைவு 

பூச்சியக்காவி 

பூச்சியக்கூட்டுத்தொகை 

பூச்சியக்கோடு 

_ பூச்சியச்சத்தி 

பூச்சியத்தளம் 

பூச்சியநிலைச்சத்தி 

பூச்சியநிலையதிர்வு 

பூச்சியப்பிறழ்ச்சிவட்டம் 

பூச்சியப்புள்ளி 

பூச்சியப்பெயர்வு 

பூச்சியம் 

பூச்சியமுறை 

பூச்சியவட்டம் 

பூச்சியவரிசை 

பூச்சியவழு 

பூச்சியவழுத்தச்சத்தி 
பூச்சியவாளுகை 

பூச்டுஞ்சுற்று 
பூண்டினிரும்புவில் 

பூண்டுத்தொடர் 

பூமத்தியகோடு 

பூமிக்காவிகள் 

பூமிக்கோடு 

பூமிநடுக்கக்குவியங்கள் 

பூமிநடுக்கம்ப இிகருவி 

பூமிநடுக்கவலை 

பூமிநடுக்கவியல் 

பூமிப்புள்ளி 

பூரியர்பெசலர்சார்பு 

பூரியர்கூறுகள் 

பூரியர்தொகையீடு 

பூரியர்தொடர் . 

பூரியர்நேர்மாறாக்கற்சூத்திரம் 
பூரியர்பாகுபாடு ன 

பூரியர்மாற்று 

பூரியரின்றேற்றம் 

பூனைமீசை 
12-—-J. N, B 18088 (9/59) 
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Purkinje effect 

Null vector 

Zero sum 

Nuil line 

Zero energy 

Null plane 

Zero point energy : 

vibration 

Circle of zero aberration 

Null point 

Zero shift 

Cipher, Zero 

Null method 

Zero circle 

order 

error 

potential energy 

control 

Locking circuit 

Pfund’s iron are 

Pfund series 

Earth’s equator, Equator 

World vectors 

line 

Seismic foci 

Seismograph 

Seismic wave 

Seismology 

World point 

Fourier-Bessel function 

components 

integral 

series 

inversion formula 

analysis 

transformer 

Fourier’s theorem 

Cat whisker
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Qu 

பெக்கரல்விளைவு 

பெக்கரலினினறவொளிலீசற்காட்டி 

பெக்கரற்கதிர்கள் 

பெக்குமான்வெப்பமானி 

பெக்குலம் 

பெசலின் சமனிவிகள் 

பெசலின் சூத்திரம் 

பெசற்சமன்பாடு 

பெதரின் விதி 

பெந்தேன் விளக்கு 

பெப்பரின்பேய் 

பெயர்ச்சி 

பெயர்ச்சித் திறன் 

பெயர்ச்சித்தேற்றங்கள் 

பெயர்ச்சியியக்கம் 

பெயர்ச்சியோட்டம் 

பெயர்ந்தபாய்பொருள் 

பெயாவு ட 

பெயர்வு (த்தோற்றப்பாடுகள் னி 

பெயர்வுவி$தம 

பெயரீடு 

பெயினமன வரிப்படம 

பெரிய கலோரிகள் 

பெரிய சைபிரியவாகாயககல 

பெரியின் முழுக்கதஇிர்லீசற்றீமானி 
பெருக்கககாரணி 

பெருக்கம் 

பெருக்க 

பெருகசச்ச த்தம் 

பெருக்கியின சத கம் 

பெருக்கியின்வினைத்திறன் ,, 
பெருக்கு 

பெருக்குஞ்சுற்று 
பெருக்கு நிலை 

பெருக்குவ லு 

பெருக்குவாயில் 

Becquerel effect 

Becquerel’s phosphoroscope 

Becquerel rays 

Beckmann thermometer 

Speculum 

Bessel’s inequalities 

formula 

Bessel equation 

Feather’s rule 

Pentane lamp 

Pepper’s ghost 

Displacement 

Compliance 

Tansport theorems 

Motion of translation 

Displacement current 

Displaced fluid 

Shift 

Transport phenomena 

ratio 

Terminology, Nomenclature 

Feynman diagram 

Large calories 

Great Siberian meteor 

Fery’s total radiation pyrometer 
Amplification factor 

Amplification 

Amplifier 

Noise in amplifiers 

Amplifier noise 

_ efficiency 

High tide . 

Amplifying circuit 

Amplifier stage 

Magnifying power 

Amplifying valve



பெருங்கலோரி 

பெருங்குண்டூசல் 

பெருங்கேட்டுவிளைவு 

. பெருங்கேடுதருகன்ற 

பெருங்கோணச்சிதறுகை 

பெருந்தொனி 

பெருநாண் 

பெரும்பாத்திரம் 

பெரும்புயல் 

பெரும்வளிப்பொழிவுகள் 

பெருவளையம் 

பெல் 

பெவர்பாண்டம் 

பெவர்வகையீட்டுச்சமன்பாடு 

பெற்றன்சில்லு 

பெற்றியர்குணகம் 

பெற்றியர்விளைவு 

பெற்றியர் வெப்பம் 

பெற்றோ மாட்சுவிளக்கு 

பெற்றோல் 

பெற்றோலெஞ்சின் 

பெற்றோற்பம்பி 

பெறுமானங்கணிப்பு 

பென்சிற்கரி 

oe 

oe 
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Large calorie 

bob pendulum 

Catastrophic effect 

Catastrophic 

Large angle scattering 

Major tone 

chord 

Vat 

Hurricane 

Large air showers 

Hoop 

Bel 

Pfeffer pot 

Pfaffian differential equat-or 

Pelton wheel 

Peltier coefficient 

effect 

heat 

Petromax lamp 

Petroleum 

Petrol engine 

. pump 

Evaluation 

Graphite
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Cu 

பேக்குமன்டுறாடர் 

பேகசனின்முறை 

பேச்சுக்குழாய் 

பேச்சுத்துண்டு 

பேச்சுப்பன்னி 

பேச்சுப்பெருக்கி 

பேச்சொலிப்பகுப்பு 

பேணூயியின் சமன்பாடு 

பேணூயியின் ஞாணி 

பேணூயியினறேற்றம், அல்லது தத்துவம் 

பேதப்படல் 

பேதலோவிஞனாய்கருவி 

பேமலோய் ல 

பேமாவினிழிவுநோத்தத்துவம் 

பேமிதேர்வுவிதிகள் 

பேமிதிராக்கர்பரம்பல் 

பேமிதிராக்கர்புளளிவிவரம் 

பேமிதிராக்கர்புள்ளிவிவரலியல் 

பேமிபடம் 2 

பேமிபீற்றாககதிர்த்தேற்றம் 

பேமியடுக்கு 

பேமியன் 

பேமியின்றத்துவம் : 

பேமியினிலத் தரன் வாயுக்கொள்கை 

பேமிவளைகோடு 

பேய்ககோடுகள் 

பேயின் பிரிட்சுசோடனர் இணிவு நிறமாலை 
பதிகருவி 

பேரச்௬ு 

பேரச்சுக்கோளவுரு 

போண்டத்தன்மை 

பேரண்ட நிலை 

பேரண்டப்பெளதிகலியல் 

பேரண்டவுலகம் 

பேரிடக்இ 

. “Bergmann series 

Ferguson’s method 

Speaking tube 

Mouth piece 

Dictaphone 

Speech amplifier 

Analysis of speech sounds 

Bernouilli’s equation 

Lemniscate of Bernouilli 

Bernouilli’s theorem or principle 

Mutation 

Berthelot’s apparatus 

Permalloy 

Fermat's principle of least time 

Fermi selection rules 

Fermi-Dirac distribution 

statistics 

statistics 

Fermi plot 

beta ray theorem 

pile 

Fermion 

Fermi’s principle 

theory of electron gas 

Fermion 

Ghost lines 

Bain Bridge & Jordan’s mass spectro- 
graph 

Major axis 

Prolate spheroid 

Macro-state 

Macroscopic state 

physics 

world 

- Vice
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பேரொத்திசை ர, .. | Major chord 

பேற்றுத்திறன் , Susceptibility 

பேறுபெற்ற திசை Privileged direction 

மை 

பை . .. Pi 

பைதகரசின்தேற்றம் +. ... Pythagoras theorem 

பைந்து ல .. Pint 

டை-மீசன் ர + .. Mesona 

பைமீசன் +. .. Pi-meson 

பைமெட்சுக்கண்ணாடி + .. Pyrex glass 

பைவெட்டுமூகம் .. Pi-section 

பைவெட்டுமுகவடிகள் + ௦ filters 

பைவெட்டுமுகவிணைப்ட ... + coupling
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பொ 

பொக்கெண்டோவினமுத் தமானி 

பொங்கிக்கொதித்தல் 

பொங்கயெரியுமிடங்கள 

பொடித்திரன் 

பொசித் திரன் காலல் 

பொரடித்திரன் சிறை 

பொசித்திரனெகத் இரனாக்கம் 

பொசித் திரனெகத திரனழிவு 

பொசிவுகாணல் 

பொசிவுத் தடை 

பொசிவோட்டம் 

பொசுபர் வெண்கலம் 

பொசுபரசு 

பொடி 

பொதுக்கதிர 

பொதுச்சங்கலியம் 

பொதுசசார்பு 

பொதுச்செப்பஞ்செயகை 

பொதுச்சேமான் விளைவு 

Quigg sone 

பொதுநாண் 

பொதுநிறமாலை 

பொதுதீரடர்த் தஇமானி 

பொதுப்பக்கவழி 

பொதுப்பத இரககாவலிடம் , . 

பொதுப்பரிவு வளைகோடு 

பொதுபபாரவைக்கோட்டுப்படம் 

பொதுமுகம் oe 

பொதுமுகமேறபரப்பிழுவிசை 

பொதுகூட்டு 

பொதுமைபபாட்டாள கூறுகள் 

பொதுமைப்பாட்டுத் ,கிணிவுவேகம் 

பொதுவகைகள் 

பொதுவமுக்கம் 

பொதுவளவின்றிய 

பொதுவளவுள்ள கணியங்கள் 

Poggendorf’s potentiometer 

Bumping or Irregular boiling 

Flare spots 

Positron 

emission 

capture 

negatron production 

annihilation 

Leak detection 

Leakage resistance 

current 

Phosphor bronze 

Phosphorus 

Filings 

Ordinary ray 

Common catenary 

Normal function 

adjustment 

Zeeman effect 

Common balance 

chord 

Normal spectrum 

Common hydrometer 

Universal shunt 

Archives 

Universal resonance curve 

Synoptic chart 

Interface 

Interfacial surface tension 

Universal joint 

Generalised coordinates 

momentum 

Normal modes 

pressure 

Incommensurable 

Commensurable quantities



பொதுவாள்கூறுகள் me 

பொதுவான 

பொதுவான திசைச்சமவியல்புடைமை 

பொதுவான வாயுமாறிலி .. 

பொதுவிம்பம் 

“பொதுவெப்பநிலையுமமுக்கமும் 

பொய்யானவெண்ணிக்கை .. 

பொருட்கண்ணாடி 

பொருண்மையப்பளிங்கு 

பொருண்மையவொழுக்கு .. 

பொருத்தமான கோறட்கள் .. 

பொருத்தமான பெறுமானங்கள் 

பொருத்தமானவரியங்கள் .. 

பொருத்தமானவிரட்டை 

பொருத்தமான வில்லைகள் 

பொருந்தாமுடிபு 
பொருந்துகை 

பொருள் 

பொருள்வில்லை 

பொருள்வெளி 

பொருளல்லாச்சுமை 

பொருளலல்லாவிடத்திருத்தம் 

பொருளின்றூரம் 

பொருவுசெய்கைகள் 

பொருவுதாக்கங்கள் 

பொலொகீடர்ப்புத்தராசு 

பொலோனியம் 

பொழிவகம் 

பொழிவு 

பொழிவுகள் 

பொழிவுமாறிலி 

பொழிவுமானி 

பொழுதுபோக்க 

பொழுதுபோக்ூப்பட்டை 

பொழுதுபோக்குக்குரிய 

பொற்றாசியம் 
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Normal coordinates 

Normal 

Universal isotropy 

gas constant 

Ordinary image 

Normal temperature & pressure 

(N.T.P.) 

Spurious counts 

Object class 

Body-centred crystal 

Body-centrode or Body-locus 

Matched lines 

values 

prisms 

doublet 

lenses 

Reductio-ad-absurdum 

Coincidence 

Object, Body 

Object lens, Objective 

Object space 

Dead load 

Dead space correction 

Distance of object 

Competing processes 

reactions 

Pollock gravity balance 

Polonium 

Core of shower 

Effusion 

Showers 

Effusion constant 

Effusometer 

Amateur 

band 

Amateur 

Potassium
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பொறி 

பொறிக்குந்துடிப்பு 
பொறிக்குமுறைகள் 

பொறிக்குமொற்றைய திரி 

பொறிக்கூட்டம் 

பொறிகருவி 

பொறிகருவித்தாமதச்சுற்று 
பொறிகருலிப்பிறப்பாக்க 

பொறிச்சுருள் 

பொறிருட்பம் 

பொறிமுறைச்சத தி 
பொறிமுறைச்சமவலு 

பொறிமுறைநயம் 

பொறிமுறைபுப திகருவி 

பொறிமுறையுடைவு 

பொறிமுறையொபபுமை 

பொதிமுறைவலு 

பொறிமுறைவளிப்பமபி 

பொறிமுறைவிசை 

பொறிமுறைவிவாரணங்கள் .. 

பொறிமுறைவினைத்திறன .. 

பொறிமுறைவேலை 

பொறியமைப்பு 

பொறுக்கல் 

பொறுக்க 

பொறுமை 

பொறுமைவிடதமிடல் 

பொறுமைவேளையளவுகள் .. 

பொன்னிீலைமின்காட்டி 

Trap, Machine 

Triggering pulse 

method 

univibrator 

Machinery 

Trigger 

delay circuit 

generator 

Spark coil, Ignition coil 

Mechanism 

Mechanical energy 

equivalent 

advantage 

recorder 

breakdown 

analogy 

power 

air pump 

force 

Technical details 

Mechanical efficiency 

work 

Mechanism, Contrivance 

Pick up 

Pick-up 

Tolerance 

rating 

doses 

Gold leaf electroscope



போ 

போக்லோவரியம் 

போக்கோவினூசல் 

போக்கோவிஜோட்டம் 

போகரின் பரிசோதனை 

போசன் . ௭ 

- போட்டன் (ஒளிச்சத்இிச்சொட்டு) 

போட்டனெண்ணி 

போட்டின பாரமானி 

" போடன்மானி 

போடன்வில்லமுக்கமானி 

போணினண்ணளவுச்சதெறல் 

போத்தற்பரிவுக்கருவி 

போயிசின் கதிர்வீசனுணுக்குமானி 

போயிசின் முறுக்கற்றராசு . . 

போயிசினாய்கருவி 

போயிசு (அலகு) 

போயிற்திங்கன காவி 

போமித்திங்கன்றராசு 

போயிற்  திகன்றேற் றம் 

போயிசினுணுக்குக்க தர்லீசற்கருவி 

போயில் வெப்பநிலை 

போயிலாக்குழாய் 

போயிலின் விதி 

சோமிலின் விதியினின்றுவிலகல் 
போர்க்கலம் 

போர்ககொள்கை 

போர்ம௫னற்றன் + 

போரினது நிரப்புதனமைத் தத்துவம் 

போரினது நிறமாலைக்கொள்கை 

போரிஜொப்புத்தத்துவம் 

போல்மண்முட்டு 

போலிக்காவி 

போலிநடுநிலைப்புள்ளி 

போலியாப்பரம்பல் 

போலியெண்ணளவு 

போலியெண்மீசன் 
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Foucault prism 

Foucault’s pendulum 

current 

Bouguer’s experiment 

Boson 

Photon 

counter 

Fortin’s barometer 

Bourdon gauge 

spring gauge 

Born’s approximation scattering 

Bottle resonator 

Boys’ radiomicrometer 

torsion balance 

apparatus 

Poise 

Poynting’s vector 

balance 

theorem 

Boys’ microradiometer 

Boyle temperature 

Boyla tube 

Boyle’s law 

Deviation from Boyle's law 

Faure cell 

Bohr theory 

magneton 

Bohr’s principle of complementary 

theory of spectrum 

correspondence principle 

Bolman truss 

Pseudo-vector 

-neutral point 

Polya distribution 

Pseudo-scalar 

meson
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போவின் குறியீடு 

போற்றிசை மாற்றி 

போற்று (ஒரலகு) 
போற்சுமான் புள்ளிவிபரம். , 

போற்சுமான் மாறிலி 

போற்சுமானின் வேகப்பரமபல் 

போன (ரலகு) 

பெள 

பெளதிக மாறறம் 

பெளதிக மாறிலிகள 

Quer Hac Hach 

பெளதிகவியல 

பெள திகவியலபுகள 

பெளதிகவியறறரா௯ 

பெளதிகவிரசாயனவியனமாறிவி 
யட்டவணைகள 

Quer Daag, 

பெள இகவொளியியல் 

பெளலித்தவிா ல்கைததத்துவம் 

பெளலியின கறஙகற்கொள்கை 

பெளலியின் கறங்கற்செய்கருவி 

பெளலியின் வேபோற்று 
பெளலியின்றாய்ததெ ஈகுஇகள் 

Bow’s notation 

Pohl commutator or reversing key 

Phot 

Boltzmann statistics 

constant 

Boltzmann’s distribution of velocities 

Phon 

Physical change 

constants 

laws 

Physics 

Physical properties 

balance 

Tables of physical and chemical 
constants 

Physical world 

optics 

Pauli exclusion principle 
Pauli’s spin theory 

operator 

verbot 

matrices



ம் 

மக்ளெளட்டமுக்கமானி 

மக்ளெளட்டூமானி 

மக்குளோரின்றேற்றம் 

. மகனீசியம் 

"மனைத்திரன் 

மனைற்றன் 

மனைற்றோ 

மங்கல் 

மங்கலாக்குதல் 

மங்கலொளிகாலி 

மங்கனீசு 

மங்கனீன் 

மஙகுதல் 

மசோரானாசெய்கருவி 

மசோரானாவிசை 

மஞ்சளிடம் 

மஞ்சுமேகம் 

மட்சுவெல் 

மட்சுவெல் கொள்கை 

மட்சுவெல்லின் சமன்பாடு .. 

மட்சுவெல்லின் பரம்பல் 

மட்சவெல்லின் பாலம் 

மட்சுவெல்லின்பெயர்ச்சியோட்டம் 

மட்சுவெல்லின் பேய் 

மட்சுவெல்லின் முதனிறங்கள் 

மட்சுவெல்லின் மின்காந்தச்சமன்பாடுகள் 

மட்சுவெல்லின லிதி 

மட்சுவெல்லின் வெப்பவியக்கவிசைத் 
தொடர்புகள் . 

மட்சுவெலலின் வேகப்பரம்பல் 

மட்சுவெல்லின்றக்கைத்திருகாணிவிதி 

மட்சுவெல்லின்றகைப்பிழுவம் 

மட்சுவெல்லின்றகைப்புக்கள் 

மட்சுவெல்லினிறப்பம்பரம் . . 

மட்டப்பரப்புக்கள் 

மட்டமாக்கும் வடி 

மட்டமாக்குமடைப்பு 

மட்டமாக்குமொடுக்கி 

மட்டமான மேற்பரப்புக்கள் . . 

மட்டமானவமுக்கம் | 

325 

Mc Leod pressure gauge 

gauge 

Mac Laurin’s theorem 

Magnesium 

Magnetron 

Magneton 

Magneto 

Coma 

Tarnish 

Dull emitter 

Manganese 

Manganin 

Fading, Tarnish 

Majorana operator 

force 

Yellow spot 

Cumulo nimbus 

The Maxwell 

Maxwell theory 

Maxwell’s equation 

Maxwellian distribution 

Maxwell’s bridge 

displacement current 

demon 

primary colours 

electromagnetic equation 

law 

thermodynamic relations 
Maxwellian distribution of velocities 

Maxwell’s cork-screw rule 

stress tensor 

stresses 

colour top 

Surfaces de niveau. 

Smoothing filter 

choke 

condenser 

Level surfaces 

Medium pressure
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மட்டுப்படுத்தி 

மடக்கை டா 

மடக்கைக்குறைப்புவிததம் .. 

மடக்கைக்கூட்டு 

மடக்கைச்சுருளி 

மடக்கை ததொகையீடூ 

மடக்கைத்தொடர் 

மடக்கையட்டவணைகள் 

மடக்கையளவுத்திட்டம் 

மடங்கற்சூத்திரம் 
மடங்குச்சிதறல் 

மண்டலக்கணியங்கள 

மணடலககாந்தத்திண்மம் .., 

மணடலககாலல் 

மண்டலக்கொள்கை 

மண்டலங்களின் காப்புத்தேற்றம் 

மணடலச்சததி 

மண்டலச்சமன்பாடுகள் 

மண்டலச்சுருளகள் 

மணடலச்செறிவு 

மண்டலத தாககம் 

மணடலததிறன 

மண்டலததைச்ச ததிசசொட்டாக்குகை 

மணடலவளைவு 

மண்டலவாழம் 

மண்டலவில்லை 

மண்ணெண்ணெய 

மணற்றொட்டி 

மணி 

மணிச்சாடி 

மணியடர்ததி 

மணியினடிப்பு 

மணியுருவமாகலய 

மணியெண்ணலவளைகோடு ல. 
மத்தியகோட்டிறகுரிய 

மத்தியகோட்டூசசத திச்சொட்டெண் 

மத்தியகோட்டூத தளம் 

மத.தியகோட்டுத ,தாலைகாட்டி 
மததியகோட்டேற் றுகை 

மத் இியகோடு 

Moderator 

Logarithm 

Logarithmic decrement 

increase 

spiral 

integral 

series 

tables 

scale 

Recurrence formula 

Multiple scattering 

Field quantities 

magnet 

emission 

theory 

Conservation theorem for fields 

Field energy 

equations 

coils 

intensity 

action 

strength 

Quantisation of field 

Curvature of field 

Depth of field 

Field lens 

Kerosene oil 

Sand-bath 

Beil, Grain, Granule 

jar 

Grain density 

Ringing of a bell 
Granulated 

Grain count curve 
Equatorial 

quantum number 

plane 
Equatorial 

mounting 

Equator
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மதிதாள் ் . .. Lunar day 

மதிப்பிடுகை 2 .. Estimation 

மதிப்பெருக்கு oe .. Lunar tide 

ம தியூசார்பு .. Mathieu function 

மதியூமேற்பரப்பு 24 surface 

மதுசாரவிளக்கு ல .. Spirit lamp 

மந்தத்தாண்டற்பேறு + .. Flat response 

மந்தமாதல் 2 .. Slowing down 

மந்தவெண்ணி 22 .. Slow counter 

மயிர்த்துளைக்கவர்ச்சி ட .. Capillary attraction 

மயிர்த்துளைக்குமாய் +. tube 

மயிர்த்துளைத்தன்மை ல .. Capillarity 

மயிர்த்துளைத்தாக்கம் 2 .. Capillary action 

மயிர்த்துளைமின்மானி a electrometer 

மயிர்த்துளையலை ட ன wave 

மயிர்த்துளையலைகளின் வேகம் .. Velocity of capillary waves 

மயிர்ததுளையேற்றம் .- .. Capillary rise, Capillary ascent 

மயிர்த்துளைவளைகோடு ன ன curve 

மயிர்விற்கம்பி + .. Hair spring 

- மழிரீரமானி ., . hygrometer 

-' மயிரூசியெதிர்மின்வாய் .. pin cathode 

மரக்கரிப்பொறி ன -. Charcoal trap 

மரத்தாதுப்போலி 2 .. Cellophane 

மலைவீழாறு oe .. Cataract 

மமுஙகுபார்வை ஃ Amblyopea 

மாழைத்துளிபோன்றவொடுக்கம் .. Rain like condensation 

மழைப்பனி +. .. Snow 

மழைபபனிப்பந்து ௦ க்க ball 

மழைமானி ன ௨௨ Rain gauge 

மற்றொளச்சினறிணிவுநிறமாலைபகடுிகருவி .. Mattauch’s mass spectrograph 

மறுதலை 2 .. Converse 

மறைப்பு . Occlusion 

மறைவிம்பம் os .. Latent image 

மறைவெங்கதிர்மாற்றம்  .. -- Calorescence 

மறைவெப்பம் oe -. Latent heat 

மனிதர்குரல் ௦ -» Human voice
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Low 

மாக்கன்கோணம் 

மாக்கெண் 

மாஞ்சின்முறை 

மாட்டேற்றுச்சட்டம் 

மாட்டேற்றுத்தளம் 

மாட்டேற்றுநான்முகத் இண்மம் 

மாட்டேற்றுப்புளளி 

மாட்டேற்றுப்பொருள் 

மாதிரி 

மாதிரிப்படம் 

மாதிரிப்பரிசோ தனை 

மாயக்கண் 

மாயககண்ணாடிவிளக்கு 

மாயககாலல 

மாயககுவியம் 

மாயச்சத் திபபடி 

மாயச்செணடு 

மாயநிலை 

மாயப்பெறுமானம் 

மாயப்பொருள் 

மாயப்போட்டன் 

மாயப்போட்டன்மண்டலம் 

மாய மி. இ, வி. 

மாயமீசன் 

மாயமுறை 

மாயவச்சு 

மாயவலையம் 

மாயப்பெயர்ச்சி 

மாயவிம்பம் 

மாயவுயரம் 

மாயவெண்கள 

மாயவெதிர்மினவாய 

மாயவேகம 

மாயவேலை 

மாயவேலைத்தத்துவம் 

மாயவொழுக்கு 

Mach angle 

number 

Mance’s method 

Reference frame 

plane 

Tetrahedron of reference 

Reference point 

body 

Model 

Plan 

Model experiment 

Magic eye 

lantern 

Virtual emission 

focus 

energy levei 

Phantom bouquet 

Virtual state 

value 

object 

photon 

photon field 

E. M. F. 

meson 

process 

axis 

oscillator 

displacement 

image 

height 

Magic numbers 
Virtual cathode 

velocity 

work 

Principle of virtual work 
Virtual orbit



மாயவோட்டம் ன் 

மாரிச்சூரியகண நிலைநேரம் . . 

மாலின் பரிசோதனை 

மாலசின் விதி 
மா 'லமிப்பஞ்சாங்கம் 

மாற்றக்கொள்கை 

மாற் றச்சார்பு 

மாற் றத்த க்கஷசல் 

மாற்றம் 

மாற் றமாறிலி 

மாற்றமில்8£ழிடம் 

மாற்றமிலி 

மாற்றமின்மை 

மாற்றலளவைத்திட்டங்கள் . . 

மாற்றி 

மாற்றிச்சீராக்கியொற்றை 

மாற்றியிணைப்பு 

மாற்றியிணைப்புச்சுற்று 

மாற்றியைத் திரும்பச்சுற்றல் 

மாற்றியைப்பொருத்தமாக்கல் 

மாற்றிலிகிதம் 

மாற்றிவினைத்திறன் 

மாற்று 

மாற்றுக்காரணி 

மாற்றுச்சத்தி 
மாறறுச்சிதறல் 

மாற்றுத்தாக்கம் 

மாற்றுத்தொகையீடு 

மாற்றுத்தோற்றப்பாடூ 

மாற்றுவிசை 

மாறகலப்பதுவு 

மாறடர்த்தி 

மாறடர்த்திப்பதிவு 

மாறல் 

மாறல் விஓதம் 

மாறற்றத்துவம் 

மாறற்றரிப்பிடம் 
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Virtual current 

Winter solstice 

Malus’ experiment 

Law of Malus 

Nautical almanac 

Transformation theory 

function 

Convertible pendulum 

Change 

Transformation constant 

Sub-surface invariant 

Invariant 

Invariance 

Conversion scales 

Transformer, Converter 

rectifier unit 

coupling 

coupled circuit 

rewinding 

matching 

ratio 

efficiency 

Carat, Karat, Exchange 

Reduction factor . 

Exchange energy 

scattering 

reaction 

integral 

phenomenon | 

force 

Variable width recording 

density 

recording 

Variation 

Gradient 

Variant principle 

Tropoausep
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மாறன்மண்டலம் 

மாறன்மண்டலவுயரம் 

மாறன்மானி 

மாறனமுறை 

மாறனுண்கணிதம் 

மாறாக்கனவளவடைப்பு 

மாறாக்கனவளவுவெப்பமானி 

மாறாக்குவியப்படப்பெட்டி, 

மாறாககோணத்திணிவுவேகம் 

மாறாத்தளம் 

மாறாத 

மாறாவமுக்கவெப்பமானி 

மாறாலிதசமலிதி 

மாறாலவியக்கம் ன 

மாறாவிலகனிறமாலைகாட்டி . . 

மாறாவிலகனிறமாலைமானி . . 

மாறாவுவோறறளவுப்பிறப்பாக்க 

மாறாவெபப நிலை 

மாறாவெப்பறிலை த்தொட்டி . , 

மாறாவெப்பறிலையடைப்பு 

மாறாவேகம் 

மாறாவேகவளர்ச்சி 

மாறாவோட்டச்சுற்று 

மாறாவோட்டப்பிறப்பாகி 

மாறி 

மாறிகளின் மாறறம் 

மாறிகளை வேறுக்கல 

மாறிலி ன 
மாறிலிகளின் மாறனமுறை 

மாறுகின்ற 

மாறுகின்ற சுழறடி 

மாறுகன்றலியக்கம் 

மாறுகை 

மாறுகைலீதம 

மாறுங்கோணம் 

மாறுதல் 

மாறுந்தடை 

Tropoausep sphere 

spherical height 

Variometer 

Variational method, Method of 

variation 

Calculus of variations 

Constant volume enclosure 

thermometer 

Fixed focus camera, 

Uniform angular momentum 

Invariable plane 

Uniform 

Constant pressure thermometer 

Law of constant proportion 

Uniform motion 

Constant deviation spectroscope 

spectrometer 

voltage generator 

temperature 

bath 

enclosure 

Uniform velocity 

acceleration 

Constant current circuit 

generator 

Variable 

Change of variables 

Separation of variables 

Constant 

Method of variation of constants 

Non-uniform, Variable 

rotation 

motion 

Transmutation 

Rate of change 

Variable angle 

Vary 

Variable resistance



மாறுநிலை 

.மாறுநிலைக்கனவளவு 

.மாறுநிலைக்குணகங்கள் 

மாறுநிலைக்குரிய 

மாறுநிலைக்கோணம் 

மாறுநிலைச்சமவெப்பக்கோடு 

மாறுநிலைத் தணிக்குஞ்செய்கை 

மாறுநிலைத்தரவு 
மாறுநிலைத்தொடர் 

மாறுநிலைத்தோற்றப்பாடுகள் 

மாறுநிலைநிறம் ace 

மாறுநிலைப்பன்னிறங்காட்டூதெறிப்பு 

மாறுநிலைப்புள்ளி 

மாறுநிலைமண்டலத்திறன் .. 

மாறுநிலைமாறிலி டன் 

மாறுநிலைமிகை நிரம்பல் 

மாறுநிலையமுக்கம் 

மாறுநிலையழுத்தம் 
மாறுதிலையிணைப்பு 

மாறுநிலையிற்றணிதத 
மாறுநிலையிற்றணித்த சுறறு 
மாறுறிலையுவோற்றளவு 

மாறுநிலைவடிவம் 

மாறுநிலைவெப்பநிலை 

மாறுநிலைவேகம் 

மாறுமண்டலம் 

மாறுமியக்கம் 

மாறுமியூக்குழாய் 

மாறுமியூநால்வாய் 

மாறுமியூநெய்யரி 

மாறுமிமை 

மாறுமொடுக்கி 

மாறுமோட்டம் 

மானி 
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Critical state 

volume 

coefficients 

Critical 

angle 

isothermal 

damping 

data 

series 

phenomena 

Tint of passage 

Critical opalescence 

point 

field strength 

constant 

supersaturation 

pressure 

potential 

coupling 

Critically damped 

circuit 

Critical voltage 

shape 

temperature 

velocity 

variable field 

motion 

mu tube 

tetrode 

grid 

string 

condenser 

Varying current 

Meter
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மி 

மிக்கவுயர்வுள்ளவ திர்வெண் 

மிக்கவுயாம் 

மிகத்தணித்த 

மிகவண்ணியவணுகுகை 

மிகவிறைத்தசட்டம் 

மி. £. செ. அல்குகள் 

மி. இ, செ. முறை 

மிகு தியாயயனாக்கய 

மிகு தியாயயனாக்குன்ற 

மிகைக்கடத்தற்றிறன் 

மிகைக்குளிர்ச்சிபெற்ற ஆவிகள் 

மிகைச்சார்ச்சியியலுக்குரிய .. 

மிகச்செலுததிய 

மிகைத்தாய்த்தொகுதி 

மிகைறிரப்புநிபந் தனை 
மிகைநிரம்பல் . 

மிகைநிரமபலபெற்ற ஆவி ., 

மிகைநிரம்பல் லிதிதம் 

மிகைநிரமபலளவு 

மிகைபபலலடிப்புக்கருலி 

மிகைப்பாரமுடையமீசனகள் 

மிகைப்பாரமேற்றல 

மிகைமாறி 

மிகைமில்லாதவிறைத் தசட்டங்கள 

மிகையுவோற்றளவு 

மிகையொலித் தலையி ட்டூமானி 

மிகையொலிய இாவெண்ணியல் 

மிகையொலியலைகள் 

மிகையொலியலைவேகம 

மிகைவெபபமபெறற ஆவிகள் 

மிகைவெப்பம்பெற்ற கொதி 'நீராலி 

மிங்கெளசுக்ககோாவி 

மிங்கெளசுக்கொவியமு த்தம் 

மிங்கெளசுக்8 இணிவுவேகம் 

Very high frequency 

High altitude 

Over-damped 

Closest. approach 

Over-rigid frame 

MK. 8. units 

system 

Heavily ionized - 

ionising 

Supra conductivity 

Supercooled vapours 

Extreme relativistic 

Over-driven 

Supermatrix 

Supplementary condition 

Supersaturation 

Supersaturated vapour 

Supersaturation ratio 

Degree of supersaturation 

Superheterodyne 

Superheavy mesons 

Overloading 

Redundant variable 

Non-redundant stiff-frames 

Over voltage 

Supersonic inferometer 

Supersonics 

Supersonic waves, 

Wave velocity 

Superheated vapours 

° steam 

Minkowski vector 

potential 

Momentum



மிங்கெளசுக்கிவிசை 

மிங்கெளசுக்கவேகம் 

மிதக்கும் பொருள்கள் 

மிதக்குமூசிகள் 

மிதத்துதன்மை 

மிதப்பலைகள் 

மிதப்பு 

மிதப்புத்.த.த்துவம் 
மிதப்புத்தளம் 

மிதப்புத்திருத்தம் 
மிதப்புமேற்பரப்பு 

மிதப்புமையம் a 

மிதப்புவளைகோடு 

மிதவை 

மிதிப்படி 

மியூவுலோகம் . 

மிருகசீரிடம் 2 

மிலிக்கனினெண்ணெய்த்துளிப்பரிசோதனை .. 

மில்லர்குறிகாட்டிகள் 

மில்லிக்கிராம் 

மில்லிகூரி 

மில்லிப்பார் 

மில்லிமீற்றர் (மி. மீ.) 

மில்விமைக்கரன 

மில்லியம்பியர் 

மில்லியிலீற்றர் 

மில்லியுவோற்று 

மில்லியென்றி 
மில்லர் விளைவு 

யிளிரிகள் 

மின்கடத்தல் 

மின்கடத்துதிறன் 

மின்கணியம் 

மின்கணியவலகு 

மின்கலவடுக்குத் தடை a 
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Minkowski force 

velocity 

Floating bodies 

Flotation needles 

Buoyancy 

Flotation waves 

Buoyancy 

Principle of floatation 

Plane of floatation 

Correction for buoyancy 

Surface of floatation or buoyancy 

Centre of buoyancy 

Curve of floatation or buoyancy 

Buoy 

Pedal 

Mu-meial 

Orion 

Millikan’s oil drop experiment 

Miller indices 

Milligram 

Milli-curie 

Millibar 

Milli-meter 

-micron, 

-ampere 

-litre 

-volt 

-henry 

Miller effect 

Faculae 

Electrical conduction 

conductivity 

Quantity of electricity 

Unit of quantity of electricity 

Resistance of battery
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மின்காட்டி 

மின்காந்தக்கதஇர்வீசல் 

மின்காந்தக்கருவிகள் 

மின்காந்தச்சத்தி 

மினகாந்தச்சமன்பாடுகள் 

மின்காந்தத்தகைப்பு 

மின்காந்தத்தாற்றணிததல். . 

மின்காந்தத் திண்மம் 

மின்காந்தத்தூண்டல் 

மின்காந்த நிறமாலை 

மின்காந்தப்பதிகருவி 

மின்காந்தமண்டலம் 

மின்காந்தமணடலத்தைச் சத் திசசொட்டாச் 
குகை 

மின்காத்தவலகு 

மின்காந்தவலகுத்தொகுஇ. . 

மின்காந்தவலகுமுறை 

மின்காந்தவலை 

மின்காநதவிசை 

மின்காந்தவியல் 

மின்காந்தவஷசல் ல 

மின்காநதவெதாத்தாக்கம். . 

மின்காந்தவேறாக௫ 

மின்காப்பு 

மின்கலவடுக்கு 

மினகாவலி 

மினகாறறு 

மினகுவிவு 

மின்கொள்ளளவு 

மினகோடுபுகுனெற 

மினகோடுபுகுகோளம் 

மினகோடூபுகுவூடகத் திறன் . , 

மினகோடுபுகுவூடகநட்டம் 

மின்கோடுபுகுவூடகப்பேற்றுத்திறன் 
மின்கோடுபுகுஷடகம் 

மினகோடுபுகுஷடகமாறிலி ,., 

மின்கோடுபுகுஷூடகவுறிஞ்சல் 
மின்கோடுபுகுஷடகவோட்டம் 

Electroscope 

Electromagnetic radiation 

instruments 

energy 

equations 

stress 

damping 

Electro-magnet 

Electromagnetic induction 

spectrum 

register 

field 

Quantization of the electromagnetic 
field 

Electromagnetic unit 

system of units 

units 

wave 

force 

Electromagnetism 

Electromagnetic pendulum 

reaction 

separator 

Conservation of electricity 

Battery 

Electric insulator 

wind 

focusing 

Electrical capacity 

Dielectric 

sphere 

strength 

loss 

susceptibility 

medium 

constant 

absorption 

current



மின்சத்தி' 
மின்சுமைகாவிகள் 

மின்சுற்று 

மின்சூழ் 
மின்பகுப்பியலொடுக்கி 

மின்பகுப்பிரட்டையடுக்கு 

மின்பகுப்புக்கடத்துகை 

மின்பகுப்புக்கடத்து (திறன் 

மின்பகுப்புக்கரைசல் 

மின்பகுப்புக்கரைசலமுக்கம். . 

மின்பகுப்புக்கூட்டப்பிரிவு 

மின்பகுப்புக்கொள்கைகள் .. 

மின்பகுப்புத்.தாழ்த்.தல் 
மின்பகுப்புடைவு 

மின்பகுப்புவலிதிகள் 

மின்பகுப்புவேறாக்கல் 

மின்பகுப்பொட்டியேற்றம் 

மின்பகுபிரிக்கை 

மின்பகுபொருள் : 

மின்பகுபொருளின் கடத்துதிறன 

மின்பகுபொருளினிரட்டையடூக்கு 

மின்பதிவு 

மின்பாயம் 

மின்பேற்றுத் திறன் 
மின்பொழிவுகள் 

மின்பொறி 

மின்பொறித்தொகுதி 

மின்மண்டலச்செறிவு 

மின்மண்டலத்திறன் 

மின்மண்டலம் 

மின்மணி 

மினமயிர்த்துளைத்தன்மை .. 

மின்மயிர்த்துளைவிளைவுகள் . . 

மின்மானிக்குழாய் 

மின்மானிமூவாய் 

மின்முலாம்பூசுதல் 

மின்முறைத் தட்டெழுத்தடித்தல் 
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Electrical energy 

Carriers of electricity 

Electric circuit 

torch 

Electrolytic condenser 

double layer 

conduction 

conductivity 

solution 

solution pressure. 

dissociation 

Theories of electrolysis 

Electrolytic reduction 

break 

Laws of electrolysis 

Electrolytic separation 

oxidation 

decomposition 

Electrolyte 

Conductivity of electrolyte 

Electrolytic double layer 

Electrical recording 

Electric flux 

susceptibility 

showers 

machine 

plant 

Intensity of electric field 

Strength of electric field 

Electric field 

bell 

Electrocapillarity 

Electrocapillary effects 

Electrometer tube 

triode 

Electroplating 

Hlectrotyping



986 

மின்முறையுடைவு 

மின்முனைவாக்கம் 

மின்மோட்டர் 

மின்வடிகள் 

மின்வலு 

மின்வலுச்செலுத்தல் 

மின்வாய் 

மின்வாய்களின் வாயுநீக்கல் 

மின்வாயிடைக்கொள்ளளவம் 

மின்விசைக்கோடுகள் 

மின்விசைகள் 

மினவிம்பம் 

மின்வில் 

மின்விளக்கு 

மின்விளைவுகள் 

மின்வெப்பமாகக 

மின்றடை 

மின்றருவுருவழிவு 
மின்றள்ளுகை 

மின்றிரசையிடல 

மின்றீ 

மின்றிப்போறி 

மின்றூண்டல் 

மின்நாணடி 

மினறொடிகை 

மினறைனமோமரனி 

மின்னடுப்பு 

மின்னதிர்ச்சி 

மினனதிர்வு 

மின்னம் 

மின்னமூக்சம் 

மின்னலகுகள் 

மின்னலிறககம் 

மின்னலை 

மின்னலைக்கம்பி 

மின்னலை வுகள் 

மின்னழுத்தம் 

Electrical breakdown 

polarisation, Polarisation 
of electricity 

Electric motor 

Electrical filters 

power 

Transmission of electric power 

Blectrode 

Degassing of electrodes 

Interelectrode capacitance 

Electric lines of force 

forces 

Electrical image 

Electric arc 

lamp 

Hlectrical effects 

Electric heater 

Electrical resistance 

Electrostriction 

Electric repulsion 

Electrical screening 

Electric fire 

spark 

induction 

Electrophorous 

Hectrical contact 

Electrodynamometer 

Hlectric stove 

shock 

vibration 

Electret 

Electric pressure 

Electrical units 

Lightning discharge 
Electric wave 

Aerial 

Electrical oscillations 

potential



மின்னமுத்தி 
மின்னற்கடத்தி 

மின்னற்பளிச்சீடூ 

மின்னற்பாதுகாவல் 

மின்னற்றடுப்புககருவி 

மின்னாலியங்குகவர் . 

மின்னாலியங்குவிசைககவர் , , 

மின்னாற்காய்ச்சியிணைத் தல். , 

மின்னாறபகுத் தல 
மினனடைப்பெயர்ச்சி 

மினனியக்கவிசை ன 

மினனியக்கலிசைத்தொடர் ன 

மினனியக்கவிசை நுணுக்குப்பன்னி 

மினனியககவிசைமானி 

மினனியககவிசையமுததம் 

மினனியககவிசைமின் சராசரி வர்க்கப்டெறு 
மானமூலம் 

மின்னியககவிசையுயர்வுப்பெறுமானம் 

மி. இ, வி. யொபமபீடு 

மினனியக்கவிசையியல 

மினனியமஙகள் 

மினனியநறுணிபு 

மினனியற்றுறப்பணம் 

மினனிரடடை 

மினனிரசாயனச்சமவலு 

மின்னிரசாயனவிளைவுகள 

மினனிருதயததுடிப்புபபதிகருவி 

மினனிருமுனைவு 

மினனிருமுனைவுத்திருபபுதிறன 
மினனிறக்கவட்டச சிறுதுளி . . 

மினனிறககவட்டம 

மினனிறககம் 

மினனு பகரணவிவரம் 

மின்னுலை 

மினு றிஞசல 

மினனெதிரான 

மினனெழுததுவிமு௫ற்று 

மின்னேயின சார்ச்சிக்கொளகை 
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Electric iron 

Lightning conductor 

flash 

protection 

arrester 

Electrically maintained fork 

Electrically maintained tuning fork 

Electric welding 

Electrolyse 

Electric displacement 

Electromotive force 

force series 

Electrodynamic microphone 

Electrodynamometer 

Electrodynamic potential 

Root mean square value of electro- 

motive force 

Peak value of electromotive force 

Comparison of E, M. F, 

Electrodynamics 

Electrical standards 

determination 

Electric drill 

doublet 

Electrochemical equivalent 

effects 

Hlectrocardiograph 

Electric dipole 

moment 

Corona droplet 

Corona 

Electric discharge 

Rating of electrical appliances 

Electric furnace 

absorption 

Electronegative 

Flip-flop cireuit 

Milne’s theory of relativity
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மின்னேரான 

மின்னேற்றம் 
மின்னேற் றற்கொள்கைகள் 

மின்னேற்றியவொடுக்கறகருக்கள் 

மின்னொடுக்க 

மின்னோட்டம் 
மினுங்குதல் 

Electropositive 

Electric charge . 

Theories of electrification 

Charged condensation nuclei 

Electrical condenser 

Electric current, Current of electricity 

Shine



மீ 

மீக்கர்சுடரடுப்பு 

மீ. 8. செ. அலகுத்தொகுதி 

“மீசன் 

'மீசன் (இலாம்டா) 

மீசன், (உய) 

மீசன் (கப்பா) 

மீசன் (சிக்குமா) 

மீசன் (பை) 

மீசன் (ரோ) 

மீசன், (ஷீ 

மீசன் சிதறுகை 

மீசன் பொழிவுகள் .. 

மீசன் மண்டலம் 

மீசன் மண்டலக்கொள்கை 

மீசன் விசை 

மீசனமுத்தம் 

மீசனிறமாலை 

மீசனுண்டாக்கல் 

மீசனுண்டாக்கும் படை 

மீசனுறிஞ்சல் 

மீசனுறுப்பு 
மீசனேற்றம் 

மீட்டியதந்தி 

மீதி 
மீதிக்கரு 

மீதியான 

மீதியானவயனாக்கல் 

மீள்சத்திக்கனவளவுக் குணகம் . . 

மீள்சத்திக்குணகம் 

மீள்சத் இச்சமலவியல்பு 

மீள்சத்திச்சிதறல் 
மீள்சத் தித்தொடர்பு 

மீள்சத்திப்பாய்பொருள் 

மீள்ச.த் இிப்பின்னிடைவு 

மீள்சத்திமாறிலி 

Meker burner ' ; 

M. K. §. system of units 

Meson ் 

Meson A 

U Meson 

Meson k 

Meson o 

Meson a 

Meson p 

V Meson 

Meson scattering 

showers 

field 

theory 

Mesonic force 

Meson potential 

spectrum 

production 

producing layer 

absorption 

component 

Mesonic charge 

Bowed string 

Residue 

Residual nucleus 

Residual 

ionisation 

Bulk-modulus of elasticity 

Coefficient of elasticity 

Elastic isotropy 

scattering 

relation 

fluid 

hysteresis 

constant
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மீள்சத்திமோதுகை .. 

மீள்சத்தியதிர்வு 

மிள்சத் இயலைகள் 

மீள்சத்தியில் சதறுகை 

மீள்சத்திமில் மோதுகை 

மீள்சத்திமிழை 

மீள்சத் தியிளைப்பு 

மீள்சத்தியின் விறைப்புக்குணகம் 

மீள்சத் தியின்றிய 

மீள்சத் தியெல்லை 

மீளச்சுற்றல 

மீளச்சேரல் 

மீளச்சேரற்குணகம் .. 

மீளச்சேரனிறமாலை . . 

மீளவுண்டாக்கல் 

மீளவுறைதல் 

மீளவெறியல் 

மீளவோடற்சூத்திரம் 

மீளாத்தனமை 

மீளாமுறை 

மிளுங்காந்தம் 

மீளுதல் 

மீற்றர் 

மீற்றர்ப்பாலம் 

மீற்றர்முறை 
மீற்றர்முறையலகுகள் 

மீற்றர்மெழுகுஇிரி 
மீற்றரலகுகள் 

மீற்றரிழுவம் 

Elastic collision 

vibration 

waves 

Inelastic scattering 

collision. 

Elastic string 

fatigue 

Rigidity modulus of elasticity 

Inelastic 

Elastic limit 

Rewinding 

Recombination 

coefficient 

spectrum 

Regeneration 

Regelation 

Reprojection 

Recursion formula 

Trreversibility 

frreversible process 

Reversible magnetism 

Reverse 

Meter 

bridge 

Metric system 

of units 

Metre candle 

Metric units 

tensor



மூ 

முக்கம்பித்தொகுதி 

முக்காலி 

முக்கோட்டாள்கூறுகள் 

முக்கோணச்சமனிலி 

முக்கோணத்தாய்த்தொகுதுி 

முக்கோணம் 

முக்கோணமுறைப்பரப்புக்காணல் 

முகப்பு 

முகவை 

மு௫ல்போன்றவொடுக்கம் 

மூகிலறை 

முலைறைச்சுவடு 

முலறையின் செய்கைவீதம் 

முலறையின பிரிகைக்காலம் 

முலைறையின் மீட்டிக்காலம் 

மு௫லறைமினறன்னியல்பு 

- முலைறையினுணர்ச்சிக்காலம் 

மகற்சுவட்டுச்சதறுளை 

முூற்சுவட்டுத இரிவு . . 

முடற்சுவட்டுப்பரவல் 

மே௫ற்போலி 

முடிகளுந்தாழிகளும 

முடிச்சு 

மூடிலிடம் 

முடிவில்தூரம் 

முடிவில்பெருக்கம் .. 

முடிவில்லாதவரிச்சுரூள 

முடிவில்லிடம் 

முடிவிலி 

முடிவுநிலை 

முடிவுள் கரு 

முடிவுள்ள தடிப்பு .. 

முடிவுள்ள சுழற்றிகள் 
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Three wire system 

Tripod stand, Tripod 

Trilinear coordinates 

Triangular inequality 

matrix 

Triangle 

Triangulation 

Dial 

Beaker 

Cloud like condensation 

Cloud chamber 

track 

Operating rate of cloud chamber 

Resolving time of cloud chamber 

Recovery time of cloud chamber 

Cloud chamber characteristic 

Sensitive time of cloud chamber 

Scattering of cloud track 

Distortion of cloud track 

Diffusion of cloud tracks 

Foceuli 

Crests and troughs 

Knot 

Terminal 

Infinite distance 

product 

Endless solenoid 

Infinite space 

Infinity 
End point 

Finite nucleus 

thickness 

rotations
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மடிவுள்ள விசைகள் 

முடிவுள்ளபெயர்ச்ச . . 

முடிவுள்ளவிலத் இரன் 

மு.த்திரையிடல் 
முத் திரையிடுகருவிவளையம் 

மத் திரையிடமெழுகு 

PSO 

Wsoaer 

முதல்வரிசை 

மூதல்வானவில் 

முதல்வில் 

மூதல்வேகங்கள் 

முதலச்சு 

முூதலண்டக்கதிர்கள் 

மூ தலண்டக்க இர்வீசல் 

முதலதிர்வெண் 

முதலலை 
ம0தலாங்£ம்த்தொடர் 

முதலான 

முதலிழுவம் 

முதலினவலு 
முதலுயர்வுகள் 

முூதலோட்டம் 

முதற்கணியம் 

முதற்கலங்கள் 

முதற்காவிகள் 

முதற்குலியம் 

முதற்குறிபெற்றவுறுப்புக்கள் 

முதற்சுரம் 

முதற்சுருதி 
முதற்சுருள் 

HS Hugues 

முூதற்பொறிகருவிச்சுற்று 

முதற்றத்துவம் 

முதற்றாக்கம் 

Finite forces 

displacement 

electron 

Seal 

Sealer ring 

Sealing wax 

Base 

Primaries 

First order 

Primary rainbow 

bow 

Principal velocities 

axis 

Primary cosmic rays 

radiation 

Fundamental frequency 

Primary wave 

First subordinate series 

Primary, Fundamental 

Fundamental tensor 

Strength of source 

Principal maxima 

Primary current 

Fundamental quantity 

Primary cells 

Fundamental vectors 

Principal focus 

Primed terms 

Fundamental note 

Principal pitch 

Primary coil 

First magnitude 

Basic trigger circuit 

Fundamental principle 

Primary action



முதற்றுணிக்கைகள். . 

முதற்றொகையீடு 

முதற்றொடர் 

முதற்றொனி 
மூதன்மூலகக்கொள்கை 

ழமுதன்மைக்கூம்பு 

முதன்மையாளி 

மு தனிறம் 

முதனிறமாலை 

முந்துநிலைமை 

முந்நிலைச்சீராக்க 

முந்நிலைமை ஆ. ஓ. 

முத்நிலைமைத்தைனைமோ 

முத்நிலைமைப்பிறப்பாக்க 

முந்நிலைமைமோட்டர் 

ஜந்நிலைமையுருமாற்றி 
முந்நிலைமையுவோற்றளவு 
முத்நிலைமையோட்டம் 

முத்நிறவொளிப்படவியல் 

முப்படிச்சமன்பாடு .. 

முப்பரிமாணவெளி .. 

முப்பொருள்விடயம். . 

மூம்மடங்குத்தந்திமுறை 
மும்மைக்கண்ணாடி . . 

மும்மைத்தொகுதி .. 

முூம்மைத்தொடர்பு .. 

மூம்மைநிலை 

மும்மைப்புள்ளி 

மும்மையடிபடுகை .. 

மும்மைவளைகம்பி 

மூரண்கணு 

மூரண்சமச்சரான 

முரண்சமச்சரிமுவங்கள் 
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Fundamental particles 

First integral 

Fundamental-series 

tone 

Stochastic theory 

Main cone 

switch 

Primary colour 

spectrum 

Leading phase 

Three-phase rectifier 

A.C. 

dynamo 

generator 

motor 

transformer 

voltage 

current 

colour photography 

Cubie equation 

Three dimensional space 

body problem 

Triplex telegraphy 

glass 

Triplet system 

series 

state 

Triple point 

knock-on 

flex 

Anti-node 

asymmetrical 

tensors.
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மூரண்சமாந்தரம் 

முரண்டுணிக்கை 

மூரண்டோக்குசுக்கோடு 

மூரண்பிரதயிடல் 

முரண்புரோத்தன் .. 

முரணவிசைகள் 

மூரணியூக்ளியன் .. 

மூரணியூத்திரன் 
முரணியூத்திரினோ .. 

மூரணுடனிகழ்ச்சி 

மூரணெதிர்மின்வாய் 

முவ்வழிக்குமாய்வாயில் 

முவ்வழிச்சாவி 

முவ்வழியரஸி 

முமுக்கதிர்வீசற்நிமானி 

முமுக்கஇர்வீசஞ் 

மேழுக்காலல 

மூழுக்கோசணம் 

முமுக்குறுக்குவெட்டுமுகம் 

CEES திச்சொட்டெண 

மூழுச்சிதறுகைகு அக்குவெட்டுமூகம 

முழுதநண்ணெண .. 

முழுப்பெருக்கம் 

மீழமுவயனாக்கம் னி 

முழுவரிசைப்படுத்தாத்தொகுஇ 
a 

முழுவலைச்சீராகஇ 

மூழுவுட்டெறிப்பூ 

மூமுவுருப்பெருக்கம் 

மூழுவெப்பம் 

முழூவெண 

முழுவோட்டம் 

மூளை 

மூளைசெலுத்தி 
ேற்பக்கச்சிகறுகை . 

மூற்பக்கவொளிக்கூம்பு 

Anti-parallel 

particle 

stokes line 

commute 

proton 

Opposite forces 

Anti-nucleon 

neutron 

neutrino 

coincidence 

cathode 

Three way tap 

key 

switch 

Total radiation pyrometer 

Full-radiation, Complete radiation 

Total emission 

eclipse 

cross section 

quantum number 

scattering cross section 

Complete differential 

Overall amplification 

Total ionizing 

Non- holonomic system 

Full-wave rectifier 

Total internal reflection 

Overall magnification 

Total heat 

Integar 

Total current 

Pile, Peg 

driver 

Forward scattering 

Fore light cone



மூற்பம்பி 

மூறிகருவி 
முறிகோணம் 

மூறிதன்மை 

முறிதொலைகாட்டி. 

முறிந்தவலைகள் 

முறிந்தவிம்பம் 

மூறிமேற்பரப்பு 

முறிவால்வருமெரி நிலைமேற்பரப்பு 

மூறிஷக்குணகம் 
முறிவுச்சிக்கற்குணகம் 

முறிவுத்திறன் 

முறிவுலிதிகள் 
மூறுக்கல் 

மேறுக்கலதிர்வு 

மூறுக்கலலைவுகள் 

மேதுக்கலாய்கறுவி 

முறுக்கலிடைத்தூரம் 

மூனுக்கலூசல் 

முறுக்கற்குடுமி 

முறுக்கற்றராசு 
PMEGSO 

மூறுக்குதிறன் 
முறை 

முறைமைச்சார்பு 

முறைமைதநேரம் 

மூறைமைப்பெறுமானம் 

முறைமையதிர்வு 

முூறைமையுருமாற்றம் 

முன்கூட்டப்பிரிவு 

மூன்றேர்ந்தபெறுமானம் .. 

மூன்றேரி 

முன்னிகம்ச்சி 

மூன்னுருப்பு 
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Fore-pump 

Refractor 

Angle of refraction 

Refrangibility 

Refracting telescope 

Refracted waves 

image 

Refracting surface 

Caustic by refraction 

Refractive index 

Complex index of refraction 

Refractivity 

Laws of refraction 

Wrench 

Torsional vibration 

oscillations 

Torsion apparatus 

Pitch of the wrench 

Torsion pendulum 

head 

balance — 

Winding 

Torque 

Process, Technique, Method, System 

Proper function 

time 

value 

vibration 

transformation 

Predissociation 

Preselected value 

Preselector 

Antecedent 

Antecedent
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முன்னேறியவழுத்தம் 

முனை 

முனைத்திருத்தம் 
முனைநெம்பு 

முனைவருவிகள் 

மூனைவழிகருவி 

முனைவழித்தல் 
முனைவழிபொருள் 

முனைவழிவு 
முனைவாக்கக்கூடிய மின்வாய் 

முூனைவாக்கக்கோணம் 

முனைவாக்கத்தளம் 

மூனைவாக்கமுடியாத மின்வாய் 

முனைவாக்கப்படு தன்மை 

முனைவாக்கம் 

முூனைவாக்கமானி 

முனைவாக்கவோட்டம் 

முூனைவாகக 

முனைவாக்கு நிக்கல் 

முனைவாள்கூறுகள் 

முனைவிலிப்பிணைப்பு 

முனைவிளைவு 

முனைவு 
முனைவுக்காவிகள் 

முனைவுக்குரிய 

முனைவுக்கோணம் 

முனைவுச்சோது 

முனைவுத்தன்மை 
முனைவுத்திறன் 
மூனைவுத்துண்டகள் 

முனைவுப்பிணேப்பு 

முனைவுப்போலி 

மூனைவு மூலக்கூறு 

முனைவுவரிப்படம் 

Advanced potential 

Terminus 

End-correction 

Cantilever 

Polar streamers 

Depolarising agent 

Depolarise 

Depolariser 

Depolarisation 

Polarisable electrode 

Polarising angle 

Plane of polarisation 

Unpolarisable electrode 

Polarisability 

Polarisation 

Polarimeter 

Polarisation current 

Polariser 

Polarising nicol 

Polar coordinates 

Non-polar bond 

End-effect 

Pole 

Polar vectors 

Polar 

Angle of polarisation 

Polar aurora 

Polarity 

Strength of pole 

Pole pieces 

Polar bond 

Polaroid 

Polar molecule 

diagram



ழூ 

மூக்கு oe 

மூக்குக்கண்ணாடி 

மூக்குவிரிவு 

மூட்டிறுகல் 

மூட்டு we 

மூடி ௪ 

மூடிக்கதி ன் 
மூடியகடத்தி +e 

மூடியகாந்தச்சங்கலி > 

மூடியகுமாய்கள் க்க 

மூடியசங்கிலி 

மூடியசுற்று 

மூடியவுருவங்கள் ல 

மூடுபனி 

மூலக்கூற்றடர்த்தி a 

மூலக்கூற்ற இரவு a 

மூலக்கூற்றமைப்பு ய 

மலக்கூற்றின கூட்டப்பிரிவு 

மூலக்கூற்றுக்கடத்துதிறன் . . 

மூலக்கூற்றுக்கதஇிர்கள் லல 

மூலக்கூற்றுக்கவர்ச்சி ட 

மூலகைகூற்றுக்கற்றை 2 

மூலக்கூற்றுக்கனவளவு 

மூலக்கூற்றுக்காந்தத் திண்மம் 

மூலக்கூற்றுக்காந்தம் 

மூலக்கூற்றுக்கொள்கை டட 

மூலக்கூற்றுச்சத் தி .- 

மூலக்கூற்றுச்சமட்டி ய 

மூலக்கூற்றுச்சுழற்கி - 

மூலக்கூற்றுத் தடை ல 

மூலக்கூற்றுத்தள்ளுகை 
மூலசக்கூற்றுத்தாக்கவீச்சு .. 

மூலக்கூற்றுத்திள். - .- 
மூலக்கூற்று நிறமாலை 

மூலக்கூற்று நிறை Le 
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Nozzle 

Spectacles 

Nozzle expansion 

Ankylose 

Joint 

Shutter 

speed 

Closed conductor 

magnetic chain 

pipes 

chain 

circuit 

figures 

Fog 

Molecular density 

vibration 

structure 

dissociation 

conductivity 

rays 

attraction 

beam 

volume 

magnet 

magnetism 

theory 

energy 

chaos 

rotation 

resistance 

repulsion 

Range of molecular action 

Molecular aggregate 

spectrum 

weight
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மூலக்கூற்றுப்பம்பி 

மூலக்கூற்றுமண்டலம் 

மூலக்கூற்றுமானி 2. 

மூலக்கூற்றுமுறிவுத்திறன் . . 
மூலக்கூற்றுவிசை 

மூலக்கூற்றுவிட்டம் 

மூலக்கூற்றுவெப்பம் 

மூலக்கூற்றுவேகம் . 

மூலக்கூற்றொழுக்கலைச்சார்பு 

மூலக்கூறு 

மூலக்கூறுகளிடையுள்ள விசைகள் 

மூலகங்களினாவர்த் தனபபாகுபாடு 

மூலகங்களினாவர்த் தனலியல்புகள 

மூலகச்செய்கை 

மூலகததுணிக்கை 

மூலகச்செயல 

மூலகம் 

மூலகமாறுகை 

மூலவிட்டவளவுக் கட்டம் 

மூலானுவோறறுமானி 

மூலைவிட்டத் தாய்த்தொகுதி 

மூலைவிட்டம் 

மூலைவிட்டமாக்கல் 

மூலைவிடடவுளளீடு 

மூவாய 

மூவாயக்குணகம் 

மூவாயசசிறப்பியலபுகள் 

மேவாய்ச்சீராகட 

மூவாய்நறுக்குஞசுற்று 
மூவாய்ப்பெருகககள் 

மூவாய்வாயில 

மூவாயுவோற்றாமானி 

மூவாயலையம் , 

மூவ £யியக்கவிசையியற்பிடி சற று 

மூவெட்டின் விதி 

மூவொட்டு ட 

மூன்றாம்வரிசைக்க 'திர்வீசற்செய்கை 

Molecular pump 

field 

gauge 

refractivity 

force 

diameter 

heat 

velocity 

orbital 

Molecule 

Intermolecular forces 

Periodic classfication of elements 

properties of elements 

Elementary process 

particle 

act 

Element 

Transmutation of elements 

Diagonal scale 

Moullin voltmeter 

Diagonal matrix 

Diagonal 

Diagonalisation 

Diagonal kernal 

Triode 

coefficient 

characteristics 

rectifiers 

clipping circuit 

amplifiers 

valve 

voltameter 

oscillator 

dynamic clamping circuit 
Three-eigth’s rule 

Ply-three 

Third order radiation Process —



மெ 

மெகசைக்கள் 

மெகாத்திரன் 

மெகாவுவோற்று 

மெகோம் 

மெசத்திரன் 

மெதஜனோல்சேர்மதுசாரம் 

மெய்யல்லாத 

மெய்யாமம் 

மெய்யெண்கள் 

மெய்விம்பம் 

மெல் “௩” (எட்சுக்) கதிர் .. 

மெல்லிய ஆப்பு 

மெல்லிய காந்தவில்லைகள் 

மெல்லிய சமவலுவில்லை 

மெல்லிய தகடுகள் ல 

மெல்லிய நிலைமின்வில்லைகள் 

மெல்லிய படலம் ் 

மெல்லியவில்லை 

மெல்லிரும்பம்பியர்மானி .. 

மெல்லிரும்பாமேச்சர் 

மெல்லிரும்பு 

மெல்லினுருமாற்று 

மெலிடேயின் பரிசோதனை .. 

மெலிந்தமின்பகுபொருள்கள் 

மெலிந்தவிணைப்பு 

மெலிந்தலிணைப்புக்கொள்கை 

மெலிவாயிணைத்த 

மெழுகு 
மெழுகுகுச்சு 
மெழுகுதிரி 
மெழுகுதிரிவலு 
மென்கண்ணாடி 

மென்கரைசல் + 

மென்டலீவினாவர்த் தனப்பாகுபாடு 

மென்பற்றாசு 
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Megacycle 

Megatron 

Megavolt 

Megohm 

Mesotron 

Methylated spirit 

Unreal 

Real depth 

numbers 

image 

Soft-‘X’ rays 

Thin wedge 

magnetic lenses 

equivalent lens 

plates 

electrostatic lenses 

film 

lens 

Soft iron ammeter 

armature 

iron 

Mellin transform 

Melde’s experiment 

Weak electrolytes 

coupling 

theory 

Weakly coupled 

Wax 

taper 

Candle 

power 

Soft glass 

Weak solution 

Mendeleff’s periodic classification 

Soft solder
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மென்மூடுபனி ய -. Mist 

மென்மை . -. Softness 

மென்றகட்டதிர்வுகள் . . Vibrations of membranes 

மென்றகடாகுதன்மை ய -» Melleability 

மென்றகடு 2... Diaphargm, Membrane



Gio 

'மேக்காற்றரினெறியம் 

மேசனின் விதிகள் 

'மேசனைற்று 

மேடை 

'மேல்வட்டம் 

'மேல்வளிமண்டலத் தமுக்கம் 

மேல்வளிமண்டலத் தமைப்பு 

'மேல்வளிமண்டலத் திலயனாகுகை 

மேல்வளிமண்டலத்தின் ஞாயிற்றாளுகை 

'மேல்வளிமண்டலத் இனயனாகுகை 

மேல்வளிமண்டலத்துக்காற்றியச்கங்கள் 

மேல்வளிமண்டலத்துச்சோடியம் 

'மேல்வளிமண்டலத்துப்படையாக்கம் 

'மேல்வளிமண்டலத்துவெப்பநிலை 

மேல்வளிமண்டலத்தொட்சென் 

மேல்வளிமண்டலம் 

'மேலடிப்பு 
மேலிருமைகாட்டி 

மேலுதைப்பு 

மேவெல்லை 

'மேலெழுகாற்று 

மேலெழுசன்ற 
மேலெழுத்து 

'மேற்காட்டி 

மேற்காவுகை 

'மேற்காவுகையோட்டங்கள் 

மேற்பகுதிதடு 'தாகையடகள் 

'மேற்பரப்படர்த்தி ் 

மேற்பரப்பிசையங்கள் 

மேற்பரப்பின் வெப்பக்காலற்றிறன் 

மேற்பரப்பிமுவிசை 

மேற்பரப்பினம் ன 

மேற்பரப்பினுருவம் சீராக்கல் 

மேற்பரப்புக்கடத்துதிறன் 

மேற்பரப்புக்கறைப்படுதல் 

மேற்பரப்புக்காலற்றிறன் 
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Mercator’s projection 

Mersenne’s laws 

Masonite 

Platform 

Epicyle 

Pressure in upper atmosphere 

Composition in upper atmosphere 

Ionisation in upper atmosphere 

Solar control of upper atmosphere 

Ionisation of upper atmosphere 

Air motions in upper atmosphere 

Sodium in upper atmosphere 

Stratification in upper atmosphere 

Temperature in upper atmosphere 

Oxygen in upper atmosphere 

Upper atmosphere 

Up stroke 

Epidiascope 

Upper thrust 

Upper bound, Upper limit 

Anabatic wind 

Anabatic 

Superscript 

Episcope 

Convection 

currents 

Upper integrals 

Surface-density 

harmonics 

Thermal emissivity of surface 

Surface tension 

Family of surface 

Figuring a surface 

Surface conductivity 

Contamination of surface 

Surfac emissivity
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மேற்பரப்புக்குரிய 

மேற்பரப்புச்சத்த 

மேற்பரப்புத்தொகையீடு 

மேற்பரப்புப்படலங்கள் 

மேறபரப்புமூலகம் 

‘ மேற்பரபபுவிசைகள் 

மேற்பரப்புவிரிவு 

மேற்பரப்புவிளைவு 

மேற்பொருத்துகை 

மேற்பொருத்துகைத்தத்துவம் 

மேற்பொருந்துதல் 

மேற்றொங்குமுதற்கருவிகள் 

மேற்றொனி . 

மேன்மட்டவொட்டல (புறத்துறிஞ்சல்) 

மேன்மட்டவொட்டற்படலம் 

(புறத்துறிஞ்சற்படலம்) 
மேன்மாகவமுக்கம் 

மேன்மையம் 

மேனிலைப்புள்ளி 

மேலனோக்கு 

Superficial 

Surface energy 

integral 

films 

element 

forces 

expansion 

Surface effect 

Superposition 

Principle of superposition 

Overlapping 

Overhead mains 

Over tone 

Adsorption 

Adsorbed film 

Upward pressure 

Epicentre 

Upper fixed point 

limit



மை 

மைக்கல்சனின்றலையீட்டுமானி 
மைக்கல்சனினுடுத் தலையீட்டுமானி 

மைக்கல்சனினெச்சலனளியடைப்பு 

மைக்கல்சனினெச்சலெற்றளி 

மைக்கா 

மைக்காவொடுக்கி 

மைக்கரன் 

மைக்கிசோக்கூலோம் 

மைக்கரோநிலை 

மைக்ரோவம்பியர் 

மைக்கரோவம்பியர்மானி 

மைக்கரோவென்றி 

மைக்கரோவொளிமானி 

மைக்குரோபாட்டு 

மைக்குரோவுவோற்று 

மையக்கோடு 

மையக்கோட்டுச்சந்தி 

மையத் திற்றொடப்பட்டவிமை 

மைய (நாட்டவிசை 

மையநாட்டவேகவளர்ச்சி 

மையநீக்கப்பம்மி 

மையநீக்விசை 

மையதீக்கவேகவளர்ச்சி 

மையறநீக்க 

மையம் 

மையமண்டலம் 

மையமான 

மையமில்விசைகள் 

மையவகற்சிக்குரிய 

மையவகற்சித் திறன் 

மையவகற்கிததுணைப்பொறி 

-மையவகற்கசிநேரின்டுறை 

மையவச்சு 

மையவிசைகள் 

மையவியக்கம் 

மையவொரமுக்கு 
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Michelson’s interferometer 

stellar interferometer 

echelon grating 

echellette grating 

Mica 

condenser 

Micron 

Micro-coulomb 

-state 

-ampere 

-ammeter 

-henry 

-photometer 

-farad 

-volt 

Median 

Centroid 

Centre flapped filament 

Centripetel force 

acceleration 

Centrifugal pump 

force 

acceleration 

Centrifuge 

Umbilic, Centre 

Central field 

Central 

Non-central forces 

Eccentric 

Eccentricity 

Eccentric gear 

anomaly 

Central axis 

forces 

motion 

Centrode, Central orbit
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மொ 

மொல்லருசன்பெல்லர்கொள்கை 

மொலியரின் சிதறற்கொள்கை 

மொற்றுசிகறுகைச்சூத்திரம் 

மோ (தலை£€ழ் ஓம) 

மோடிலியின் விதி 

மோசிலிவரிப்படம் 

மோச்சாவி 

மோசுபரிபாடை 

மோசுமையிடூகருவி 

மோசொலிகருலி 

மோட்டர் 

மோட்டர்த துடைப்பங்கள 

மோட்டாமினகலவடுக்கு 

மோதவெறிகை 

மோதுகை 

மோதுகைககருவி 

மோதுகைச்சாராமாறி 

மோதுகை தூணடிய நிலைம றல் 

மோதுகைநட்டம் 

மோதுகைநோரம் 

மோதுகைமையம் 

மோதுகையகலம் 

மோதுகையூக்ியகாலல 

மோதுகையூககியவுறிஞ்சல் , 

மோதுநேரம் ன 

மோப்பேட்டூமிமின்றததுவம் 

மோபியசுநான்முகத் இண்மம் 

Moller-Rosenfeld theory 

Moliere’s theory of scattering 

Mott scattering formula 

Mho (Reciprocal ohm) 

Moseley’s law 

diagram 

Morse key 

code 

inker 

sounder 

Motor 

brushes 

battery 

Bombardment 

Impact, Percussion, Collision 

Percussion instrument 

Impact parameter 

Collision induced transition 

Collisional logs 

Time of impact 

Centre of percussion 

Collision width 

stimulated emission 

absorption 

Time of collision 

Maupertui’s principle 

Mobius tetrahedra



ய 

யங்கன் குணகம் 

யங்கன்மீள்சத்திக்குணகம் .. 

யங்கின்மேற்பொருத்துகைத்தத்துவம் 

ய்ங்கின் மோதுகைச்கொள்கை 

பங்கின்றலையீடு a 

யங்கினிரட்டைப்பிளப்புப்பரிசோதனை 

பங்கினுடைய உரோமமானி 

யங்கெம்மோற்சர்கொள்கை 

அ்னல் 

யா 

யாக்கோபியின் மாற்றம் 

யார் 

யாழ் 

யு 

யுக்கவாவமுத்தம் 

யுக்கவாவின் கொள்கை 

யுக்கவாலின் துணிக்கை 

8 

Pe gO 

பொருத்து 

் ரீ-வெட்டுமாகவடிகள் 
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Young’s modulus 

் of elasticity 

principle of superposition 

theory of collision 

interference 

double slit experiment 

eriometer 

Young-Helmholtz theory 

Window 

Jacobi’s transformation 

Yard 

Harp 

Yukawa potential 

Yukawa’s theory 

particle 

‘T-square 

-joint 

-section-filters
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வ 

வக்கரிப்பியக்கம் 

வகுத்தல் 

வகுப்பு 

வகுபடுகன்மை 

வகை 

வகைக்குறிப்பு 

வகையீட்டுக்குணகம் 

வகையீட்டூசசுற்று 

வகைமீட்டுச்செய்கருவி 

வகைமீட்டுவீச்சுவளைகோடு 

வகைமீட்டு நுண்கணிதம் 

வகையீடுூ 

வட்டக்குழாய் 

வட்டச்சவ்வு 

வட்டச்சார்பு 

வட்டச்சுருணமண்டலம் 

வட்டச்சுருள 

வட்டத்தட்டு 

வட்டத்துவாரம் 

வடடம் 

வட்டமாக 

வட்டமாக முனைவாக்கல 

வட்டமாகமுனைவாகயே வலைகள் 

வட்டமாகமுனைவுகொண்டவொளி - 

வட்டமாறிகள் 

வட்டமான 

வட்டமுறை 

வட்டமுனைவாக்கம் 

வட்டமென்றகடு 

வட்டவ இர்வு 

வட்டவரிசைமாற்றம் 

வட்டவளவை 

வட்டவாள்கூ கள 

Retrograde motion 

Analyse 

Division, Analysis 

Divisibility 

Type 

Representation 

Differential coefficient 

Differentiating circuit 

Differential operator 

range curve 

calculus 

Differential 

Circular tube 

membrane 

function 

Field of a circular coil 

Circular coil 

plate 

aperature 

Orb, Cycle 

Cireularly 

Circular polarization 

Circularly polarised waves 

light 

Cyclic variables 

Circular 

Cyclic process 

Circular polarisation 

membrane 

vibration 

Cyclic permutation 

Circular measure 

Cyclic coordinates



வட்டவியக்கம் 

வட்டவிரைவு 

உட்டவுரு 

வட்டவுருவியக்கம் 

வட்டவுருவூசல் 

வட்டவொமுக்கு 

வட்டவோட்டம் 

வடக்குத்தெற்குச்சமச்சீரின்மை 

வடக்கொள்ளளவு 

வடம் 

வடமுனைவு 

வடமுனைவுச்சோதி 

வடிகட்டிப்பம்பி 

வடிச்சுற்று 

வடிபம்பி 

வடிவங்கொள்ளுஞ்சுற்றுக்கள் 

வடிவம் 

வடிவமாற்றத்தக்கபொருள்கள் 

வடிவவழிவு 

வடிவொப்புத்துத்துவம் 

வண்டகூராவுபிறப்பாக்கி 

வண்டகரோவு வேகவளரி .. 

வண்டவான்முூறை 

வண்டவாலின்சமன்பாடுகள் 

வண்டவாலின் மயிர்த்துளைத் தனமை 

வண்டவாலின் விசைகள 

வண்டவாலினிலைச்சமன்பாடு 

வண்டித் திருகாணி 

- வணிகச்சங்கவலகுகள் 

வயலா 

வயலின் 

வரிச்சு 

வரிச்சுருட்காவி 

வரிச்சுருண்மண்டலம் ' 

வரிச்சுருள் 

வரிச்சுருள்வளையம் 
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Circular motion 

sweep 

701010 

Cycloidal motion. 

pendulum 

Circular orbit 

current 

North-South asymmetry 

Capacity of cable 

Cable 

Northpole, North seeking pole 

Aurora borealis 

Filter pump 

circuit 

pump 

Shaping circuits 

Shape 

Deformable bodies 

Deformation 

Principle of similitude 

Van de graaff generator 

accelerator 

Waal process 

Waal’s equations 

capillarity 

forces 

equation of state 

Coach screw 

Board of trade units 

Viola 

Violin 

Lath 

Solenoidal vector 

field 

Solenoid 

Solenoidal ring
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வரிச்சுற்றுச்சுருள் 

வரிசை 

வரிசைமாற்றம் 

வரிசையாக்கல் 

வரிசையாக்கல்வமுககள் 

வரிசைாயகபபார்க்கு நுணுக்குக்காட்டி 

வரிசையாகப்பார்த்தல் ் 

வரிப்படம் 

வரைதல் 

வரைப்படத்தாள் ல 

வரைப்படத்தின் சாய்வுவிகதம் 

வரைப்படம 

வரைப்படமுறை 

வரைப்படமுறைச்சேர்க்கை . 

வரைப்படமுறைத்துணிபு 

வரைபபடவகைக்குறிப்பு 

வரையறுத்த 2 

வரையறுதத தொகையீடு .. 

வரைவிலக்கணம் 

வல்லிணைப்புககொளகை 

வல்லுருக்கு 
வலக்கைத்திருகாணி 

வலக்கையச்சுக்கள் 

வலஞ்சுழியாக 

வலமாகச்சுழ ஓனே ற 

வலமாகச சுழற்றுதனமை . . 

வலயக்கத ,தியோரசசோதகனை 

வலயககுறைகள் 

வலயத்கதட்டு 

வலயம் 

வலயலவிசையங்கள் 

வலிந்தவதிர்வு 
வலிந்தவலைவு 

வலிமைக்குணகம் 

வலிமைததேற்றம் 

வலிமைலிஇ 

வலிவஇர்வெண் 

Solenoidal coil 

Order, Array 

Permutation 

Alignment 

Errors of alignment 

Scanning microscope 

Scanning 

Diagram 

Trace 

Graph paper 

Slope of a graph 

Graph 

Graphical method 

composition 

determination 

representation. 

Definite 

intergral 

Definition 

Strong coupling theory 

Hard steel 

Right handed screw 

axes 

Clockwise 

Dextro-rotatory 

rotatory 

Zonal knife edge test 

defects 

Zone plate 

Zone 

Zonal harmonics 

Forced vibration 

oscillation 

coefficient 

theorem 

law 

Forcing or applied frequency



வலு ட்ட 

வலுக்காட்டல் யல 

வலுக்காரணி ல 

வலுக்குழாய் உல 

வலுச்சரப்பு ட 

வலுத்தொடர் 2 

வலுநயம் ல 

வலுநிலை ல 

வலுதிலையம் ல 

வலுப்பயன் 

வலுப்பெருக்கம் 2 

வலுப்பெருககவி௫தம் 

வலுப்பெருக்க 

வலுமாறறி + 

வலுவலகு 

வலுவழங்கற்றொகுதி 
வலுவழங்கல் 2 

வலுவழங்கலினுறுதியாக்குகை 

வலுவழங்கி ் 

வலுவளவிலத்திரன் 

வலுவளவு 

வலுவளவுக்காரணி ட 

வலுவளவுவிசை 

வலுவுணணல் யல 

UIC! Gd 2 

வலுவைவாய் 

வலைக்சண 

வலையுருவவரைப்படம் .- 

வலைவேலை a 

வலைவேலைச்செய்கை 

வமி 
-வழிக்கணியங்கள் 

வழி “3” (எட்௪க்) கதிர்கள் 

வழிகாட்டி 

வழிகாட்டித் தட்டங்கள் 

வழிச்சமவலு ய 

வழியலகுகள் 
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Power 

display 

factor 

tube 

Emanation of power 

Power series 

gain 

stage 

house 

output 

amplification 

ratio 

amplifier 

transformer 

Unit of power 

Power supply system 

Power Supply 

Stabilisation of power supply 

Power supply 

Valency electron 

Valency 

factor 

force 

Power consumption 

input 

pentode 

Histogram 

Net work 

operation 

Path, Method 

Derived quantities 

Secondary ‘X’ rays. 

. Templates 

Path equivalent 

Derived units
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வழிவந்த 

வழிவானவில் 

வழிவில் 

வழிவேற றுமை 

வழு 

வழுக்கவின் பொதுலிதி 

வழுக்கற்றிருத்தம் 
வழுக்கிக்கம்பிப்பாலம 

். வழுகூச்சட்டம் 

வழுக்கயிடுக்மோனி 

வமுகூவாயில் 

வழுக்குநதடை 

வழுககுமொடுகக 

வழுக்குராய்வு 

வழுச்சா£பு 

வழுததொகையீடு 

வழுபபரம்பல் 

வழுமதிபபிடுகை 

வழுவிதி 

வளம 

வளாச்ச நிலை 

வளர்ச்சிநேரம் 

வளர்ச்சிவளைகோடு 

வளர்ச்சிலீதம 

வளி 

வளிக்கனலடுப்பு 

வளிகாவொலி 

வளிச்சீராக்இ 

வளித்தடுப்பு 
வலிநிரல 

வளிப்படலம 

வலளிபபமபி 

வளிப்பை 

வளிப்பொழிவுகள் 

வளிமணடலகூளர்மின்வீசல 

வளிமண்டலககுழப்பம் 

வலிமணடலககோடுகள 

Secondary 

rainbow 

bow 

Path difference 

Error 

Normal law of errors 

Correction for slip 

Slide wire bridge 

rule 

callipers 

valve 

Sliding resistance 

condenser 

friction 

Error function 

integral 

distribution 

Estimation. of error 

Error law 

Abundance 

Growth state 

time 

curve 

rate 

oven 

borne noise 

conditioner 

brake 

column 

film 

pump 

pocket 

showers 

Atmospheric radioactivity 

disturbance 

Telluric lines



XN 

வளிமண்டலச் செ, 'லுத்துகை 

வளிமண்டலத் திற்குரிய 

வளிமண்டலத்தின் படையாக்கம் 

வளிமண்டல த்தின் வற்றுப்பெருக்கலைவு 

வளிமண்டலத்தெறிப்பு 

வளிமண்டலத்தோற்றம் 

வளிமண்டலம் 

வளிமண்டலமின் 

வளிமண்டலமின்குழப்பங்கள் 

வளிமண்டலமின்னியல் 

வளிமண்டலமூறிவு 

வளிமண்டலவமுக்கம் 

வளிமண்டலவலைவு 

வளிமண்டலவளைவு * 

வளிமண்டலவியல் 

வளிமண்டலவுறிஞ்சல் 

வளிமண்டலவெதிரொவி 

வளிமிதத்துதன்மை 

வளியலைகள் 

வளியறை 

வளிமிமுகுடுவை 

வளியுள்ளீட்டுமாற்றி 

வளியொடுக்க 

வளிவெப்பமானி 

வளை 

வளைகோட்டாள்கூறுகள் 

வளைகோட்டினம் ல 

வளைகோட்டுத்தொகையீடுகள் 

வளைகோட்டுமானி 

வளைகோடு 

வளைந்துசெல்லல் 

வளையமாதிரியுரு 

வளையம் 

வளையல் 

வளையற்றிருப்பு திறன் 
வளையின் கோணல் 

வளையின் வளையல் 

வளையுந்தன்மை 
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Atmospheric propagation 

Atmospheric 

Stratification of the atmosphere 

Tidal oscillation of the atmosphere 

Atmospheric reflection 

Aerial prospective 

Atmosphere 

Atmospheric electricity 

Atmospherics 

Atmospheric electricity 

refraction 

pressure 

oscillation 

bending 

Meteorology 

Atmospheric absorption 

echo 

Air buoyancy 

waves 

chamber 

Aspirator 

Air-core transformer 

Air condenser 

thermometer 

Beam 

Curvilinear coordinates 

Family of curves 

Contour integrals 

Opisometer 

Contour, Curve 

Winding 

Ring specimen 

Hoop 

Bending 

moment of stress couple 

Deflection of beam 

Bending of beam 

Flexibility
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வளைவதிர்வுகள் 

வளைவாடி. 

வளைவாரை 

வளைவிஜஞொளிமியலீடு 

வளைவீடு 

வளைவு 

வளைவுமாற்றப்புள்ளிகள் 

வளைவுமாற்றம் 

வளைவுமாற்றவட்டம் 

வளைவுமையம் 

வளைவுவிறைப்பு 

வறகனைற்றாலொடடல் 

வறகனைறறு 

வற்று 

வற்றுப்பெருககலைகள 

வறறுப்பெருக்கலைவு 

வறறுப்பெருக்கு 

வறறுப்பெருககுக்கவாச்சி 

வறறுப்பெருககுமானி 

வறறுபபெருககுவலு 

வன்கணணாடி 

வன்கரைசல 

வனகூறு 

வன்பற்றாசு 

வன்மை 

Flexural vibrations 

Curved mirror 

Radius of curvature 

Optical compensation of curvature 

Curvature compensation 

Curvature 

Points of inflexion 

Inflexion 

Circle of inflexion 

Centre of curvature 

Flexural rigidity 

Vulcanised 

Vulcanite 

Lower tide 

Tidal waves 

oscillation 

Tide 

Tidal attraction 

Tide gauge 

Tidal power 

Hard glass 

Strong solution 

Hard component 

solder 

Hardness



வா 

வாக்குக்கண் 

வாங்கல் 

வாங்கி 

வாங்கு 

வாங்குங்குமாய்கள் 

வாங்குஞ்சுற்று 
வாங்குமின்னலைக்கம்பி 

வாங்குமொடுக்கெள் 

வாசனை 

வாட்பல்லலை 

வாட்பற்பிறப்பாக்கி 

வாணம் 

வாய்ப்புப்பாத்தல் 

வாயில்களினிலையியற்சிறப்புக்கோடுகள் 

வாயிலிறுககுஞ்செய்கை 

வாயிலின் பெருக்கற்காரணி 

வாமிற்சிறப்பியல்புகள் 

வாயு 

வாயுக்கரி 

வாயுக்களிடையுளள பரவல் 

வாயுக்களின் சிதைவு 

வாயுககளின்றிரவமாக்குகை 

வாயுக்களினியககப்பண்புக்கொள்கை 

வாயுக்கூண்டு 

வாயுச்சமன்பாடு 

வாயுத்தாரை 

வாயுத்தாழி 
வாயுதிரம்பியகுழமாய் 

வாயுநிரம்பியவஞ்சறகருவி . . 

வாயுதநிரல் 

வாயுபரவற்பிரிவு 

வாயுமாறிலி 

வாயுமானி 

வாயுமின்வாய் 
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Squint eye 

Reception 

Receiver 

Bench. 

Receiving tubes 

circuit 

aerial 

condensers 

Trace 

Saw tooth wave 

generator 

Rocket 

Verification 

Static characteristics of valves 

Throttling process 

Amplification factor of valve 

Valve characteristics 

Gas 

carbon 

Interdiffusion of gases 

Degeneration of gases 

Liquefaction of gases 

Kinetic theory of gases 

Balloon 

Gas equation 

jet 

Pueumatic trough 

Gas filled tube 

relay 

column 

Atmolysis 

Gas constant 

Eudiometer 

Gas electrode
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வாயுவமுக்கம் 

வாயுவமூக்கமானி 

வாயுவயன்கள் 

வாயுவளையம் 

வாயுவாற்பெருக்கம் 

வாயுலிதிகள் 

வாயுவிறக்கம் 

வாயுவின் கடத்தல் 

வாயுவின பரவல் 

வாயுவுககுரிய 

வாயுவுருளையின்வாயில் 

வாயுவுறை 

வாயுவெஞ்சின 

வாயுவெபபமானி 

வாயுவெப்பவளலியல 

வாயுவொழுங்காக்இ 

வா 

வார்ததடுபபு 

வால் 

வாலவெளளியொழுக்கு 

வாலவெளளிவால் 

வாலைததாள 

வாழ்வுதேரம் 

வான 
ர) 

வான்கற்சுவட்டிற்றெறிப்பு ,, 

வானகோளம 

வான்பார்வை 

வான்புகையுரு ன் 

வான்புகையுருநி மாலையின் சவெப்புக்கோட் 
டூப்பெயர்வு 

வான்புகையருலின் செந் ,நிறப்பெயர்வு 
வான்பெள திகவியல் 

வான்மண்டலத திற்குரிய 

வானலை 

வானவில 

வானியற்றிணிவலகு 

வானியறறொலைகாட்டி 
வானிலை 

Gas pressure 

Manometer 

Gaseous ions 

Pneumatic tyre 

Gas amplification 

laws 

discharge 

Gaseous conduction 

Diffusion of gas 

Gaseous 

Valve of gas cyclinder 

Gas pocket 

engine ் 

thermometer 

thermometry 

regulator 

Belt, Band 

Band brake 

Tail 

Comet’s orbit 

tail 

Retort stand 

Life time 

Sky 

Reflection from meteor trails 

Celestial sphere 

Aerial view 

Nebula 

Red line shift in spectra of nebula 

Nebular red shift 
Astrophysics 

Aerial 

Sky wave 

Rainbow 

Astronomical unit of mass 

telescope 

Weather



வானிலைக்கண்ணாடி 

வானிலைக்கோட்டுப்படம் 

வானிலைச்சேவல் (காற்றுத இசைகாட்டி) 

வானிலைபற்றியெதிர்வதுகூறல் 

வானிலைமுன்னறிவிப்பு 

வானிறுத்தி 
வானீலம் 

வானுச்சநெடுங்கோடு 

வானோக்கு நிலையம் 

வானோவின் விதி “. 
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Weather glass 

chart 

cock 

prediction 

forecast 

Coelostat 

Blue of sky 

Celestial meridian 

Observatory 

Vant Hoff’s law
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வி 

விகலை Second (angle) 

விகாரச்சத்தி Strain energy 

விகாரச்சோதனைக்கருவி tester 

விகாரநீள்வளையவுரு லக ellipsoid 

விகாரப்பட்ட பொருள்கள் Constrained bodies 

"விகாரப்படுகை Constraint 

விகாரப்படுத்துகருவிகள் Constraints 

விகாரப்படுத்துகை Constraint 

விகாரம் «+ Strain 

விகாரவச்சு axis 

விகாரவியக்கம Constrained motion 

லிகாரவிழுவம் Strain tensor 

வி௫தச்சிறைகள Ratio arms 

விதசமக்கூறுகள் Proportional parts 

வி௫தசமத் இணிவு mass 

லிதசமத்துவம் Proportionality 

விதசமததுவமாறிலிகள Constants of proportionality 

விதசமத்துவவெல்லை Limit of proportionality 

விதசமபபெருக்க Proportional amplifier 

வி$தசமம் Proportion 

OA Seaton Hed) Constant of proportionality 
விதிதசமவாடசி Proportional regime 
விதசமவெண்ணி . +e counter 
oN@ gw . Ratio 

HE SPH DUANE Rationalised unit 
வி௫தமுறா த நிறப்பிரிகை Irrational dispersion 
விகதமுறுநிறமாலை . Rational spectrum 

விகிதமுறுவலகுததொகுத . . system of units 
eB Sp MIQeuert + . Norm , 
விசிறுபமபிகள Spray pumps 

லிசைக்குமாய்கள் Tubes of forces 
விசைக்கோடு Line of force 

விசைக்கோடடூப்படவரைவு ன Mapping lines of forcea 

விசைககோட்டுமூ ley 
Refraction of lines of force



விசைச்சுழலிணை 

விசைச்சேர்க்கை 

விசைத்தொகுதி 
விசைப்பல்கோணம் 

விசைப்பிரிப்பு 

விசைமண்டலம் 

விசைமுக்கோணம் 

விசையாள்சில்லு 

விசைமிணைகாத்திண்மம் 

விசையிணைகரம் 

விசையின் பரிமாணங்கள் 

விசையின்றிருப்பு இறன் 

விசையினது நேர்மாறுகனவிதி 

விசையினலகுக்குழாய் 

விசையினேர்மாறுவர்க்கவிதி 

விசைவரிபபடம் 

விசைலிது 

விஞ்ஞானக்கொள்கைகள் 

விஞஞானநோக்கு 

விஞ்ஞானம் 

விஞ்ஞானமுறை 

விஞ்ஞானவியலனுமானம் . . 

விஞ்ஞானவியற்சான்று 

விட்டம் 

விட்டுலிட்டொஸிரல் 

லிட்டுவிட்டொளிரலெண்ணி . . 

லிட்டுவிட்டொனிரற்றிரை 

விண்சுடர் 

விணமீன் நிலை தருகருவி 

விதி 
விம்பங்காட்டி 

விம்பத திரிவு 

லிம்பத்தூரம் 

விம்பம் 

விம்பவிடங்காண்டல் 
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Couple of forces 

Composition of forces 

System of forces 

Polygon of forces 

Resolution of forces 

Field of force 

Triangle of forces 

Fly-wheel 

Parallelopiped. of forces 

Parallelogram of forces 

Dimensions of force , 

Moment of a force 

Inverse cube law of force 

Unit tube of force 

Inverse square law of force 

Force diagram 

Law of force 

Scientific theories 

attitude 

Science 

Scientific method 

inference 

testimony 

Diameter 

Scintillation 

counter 

screen 

Luminary 

Altazimuth 

Rule 

Iconoscope 

Image distortion 

Image distance 

Image 

Location of image
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விம்பவெளி 

விமானியநை 

வியாபாரக்காற்றுக்கள் 

வியாழனினுபகோள்களின் ரெொகணம் 

விரிகற்றை 

விரிகதிர்கள் 

விரிகை 

விரிகோணம் 

விரிதல் 

விரிநத படலங்கள் 

விரிபரபபுச்சுருளி 

விரியாமணடலம் 

விரியுமணடகோளம் 

விரியுமலைகள் 

விரிவில்லை 

விரிவு 

விரிவுக்குணகம் 

விரிவுவிஓதம் 

விருததி 
விருத்தியலைகள் 

விரைந்தவாடன்மண்டலம் . . 

விரைவானவிலத் தரன் 

விரைவுச்சுந்று 

விரைவெடுபபுசசுருள 

விரைவெடுப்புநோம் 

வில் 

வில்லிறககம 

வில்லைச்சேர்ககை . 

வில்லைததொகுதியின்றலைமைப்புள்ளிகள் 

வில்லைதேய்த்தல் 

வில்லையின் பிரிவலு 

வில்லையின்வலு 

விலலையின் இவாரப்பருமன் 

வில்லையினுடைய ,தலைமைப்புள்ளிகள் 
வில்விளக்கு 

Image space 

Cockpit 

Trade winds 

Eclipse of satellites of Jupiter 

Divergent pencil 

rays 

Divergence 

Obtuse angel 

Expand. 

Expanded films 

Helix 

Non-divergent field 

Expanding universe 

Diverging waves 

Diverging lens 

Dilation, Expansion, Divergence 

Coefficient of expansion 

Expansion. ratio 

Progression 

Progressive waves 

Rapidly alternating field 

Fast electron 

Sweep circuit 

Flip coil 

-over time 

Are 

dicharge 

Lens combination 

Cardinal points of a lens system 

Grinding of lenses 

Resolving power of a lens 

Power of a lens 

Aperture of a lens 

Principal points of a Jens 

Are lamp



விலக்கப்பட்ட கூம்பு 

விலக்கப்பட்ட கோடுகள் 

விலக்கப்பட்ட திசைகள் 

விலக்கப்பட்ட நிறமாலைகள் . . 

விலக்கப்பட்ட பிரேதசம் 

விலக்கப்பட்ட முறைகள் 

விலக்கனிலைமாறல் 

விலகூச்சுற்று 

விலக்கு 

விலகல் 

விவரணச்சமநிலைத் தத்துவம் 

விவரணம் 

விழிச்சரட்டை 

விழித்திரை 
விழித் திரையிளைப்பு 

விழியியல் 

விழிவேண்படலம் .. 

விழுங்கோளப்பாகு நிலைமானி 

விழும்பொருட்பாகு நிலைமானி 

விழும்பொருள்கள் 

விமுமின்வாய்கள 

விளக்கப்படம் 

விளக்கல் 

விளக்களவுகோன்முறை 

விளக்கு 

விளக்குக்கரி 

விளக்குகின்ற 

விளக்குபொருள் 

விளிம்பிடம் 

விளிம்பு 

விளிம்புப்பெயர்வு 

விளைவு 

விளைவுமுனைவுகள் 

விளைவுவிசை 

விற்சைன் 

விற்றராசு 

விற்றாக்கணணாடி 
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Forbidden cone 

lines 

directions 

spectra 

region 

process 

transition 

Rejector circuit 

Exception 

Deviation 

Principle of detailed balance 

Description 

Scelertic 

Retina 

Retinal fatigue 

Opthalmology 

Comea 

Falling sphere viscometer 

body viscometer 

bodies 

Drop electrodes 

Diagram 

Explanation 

Lamp and scale method 

Lamp 

Soot 

Abrasive 

Abrasive 

Position of fringe 

Fringe 

shift 

Resultant 

Consequent poles 

Resultant force 

Aresine 

Spring balance 

Vita glass
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விறைத்தசட்டப்படல்கள் 

விறைத்தசட்டம் 

விறைத்த பொருள் 
விறைத்தபொருளின் சத்திச்சமனபாடு 

விறைத்தபொருளின் சுழற்சி 

விறைத்தபொருளின்றிணிவுவேகத இருப்பு 

திறன் 
விறைப்பு 

லிறைப்புக்குணகம் 

வினனிறமாலை 

வினிக்கூமலைமாதிரியுரு 

வினைததிறன 

Rigid frame-works 

Stiff frame 

Rigid body 

Energy equation of a rigid body 

Rotation of a rigid body 

Moment of momentum of a rigid 

body 

Rigidity, Stiffness 

Stiffness coefficient; Modulus of 

rigidity 
Are spectrum 

Vinycomb wave model 

Efficiency



வீ 

வீச்சக்கமகம் 

வீச்சநிலைமைப்படம் 

லீச்சம் 

லீச்சுச்சத இவளைகோடு 

வீசுகதர்ச்சத்தி 

வீசுகஇர்வீழல் 

வீசுகதிர்வெப்பம் 

வீசுகோடு 

வீதம் 

வீ-மீசன் 

வீழ்ச்சித்துணை 

வீழ்தட்டாய்கருவி 

வீழ்படிவு 
வீழாளி 
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Amplitude modulation 

phase diagram 

Amplitude 

Range energy curve 

Radiant energy 

Irradiation 

Radiant heat 

Trajectory 

Rate 

‘V-meson 

Parachute 

Drop plate apparatus 

Precipitate 

Tumbler switch
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வெ 

வெகாட்டுகப்பிளனர்கொள்கை 

வெங்கம்பியம்பியர்மானி 

வெட்டுக்கோடு 

வெட்டுத்துண்டு 

'வெட்டுமுகம் 

வெட்டுவிசை 

வெட்டுவிசைக்கோணம் 

'வெட்டூவிசைத் தகைப்பு 

வெட்டூவிசைவிகாரம் 

வெடி 

வெடிக்கத்தக்க 

வெடித்தல் 

வெடித்திரி 
வெண்கலம் ள் 

வெண்ணுடுச்களினிடைவெளி 

வெண்ணுடுத்தொகுதிச்சுழற்சி 
வெண்ணுடுததொகுதியின் காந்தமண்டலம் . . 

வெண்ணுடுவாள்கூறுகள் 

வெண்பனி 

வெந்நீர்வழங்குகை 

வெந்தூரிக்குழாய் 

வெந்தூரிமானி 

வெப்பக்கணியம் 

வெப்பக்கதிர்மானி 

'வெப்பககஇர்வீசல் 

வெப்பக்கமபிவாயுவமுக்கமானி 

வெப்பக்கருத் தாக்கஙகள் 

வெப்பக்கல்வனோமானி 

வெப்பக்கலககம் 

வெப்பக்காவலி 

வெப்பக்குடுவை 

வெப்பக்கொள்ளளவு 

வெப்பங்கக்கல் 

'வெப்பங்கக்குன்ற 

'வெப்பஙகக்கு நிலை 

Vegard-Kaplan theory 

Hot wire ammeter 

Secant (Geometrically) 

Intercept 

Section 

Shearing force 

Angle of shear 

Shearing stress 

strain 

Explosive; Blast 

Explosive 

Explosion 

Blasting fuse 

Bronze 

Intergalactic space 

Galaxy rotation 

Magnetic field of galaxy 

Galactic coordinates 

Hoar frost 

Hot water supply 

Venturi tube 

meter 

Quantity of heat 

Bolometer 

Thermal radiation, Radiation of heat 
Hot wire manometer 

Thermo-nuclear reactions 

galvanometer 

Thermal agitation 

insulator 

Thermosflask 

Thermal capacity, Capacity of heat 
Recalescence 

Exothermic 

Reoalescence temperature



வெப்பங்கடத்துதல் 

வெப்பங்கடத்துஇறன் 

வெப்பங்காட்டி 

வெப்பச்சத்தம் 

வெப்பச்சத்தி 

வெப்பச்சந் திகள் 

வெப்பச்சம நிலை 

வெப்பச்சமவலு 

வெப்பச்செலுத்துகை 

வெப்பச்செறிவு 

வெப்பஞ்செல்லா நிலைக்காந்தமழித்தல் 

லெப்பஞ்செல்லா நிலைக்குரிய 

வெப்பஞ்செல்லா நிலைச்செயன்முறை 

வெப்பஞ்செலலா நிலை நழுவல் 

வெப்பஞ்செல்லா நிலைநழுவல் வீதம் 

வெப்பஞ்செல்லா நிலைமாற்றங்கள் 

வெப்பஞ்செல்லா நிலைமாற்றமிலதனமை 

வெப்பஞ்செலலா நிலைமீள்சத்தி 

வெப்பஞ்செலலா நிலையமுக்கல் 

வெப்பஞ்செல்லா நிலைவளைகோடூ 

வெப்பஞ்செல்லா நிலைவிரிவு 

வெப்பஞ்செல்லா நிலைவினைத் இறன் 

வெப்பஞ்செல்லா நிலைவெப்பவீழ்ச்சி 

வெப்பத்திற்குரிய 

வெப்பத்தின் கலோரிக்கொள்கை 

வெபபத்தின் பொறிமுறைச்சமவலு 

வெப்பத்தின் மின்சமவறு ... 

வெப்பத்தின் மேற்காவுகை 

வெப்பத் இனிடமாற்றம் 

வெப்பத் இனியக்கப்பண்புககொள்கை 

வெப்பத் இனியக்கவிசைக்கொள்கை 

Mang Bur 

வெப்பத்தோற்றப்பாடுகள் 

வெப்ப நட்டம் 
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Conduction of heat 

Thermal conductivity, Heat con- 

. ductivity 

Thermoscope 

Thermal noise 

energy 

Thermojunctions 

Thermal equilibrium 

Heat equivalent 

transmission 

Intensity of heat 

Adiabatic demagnetisation 

Adiabatic 

process 

lapse 

lapse rate 

changes 

invariance 

elasticity 

compression. 

curve 

expansion. 

efficiency 

heat-drop 

Thermal 

Calorie theory of heat 

Mechanical equivalent of heat 

Electrical equivalent of heat 

Convection of heat 

Transfer of heat 

Kinetic theory of heat 

Dynamical theory of heat 

Hot spark 

Thermal phenomena 

Heat loss
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வெப்பநியூத் திரன 

“வெப்பநிரல் 

வெப்பநிலை ல 

வெப்பநிலை எந் திரப்பிவரிப்புடம் 

வெப்பநிலைக்கதிர்வீசல் 

வெபபதிலைக்குணகம் 

வெப்பநிலைசசதமவளவையளவுத்திட்டம் 

'வெபபறிலைச்சம நிலை 

வெப்பநிலைத்திருத்தம் 
வெப்பநிலைததுலக்கம் 

வெப்பநிலைநிறுத்து 

வெபபநிலைநிறுத் இயாளுகை 

வெபபநிலைநிறுத் இயுபகரணங்கள் 

வெப்பநிலைபபூச்சியம் 

வெப்பநிலைப்பொருள்விளக்கம் 

வெப்பநிலைமாறல 

வெப்பநிலைமாறல்வி௫தம் 

வெபபதநிலையடைபபு 

வெபபநிலையம் 

வெபப நிலையலைகள் 

வெபப நிலையள SEO 

வெபபநிலையளவுததிட்டம் .. 

வெபபநிலையாளுகை 

வெபபநிலையின் உரூமரளவுத தட்டம் 

வெபபறிலையின் பரனைற்றளவுத திட்டம 

வெப்பநிலையின் பிளாற்றினவளவுத இட்டம். . 

வெபப நிலைலிளைவு 

வெப்பநிலைமின் வாயுவளவுத்இடடம 

வெப்ப நிலையின வெப்பலியக்கவிசையவுத 
திட்டம் 

வெபபதிலைமின்றடையளவுத இட்டம் 

வெப்பநிலைமின்றனிபபூச்சியம 

வெப்ப திலையினறொடர்ச்சியினமை 

வெப்பநிலையின ௦ தாம்சனளவுத திட்டம 

வெப்ப 'நிலைமினீலியவளவு, (த்திடடம 

வெப்பநீரூற், ஸு 

வெப்பப்பரவற் 'றிறன 

'(வெபபப்பாயச்சல 

Thermal neutron 

column 

Temperature 

entropy diagram 

_Tadiation 

coefficient 

Centigrade scale of temperature 

Temperature equilibrium 

correction. 

brightness 

Thermostat 

Thermostatic control 

devices 

Zero of temparature 

Interpretation of temperature 

Temperature variation 

gradient 

enclosure 

Thermal station 

Temperature waves 

Measurement of temperature 

Scale of temperature 

Temperature control 

Reaumer scale of temperature 

Farenheit scale of temperature 

Platinum scale of temperature 

Temperature effect 

Gas scale of temperature 

Thermodynamic scale of tempera- 
ture 

Resistance scale of temperature 
Absolute zero of temperature 
Temperature discontinuity 

Thompson’s scale of temperature 
Helium scale of temperature 
Geyser 

Thermal diffusivity 
Heat flow



வெப்பப்பின்னிடைவு 

வெப்பப்பொழிவு 

வெப்பப்பொறி நிறமாலை 

வெப்பப்போத்தல் 

் வெப்பம் 

வெப்பம்பதிகருவி 

வெப்பம்பரவல் 

வெப்பம்விழுங்குன்ற 

வெப்பமழிக்காப்பொருள் 

வெப்பமாக்க 

'வெப்பமாற்று 

வெப்பமானவிடம. 

வெப்பமானி ய. 

வெப்பமானித் திருத்தங்கள். . 

வெப்பமானிப்பதார்த்தம் 

வெப்பமானியினளவுகோடுதிருத்தல் 

வெபபமானியை நியமவளவின தாக்கல் 

வெப்ப மி. இ. வி. 

வெப்பமில்லியம்பியர்மானி . . 

வெப்பமின்ச ந்தி 

வெப்பமின மி. இ. லி. 

வெப்பமின்வரிப்படம் 

வெபபமின்வலு 

வெபபமின்விளைவுகள் 

வெபபமின்வெப்பவளலியல் 

'வெப்பமின்றீமானி 

வெப்பமின்றொடர் 

வெப்பமின்னம்பியர்மானி .. 

வெபபமின்னழுத்தம் 

வெப்பமின்னியல் 

வெபபமின்வெபபமானி 

வெபபமூடூருவல் 

வெப்பமூடுருவவிடாத 

வெப்பமூடூருவுன்ற 

வெப்பமூலக்கூற்றமுக்கம் 

வெப்பமூலகம் 

வெபபவஞசல 
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Thermal hysteresis 

Therma! effusion 

Hot spark spectrum 

Thermosbottle 

Heat 

Thermograph 

Thermal diffusion 

Endothermic 

Refractory 

Heater 

Heat exchange 

Hot spot 

Thermometer 

Corrections to thermometer 

Thermometric substance 

Calibration of thermometer 

Standardization. of thermometer 

Thermal e.m.f. 

Thermomilli-ammeter 

Thermoelectric junction 

e.m.f. 

diagram. 

power 

effects 

thermometry 

pyrometer 

series 

arameter 

potential 

Thermoelectricity 

Thermo-electric thermometer 

Diathermancy 

Athermanous 

Diathermanous 

Thermomolecular pressure 

Thermoelement 

Thermo-relay
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வெப்பவடுக்கு 

வெப்பவம்பியர்மானி 

வெப்பவயன் 

வெப்பவயன்காலல் 

வெப்பவயன் ராக்கி 

வெப்பவயன்வாயில் 

வெப்பவயன்வெற்றிடக்குமாய 

வெப்பவயனவேலைச்சார்பு 

வெப்பவயன்றோற்றப்பாடு 

வெப்பவயனியல் 

வெப்பவயனோட்டம் 

வெப்பவருட்டல 

வெப்பவலகு 

வெப்பவலயம் 

வெபபவளியெஞசின 

வெப்பவயனாக்கம் 

வெப்பலிணை . 

வெப்பலியககவிசைச்சம நிலை 

வெபபலவியககவிசைச்சார்புகள் 

வெப்பவியககலிசைச்செய்கைகள் 

வெப்பவியக்கவிசை நிகழ்ச்சித் தகவுகள் 

வெபபலியககவிசை நிலை 

வெப்பவியககவிசைப்பிரயோகம் 

வெப்பவியக்கவிசைமாற்றங்கள் 

வெப்பலியக்கவிசைமேற்பரப்புக்கள 

வெப்பலியககவிசையமுத தம 

வெப்பலியககவிசையியல் 

வெப்பவியக்கவிசையியலினிரண்டாம லி இ 
வெபபலியக்கவிசையியன்மாறி 

வெப்பவியக்கவிசைவிதிகள் . , 

வெப்பவியற்றொடுகை 

வெப்பலிரசாயனத் தரவு 

வெப்பவிரசாயனவியல் 

வெப்பவிரசாயனஷுக்கம் 

வெப்பவிறிவு 

வெப்பவிலத் இரன்கள் 

Thermopile 

Thermal ammeter 

Thermion 

Thermionic emission 

rectifier 

valve 

vacuum tube 

work function. 

phenomena 

Thermionics 

Thermionic current 

Thermal excitation 

unit, Unit of heat. 

Torrid zone 

Hot air engine 

Thermal ionisation 

Thermocouple 

Thermodynamic equilibrium: 

fanctions 

processes 

Thermodynamical probability 

Thermodynamic state 

Application of thermodynamics. 

Thermodynamic changes 

surfaces 

potential 

Thermodynamics 

Second law of thermodynamics. 

Thermodynamical variable 

Laws of thermodynamics 

Thermal contact 

Thermochemical data 

Thermochemistry 

Thermochemical activity 

Thermal expansion 

Thermoelectrons



“வெப்பவினைத் திறன் 

“வெப்பவுள்ளுறை 

'வெப்பவெஞ்சின் 

வெப்பவெஞ்சின்களின் வினைத்திறன 

» வெப்பவெதிர்மின்வாய்க்குழாய் * 

-வெப்பவேகங்கள் 

வெட்பவொளிவிடல் ' 
வெல்லமானி 

வெலலவளலவியல் 

வெள்ளிப்பற்றாசு 

வெள்ளிழுலாம்பூசுமூறை .. 

வெள்ளியுவோற்றாமானி 

வெளளீயச்சீழ்க்கைக்குமல் 

வெள்ளீயம் 

வெள்ளெழுத்து 

வெள்ளொளி 

வெளளொளிததொகுப்பு .. 

வெளளொளி நிறமாலை 

வெள்ளொளியமைப்பு 

வெள்ளொளிர்வுமின்விளக்கு 

வெள்ளொளிர்வுவிளக்கு 

வெள்ளொளிர்வுளள 

வெளி ன 

வெளிக்கசிவு (புறமுகக்கசிவு) 

வெளிக்கூம்புமுறிவு 

வெளிச்சவீடு 

வெளித் இசைகோடசேர்க்கை 

வெளிபபக்கமாகச்சவ்ஷூபரவல 

வெளிப்படடகாம்பினதிருத்தம 

வெளிப்படுக இர் 

வெளிப்படுகூம்பு 

வெளிப்படுத்து 

வெளிப்படுத் இப்பம்பி 

வெளிப்படுத்தியமுக்கம் 

வெளிப்படுத்துகை 

'வெளிப்படுத்துபம்பி 

"வெளிப்பரவல் 

11 

Thermal efficiency 

Heat content, Enthalpy 

engine 

Efficiency of heat engines 

Hot cathode tube 

Thermal velocities - 

Thermoluminescence 

Saccharimeter 

Sachcharimetry 

Silver solder 

Silvering process 

Silver voltameter 

Tin whistle 

Tin 

Presbyopia 

White light 
Synthesis of white light 

Spectrum of white light 

Composition of white light 

Incandescent electric lamp 

lamp 

Incandescent 

Space 

Exosmose 

External conical refraction 

Light house 

Space orientation 

Exosmosis 

Emergent stem correction 

ray 

cone 

Exhaust 

pump 
pressure 

Exhaustion 

pump 

Effusion
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வெளிப்பாட்டுக்கோணம் 

வெளிப்பாடு 

வெளிபபுள்ளி 

வெளிபபெருக்கம் 

வெளிபோலுங்காவி 

வெளிமின்னலைக்கம்பி 

வெளியமுக்கம 

வெளியாககல 

வெளியீட்டுககண்மனி 

வெளியீட்டுக்குழாய் 

வெளியீட்டுமாற்றி 

வெளியுநோமும் 

வெளியேயுளள 

வெளியேற்றல் 

வெளிவழி 

வெளிவளிமண்டலம 

வெளிவிசை 

வெளிவேலை 

வெளிறசசெய்தல ன 

வெற்றிடக்கலைத் இறனகள் .. 

வெறறிடககுடுவை 

வெற்றிடககுமாய 

வெறறிடககுழாயககுறிகள + 

Qaim Hi éGomieAmcIuarjeor 

வெற்றிடக்குமாய் நிறமாலை . , 

வெறநிடக்குமாய்மின்மானி 

வெற்றிடககுமாயம்பியர்மானி 

வெதறிடக்குமாயுவாற்றுமானி 

வெற்றிடககுழாயுவோறறுமானி 

வெறநிடக்குழாயோம்மானி 

வெற்றிடக்கோடு 

வெற்றிடத தடுப்பு 
வெறறுடததொடுப்பு 

வெற்றிடநிறமாலைபஇிகருவி 

வெற்றிடபபமபி 

வெறறிடபபொசிவுகள் 

வெற்றிடம் 

Angle of emergence 

Emergence 

External point 

Outer product 

Space like vector 

Outdoor aerial 

External pressure 

Discovery 

Exit pupil 

tube 

Transformer output 

Space and time 

External 

Evacuation 

Outlet 

Outer atmosphere 

External force 

work 

Bleaching 

Vacuum techniques 

flask 

tube 

tube symbols 

characteristics 

Vacuum tube spectrum 

electrometer 

ammeter 

wattmeter 

voltmeter 

ohmmeter 

line 

brake 

connection 

spectrograph 

pump 

leaks 

Vacuum



வெற்றிடமாதல் 

வெற்றிடமானி 

வெற்றிடவாமில் 

வெற்றிடவிறக்கம் 

வெறுநெய்யரிப்புள்ளிகள் .. 

வெறுமையானவிடம் 

வெனிசுத்திரை 
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Cavitation 

Vacuum, gauge 

valve 

discharge 

Vacant lattice points 

Empty space 

Venetian blind
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Gas 

வேகக்கமகம் 

வேகங்கள் 

வேகத்தேய்வு 

வேகந்தேர்கருவி 

வேக நிலைபேறு 

வேகநேரவளைகோடு 

வேகப்பரம்பல் 

வேகப்பரிவு 

வேகம் 

வேகம்வளரமுத்தம் 

வேகமாறல்விததேம் 

வேகமுறையாகக்குவியச்செய்தல் 

வேகவடி 

வேகவர்க்கச் சராசரி 

வேகவர்க்கச் சராசரி மூலம் .., 

வேகவழுத்தம் 

வேகவளர்ச் 

வேகவளர்ச்சிக்கருவி 

வேகவளர்ச்சிப்பலகோணம . , 

வேகவளர்சசியிணேகாம் 

வேகவி$ூதம் 

வேகவிணைகரம் 

வேடேயின்மாறிலி 

வேண்டியபோதியநிபந் தனைகள் 

வேணியர் ல 

வேணியர் வணுக்குக்காட்டி , , 

வேனியாமுத் தமானி 

வேணியரளவுகோல் 

வேணியரிடுகமோானி 

வேணியருமளவுகோலும 

வேரியாக்குருமாற்றி 

வேலைச்சட்டம் .. 

வேலைசெய்யும் வெப்ப நிலை .. 
வேலைசெய்யுமுவோற்றளவு 

வேலைத்தத்துவம் . 
வேலைத்தளக்கலைத்இறன் .., 

Velocity modulation 

Velocities 

Retardation, Deceleration 

Velocity selector 

Persistence of velocity 

Velocity time graph 

distribution 

resonance 

Velocity 

Accelerating potential 

Velocity gradient 

focusing 

filter 

Mean square velocity 

Root mean square velocity 

Velocity potential 

Acceleration. 

Accelerator \ 

Polygon of acceleration 

Parallelogram of acceleration 

Velocity ratio 

Parallelogram of velocities 

Verdet’s constant 

Necessary and sufficient conditions 

Vernier 

microscope 

potentiometer 

scale 

callipers 

and scale 

Variac transformer 

Work bench 

Working temperature 

voltage 

Principle of work 

Work-shop technique



வேலைத் களப்பயிற்சி 

வேலைத்தளம் 

வேற்றுமை ன் 

வேற்றுமைக்குறுக்குவெட்டூமுகம் 

வேற்றுமைச்சில்லு 

வேற்றுமைச்சில்லுமச்சாணியும் 

வேற்றுமைத்திருகாணி 

வேற்றுமைத்துணைேப்பொறி 

வேற்றுமைப்பாகுபாடாக ... 

வேற்றுமைமுறைப்பம்பு தல் 

வேற் ுமையயனாக்கவறை . 

வேற்றுமையுறிஞ்சல் 

வேற்றுமைவளிவெப்பமானி 

வேறுக்கக்கூடியவாள்கூறுகள் 

வேறுக்கல் 

வேறுக்கற்சத்தி 

வேறுபடுத்துகை 

வேறுபிரித்துக்காட்டி 

வைரசு 
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Work-shop practice 

*.. Work-shop 

Differential 

cross section 

wheel 

and axle 

screw 

gear 

analyser 

pumping 
ionisation chamber 

absorption 

air thermometer 

Separable coordinates 

Separation 

Energy of separation 

Modification 

Discriminator 

-. Virus





இரசாயனவியல்





a 1 

அக்கரிலிக்கமிலம் 

அக்குரோலீன் 

. அக்குவாடாக்கு 

அகக்கோணம் 

அகப்பை .. 

அ/கமூகச்சவ்வூடுபரவல் 

அகேற்று ... 

அங்டுலிசைற்று 

அச்சாணித் தலைக்குடுவை 

அச்சுலோகம் 

அச்சுவிகதம் 

அசற்றமைட்டு 

அசற்றயில் (தொகுதி) oe 

அசற்றமில்குளோமைட்டூ 

அசற்றயிலேற்றம் 

அசற்றல் .. 

அசற்றலிடிகைட்டூ 

அசற்றனிலைட்டூ 

அசற்றிலீன் 

அசற்றிலைட்டூ 

அசற்றிக்கமிலம் 

அசற்றோநைத்திரைல் 

அசற்றோபினோன் 

அசற்றோவசற்றிக்கெசுத்தர் 

அசற்றோன் 

அசாதாரணமான 

அசாதாரணமான இடமாற்றவெண் 

அசுத்தக்காற்று 
அசுத்தனின்றிணிவு நிறமாலைபதிகருவி 

அசுப்பிரின் oe 

- அசுரைற்று 

அசுல்மிக்கமிலம் 

அசலீன் .. 

அசேதனவுறுப்பிரசாயனவியல் 

அசேதனவுறுப்புநொதிகள் 
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Acrylic acid 

Acrolein 

Aquadag 

Interior angle 

Ladle 

Endosmosis 

Agate 

Anglesite 

Bolt-head flask 

Type metal 

Axial ratio 

Acetamide 

Acetyl (group) 

Acetyl chloride 

Acetylation 

Acetal 

Acetaldehyde 

Acetanilide 

Acetylene 

Acetylide 

Acetic acid 

Acetonitrile 

Acetophenone 

Acetoacetic ester 

Acetone 

‘Abnormal 

transference number 

Foul air 

Aston’s mass-spectrograph 

Asprin 

Azurite 

Azulmic acid 

Azulene 

Inorganic chemistry 

ferments
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அசைட்டு 

அசையுந்தன்மை ல 

அசையுந்தன்மைச்சம நிலை 

அசையுந் தன்மையுடைய 

அசையுமெல்லைமுறை 

அசோயிமைமட்டு 

அடக்குதல் 
அடபீலினுருக்கு 

அடர்த்தி .. 

அடர்த் தியொப்புமானி 

அடித்தல் .. 
அடிபபடையானதொடர் 

அடிப்பிக்கமிலம் 

அடுக்குநெய்யரி 

அடுத்துவருதாக்கம் 

அடுததுளசார்பு 'தகாக்கம் 

அடுப்பு 

அடைதல் .,. 

அடைப்பு... 

அடையல் ., 

அடையலா தலின் மாறிலி 

அண்டககதிர்கள் 

அண்ணளவான சமத்தன்மை 

அண்ணளவு 

அணு 

அணுக்கரு 

அணுக்களின்டைததூரம் 

அணுக்கனவளவு 

அணுக்கொளகை 

அணுகுகோட்டிற்குரிய 
அணுசசங்கிலிகள் 

அணுத்தகொகை 

அணு திறமாலைகள் 

அணுதிறை 
அணுமுனைவாக்கம் 

அணுவகம் 

அணுவமைப்பு 

Azide 

Mobility , 

Mobile equilibrium 

Mobile 

Moving boundary method 

Azoimide 

Repress 

Hadfield’s steel 

Density 

Pyknometer 

Knocking 

Fundamental series 

Adipic acid 

Layer lattice 

Consecutive reaction 

Vicinal-function-action 

Stove 

Subside 

Stopper 

Sediment 

Sedimentation constant. இ 

Cosmic rays 

Approximate equality 

Approximation | 

Atom 

Nucleus of atom — 

Interatomic distance 

Atomic volume 

theory 

Asymptotic 

‘Atom chains 

Atomicity 

Atomic spectra 

weight 

polarisation. 

ட டப 

structure



அணுவாக்கி 

அணுவாரை 

அணுவுக்குரிய 

்_ அணுவெண் 

அணுவெப்பம் 

அணுவைகரசன் 

அணுவொட்சிசன 

அணுவொமழுக்கல் 

். -அணுவொமுக்கு 

அத்தினியம் 

அத இஜனோமைசின் 

அதிபரவிணைப்பு 

அதிர்வியக்கச்சத்தி .. 

அ 'இர்வு 

அதிர்வுக்கீழ்ப்படிகள் 

அதிர்வுச்சத்தி 

அதுவுச்சுமற்சிப்பட்டைகள் 

அதிர்வெண் 

அ திரனலின 

அந்தனோவின விதி 

அந்திசண் 

அந்திமனி 

அநதிமனிநாலொட்சைட்டு 

அததிமனிதாற்சல்பைடடு 

அதந்திமனிமுக்குளோரைட்டூ 

அததிமனிமுசசலபடைட்டு 

அநதிமனியவொட்சைட்டூ 

அநதஇிமனியைங்குளோரைட்டு 

அந்இிமனியைஞசல்பைட்டூ 

அந்கிமனியைதரைட்டு 

அந்துமனியொட்ட€க்குளோரைட்டு 

அ ந்திமனியையொட்சைட்டு 

அந்துமனிவெண்ணெய் 

அநதிமனைற்று 
அ (ந்திமோனியசமிலம் 

அந் இமோனியேற்று 

அந்திரக்குயினோன் . . 
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Atomizer 

Atomic radius 

Atomic 

number 

heat 

hydrogen 

oxygen 

orbital 

orbit 

Actinium 

Actinomycin 

Hyperconjugation 

Vibrational kinetic energy 

Vibration 

sub-levels 

Energy of vibration 

Vibration rotation bands 

Frequency 

adrenalin 

Antonoff’s rule 

Antigen 

Antimony 

tetroxide 

tetrasulphide 

trichloride 

trisulphide 

trioxide 

pentachloride 

pentasulphide 

hydride 

oxychloride 

pentoxide 

Butter of antimony 

Antimonite 

Antimonious acid 

Antimoniate 

Anthraquinone
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அந்திரசீன் ் 
அந்திரசைற்று . ” 
அந் திரனிலிக்கமிலம் 

அந்திரோசன் 

அந்துரோமலகு 2 

அந்துரோமலகு (10? செ.மீ.) .. 

அந்தோசயனின் 

அப்பச்சோடா 

அப்பததூள் . 

அப்பொலினாரிசுநீர் .. 

அபதைந்று 
அபாகாந்தம் 

அபினியம் . 2 

அபெக்குபொத்துலாந்தர்வலுவளவுவிதி 
அபெக்குபொத்துலாந்தரின்விதி. . 

அம்பர் 

அம்பியா 

அமற்றோல் 

அமலோலியாப்பகுப்பு 

அமிலக்குளோரைட்டு 

அமிலங்களினவாவுடைமை 

அமிலச்சாயம் 

அமிலத தாக்கம் 

அமிலததிறன் 

அமிலந்துமித்த 
அமிலநீரிலி 

அமிலம் 

அமிலமாக oe 

அமிலமாக்குதல் (அமிலப்படுத் தல்) 

அமிலமுதல் 

அமிலவலு 

அமிலவலுவளவு 

் அமிலவுப்பு 
அமிலவுப்புமூலக்காட்டி 

அமிலவுப்புமூலத்தாக்கஷூக்கம் 

அமிலவுப்புமூலவெண் 

அமிலவொட்சைட்டு , , 

அமிலேசு . 

அமீனோகுளூக்கோசு 

Anthracene 

Anthracite 

Anthranilic acid 

Androgen 

Angstrom unit 

unit 

Anthocyanin 

Baking soda 

powder 

Apollinaris water 

Apatite 

Diamagnetism 

Hafnium 

- _ Abegg and Bodlander’s valency rule 

tule | 

Amber 

Ampere 

Amatol 

Ammonolysis 

Acid chloride 

Avidity of acids 

Acid dye 

Acidic reaction 

Strength of acid 

Acidulated 

Acid anhydride 

Acid 

producer 

Acidify 

Acid radical 

Strength of acid 

Acidimetry 

Acid salt 

base indicator 

catalysis 

Basicity of an acid 
Acidic oxide 

Amylase 

Aminoglucose



அமீனோபினோல் ஃ 

அமீனோமேக்கூரிக்குக்குளோரைட்டு 

அமீனோவசோபென்சீன் 

அமீனோவமிலம் 

அமுக்கப்படுமியல்பு .. ௦4 os 

அமுக்கம் உட . 

அமுக்கமாறாக்காற்றுவெப்பமானி 

அமுக்கமானி 

அமுக்கவிதி 

அமுக்க . 

அமைதிமின்னிறக்கம் 

அமைப்பு 

அமைப்புக்குறியீடு .. 

அமைப்புச்சூத்திரம் . . 

அமைப்புச்சேர்வை 

அமைவு 

அமைன் 

அமைனிீக்கல் 

அமைனேற்றம் 

அமைனஞெட்சைட்டு 

அமோனல் 

அமோனியக்கரைசல் 

அமோனியங்கந்தகக்காபனேற்று 

அமோனியங்கந்தகச்சயனேற்று .. 

அமோனியங்கந்தகத்தானேற்று .. 

அமோனியங்காபமேற்று 

அமோனியஙகாபனேற்று 

அமோனியங்குப்புரோசயனைட்டு 

அமோனியங்குளோரைட்டு : 

அமோனியங்குளோரோபிளம்பேற்று 

அமோனியஙகுளோரோபிளாற்றினேற்று 

அமோனியங்கோபாற்றிநைத்திரைந்று 

அமோனியஞ்சயனேற்று 

அமோனியஞ்சல்பேற்று 

அமோனியஞ்சல்பைட்டு 

அமோனியந்தானிக்குக்குளோமைட்டூ 

அமோனியநைத் திரேந்று 

அமோனியநைத் இிரைற்று 

389 

Aminophenol 

Aminomercuric chloridé 

Aminoazobenzene 

Amino acid 

Compressibility 

Pressure 

Constant pressure air thermometer 

Pressure gauge 

Law of pressures 

Compressor 

Silent electric discharge 

Composition, Constitution 

Structural formula 

formula 

compound 

Constitution 

Amine 

De-amination 

Amination 

Amine oxide 

Ammonal 

Ammoniacal solution 

Ammonium thiocarbonate 

thiocyanate 

thiostannate 

carbamate 

carbonate 

cuprocyanide 

chloride 

chloroplumbate 

chloroplatinate 

cobaltinitrite 

cyanate 

sulphate 

sulphide 

stannicchloride 

nitrate 

nitrite
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அமோனியப்படி காரம் 

அமோனியம்- 

அமோனியம் பரசல்பேற்று 

அமோனியம் பிளம்பிக்குக்குளோரைட்டு 

வமோனியம் பொசுப்போமொலித்தேற்று 

அமோனியம் போமேநற்று eee 

அமோனியமசற்றேற்று 

அமோனியமிருகுரோமேற்று 

அமோனிய முதல .. 

அமோனியமைதரொட்சைட்டு 

அமோனியமொட்சலேற்று 

அமோனியமொலித்தேற்று 

அமோனியவயன 

அமோனியலிரசக்கலவை 

அமோனியா 

அமோனியாச்சயனைட்டூமுறை 

அமோனியாச்சேப்பெக்குமுறை 

அமோனியா சோடாமூறை 

அமோனியாத் திரவகம் 

அமோனியாததொகுத தன்முறை 

அயககாநதககல, அல்லது ம௫னததைற்று .., 

அயடபோந்தாககம ., 

அயடபோம 

அயடிககமிலம் 

அயடீன 

அயடீன குழமபு 

அயடீன குளோரைட்டு 

அயடீன் சல்பேறறு 

அயடீன் பொசுபேறறு 

அய்டீன முககுளோரைட்டு 

அயடீனாலொட்சைட்டூ 

அயமனீரொட்சைட்டு 

அயடீனெழுபுளோரைட்டு 

அயடீனைத்திரேறறு 

அயடீனைம்புளோரைட்டு 

அயடீனையொரட்சைட்டு 

அயடீனொருகுளோரைட்டு 

Ammonium alum 

Ammonium 

Ammonia 

persulphate 

plumbicchloride 

phosphomolybdate 

formate 

acetate 

dichromate 

radical 

hydroxide 

oxalate 

molybdate 

ion 

amalgam 

cyanide process 

serpek process 

soda process 

liquor 

synthetic process 

Magnetic oxide of iron‘or Magnetite 
Iodoform reaction 

Iodoform 

Todic acid 

Iodine 

Tincture of iodine 

Iodine chloride 

sulphate 

phosphate 

trichloride 

tetroxide 

dioxide 

heptafluoride 

nitrate 

pentafluoride 

pentoxide 

monochloride



அயடீனொருபுரோமைட்டி 

அயடேற்று ve 

அயடைட்டு ல 

அயடோபென்ீன். <. 

அயன் உட 

அயன்கடத்துதிறன் . . 

அயனண்களினசையுந்தன்மை 

அயன் ஊரர்கை 

அயன் கொள்கை 

அயன் பிணைப்பு 

அயன் பெருக்கம் 

அயன் மிசல் 

அயன்வளிமண்டலம் 

அயனநிறன் 

அயனாககல் 

அயனாக்கவழுத்தம் .. 

அயனாக்குங்கரைதிரவம் 

அயனாயெவளவு 

அயனாரை 

அயனின் சாரா ஊர்கை 

அயனினம் 

அயனீர்சேர்க்கை 

அயனேற்றம் 

அயனோன் 

அயினசுதைன் (அலகு) 

அரகனைற்று 

அரசநதீர் 

அரத்தாள் 

அரத்தூள் 
அரபினோசு 

அரிக்காதவியல்புடைய 

அரிக்குந்தாக்கம் 

அரிக்கும் பதங்கம் we 

அரிதாய் 

அரிதாரம் 

அரிப்பு 

“aah 

Iodine monobromide 

Todate 

Todide 

Todobenzene 

Ton 

Tonic conductivity or Ion-conduc- 
tance 

Mobility of ions 

Migration of ions 

Tonic theory 

bond 

Ion product 

Tonic micelle 

Ton atmosphere 

Tonic strength 

Tonisation 

Tonisation potential 

Tonising solvent 

Degree of ionisation 

Tonie radius 

Independent migration of ions 

Tonie species 

Hydration of ions 

Ionic charge 

Tonone 

Einstein (unit) 

Aragonite 

Aqua regia 

Sand paper 

Filings 

Arabinoge 

Non-corrosive 

Corrosive action 

sublimate 

Sparingly 

Orpiment 

Corrosion
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அரியத்தொகுதி 
அரியப்பளிங்கு 

அரியக்கந்தகம் 

அரீனியசின் கொள்கை 

அருமண் 

அருவாய 

அரைக்காபசைட்டு 

அரைக்காபசோன் 

அரைநீர்வாயு 

அரைப்பளிங்கு நிலைமை 

அரைப்பளிங்குருவ நிலை 

அரைமுகமுள்ள ... .. 

அரைமுனைப்பிணைப்பு (குறைமுனைப்பிணைப்பு) 

அரையசற்றல் 

அல்பாக்கதுர்கள் 

அல்பாக்கந தகம் 

அல்பாத்தானிக்கமிலம் 

அலபாத்துணிக்கைகள 

அல்பாவாசனிக்கு 

அல்மியூமின 

அலகு 

அலகுக்கலம் 

அலகுத்தளம 

அலதந்தோயின் 

அலனீன் 

அலிசரீன் 

அலிடிகைட்டமோனியா 

அலிடிகைடடு 

அலிபறறிக்குத்தொடர் 

அலீன 

அலுடொட்டும் 

அலுடோல் 

அலுடோலொடுங்கல் 

அலுடோவெட்சோச . . 

அலுத்தனைற்று 

அலுமினா 
அலுமினியக்கலப்புலோகம் 

அலுமினியங்காபைட்டு 

Prismatic system 

crystal 

sulphur 

Arrhenius’ theory 

Rare earth 

gas 

Semicarbazide 

Semicarbazone 

Semiwater gas 

Smectic phase 

Mesomorphie state 

Hermihedral 

Semipolar bond 

Hemiacetal 

Alpha rays 

sulphur 

stannic acid 

particles 

arsenic 

Albumin 

Unit 

cell 

plane 

Allantoin 

Alanine 

Alizarin 

Aldehyde ammonia 

Aldehyde 

Aliphatic series 

Allene 

Aldoxime 

Aldol 

' condensation 

Aldo-hexose 

Alstonite 

Alumina 

Aluminium alloy 

carbide



அலுமினியங்குளோரைட்டு 22 

அலுமினியச்சமப்புரொப்பொட்சைட்டு 

அலுமினியஞ்சல்பேற்று 

அ லுமினியஞ்சல்பைட்டு 

- அலுமினியஞ்சிலிக்கேற்று 

அலுமினியநைத்திரேற்று 
அலுமினியநைத் திரைட்டு 

அலுமினியம் 

அலுமினியம்பியூற்றொட்சைட்டூ .. 

அலுமினியம்புளோரைட்டு 

அலுமினியமை ,தரொட்சைட்டு 

அலுமினியமொட்சைட்டூ 

அலுமினியவிரசக்கலவை 

அலுமினியவிரசவிணைப்பு 

அலுமினியவெண்கலம் 

அலுமினேற்று 
அலுமினோசிலிக்கேற்று 

அலுமினோவெப்பமுறை 

அலுனைற்று 
அலை 

அலைச்சமன்பாடு 

அலைச்சார்பு ல 

அலை நிலையியக்கவியல் 

அலைநீளம் 

அலையம் 

அலையும் பளிங்குமுறை 

அலையெண் 

அலைல்புரோமைமட்டு . . 

அலைல் மறுராக்கம் 

அலைலற்ககோல் 

அலைலிக்குப்புரோமினேற்றம் 

அலைலிக்கொட்சியேற்றம் 

அலைவு 

் அவகாதரோகருதுகோள் 

அவகாதரோலவின் கருதுகோள் .. 

அவகாதரோவெண், 

அழித்தல் - 
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Aluminium chloride 

isopropoxide 

sulphate 

sulphide 

silicate 

nitrate 

nitride 

Aluminium 

் butoxide 

fluoride 

hydroxide 

oxide 

amalgam 

mercury couple 

bronze 

Aluminate 

Alumino silicate 

Aluminothermie process 

Alunite 

Wave 

equation 

function 

mechanics 

length 

Oscillator 

Oscillating crystal method 

Wave number 

Allyl bromide 

Allylic re-arrangement 

Allyl alcohol 

Allylic bromination 

oxidation 

Oscillation 

Avogadro hypothesis 

Avogadro’s hy pothesis 

number, 

Destroy



894 

அழியக்காய்ச்சிவடி த்தல் 

அழிவுக்குணகம் 

அழுகல ல 

அழுகலின்றிக்காய்ச்வெடித்தல் .. 

அழுத்தச்சாயவுலிஇதம் 

அழுத்தம் ் 
அழுததமானிமுறைவலுபார்த்தல் 

அளவமைப்பு 

அளவறிதற்குரிய 
அளவறிவகுப்பு 

அளவறிபாகுபாடு 

அளலி 

அளாவிக்கவ்வி 

Hones SG 

அளலியிறுக்க 

அமாவீடு 

அளவுகோடிட்ட 

அளாவுகோடிட்டகுடுவை 

அளவுகோடு திருத்தல 

அள வுகோடூவரைதல் 

அற்ககோல லய 

அறககோல சேர் பொற்றாசு 

அறககோலாதல 

அறககோலொகித்தல் 

அற்கலோயிட்டு 

nor 

அற்கேன் 

அறகேனமறாடர் 

அற்கைல் மகனீசியவயடைட்டு 

அறகைலுப்பினம் 

அற்கைலேற்றம் 

அற்கைன் 

அற்கோசெல் . 
அறுகோசொல (அற்கோத்திரவக்கூழ்) 

அறிமுறையிரசாயனவியல் 

அறுகுளோரோவீதேன் 

அறுகோணப்பளிங்கேம் 

அறுசிலேன் 

Destructive distillation 

Extinction co-efficient 

Putrefaction 

Aseptic distillation 

Potential gradient 

Potential 

Pontentiometric titration 

Quantitative composition 

Quantitative 

analysis 

analysis 

Burette 

clip 

rack 

clamp 

Measurement, Reading 

Graduated 

flask 

Calibration 

Calibration 

Alcohol 

Alcoholic potash 

Alcoholysis 

Alcoholic fermentation 

Alkaloid 

Aikene 

Alkane 

Alkane series 

Alkyl magnesium iodide 

halides 

Alkylation 

Allkine (Alkyne) 
Alcogels 

Alcosols 

Theoretical chemistry 

Hexachloroethane 

Hexagonal system of cryst 
Hexasilane 

,



அறுதயனிக்கமிலம் . . 

அறுமெதிலீன்ளைக்கோல் 

அறுவலுவுள்ள 

அறைபளிங்கு 

் அறையமிலம் 

அன்னபேதி 

அனிசிக்கமிலம் 

 அனிசிமன் 

அனிசோல் 
அனிதோல் 

அனிலீன் 

அனிலீன்கறுப்பு 

அனிலீன் மஞ்சள் .. 

- அனிலீனிீலம் 
YONA ECS 

அனுகிலிசிககமிலம் . . 

அனு தானிக்கமிலம் 2 

அனு பபோமலிடிகயிட்ட 

அனுபவக்குறியீடு: .. 

அனுபொசபேற்று . : 

அனுபொசுபோரிக்கமிலம் 

அனுபோரிககமிலம் . . 

"அனுபோரேற்று 

அனுமானம . 

அனுவந்திமனிககமில 

அனுவநதிமனைற்று... 
அனுவந் இமோனியசமிலம் 

அனுவலிடிகைட்டூ 

அனுவாசனிக்கமிலம் 

அனுவாசீனியசமிலம 

அனுவிருசல்பைந்று 

அனைதரைற்று ். 

அஜனோதைற்று - 
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Hexathionic acid 

Hexamethylene glycol 

Hexavalent 

Chamber crystal 

acid 

Green vitriol 

Anisic acid 

Anisidine 

Anisole 

- Anethole 

Aniline 

black 

yellow 

blue 

Metasilicate 

Metasilicic acid 

Metastannic acid 

Metaformaldehyde 

Empirical formula 

Metaphosphate 

Metaphosphorie acid 

Metaboric acid 

Metaborate 

Inference 

Metantimonic acid 

Metantimonite 

Metantimonious acid 

Metaldehyde 

Meta-arsenic acid 

Meta-arsenious acid 

Meta-bisulphite 

Anhydrite 

Anorthite
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ஆ 

ஆ. ஐ, பிறப்பாக்க .. 

ஆக்கல் : 

ஆக்கவாயு 

ஆகன் .. 

ஆஒூரீசின் முறை 

ஆூரீசு பேடர்க்கலம் 

ஆடூரோடைற்று 

ஆசந்தைற்று 

ஆசனிக்கிருசல்பைட்டு 

ஆசனிக்கு 

ஆசனிக்குக்கந்தகக்கல் 

ஆசனிக்குச்சல்பைட்டு 

ஆசனிக்குமுக்குளோரைட்டு 

ஆசனிக்கு முச்சல்பைட்டு 
ஆசனிக்கு முப்புரோமைட்டு 

ஆசனிக்கு முப்புளோமைட்டு 

ஆசனிககுமூவயடைட்டூ 

ஆசனிககுமூவொட்சைட்டு 

ஆசனிக்கைஞ்சல்பைட்டு 

ஆசனிக்கைதரைட்டு , , 

ஆசனிக்கைம்புளோரைட்டு 

ஆசனிக்கையயடைட்டூ 

ஆசனிக்கையொட்சைட்டூ 

ஆசனிக்கொட்சைட்டு 

ஆசனைட்டு 

ஆசனைறறு 
ஆசனேற்று 

ஆசன 

ஆசீனியசொட்சைட்டு 

ஆச£னியசமிலம் 

ஆட்டுக்கல் 

ஆடலோட்டம் 

ஆட். 

ஆதேண்டு 1 
ஆண்டடூற்றேட்டர் தாக்கம் 

ஆம்ணக்கெண்ணெய் 

A. C. Generator 

Preparation 

Producer gas 

Argon 

Hargreaves’ process 

Hargreaves Bird Cell 

Argyrodite 

Argentite 

Arsenic disulphide 

Arsenic 

Arsenical pyrites 

Arsenic sulphide 

trichloride 

trisulphide 

tribromide 

trifluoride 

triiodide 

trioxide 

pentasulphide 

hydride 

pentafiuoride 

pentaiodide 

pentoxide 

oxide 

Arsenide 

Arsenite 

Arsenate 

Arsine 

Arsenious oxide 

acid 

Mortar 

Alternating current 

Mirror 

Piston 

Arndt-Ristert reaction 

Castor oil



ஆயகருவி 

ஆவர்ததனக்கூட்டம 

ஆவர்ததனததொடாபு 

ஆவர்த் தனவட்டவணை 

ஆவர்ததனவிதி 
ஆவர்ததனவியலபு ., 

ஆவி 

ஆவிககஞசுகம 

ஆலியடர்ததி (ஒபுமானின் முறை) 
ஆவியடர்த்து (தூமசின் மூறை) 

ஆலியடாததஇி (விற்றர்மாயரின முறை) 

ஆலியமுக்கம் 

ஆவியாக்கறணெணம 

ஆலவியாககல் 

ஆலியாகல . 

ஆவியாதலின மறைவெபபம 

ஆவிவளைகோடு 

BPE FOS 

ஆழ்ததுதல் 

ஆள்கூறறிணைப்பு 
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Apparatus 

Periodic group 

relationship 

table 

law 

Periodicity 

Vapour 

jacket 

density (Hoffman’s method) 

density (Dumas’ method) 

density (Victor Meyer’s me- 

thod) 

pressure 

Evaporating basin or dish 

Evaporation 

Evaporation 

Latent heat of vaporisation 

Vaporous curve 

Immersion 

Immerse 

Co-ordinate linkage
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இ 
இங்குலிகம் 

இசையதிர்வு - 
இசையில் தன்மை 

இஞ்சுபேக்குசோதனை 

இடக்காரணி oe 

இடச்சுமுறை. 
இடத்தடங்கல் 

இடத்தாக்கம் 

இடநெய்யரி 

'இடப்பெயர்ச்சியெந் திரப்பி 

இடம . 

இடமாகச்சுழலுகின்ற 

இடமாற்றவெண் 

இடுக்கி 

இடை 

இடைசசெருகல 

இடைநிலைச்சோவை . . 

இடைவெளிக்குரிய .. 

இணககம் 

(இணக்க 

இணக்கு௩ஙகரை திரவம் 

இணை 

இணைககரைசல் 

இணைத்தல 
இணையக்குவிததல் .. . 

இணையமிலம் 

இணையிரட்டைப்பிணைப்புக்கள் 

இணையுப்புமூலம் 

Qs Bun 
இததேபியம் 

இநதியம் 
இந்தியாவிறப்பர் 

இந்துப்பு 
இயக்கப்பண்புச்ச த்த 

இயக்கமுறை 

Cinnabar 

Harmonie vibration 

Anharmonicity 

Hinsberg test 

Steric factor 

Dutch process 

Steric hindrance 

Local action 

Space lattice 

Translational entropy 

Space 

Laevorotatory 

Transference number 

Pincers 

Interval 

Interpolation 

Intermediate compound 

Interstitial 

Association 

Adapter 

Associating solvent 

»+ Couple or link 

Conjugate solution 

Conjugation 

Coacervation 

Conjugate acid 

double bonds 
base 

Yttrium 

Ytterbium 

Indium 

India rubber 

Rock salt 

Kinetic energy 

Dynamic method



இயக்சவியல் (இயக்கப்புண்பு) , 

இயக்கவியலேவப்படுகை ... 

இயச்கவியற்கொள்கை 

இயல்பு 
இயற்சைக்கந்தகம் வட்ட 

இயற்கைநார் 

-இயற்கைநீர் 

இயற்கைமுறை 
இயற்கையல்லாமுறை 

இயற்கையெண்ணெய் 

இயற்கைவாயு 

இயைபியல்புகள் 

இயைபு 
இயோசின் 

இரசக்கலவை 

.இரசக்கலவையாக்கன்முறை 

இரசகற்பூரம் 

இரசஞ்சேர்த்தல் 

இரசபல்மினேற்று 

இரசம் .. வ ய 

இரசல்சோண்டசர்சுமலிணையிணைப்பு 

இரசவமோனியச்சேர்வை 

இரசவாதக்கல் 

இரசவரதம் 

இரசவாதி 

இரசவீரமோனியங்குளோமைட்டு . . 

இரசாயனக்கணிப்பு .. 

இரசாயனக்குறியீடு .. 

இரசாயனச்சத்தி 

இரசாயனச்சமநிலை . . 

இரசாயனச்சமவலு .. 

இரசாயனச்சமன்பாடு 

இரசாயனச்செய்கை ,. . 

இரசாயனச்சேர்க்கை . . 

இரசாயனச்சேர்வை .. 

இரசாயனத்தராச ... , 

இரசாயனத்தாக்கம் .. 
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Kinetics 

Kinetic activation . 

theory 

Property 

Native sulphur 

‘Natural fibre 

water 

process 

Unnatural process 

Natural oil 

gas 

Constitutive properties 

Constitution 

Eosin 

Amalgam 

Amalgamation process 

Calomel 

Mercuration 

Mercury fulminate 

Mercury, Quick silver 

Russell-Saunders coupling 

Mercurammonium compound 

Philosopher’s stone 

Alchemy 

Alchemist 

Mercurydiammonium chloride 

Chemical calculation 

formula, 

energy 

equilibrium 

equivalent 

equation 

operation 

union or combination 

compound 

balance 

action
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இரசாயனதாட்டம் 

'இரசாயனப்பரிகாரம் 

'இரசாயனப்பரிசோ தனைச்சாலை 

இரசாயனப்பாகுபாடு. . 

இரசாயனப்பிரதியீடு 

இரசாயனப்பிரிகை 

இரசாயனப்பெயர்ச்சி 

இரசாயனப்பெயரீடு வ 

இரசாயனப்பொருள். . 

இரசாயனமாற்றம் 

இரசாயனமுறை 

இரசாயனமுறை இரப்பர் பயன்படுததல் 

இரசாயனவமைப்பு .. 

இரசாயனவழுத்தம் . . 

இரசாயனவறிஞன் .. 

இரசாயனவிசை 

இரசாயனவியக்கவியல் 

இரசாயனவியல் 

இரசாயனவிரட்டைப்பிரிகை 

இரசாயனவுறிஞ்சல் . . 

இரசாயனவொளிர்திறன . 

இரசீமிக்கமிலம் 

இரசுத் தின் றுணுக்குமுறை 
இரசோசினோல் 

இரட்டை .. 

இரட்டைபபிணைப்பு .. 

இரட்டைப்பிரிகை 

இரட்டைமுறிவு 
இரட்டையுப்பு 

இரண்டாம் வரிசைத்தாக்கம் 

இரண்டாமினத்துநித இயவியககம 

இரபோமசுகடூதாக்கம் 

இரவுற்றின்விதி 
இரறறீன 
இராமனிறமாலைகள். . 

இரிட்பேக்ன் மாறிலி 

இரிட்பேசன்றொடர், . 

Chemical affinity 

Chemotherapy 

Chemical laboratory 

analysis 

substitution 

decomposition 

displacement 

nomenclature 

substance 

change 

process 

Vuleanisation 

Chemical constitution or composition 

potential 

Chemist 

Chemical force 

kineties 

Chemistry 

Chemical double decomposition 

Chemisorption 

Chemiluminescence 

Racemic acid 

Rast’s micromethod 

Resorcinol 

Duplet 

Double bond 

decomposition 

refraction 

salt 

Second order reaction 

Perpetual motion of second kind 
Reformatsky reaction 

Raoult’s law 

Retene ~ 

Raman spectra 

Rydberg’s constant 

Series



இரிற்சு சேர்க்கைத் தத்துவம் 

இரின்மனின்பச்சை .. 

இரீச்சிதரின் விதி 

இரீஞ்சினாசனிக்குச்சோ தனை 

இர்மதீமானர்தாக்கம் 

இருக்கை 

இருகணுவளைகோடு oe 

'இருகாபனேற்று 

இருகாபொட்சிலிக்கமிலம் 

இருகுரோமேற்து 
இருகுளோரமின் 

இருகுளோரோவிருபீனைல் 

மூக்குளோரோவீதேன் (இ.இ.மு.) 

இருசக்கரைட்டு 

இருசல்பைந்று 
இருசல்பைற்றுக்கூட்டல் 

இருசிலேன் 

Qua .. .- 

இருண்மண்டலவொளிர்வு 

இருதயனிக்கமிலம் . . 

இருதியம் 
இருபரிமாணவாயு 

இருபீனைல் . + 

இருபீனைலமின் . ன் 

இருபீனைலயடோனியமைதரொட்சைட்டு 

இருபொருட்சேர்வை (இருமூலகச்சேர்வை) 

இரும்பரத்தூள் 
இரும்பு 

இரும்புக்கந் ,தகக்கல். . 

இரும்புக்காந்தம் *.. oe 

இரும்புக்காபனைல் 

இரும்புச்சல்பைட்டு .. 

இரும்புப் படிகாரம் .. 

இருமடங்காக்குதல் .. . 

இருமடங்காய்ச் சிதைூன்ற் 

இருமுனைவயன்கள் ,. . 

இருமுனைவிணக்கம்.. . 
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Ritz combination prineiple 

Rinman’s green 

Reichter’s law 

Reinsch’s arsenic test 

Reimer-Tiemann reaction 

Occurrence 

Binodal curve 

Bicarbonate 

Dicarboxylic acid 

Dichromate 

Dichloramine 

D.D.T. 

Disaccharide 

Bisulphite 

addition 

Disilane 

Rouge 

Dark field illumination 

Dithionic acid 

Iridium 

Two dimensional gas 

Biphenyl! or Diphenyl 

Diphenylamine _ 

Diphenyliodonium hydroxide 

Binary compound 

Iron filings 

Tron 

pyrites 
Ferromagnetism 

Tron carbonyl 

sulphide 

alum 

Duplicate 

Double degenerate 

Dipolar ions 

Dipole association



402 

இருமுனைவுத் திருப்புதிறன 
இருமுனைவுறுப்பு 
இருமூலக்கூறுடைய 

இருமூலமான 

இருமூலவமிலம் 

இருவ வுள்ள 

இரேடியச்சுரப்பு 

இரேடியம் : 
இரேயன் . 
இரேனிக்குளோரைட்டு 

இரேனிய நாற்குளோரைட்டூ 

இரேனியம் : 

இரேனோவினமுறை . . 
இரைபோசு ் 

இரைபோபிளேவின் 

இரையோ திந்தோசெப்புமுறை 

இல்மனைநறு 

இலக்கிளாஞ்சிகலம் . . 

இலகுவெணமகனீசயா 

இலச்சற்றலியேயின் விதி 

இலட்சியக் கரைசல் .. 

இலட்சிய வாய 

இலத்திரக்கறங்கல் .. 

இலத்தான : 

இலத்திரன கடத்தல் 

இலக திரன கடதஇகள் 

இலததிரன் கோணல் 

இலத்திரன முனைவாக்கம் 

இலத திரனறன்மைமாறறங்கள் ய. 

இலதஇிரனமைப்பு .. 

இலத இரனிறமாலைகள் 

இலத திரனுணுககுக்காட்டி 
இலத்திரனுவோறறு 
இலத்திரனேறறம் 
இலததிரனொழுக்கு ... 
இலந்தனம் 
இலந்தனன்கள் 

இலப்பிடோலைற்று .. 

Dipole moment | 

term 

Bimolecular 

Dibasic 

acid 

Bi-Valent 

Radium emanation 

Radium 

Rayon 

Bhenichloride 

Rhenium tetrachloride 

Rhenium 

Regnault’s method: 

Ribose 

Riboflavin 

Riotinto copper process 

Timenite 

Leclanche cell 

Magnesia alba levis 

Le Chatelier’s law 

Ideal solution ° 

gas 

Electron spin 

Electron 

Electronic conduction 

conductors 

Electron diffraction 

polarisation 

Electronic transitions 

structure 

spectra " 
Electron Inicroscope 

Electron-volt 

Electronic charge 

orbit 

Lanthanum 

Lanthanong 

Lepidolite



இலப்பிளாங்கன் சோடாமூறை ... 

இலஷலினிக்கமிலம் ன 

இலவோயேயின் பரிசோதனைகள் 

இலற்றலுபுமின் 
இலற்றிக்கமிலம் 

இலற்றேசு 

இலற்றோசு 

இலற்றோன் ய 

இலாஞ்சுபேகருவாக்கராய்கருவி .. 

இலாண்டோற்றுகுடுவை 

இலிக்குரோயின் 

இலிசகோங்கன்வளையம் 

இலிண்டேகாரர் முறை 

இலிண்டேயம்சர்முறை 

இலிண்டேயின் முறை 

இலிண்டேமின் முறை வாயுக்களை த இரவமாக்கல் 

._ இலிதிய போரோவை தரைடடு 

இலிதியம் + 

இலிதியவலுமினியவைதரைட்டு .. 

இலிதோபோன் 

இலிபபிட்டு . . 

இலிப்போலவிச்சின் கலப்புலோகம் 

இலிபேமானின்றாக்கம் 

இலிமனைற்று 
இலினோத்தைப்புலோகம் 

QoS ERO RSE 

இலீற்றர் 

இலுத்தேசியம் 
இலுவிசைற்று 
இலூயிக்கமிலம் 

இலெகித்தின் 

இலேகலின் பரிசோதனை. 

இலேனின்முறை 

இலைக்கொப்பீன் 

Qa cit 

இலைமன்றொடர் 

இழிவுமிகையுவோற்றளவு 
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Leblane’s soda process 

Levulinic acid . 

Lavoisier’s experiments 

Lactalbumin 

Lactic acid 

Lactase 

Lactose 

Lactone 

Landsberger- Walker apparatus 

Landolt flask ் 

Ligroin 

Liesegang ring 

Linde-Caro-process 

Linde-Hampson-process 

Linde’s process 

Linde’s process of liquefaction of _ 

gases 

Lithium borohydride 

Lithium 

aluminium hydride 

Lithophone 

Lipid 

Lipowitz alloy 

Liebermann’s reaction 

Limonite 

Linotype metal 

Liebig’s condenser 

Litre 

Lutecium 

Lewisite 

Lewis acid 

Lecithin 

Legal’s test 

Lane’s process 

Lycopene 

Lysine 

Lyman series 

Minimum over voltage
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இழுலிசை (ஆவியின்) 
'இழுவைமானி 

இழுவைவலு 
'இளக்க 

, இளகுசின்ற 
இளஞ்சூடான 
'இறக்கக்குழாய் 

இறக்கவழுத்தம் 
"இறப்பர். . 

இறப்பர்க்குமாய் 

இறப்பர்த்தகடு 

இறைகுழாய் 
இன்சுலின் 

இன்வார் 

இன்வேட்டேசு 

'இன்னதிதுவெனக்காணல் 

இனம் .. 

Tension (vapour) 

Tensimeter ' 

Tensile strength 

Flux 

Plastic 

Warm 

Discharge tube 

potential 

Rubber 

tubing 

sheet 

Siphon 

Insulin 

Invar 

Invertase 

Identification 

System



ஈ 

சசன்பேக்குதேராமைத்தத்துவம் 

ஈடு os 

ஈடசெய்ததாக்கம் .. - 

ஈடுசெய்தல் 

ஈடூசெய்தஷசல் 

சத்திரோசன் 

ஈத்திரோன் 

சத்துவசுகுணகம் 

ஈதயில்நேர்சிலிக்கேற்று 

ஈதயில்நேர்போரேற்று 

சதமயில்மலோனேற்று 

ஈ.தயிலசற்றேற்று 
ஈ.தயிலசற்றோவசற்றேற்று 
ஈதயிலற்ககோல் 

ஈதயின் 

ஈதர் 

ஈதர்கீகரைசல் 

ஈதராக்கல் 

ஈதலிணைப்பு. 

ஈதற்பிணைப்பு 

சதன்... 

ஈதேன் 

ஈமைட்ட 

ஈயக்கலப்புலோகம் .. 

ஈயக்கீழ்க்குளோமைட்டு 

ஈயக்கழொட்சைட்டு .. 

ஈயக்குரோமேற்று 

ஈயக்குளோரைட்டு “. . 

ஈயங்காபனேற், று 

ஈயச்சயனைட்டு 

ஈயச்சல்பேற், று 

ஈயச்சல்பைட்டு 

ஈயச்சிலிக்கோபுளோரைட்டு 

ஈயச் சேமிப்புக்கலம் 

சயதாலசற்றேற்று 
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Heisenberg Uncertainty Principle 

Poise 

Balanced action 

Counterpoise 

Compensated pendulum 

Estrogen 

Estrone 

Eotvos coefficient 

Ethyl orthosilicate 

. orthoborate 

malonate 

acetate 

acetbacetate 

alcohol 

Ethyne 

Ether 

Ethereal solution 

Etherification 

Dative linkage 

bond 

Ethene 

Ethane 

Imide 

Lead alloy 

subchloride 

suboxide 

chromate 

chloride 

carbonate 

cyanide 

sulphate 

sulphide 

silicoflouride 

acoumulator 

tetraacetate
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சயநாற்குளோரைட்டு 

சயநாற்புளோரைட்டு 

Fw BID DUG KO 

ஈயநைத்திரேற்று 
ஈயப்பிளம்பேற் று 

ஈயப்புரோமைட்டுூ' 

ஈயப்புளோரைட்டு 

ஈயப்போமேற்று 

சுயம் 

ஈயமஞ்சள் 

ஈயவசற்றேற்று 

ஈயவசைட்டு 

ஈய்வயடைட்டு 

ஈயவறைமுறை 

சயவாசனேற்று 

ஈயவீரொட்சைட்டூ 

சுயவைதரைட்டு 

சயவைதரொட்சைட்டு ' 

சயவொட்சிக்குளோரைட்டு 

சயவொட்சைட்டு 

சயவோரொட்சைட்டு , , 

ஈர்ப்புவேகவளர்ச்சி . , 

ஈரசுத்தரோச்சமபகுஇத தன்மை , 

ஈரசோமெதேன் 

ஈரசோவாக்கம் 

ஈரசோவிணைப்பு 

ஈரசோனியமுப்பு 

ஈரணுக்கொண்ட 

ஈரப்பதன 

சுரப்பற்று 

ஈரமாக்கல் 

ஈசமாக்குங்கருவி 

ஈரமானி 

ஈரமில்குமாய் 

ஈரமில்முறைக்குளோரீனேற்றம் ve 

Lead tetrachloride 

totrafluoride 

tetrathionate 

nitrate 

plumbate 

bromide 

" fluoride 

formate 

Lead 

Litharge 

Lead acetate 

azide 

iodide 

chamber process , 

arsenate 

dioxide 

hydride 

hydroxide 

oxychloride 

oxide 

monoxide 

Acceleration of gravity 

Diastreo isomerism 

Diazomethane 

Diazotisation 

Diazocoupling 

Diazonium salt 

Diatomic 

Humidity 

Moisture 

Wetting, Moisten 

agent 

Hygrometer . 

Dry tube 

chlorination _



ஈரமிலவுப்புமூலம் 

ஈரமுலர்த் தி 

ச்ரமுறைக்குளோரீனேற்றம் 

சரமுறைச்சோதனை .. 

ஈரமைட்டு ் 

ஈரயன் கொள்கை 

ஈரலிப்பு 

ஈரியல்புள்ளமின்பகுபொருள் 

ஈரியல்புளொட்சைட்டு 

ஈரெதயில்சல்பேற்று 

ஈருருவுள்ள 

எரைதரல் 

ஈரொட்சேன் 

ஈரொட்சைட்டூ 

ஈரொபிசைட்டூ oe 

ஈலியம் 

ஈற்றயலோடு 

சனோல் 
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Diacid base 

Desiccator 

Wet chlorination 

test 

Diamide 

Dual-ion theory 

Humidity 

Ampholyte or Amphoteric electrolyte 

Amphoteric oxide 

Diethylsulphate 

Dimorphous 

Dihydrol 

Dioxane 

Dioxide 

Diopside 

Helium 

Penultimate shell . 

Enol
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உ 

உட்கொள்ளல் 

உட்கொள்ளுகை 

உட்கொள்ளுதல் ., 

உட்சத்தி 
உட்பக்கக்காட்டி 

உட்புகவிடுதன்மை .. 

உட்புறக்காட்டி 

உடலிரசாயனலியல் . . 

உணர்ச்சிநீக்கல் 

உணர்ச்சிறீக்க 

உணர்ச்சிநீக்குன்ற 

உணர்ச்சிப் பரிசோதனை 

உணர்ச்சிபெற்றுப் பிரிதல் 

உணர்ச்சி பெற்றுறிஞ்சியொளிலீசல். 

உணர்ச்சியுறுதல் 

உணர்திறன் 

உணர்திறனுள்ள 

உதைகோடு 

உப்பப்பம் 

உப்பாக்கி 

உப்பாக்உயினேற்றம் . . 

உப்பாக்கியைநீக்கல் , 

உப்பாற்படிவுபெறல் . . 

உப்பினம் 

உப்பு... 

உப்புப்பாலம் 

உப்புமூலமுதல் 

உப்புரூலவெண்் 

உப்புமுலவொட்சைட்டு 

உபகரணம் 

Occlusion 

Inbibition 

Imbibe 

Internal energy 

indicator 

Permeability 

Internal indicator 

Physiological chemistry 

Desensitization 

Anaesthetic 

Anaesthetic 

Sensitive test 

Sensitized decomposition 

fluorescence 

Sensitization 

Sensitivity 

Sensitive . 

Tie line 

Salt cake 

- “Halogen 

Halogenation 

Dehalogenation ~ 

Salting out 

Halide ் 

Salt 

bridge 

Basic-radical 

Basicity 

Basio oxide 

Apparatus



உபகுளோரசமிலம் .. 

உபகுளோரைற்று 

உபசல்பூரசமிலம் 

உபசல்பைற்று 

உபநைத்திரசமிலம் .. 

&பதைத்திரைற்று 
உபபரவற்கரைசல் 

உபபுரோமசமிலம் 

் உபபுரோமைற் று 

உபபொசுபரசமிலம் . . 

உபபொசுபைற்று 

உபபொசுபோரிக்கமிலம் 

உபபோரேற்று 

உபவந்திமனைற்று 
. உபவயடசமிலம் 

உபவலைற்றுச்சேர்க்கை 

உயர்த்திகள் 

உயர்ந்தவுலோகம் 

உயர்நிறவிளைவு 

உயர்வுவலுவளவு 

உயர்வுவேலை 

் உயிர்ச்சத்து 

உயிர்ப்பில்லாக்கலவையாதல் 

உயிர்ப்பேமயிலற்ககோல் 

உயிரினவிரசாயனவூக்கி 

உரசனலீன் 

உரல் . 

உராய்வுநீக்கல் 

உராய்வுநீக்கி ட 

உராய்வுநீக்குமெண்ணெய் 

உருக்கமுடியாத . 

உருக்கிக்காய்ச்சிக்குளிரவைத்தல் . . 

உருக்கியெடுத்தல் 

உருக்கு 
உருக்குப்பதனீடு 

உருகல் | 

உருகலின் மறைவெப்பம் 

- உருகற்கலவை 

409. 

Hypochlorous acid 

Hypochlorite 

Hyposulphurous acid 

Hyposulphite 

Hyponitrous acid 

Hyponitrite 

Hypotonic solution 

Hypobromous acid 

Hypobromite 

Hypophosphorous acid, 

Hypophosphite 

Hypophosphoric acid ் 

Hypoborate 

Hypoantimonite 

Hypoiodous acid 

Hypohalite addition 

Boosters 

Noble metal 

Hypsochromic effect 

Maximum valency 

work 

Vitamin 

Racemization 

Active amyl alcohol 

Biochemical catalyst 

Rosaniline 

Mortar 

Lubrication 

Lubricant 

Lubricating oil 

Infusible 

Steel annealing 

Smelting 

Steel 

tempering 

Fusion 

Latent heat of fusion 

Fusion mixture
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உருகியுருகுமுறை 
உருகு நிலை 
உருதனேற்று 
உருதேனியம் 

உருபிடியம் 

உருவமைப்பு 

உருவழிதல் 

உருவாக்கல் 

உருளை .. 

உருளைக்கந்தகம் 

உரூததைல் 

உரேனியம் 

உரைகல் 

உரோச்சலுப்பு 

உரோடியம் 

உரோடேற்று 

உரோமர் வெப்பமானி 

உல்மானறாக்கம் 

உலக்கை ; 

உலர்த்து கருவி 

உலர்ததுமாண் : 

உலர்முறைச்சோதனை 

உலுககோழுதல் 

உலுசீன ௦ : 

உலூயியிலான்மூயரெட்டண் கொள்கை 

உலை 

உலோகக்கட்டி 

உலோகக கடத்தல் .. 

உலோகங்களின் அரிப்பு 

உலோகச் சேர்வை 

உலோகத்தாது 

உலோகப்பிணைப்பு 

உலோகப்பிரிவியல் ., 

உலோகப்போவி 

உலோகமல்லாதவை 

உலோகமுலாம்பூசியவுருளை 

உலோகவொட்சைட்டு 

உலோகவொளி 

உலோ௫மித்தனெண் 

Thaw melt method 

Melting point 

Ruthenate 

Ruthenium 

Rubidium 

Configuration 

‘Deformation 

Moulding 

Cylinder 

Roll sulphur 

Rutile 

Uranium 

Criterion 

Rochelle salt 

Rhodium 

Rhodate 

Reaumur thermometer 

Ullmann reaction 

Pestle 

Drying agent 

tower 

Dry test 

Leuco base 

Leucine 

Lewis-Langimiur Octet Theory 

Furnace 

Ingot 

Metallic conduction 

Corrosion of metals 

Metallic compound 

ore 

bond - 

Metallurgy 

Metalloid 

Non metals 

Metal coated cylinder 

Metallic oxide 

lustre 

Loschmidt number



உலோதர் மேயரின் வளைகோடு .. 

உலோ வொளிப்படம் 

உவாவிடனேர்மாறல் ் os 

உவிஞ்சத் தர்குவாட்டு 

உவிதரைற்று 

உவில்லிமைற்று .. 24 

உவீற்சுதன் பாலம் .. 

உவீன் விளைவு a 

உஷட்டின் கலப்புலோகம் 

உவெசத்திரன் 

உவெல்சுமுறை 

உவெலிடனின் மீட்டன் முறை 

உவெலுசுப்பாக்குவாயுவிழை 

.உவோற்றாக்கலம் 

உவோற்றாமானி 

உள்வேலை 

உள்ளடக்கம் 

உள்ளமுக்கம் 

உள்ளீட்டுச்சத்தி 

உற்பத்தி .- 

உறிஞ்சல் (அகத்துறிஞ்சல்) 
உறிஞ்சற் கருவிகள் . . 

உறிஞ்சற்குணகம் 

உறிஞசற்பட்டைகள் . . 

உறிஞ்சனிறமாலைகள் 

உறிஞ்சி 

உறிஞ்சியொளிவீசல் 

உறுதி ன் 
உறுதிநிலைமாறிலி .. 

உறுதிப்பாட்டுச் சோதனைகள் 

உறுஇப்பிடிப்பு நிறம் 
உறுதியாக ‘ 

உறுதியான சேர்வை 

உறுதியில்லாத 

உறுதியின்மை மாறிலி 

உறுப்பு டட 

உறுப்பு விதக்குறியீடூ 

உறை. i os 
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“Ai 

Lother Meyer’s curve 

Laue photograph 

Walden inversion 

Winchester quart : 

Witherite 

Willemite 

Wheatstone bridge 

Wien effect 

Wood’s alloy 

Westron 

Welsh process 

Weldon’s recovery process 

Welsbach gas mantle 

Voltaic cell 

Voltameter 

Internal work 

Inclusions 

Internal pressure 

Intrinsic energy 

Source 

Suction, Absorption 

Absorbing agents 

Absorption coefficient 

bands 

spectra 

Absorbent 

Fluorescence 

Validity 

Stability constant 
Confirmatory tests 

Fast colour 

Stabilizer 

Stable compound 

Unstable 

Instability constant 
Component 

Empirical formula 

Capsule
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உறைகலவை 

உறைகளிக்கல் 

உறை நிலை 

உறைநிலைகாட்டி. மாறிலி 

உறைநிலைத்தாழ்வு ... 
உறைநிலை மாறிலி .. 

உறைநிலையின் மூலக்கூற்றிறக்க் ம்-- 1 

Freezing mixture 

Gypsum 

Freezing point 

Cryoscopic constant 

Depression. of freezing point 

Freezing point constant 

Molar depression of freezing point ன ்



par 

அளக்கற்கருவி ௦ 

களக்கற்குணகம் ee 6 

LMEEH MESLD 

கக்கி 

ஊக்கொல்லி 

ஊரட்சுபிற்றிக்கர்தாக்கம் 

ஊடகம் 

ஊண்கோப்ாற்று 

ஊாதாப்பளிங்கு 

ஊதுதுருத்தி 
லாதுலை 

ஊதுவிளக்கு ' 

ஊரரனயில்முதல் 

ஊல்வின்போத்தல் . . 

ஊல்வுசினர்தாழ்த்தல் 

ஊற்றுநீர் ன க 

ஊற்றுப்பரிசோதனை 

ஊன்பசை 

ஜான்பசைபோன்ற .. oe 

ஊன்பசையாகல் .. ve 

413 5 

Catalytic agent 

coefficient 

reaction 

Catalyst 

poison 

Wurtz—Fittig reaction 

Medium 

Speissocobalt 

Violet crystal 

Blow pipe 

Blast furnace 

Blow lamp 

Urany] radical 

Woulfe’s bottle~ 

Wolff-Kishner reduction 

Spring water 

Fountain experiment 

Gelation 

Gelatinous 

Gelatine



414 

எ 

எக்குவிலெனின் 

TES SIT 

எசுத்தராக்கல் + 

எசுவின்வெப்பக்கூட்டல் விதி 

எசுவின்வெப்பநடு நிலைமை விதி .. 

எஞ்சிததைற்று 
எட்சனோல் 

எட்சேன் 

எடுகோள் 

எடுத்துக்காட்டு 

எண்ணெய்பிழிதல் . . 

எண்பட்டக்கந்தகம் .. 

எண்பட்டமுள்ள 

எத்தமிலற்ககோல் .. 

எத்தேன் 

எதனோல் : 

எதிர்க்குந்தாக்கம் .. 

எதிர்த் தாக்கம் 

எதிர்ப்பரிசோ தனை 

எதிர்மின்வாய் 

எதிர்மின்வாய்க்கதிர் 

எதிர்மின்வாய்த்தொங்கலசைவு . 

எதிர்வடி வமுள்ள 

எதிர்விலகல் 

எதிர்வுகூறுதல் 

எதிர்வேற்றுமையுள்ள 

எதிரான 

எதிரிலத்திரன் 

எதிரீடுசெய்தல் 

எதிருரு 
எதிருறிஞ்சல் 
எதிரூக்க 

எதிலீன் ன 

எதிலீனிருகுளோரைட்டு 

எதிலீனிருபுரோமைட்டு 

எதிலீனீரமீன் 

Equilenin 

Ester 

Esterification 

Hess’s law of heat summation 

thermoneutrality 

Enstatite 

Hexanol 

Hexane 

Assumption 

Illustration 

Expression of oils 

Octahedral-sulphur 

Octahedral 

Heptyl alcohol 

Heptane 

. , Ethanol 

Opposing reaction 

Negative reaction 

- test 

Cathode 

rays 

Cataphoresis 

Enantiomorphic 

Negative deviation 

Predict 

Enantiotropic 

Opposite 

Negative electron 

Counterbalance த 

Enantiomorph (Enantiomer) 
Negative absorption 

catalyst 

Ethylene 

dichloride 

dibromide 

diamine



எதிலீனோசனைட்டு 

ஏதேன் 

எந்திரப்பி, 8. 

எபற்றீன் 

எபனைற்று 

எபிமராக்கல் 

எபுசமுப்பு 

எம்பெல்லின்வாயுவளவி 

எம்பெலினாய்கருவி . . 

எமெற்றீன் 

எரிக்கமுடியாத 

எரிகரண்டி. 

எரிகாரம் 

எறிகுழாய் 

எரிசோடா 

எரிபற்றுதல் 

எரிபற்று நிலை 
எரிபொற்றாசு 

எரியூட்டுதல் 

எல்லை 

எல்லைபிரிக்குங்கோடு 

எல்லையடர்த்தி 

எலிவாலாம் oe 

. எலும்பெண்ணெய் .. 

் எழுந்தபடியெடுக்்ற 

எழுந்தபடியெடுக்குந்தன்மை 

எளிதாக்கல் : 

எளிதிலாவியாகின்ற 

எளிதிலாவியாகுதன்மை 

எளிதிலுருகுின்ற .. 

எளிதிற்றீப்பற்றுகன்ற 

எளியவுலோகம் 

எற்புக்கரி ட 

எற்புக்கருக்கல் 

ஏற்பு நீறு - 
எற்றரோதயினடிப்புமுறை 
எற்றினாச்சுடாடுப்பு 

எறிமியற்கல்வனோமானி 

எறெளற்தின்முறை . . 

என்றியின் விதி 

எனமல் 

415 

Ethylene ozonide 

Ethane 

Entropy, 8. 

Ephedrine 

Ebonite 

Epimerization 

Epsom salt 

Hempel gas burette 

Hempel’s apparatus 

Emetine 

Incombustible 

Deflagrating spoon 

Caustic alkali 

Ignition tube 

Caustic soda 

Ignite 

Ignition point 

Caustic potash 

Ignite 

Limitation 

Line of demarcation 

Limiting density 

File (Rat-tail) 

Bone oil 

Random 

Randomness 

Facilitate 

Volatile 

Volatality 

Fusible 

Inflammable 

Base metal 

Bone charcoal 

black 

ash 

Heterodyne beat method 

Aetna burner 

Ballistic galvanometer 

Heroult’s process 
Henry’s law 
Enamel
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ஏ 

ஏகசிலிக்கன் ' 

ஏகபோரன் ய 

எசலத்தோன்றொகுப்பு 

எசயிலுப்பினம் 

எசயிலேற்றம் 

ஏசயிலோயினொரடுக்கம் 

எசோபென்சீன் 

ஏந்தி 
எந்துகலம் ல 

ஏபரமோனியாமுறை 

எபியம் 

எமத்தைற்று 
எமின் 

எமைட்டு 

எமயிலற்ககோல் 

எமோகுளோபின் 

ஏரயிலுப்பினம் 

ஏலோபோந்தாக்கம் . . 

எவப்பட்டமேன்மட்ட வொட்டல் .. 

எவப்படுகைநீக்கல் ,, 

ஏவப்பட்டகாபன் 

ஏவல் 

ஏவற்சத்தி 
எவி 

ஏற்றம் 

ஏற்றவிறக்கம் 

எற்றுத்தட்டு 

ஏற்றுதல் 

ஏறி 

Eka-silicon 

boron 

Azlactone synthesis 

Acyl} halide 

Acylation 

Acyloin condensation 

Azobenzene 

Stirrup 

Receiver 

Haber Ammonia process 

Erbium - 

Haematite 

Hemin. 

Amide 

Amylaleohol 

Haemoglobin 

Aryl halide 

Haloform reaction 

Activated adsorption 

Deactivation 

Activated carbon 

Activation 7 

energy 

Activator 

. Charge 

Fluctuation 

Rack 

Charge 

Rider



ஜீ 

grb Beir 
ஜசுலாந்துச்சுண்ணாம்புக்கல் 

ஐசோப்பிரீன் 

ஐசோப்புறப்பனோல் . . 

ஐசோப்புறப்பில் 

“ ஐஞ்சிலேன். 

ஓதமிலம் 

ஐதரசன் + 

ஐதரசன்குளோமைட்டு 

ஐதாசன்சயனைட்டு 

ஐதரசன்சல்பைட்டு .. 

ஐதரசன் செலனைட்டு 

ஐதாசன் தெலுரைட்டு 

ஐதரசன் பரசல்பைட்டு 

ஐதரசன் பரவொட்சைட்டு 

ஐதரசன் பிணைப்பு .. 

ஐதரசன் புரோமைட்டூ 

ஐதரசன் புளோரைட்டு 

'ஐதரசன்பொசடைட்டு 

ஐ.தரசன்மின்வாய் ன 

ஐதாசனயன்செறிவு . . 

ஓதாசநீச்சல் 

ஐ.தரசனுப்பாக்கியையேற்றல் 

ஐ.தரசனேற்றம் 
ஐ.தாரசனைஞ்சல்பைட்டு 

ஐ.தரசனைற்று 
ஐதரசன் oe 

ஐதரசீனைதரேற்று .. 

ஐ.தரசோயிக்கமிலம் . . 

ஐ.தரயடிக்கமிலம் ee 

ஐதரயன் 

BSI 
ஐதரேற்று 2 

உஇதரைட்டு ட்ட 

ஓ.தரொட்சிற்கூட்டம் 

ஐதரொட்சிலமின் 

‘4)7 

Tsatin 

Teeland spar 

Isoprene 

Isopropanol 

Isopropyl 

Pentasilane 

Dilute acid 
Hydrogen 

chloride 

cyanide 

sulphide 

selenide 

telluride 

persulphide 

peroxide 

bond 

bromide 

fluoride 

phosphide 

electrode 

ion concentration 

Dehydrogenation 

Hydrohalogenation 

Hydrogenation 

Hydrogen pentasulphide 

Hydrogenite 

Hydrazine 

hydrate 

Hydrazoic acid 

Hydriodic acid 

Hydrion 

Hydrolith 

Hydrate 

Hydride 

Hydroxyl group 

Hydroxylamine .
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ஐ.தரொட்சிலயன் 

ஐ.தரொட்சைட்டு +. 

ஐ.தரொட்டியமிலம் (அலுபா) (a) 

ஐ.தரொட்சியமிலம் (பீற்றா) (9) ... 

ஐதரோக்குவினோன். . 

ஐதரோகாபன் 

ஐ.தரோகுளோரிக்கமிலம் 

ஐ.தரோகுளோரோகுப்பிரசமிலம். . 

ஐதரோகுளோரோகுப்பிரிக்கமிலம் 

ஐதரோகுளோரோதானசமிலம் .., 

ஐதரோகுளோரோகானிக்கமிலம் 

ஐ.தரோகுளோரோபிளம்பசமிலம் 

ஐதரோகுளோரோபிளம்பிக்கமிலம் 

ஐ.தரோசயனிக்கமிலம் 

ஐரோப்பியம் 

ஐதரோபுரோமிக்கமிலம் . 
ஐ.தரோபுளுவோசிலி௫ிக்கமிலம் . , 
ஐதரோபுளுவோபோரிக்கமிலம் .. 

ஐதரோபுளுவோவலுமினிக்கமிலம் 

ஐதரோபுளோரிக்கமிலம் 

ஐ.தரோபெரிசயனிக்கமிலம் 

ஐ.தரோபெரோசயனிக்கமிலம் 

ஐதரோல் அல்லது ஐதரோன் 
ஐ.தரோவயடிக்கமிலம் 

ஐ.தரோவுப்பாக்கியைநீக்கல் 

ஐதரோனியமயன் 

ஐதாச்கல்வெப்பம் ., 

தான 

ஓதானகரைசல் 

வலுவுள்ள 

வலுவுள்ள 
ஐனோகிற்றோல் 

Hydroxylion 

Hydroxide 

Hydroxy acid (a) 

acid (8) 

Hydroquionone 

Hydrocarbon 

Hydrochloric acid 

Hydrochlorocuprous acid 

Hydrochlorocupric acid 

Hydrochlorostannous acid 

Hydrochlorostannic acid 

Hydrochloroplumbous acid 

Hydrochloroplumbic acid 

Hydrocyanic acid 

Evropium 

Hydrobromic acid 

Hydrofluosilicic acid 

Hydrofiuoboriec acid 

Hydrofluoaluminie acid 

Hydrofluoric acid 

Hydroferricyanic acid 

Hydroferrocyanie acid 

Hydrol or Hydrone 

Hydroiodie acid 

Dehydrohalogenation 

Hydronium ion 

Heat of dilution 

Dilute 

solution 

Pentavalent 

Quinquivalen’ 

Inositol



2 

ஒசுத்தினைற்று (ஒத. தனைற்று) 
ஒசுமிக்கமிலம் 2 கி! 

ஒசுமியம் 

தசுமிரிடியம் 

ஒசுவாலமோனியாமுறை 

'ஒசுவாலினைதாக்கல் விதி 

தசவாலினைது விதி ... 

ஒட்சமைட்டு 

ஒட்சாலிக்கமிலம் 

ஒட்சிசன் ve 

ஒட்சிசனூட்டியதீர் 

ஒட்சிந்தோல் 

ஒட்சியசற்றலீன்சுவாலை 

ஒட்சியமிலம் 

ஒட்சியீரிசவமோனியமயடைட்டு . . 

ஒட்சியேற்றங்கொல்லி 

ஒட்சியேற்றத்தாழ்த்தலழுத்தம் .. 

ஆட்சியேற்றத்தாழ்த் தற்கலம் 
*ஜட்சியேற்றம் 

ஒட்சியேற்றுங்கருலி, . . 

ஆட்சியேற்றுஞ்சவாலை 

ஒட்சியேற்றுதல் 

தட்சியைதரசன்சுவாலை 

ஒட்சின் 

ஒட்சீன் 

ஒட்சேமைட்டு 

ஒட்சைட்டு 

ஒட்சோனியவயன் 

ஒட்டல்வேலை 

ஒட்டற்பண்பு 
ஒடிக்கருடியாத 

ஒடுக்கம் 

ஒடுக்கி oe 

தடங்யே தொகுதி , .. 

ஒடுங்கே படலம் 

ஒத்த. நிலை 1 
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Austenite 

Osmic acid 

Osmium 

Osmiridium 

Ostwald ammonia process 

Ostwald’s dilution law 

Ostwald’s dilution law 

Oxamide 

Oxalic acid 

Oxygen. 

Oxygenated water 

Oxindole 

Oxyacetylene flame 

Oxyacid 

Oxydimercuri ammonium iodide 

Antioxident 

Oxidation reduction potential 

reduction cells 

Oxidation 

Oxidising agent 

flame 

Oxidise 

Oxy-hydrogen flame 

Auxin 

Oxine 

Oxamide 

Oxide 

Oxonium ion 
Work of adhesion 

Adhesion 

Infrangible 

Condensation 

Condenser 

Condensed system 

film 

Corresponding state
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ஒத்தநிலைவிதி ன .- 

ஒத்தவிலத் இிரனமைப்புப் பொருள்கள் 

ஒத்தேன் 
ஓத்தேனெண் 

ஒப்புக்கோள் . 

ஒபுமான்-படிகுறைத்தல் 
ஒருகுளோரமின் 
ஒருகூறுபுகவிடுஞ்சவ்வு 
ஒருங்கமை சமன்பாடுகள் 

ஒருங்கமை தாக்கம் .. 

ஒருங்கானபல்பகு திச்சேர்க்கை 

ஒருசக்கரைட்டு 

ஒருசரிவச்சுக்கந்தகம் 

ஒருசரிவச்சுத் தொகுதி 

ஒருசரிவசசுப்பளிங்கு . . 

ஒருகசிலேன் 

ஒருசீர்ச்சங்கலியம் 

... ஒருதன்மையான 

ஒரு தொகுதியின் மாறுகை 

.. ஒருநிறமாக்க 
தருபக்கக்கூட்டல் 

ஒருபக்கச்சமபகு இத் தன்மை 

ஒருபக்கச் சேர்வைகள் ய. ன 
ஒருமின்பகுபொருளின் சராசரி த் தாக்கவீதம் ... 

தருமுனைவுள்ளவீரணுமூலக்கூ வுகள் ் 

ஒருமூலக்கூற்றின் மறைவெப்பம்-1, 

ஒரு மூலக்கூற்றின் வாயுமாறிலி-% 

ஒருமூலக்கூறுடைய ,, 

ஒருமூலமுள்ள 
ஒருமையக்குழமாய்கள் 

ஒருவலுப்பிணைப்பு 

ஒருவலுவுள்ள 
ஒருவளிமண்டலவமுக்கம் 

ஒருவேற்றுமையுள்ள 

ஒரேவலுவுண்மை 

ஒலிபீன் 

ஒலிபீன்றொடர் 

ஒலிவெண்ணெய் 

Law of corresponding states 

Isosteres 

Octane 

number 

Postulate 

Hofmann degradation ~ 

Monochloramine 

Semipermeable membrane 

Simultaneous equations 

reaction 

Co-polymerization 

Monosaccharide 

Monoclinic sulphur 

system 

crystal 

Monosilane 

Uniform catenary 

Identical 

Variance of a system 

Monochromator 

Cis addition 

isomerism 

compounds 

Mean activity of an electrolyte + _ 
Homopolar diatomic molecules 
Latent heat per mole-L 

Gas constant per mole-R 

Unimolecular 

Monobasic 

Concentric pipes. 

Covalent bond 

Uni-valent 

Atmosphere unit 

Monotropic 

Covalency 

Olefine 

Olefine series 

Olive oil



'ஒவிவைன் 
ஒலீக்கமிலம் ' 

இலுமியம் . 

ஒவ்வாமை +. 

ஒழுங்கான பளிங்கு .. 

ஒழுங்கான தொகுதி 

ஒழுங்கில் தன்மை 

ஒளிக்கற்றை 

ஒளிகசிகன்ற se 

ஒளிச்சம்பகு இத் தன்மை 

ஒளிச்செறிவு 

ஒளிச்சேர்க்கை . 

ஒளிநிலையான நிலை.. 

ஒளிப்பகுப்பு 

ஒளிப்பதிவு 
ஒளிபுகாத 

ஒளிபுகுகின்ற 
ஒளிமின்காலுகை 

ஒளிமின்விளைவு 

தளியியலிலத் திரன் . . 

ஒளியியலுயர்த்துகை 

ஒளியியற்சுழற்சி 

ஒளியியற்றாக்கம் 

ஒளியிரசாயனவியல் ,. . 

ஒளியிரசாயனவியலுக்குரிய 

ஒளியுணர்ச்சியாக்கல் 

ஒளிர்சுவாலை 

ஒளிராசசுவாலை 

தளிவிடல் 

ஒளிலவீசுகன்ற 

ஒற்றைப்படைகள் . 

ஒற்றைப்பிணைப்பு ல 

ஒற்றைமின்வாயமுத்தல் 

ஒற்றையிலத்திரன் ய்ட்டை 

தற்றையிலத் இிரன்மூலக்கூறுகள் 
ஒன்றாதல் 
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Olivine 

Oleic acid 

Holnium — 

Discrepancy 

Regular crystal 

system 

Randomness 

Beam of light 

Translucent 

Optical isomeriam 

Light intensity 

Photosynthesis 

Photo stationary state 

Photolysis 

Photography 

Opaque 

Transparent 

Photo electric emission 

effect 

Optical electron 

exaltation 

rotation 

activity 

Photo chemistry 

chemical 

sensitization. 

Luminous flame 

Non-luminous flame 

Luminiscence 

uminating 

Monolayers 

Single bond 

Single electrode potential 

Odd-electron bond 

molecules 

Coalesce
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ஒன்றிலொன்றுகரையும் வெப்பநிலை' 

ஒன்றுக்கொன்றுமாறல் 

ஒன்றுக்கொள்றுள்ள விதெசமவிதி 

ஒன்றுகுறையலுமினியம் 

ஒன்றையொன்றுத$ூத் தல் 

ஒன்றையொன்று தாக்கல் 

ஒன்றையொன்று தாக்கும் தகனம் 

ஒன்றையொன்று படிவுபடச்செய்தல் 

Consolute temperature 

Interconversion © 

Law of reciprocal proportion 

Eka-aluminium 

Reciprocal combustion. 

Interaction 

Reciprocal combustion 

Mutual precipitation
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'ஒகைற்று 
ஓசசோன் oe 

தசசோன் சோதனை .. 

ஒசுமனைற்று 
சோன் . 

. ஒசோனாக்கம் 

ஒசோனாக்கி 

ஒசேர்னேற்றம் 

ஒசோனைட்டு 

ஒடம் 

ஒதோச்சேர்வை 

ஓமின் விதி 

ஒமோன் 

ஓயிடாக்கு 

ஒரணுவுள்ள 
ஒரமிலமூலம் 

ஒரமிலவுப்புமூலம் 

> இரமைப்புள்ள 

ஒரளவுகலக்கும் இரவங்கள் 

ஓரளவுபளிங்குருவான 

, ஒரிடமூலகங்கள் 

ஒரிடமூலகமைதாகுமுறை 

ஓரிடவுணர்ச்சிதிக்கி .. 

ஒரியோமைசின் 

ஒரினச்சமநிலை 

ஓரினத்தாக்கஷூக்கம். . 

தரினமான 

ஓரினவிருபொருட்கலவைகள் 

ஒருலைமேடை 

ஓரைதரொட்சியற்ககோல் 
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Augite 

Osazone 

Osazone test 

Hausmannite 

Ozone 

Ozonisation. 

Ozonizer 

Ozonisation 

Ozonide 

Boat 

Orthocompound 

Ohm’s law 

Hormone 

Oildag 

Monatomic 

Monoacid base 

base 

Homologous 

Partially miscible fluids 

Quasi cystalline 

Isotopic elements or Isotopes 

Isotope dilution method 

Local anaesthetic 

Aureomycin 

Homogenous equilibrium 

catalysis 

Homogeneous 

binary mixtures 

Hearth of a furnace 

Monohydric aleohol
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ஒள 

ஒளசசுக்குளோமைட்டூ 

ஒளரசுச்சல்பைட்டு 

ஒளரசுச்சயனைட்டு 

ஒளரசொட்சைட்டூ 

ஒளரிக்கு . 

ஒளரிக்குக்குளோரைட்டு 

ஒளரிக்கைதரொட்சைட்டு 

ஒளரிக்கொட்சைட்டு 

ஒளரேற்று 

Aurous chloride 

sulphide 

cyanide 

oxide 

Auric 

chloride 

hydroxide 

oxide 

Aurate
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கிரிதுளிப்படிவு 
கூதுளிப்படிவுமானி 

'கசிதுளிலீ ம் 

கசியசின் செவ்வூதா 

கசுத்தனகெல், லுனர்கலம் 

கசுத்தனரின்முறை . . 

கட்டி 

கட்டிக்கூழ் 

கட்டில்லாச்சத் தி 

கட்டில்லாமுதல் 

கட்டின்மையளவு 

கட்டின்மையளவெண்்ட?" 

கட்ட 

கட்டுப்பாடில்லாத 

கட்டுப்பாடு 

கட்டுபின்னம் 

கட்டுவிளைவு 

கட்புலனாகத்தக்க 

கட்புலனாகாப்படலம் ௦ 

கடத்தல் 

கடத்தி 
கடத்துதிறன் 
கடத்துவலு 

கடத்துவலுமுறைவலுபார்த்தல் . . 

கடத்துவலுவி௫தம் .. 

கடந்தவூதாநிறமாலைகள் 

கடமியம் ச... 

கடலமிலக்காற்று 

கடற்பஞ்சு 

கடனீர் 

கடிகாரக்கண்ணாடி .. 

கடுகுவாயு 

கடுகெண்ணெய் 

கடுங்கபிலை திறம் 
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Cassiterite 

Exndation 

Stalagmite 

Stalagmometer 

Stalactite 

Purple of Cassius 

Castner-Kellner eell 

Castner’s process 

Lump 

Gel 

Free energy 

radical 

Degree of freedom 

Number of degrees of freedom-F 

Limitation 
Arbitrary 

Limitation 

Packing fraction 

effect 

Macroscopic 

Invisible film 

Conduction 

Conductor 

Conductivity 

Conductance 

Conductometric titrations 

Conductance ratio’ 

Ultraviolet spectra 

Cadmium 

Marine acid air 

Sponge 

Brine, Sea water 

Watch glass 

Mustard gas 

oil 

Chocolate colour
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கடங்குளிர்ச்சி 

கடங்குளிராக்குதல் .. 
கடுஞ்சிவப்புப்பொசுபரசு 

கடோலினியம் 

கண்டுபிடித்தல் . 

கண்ணாடி .- 

கண்ணாடிக்ண்ணம் 

கண்ணாடிக்குடுவை . .., 

கண்ணாடிக்குமிழ் 
கண்ணாடிக்குழாய் ... 

கண்ணாடிக்குழாய்வாயில் 

கண்ணாடிக்கோல் .. 

கண்ணாடி, செதுக்கல் 

கண்ணாடித்தாரை 

கண்ணாடி நிலை 
கண்ணாடி நிலைமாறல் 

கண்ணாடி நொய் 

கண்ணாடிப்படம் (வழுக்€) 

கண்ணாடிமின்வாய் .. 

கண்ணீர்சுரக்கன்ற .. 

கணித்தல் 

கணிப்பு 

கணியம் 

கணு a 

கதிர் on 

23 கதிர் (எட்சுக்கஇர் 

கதிர்வீசல் 

கந்தகக்கல் 

கந்தகக்காபனேற்று . . 

கந்தகச்சல்பூரிக்கமிலம் 

கநதகச்சல்பேந்று 

கநதகச் சயனிக்கமிலம் 

கந்தகச்சயனேற்று .. 

கந்தகஞ்சேரைதரசன் 
கந்தகநாற்குளோழரைட்டு 

கந்தகப்பால் 

கந்தகப்பூ 
கந்தகம் 

Chill 

Chill 

Scarlet phosphorous 

Gadolinium 

Detect, Detection 

Glass 

basin 

flask 

bulb 

tube 

tap 

rod 

etching 

jet 

Vitreous state 

Devitrification 

Glass wool 

slide 

electrode 

Lachrymatory 

Compute, Evaluate . 

Calculation 

Quantity 

Node 

Rays 

X Ray 

Radiation 

Pyrites 

Thiocarbonate 

Thiosulphuric acid ச் 

Thiosulphate 

Thiocyanic acid 

Thiocyanate 

Sulphuretted hydrogen 

Sulphur tetrachloride 

Milk of sulphur or Lac-sulphuris 
Flowers of sulphur 

Sulphur



(தந்தகவந்திமனேற்று , 
கந்தகவந்திமனைற்று 
க்ந்தகவறுபுளோரைட்டு 

சிந்தகவாசனேற் று... 

க ந் ,ககவாசனைற்று 

கந்தகலிருகுளோரைட்டு 

் கந்தகவீரல் 

கந்தகவேமழொட்சைட்டூ 

கந்தகவைதமைட்டு .. 

கந்தகவொருகுளோரைட்டு 

கந்தகவொருபுரோமைட்டு 

கந்தகவொன்றரையொட்சைபட்டு . , 

சுந்தகவேரரொட்சைட்டு 

கப்சைற்று 

கபிலவளையச்சோதனை 

கபேன் 

கம்பளி 

கம்பிவலை 

கயோலின் 

கரண்டி க ன் 

கரமல் 

கரற்றீன் 

கரற்றீனுரு நிறப்பசை + 

கரிக்கட்டை 

கரிப்பிசின் மயக்க 

கரியாக்கல் 

கரியாதல் 

கரியுலை 

கருங்கல் . 

கருச்சத் இப்படி, ய ௦ 

கருஞ்சிவப்பு 

கருது கோள் . உ 

் கருநாட்டப்பிரதியீடு . . os 

கருநீலக்கல் 

கருநீலப்பொசுபாசு + 

கருநீலம் - 

கருநீற்று முறை .- 
, கருப்புவெல்ல தேர்மாறல் . 

கர 

Thioantimonate 

Thioantimonite 

Sulphur hexafluoride 

Thioarsenate 

Thioarsenite 

Sulphur dichloride 

Liver of sulphur 

Sulphur heptoxide 

hydride 

monochloride 

monobromide 

sesquioxide 

monoxide 

Chabasite 

Brownring test 

Caffeine 

Wook 

Wire gauze 

Kaolin 

Spoon 

Caramel 

Carotene 

Carotenoid pigment 

Charcoal block 

Pitchblende 
Charring, Char . 

Carbonization 

Charcoal furnace 

Granite 

Nuclear energy level 

Crimson 

Hypothesis 

Nucleophilic substitution 

Ultramarine 

Violet phosphorous 

Indigo 

Black ash process 

Inversion of sucrose
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கரும்பிளாற்றினம் .. 

கரும்பு வெல்லம் 

கரும் பொசுபரசு 

கரும் பொருட்கதிர்வீசல் 

கருமாசனிக்கு 

கருவி ன 

கருவின்சமபகுஇத் தன்மை 

கருவிஷறுதி 
கருவேற்றம் 
கரைகை 2 

கரைசத்திபற்றிப்பிரித தல் 

கரைசல் 

கரைசல் வெப்பம் 

கரைசலமுக்கம் 

கரைசலுக்குவித் இடல 

கரைதல் 

கரைதிரவச் சேர்க்கை 

கரைதஇிரவஞ் சேர்ந்த 

கரைதிரவநாட்டமுள்ள 

கரைதஇரவ நாட்டமுள்ள கூழ் 

கரைதஇரவப்பகுப்பு 

கரைதிரவம் 

கரைதிரவவெறுப்புள்ள 

கரைதிரவவெறுப்புள்ள கூழ் 

கரைஇிறன் 

கரைதிறன்குணகம் . . 

கரைஇறன்பெருக்கம் 

கரைதிறன்வளைகோடு 

கரைபொருள 

கரைய ந்தன்மை 

கரையுந்தன்மையில்லாத 

கல்சிபெரோல் 

சல்சியங்காபைட்டு 

கல்சியங்கந்தகசல்பேற்று 

கல்சியங்காபனேற்று 

கல்சியங்குளோரைட்டூ 

கல்சியஞ்சயனமைட்டூ 

கல்சியஞ்சல்பேற்று ல 

Black platinum 

Cane sugar 

Black phosphorous 

body radiation 

arsenic 

Agent 

Nuclear isomerism 

, stability 

charge 

Solvency 

Lixiviate 

Solution 

Heat of solution 

Solution pressure 

“Seeding ” of solution 

Dissolve 

Solvation 

Solvated 

Lyophilie 

Lyophilic colloid 

Solvolysis or Lyolysis 

Solvent 

Lyophobic 

Lyophobic colloid’ 
Solubility 

' coefficient 

product 

curve 

Solute 

Solubility 

Insoluble 

Oalciferol 

Calcium carbide 

’ thiosulphate 

carbonate 

chloride - 

cynamide 

sulphate :



கல்சியஞ்சல்பைட்டூ 

கல்சியஞ்சல்பைற்று 

கல்சியநேர்ப்பொசுபேற்று 

கல்சியநை ததிரேற்று 

கல்சியநைத் திரைட்டூ 

கல்சியநைத் திரைற்று 

கல்சியம்புரோமைட்டூ 

கல்சியம் 

கல்சியம்பரவொட்சைட்டு 

கல்சியம்புளோரைட்டூ 

கல்சியம்பெரோசயனைட்டு 

கல்சியம்பொசுபேற்று 

கல்சியம்பொசுபைட்டு 

கல்சியமங்கனைற்று . 

கல்சியமயடைட்டு 

கல்சியமனுபோரேற்று 

கல்சியமிருகாபனேற்று 

கல்சியமிருசல்பைற்று 

கல்சியமீரொட்சைட்டூ 

கல்சியமுபகுளோமைட்டூ 

கல்சியமைதரைட்டு 

கல்சியமைதரொட்சைட்டு 

கல்சியமைதரோசல்பைட்டு 

கல்சியமைதரோசல்பைற்று 

கல்சியமொட்சலேற்று 

கல்சியமொட்சைட்டு ... 

கல்லியம் 

கல்வனோமானி 

கலக்குமியல்பில்லாத 

கலக்குமியல்புடைய .. 

கலக்குமியல்புள்ளஷிடைவெளி 

கலங்கற்றன்மை ் 

கலத்தல் 

சலத்தோசு 

கலப்புப்பளிங்கு 

கலப்புலோகம் 

கலம் 

கலமாறிவி- 
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. Calcium sulphide 

sulphite 

orthophosphate 

nitrate . - 
nitride’ 

nitrite 

bromide 

Calcium 

peroxide 

fluoride 

ferrocyanide 

phosphate 

phosphide 

manganite 

iodide 

metaborate 

bicarbonate 

bisulphite 

dioxide 

hypochlorite 

hydride 

hydroxide 

hydrosulphide 

hydrosulphite 

oxalate 

oxide 

Gallium 

Galvanometer 

Immiscible 

Miscible 

Miscibility gap 

Turbidity 

Mix 

Galactose 

Mixed crystal 

Alloy 

Cell 

constant
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கலமின் 2 

கலமொழுங்காக்குங் கூட்டங்கள் .. 

கலவனுபப்பு 

கலவுயிர் 

கலவுருச்சுருங்கல் 

கலவுருச்சுருங்கன்முறை 

BONS 

கலீச்சு 

கலுசுப்பார் 

கலேனா 

கலைத்திறன் 

கலோரிப்பெறுமானம் 

கலோரிமானி 

கவ்வி 

கவர்ச்சி 

கவர்ச்சிவிசை 

கழிநீர்த்தொட்டி 
கழிவுப்பொருள் 

கழுவற்ண்ணம் 

கழுவற்போத்தல் 

கழுவியெடுத்தல் 

களிக்கந்தகம் 

களிக்கல் 

களிம்பகற்றல் 

களிமட்பாண்டம் 

களிமண்முக்கோணம் 

களியாக்கல் 

கற்கந்தகம் 

கற்கரி 

கற்கரியடுப்புவாயு 

கற்கரோனி 

கற்படிகாரம் 

கற்பூரத்தைலம் 

கற்பூரம் 
கற்றக்கோல் 

கற்றலேசு 

கற்றை 

கறங்கற்சத் தஇச்சொட்டெண் 

டட 

Calamine 

Cybotactic groups 

Mixed salt 

Cytoplasm 
Plasmolysis 

Plasmoylytic method 

Mixture ‘ 

Caliche 

Calcspar 

Galena 

Technique ~ 

Calorific value 

Calorimeter 

Clip 
Attraction 

Attractive force 

Sink 

Slag 

Wash basin 

bottle 

Elute 

Plastic sulphur 

Felspar 

Refine 

Stoneware 

Clay triangle 

Levigation 

Brimstone 

Coke 

oven gas 

Calearoni 

Stone alum 

Turpentine 

Camphor 

Catechol 

Catalase 

Beam 

Spin quantum number



கறங்குமிலத் தரன் .. 

கறியுப்பு வ .- 

அறையிலுருக்கு 

கன்னார் 

கனவனவமைப்பு 

கனவளவறிபகுப்பு . . 

கனவளவ Dus தக்க 

கனவளவு 

கனவளவுச்செறிவு .. 

கனவளவுநிலைமை .. 

கனவளவுப்பேற்றுத்திறன் 

கனவளவுமாறுக்காற்று வெப்பமானி 

கனிப்பொருட்கரி 

கனிப்பொருணீர் 

கனிப்பொருணெய் .. 

கனிப்பொருளமிலம் 

கனிப்பொருளறிஞன் 

கனிப்பொருளியல் 

கனிப்பொருளுப்பு 

கனிற்சாரோ 

கனிற்சாரோத் தாக்கம் 
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Spinning electron 

Common salt 

Stainless steel 

Asbestos 

Volumetric composition 

analysis 

Volumetric 

Volume 

Bulk concentration 

phase 

Volume susceptibility 

Constant volume air thermometer 

Mineral charcoal 

water 

oil 

acid 

Minerologist 

Minerology 

Mineral salt 

Cannizzaro 

reaction
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கா. 

காகதத்தோல் 

காசலீன் 

காசினோசனிக்கு 

காட்டி, ன 

காட்டிமின்றொழிற்படுமெல்லை 

காட்டிலீச்சு 

காடிச்சத்து 

காணத்தைற்று 
.காணலைற்று 

காணற்று 

காணீலியன் 

காணோவின்றேற்றம் 

காணோவெஞ்சின் 

காந்தச்சத் தச் சொட்டெண் 

காந்தச் சுழற்றுவலு 

காந்தப்பேற்றுத் திறன் 
காநத மண்டலம் 

காந்தமண்டலத் திறன் 11 

காந்தமுட்புகுமியல்பு 

காந்தியம் 

காப்பு 

காப்புக்கூழ் 

காப்புவிளைவு 

காபசோல் 

காபமிக்கமிலம் 

காபமைட்டூ (ஊரியா) 

காபரண்டம் 

காபன் 

காபன் 8ழொட்சைட்டு 

காபன் சேர்ந்த நீர்வாயு 

காபன் நாற்குளோரைட்டு 2 
காபன் வட்டம் ee oe 

காபனயன் ee ee 

காபனயில்குளோமைட்டு 

காபனயில் சல்பைட்டு 

காபனயிற்றொகுதி .. ன 
oe 

Parchment membrane 

Gasoline 

Carcinogenic 

Indicator 

Working range of an indicator 

Indicator range 

Yeast 

Carnotite 

Carnallite 

Garnet 

Carnelian 

Carnot’s theorem 

Carnot engine 

Magnetic quantum number 

rotary power 

susceptibility 

ficld 

field strength-H 

permeability 

Scandium 

Conservation 

Protective colloid 

effect 

Carbazole 

Carbamic acid 

Carbamide (urea) 

Carborundum 

Carbon f 

suboxide f 

Carburetted water gas 

Carbon tetrachloride 

cycle 

Carbanion 

Carbonyl chloride 

sulphide 

group



காபனாடோ 

காபனாற்குளோரைட்டு 

காபனிக்கமிலம் 

காபனிக்கு நீரிலி 

காபனிருசல்டைட்டூ .. 

காபனிலைட்டு we ன 

காபனின்புறவேற்றுமைத் திரிவுகள் 

காபனீரொட்சைட்டூ .. 

காபனேற்று ட ட்ட vee 

காபனேற்றம் + ன vias 

காபனேற்றுப் பொருக்கு 

காபனோரொட்சைட்டு 

காபிதொட்சி (தொகுதி) 

காபினோல் 

காபைட்டு 

காடைலமீன்றாக்கம் . . 

காபொட்?ல் (தொகுதி) 

காபொட்டிலிக்கமிலம் 

காபொட்சிலேசு 

காபொட்சினீக்கல் 

காபோலிக்கமிலம் 

காபோவைதரேற்று .. 

காபோனிக்கமிலம் 

காபோனியமயன 

காம்பர் ce ச > 

காம்பு (கூடரடப்ப) .. வட்ட. 

காம்போரிக்கமிலம் .. லட் “ae 

காம்போன் 2 ன 2 

காமாக்கதிர்கள் 

காமாக்கந்தகம் 

காமாவாசனிக்கு ் 

காய்ச்சி இணைத்தல் 

காய்ச்சிக் குனிரவைத்தல் 

காய்ச்சி வடிக்குங் குடுவை 

காய்ச்சி வடித்த நீர் 

காய்ச்சிவடித்த பொருள் 

காய்ச்சிவடித்தல் 

காய்ச்சிவடித்தல் .. 2 ன 

. Carbonado 

Carbon tetrachloride 

Carbonic acid 

anhydride. 

Carbon disulphide 

Carbanilide 

Allotropes of carbon 

Carbon dioxide 

Carbonate 

Carbonation 

Crust carbonate 

Carbon monoxide 

Carbethoxy (group) 

Carbinol 

Carbide 

Carbylamine reaction 

Carboxyl (group) © 

Carboxylic acid 

Carboxylase 

Decarboxylation ~ 

Carbolic acid 

Carbohydrate 

Carbonic acid 

Carbonium ion 

Camphor 

Nipple (of a burner) 

Camphoric acid 

Camphone 

Gamma rays 

sulphur 

arsenic 

Welding 

Anneal 

Distilling flask 

Distilled water 

Distillate 

. Distil 

Distillation
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காரணி 

காரம் 

காரமண் 

காரமாக்குகலம், 

காரமான 

காரவலுவளவு 

காரீயப்புடக்குகை 

காரீயம் 

காரை (விளக்குக்) 

கால்வட்ட மின்மானி 

கால்வாய்க் கஇர்கள் 

காலல் 

காலனிறமாலைகள் 

காவல் 

காவல்விளக்கு 

காவலி 

காவற்புனல் 

காவிக்கூட்டுப்பலன் . . 

காற்றிமுகுடுவை (காற்றிமுகருவி) 

காற்று 
காற்றுக்கனலடுப்பு .. 

காற்றுத் தொட்டி, 
காற்றுநுளையவியலாத 

காற்றுப்புகாவகையடைத்த 

காற்றைத்திரவமாக்கல் 

காற்றைத் திரவமாகப் பகுத்தல் 

காற்றொடுக்க 

கானின் பேமுத்திற்று முறை 

Factor 

Alkali 

Alkaline earths 

Cansticiser 

Alkaline ; Caustic ; Pungent 

Alkalimetry 

Plumbago crucible 

Black lead ; Plumbago 

Collar (for lamps): 

Quadrant electrometer 

Canal rays 

Emission 

Emission spectra 

Insulation 

Safety lamp 

Insulator 

Safety funnel 

Vector sum 

Aspirator 

Air 

oven 

bath 

Airtight . 

Hermetically sealed 

Liquefaction of air 

Liquid fractionation of air 
Air condenser 

Gan’s permutit process



& 

கிடைக்கக்கூடிய ஒட்சிசன் 

கண்ணம் 

இப்பிசின்மேன்மட்டவொட்டற்சமன்பாடு 

இப்பின் பிறப்பாக்கி .. 

இப்பினாய் கருவி 

இப்பெல் மோட்சர் சமன்பாடு 

இரகத்தின் பரவல் விதி 

இரகத்தின் விதி 

இரமின் சோதனை 

கிரவுன் கண்ணாடி :.. 

இிராபிற்றிக் கமிலம் . . 

இராம்-8 

இராமணு நிறை 

சரொழூலக்கூற்றுக்கனவளவு 

இராமூலக்கூற்று நிறை 

இராமூலக்கூறு 

Bar Mest 

கரிசுமர்சோதனை 

கிரிசோபிரேசு 

இரிசோபெரில் 

இிரிசோல் 

சரித் தபலைற்று 
கரித்தன் 

திரிநாட்டுசோதனைப்பொருள் 

இரீனொக்கைற்று 

கிருமிகொல்லி 

இரையோலைற்று 

சரையோவைதரேற்று 

கிரையோவை aon ஸறு.நிலை 

சளப்பீரனின் வாய்ச்சமன்பாடு .. 

களயிசன் குடுவை 

கிளயிசனொடுக்கம் 

கிளர்மின்சம நிலை 

கிளர்மின் சுவடுகள் ... 

சளர்மின் பங்€ட்டுமுறை 

ஈதிளர்மின் வீசல் 
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Available oxygen 

Basin 

Gibbs’ adsorption equation 

Kipp’s generator 

apparatus 

Gibbs Helmholtz equation 

Graham’s law of diffusion 

law 

Cram’s test 

Crown glass 

Graphitie acid 

Gram-g 

, atomic weight 

molecular volume 

weight 

molecule 

Keratin 

Crismer test 

Chrysoprase 

Chrysoberyl 

Cresole 

Cristobalite 

Krypton 

Grignard reagent 

Greenockite 

Germicide 

Cryolite 

Oryohydrate 

Cryohydric point 

Clapeyron’s gas equation 

Claisen flask 

condensation 

Radio-equlibrium 

Radioactive tracers 

distribution method 

Radioactivity
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இளர்மின்வீசுமீயம் ., 

இளர்மின்வீசுரூலகம் 

கிளர்மின்றோரியம் .. 

கிளவீத்து 

கிளாக்கின்முறை 

இளாரேன் 

இளிசரோல் 

இளைக்கோசன் 

இளைக்கோசைட்டு 

களைக்கோல் 

இளைசீன் 

களைத்தேற்றம் 
கிளையாகுஞ் சங்கிலிகள் 

இளையொட்சால் 

கிளெளியசுகளைப்பீராசமன்பாடு . . 

கிளெளசியசுமொசோற்றியர் சமன்பாடு 

கிளெளசுசான்சர்முறை 

கிளெளட்டின்முறை வாயுக்களைத்திரவமாக்கல் 

Radioactive lead 

element 

Radio-thorium 

Cleveite 

Clark’s process 

Clarain 

Glycerol 

Glycogen 

Glycoside 

Glycol 

Glycine 

Corollary 

Branching chains 

Glyoxal 

Clausius-Clapeyron equation 

Clausius-Mosotti equation 

Claus Chance process 

Claude’s process of liquefaction of 
gases
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சேரைற்று 

சற்கூர் 

ஐழ்முகப்பெயர்ச்சி 

இற்கலக்கூறு 22 2 

இழ்மேடை நுணுக்குக்காட்டியொடுக்கி 

இஹழொட்சைட்டு 

தற்றோவமிலம் ௦ 

ஒற்றோவீனோல் தோட்டோமர்த்தன்மை 

இீற்றோன் 

னின் சீமந்து 
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Kieserite 

Kieselguhr 

Downward displacement 

Submolecule 

Substage microscope condenser 

* Suboxide 

Keto acid 

Keto-enol tautomerism 

Ketone 

Keene’s cement
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க 

குங்கிலியம் 

குச்சு 

குட்டைக்குழாய் 

குடித்தல் (உறிஞ்சல்) 
குடுவை 

குடைதல் உ 

குண்டுக்கலோரிமானி 

குண்டுநூல் 

குணகம் 

குப்பி +e 

குப்பிரசசற்றிலைட்டூ .. 

குப்பிரசயடைட்டூ 

குப்பிரசுக்கந்தகச்சல்பேற்று 

குப்பிரசுக்குளோரைட்டு 

குப்பிரசுச்சயனைட்டூ ., 

குப்பிரசுச்சல்பேற்று 

குப்பிரசுச்சல்பைட்டு . . 

குப்பிரசைதரைட்டு 

குப்பிரசொட்சைட்டூ ... 

குப்பிராமோனியஞ்சேர்வை 

குப்பிரிக்கயடைட்டு 

குப்பிரிக்குக்காபனேற்று 

குப்பிரிக்குக்குளோரைட்டு 

குப்பிரிக்குநைத் இிரேற்று 

குப்பிரிக்குச்சயனைட்டு 

குபபிரிககுச்சலபேற்று 

குப்பிரிக்குச்சல்பைட்டு 

குப்பிரிக்குப்புரோமைட்டு 

குப்பிரிக்கைதரொட்சைட்டு 

குப்பிரிக்கொட்சிக்குளோரைட்டு 

குப்பிரிக்கொட்சைட்டு 

குப்பிரைற்று 

குப்பிரோசயனைட்டு ... 

குப்பிரோ நிக்கல் 

குப்பிரோவமீன்குளோரைட்டு 
குமாரின் 

Resin 

Splinter 

Tubulure 

Sorption 

Flask 

Scoop 

Bomb-calorimeter 

‘Plumb line . 

Coefficient, Modulus 

Bottle 

Ouprous acetylide 

iodide 

thiosulphate 

chloride 

cyanide 

sulphate 

sulphide 

hydride 

oxide 

Cuprammonium compound 

Cupric iodide 

carbonate 

chloride 

nitrate 

cyanide 

sulphate 

sulphide 

bromide 

hydroxide +, 

oxychloride 

oxide 

Cuprite 

Cupro cyanide 

nickel 

Cuproammine chloride 

Coumarin



குமிழ் " oe லட 

குமிழ்க்குடுமி (இறுக்கெளின்) -- ... 

குமிழி 
குயினலிடீன் 

குயினலீன் 

குமினீன் 

குமினைதரோன் 

குயினைகரோனமின்வாய் 

குயினோன் 

குருதித்திரவவிமையம். 

குருதிநிறச்சத்து 
. கரூக்கிசைற்று 
குரொக்கோயிசைற்று 

குரொட்டசுதுரேப்பர்விதி 

குரோஞ்சாயங்கள் 

குரோம்படிகாரம் 

குரோமயக்கல் 

குரோமயதாது 

குரோமயில் குளோரைட்டு 

'குரோமிக்கமிலம் 

குரோமிக்குச்சல்பேற்று 

குரோமிக்குச்சல்பைட்டு 

குரோமிக்கு நீரிலி . 

குரோமிக்குப்புளோரைட்டு 

குரோமிக்கை தரொட்சைட்டு 

குரோமிக்கொட்சைட்டூ 

குரோமியங்குளோரைட்டு 

குரோமியஞ்சல்பே, 

குரோமியம் ட்டு 

குரோமியமசற்றேற்று 

குரோமியமமிீன் 

. குரோமியமீரொட்சைட்டு 

குரோமியகவொட்சைட்டு 

குரோமியமைதரொட்சைட்டு 

குரோமியமொன்றரையொட்சைட்டு- » 

குரோமுருக்கு 
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Bulb 

Boss head. (for champs) 

Bubble , 

Quinaldine 

Quinoline 

Quinine 

Quinhydrone 

electrode 

Quinone 

Blood plasma 

Haemogoblin 

Crookesite 

Crocoisite 

Grotthuss-Draper law 

Chrome dyes 

alum 

iron stone 

iron-ore 

Chromyl chloride 

Chromic acid 

sulphate 

sulphide 

anhydride 

fluoride 

hydroxide 

oxide 

Chromium chloride 

sulphate 

Chromium 

acetate 

ammine 

dioxide 

trioxide 

hydroxide. 

sesquioxide 

Chrome steel
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குரோமேற்று ட னு .. Obromate 

குரோமைற்று ன் et .. Chromite 
Sau gaunQuira B we .. Guldberg and Waage’s law 

குழம்பாக்குங் கருவிகள் . -. Enmulsifying agents 
குழம்பு .. a -» Emulsion 

குழவி ய ன -. Pestle 

“ர” க குழாய் (இயேக்குழாய்) ... . .. Jd. tube 

“10” (யூகி) குழாய் 2 .. U.tube 

குழாய் வாயில் ன ய .. Tap 

குழாயடைப்பு .. . .. Stop cock (ordinary) 
குமாயி an , .. Pipette 
குழிகையமுத் தி... ன -- Tabloid press 
குளிர்ச்சியாக்குதல் ... . -. Cool 

குளிரேற்றல் .. Refrigeration 
குளிரேற்றி ன .. .. Refrigerator 
குளுனைம் Glocinum 
குளூக்கோசசோன் Glucosazone 
குஞூக்கோசு Glucose 
குளூக்கோசைட்டு Glucoside 
குளூக்கோசோன் Glucosone 
குறாச்கோணிக்கமிலம் Gluconie acid 
குஞஷத்ததயோன் .. ன -. Glutathione 

குளூத்தமிக்கமிலம் Glutamic acid 
குரத்தரிக்கமிலம் ., Glutaric acid 
குளோட்டின் முறை Claude’s process 

குளோபரிஞுப்பு 
Glauber’é salt 

குளோரசமிலம் Chlorous acid 
குளோரந்திமனிக்கமிலம் Chlorantimonic ack 

-. குளோரந்திமனியசமிலம் Chlorantimonious acid குளோரப்பத்தைற்று Chloropatite 

SConmaGumin Shloroform குளேோமீன் Chloramine 
GGonraBer T (B) .. Chloramine T 
குளோரல் னி Chioral 

குணனோரலை 'தரேற்று 
கக hydrate



குளோசாம்பெனிக்கோல் 

குளோரிக்கமிலம் 

குளோரீன் 

“குளோரீன்பாவொட்சைட்டு 

குளோரீன்கால்லி 

குளோரீன்முப்புளோரைட்டு 

குளோரீனாலொட்சைட்டூ 

குளோரீனாறொட்சைட்டு 

குளோரீனீர் 

, குளோரீனீரொட்சைட்டு 

குளோரீனேழொட்சைட்டு 

குளோரீனேற்றம் 

்" குளோரீனேற்றுமுறை 

குளோரீனைதரேற்று ' 

குளோர்னெட்சியமிலங்கள் 

- குளோரீனொருபுளோரைட்டு 

குளோரீனோரொட்சைட்டு 

ன் குளோரேற்று 

குளோரைட்டூ 

குளோரைற்று 

“குளோரெளரிக்கமிலம் 

குளோரோகுரோமிக்கமிலம் 

குளோரோகுரோமேற்று 

குளோரோசல்போனிக்கமிலம் 

குளோரோதானேற்று 

் குளோரோபலேடிக்கமிலம் 

குளோரோபிசுமதசமிலம் 

குளோரோபிளாத்தினிக்கமிலம் . . 

குளோரோபிளாற்றினேற்று 

குளோரோபிளாற்நினைற்று 

குளோரோபென்சீன் 

குளோரோமெதைலேற்றம் 

குளோரோவை கிரின் 

குளோரோவெளரேற்று 

. குளோரோவெளரைற்று 

குளோவரரண் 

குற்சற்றின்சோதனை 
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Chloram phenicol 

Chloric acid ் 

Chlorine 

peroxide 

Antichlor 

Chlorine trifluoride 

tetroxide 

hexoxide 

water 

dioxide 

heptoxide 

Chiorination 

process 

Chlorine hydrate 

oxyacids 

monofluouride 

monoxide 

Chlorate 

Chloride 

- Chlorite 

Chlorauric acid 

Chlorochromic acid 

Chlorochromate 

Chloresulphonic acid 

Chlorostannate 

Chloropalladic acid 

Chlorobisrauthous acid 

Chioroplatinic acid 

Chloroplatinate 

Chioroplatinite 

Chlorobenzene 

Chloromethylation 

Chlorohydrin 

Chloroaurate 

- Chloroaurite 

Glover Tower 

Gutzeit’s test



442 

Ge oe 

குறித்த.தாக்கஷக்கம் 
குறித்த தொடர்பு .. 
குறியீடு 
குறுக்கம் க 

குறுக்குக்கூட்டல் : .. 

குறுக்குச்சமபகுதித் தன்மை 
குறுக்குச்சேர்வை 

குறுக்குத்திரிவு 
குறுக்குவெட்டுமுகம் 

குறுகிய ஆவர்த்தனம் 

குறைத்தவமுக்கத் திற்காய்ச்சி 

வடித்தல் 

குறைதல் 

குறைநிறை வாயு 
குறைநுண்காய்ச்சி வடிப்பு ' 

குறைநுண்பகுப்பு 

Tongs 

Specific catalysis 

relation 

Symbol; Formula 

Abbreviation 

Transaddition 

isomerism 

compound 

Transmutation 

Cross section 

Short period. 

Distillation under reduced pressure 

Diminution 

Underperfect gas 

Semi micro distillation 

analysis



Fa. 

கூட்டப்பிரிவமுக்கம் .. te 

கூட்டப்பிரிவளவு .. “Ae 

கூட்டப்பிரிவாக்குங்கரை திரவங்கள் 

கூட்டப்பிரிவு . லச we 

கூட்டப்பிரிவுக்குமுற்பட்ட நிறமாலைகள் 

கூட்டப்பிரிவுமாறிலி ௦ 

கூட்டல் 

கூட்டலியல்புகள் .. ன 

கூட்டற்சேர்வை . 2 

கூட்டற்றாக்கம் . oe 

கூட்டொட்சைட்டு.. oe 

கூப்பர்றிக்கல் ve oe 

கூம்பகத்தொகுதி .. 

கூம்புக்குடுவை 

கூர்த்தொடர் 

கூர்.நுனிக்குழாய் 

கூலோம் oe 

கூலோமானி oe 

கூழ்க்கந்தகம் ன் கச 

கூழ்க்கரைசல் 

கூழ்க்கரைசலாக்கல் ,. . 

கூழ்க்குழம்பு oe 

கூழ்ச்சீவசத்து se 

கூழ்த்துணிக்கைகள். . 

கூழ்த்தொங்கல் 

கூழ்ப்பளிங்குவே கல் 

கூழ்ப்பளிங்குவேறாக 

கூழ்ப்பொன் ° 

கூழ்மின்பகுபொருள் 

கூழ்வெள்ளி oe லக 

கூழாக்குபொறி ....' ன 

கூற்றுவிசையைச்சார்ந்த +s 

கூறு ve . 
கூனுரதர் ஒட்சியேற்ற oe 
16-——J. N. B 18083 (9/59) 
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Dissociation pressure 

Degree of dissociation 

Dissociatory solvents 

Dissociation 

Predissociation spectra 

Dissociation constant 

Addition 

Additive properties 

Addition compound 

Additive reaction 

Compound oxide 

Kupfernickel 

Pyramidal system. 

Conical flask 

Sharp series 

Jet tube 

Coulomb 

Coulometer 

Colloid 

Colloidal sulphur 

solution 

Peptization 

Colloidal emulsion or Emulsoid 

protoplasm 

particles 

suspension 

Dialysis 

Dialyser 

Colloidal gold 

electrolyte 

silver 

mill 

Lyotrope 

Constituent 

Kuhn-Roth oxidation
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Ga 

கெக்கூலி 

கெூலர்முறை 

கெட்டிச்சாயம் 

கெல்தாற்றுணிதல் .. 

கெற்றீன் ee 

os 

ae 

Kekule 

Kessler process 

Fast colour 

Kjeldahl determination 

Keten (ketin)



. Ga 

கேச்சோவின்சமன்பாடு oe, 

கேசின் டட, க 

கேசின்பிலாத்தக்கு ... . 

கே.த்திரகணிதமுறைச்சமபகுஇ.த் தன்மை 

கேபிரியற்சேர்க்கை .. . 

'கேர்மாறிலி ஃ oe 

கேரியசுமுறை லக oe 

கேரோகினமிலம் ,. ய 
கேலூசாக்கன்விதி .. ee 

கேலூசாக்னோண் .. oe 

Kirchhoff’s equation 

Casein 

plastic 

Geometrical isomerism 

Gabriel] synthesis 

Kerr constant 

Carius method 

Caro’s acid 

Law of Gay Lussae 

Gay Lussac’s Tower
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= 

ய் 

கைபிடி 
டட Handle 

கைலாட்டரண் 
Jai tower | 

கைனைற்று -- Kainite



கொ 

கொக்கேன் 

கொச்சுரோம் 

கொடுக்காதல் 

கொண்டியின்பாய்பொருள் 

'கொணோவாலோவின்சட்டம் oe 

கொத்தரலினாய்கருவி 

'கொதிக்கச்செய்தல் . . 

'கொதிகலச்செதிள்கள் . 

கொ, 'திகலப்பொருக்கு 

கொதிகலம் 

கொதிகுழாய் 

கொதித்தல் ee 

கொதிநிலை ' 

'கொதிநிலைகாட்டிமாறிலி 

கொதிநிலைமாறாக்கலவை 

கொதிநிலையின்மூலக்கூற்றேற்றம் & 1 - .. 

'கொதிநீராவி 

'கொதிநீராவித்தொட்டி. 

'கொதிநீராவிப்பிறப்பாக்கி 

'கொதிநீராவிமுறைக்காய்ச்சிவடி த்தல் 

கொதிநீராவியடுப்பு .. oe 

கொப்பரசு 

கொப்பிரலைற்று 

கொப்புளச்செம்பு 

கொப்புளவுருக்கு 

கொம்புக்கரண்டி 

கொம்புச்சட்டி 

கொம்புத்துடுப்பு *.. 

கொம்புத்தோண்டி, . . 

கொம்புவெள்ளி 

கொரண்டம் 

கொலம்பியம் 

கொலம்பைற்று 

கொலாகல் 

* கொலிமனைற்று 

கொலுரெளசின்விதி 

Cocoaine 

Cochrome 

Chelation 

Condy’s fluid 

Konowaloff’s rule 

Cotterell’s apparatus 

Boil ' 

Boiler scales 

crust 

Boiler 
Boiling tube 

Boil 
Boiling point 

Ebullioscopic constant 

Constant boiling mixture 

Molar elevation of boiling point AT. 

Steam 

bath 

- generator 

distillation 

oven 

Copperas 

Coprolite 

Blister copper 

steel 

Horn spoon 

pan 

spatula 

scoop 

silver 

Corundum 

Columbium 

Columbite 

Collargol 

Colemanite 

Kohlrausch’s law
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கொலெத்தரோல் 

ee கொலோடியன் 

கொழுப்பமிலம் oe 

கொழுப்பு ் 

கொழுப்புக்குரிய 

கொழுப்புவட்டமான 

கொள்கை 

கொள்ளளவு 

கொள்ளிவாயு 

கொற்கதரர் ee 
கொற்பேற்றொரகுப்பு. . 

கொற்றன்விளைவு 

* கொன்சுதாந்தன் 

Cholesterol 

Collodion 

Fatty acid 

Grease, Fat 

Aliphatic 

Alicyclic 

Theory 

Capacity 

Methane, Firedamp 

Colcothar 

Kolbe synthesis 

Cotton effect 

Constantan



கோ 

 கோசிசூத் Bown 

கோண்மின்னணுக்கள் 
'கோணமானி ': ன 2 

கோணரின்றிசைகோட்சேர்க்கைமுறை 

கோணல் ‘e , 

கோணலளியடைப்பு 

கோபாற்றசயனைட்டு . . 

கோபாற்றசு 

கோபாற்றசுக்காபனேற்று 

கோபாற்றசுக்குளோரைட்டூ 

கோபாற்றசுச்சயனைட்டு 

கோபாற்றசுச்சல்பேற்று 

கோபாற்றசை.தரொட்சைட்டு 

கோபாற்றசொட்சைட்டு 

' கோபாற்றமீன் 

கோபாற்றலுமினேற்று ன 

கோபாற்றிக்குச்சல்பேற்று 

கோபாற்றிக்குச்சேர்வை 

கோகாற்றிக்குப்படிகாரம் 

கோபாற்றிச்கொட்சைட்டு 

கோபாற்றிகைதரொட்சைட்ட 

கோபாற்றிசயனிக்கமிலம் 

கோபாற்றிசயனைட்டு ௦. 

கோபாற்று 

கோபாற்றுக்கண்ணாடி 

கோபாற்றுக்காபனைல் 

'கோபாற்றுச்சிலிக்கேற்று 

கோபாற்றுப்பூ 

கோபாற்றுருக்கு _ 

கோபாற்றொளிறி we .- 

கோபாற்றோகோபாற்றிச்கொட்சைட்டு 

கோபாற்றோசயனைட்டு 

கோல் லக 

கோல்சிமித்தின்டுறை 

கோலத்தரிக்கு நிலைமை 

கோலுருக்கிருமி le. 

கோலைற்று 

கோளவடிக்குடுவை . . 

..’ Cauchy formula 

Planetary electrons 

Goniometer 

Korner’s orientation method 

Diffraction 

Diffraction grating 

Cobaltic cyanide 

Cobaltous 

carbonate 

chloride 

cyanide 

sulphate 

hydroxide 

’ oxide 

Cobalt ammine 

aluminate து 

Cobaltic sulphate 

compound 

alum 

oxide 

hydroxide 

Cobalticyanic acid 

Cobalticyanide 

Cobalt 

glass 

carbonyl 

silicate 

bloom 

steel 

glance 

Cobaltocobaltic oxide 

Cobalto cyanide 

Beam 

Goldschmidt’s process 

Cholesteric phase 

Bacteria. 

Coalite 

Round bottom flask 
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௪ 

சக்கரின் 

சக்கரைட்டு 

சக்கூர்தெத்திரோட்டர் சமன்பாடு . . 

சங்கிலித்தாக்கம் 

சங்கலிப்பொறிமுறைநுட்பம் 

சசுப்பர்க்கல் 

சட்டென வெடித்தல் 

சடசடவெனப் பொரித்தல் 

சடத்துவத்திருப்புஇிறன் 
சடத்துவ வாயு 

சடப்பொருணிலைகள் 

சடப்பொருள் 

சடப்பொருளழியாமை * 

சடப்பொருளழியாமை விதி 

சத்தி 
சத் இக்காப்பு 

சத்திக்காப்பு வித 

சத் இச்சங்கலி 

சத்திச் செலவு 

சத்திர் சொட்டாக்கம் 

சத்திச் சொட்டுக்கள் 

சத திச்சொட்ட்க்கொள்கை 

சத திச்சொட்டுநிலைமியக்கவியல் ... 

சத்திச்சொட்டெண்கறங்கல் 

சத்திப்படி 
சத்தியின் சமபங்€ட்டுவிதி 

சத்தியின் சமபங்&ட 

சதமபோயி௯ 

சதமவளவை 

சதமவளவை வெப்பமானி 

ச.தலீதவமைப்பு 

சந்தோபில் 

சம்பிரரைற்று 

சமக்கடையாச்சத் 'தியளவுமாற்ற ம் 

சமக்குவினலீன் .. 

சமகனவளவுக்கோடு ' 

Saccharin 

Saccharide 

Sackur-Tetrode equation 

Chain reaction 

mechanism 

Jasper 

Fulminate 

Decrepitation 

Moment of inertia 

Inert gas 

States of matter 

Matter ச 

Indestructibility of matter 

Law of indestructibility of matter 

Energy 

Conservation of energy 

Law of conservation of energy 

Energy chain 

Dissipation of energy 

Quantization 

Quanta 

Quantum theory 

mechanics 

number spin 

Energy level 

Law of equipartition of energy 

Equipartition of energy 

Centipoise 

Centigrade 

thermometer 

Percentage composition 

Xanthophyll 

Sombrerite 

Isentropiec change 

Isoquinoline 

Isochore



சமச்சீர் 
சமச்சிர்மூலகங்கள் .. 

சமச்சீர்மையம் 

சமச்சீரச்சு 

சமச்சீரில் காபனணு 

சமச்சீரில் தொகுப்பு 

சமச்சீரில் மூவச்சுப்பளிங்கு 

சமச்சீரில்லாத 

சமச்சீரில் விளைவு 

சமச்சீரின்மை 

சமச்சீரின்றிய 

சமச்சீருள்ள 

சமச்சீரெண் 

சமசயனேற்று 

சமசயனைட்டூ 

சமசாய்வுள்ள 

. சமநிலை 
சமநிலைக்கோட்டுருவப்படம் 

சமநிலைநீர் 

சமநிலைப்பெட்டி 

சமநிலைமாறிலி 

சமப்பியூற்றிலீன் .. . 

சமபகுதிச் சேர்வை .. 

சமபகு இச்சேர்வைக்குரிய 

சமபகுஇச் சேர்வைப் பிளப்பு 

சமபகுதித்தன்மை .. 

சமபகுதியாகுதன்மை 

சமபரவற்கரைசல் 

சமபூத்தீன் 
சமபூத்தேன் உ 

சமபூதயிலற்ககோல் ன 

சமமின்புள்ளி 

சமநூலக்கூறுடைய .. 

சமவச்சுத்தொகுதி .. 

சமவடிவம் (ஒரேவடிவவியல்பு)) . . 

சமவடிவநூலகங்கள் * 

சமவடிவ விதி 

& ‘e
s 

Symmetry 
Elements of symmetry 

Centre of symmetry 

Axis of symmetry 

Asymmetric carbon atom 

synthesis 

. .Triclinic crystal 

Asymmetrical 

effect 

Dissymmetry 

Asymetric 

Symmetrical 

Symmetry number 

Isocyanate 

Isocyanide 

Isoclinic 

Equilibrium 

Contour diagram 

Equilibrium water 

box 

constant 

Iso. butylene 

Isomer 

Isomeric 

cleavage 

Isomerism 

Isomerization 

Isotonic solution 

Isobutene 

Isobutane — 

Isobutyl alcohol 

Isoelectric point 

Equimolecular 

Isometric system 

Isomorphism 

Isomorphous elements 

Law of isomorphism
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சமவமுக்கமுறை 

சமவலுக்கடத்துதிறன் 
சமவலுத்தன்மை 
சமவலுநிறை ' 
சமவலுவான 
சமவாவியமுக்கமானி 
சமவியல்புடைய 

சமலியல்புடைய விளைவு 
சமவெப்ப நிலை .த்தாக்கம் 

ச்மவெப்ப 'நிலையுள் on 

சமவெப்பநிலைவிரிவு 

சமவெப்பம் 

சமவொத்தேன் 
சமன்பாடு 

சமாந்தரத்தன்மை .. 

சமாந்தரவதிர்வுகள் 
சமிக்கச்செய்தல் 

சமேரியம் 

சமைந்தவொட்சைட்டூ 

சயமலைட்டூ 

சயனசன் 

சயனசன் சேர்வை 

சயனமைட்டு 

சயனிக்கமிலம் 

சயனீன்சாயம் 

சயனூரிக்கமிலம் 

சயனேற்று 

சயனைட்டு 
சயனைட்டுமுறை 
சயனோவை இரின் 

சயனோவைதிரின்றொகுப்பு 
, சராசரிக்கட்டில்லாவழி 
சராசரிக்கு 

சராசரித்தாக்கலீ 'தக்குணகம் 
சமாசரிவேகவர்க்கம் , , 

சராசரிவேகவர்க்கமூலம் V3 

சல்பனமைட்ம கச 

Isopiestic method 

Equivalent conductivity 

Equivalence . 

Equivalent weight 

Equivalent 

Isoteniscope 

Isotropic 

effect 

' Jsothemal reaction — 

Isothermal 

expansion 

Isotherm 

Isooctane 

Equation 

Parallelism 

Parallel vibrations 

Digest 

Samarium 

Spent oxide 

Cyamelide 

Cyanogen 

compound 

Cyanamide 

Cyaniec acid 

Cyanine dye 

Cyanuric acid 

Cyanate 

Cyanide 

process 
Cyanohydrin ம 

synthesis 

Mean free path 

Average speed 

Mean activity co-efficient 
Mean square velocity 

Root mean squate velocity Ve 
Sulphonamide



சல்பாமருந்து + 

சல்பினிக்கமிலம் .. - 

சல்பூரசமிலம் .. 

சல்பூரசுநீரிலி + 

சல்பூரயில்குளோரைட்டு 

சல்பூரிக்கமிலம் - ., 
சல்பூரிக்குநீரிலி 

சல்பேற்று ' 

சல்பைட்டு க்க 

சல்பைற்று கி 

சல்போசயனைட்டு ; 

சல்போவொட்௫லிக்கமிலம் 

சல்போனிக்கமிலம் .. 

சல்போனேற்றம் ன 

சல்போனைலாதல் 

சல்வாசன் 

சலவைக்கல் 

சலவைச்சோடா 

சலிலைலிடிகைட்டூ .,. 

சலிசிலிக்கமிலம் .. 

சலிபீற்றுநீர் 

சலோல் oe 

சவ்வு oe 

சவ்வூடுபரவல் 

சவ்வூடுபரவலமுக்கம் 

சவ்ஷூடுபரவற்குணகம் 

சவ்வூடுபரவற் பாய்ச்சல் 

சவர்க்கார நுரை .. 

சவர்க்காரம் கக 

சவர்க்காரமாக்கல் ..- 

சற்கடோனி கக 

சற்கோப்பைரைற்று ன் 

சற்கோலைற்று ve 

 சறுக்குதளம் க்க 

Sulphinie acid 

Sulphurous acid 

‘anhydride’ 

Sulphuryl chloride 

Sulphuric acid 

anhydride 

Sulphate 

Sulphide 

Sulphite 

Sulphocyanide 

-Sulphoxylie acid 

Sulphonic acid : 

* Sulphonation 

Sulphonylation 

Salvarsan 

Marble 

Washing soda 

Salicylaldehyde 

Salicylic acid 

Chalybeate waters 

Salol 

Diaphragm, Membrane 

Osmosis 

Osmotic pressure 

co-efficient 

flow ் 

Soap lather 

Soap 

Saponification 

Chalcedony 

Chalcopyrite 

Chalcolite 

Glide piane 
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௪௩ 

சாடி 

சாதாழைச்சாம்பர் 

சாதாமைச்சாம்பல் . 

சாதிலிங்கம் 

சாதொனிட்சு 

சாம்பராக்கல் கக 

சாம்பனிற வாசனிக்கு 

சாம்பனிறவெள்ளீயம் 

சாம்பிராணியெண்ணெய் 

சாய்சதுரத்திண்மக் கந்தகம் 

சாய்சதுரத்திண்மத் தொகுதி 

சாய்சதுரத்துண்ம வெள்ளீயம் .. 

சாய்வு வி௫தம் 

சாயம் oe 

சார்நிலை oe 

சார்நிலைத்துணிபு 

சார் நிலைவிளைவு 

சாரடர்த்தி 

சாராமாறி 

சாவணம் 

சாள்சின்விது 

சான்சுகளெளசர்முறை 

Jug, Jar 

Seaweed ash 

Kelp 

Vermilion 

Sardonyx 

Cineration 

Grey arsenic 

tin 

Benzene 

Rhombic sulphur 

system 

tin 

Gradient, Slope 

Dye 

Orientation 

Orientatoin 

effect 

Relative density 

_ parameter 

Forceps 

Charles’ law 

Chance-Claus process



சி 
சிக்கலயன் . . 

(இக்கலுப்பு oe 

சிக்கற்சேர்வை ன 

சிங்கு ட 
- இற்கைற்று ல்க 

சித்துக்கமிலம் .. 

சித்திரல் 

சித்திரனிலால் 

சித்தன் ee 

சிதரைற்று 
சிதறுஞ் செறிவுவளைகோடுகள் 

சிதறுதல் 
சிதைதல் னக 

சிதைந்த 
ததைவளவு 

சிபிரிங்க்ெறாக்கம் .. 

சிபினல் . 

சிமோற்று oe 

சிமோற்றைற்று ++ 
Pirsaecir லக 

் சில்லிவெடியுப்பு 

சில்வைன் : 

சிலிக்கல்முறை a 

சிலிக்கன் 

சிலிக்கன்காபைட்டு .. 

சிலிக்கன்வெண்கலம் 

சிலிக்கனாற்குளோரைட்டு 

சிலிக்கனாற்புளோரைட்டு 

சிலிக்கனீரொட்சைட்ட 

சிலிக்கனை 'தரைட்டு .. 

சிலிக்கா oe 

சிலிக்காசெல் os 

சிலிக்கேற்று 

சிலிக்கோகுளோரபோம் 

சிலிக்கோபுளோரைட்டு 

சிலிக்கோபோமிக்கமிலம் 

wo 

அர 

Complexion 

salt 

compound 

Zine 

Zincite 

Citric acid 

Citral 

Citronellal 

Cystine 

Siderite 

Scattering intensity curves 

Scatter ் 

Degenerate 

Degenerate 

Degeneracy 

Spring’s reaction 

Spinel , 
Smalt 

Smaltite 

Zircon 

Chile saltpetre 

Sylvine 

Silicol process | 

Silicon 

carbide 

bronze 

tetrachloride 

tetrafluoride 

dioxide 

hydride 

Silica 

Silica gel 

Silicate 

Silico chloroform 

fluoride 

formic acid
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சிலிக்கோமெதேன் .. ன 

. இலிக்கோவெதேன் .. 

தலிக்கோவொட்சாலிக்கமிலம் 

சிலிசக்கமிலம் 

சிலேற்றுப்படிகாரம் . . 

சிவுசோதனை 

சிவுமூலம் 

சிற்றுருண்டை 

சிற்றுறுதிச்சமநிலை . . 

சிற்றுறுதியான 

சிற்றேற்றம் (தெலுத்தா) 
சிற்றைலற்ககோல் 

" இறப்பு 

சிறப்பியல்பாக்கம்' 

சிறப்பியல்பு 

சிறிதளவு 
சிறுக்கி 

சிறுகிருமிகள் 

சிறுகுண்டழுத்தி 
சிறுகுண்டு 
சிறுகுமிழி 
சிறுகுமிழிப்புரதம் .. 

சிறுதுடுப்பு 
சிறுதுணிக்கை 

சிறுநீரகச்சுரப்பு .. 

சிறுநீரகமேற்பட்டைத் திரும்பற்றூண்டி 

சிறுநீரகமேற்பட்டைத்தூண்டி 

சிறுநீருப்பு 
அசின்கொனீன் 

அினமிக்கமிலம் 

Silico methane 

ethane 

oxalic acid 

Silicic acid 

Shale alum 

Schiff test 

base 

Globule 

Metastable equilibrium 

Metastable 

Small increment 

Cetyl alcohol 

Optimum 

Characterisation 

Characteristic 

‘Trace 

Clamp 

Bacteriods 

Pellet press 

Pellet 

Globule 

Globular protein 

Spatula, 

Corpuscle 

Adrenalin 

Adreno corticotropic hormone 

Adrenal cortical hormone’ 

Urea 

Chinchonine 

Cinnamic acid .



௪ 

தியம் ar ௪௪ 

சசெல்மெதொட்சித்துணிதல் .. 

மஞ்சினோசோனாக்க 2 

சமஞ்சமாட்டினர் உருக்குமுறை 

சீமந்து 2 

சமந்துச்சேர்க்கை உருக்குமுறை . 

சமந்துச்சேர்க்கைமுறை லச 

சமந்தைற்று ் 
ராக்கி ச 24 

இரியம் ve லச 

திலின்பச்சை ee oe 

சவசத்துக்குழி ன தன 

சீவல் ் ச 

சிற்றாவழுத்தம் ல்க 

சீனாக்காசம் லச ட் 

கா... 

Caesium 

Zeisel methoxy determination 

Siemens’ ozoniser 

Siemens—Martin steel process 

Cement 

Cementation steel process 

process 

Cementite 

- Regulator 

Cerium 

Scheele’s green 

Vacuole 

Shavings 

Zeta, potential 
Alum
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சுக்குரோசு 

சுட்டி 
சுடர் க os 

சுடர்க்கரி 

சுடர்நிலை 

சுடர்வலை 

சடாடுப்பு a 

சுடரின்றிப்புகைதல் . . 

சுண்ணாம்பின்மேற்பொசுபேற்று . . 

சுண்ஸஷம்பு 

அண்ணும்புக்கல் 

அண்ணாம்புநீர் 

சண்ணாம்புப்பாறை .. 

சண்ணாம்பொளி 

சுபெரிக்கமிலம் 

சுரப்பு .. 

சுருக்கயககனவளவு .,. 

சுருக்யெநிலைச்சமன்பாடு 

சுருக்கவமுக்கம் 

சுருக்கயேவெப்பநிலை . . 

சுருளி. 

சுருளிச்சங்கிகள் 

சுருளொரடுக்க 

சுவடு 

சுவாலை 

சுவாலைச்சோதனை 

சுவாலைத்தாக்கம் 

சவாலை நிறங்கொள்ளல் 

சுவாலைநிறம் 

சுவாலை நிறமாலைகள் 

சுவாலையமைப்பு 

சுவாலையின் ஒளிர்வுத் திறன் 

சுவாலைவலையங்கள் . . 

சுவித்தெரியன் 

சலீச்சசின்சோதனைப்பொருள் 

Sucrose 

Pointer 

Flash 

Lamp black 

Flash point 

Mantle 

Burner 

Smouldering 

Superphosphate of lime 

Lime 

Limestone 

Lime water 

Calcite 

Limelight 

Suberic acid 

Emanation 

Reduced volume 

equation of state 

pressure 

temperature 

Spiral 

chains 

Worm condenser 

Trace 

Flame 

test 

reaction 

coloration , 

coloratoin 

spectra 

Structure of flame 

Luminosity of flame 

Zones of a flame 

Zwitterion, 

Schweitzer’s reagent
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சுவீன்பேட்டர்பச்சை . . Schwein-Furter green 

சுழல்பனளிங்குமுறை . - Rotating crystal method 

சுழவிணையிணைப்பு oe Coupling 

சுழற்சிச்சததி Energy of rotation - 

அழற்சிநிறமாலைகள். . Rotational spectra; Rotation spectra 

சுழமற்சிப்பிரிக்கை Rotatory dispersion 

சுழற்சிமாறிலி Rotation constant 

சூ 

சூத்திரம் oe லக .. Formula 

சூல்கெல்வினர் விளைவு - Joule-Kelvin effect 

சூல்சாடியர் விதி -« Schulze-Hardy rule 

சூல்தொமிசனர் விளைவு. ல -« Joule-Thomson effect 

சூளை Kiln
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செ 

செங்கல் 

செங்குத்ததிர்வுகள் . . 

செங்குருதித்துணிக்கைக்கரைசல் . . 

செஞ்சூடான 

செதுக்கல் க 

செந்நிறக்&ழ்க்க இர்வீசல் 

செந்நிறக்&ம் நிறமாலைகள் 

செப்பாசனைற்று 

செப்புக்கந்தகக்கல் ., 

செப்புக்கொதிகலம் .. 

செப்புச்சல்பேற்று .. 

செப்புப்பரவொட்சைட்டூ 

செப்புப்பொசுடைட்டு. . 

செப்பொலிறி 

செம்பாடச்சாயம் 

செம்பு 

செம்பொசுபரசு 

செம்மையாக்கல் ., 

செய்கை 

செய்கைமுறை 

செய்துகாட்டல் 

செய்முறையிரசாயனவியல் 

செயற்கைக்காற்று 

செயற்கைமுறைவளமாக்ககெள் 

செயன்முறை 

செயோலைற்று 

செரிவிற்றினோவுதுணிதல் 

செருசைற்று 
செல்லோசோல் 

செல்லோப்பேன் 

செலத்தீன் 

செலனிக்கமிலம் 

செலனியக்கலம் 

செலனியங்குளோரைட்டு 

செல்னியசமிலம் 

Brick 

Perpendicular vibrations 

Haemolydes 

Red hot 

Etching 

Infrared radiation 

spectra 

Copper arsenite 

pytites 
boiler _ 

sulphate 

peroxide 

phosphide 

glance 

Red litmus 

Copper 

Red phosphorous 

Improvement 

Process 

Manipulation 

Demonstration 

Practical chemistry 

Artificial air 

fertilisers 

Procedure 

Zeolite 

Zerewitinof determifation 

Cerussite 

Cellosol 

Ccllophane 

Celestine 

Selenic acid 

Selenium cell 

chloride 

Selenious acid



'செலனியம் . 
 செலனியமீரொட்சைட்டு 

செலனியமூவொட்சைட்டு 

'செலனியமைதரசனீக்கல் 

செலனைற்று 

செலுத்துகைக்குணகம் 

செலுத்துசெல்வாக்கு 

'செலுலோசு 

'செலுலோயிட்டு 

'செவ்வந்இக்கல்' 
'செவ்வீயம் 

செறிந்த 
செறிந்த நிறமாக்கல் 

'செறிந்தவியல்புகள் . . 

'செறியமிலம் 

செறிவு 
செறிவுக்கலங்கள் 

'செறிவுமுனைவாக்கம் 

'செனீவாமுறைப்பெயரீடு 
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Selenium 

_, dioxide 

trioxide 

dehydrogenation 

Selenite 

Transmission co-efficient 

Directive influence 

CeHulose 

Celluloid 

Amethyst 

Red lead 

Concentrated 

Intense coloration 

Intensive properties 

Concentrated acid 

Concentration, Intensity 

Concentration cells 

polarisation 

Xenon 

Geneva system of nomenclature
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சே 

சேணப்புள்ளி 

சேதனவுறுப்பமிலம். . 

சேதனவுறுப்பிரசாயனவியல் 

சேதனவுறுப்புத் திரவக்கூழ்க்கரைசல் 

சேதனவுறுப்புப்பு 

சேப்பெக்குமுறை 

சேமன்வெள்ளி 

சேமனைற்று 

சேமிப்புக்கலன் 

சேர்க்சை டக 

சேர்க்கைத் தத்துவம் 

சேர்க்கோனியம் 

சேர்க்கோனியா 

சேர்வை 

சேருங்கனவளவுகள் 

சேருங்கனவளவுவி இ 

சேருநிறை oss 6 
சேருறிறைவிது +. we 
சேற்றுவாயு os கச 

௬௭. 

we 

we 

Saddle point 

Organic acid 

chemistry 

Organosols 

Organic salt 

Serpek process 

German. silver 

Germanite 

Accumulator 

Synthesis 

Combination principle 

Zirconium 

Zirconia 

Compound 

Combining volumes 

Law of combining volumes 

Combining weight 

Law of combining weights 
Marsh gas



சைமேசு 

சைவிதீன் 

சைலீன் 

சைஞனாக்களி 

சொ 

சொட்சிலெற்றுவேறாக்கல் 

சொட்டன்போமானர்தாக்கம் 

சொல்வேமுறை ., 

சொவியோஸணி 
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Zymase 

Xylidine 

Xylene 

China clay 

Soxhlet extraction 

Schotten-Baumann reaction 

Solvay process 

Soffioni
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Gant 

சோக்கு உட Ghalk 
சோடாச்சண்ணாம்பு .. ன .. Soda lime 

சோடாமைட்டு த .. Sodamide 

சோடியங்கந்தகக்காபனேற்று -» Sodium thiocarbonate 

சோடியங்கந்தகச்சல்பேற்று , 2 thiosulphate 
சோடியங்கந்தகவந்திமனைற்று .. ன thioantimonite 
'சோடியங்காபனேற்று carbonate 

'சோடியங்குரோமேற் று chromate 

சோடியஙகுளோரேற்று chlorate 
சோடியங்குளோரைட்டூ chloride 
சோடியங்கோபாற்றிநைத் இரைற்று கச cobaltinitrite 
சோடியஞ்சயனைட்டூ .. - + cyanide 
சோடியஞ்சல்பேற்று ன a sulphate 
'சோடியஞ்சல்பைட்டு . . sulphide 
சோடியஞ்சல்பைந்று sulphite 
'சோடியஞ்சிஙகுரனயிலசற்றேற்று 

zinouranylacetate 
சோடியஞ்சிலிககேற்று silicate 
சோடியஞ்சிலிக்கோபுளோரைட்டு 

slicofluoride 
சோடியந்தந்தேற்று. . tungstate 
சோடியந்தீப்பொசுபேற்று 

pyrophosphate 
சோடியந்தீப்போரேற்று 

pyroborate 
சோடியநாற்போரேந்று 

tetraborate 
சோடியநாற்றயனேற்று 

tetrathionate 
'சோடியநேர்பொசுபேற்று 

orthophosphate 
சோடியநைத் இரசோபெரிசயனைட்டு 

nitrosoferricyanide 
'சோடியநைத் திரேற்று nitrate 
சோடியநைத இரைற்று nitrite 
சோடியநைத் இரோபிரசைட்டு nitroprusside 
"சோடியம் + Sodium 
சோடியம்பரகாபனேற்று 

percarbonate 

'சோடியம்பரசல்பேற்று . oe “persulphate 
'சோடியம்பரபோரேற்று .. . perborate 
சோடியம்பரவயடேற்று 

periodate 
சோடியம்பரவொட்சைட்டு 

peroxide 
'சோடியம்பல்சல்பைட்டு ல ல polysulphide 
'சோடியம்புரோமைட்டு a இ bromide 
'சோடியம்புளோரைட்டு 

‘ fluoride



சோடியம்பெரைற்று. , 

சோடியம்பொசுபேற்று 

சோடியம்வெள்ளிக்கந் ,தகச்சல்பேற்று 

சோடியமசைட்டு ் 

சோடியமமோனியமைதரசன்பொசுபேற்று 

சோடியமலுமினியம்புளோரைட்டு 

சோடியமனு)சிலிக்கேற்று 

சோடியம னுபோரேற்று 

சோடியமனு விருசல்பைற்று 

சோடியமாசந்தோசயனைட்டு 

சோடியமாசனைற்று .. 

சோடியமிரசக்கலவை 

சோடியமிருகாபனேற்று 

சோடி யமிருகுரோமேற்று 

சோடியமிருதயனேந்று 

சோடியமீரைதரசன்தீயத் தஇமனேற்று 

சோடியமீரைதரசன்பொசுபேற்று 

சோடியமுபகுளோரைட்டு 

. சோடியமுபசல்பைற்று 

சோடியமுபநைத்்திரைந்று 

சோடி யமுபபொசுபைற்று oe 4 

சோடியமைதரசன்காபனேற்று 

சோடியமைதரசன்சல்டைட்டூ 

சோடியமைதரைட்டு . . 

சோடியமைதரொட்சைட்டு 

சோடியமொட்சைபட்டு. . 

சோடியமொனறரைக்காபனேறந்று 

சோடியமொன்றரையொட்சைட்டு 

சோடியமோரொட்சைட்டு 

சோடியமெளரோக்ந் தகச்சல்பேற்று 

சோடியமெளரோசல்பைட்டு ் 

சோடியவழுத்தி 

சோதரிலர்முறை 

சோதனை 

சோதனைக்குழாய் 

சோதனைசெய்தல் 

சோதனைப்பொருட்டட்டு 

சோதனைப்பொருள் .. 

சோனர்முறை 
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Sodium ferrite 

phosphate 

silver thiosulphate 

azide ் 

ammonium hydrogen 
phosphate 

aluminium fluoride 

metasilicate 

metaborate 

metabisulphite 

argentocyanide 

arsenite 

amalgam 

bicarbonate 

dichromate 

dithionate 

dihydrogenpyroantimonate 

dihydrogenphosphate 

hypochlorite 

hyposulphite 

hyponitrite 

hypophosphite 

hydrogen carbonate 

sulphide 

hydride 

hydroxide 

oxide 

sesquicarbonate 

sesquioxide 

monoxide 

aurothiosulphate 

aurosulphide 

‘press 

Schorder-Grillo process 

Test 

tube 

Investigation 

Reagent shelf 

Reagent 

Schonherr process
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த . ‘ 

தக்கை. ன ல -. Cork 
தக்கைதிருடி -.., an . screw 
SEOE SKM EHH borer 
தக்கையமுக்கி presser 
தகட்டுக்கந்தகம் .. +» Tabular sulphur 
தகடு . +. -. Foil L 
தகனக்கண்ணாடி .. . ++ Combustion glass 
தகனத்துணை Supporter of combustion 
,தகனத்துணையிலி Non-supporter of combustion 
,தகனப்பாகுபாடு +» Combustion analysis 
தகனம் oo >» Combustion 
தகனமாகத்தக்க .. Combustible 
தகனவெப்பதிலை Temperature of combustion 
தகனவெப்பம் Heat of combustion 
தகனவோடம் - Combustion boat 
தங்குதன் vs + -. Tungsten 
தங்குதன்மூவொட்சைட்டு trioxide 
தங்குதனுருக்கு ன . steel 
குங்குதிக்கமிலம் .. + -. Tungstic acid 
தசமநேர்க்கரைசல் ., . . -+ Decinormal solution 
தட்டைகத்தொட்டி .., உர் 
,தட்டைத்தொட்டிச்சாயம் dyes 

தட்டையடிக்குடுவை . , Flat bottom flask 
தடுப்பு Barrier 
குடை 

+» Resistance 
தண்டு -. Stem 
தணல் உ பே 
தணித்த ஆடிச்கல்வானோமானி . , Damped mirror galvanometer குத்துவம் 

Principle 
தந்தக்கரி 

Ivory black 
,தயசோல் 

Thiazole 
தயமீன் 

‘Thiamine 
,தயற்றேசு 

Diastase 
தயனமைற்று 

Dynamite தயனைல்குளோரைட்டு 
Thiony! chloride தயாத்தரசியின் சமன்பாடு Dieterici’s equation



ச் 

தய்த்தரசியின் வாயுச்சமன்பாடு 

தயிருருப்படிவு 
தயோபீன் 

தயோஷவூரியா 

தரவு 
தராசினுணர்திறன் . . 

தராசு 

,தராசுக்கோல் 

தரைநிலை 

தீல்லியம் 

தலீக்கமிலம் 

தலீச்குநீரிலி 

தலீமைட்டூ (தலிமைட்டு) 

தலீன்றாக்கம் . 

SOE ஒம் 
தலைப்பன்னிகள் 

தலையீட்டுமானி 
தலையீடு 

தவாளித்தவடி தாள் 
தவிர்க்க Sb SSS 

திளர்த்துகைநேரம் .. 
தளரல்விளைவு 

தற்கடத்துதிறன் 

தீற்சுழற்சி 
தற்பிரகாசமான 

தற்பிரிக்கை 

தீற்றடை 

தற்றாக்கவீதம் 

தன்மயமாக்கல் 

தன்முறிவு 
தன்மை ட 

தன்மைமாறுதிலை , 

தன்மைமாறுபுள்ளி 

தன்மைமாறுநூலகங்கள் 

தீன்மைமாறுவெப்பநிலை 

தன்வயத் தகனம் 
தன்வயமான 

தன்வெப்பம் 

Dieterici’s gas equation 

' Curdy precipitate 

Thiophene 

.. Thioures 

Data 

Sensibility of a balance 

Balance 

Beam of a balance 

Ground state 

Thalliom 

Phthalic acid 

anhydride 

Phthalimide 

Phthalein reaction 

Reciprocal ohm 

Head phones 

Interferometer 

Interference 

Fluted filter paper 

Negligible 

Time of relaxation 

‘Relaxation effect 

Specific conductivity 

rotation 

Self-Iuminous 

Specific dispersivity 

resistance 

reaction rate 

Assimilation 

Specific refraction 

Tendency 

Transition state 

point 

Transitional elements 

Transition temperature 

Spontaneous combustion 

Spontaneous 

Specific heat
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தன்னயனாக்கம் 

தன்னியக்கத் தந்திரம் 

தன்னியல்புள்ள 

தன்னீர்ப்பு 

, தன்னீர்ப்புப்போத்தல் 

துன்னூக்கம் . 

தன்னூக்கற்றாக்கம் ., ‘sed 

தீனிப்பூச்சியம் 

தனிமையாக்கல் 

தனிமையாக்கியதொகுதி 

தனியளவுத்திட்டம் ., 

தனியற்ககோல் 

தனிவெப்ப நிலை 

Self-ionization 

Automatic device 

Characteristic 

Specific gravity 

gravity bottle 

Autocatalysis 

Autocatalytic action 

Absolute 

Zero 

Isolation 

Isolated system 

Absolute scale 

alcohol 

temperature



தா: 

தாக்கம் 

தாக்கக் கதிர்கள்... ன 

தாக்கந்தடுபொருள் . . 

தாக்கப்படாமை 

தாக்கப்படாவிரும்பு . . 

தாக்கமானி 

தாக்கயின்சுதைனர்விதி 

காக்கவரிசை ன ன 

தாச்சலீதக்குணகம் (தொழிற்பாட்டுக்குணகம்) 

தாக்கவீதம் (தொழிற்பாடு) 

தாக்கஷக்கத்தின் இருமைகச்கொள்கை 

தாக்கஷக்கம் 

தாக்கவெப்பம் 

தாக்கவேகம் ௦ 

தாக்காத 

தாச்ினின்பாய்பொருள் 

தாக்குதல் 

தாக்குந்திணிவு 
தாக்குதைதரசன் 

தாக்குபொருள் 

தாங்கற்கரைசல் 

தாங்கற்கொள்ளளவு 

காங்கற்றாக்கம் 

தாங்க 

தகாங்குகரைசல் 

தாங்குவளையம் 

தாட்டர்ச்சாரம். 

தாட்டரெமற்றிக்கு” ., 

காட்டுண்டுநிறம்வகுமுறை 
தாத்தாரிக்கமிலம் 

தாது 

தாந்தலம் 

தாந்தலைற்று 
தாமிரப்பைந்துரு 

தாய்த் திரவகம் 

தாய்த்தெ ரகுதி 
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Reaction, Action 

Actinic rays 

Inhibitor 

Passivity 

Passive iron 

Actinometer 

Stark- Einstein law 

Order of reaction 

Activity coefficient 

Rate of reaction 

Dual theory of catalysis 

Catalysis 

Heat of reaction 

Reaction velocity 

Inactive 

Dakin’s fiuid 

Act 

Active mass 

nitrogen. 

Reactant 

Buffer solution 

capacity 

action 

Tank 

Buffer solution 

Stirrup 

Cream of tartar 

Tartar emetic 

Paper strip chromatography 

Tartaric acid 

Ore 

Tantalum 

Tantalite 

Verdigris 

Mother liquor 

Matrix
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தாரை 

தாரைவாய் 

.தாலநெய் 

.தாவரசங்கமவிரசாயனவியல் 

தாழ்தீதல் 

தாழ்த்தலேற்றலமுத்தங்கள் 
தாழ்த்துங்கருவி 
தாழ்த்து சுவாலை 

தாழ்த்துதல் 
 தாழ்நிறங்கொடுச்கின்ற 

தாழ்வு 
தாதி 
தாள் os 

தாற்றனின்பகுதியமுக்கவிதி 

தாற்றனின்பல்விதேசமவி தி 

தாற்றனின்லிதி 
தாற்றனினணுக்கொள்கை 

தானசுக்குளோரைட்டு 

தானசச்சல்பேற்று .. 

தானசச்சல்பைட்டு 

தானசுநைத்திரேற்று 
,தானசொட்சிக்குளோரைட்டு 

தானசொட்சைட்டு 

தானாகநிகழுன்ற .. 
தானாகறிகழுமுறை .. 
தானாயொட்சியேற்றுகை 

தானிக்கமிலம் 

தானிக்குக்குளோரைட்டு 

தானிக்குச்சல்பைட்டு 

தானிக்கொட்சைட்டு . , 

கானியலின் கலம்... 

தானின் 

தானேபதின்ற 

தானேற்று 
தானைற்று 

Jet 

Spout 

Palm oil 

Bio-chemistry 

Reduction 

Redox potentials 

Reducing agent 

flame 

Reduce 

Bathochromic 

Depression 

Trough 

Stand 

Dalton’s Law of Partial Pressure 

Law of Multiple Proportion 

law 

atomic theory. 

Stannous chloride 

sulphate 

sulphide 

nitrate 

oxychloride 

oxide 

Spontaneous 

process 

Auto-oxidation 

Stannic acid 

chloride 

sulphide 

oxide 

Daniell’s cell 

Tannin 

Self-registering 

Stannate 

Stannite



தி 
தங்கல் 

திரித்தனின் 
இசுபுரோசியம் :.. ன 

'தஇசைக்கோரியல்பு (சமனில், திருப்பம்) 

,தசைகொண்டவலுவளவு 

'திசைவிற்சத் தஇிச்சொட்டெண் 

ட்டம் 

திட்டமான நிலை 

திட்டவிசதசமவிதி 

,தஇணடல்விளைவு 

இண்டற்கூம்பு 

திண்மக்கரைசல் 

திண்மத்தோற்றத்தடுப்பு 
திண்மத்தோற்றவிரசாயனவியல் 

திண்மம் 

திண்மமாதல் 

,திண்மவளைகோடு 

'தண்மவெரிபொருள் 

இணிவுக்காப்பு 

திணிவுக்காப்புவிதி .. 

திணிவுத்தாக்கம் 

திணிவுத்தாக்கவிதி . . 

திணிவுநிறமாலைபதிகருவி 

திணிவுப்பேற்றுத் திறன் 
,இணிவுவேகம் 

,திணிவெண் . 

திப்பெலினெண்ணெய் 

திபினைற்று உ 
Heir 

.தியரிக்கமிலம் 

இரண்டகட்டிக்கூம் .. 
திரவக்கந்தகம் 

இிரவக்கூழ் 

திர வச்சந் ,தியழுத்தம் 

Bras Hy 

இரவப்பளிங்குகள் | 
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Tincal 

Digitonin 

Dysprosiun 

Anisotrophy 

Directed valence 

Azimuthal quantum number 

Precision 

Steady state 

Law of definite proportion 

Tyndal effect 

cone 

Solid solution 

Steric hindrance 

Stereochemistry 

Solid 

Solidification 

Solidus curve 

Solid fuel 

Conservation of mass 

Law of conservation of mass 

Mass action 

Law of mass action ‘ 

Mass spectrograph 

susceptibility 

Momentum 

Mass number 

Dippel’s oil 

Stibinite 

Stibine 

Stearic acid 

Coagel 

Liquid sulphur 

Sol 

Liquid junction potential 

state 

crystals
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திரவம் 

,திரவவளைகோடு 

,திரவவிரிபடலம் 

இிரவவெரிபொருள் . . 

தள் 

திரளுதல் 
'இராட்சமது 

இிராட்சைவெல்லம் .., 

தரிடிமைந்து 
திரித்தோபேன் 

திரிபு . 

திரிவுமுனைவாக்கல் . . 

திருகாணிக்கெளவி ,. 

திருகாணியச்சுச்கள் ., 

திருகாணியமிழ்த் இகள் 

இிருகயெவிரிவு 

திருத்தம் 
திரும்பல் 

தில்பீன் 

திவார்குப்பி 

திறந்ததொகுதி 

திறந்தவடப்புமுறை .. . 
திறந் தவுலைமேடையுருக்கு 
திறந்தவைப்பு 

Liquid _ 

Liquidus curve 

Liquid expanded films 

fuel. * 

Aggregation, Lump 

Coagulation 

Wine 

Grape sugar 

Tridymite 

Tryptophane 

Modification 

Distortion polarisation 

Screw clip 

axes 

plungers 

Throttled expansion 

Accuracy, Correction 

Deflection 

Stilbene 

Dewar flask 

Open system 

, hearth process 

steel 

Exposure



8. 
, இக்கல் 

இக்களிமண் 

இக்கற் கண்ணாடி 
இக்கன்முறை 

இக்குச்சிகள் 

இச்ச்பூரயில்குளோரைட்டு 

இச்சல்பூரிக்கமிலம் 

இசலெண்ணெய் 

தீந்தபடிகாரம் 
இப்பற்றுகை - . 

இப்பொசுபோரிக்கமிலம் 

இப்போரிக்கமிலம் 

இப்போரெற்று 

,தபற்றாத 
Sines பட்ட டா ae 

இயணைகருவி 

இயந்இிமனிக்கமிலம். . 
இயாசனிக்கமிலம் 

தீயாசீனியசமிலம் 

இயாற்பகுப்பு 
இயிலிட்டுமினுக்கல் . 

தீர்த்தல் 4 ௦ கக 

'இலிசைதரோக்காபன் oe 

இவிரீசுநுறை 

“ இ? விளைவு 
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.. Fint 

Fire clay 

Flint glass 

Deacon process 

Matches 

Pyrosulphuryl chloride 

Pyrosulphauric acid 

Diesel oil 

Burnt alum 

Inflammation 

Pyrophosphoric acid 

Pyroboric acid 

Pyroborate 

Fireproof 

Nauseous odour 

Fire extinguisher 

Pyroantimonic acid 

Pyroarsenic acid 

Pyroarsenious acid 

Pyrolysis 

..’ Fire polishing 

Quench 

Diels hydro carbon 

De Vries Method 

“T” effect
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தூ 

துடைப்பம் 

துணிதல் 

துணைத் தாக்கங்கள் ... 

துணைநியமம் 

துணைநொதகிச்சக்து . . 

துணையனுசுரம் 

துணையுப்புவிளைவு 
துணைவலுவளவு 

அத்தத்தைலம் 
துத்தம் 
துத்தேரியம் 

அப்பரக்கிப்பஞ்சு 

துரநீதியங்காபனேற்று 

துரந்தியங்குளோடைட்டு 

துரந்தியஞ்சல்பேற்று 
அரந்தியநைத் திரேற்று 
துரந்தியம் 
துரந்தியம்பரவொட்சைட்டூ 

துரத்தியம்புளோரைட்டு 

அரந்தியமை தரொட்சைட்டு 

துரந்தியமொட்சைட்டு 

துரந்தியனைற்று 
துரப்பீன் 

துரலுமின 

gig: 

BEF 
துருட்டுசமன்பாடு 

துருப்பிடித்தல 
துருவல் 
துலக்கம் oe 

துலோன்பெற்றிற்றா்லிஇ 

துவககுலோகம் 

துவகருவெடி மருந்து 
அவர்ப்பான (இறுக்குன்ற) 
துழாவுலை 

துரி 

துளிநிறைமுறை - 
அளிபுனல் 

துளைகருலி 
துளைகள் 

துளைகளுடைய 

Brush 

Determination 

Secondary reactions 

standard 

Coenzyme . 

Second harmonic 

Secondary salt effect * 
Auxiliary valency 

Oil of Vitriol 

Vitriol 

Deuterium 

Gun cotton 

Strontium carbonate 

chloride 

sulphate 

nitrate 

Strontium 

peroxide 

fluoride 

hydroxide. 

oxide 

Strontianite 

Tropine 

Duralumin 

Blue vitriol 

vitriol 

Drude equation 

Rusting 

Turnings 

Lustre 

Dulong and Petit Law 
- Gun metal 

powder 

Astringent 

Puddling furnace 
Drop 

weight method! 

Dropping funnel 
Borer 
Holes 
Perforated



தூ 

ஞூண்டல்விளைவு 

ஞாண்டற்காலம் 

தாண்டற்சுருள் 

தூண்டி - 

ஞாண்டியசமச்சீரின்மை 

தூண்டியமின்றிருப்புஇறன் 
தூண்டியருனைவாக்கம் 

ஞாண்டியவொட்சுயேற்றம் 

ஞாண்டுவிளேவு 

ஞூதீர் oe 

ஞாமாசின்நீர்த்தொகுப்பு 

ஹதூய்தாக்கல் 

ஞய்தாக்க 

தூய்தாக்கியமதுசாரம் 

தூாய்மையரக்கல் 

ஞாய்மையாக்்க 

தூயவமிலம் 

தூயவற்ககோல் 

தூலியம் 

தூறுவீற்படிவு 
தூறுவீழல் 
தூாளாக்கல் 

மரி, நி, B 18088 (8/59) 

‘A15 

Induction effect 

Period of induction 

Induction coil 

Promoter 

Induced dissymmetry 

electric moment 

polarisation 

oxidation 

Inductive effect 

Pure water 

Dumas synthesis of water 

Purification 

Purifier 

Rectified spirit 

Refine 

Detergent 

Pure acid 

alcohol 

Thulium 

Flocculent precipitate 

Flocculation 

. Levigation



AT6 

இத 

தெக்கலின் 

தெக்கேன் 

தெத்திராடிமைற்று. . 

தெத்திரின் 

தெத்துரோசு 

'தெந்தலவுமாற்றி 
தெப்பீன் 

மிதபை 

தெபையுக்லர்கொள்கை 

தெரத்தலிக்கமிலம் . . 

தெரிலீன் 

தெரோயிட்டூ 

தெரோல் ட 

தெல்லூரிக்கமிலம் .. 

தெல்லூரியங்குளோரைட்டு 

தெல்லூரியம் 

தெல்லூரியமீரொட்சைட்டு 

தெல்லூரைட்டு 

தெல்லைற்று 

தெலுத்தாக்கந்தகம் 
தெலுத தாவுலோகம் 
தெளிவாக்கல் 

தெளிவாக்குதல் 

தெறியுலை 
தென்னங்கரி 

Decalin 

Decane 

Tetradymite 

Dextrin 

Dextrose 

Tenteleff Converter 

Terpene 

Debye (unite) 

Huckel theory 

Terephthalic acid 

Terylene 

Steroid 

Sterol 

Telluric acid 

Tellurium chloride 

Tellurium 

dioxide 

Telluride 

Stellite 

Delta sulphur 

metal 

Clarification 

Clarify 
Reverberatory furnace 

Coconut charcoal



தே 
தேககோயிசு 

தேப்பதுகனிப்பொருள் 

தேப்பைநதைன் 

“ எல்” தேபபினியோல் 

தேபியம் 

தேமிற்று 
தேய்த்தகண்ணாடித தட்டூ 
தேவதாவின்கலப்புலோகம் 

தேவியினகாவல்விளககு 

தேறறம 
தேன 

தேன்கூடடுமேடை 

தேனபுலலினீலம 

தேனமெழுகு 

தேனாட்டினீலம 

தேனிருமபு 

தை 

தைததனசுக்குளோரைட்டு 

தைத தானிககமிலம். . 

தைதகதேனியம 

தையீனரறகுபபு 

தைரோசீன 

தைனமைநறு 
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Turquoise 

Turpeth mineral 

Turpentine 

“L” Terpineol 

Terbium. . 

Thermit 

Ground glass plate 

Devarda’s alloy 

Davy’s safety lamp 

Theorem 

Honey 

Bee-hive shelf 

Turnbull’s blue 

Bees wax 

Thenard’s blue 

Wrought iron 

Titanous chloride 

Titanic acid 

Titanium 

Diene synthesis 

Tyrosine 

Dynamite
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தொ 

தொக்கோபெரோல் .. 

தொகுத்தநார் 
தொகுதி 
தொகுதித்தொடர்பு. . 

“தொகுப்பு 
டு தாகுமுறையான .. 

தொகுமுறையிரசாயனவியல 

தொகைசாரியல்புகள் 

தொங்கல் ன 

தொங்கலுருமாற்றம் 

தொங்கற்கூழ் 

தொங்கிய 

தொட்டி 

தொடக்கச்சோதனைகள் 

தொடக்கத்திலுள்ள 

தொடக்கம 

தொடங்கு பொருள் 

தொடனிலைமாறுதன்மை 

தொடர்ச்சி 

'தொடர்ச்சிகள் 

தொடர்பு 

தொடரகம் ஃ 

தொடருன்ற உறிஞ்சல் 

தொடுகைக்கோணம் 

தொடுகைமாற்றி 

. தொடுகைமுறை 
தொபரைனர்மும்மைகள் 

தொபேதாக்கம் 

தொமசின்கழிவுபொருள் 

தெ £மிசெனின்வெப்பவிரசாயனமுறை 

தொலமைறறு 

தொலுயீன் 

தொலூயிக்கமிலம் . , 

தொலூயிடீன் 

தொலெனின் சோதனைப்பொருள் 

தொலைபன்னிவாங்்இ 

Tocopherol 

Synthetic fibre 

System 

Group relationship _ 

Synthesis 

Synthetic 

Synthetical chemistry 

Colligative properties 

Suspension 

Suspended transformation 

Suspensoid or Suspension colloid 

Suspended 

Bath 

Preliminary tests 

Initial 

Tnitium 

Raw material 

Thixotropy 

Continuity 

Sequences 

Relationship 

Continuum 

Continuous absorption 

Contact angle 

convertor 

process 

Dobereiner’s triads . 

Stobbe reaction 

Thomas’ slag 

Thomsen’s thermochemical method 
Dolomite 

Toluene 

Toluic acid 

Toluidine 

Tollen’s reagent 

Telephone receiver



தொழிற்சாலை 

தொழிற்படவிடல் 

தொழின்முறைமதுசாராம் 

தொழின்முறையிரசாயனவியல் . 

தொற்றிறீக்கி 

தொனன்சமநிலை 

தோ 

தோண்டி 

தோமல்லி 

தோரியனைற்று - 

தோரியா . 

தோரைற்று 

தோற்றப்பாடு 

தோற்றம் 

தோற்றவெப்பம் 

தோன்றுநிலை 

தோன்றுநிலையைதசசன் 
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Factory 

Treatment 

Industrial spirit 

Technical chemistry 

Disinfectant 

Donnan equilibrium 

Scoop 

Tourmaline 

Thorianite 

Thoria 

Thorite 

Phenomenon 

Appearance 

Heat of formation 

Nascent state 

hydrogen
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ந 

நகச்சூடான 

தஞ்சு ல 

நஞ்சுகொல்லி (அமுகலெதிரி) 

தடத்தை 

நடுநிலையாக்கக்காட்டிகள் 

நடுநிலையாக்கம் 

நடுநிலையாக்கல் வெப்பம் 

நடுநிலையுப்பு 
நடுநிலையொட்சைட்டூ. . 

நத்தயிலமீன் 

நத்தலீன் 
நத்தா 
நததின் 

நத்தோக்குவினோன் 
நத்தோமிக்கமிலம் , 

நத்தோமிற்குளோரைட்டு 

தத்தோல் 

நயம் 

நரம்புக்கல் 

நல்லுருகறகலவை .. 

நல்லுருகனிலை 

நவச்சாரம் 

நறகரைசல் 

நற்குளோரீன் 

,நறுக்யெவெல்லை 

தறுமணம் 

நனைததல் 

Lukewarm 

Poison 

Antiseptic 

Behaviour 

Neutralisation indicators 

Neutralization 

Heat of neutralization 

Neutral salt 

oxide 

Naphthyl amine 

Naphthalene 

Naphtha 

Naphthene 

Naphthoquinone 

Naphthoic acid 

Naphthoyl chloride 

Naphthol 

Advantage 

Onyx 

Eutectic mixture 

point 

Sal ammoniac 

Eusol 

Euchlorine 

Sheared boundary 

Fragrant odour 

Soak



நா 

'நாகக்காபனேற்று 

நாகக்குளோரைட்டூ .. 

நாகச்சல்பேற்று 

நாகச்சல்பைட்டூ 

நாகச்செப்பிணை 

நாகத்தீப்பொசுபேற்று 

நாகத்தூள் 
நாகத்தூள்காய்ச்சிவடித்தல் 

நாகநதேர்ரிலிக்கேற்று 

நாகப்பரவொட்சைட்டு 

நாகப்பெரிசயனைட்டு . . 

நாகம் த 

நாகம்பூசல் 

நாகம்பூசியலிரும்பு . . 

நாகம்பூசுதல் 

நாகமங்கனைற்று 

நாகமயக்கி 

நாகவமோனிய௰ம்பொசுபேற்று 

நாகவாசனைட்டு 

நாகஷரனமிலசற்றேற்று 

நாகவை தரொட்சைட்டு 

நாகவொட்சிக்குளோரைட்டு 

நாகவொட்சைட்டூ 

நாட்டம் 

நாடா 

நாணயவுலோகம் 

தார் ் 
நார்க்கொள்கை 

நாரமைப்பு 

நால்வலுவுள்ள 
நாலன்றொகுதிப்புள்ளி 

நாலீதைலீயம் 

நாற்குரோமேற்று 

நாற்குளோரோபிளாற்றினைற்று . . 

நாற்கோணத்தொகுதி 

ாற்கோணப்பளிங்கு 
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Zine carbonate 

chloride 

sulphate 

sulphide 

copper couple 

pyrophosphate 
dust 

dust distillation 

ortho silicate 

peroxide 

ferricyanide 

Zine 

Sherardizing 

Galvanised iron 

Galvanise 

Zine manganite 

blende 

ammonium phosphate 

arsenide 

uranyl acetate 

hydroxide 

oxychloride 

oxide 

Affinity 

Ribbon 

Coinage metal 

Fibre 

Fibrillar Theory 

Fibre structure 

Tetra-valent 

Quadruple point 

Tetra-ethyl lead. 

Tetrachromate 

Tetrachloroplatinite 

Tetragonal system 

crystal
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நாற்பகு தயமோனியச்சேர்வை 

நாற்போரிக்கமிலம் 

நாற்றயனிக்கமிலம் 

நான்முகத் திண்மம். . 

நான்மூலக்கூறுடைய 

நான்மெதைனலுப்புமூலம் 

Quarternary ammonium compound 

Tetraboric acid 

Tetrathionic acid 

Tetrahedron 

Quadri molecular 

Tetramethyl base



நி ் . 

நிக்கல் 

நிக்கல் வெள்ளி 

,நிக்கலரியம் 

நிக்கலாறமீன்குளோரைட்டூ 

நிக்கலீரொட்சைட்டு . . 

நிக்கலுருக்கு டட 

நிக்கலைதரொட்சைட்டு 

நிக்கலொளிறி 

நிக்கலொன்றரையொட்சைட்டு 

றிக்கலோரொட்சைட்டூ 

நிக்கற்காபனேற்று .. 

நிக்கற்காபனைல் 

நிக்கற்குளோரைட்டு . . 

நிக்கற்சயனைட்டு . ச 

,நிக்கற்சல்பேற்று 

நிக்கற்சல்பைட்டூ 

நிக்கற்றினிக்கமிலம். . 

நிக்கற்றின் 

நிக்கனாற்காபனயில் . . 

நிக்கனைத்திரேற்று .. 

நிக்குரோம் . 

நிகழ்தகவுக்காரணி . . 

நிபந்தனை 
நிமிளை .. . 

நியமக்கட்டில்லாச்சத்தி 

நியமக்கரைசல் 

நியமக்குடுவை 

நியமதாட்டம் 

நியமமின்வாயழுத்தம் 

,நியமவளவாக்கல் 

நியமவளவுக்கரைசல் . 

நி. வெ. ௮. (நியமவெப்பறிலையமுக்கம்) 

நியூக்களியோசைம்டு . . 

நியூக்ளியோத்தைற்று 

நியூக்ளியோப்புரதம் 

நியூக்ளேக்கமிலம் . . 

, நியூத்திரன 
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Nickel 

silver 

prism 

Nickel hexammine chloride 

. dioxide 

steel 

hydroxide 

glance 

sesqui oxide 

monoxide 

carbonate 

carbonyl 

chloride - 

cyanide 

sulphate 

sulphide 

Nicotinic acid 

Nicotine 

Nickel tetracarbonyl 

nitrate 

Nichrome 

Probability factor 

Conditon 

Bismuth 

Standard free energy 

solution 

flask 

affinity 

electrode potential 

Standardization 

Standard solution 

8. T. P. 

Nucleoside 

Nucleotide 

Nucleoprotein 

Nucleic acid 

Neutron
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,நியூலந்தினெட்டன்கூட்டத்தொடர்விதி 

நியோபிக்கமிலம் 

,நியோபியங்குளோரைட்டு 

நியோபியம் 

,நியோபியம் புளோரைட்டு 

நியோபேற்று 

நிரப்பி 

இிரம்பல் 

நிரமபலாவியமுக்கம் 

நிரம்பாத 

இிரம்பாமை 

'நிரம்பாவிலத் இரனகள் 

நிரம்பிய 

நிரம்பிய கரைசல் .. 

நிரம்பியவமிலம்  ., a 

நிரம்புதல் 
நிலக்கரி 

நிலக்கரித்தார் 

நிலக்கரிவாயு 

நிலக்£ல் (அசுபாற்று) 

நிலக்£ற்றைலம் 

நிலைததகாற்று 
நிலை த்தொடர்ச௪ச 

நிலைப்பண்பு 

நிலைப்பண்புச்சததி .. 

நிலைமாற்றம் 

நிலைமாறல் 

திலைமுறை 
நிலைமை 

நிலைமைச்சமநிலை 

,நிலைமைப்படம் 

நிலைமைவிதஇ 

நிலையான நிலை 

நிலையான வாயு 

நிலையியக்கவியல் 

நிலையில்லாத 

திலையிலவன்மை 

Neufrino 

Newland’s law of octaves 

Niobie acid 

Niobium chloride 

Niobium 

fluoride 

Niobate : 

Saturator 

Saturation 

vapour pressure 

Unsaturated 

Unsaturation 

Unsaturated electrons 

Saturated 

‘solution 

acid 

Saturate 

Coal 

tar 

gas 

Asphalt 

Naphtha 

Fixed air 

Continuity of state 

Potential 

energy 

Change of state 

Transformation 

Static method 

Phase 

equilibrium 

diagram 
Tule 

Stationary state 

Permanent gas 

Mechanics 

N on-stationary 

Temporary hardness



நிலையின்மை 

நிலையுள்ளவன்மை ,. , 

திலையுள்ளவாயு .. we we 

திலையுள்ளவிருமுனைவுத்திருப்புஇறன் 
,நிலைலிதசமவிதி 

நிறங்கெளவி 

நிறங்கெளவிச்சாயம் 

நிறந்தாங்கக்கூட்டம். . 

நிறந்தாங்ககள் . . 

நிறந்தாங்கிமிலத் திரன் o ee 

Bp baad 
,நிறப்பொருள் . os 

நிறம்படுபடம் 

நிறம்படுமியல் 

அிறம்வகுமுறை 
நிறம்வழங்க 

நிறமாக்கல் 

நிறமாலை 
நிறமாலைக்கோடு 

திறமாலைகாட்டித்தரவு 
'நிறமாலைகாட்டியியல் 

நிறமாலைமானி 2 

நிறவளையவாக்கம் 

நிறவளையவுப்பு 
திறுத்தற்கடிகாரம் .. 
நிறுவைப்போத்தல் . . 

நிறைநுண்ணெண் .. 

நிறையமைப்பு 

'நிறையறிபகுப்பு 

திறைவாயு wt 
நிறைவித்த 
penned) த்தல் 

,நின்றவொளிலீசல் . . 
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Fugacity 

Permanent hardness 

gas 

dipole moment 

~ Law of fixed proportions 

Mordant 

dyes 

Chromophoric group 

Chromophores 

Chromophoric electron 

Decolorise 

Pigment 

Chromatogram 

Chromatography 

Chromatography 

Pigment 

Coloration 

Spectrum 

Spectral line 

Spectroscopic data 

Spectroscopy 

Spectrometer 

Halochromism 

Halochromic salt 

Stop watch 

Weighing bottle 

Complete differential 

Gravimetric composition 

analysis 

Perfect gas 

Impregnated 

Impregnate 

Phosphorescence
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நீ 

நீக்குதல் a 
நீட்டன்முறைநுனைவாக்கம் 

கீர் 

நீர்க்கட்டிக்கூழ் 

நீர்ககண்ணாடி 

நீர்க்கரைசல் 

நீர்கக்கப்பொடியாகன்ற 

நீர்கக்கப்பொடியாதல் 

நீர்சேர்த்தல் 

நீர்சேர்நத 

நீர்சேரல் 

நீர்த்திரவக்கூழ் 

நீர்த்தொட்டி 

நீர்தாங்கி 

நீர்நாட்டமுள்ள 

நீர்நிலேயியலமுக்கம் 

நீர்நீக்கல 

நீர்ப்பகுப்பு 

நீ ர்ப்குபொருள் , .. 

நீ ர்பருகுமியல்புள்ள 

நீர்மயமாகல் 

நீரமயமாைற 

நீர்வாயு 

தீர்வீழ்ச்சிமுறை 

நீர்வெறுப்புளள 

நீரகறறல 
நீரகற்றுங்கருலி 

நீரடர்த திமானி 

நீரற்ற 
தீரற்றவமிலம் 

Mov) 

நீரின்வனமை 

நீரினிலையில்வன்மை 

நீரினிலையுள்வன்மை 

நீருறுதிச்£மநது 
நீரொடுக்க 

நீலக்கல் 

Eliminate 

Linear polarisation 

Water’ 

Hydrogel 

Water glass 

Aqueous solution 

Efflorescent 

Efflorescence 

Hydrate 

Hydrated 

Hydration 

Hydrosol 

Water bath 

Reservoir 

Hydrophilic 

Hydrostatic pressure 

Dehydration 

Hydrolysis 

Hydrolyte 

Hygroscopie 

Deliqueseence 

Deliquescent 

Water gas 

Cascade process 

Hydrophobic 

Dehydrate 

Dehydrating agent 

Hydrometer 

Anhydrous 

acid 

Anhydride 

Hardness of water 
Temporary hardness of ‘water 
Permanent hardness of water 

Hydraulic cement 

Water condenser 

Lapislazuli



நீலத்துத்தம் 
நீலப்பாசிச்சாயம் 

நீலமணிக்கல் 

நிள்வளையமுனைவாக்கம் 

நீற்றல் 
நீற்றுதல் 
நீறாதசுண்ணாம்பு 
நீறிய சுண்ணாம்பு 

நீறு 

டி 

அுண்கம்பியாக்கத் தக்க 

அண்டளைத்தட்டுமுறை 
அண்டூளைத்தடுப்பு 
நுண்டளையுள்ள 

ண்ணமைப்பு 

நண்ணுயிர்கொல்லி 

ுண்ணுயிரியற்றாக்கம் 

.நுண்ணொளிப்படம் .. 

அுண்பகுப்பு £ 

நுணபளிங்குருவமான 

அுணுக்குக்காட்டி 

நுணுக்குமானி 

அணுக்குவெட்டியலகு 

நுரை 2 

அரைக்கல் 

துரைத்தல் 

துரைத்தெழல் 
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Blue vitriol 

litmus 

Sapphire 

Elliptical polarization : 

Calcination ் 

Caleine 

Quicklime 

Slaked lime 

Calx 

Ductile 

Porous dise method. 

Diaphragm 

Porous 

Fine structure 

Antibiotic 

Microbiological reaction 

Microphotograph 

Microanalysis 

Microcrystalline 

Microscope 

Micrometer 

Microtome blade 

Foam, Froth 

Pumice stone 

Frothing 

Effervescence
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நானிலைமை 

நெ 

நெசிலரின் சோதனைப்பொருள் . 

நெட்டாவர்த்தனம் .. 

நெடுவீசசுலிசைகள் . . 

நெய்தருவாயு 
நெய்யரிச்சத்தி 

நெய்யரித்தளம் 

தெயோதிமியம் 

நெயோப்பிரீன் 

நெயோப்பெந்தேன். . 

தெருக்கமானவிரட்டையடுக்கு 

நெருங்யே கலவை .. 

நெரோலின் 

நெல்சனின் கலம் 

Nematic phase 

Nessler’s reagent 

Long period 

range forces 

Olefiant gas 

Lattice energy 

plane 

Neodymium 

Neoprene 

Neopentane 

Compact double layer 

Intimate mixture 

Nerolin 

Nelson’s cell



நே 
தேணிஏன் கரைசலமுக்சக்கொள்கை 

நேணிசின் வெப்பத்தேற்றம் 

தேணினைண்ணனாவைச் சூத்திரம் 

நதேணிசொளிர்வு 

நேயன் 

நேர் 

நேர்க்கதுர் 

நேர்க்கரைசல் 

் நேர்கோட்டுவிட்டம் . 

நேர்கோட்டூவிட்டவிஇ 

நேர்ச்சாய்சது£த் இண்மப்பளிங்கு . . 

தேர்ச்சாய்சதுரத்தொகுதி 

நேர்ச்சிலி௫க்கமிலம் . . 

G நர்ச்சிலிக்கேற் று 

நேர்ப்பரயாவைதாசன 

நேர்ப்பொசுபேற்று .. 

நேர்ப்பொசுபோரிக்கமிலம் 

நேர்ப்போரிக்கமிலம் . . 

நேர்மாறல் ட... 

நேர்மாறலவெப்பநிலை 

நேர்மாறுதன்மை 

நேர்மாறுவிகதசமம் 

நேர்மின்வாய் . 

நேர்முச்சிலிசிக்கமிலம் 

நேர்முனைவு 

நேர்வலுவளவு 

நேர்விலகல் 

நேர்விளைவு 

நேரச்சுலோகம் * 

நோடர்த்தி 

நேரந்திமனிக்கமிலம் 

நேரந்திமனியசமிலம் 

நேயன் 

நேராசனிக்கமிலம் 

நேராசீனீயசமிலம் .. 

நேரில்முறைப்பிரிக்சை 

நேரில்முறையாவியடர்த்தி 
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Nernst solution pressure theory 

heat theorem 

approximation formula 

glow 

Neon 

Normal 

Positive ray 

Norma! solution 

Rectilinear diameter 

Law of rectilinear diameters 

Orthorhombic crystal 

system 

Orthosilicic acid 

Orthosilicate 

Ortho-parahydrogen 

Orthophosphate 

Orthophosphoric acid 

Orthoboric acid 

Inversion 

temperature 

Inversion 

Inverse proportion 

Annode 

Orthotrisilicic acid 

Positive pole 

valency 

deviation 

Ortho effect 

Linotype metal 

Normal density 

Orthoantimonic acid 

Orthoantimonious acid 

Cation 

Orthoarsenic acid 

Orthoarsenious acid 

Anomalous dispersion 

vapour density
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நேரிருசிலிக்கேற்று ..- 

நேரிருசிலிசிக்கமிலம் 

நேரிலத்திரன் 

நேருப்பு 
நேரைதரசன் 

தேரோட்டம் 

ந 

நைததிரசமிலம் 

OBS Oreo 

நைத்திரன் am 
நைததிரனலீ ன்சிவப்பு 

நைத்திரிக்கமிலம் 

நைத்திரிக்குநீரிலி .. 

நைத்திரிக்கொட்சைட்டு 

நைததிரேற்று 
நைத்திரைட்டு 
நதைத்திரைல் 
நைத்திரைற்றாக்குங்குமிகள் 

நைத்திரைற்றேற்றம் 
நைத்திரைற்று 
நைதரசமிலம் 

நைதரசன் 

நைதரசன்கடுகு 

நைத ரசன்கொடூருமிகள் 

நைதரசன்பரவொட்சைட்டு 

நைதரசன்மானி 

நைதரசன்முக்குளோரைட்டு 

நைதசசன்ழுப்புளோரைட்டு 

OBST சன்மூவயுடைட்டு 

Orthodisilicate 

Orthodisilicic acid 

Positive electron 

Normal salt 

Orthohydrogen - 

Direct current 

Nitrous acid 

Nitrolim 

Nitron 

Nitraniline Red 

Nitric acid 

anhydride 

oxide 

Nitrate 

Nitride 

Nitrile 

Nitrosifying bacteria 
Nitration . 

Nitrite 

Nitrous acid 

Nitrogen 

raustard 

Nitrifying bacteria 

-+- Nitrogen peroxide 
Nitrometer 

Nitrogen trichloride 

trifluoride 

triiodide



நைதரசன்மூவொட்சைட்டு 

நைதரசன்வட்டம் 

நைதரசனகற்றுங்கிருமி 

நை தரசனாலொட்சைட்டு 

நைதாசனீரொட்சைட்டு 

நைதரசனையொட்சைட்டு 

நைதரசிற்குளோரைட்டு க 

நைதரூற்சல்பூரிக்கமிலம் 

நைதரசொட்சைட்டு .. 

(௪) நைதரசோச்சேர்வை 

(என்) நைதரசோவமின் . 

நைதரோக்குளோரோபென்ச£ன் .. 

நைதரோகிளிசரின .. 

நைதரோகூட்டம் 

நைதரோப்பிரசைட்டுச்சோதனை 

நைதரோபரவின் 

நைதரோபென்சீன் .. 

நைதரோபென்சோயிக்கமிலம் 

நைதரோவனிலீன் .. 

நைதரோனியமயன் . . 

நைதிரைற்று 
நைலோன் 
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Nitrogen trioxide 

cycle 

Denitrifying bacteria 

Nitrogen tetroxide 

dioxide 

pentoxide 

Nitrosyl chloride 

sulphuric acid 

Nitrous oxide 

C-Nitroso compound 

N-Nitroso amine 

Nitrochlorobenzene 

Nitroglycerine 

Nitro group 

Nitroprusside test 

Nitroparaffin 

Nitrobenzene 

Nitrobenzoic acid 

Nitro aniline 

Nitronium ion 

Nitrite 

Nylon
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நொ 

நொதி 
நொதிச்சத்து 

நொதித்தல் 
நொய் ன 

நொய்ப்பிளாற்றினம் 

நதொவிஞாகற்றாக்கம் 

நொறுங்கத்தக்க 

நோ 

நோக்கல் a 

நோடோசன்சல்பூரிக்கமிலம் 

நோடோசனமிலம் 

Yeast 

Enzyme 

Fermentation 

Cotton-wool 

Spongy platinum 

Knoevenagel reaction 

Brittle 

Observation 

Nordhausen sulphuric acid 

acid



பக்கவிளைவு 

பருக்கின்ற 

பகுஇபடக்காய்ச்சிவடித்தல் 

பகு இபடப்பளிங்காக்கல் 

பகுஇபடுத்துதிரல் 

பகுதிராலக்கூற்றுக்கணியம் 

குதியமுக்கம் 

பகுதியமுக்கலிதி 

பகுதிவரிசை 

பகுப்பு (வகுப்பு) 
பகுமூறைக்குரிய 

பகுமுறையிரசாயனவியல் 

பங்கசுநிறப்பொருள். . 

பங்€ட்டுக்குணகம் 

பங்&ட்டுச்சார்பு 

பந்€ட்டுவிதி 

பச்சன் 

பச்சைத்துத்தம் 

பச்சையம் 

பசளை 

பஞ்சதயனிக்கமிலம் . . 

பட்டுக்கல் 

பட்டுச்சணலெண்ணெய் 

பட்டுவிளைவு 

பட்டைக்கூட்டம் A. 

படலம் 

படாசெனவெடித்தல் 

௫. 

ப்டிகள் 

படிகாரம் 

படிகாரவப்பம் 

படிச்சிமுறை 
படிப்பெட்டி 

20 

By product , 

Analytical 

Fractional distillation 

crystallization 

Fractionating column 

Partial molar quantity 

pressure 

.., Law of partial pressures 

Fractional order 

Analysis 

Analytical 

chemistry 

Fungus pigment 

Partition coefficient or distribution 

coeflicient 

Partition function 

Distribution law 

Fuchsin 

Green vitriol 

Chlorophyll 

Manure 

Pentathionic acid 

Talc 

Linseed. oil 

Budd effect: 

Band group 

Film 

Detonation 

Level 

Weights 

Alum 

cake 

Badische process 

Box of weights
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படிவழுத்தம் 
படிவு ௦ 

படிவுவீழ்முறைவலுபார்த்தல் 
பண்படுத்தாத 

பண்படுத்தாவிளைவு . 

பண்பமைப்பு 

பண்பறி .தற்குரிய 

பண்பறிபகுப்பு 

பண்பறிபாகுபாடூ 

பதங்கம் 

பதங்கமாதல் 

பதனிடல 

பதித்தல் ன 
பநதோதீனிக்கமிலம் of. 

பப்பவெரீன் 

பம்பி 

பயன்படுகருதுகோள் 

பயனபடுத்தல் 

பயனபடுமணுவெண் 

பயன்படுலிட்டம் 

பயூரெறறுத்தாககம் 
பயோற்றின . . 

பரகாபனேற்று (பேர்காபனேறறு) 

பரகுரோமிககமிலம் (பேர்குரோமிக்கமிலம்) 

பரகுமோமேறறு (பேர்குரோமேற்று) 

பரகூளோரிக்கமிலம் (பேர்குளோரிக்கமிலம்) .., 

பரகுளோரேற்று (பேர்குளோரேற்று) 

பரசலபூரிககமிலம் 

பரசல்பேற்.று 

பாட்டி 

பரடேய் (அலகு) 

பரடேய் விளைவு 

பரடேயின்மின்பகுப்புவிதிகள் 

பரதை தானிக்கமிலம் 

பரபின் 

ப்ரபெரேற்று 

பரபென்சோயிக்கமிலம் 

பரபொசுபோரிக்கமிலம் 

Deposition potential 

Deposit . 

Precipitation titration 

Crude 

product 

Qualitative composition 

Qualitative 

analysis 

analysis 

Sublimate — 

Sublimation 

Tempering 

Fixation 

Pantothenic acid 

Papaverine 

Pump 
Working hypothesis 

Application 

Effective atomic number 

diameter 

Biuret reaction 

Biotin 

Percarbonate 

Perchromic acid 

Perchromate 

Perchloric acid 

Perchlorate 

Persulphuric acid 

Persulphate 

Farad 

Faraday (unit) 

Faraday effect 

Faraday’s Laws of Electrolysis 
Pertitanic acid 

Paraffin 

Perferrate 

Perbenzoijc acid 

Perphosphoric acid



பரபோரேற்று (பேர்போரேற்று) .. 

பரமங்கனிக்கமிலம் .. 

பரமங்கனேற்று! 

-பரவமிலங்கள் (பேரமிலங்கள்) 

பரவயடிக்கமிலம் (போயடிக்கமிலம்) 

-பரவயடேற்று (பேரயடேற்று) 

பரவல் 
பரவ்லமுத்தம் 

பரவலிரட்டையடுக்கு 

பரவலோட்டம் 

பரவற்சுவாலை 

பரவற்றொடர் 

பரலிருகாபோனிக்கமிலம் 
(பேரிருகாபோனிக்கமிலம்) 

பரவிருசல்பூரிக்கமிலம் (பேரிருசல்பூரிக்கமிலம்) 

பரவிரேனிக்கமிலம் .. 

பரவுறிஞ்சல் 

பரவைதரோல் (பேரைதரோல்) .. 

பரவொட்சைட்டூ 

பரவொருகாபனிக்கமிலம் 

பரவொருசல்பூரிக்கமிலம் 

பரனைற்றுவெப்பமானி 

பராக்கோர் 

பராக்கோர் நேரின்மைகள் 

பராகாந்தம் 

பராகாத் 'தவியல் 

பராசயனசன் 

பராசேர்வை 

பராதானிக்கமிலம் .. 

பராபோமலிடி கயிட்டு 

'பராவலிடிகயிட்டு ° 

பராவை தரசன் 

பரிசிலைற்று 

பரிசுச்சாந்து 

பரிசுப்பச்சை 

பரிசோதனை ட ட) 

பரிசோதனைச்சாலை ன a படக்க 

பரிசோதனைமுறைவிஞ்ஞானம் .. ட 
பரிமாணம் 
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Perborate 

Permanganic acid 

Permanganate 

Peracids 

Periodic acid 

Periodate 

Diffusion 

potential 

Diffuse double layer 

Diffusion current 

flame 

Diffuse series 

Perdicarbonic acid 

Perdisulphuric acid 

Perrhenic acid 

Persorption 

Perhydrol 

Peroxide 

Permonocarbonie acid 

Permonosulphuric acid 

Fahrenheit thermometer 

Parachor 

anomalies 

Paramagnetism 

Paramagnetism 

Paracyanogen 

Para compound 

Para stannic acid 

formaldehyde 

Paraldehyde 

Para hydrogen 

Barysilite 

Plaster of Paris 

Paris green 

Experiment 

Laboratory 

Experimental acience 

Dimension.
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பரிவு 

பரிவுச்சுற்று 

பரிவுத் தன்மை 

பரிவுமுறை 
பரிவுள்ள 

பரிவேடம் 

பரிற்றா 
பரிற்றீசு 

பரீட்சை 

பருகுநீர் 
பரும்படியாகச்செய்தல் 

பருமன் 

பல்கருவைதரோக்காபன் 

பல்சக்கரைட்டு 

பலசல்பைட்டு 

பல்தயனிக்கமிலம் 

பல்தொகுஇயமைப்பு 

பல்பகுஇச்சேர்க்கை .. 

பல்பகு திச்சேர்க்கை நீக்கல் 

பலபகுகதிச்சேர்வு 

பல்பகு இச்சேர்வை 

பல்படிவததன்மை .. 

பல்படிவமுள்ள 

பலபெத்தைட்டூ 

பல்மினேத்று 

பல்மூலமுள்ள 

பல்லணுமூலக்கூறுகள் ட 

பல்லமைப்புத்தோற்றுகன்மை .. 

பல்லினச்சம நிலை 

பல்லினத்தாக்கஷக்கம் 

பல்லினமான oe 

பல்லினவட்டமான .. 

பல்லினுருவங்கொண்ட 

பல்லீடுசெய்பெறுஇு .. 

ae 

பல்லைகரொட்டிலுள்ள ee 
பல்லொட்சைட்டு 

பல்வலுவுள்ள 

Resonance 

circuit 

Mesmerism 

Resonance method 

Sympathetic 

Halo 

Baryta 

Barytes 

Assay 

Drinking water 

Manufacture 

Bulk 

Polynuclear hydrocarbon 

Polysaccharide 

Polysulphide 

Polythionic acid 

Multiple structure 

Polymerization 

Depolymerization 

Polymerism 

Polymeric compound 

Polymorphism 

Polymorphous 

Polypeptide 

Fulninate 

Polybasic 

Polyatomic molecules 

Tautomerism 

Heterogenous equilibrium 

catalysis | 

Heterogenous 

Heterocyclic 

Crenated ் 

Polysubstitution product 

Polyhydric 

Polyoxide 

Poly-valent



பலவி௫தசமவிதி 

பலேடியம் 

பவுலிதவிர்க்கைத்தத்துவம் 

பழவெல்லம் 

பழைமையான மேன்மட்டவொட்டற் சமவெப் 

பக்கோடு த 

பளிஙகச்சு 

பளிங்கயத்தாது 

பளிங்கறிஞன் 

பளிங்காக்கல் 

பளிங்கயல் 

பளிங்யைன்முறை 

பளிங்கன்வலயவச்சு 

பளிங்கனம் 

பளிங்கு 

பளிங்குச்சமச்சீர் 

பளிங்குத் துணிக்கைகள் 

பளிங்குநீர் ee 

பளிங்குநெய்யரி 

பளிங்குருவப்பொருள் 

பளிங்குருவில்கந்தகம் 

பளிங்குருவில்காபன் 

பளிங்குருவில்சிலிக்கன் 

பளிங்குருவுள்ள 

பளிச்செனவெரிதல் . 

பளிச்செனவெரியும் பொருள் 

பற்றின்சனின் வெள்ளிபிரித்தன்முறை 

பற்றாசு 

பற்நீரியா 

பற்றீரியாக்கொல்லி . . 

பன்சன்சுடாடுப்பு 

பன்றிக்கொழுப்பு 

பன்றியிரும்பு 

பன்னிறங்காட்டன்ற 

பனிபடுநிலை 

. 
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Law of multiple proportions 

Palladium 

Pauli exclusion principle ' 

Fructose, Glucose 

Classical absorption isotherm 

Crystal axis 

Spathie iron ore 

Crystallographer 

Crystallization 

Crystallography 

Crystallographic system 

Zone axis of crystal 

Crystal class, Crystal system 

Crystal 

symmetry 

Crystallites 

Water of crystallisation 

Crystal lattice 

Crystalloid 

Amorphous sulphur 

carbon 

silicon 

Crystalline 

Deflagration 

Deflagrator 

Pattinson’s desilverisation process 

Solder 

Bacteria 

Bactericide 

Bonsen’s bummer 

Lard 

Pig-iron 

Tridescent 

Dew point
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பாக்கன்வெள்ளிபிரித் தன்முறை. . 

பாகு... ௦ க 

பாகுத்தன்மையுள்ள 

பாகுநிலை 

பாகுநிலைக்குணகம் .. 

பாகு நிலைமானி 

பாகுபாடு 

பாசிச்சாயம் 

பாணெசோல் 

பாபித்துரேற்று 

பாபோட்டின் சோதனைப்பொருள் 

பாம்புக்கல் 

பாமிற்றிக்கமிலம் 

பாய்ச்சல் 

பாய்பொருட்டன்மை. . 

பாய்பொருள் 

பார்புமுறை 

பாரமான சுண்ணாம்புக்கல் 

பாரமானநீர் 

பாரமானவெண்மகனீசயா 

பாரமானவைதரசன 

பாரமானி 

பாலவெலலம் 

பாலோமோன 

Parke’s desilverisation process 

Syrup 
Viscous 

Viscosity 

Coefficient of viscosity 

Viscometer 

Analysis 

Litmus 

Farnesol 

Barbiturate 

Barfoed’s reagent 

Serpentine 

Palmitic acid 

Flow 

Fluidity 

Fluid 

Barff process 

Heavy spar 

water 

Magnesia alba ponderosa 

Heavy hydrogen 

Barometer 

Milk sugar 

Sex hormone



பி 

பிக்கிரிக்கமிலம் 

பிக்கிரேற்று 

பிசர்துரப்பர்முறை 

பிசிலர்நேப்பியரலிசுக்யேர் தாக்கம் 

பிசுமதயில்குளோரைட்டூ 

பிசுமதயில்சல்பேந்று 

பிசுமதிக்கமிலம் 

மிசுமது 

பிசுமதுக்கலப்புலோகம் 

பிசுமதுக்காபனேற்று 

பிசுமதுக்காலிக்கல் . . 

பிசுமதுச்சல்பேற்று .. 

பிசுமதுச்சல்பைட்டு 

பிசுமதுநதாலொட்சைட்டு 

பிசுமதுநைத்திரேற்று 
பிசுமதுநமுக்குளோரைட்டு 

பிசுமதுமுச்சல்பைட்டு 

Senge plasm eng 

பிசுமதை தரைட்டு 

பிசுமதை தரொட்சைட்டு 

பிசுமதையொட்சைட்டூ 

பிசுமதைற்று 

பிசுமதொட்சிக்குளோரைட்டு 

பிசுமதோரொட்சைட்டு 

பிசமாக்குக்கபிலம் .. 

பிடி... 

பிடிகருவி . 

பிணைக்குந் இருகாணி 

பிணைக்குமிலத் இரன்கள் 

பிணைப்பு ் 

பிணைப்புக்குடியேற்றம் 

பிணைப்புக்கோணம் ve 

பிணைப்புச்சத்தி 

பிணைப்புத்தூரம் 
பிணைப்புவலு 

பிணைவு 
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Picric acid 

Picrate 

Fischer-Tropsch process 

Bischler-Napieraliski reaction 

Bismuthyl chloride 

sulphate 

Bismuthic acid 

Bismuth 

alloy 

carbonate 

ochre 

sulphate 

sulphide 

tetroxide 

nitrate 

trichloride 

trisulphide 

trioxide 

hydride 

hydroxide 

pentoxide 

Bismuthite 

Bismuth oxychloride — 

monoxide 

Bismark brown 

Holder 

Clamp 

Binding screw 

electrons 

Bond 

migration 

angle 

energy 

distance 

strength 

Cohesion -



500 

பிணைவுப்படலம் 

பிணைவுவேலை 

பித்தவமிலம் 

பித்தளை ' 

பிப்பறின் 

பியூரலெண்ணேய் .. 

பியூமரிச்கமிலம் 

பியூரனோசைட்டூ 

பியூரான் 

பியூரீன். . ன் 

பியூற்றமிலற்ககோல் 

பியூற்றர் 

பியூற்றனோல் 
பியூற்றாதையீன் 

பியூற்றிலீன் 

பியூற்றீன் 
பியூற்றேன் 

பிரசிக்கமிலம் 

பிரசியநீலம் 

பிரசூ திமியம் 

பிரஞ்சுவிக்குப்பச்சை 

பிரதி os 

பிரதியீட்டுச்சேர்வை . . 

பிரதியீட்டுவிளைவு 

பிரதியீடுசெய்பொருள் 

பிரயோகம் 

பிரயோன் 

பிரற்றோசு 

பிராங்களினைற்று 

பிராசுமுறை 

பிரடிக்ன்ெமுறை 

பிராடிமின்சோதனைப்பொருள் 

பிரிக்கைநிலைமை 

பிரிக்கைமாறிலி 

பிரிக்கையூடகம் 

பிரிக்கைவிசைகள் ச 

Coherent film 

Work of cohesion 

Bile acid 

Brass 

Piperidine 

Fusel oil 

Fumarie acid 

Furanoside 

Furan 

Purine 

Butyl alcohol 

Pewter 

Butanol 

Butadiene 

Butylene 

Butene 

Butane 

Prussic acid 

Prussian blue 

Praseodymium 

Brunswick green 

Duplicate 

Substitution compound ° 

product 

Substituent 

Application 

Freon 

Fructose 

Franklinite 

Frasch process 

Bredig’s method 

Brady’s reagent 

Disperse phase 

Dispersion constant 

medium 

forces



ர 

பிரிக்கைவிளைவு 

பிரிகை 

பிரிகைநிலை 

பிரிகையறை 

பிரிகையுவோற்றளவு 

பிரிகைவெப்பம் 

பிரிடீன் 

பிரிடொட்சீன் 

பிரித்தானியவுலோகம் 

பிரிந்தழிதல் 
பிரிப்பு 

பிரிபுனல் ன ன 

பிரிமிதீன் அதக் ல 

பிரிற்நிசுவெப்பவலகு (பி.வெ.௮..) 

பிரினின்முறை 

பிரேரியுலோகம் 

பிரோல் 

பிரெளத்தின் கருதுகோள் 

பிரெளனியனகசைவு . . 

பிலித்தர்க்கலம் 

பிளம்பசசற்றேற்று .. 

பிளம்பசுக்குளோரைட்டூ 

பிளம்பிக்கசற்றேற்று 

பிளம்பிக்குக்குளோரைட்டு 

பிளம்பிக்குச்சல்பேற்று 

பிளம்பேற்று 

பிளம்பைற்று 

பிளவு 2 

பிளாங்க் மாறிலி . . 

பிளாங்குத்தாக்கம் .. 

பிளாங்குலிதி 

பிளாட்டனின் விதி .. 

பிளாத்திக்கு (இளகுெற) 
பிளாற்றினசுக்குளோரைட்டு 

பிளாற்றினம் 

பிளாற்றினமீன் 

பிளாற்றினிக்குக்குளோரைட்டு 

பிளாற்றினைற்று 
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Dispersion effect 

Decomposition 

Degree of dispersion 

Decomposition chamber 

voliage 

Heat of decomposition 

Pyridine 

Pyridoxine 

Britania metal 

Disintegration 

Resolution 

Separating funnel 

Pyrimidene 

British thermal unit (B. T. U.) 

Brin’s process 

Frary metal 

Pyrrole 

Prout’s hypothesis 

Brownian movement 

Billiter cell 

Plumbous acetate 

chloride 

Plumbic acetate 

chloride 

sulphate 

Piumbate 

Plumbite 

Cleavage, Fission 

Planck’s constant 

Blanc reaction 

rule 

Blagden’s law 

Plastic 

Platinous chloride 

Platinum 

Platinammine 

Platinic chloride 

Platinite -
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பிளாற்றினோசயனைட்டு 
பிளீற்றுமனின்சோதனை 

பிறக்குநுறை 

பிறப்பாக்க 

பிறையுரு 
பின்.மி.இ.வி. 

பின்றாக்கம் 

பின்னப்படிகள் 

பின்னிடற்கரைஇிறன் 

பின்னிடைவு 

பினக்கொல் 

பினக்கொலோன 

பினசயில்புசோமைட்டூ 

பினந்திரீன் 

பினயில் (தொகுதி) (பீனைல்) 
பினயிலை தரசன் 

பினயிலைதரசோன் .. 

பினயிற்சமசயனைட்டு, . 
பினொட்சைட்டயன் ,. 

பினோத்தலீன் 
பினோல் 

Platino cyanide 

Fleitmann’s test 

Precht process 

Generator 

Meniscus 

Back E. M. F. 

Reverse reaction 

Fractional weights 

Retrograde solubility 

Hysteresis 

Pinacol 

Pinacolone 

Phenacyl bromide 

Phenanthrene 

Pheny! (group) 

hydrazine 

hydrazone 

isocyanide 

Phenoxide ion 

Phenolphthalein 

Phenol



யீ 

பீங்கான் 

பீங்கான்ண்ணம் 

பீங்கான்புடக்குகை .. 

பீங்கானோடம் 

பீங்கானோடு 

பீர் 

பீரின் விதி: 

பீலிங்னேகரைசல்” 

பீற்றாக்கதிர்கள் 

பீற்றாக்கந்தகம் 

பீற்றாத் தானிக்கமிலம் 

பிற்றாவாசனிக்கு 

பீற்று வெல்லம் 
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Porcelain 

dish 

crucible 

boat 

tile 

Beer 

Beer’s law 

Fehling’s solution 

Beta rays 

sulphur 

stannic acid 

arsenic 

Beet sugar
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பு 

புக்கனர்குடுவை 

புக்கனர்பம்பி 

புக்கனர்புனல் 

புகுமுகம் 
புகை 

புகைக்கந்தகவமிலம் 

புகைக்கரி 

புகைசல்பூரிக்கமிலம் 

புகைசேர்சுவாலை 

புகைதல் 

புகைப்பெட்டி 

புகைமிகு நிலக்கரி 

புகையமிலம் 

புட்டி 
புடக்குகை 

புடமிடல 

புடமிடுதல் 

புடைத தாக்கங்கள் 

புடையமீன் 

புதிதுகாண்டல் 

புத தினினியல்புநீக்கல 

பாதம் 

புரந்தசில் 
புரப்பாகயிலற்ககோல் 

புரப்பேன் 

HO (pee 

புரூக்கைற்று 

புரூசீன் 
புரோகரைற்று 

புரோத்தன் . 
புரோத்தன் பிறப்பிக்ன்ற 

புரோத்தன் வழங்க 

புரோததன் வாங் . , 

புரோத்தனட்டமுள்ள 
புரோதோவத் 'தினியம் 

புரோப்பிலீன் 

Buchner flask 

pump 

funnel 

Inlet 

Fumes 

Oleum 

Soot 

Fuming sulphuric acid 

Sooty flame 

Smoking 

Fume cupboard 

Bitwminous coal 

Fuming acid 

Bottle 

Crucible 

Cupellation 

Refine 

Side reactions 

Tertiary amine 

Invention 

Denaturation of proteins 

Protein 

Prontosil 

Propargy] alcohol 

Propane 

Protargol 

Brookite 

Brucine 

Broggerite 

Proton, 

Protogenic 

Proton donor 

acceptor 

Protophilic 

Protoactinium 

Propylene



புரோமசமிலம் 

புரோமிக்கமிலம் 

புரோமீன் 

புரோமீன்முப்புளோரைட்டூ 

புரோமீனீக்கல் 

புரோமீனீரொட்சைட்டு 

புரோமீனேற்றம் 

புரோமீனைம்புளோரைட்டூ 

புரோமீனொட்சியமிலம் 

புரோமீலனொட்சைட்டு . . 

புரோமீனோரொட்சைட்டூ 

புசோமேற்று 

புரோமைட்டுூ 

புரோமோபென்சீன் 

புரோமோபென்சோயிக்கமிலம் 

புரோமோபோம் 

புரோமோனியவயன் 

புரோனைற்று 

புல்பிரிச்சுமூறிவுமானி 

புள்ளிவிவரவியன்நமுறை 

புளே TAS Beer 

புளோசித்தனகற்றிய 

புளோசிலிக்கேற்று . . 

'புளோர்க்களிக்கல் 

புளோரசசீன் 

புளோரன் 

புளோரீன் 

புளோரேற்று 

புளோரைட்டு 

புளோரோச்சேர்வை . . 

புறச்செருகல் 

புறத்தெல்லூரிக்கமிலம் 

புறப்பரவற்சுருங்கல் , . 

புறப்பரவற்சுருங்கன்முறை 
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Bromous acid 

Bromic acid 

Bromine 

trifluoride 

Debromination 

Bromine dioxide 

Bromination 

Bromine pentafinoride 

oxyacid 

oxide 

monoxide 

Bromate 

Bromide 

Bromobenzene 

Bromobenzoic acid 

Bromoform 

Bromonium ion 

Braunite 

Pulfrich refractometer 

Statistical method 

Phlogiston 

Dephlogisticated 

: Fluoscilicate 

Fluorspar 

Fluorescein 

Fluoran 

Fiuorine 

Fluorate 

Fluoride 

Fluoro compound 

Extrapolate 

Allotelluric acid 

Plasmolysis 

Plasmolytic method
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புறவேற்றுமை (பிறதிருப்பம்) 
புறவேற்றுமைத்திரிவு (பிறதிருப்பத்திரிபு) 
புறவேற்றுமையான (பிற திருப்பமான) 
புனல் 

புனாவிரப்பர் 

புனுகுக்8ற்றோன் 

ட 

பூச்சியநிலைச்சத் தி 

பூச்சிய நிலைத் தாக்கம் 

பூச்சியமின்வாய் 

பூச்சு 

பச்சப்பொன் 

பூவபிளாங்கர்தாக்கம் 

பூவவொன்புரோனர்தாக்கம் 

Allotropy 

Allotropic modification 

Allotropic 

Funnel 

Buna rubber 

Musk ketone 

Zero point energy 

Reaction of zero order 

Null electrode 

Paint 

Mosaic gold 

Bouveault-Blanc reaction 

Bouveault-von-Braun reaction



Gu 

பெக்கரற்கதிர்கள் 

பெக்$னியுவெலுடனர் முறை 

பெக்குமான்மறுசீராக்கம் 

பெக்குமானினாய்கருவி 

பெக்குலம் 

பெசமர்மாற்றி 

பெசமர்முறை 

பெசமரின் உருக்குமுறை 

பெசமருருக்கு 

பெநதனின சோதனைப்பொருள். . 

பெததாவெரிதிரிற்றோல் 

பெந்திலண்டைற்று . - 

பெந்தேன் 

பெநதோசு 

பெயர்ச்சி 

பெயர்ச்செசததி 

பெயர்சசியெண் 

பெயரீடு க 

பெசசமோனியஞ்சலபேறறு 

பெரசயடைபட்டு 

பெரசிருகாபனேற்று 

பெிருசல்பைட்டூ 

பெரசருதயனேற்று . . 

பெரசுககாபனேறறு . . 

பொசுககுரோமைநறு 

'பெரசுக்குளோரைட்டு 

பெரசுசசல்பேற்று 

பெரசுச்சல்பைட்டூ 

பெொரசசுநைத்திரேற்று 

பெரசுப்புரோமைட்டூ 

பெரசைதரொட்சைட்டு 

பெரசொட்சைட்டு 

பெரிக்கு 

பெரிக்குக்கந்தகசயனேற்று 

பெரிக்குக்குளோரைட்டு 

'பெரிக்குச்சல்பேற்று . . 

18——J. N. B 18083 (9/59) 
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Becquerel rays 

Pechney-Weldon process 

Beckmann rearrangement 

Beckmann’s apparatus . 

Speculum 

Bessemer converter 

process 

Bessemer’s steel process 

Bessemer steel 

Fenton’s reagent 

Penta erythritol 

Pentlandite 

Pentane 

Pentose 

Displacement 

Energy of translation 

Transport number 

Nomenclature 

Ferrous ammonium sulphate 

iodide 

bicarbonate 

disulphide 

dithionate 

carbonate 

chromite 

chloride 

sulphate 

sulphide 

nitrate 

bromide 

hydroxide 

oxide 

Ferric 

thiocyanate 

chloride 

Ferric sulphate
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பெரிக்குச்சல்பைட்டு .. 

பெரிச்குநைத் திரேந்று 

பெரிக்குப்படிகாரம் .. 

பெரிக்கைதரொட்சைட்டூ 

பெரிக்கொடசைட்டு 

பெரிசயனிக்கமிலம் .. 

பெரிசயனைட்டு 

பெரி-புபரி 

பெரில் 

பெரிலியம 

பெருக்க ன 

பெருக்குநிறவிளைவு . . 

பெருக்குநிறவினம் .. 

பெருககுமழுத்தம் .., 

பெருந்தீ 
பெருந்தொட்டி 

பெருமூலககூறு 

பெரேற்று 

பெரசைநறு 

பெரோக்குரோம் 

பெரோசயனிககமிலம் 

பெரோசயனைடட ன 

பெரோசோபெரிக்குக்குளோரைட்டு 

பெரோசோபெரிக்கை .'கதரொடசைட்டு 

பெரோசோபெரிக்கொட்சைட்டு 

பெரோதங்குதன் 

பெரோதைத்தானியம் 

பெரோவனேடியம் .., 

பெவவரின முறை .. 

பெறறன்கோபரின்முறை 

பெறறோலியம் 

பெற்றோலியமுடைதல 

பெற்றோலியலீதர் 

பெறுதி 
பென்சமைட்டு 

பெனசலிடிகயிட்டு 

பென்சறகுளோரைட்டு 

பென்சயில் (தொகுஇ) . 

பெனசனிலைட்டு 

௪ 

Ferric sulphide 

‘nitrate 
alum 

hydroxide 

‘> oxide 

Ferricyanic acid 

Ferricyanide 

Beri-beri 

Beryl 

Beryllium 

Amplifier 

Auxochromic effect 

group 
Streaming potential 

Conflagration 

Vat 

Macromolecule 

Ferrate 

Ferrite 

Ferrochrome 

Ferrocyanic acid 

Ferrocyanide 

Ferrosoferric-chloride 

hydroxide 

oxide 

Ferrotungsten 

F .rotitanium 

Ferrovanadium 

Pfeffer’s method 

Pettenkofer’s method 

Petroleum 

Cracking of petroleum 
Petroleum ether 

Derivative 

Benzamide 

Benzaldehyde ° 
Benzal chloride 

Benzyl (Group) 

Benzanilide



பென்சிடீன் .- 

பென்சித் தரீன் க்க 

பென்சில் லக a 

டென்சிலிச்கமிலம் .. 2 

பென்ூற்கரி +. oe 

பென்சீன் oe, +. 

பென்சீன்சல்பனமைட்டு 

பென்சன்சல்போனமில்குளோரைட்டு 

பென் னறுகுளோரைட்டு 

பென்ச€ீனீரசோனியங்குளோரைட்டு 

பென்சமில் (தொகுஇ) 

பென்சோக்குயினோன் 

பென்சோநைத்்திரைல் 

பென்சோப்பினோன் 

பென்சோயிக்கமிலம் 

பென்சோயில் (தொகுதி) 

பென்சோயிலேற்றம் 

பென்சோயின்பசை .. 

பென்சோயிலுனாடுக்கம் 

பெனிசிலின 

பெனிடிற்றின் கரைசல் 

பெனிலீனீரமீன் 

பெனிற்றிடீன் 

பெனிற்றோல் 
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Benzidine 

Benzedrine 

Benzil 

Benzilic acid 

Graphite 

Benzene 

sulphonamide 

sulphonyl chloride 

hexachloride 

diazonium chloride 

Benzyl (Group) 

Benzoquinone 

Benzonitrile 

Benzophenone 

Benzoic acid 

Benzoyl (Group) 

Benzoylation 

Gum benzoin 

Benzoin condensation 

Penicillin 

Benedict’s solution 

Phenylene diamine 

Phenetidine 

Phenetole



'பேக்கலைற்று 

'பேக்கனின்றாக்கம் 

பேயர்தாக்கம் 

பேயர்லிகாரக்கொளகை 

பேர்க்கிலண்டைட்டர்முறை 

'பேரணடப்பகுப்பு 

'பேரியங்காபனேற்று . . 

பேரியஙகுரோமேற்று 

பேரியஙகுளோரேற்று 

பேரியஙகுளோரைட்டு 

பேரியஙகுளோரைறறு 

பேரியஞுசலபேறறு 

பேரியஞசலபைறறு .. 

பேரியநாறறயனேறறு 

பேரியநைத திரேற்று 

பேரியநைத திரைநறு 

பேரியம 

பேரியமபரமஙகனேற்று 

பேரியமபரவயடேற்று 

பேரியமபரவொடசைட்டு 

பேரியமபிளாறறினோசயனைட்டு 

பேரியமபுளோரைட்டூ 

பேரியமிரு தயனேற்று 

பேரியமை .தரைட்டூ 

பேரியமைதரொட்சைட்டு 

பேரியமொடசைமட்டு , , 

பேரியமோரொட்சைடடு 

பேரோவின் பாமபுகள் 

Bakelite 

Perkin’s reaction’ 

Baeyer reaction ~ 

strain theory 

Birkeland-Eyde prooess 

Macroanalysis 

Barium carbonate 

chromate 

chlorate 

chloride 

chlorite 

sulphate 

sulphite 

tetrathionate 

nitrate 

nitrite 

Barium 

permanganate 

periodate 

peroxide 

platinocyanide 

fluoride 

dithionate 

hydride 

hydroxide 

oxide 

monoxide 

Pharaoh’s serpents



பை 

பைமிலிக்கமிலம் 

பைரகலல் 

பைரன் 

பைரனோசைட்டு 

பைரூவிக்கமிலம் 

பைரெட்சு 

பைரொட்சீன 

பைரோமோபைற்று ் 

பைரோலிக்கினியசமிலம் 
பைரோலுசைற்று 
பைலதைன சோதனை 

பைனின் 

19——J, N. B 18038 (9/60) 
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Pimelic acid 

Pyrogallol 

Pyran 

Pyranoside 

Pyruvic acid 

Pyrex 

Pyroxene 

Pyromorphite 

Pyroligneous acid 
Pyrolusite 

Beilstein test 

Pinene
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பொ 

பொசித்திரன் 

பொரிவு 

பொசுசின் 

பொசுபர்வெண்கலம் 

பொசுபரசுமூவொட்சைட்டு 

பொசுபரசயடைட்டூ 

பொசுபரசீரைதரைட்டு 

பொசுபாசு 

பொசுபரசுநாலொட்சைட்டு 

பொசுபரசுமுக்குளோரைட்டு 

பொசுபரசுமுப்புரோமைட்டு 

பொசுபாசுமூவயடைபட்டு 

பொசுபரசுமூவை தரைட்டு 

பொசுபரசைங்குளோரைட்டு 

பொசுபரசை தரைட்டு 

பொசுபரசைமபுரோமைட்டு 

பொசுபரசைமபுளே ரரைடடி 

பொசுபரசையெ ஈட்சைட்டு 

பொசபரசொட்சிக்குளோரைட்டு 

பொசுபீன் 

பொசுபேறறு 

பொசடைட்டு 

பொசுபொரயில்குளோரைட்டு 

பொசுபொரைற்று 

பொசுபோரிசகமில௦ 

பொசுபோனியச்சேர்வை 

பொடியாககல 

பொதுபபிரிககை 

பொதுமுகம் 

பொதுமுகலிழுவிசை 

பொதுவடர்த்தி 

பொதுவமுக்கம் 

பொதுவயனவிளைவு . 

பொதுவான 

பொதுவானகாட்டி . 

பொதுவெபப நிலை 

Positron 

Leakage 

Phosgene 

Phosphor bronze 

Phosphorous trioxide 

iodide 

dihydride 

Phosphorous 

tetroxide 

trichloride 

tribromide 

triiodide 

trihydride 

pentachloride 

hydride 

pentabromide 

pentafluoride 

pentoxide 

oxychloride 

Phosphine 

Phosphate 

Phosphide 

Phosphoryl chloride 

Phosphorite 

Phosphoric acid 

Phosphonium compound 

Pulverisation 

Normal dispersion 

Interface 

Interfacial tension 

Ordinary density 

Normal pressure 

Common ion-effect 

Normal 

Universal indicator 

Normal temperature



பொராிக்கமிலம் 

பொராசைற்று 

பொருக்கு 

பொருள்விளககக்கூறல் 

பொலிதீன் 

பொலுசைநற்று . ன 

பொலோனியம் 

பொ. வெ. ௮. (பொதுவெப்பறிவையமுக்கம்) 

பொழிப்பு 

பொழிவு ன் 

பொற்றாசியங்கந்தகசயனேற்று . 

பொற்றாசியங்காபனேற்று 

பொற்றாசியங்காபனயில் 

பொற்றாசிய்ங்குப்புரோசயனைட்டு . . 

பொற்றாசியங்குரோம்படிகாரம் 

பொற்றாசியங்குரோமேற்று 

பொற்றாசியங்குளோரேற்று 

பொற்றாசியங்குளோரைட்டு 

பொற்றாசியங்குளோரைற்று 

பொறந்றாசியங்குளோரோகுரோமேற்று 

பொற்றாசியங்குளோரோபிளாற்றினைந்று 

பொற்றாசியங்குளோரெளரேற்று 

பொந்றாசியங்குளோசெளாரைநறு 

பொற்றாசியங்கோபாற்றிசயனைட்டு 

பொற்றாசியங்கோபாற்றிநைத் திரேற்று 

பொற்றாசியங்கோபாற்றோசயனைட்டு 

பொற்றாசியஞ்சயனேற்று 

பொற்றாசியஞ்சயனைட்டு 

பொற்றாசியஞ்சல்பேற்று 

பொற்றாசியஞ்சல்வபைட்டு 

பொற்றாசியஞ்சாந்தேற்று 

பொற்றாசியஞ்சிலிக்கோபுளோரைட்டூ 

பொற்றாசியஞ்சோடியங்கோபாற்றிநைத்தி 
ரைற்று - ன் 

பொற்றாசியந்தாத் திரேற்று 
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Boracic acid 

Boracite 

Incrustation 

Interpretation 

Polythene 

Pollucite 

Polonium 

N.T.P. 

Summary 

Effusion 

Potassium thiocyanate 

carbonate 

carbonyl 

cuprocyanide 

chrome-alum 

chromate 

chlorate 

chloride 

chlorite 

chlorochromate 

chloroplatinite 

chioraurate 

chloraurite 

cobalticyanide 

cobaltinitrate 

cobatocyanide 

cyanate 

cyanide 

sulphate 

sulphide 

xanthate 

silicofluoride 

sodium cobaltinitrite 

tartrate
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பொற்றாசியநசல்பேற்று 
'பொற்றாகியந்தியந் திமனியேற்று 

'பொறறாுசியதாலொட்சைட்டு 

பொநறாசியநாறகுரோமேற்று 

பொறரறுசிய (நாறசலபேற்று 

பொநருசியநாற்றயனேறறு 

பொறறாசியறிக்கலோசயனைட்டு 

பொறறாசியநைத்திரேநறு 
பொறறுசியநைத இரைற்று 

பொறறாசியம 

பொறறுசியமபரகாபனேற் று 

பொறறாசியமபரகுளோரேறறு 
பொறறாதய மபரசலபேற்று 

பொறறுசியமபரமஙகனேறறு 
பொறறாசிய மபலலயடைடடு 

பொறறுசியமபிககிரேறறு 

பொறறுசியமபிசுமதேறறு 
பொற்றுசியமபிளாற மினோசயனைட்டு 
பொறருசிய மபுரோமேறறு 

பொறறுசியமபுரோமைட்டு 

பொறறுகியமபுளோரைட்டு 
பொறு, சயம்பொசபபெரோசயனைடடு 
Quan Pus மபெரிககுப்பெரோசயனைட்டு 
பொறறாசயமபெரிசயனைட்டு 
பொற்றாசியம்பெரேறறு 
பொறறுசியமபெரோசயனைடடு 
பொறருசயெமபோரிபபுளே £ஈரைடடு 
பொறருசியமவெளளிசயனைடடு 
பொறறாசியமஙகனேறறு 
பொறறாசியமசைடடு ன 
பொறறாசியமநதிமனமிறறாத் இிரேற்று 
பொறருசியமயடேறறு 

பொற்றாகியமயடைட்டு 

பொறருசியம அகுளோர்பபிளாற நினேற்று 
பொற்றாசியமறுதயனேறறு 
பொறராசியமனுவநதிமனேதறு 
பொறறுசியமாசநதே £சயனைட்ம் . 

. அபொதறாசியமிருகாபனேற று 

Potassium pyrosulphate 

pyroantimoniate 

tetroxide 

tetrachromate 

tetrasulphate 

tetrathionate 

nickelocyanide 

nitrate 

nitrite 

Potassium 

percarbonate 

perchlorate 

persulphate 

permanganate 

polyiodide 

picrate 

bismuthate 

platinocyanide 

bromate 

bromide 

fluoride 

ferrous ferrocyanide 

ferric ferrocyanide 

ferricyanide 

ferrate 

ferocyanide 

borifiuoride 

silver cyanide 

manganate 

azide 

antimony] tartrate 

iodate 

iodide 

hexachlorplatinate 

hexathionate 

metantimonate 

argento cyanide 

bicarbonate



'பொற்றாசியமிருகுசோமேறறு 

'பொற்றாஇயமீரயடேறறு 

பொற்றாசியமீரைதரசன்தீயந்திமனேற்று 

பொற்றாசியமுககுரோமேறறு 

பொற்றாசியமுத தயனேற்று 

பொற்றாசியமுபவந இமனைற்று 

'பொற்றாகசியமூவயடேற்று 

பொற்றாசியயூவயடைட்டூ 

பொத்றாசியமெண்சலபேறறு 

பொற்றாகயமைதரசனபுளோரைட்டூ 

பொற்றாசியமைதரைட்டு 

பொற்றாசியமைகரொடசைட்டு 

'பொறறாசியமைந்தயனேறறு 

பொறருசியமொன்றமையொட்சைட்டு 

பொற்றாசியமோரொட்சைட்டு 

பொற்றாசியமெளரிசயனைட்டு 

பொநராசியமெளமேறறு 

பொறரறுசியமெளரோசயனைட்டு .. 

பொறறாசயவுனைல்வனடேறறு . . 

பொற்றாசுககளிககல 

பொற்றாசுக்குமிமகள 

பொற்றாசுப்படிகாரம 

பொற்றாசுமைககா 

பொறிமுறைககலவை 

பொறதிமுறைச்சதகது .. 

பொறிமுறைத் தாககப்படாமை 

பொறியியக்கம் 

பொன் .. 

பொனகுளோரைட்டு. . 

பொனசயனைட்டு 

பொன்சல்பைட்டு 

பொன்பிரிததெடுததல் 

பொனனெண 

ee 
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Pottasium dicromate 

diiodate 

dihydrogen pyroanti- 

monate 

trichromate 

trithionate 

hypoantimonite 

triiodate 

triiodide 

octosulphate 

hydrogen fluoride 

hydride 

hydroxide 

pentathionate 

sesquioxide 

monoxide 

auricyanide 

aurate 

aurocyanide 

uranylvanadate 

Potash felspar or Orthoclase 

bulbs 

alum 

mica 

Mechanical mixture 

energy 

passivity 

Mechanism 

Gold 

chloride 

cyanide 

sulphide 

parting 

number
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போ 

போக்கு 

போக்குகுழாய் 

போசுமுறை 

போட்சைற்று 

போட்டர்ளொக்கர்முறை 

போட்டன் 

போடோகலவை 

போணைறறு 

போத்தல் 

போத்துலன?சமந்து . . 

போமவிடிகயிட்டு 

போமலின 

போமிக்கமிலம் 

பேயிசின கதிர்வீசல்மானி 

போயிசு லக 

போயில்வெப்பநிலை . . 

போயிலின்விதி 

போர்தெ ஈமிசரினமூலகப்பாகுபாடு 

போர்மனைறறன்கள் 

போரன் 

போரன்குளோரைட்டு 

போரன்சலபைட்டு 

போரனபுளோரைட்டு 

போரன்பொசுபேற் று 

போ ரன்மூவொட்சைட்டு 

போரன ,த்துரோக்கல்சைற்று 

போரனைத் திரைட்டூ .., 

பேோரனைகரைட்டு 

போரிக்கமிலம் 

போரிர.தபோட்டரணு 

போரைட்டு 

போரோன் 

போலிங்கேத் திரிக்கமிலமுறை 

Tendency 

Delivery tube 

Bosch process 

Bauxite 

Porter—Clark method 

Photon 

Bordeaux mixture 

Bornite 

Bottle 

Portland cement 

Formaldehyde 

Formalin 

Formic acid 

Boy’s radiometer 

Poise 

Boyle temperature 

Boyle’s law 

Classification of elements by Bohr. 
Thomson 

Bohr-magnetons 

Boron 

chloride 

sulphide 

fluoride 

phosphate 

trioxide 

Boronatrocaleite 

Boron nitride 

hydride 

Boric acid 

Bohbr-Rutherford atom 

Boride 

Phorone 

Pauling’s nitric acid process



போலிப்பளிங்குருவான 

'போலியயனோன் 

'போலியிருபொருட்டொகுதிகள் .. 

'போலியொருமூலக்கூறுடைய 

'போணாபர் வட்டம் 

பெளா 

பெளதிகநிலை 

பெளதிகமாற்றம் 

'பெளதிகமாறிலி 

பெளதிகவிரசாயனத்தத்துவம் 

'பெள திகவிரசாயனவியல் 

(பெளலரின் கரைசல் 

as 
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Pseudo-crystalline 

jonone 

binary-systems 

unimolecular 

Born-Haber cycle 

Physical state 

change 

constant 

Physico-chemical principle 

Physical chemistry 

Fowler’s solution
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ம 

மகனிசைற்று 

மகனீசியக்கலப்புலோகம் 

மகனீசியஙகாபனேற்று 

மகனீசியஙகுளோரேற்று 

மகனீசியங்குளோரைட்டு 

மகனீசியஞ்சலபேறநு 

மகனீசியஞ௫ூலிசைட்டு 

மகனீசியந$பபொசுபேற்று 

மகனீசியந$யாசனேற், று 

மகனீசியநேரிருசிலிககேற்று 

மகனீசியநைத திரேநறு 

மகனீசியநைக் இரைட்டு 

மகனீசியம 

மகனீசியமபாவொட்சைட்டு 

மகனீசியமபுரோமைட்டு 

மகனீசியமடோரைட்டு 

மகையமமோனியமபொசுபேற்று 

மகனீசியமமோனியமாசனேற் று... 

மகனீசியமயடைடடு ... 

மகனீசியமனுசிலிககேற்று 

மகனீசியமை ,தரொட்சைட்டு 

மகனிசியமொடூக்குளோரைட்டு ட 

மகனீசியமொட்சைடடு 

மகனேலியம் 

மஙகலாககுதல் 

மஙகனசமிலம 

மஙகனசுககாபனேறறு 

மஙகனசுககுளோரைடடு 

மங்கனசுசசலபேறறு 

மங்கணசசசலபைடடு ., 

மங்கனசுநைத திரேறறு 

மஙகனசை தரொட்சைடடு 

மங்கனசொட்சைட்டு . 

மஙசனிக்கமிலம் 

மங்கனிக்கருசல்பேற LD! 

மஙகனிககுககுளோரைட்டு 

Magnesite 

Magnesium alloy 

carbonate 

chlorate 

chloride 

sulphate 

silicide 

pyrophosphate 

pyroarsenate 

orthodisilicate 

nitrate 

nitride 

Mégnesium 

peroxide 

bromide 

boride 

ammonium phosphate 

ammonium arsenate 

iodide 

metasilicate 

hydroxide 

oxychloride 

oxide 

Magnalium 

Tarnish 

Manganous acid 

carbonate 

ehloridé 

sulphate 

sulphide 

nitrate 

hydroxide 

oxide 

Manganie acid 

disulphate 

chloride



மஙகணிக்குச்சல்பேற்.று 

மங்கனிக்குப்படிகாரம் 

மமங்கனிககுப்பொறறுசியப்படிகாரம் 

மங்கனிக்குப்போலிப்படிகாரம் 

மங்கனிக்குயூுவொட்சைட்டு 

மஙகனிக்கைதரொட்சைட்டு 

மஙகனிககொட்சைட்டு 

மஙகனின . ல 

மஙகனீசமோனியம்போசுபேறறு . . 

மங்கனீசிரொட்சைட்டு 

மங்கனீசு 

மஙகனீசுத$ீப்பொசுபேறறு 

மங்கனீசுபபடிகாரம . . 

மஙகனீசுமுக்குளோரைட்டு 

மஙகனீசுருக்கு 

மங்கனீசுவெணகலம் 

ஙுகனீசேமொட்சைட்டூ 

மஙகனீசொனறரையொடசைடடு , . 

மமஙகனேற்று 

மங்கனைற்று 

மங௫யமஞ்சணிறம் 

மஙகுதல் 

மசிக்கொற்று 

மசுக்கோன் 

மஞ்சட்சிவப்புநிறம் .. 

மஞசட்பாசாணம் 

பமஞ்சட்பொசுபரசு 

மஞ்சள உ. 

மஞ்சளாசனிக்கு 

மட்கலம் 

மட்டம் 

மட்பாண்டம் 

ம்டர் 

மண்டெலிக்கமிலம் . . 

மணணெண்ணெய .. 

மணம் 

LOGOOTED 
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Manganic sulphate 

alum 

potassium alum 

pseudo alum 

trioxide 

hydroxide 

oxide 

Manganin 

Manganese ammonium phosphate 

dioxide 

Manganese 

pyrephosphate 

alum 

trichloride 

steel 

bronze 

heptoxide 

sesquioxide 

Manganate 

Manganite 

Bufft-colour 

Tarnish 

Massicot 

Muscone 

Orange red colour 

Yellow arsenic 

phosphorous 

Turmeric 

Yellow arsenic 

Pottery 

Level 

Earthware 

Madder 

Mandelic acid 

Kerosene 

Odour 

Sand
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மணல்வடிகட்டி 

மணற்கல 

மணற்றொட்டி 
மணி ல 

மணிசகூட்டுக்கண்ணாடி 

மணிச்சாடி 

மணியுருவமாக்கய .., 

மணியுருவமுள்ள 

மணியுலோகம் 

மஇப்பிடுகை 

மதுசாரவிளக்கு 

மகதகனம் 

மந்தநிறம 

மப்புநிறம் 
மயிர்த்துளை 

மயிாத்துளைக்குழாய், . 

மயிர்ததுளைத் தாக்கம் 

மயிர்த்தளேமின்மானி 

மமிர்ததுளையெழுகை 

மமிநறுததம் 
மரக்கரி 

மரகதம் 

மரபபால் 

மலககைறறு 

மலககைறறுபபச்சை, . 

மமலககமிலம் 

மலோனிககமிலம் 

மலோலனிககு நீரிலி 

மலோனிக்கெசுததர் 

மலேரியாககொல்லி . . 

மமைநீ£ 

மறறை 

மறுசீராககல 

மறுபடிகாய்ச்சிவடித்தல் 

மறைதல 

மறைப்பு 

மறைவிமபம் 

மறைவெப்பம் 

௪ 

Sand filter 

stone 

bath 

Granule 

Clock glass 

Bell jar 

Granulated 

Granular 

Bell-metal 

Estimation 

Spirit lamp 

Slow combustion 

Dull colour 

Pale colour 

Capillary 

tube 

action 

electrometer 

rise 

Blue vitriol 

Wood charcoal, Charcoal 

Emerald, Aquamarine 

Latex 

Malachite 

green 

Maleie acid 

Malonic acid 

anhydride 

ester 

Antimalarial 

Rain water 

Matte 

Rearrangement 

Redistillation 

Disappear 

Occlusion 

Latent image 

heat



மன்சுலோகம் 

மனிச்சுத்தாக்கம் .. ஃ 

மனிற்றோல் 

மமனைமின்ருறை 

மனோசிலை 

மனோசு ல ரது 

மா 

மாக்கல் 

மாசு 

மாசுநுரை . an 

மாசுபடல் அ ட 

மாசுபேசீலியசராசனிக்குச்சோதனை 

மாணிக்கக்கண்ணாடி. . 

மாணிககம் 

மாணிககவெள்ளி 

மாதிரி 

மாதிரிக்குழாய் 

மாதிரிப்பொறாள், 

மாதிரிமூலகம் 

மாதிரியணுக்கள் 

மாப்பொருள் 

மார்கசைற்று 

மாற்றம் 

மாற்றல் 

மாற்றீடுசெய் (தல் 

மாற்று 
மாற்றுச்சத்தி 

ee 

ee 
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Muntzmetal 

Mannich reaction 

Mannitol 

Mannheim’s process 

Realgar 

Mannose 

Marble; Shale 

Impurity 

Scum 

Contamination 

Marsh-Berzelius-arsenic test 

Ruby glass 

Ruby 

Pyrargyrite 

Sample 

Specimen tube 

Specimen 

Typical element 

Atomic models 

Starch 

Marcasite 

Change 

Conversion 

Replace 

Carat 

Exchange energy



522 

மாற்றுசசுமற்சி + 

மாறலளவு 

மாறாககொ இறிஷைக்கலவை 

மாருநிறம 
மாறாவமைபபு விதி .. 

மாறாலிகசமலிதி 

மாறியொடுகடி 

மாறுபொஇநிலைககலவை 

மாறுகல்டலகருவி 

மாறுறதொருதி 

Lom nt றிலை 

மாறுநிஷே கமரைசல . . 

மாறு நிலை -ரைவளவு 

LOT NI MVE Desa 

Lor Mean mM LTBSeT 

Lom my in? வபபனனிஹககாட்டி 

மாறுரிலைமாரிலி Mt, a 

மாறுநிலையமுகமம 

மாறுகிலையமுகஈம . ஸ்ஸ், மல், 

Lom inns aun 

மாறு” அவெபபமிலை 

மானேோமிவாறை 

Mutarotation 

Degree of variance 

Azeotropic mixture 

Fast colour 

Law of constant composition 

proportions 

Variable condenser 

Zeotropic mixture 

Bheostat 

Variant system 

Critical state 

solution 

volume 

complex 

phenomena 

opalescenco 

constant 

pressure 

potential 

Transition interval 

Critical temperature 

Manhe’s process



மி 

மி. இ. வி. 
மிககவைதானசுடா . . 

மிகதிரம்பிய 

மிகை . 

மிகைககுளிர்ச்சிபெறற இரவம் 

மிகைதிரம்பல 

மிகைதிரம்பறகரைசல 

மிகையழுத்தம் 

மிகையவோறறளவு . . 

மிசசுலோகம 

மிசுபபிக்கெல 

மிசேல 

மிதத்துதனமை 

மிதப்புமுறை 
மியூரெட்சைட்டுச்சோ தனை 

மிருகககரி 

மிலலனினமூலம் 

மிலலிமீறறர் 

மில்லிமைகஇிரன்-மில்லிமியூ 14 

மிலலியிலீறறர் மி.இ. 141 

மிறசலிசசினசமவடிவலிதி 

மின 

மினகடத்துதிறன 

மினகணடிப்பு 

மினகலவடுககு 

மினகாட்டி 

மினகாதததஇண்மம் 

மினகோடுபுகுவஷ்டகமா Blo 

மினகோடுபுகுஷடகமாறிலி-௰ 

மினசவ்வூடுபரவல் 

மினபகாபபொருள .. 

மின்பகுப்பு 

மினபகுப்புககடத தல 

மினபகுப்புக்கூட்டபபிரிவு 

மினபகுபபுமுனைவாக்கம் 

மின்பகுபொருள் 

E. MF. 

Highly dilute flame 

Super saturated. 

Excess 

Supercooled liquid 

Supersaturation. 

Supersaturated solution 

Over potential 

voltage 

Misch metal 

Mispickel 

Micelle 

Buoyancy 

Floatation process 

Murexide test 

Animal charcoal 

Millon’s base 

Millimetre 

Millimicron My 

Millilitre Mi 

Mitscherlich’s law of isomorphism 

Electricity 

Electrical conductivity 

Electrostriction 

Battery 

Electroscope 

Electromagnet 

Dielectric constant 

Dielectric constant D. 

Hlectro-osmosis 

Non-electrolyte 

Electrolysis 

Blectrolytic conduction 

Electrolytic dissociation. 

polarisation 

Electrolyte
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மினபாகு நிலைவிளைவு 

மினபொறி 

மின்மணடலம் 

மின்மமிர்ததுளைவளைகோடு 

மின்முலாம பூசுதல் 

மினவலுப்பிணைப்பு . . 

மின்வலுவளவு 

மின்வாய் 

மினவாயமுத்தம் 

மினறொஙகலசைவு . . 

மின்றொஙகலசைவுவிளைவு 

மினஞட்டமுளள . .. . 

மினனாற்கூழப்பளிஙகுவேறாககல் 

மினனியககததொடர் 

மினனியககநாட்டம் .., 

மினனியககவிசை--மி.இ.வி. 

மினனியககவியல 

மினனியல 

மினனிரசாயனசசமவலனு 

மினனிரசாயனத தன்மை 

மினனிரசாயனததொடர் 

மினனிரசாயனவியல 

பினனிரட்டையடுக்கு . . 

மின்னிலையியல 

மினனுலை 

மினனுலை டூ.ருககுமூறை 

மினனெதாத தனமை 

மினனெ திரான 

மினனேரான 

மினனோடுக௰ 

மினியம் 

மினுககம் 

Electroviscous effect 

Electric spark 

field 

Electrocapillary curve 

Electroplating 

Electrovalent bond 

Electrovalency 

Electrode 

potential 

Electrophoresis 

Electrophoretic effect 

Electrophilic 

Electrodialysis 

Electromotive series 

affinity 

force EMF. 

Electrokinetics 

Electricity 

Electrochemical equivalent 

character 

series 

Electrochemistry 

Electrical double-layer 

Electrostatics 

Electric furnace 

furnace steel process 

Electronegativity 

Electronegative 

Electropositive 

Electric condenser 

Minium 

Lustre



12 

மீக்கர்சுடரடூப்பு 

மீதி 
மீதியான 

மீதியானவெந்திரப்பி 

மீதியோட்டம் 

மீதேன் 

மீரிசம் 

மீள்சத்தி 

மீள்சத்திக்குரிய 

மீள்பிறப்புக்கொடுத்தல 

மீளப்பளிங்காக்கல் .. 

மீளப்பாய்ச்சல் 

மீளபபாய்ச்சுஙகாற்றொடுக்கி 

மீளப்பாய்ச்சுமொடுக்கி 

மீளவுணடாக்கப்படுகன்மை 

மீளாத் தாக்கம் 

மீளுங்கலம் 

Bens sree 

மீளும்வட்டம் 

மீளுமின்வாய் 

மீளுமுறை 

Meker burner 

Residue 

Residual 

entropy 

current 

Methane 

Meerschaum 

Elasticity 

Elastic 

Regenerate 

Recrystallization 

Reflux 

air condenser 

condenser 

Reproducibility 

Trreversible reaction 

Reversible cell 

action or Reversible 

reaction 

Reversible cycle 

electrode 

process
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மு 

மூககாலி 2 

முககோணம் ன் 

முகவை . 

முகிறசுவடு . 

முசசரிவசசுததொகு தி 

முச்சிலேன oe 

முடியுநதாழியும ... 
முடிலினறி வஒுதாககல 

முடிவுககுரிய ள் 

முடிவுநிலை 

முத்தயனிககமிலம 

முததுககநதகம ன 

முதுநுவெண்மை 

தல 

ுதலமீனாகள 

CA GM ம் we 

Uy DEI நிதழியவியகைம 

Cyn ae wR 

Cp dun LI OET GILT 

HD HLO 

ORDO) Lr 

ப கடய 

oa. ADIN அபபா LIL FOC HD] 

முூதனியமம 

CN BM OE KOGA BUS oor 

~ 
பபபினமபிக ப ராிாடரைடடு 

pura) ௭எமெடமில 

LU MOLOME DE FH MOOITL IYILB 
AS Lae 

EIDE MAA ARG! 

முமமம்தயிலமிவ ve 

PEP POULT : 

EID] LD KOSS 7. மைட்டு 

a 
LPLID LL hes BOLE VLD 

GAL 

பமமைதிலை 

Tripod 

Triangle 

Beaker 

Cloud track 

Triclinic system. 

Trisilane 

Crests and troughs 

Infinite dilution 

Final 

End point 

Trithionic acid 

Nacreous sulphur 

Pearl white 

Fundamental, Radical 

Primary amimes 

First harmonic 

Perpetual motion of first kind 

Chain radical 

Principal quantum number 

Primary actiou 

Fundamental series or Principal 

series 

Fundamental 

Promary salt effect 

standard 

Trimitrotoluene 

Triplumbic tetroxide 

Tripheuy] methyl 

Trimanganic tetroxide 

Triaviant system 

Trimethy] amine 

Tiibasie 

Trimethylene bromide 

Trimellitic acid 

Triad 

Triple point



மும்மைப்பிணைப்பு .. 

மும்மைமோதுகை 

மூரண்சமச்சீர்சசார்பு 

முரண்பொருள் 

மூரணூக்கி 

முரணெதிர்மின்வாய் 

முரணோட்டமுறை 

முவ்வலுவுளள 

முவ்வழிககுமாயடைபபு 

முழுவதுமயனாக்கல் . . 

முழுவுணர்சூநீக்க .. 

முள்ளிபபுனல 

முறறாயக்கலக்குந இரவங்கள் 

முூற்றாய்ககலவாத 

முறிவுககுணகம் 

முறிவுப்பிரிக்கை 

முறிவுமானி 
முறை ன 

முறைபபடுத திககூறுதல் 
முறையான பகுப்பு .. 

முனறாககம 

முனனிரப்பி 

முனைவழிவாகக 

முனைவழிவு 
முனைவழிவுசசாபு 

முனைவாககம, P 

மூனைவாக்கம்ப திகருவி 

முனைவாககமானி 

முனைவாககவோடடம் 

முனைவாகு தன்மை ன 

முனைவிணைபபு 

முனைவிலியிணைபபு . . 

முனைவு 
முனைவுததனமை 

முனைவுநிலை 
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Triple bond 

Ternary collision ; Triple collision 

Antisymmetric function 

Antibody 

Anticatalyst 

Anticathode 

_ Counter-current system 

Tri-valent 

Three way stop cock 

Complete ionisation 

General anaesthetic 

Thistle funnel 

Completely miscible liquids 

Incompletely miscible 

Refractive index 

dispersion 

Refractometer 

Process, System 

Formulate 

Systematic analysis 

Forward reaction 

Pre-saturator 

Depolariser 

Depolarisation 

function 

Polarisation—P 

Polarograph 

Polarimeter 

Polarization current 

Polarizabihty 

Polar linkage 

Non-polar link 

Pole 

Polarity 

Polarity
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மூ 

மூலக 

மூச்சிழமுத.தல் . +. 

மூச்சிழுத தற்பொருள் 
மூச்சுவிடுதல 

மூடிய தொகுதி 

மூடியவறை 

மூடுலை ல 

மூரின் பரிசோதனை .. 

பாலக்கமிவுபபொருள் 

மூலககூறற(ிவுககுணகம 

மூலககூறறிடைவலிசைகள் . a 

மூலக்கூறறினகடததுதிறன்--மியு ம + 

மூலககூறறுககடததுஇறன் + ன் 

மாலககூற றுககவாசகி 

மூலககூறறுககறறை 

மூலககூறறுகைனவளவு 

மூலககூறறுககுறியீடு 

மூலககூறறுசசலலடைவேகம 

மூலககூற றுசசிககல 

நூலககூறறுசசழறகி 

மூலககூறறுசசெறிவு 

மூல£கூறறு சு திறலா 
மூலகைகூறறு ௩கொகை, N 

மூகைகூறறு நிறை, 34 

மூலககூறறுபபருமலா 

மூலககூறறுபபிரிதிறன 

LOM SAM MIO TEVA 

மேலகசைறறுமுறிவு 

மூல்ககூறறுமெறபரப்புச்சத இ 

மாலக்கூறறுமோதுகை 

LAME DLO! OY 

பமைகூரறுவெபபககொள்ளளவு 

PPA. MOIILILD 

மூலக்கூறு அிஞசறகு வாகம் 

மாறிலி 

மூலககூறறொழுககு 

மூலசைைறேற 

Nozzle 

Inhalation 

Tnhalant 

Respiration 

Closed system 

chamber 

Mufile furnace 

Moore’s test 

Basic slag 

Molecular 

co-efficient 

or Molar  extinctiom 

Intermolecular forces 

Molecular conductivity—p 

conductivity 

attraction 

beam 

Molar volume ; Molecular volume 

Molecular formula 

seive velocity 

complexity 

Molar rotation 

Molecular concentration 

Molarity 

Number of molecules N 

Molecular weight M - 

magnitude 

dispersity 

fraction ° 

Molar refraction 

Molecular surface energy 

collision 

Molality 

Molar heat capacity 

Molecular heat 

absorption coefficient 

elevation constant 

orbital



மூலக்கூறு 

மூலகங்கள் ட ௦ 

மூலகஞ்செயற்கைமூறைப்பிரிந்தழிதல் 

மூலகத்திரிவு 
மூலச்சாயம் 

மூலதநீரிலி 

மூலப்பிரகருதி 

மூலம் (எளிய) 

மூவைமிலவெண் 

மூலவலு 

மூலவுப்பு 

மூலைவிட்டத்தொடர்பு 

மூவிலத இரன்பிணைப்பு 

மூவைதகரைட்டான 

மூவைதரோல் + os 

மூன்றாம்வரிசைத் தாக்கங்கள் 

529 

Molecule 

Elements 

Artificial disintegration of elements 

Transmutation of elements 

Basic dye 

anhydride 

Protyle 

Base, Root 

Acidity of a base 

Strength of base 

Basic salt 

Diagonal relationship 

Three electron bond 

Tribydric 

Tribydrol 

Third order reactions
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மெ 

மெகோம 

மெகித்திலீன 

மெட௫ற்றமிலொட்சைட்டூ 

மெசோத்தாட்டாரிககமிலம் 

மெணடலீவினாவாத்தனவிதி 

மெதயடைடடு 

மெதயனீன 

மெதயில (தொகுதி) 

மெதயிலசறறேற்று . . 

மெதயிலறககோல் .. 

மெதயிலல 

மெதமிலேறறம 

மெதயிறகுரககொசைட்டு 

மெதயிறசலிசிலேறறு 

மெதயிறசிவபபு 

மெதயிற்செமமஞ்சள 

மெதனோயிககமிலம் 

மெதனோல 

மெதலஷனோலசேர்மதுசாரம் 

மெதிலீனபுரோமைட்டூ 

மெதொடசி (தொகுதி) 

மெகொடசைட்டு 

மெந்தகோல 

மெய்மமூலஙகள 

மெய்வாயு 

கெருடாபபீஙகான . , 

மெலமாலம 

மெலலமிலம 

மெலிததிககமிலம .. 

மெழுகு 
மெழுருகருச்சி 

மெழுகு இரி 

மென கண்ணாடி 

மெனமஞசணிறம் 

மெனறகடாககததகக 

மென்றகடு 

மெனனீ£ 

Megohm 

Mesitylene 

Mesityl oxide 

Mesotartaric acid 

Mendeleef’s periodic law 

Methiodide _ 

Methionine 

Methyl (group) 

acetate 

alcohol 

Methylal 

Methylation 

Methyl glucoside 

salicylate 

red 

orange 

Methanoic acid 

Methanol 

Methylated spirits 

Methylene bromide 

Methoxy (group) 

Mcthoxide 

Menthol 

Real roots 

gas 

Unglazed porcelain 

Weak base 

acid 

Mellitic acid 

Wax 

Taper 

Candle 

Soft glass 

Peach blossom colour 

Malleable 

Diaphragm 

Soft water



மே 

மேக்காத்தன 

மேககூரசயடைட்டூ 

மேக்கூரசுககாபனேற்று 

மேககூரசச்சல்பேற்று 

மேக்கூரசுச்சல்பைட்டு 

மேக்கூரசுநைத திரேற்று 

மேக்கூர௪ப்புரோமைட்டூ 

மேக்கூரசுப்புளோரைடடு 

மேக்கூரசொட்சைட்டு . 

மேககூரிக்கமினோகுளோரைட்டு .. 

மேக்கூரிககயடைட்டு . . 

மேக்கூரிககுககாபனேறறு 

மேககூரிககுககநதகசயனேறறு 

மேக்கூரிகளுச்சயனைட்டு 

மேககூரிககுச்சலபேறறு 

மேககூரிககுச்சலடைட்டூ 

மேக்கூரிக்குநைத இிரேறறு 

மேக்கூரிக்குபபுளோரைட்டு 

மேககூரிககொடசைட்டூ 

மேலவளாரச்டெபளிங்கு 

மேலமிலம் 

மேலொட்சைட்டு 

மேற்பட்டைத இணமவுரு 

மேற்பரபபிமுவிசை .. 

மேறபரபபினமிதகூனற 

மேறபரப்புசசத தி 

மேற்பரப்புச்செறிவு .. 

மேறபரபபுததோற்றப்பாடுகள 

மேறபரப்புநிலைமை . . 

மேறபரப்புமிகை 

மேற்பொருததுகை ள் . 

மேறறொனி ய . 

மேனமடடவொடடல (புறத்துறிஞசல்) 

மேனமட்டவொடடறகாட்டி 

மேன்மட்டவொட்டறசமவெப்பம் . . 

மேன்முகபபெயர்சசி. . 

மேனிலை நுணுககுககாட்டி 

மேனிலைமையநீகூ .. ன் 

மேனிலைவடி கடடியினால் வடிததல் 

59% 

Mercapton 

Mercurous iodide 

carbonate 

sulphate 

sulphide 

nitrate 

bromide 

fluoride 

oxide 

Mercuric ammino chloride 

iodide 

carbonate 

thiocyanate 

cyanide 

sulphate 

sulphide 

nitrate 

fluoride 

oxide 

Overgrowth crystal 

Super acid 

Superoxide 

Cortical steriod 

Surface tension 

Supernatant 

Surface energy 

concentration 

phenomena 

phase 

excess 

Superposition 

Overtone 

Absorption 

indicator 

isotherm 

Upward displacement 

Ultramicroscope 

Ultracentrifuge 

Ultrafiltration
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SOLD 

மைக்கா 

மைக்கின் (மிய) 

மைக்கிரோகொசுமிக்குப்பு 

மையநீக்கவிசை 

மையநீங்கி 

மொ 

மொசறறிகுளோகியசர்சமன்பாடு, , 

மொசிலியினணுவெண்கள 

மொததச்சததி 

மொலிசசனரறாககம. . 

மொலிததனம் 

மொலித தனமூவொட்சைட்டு 

மொலித்தனவுருக்கு 

மொலித்தனைற்று 

மொலித இககமிலம் . , 

மொலிததேறறு 

மொனசுத இரநீலம் . . 

மொனசைற்றுமணல 

Mica 

Micron—p. 

Microcosmic salt 

Centrifugal force 

Centrifuge 

Mosotti-Clausius equation 

Moseley’s atomic numbers 

Total energy 

Molisch’s reaction 

Molybdenum 

trioxide 

steel 

Molybdenite 

Molybdic acid 

Molybdate 

Monastral blue 

Monazite sand



மோ 

மோ (தலைக&மோம்) .. 

மோதியடித்தல் 

மோதியடித்தற்கொள்கை 

மோதுகைவிட்டம் 

மோபீன் 

மோரினுப்பு 

மோற்று 

மோற்றேசு 

மோனலுலோகம் 

மோனிறப்பசை 

யூ 

யூரிக்கமிலம் 

யூரியநைதரேற்று 
யூரியா 

யூரீத்தன் 
யூரோத்துரப்பீன் 
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Mho (reciprocal ohm) 

Bombardment 

theory 

Collision diameter 

Morphine 

Mohr’s salt 

Malt 

Maltase 

Monel metal 

Mold pigment 

Uric acid 

Urea nitrate 

Urea, 

Urethan 

Urotropine
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வ 

வசலின் 

வட்டக்கறறோன் 

வட்டநீரிலி 

வட்டம் 

வட்டமாக்கல் ் உச 

வட்டமுறையிரு நிறங்காட்டுந்த ன்மை 

வடடமுனைவாக்கம் 

வடடவறகேன 

வட்டவூரீடடு 

வடி கட்டல 

வடிகடடி 

வடிகட்டிக்குடுவை 

வடிகடடிததாள 

வடிகடடிபபமபி 

வடிகடடிபபுனல 

வடிலைததாள 

வடிகலவளையம 

வடிகலன 

வடிகலனடைகருலி . . 

BUG. BOVE MED 

வடிசாலை 

வடித்தல 

வடிதட்டு 

வடிதாள 

வடிநத திரவம் 
வணடவாலினசமனபாடு 

வணடவாலினவாயுச்சமனபாடு 
. 

வரைதல 

வரையறைவடிவறற திணமம் 
வல்லமிலம 

வலலுபபுமூலம 

வலந இனாழமுறை 

வலமாகச்சுமலுனேற 

வலயவடிவமான (கங்கணமான) 
வலிமைததாககம 

வஒபாரத்தல் 

வலுவளவிணைப்புககள 

Vaseline 

Cyclic ketone 

anhydride 

Cycle 

Cyclization 

Circular dichroism 

polarization 

Cycloalkane 

Cyclic ureide 

Filtration 

Filter 

flask 

stand 

pump 

funnel 

Retort stand 

ring 

Retort 

stopper 

clamp 

Distillery 

Decantation, Filter 

Draining rack 

Filter paper 

Filtrate 

Van der-waal’s equation 

gas equation 
Trace ‘ 
Amorphous solid 
Strong acid 

base 
Valentiner process 
Dextrorotatory 

Annular 

Vigorous action 
Titration 

Valency bonds



வலுவளவு 

வலுவளவுக்கோணம் 

வலுவளவுவிசைமண்டலம் 

வலேரிக்கமிலம் 

வலைவேலைப்பாடு 

வழக்கற்ற 
வழங்கியணு 

வழி 
வழியமீன் 

வளிமண்டலம்-வ 

வற்கனைறறுச்செய்தல் 

வறுத்தல் 
வன்மூலம் 

வன்மையானமின்பகுபொருள் 

வன்னீர் 

வனதினைற்று 
வனிலின் 

வனேடியம 

வனைகூடம் 

வனைதொழில 

ப, னைபொருள் 
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Valency 

Valence angle ’ 

force field 

Valeric acid 

Network 

Obsolete 

’ Donor atom 

Passage 

Secondary amine 

Atmosphere-atm 

Vulcanisation 

Roasting 

Strong base 

electrolyte 

Hard water 

Vanadinite 

Vanillin 

Vanadium 

Pottery 

Ceramics 

Ceramics
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வா 

வாங்கயணு 

வாசனை 

வாசனைச்சேர்வை ன 

வாசனைததொடர் (அரமற்றிக்குத்தொடர்) 

வாசனைபபிசின் 

வாசனைப்பிணைப்பு 

வாசனைப்பிரதியீடு 

வாசனையமின் 

வாசனையூட்டல் 

வாணஞசெயமுறை . . 

வாணிபவமிலம் 

வாதுமை 

வாய்ப்புப்பார்த்தல் .. 

வாயில் 

வாயு 

வாயுக்கரி 

வாயுககளினமூலக்கூற்றுவெப்பம் 

வாயுக்களைத் இரவமாக்கல் 

வாயுக்கனவளவுவிஇ 

வாயுக்கூண்டு 

வாயுச்சமன்பாடு 

வாயுச்சுடர்வலை 

வாயுத்தாரை 

ams sma 
வாயு த்தரவகம் 

வாயுததொங்கல்கள் ன 

(காற்றுக்கூழ் த்தொங்கலகள்) 

வாயுப்படலங்கள் 

வாயுப்பரவறபிரிவு 1 

வாயுப்போக்குமுறை 

வாயுமாறிலி 

வாயுமானி 

வாயுவழுக்கமானி 

வாயுவளவி 

வாயுவளவை 

வாயுவாலநஞ்சூட்டல் 

வாயுவின்கரை 'இறன் 

Acceptor atom 

Perfume 

Aromatic compound 

series 

Balsam 

Aromatic bond 

substitution 

amine 

Aromatization 

Pyrotechny 

Commercial acid 

Almond 

Verification 

Valve 

Gas 

carbon 

Molecular heat of gases 

Liquefaction of gases 

Law of gaseous volumes 

Balloon 

Gas equation 

mantle 

jet 

Pneumatic trough 

Gas liquor 

Aerosols 

Gaseous films 

Atmolysig ் 
Transpiration method 
Gas constant 

Eudiometer 

Manometer 

Gas burette 

Eudiometry 
Gas poisoning 

solubilty



வாயுவுலை 

வாயுவெரிபொருள் .. 

வாயுவைத்திரவமாக்கல் 

வார்ப்பிரும்பு : 

வாலை 

வாலைத்தாள் 

வாலையடைப்பு 

வாலைவளையம் 

வாழ்க்கையாண்டுத்தொகை 

வாற்கோதுமை 

வானோவின்கரைசற்கொள்கை 

வானோவின்காரணி .. 

வி 

விகாரக்கொள்கை 

விகாரக்கோடுகள் 

வி$தசமம் ன 

வி௫தசமமாதலின்மை 

விதசமமான 

விதமுறுதாக்கக்குணகம் 

விசைமாறிலி 

விசையாள்சில்லு 
2 

விசையின் மீதிமண்டலம் 

விடுதல் 

வித் தரயோசில் 

விதி . 
விந் தக்ீனெண்ணெய் 

வியாபாரவமிலம் 

விரிசங்கலிச்சேர்வை . . 

விரித்தல் . 
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Gas furnace 

Gaseous fuel 

Gas liquefaction 

Cast iron 

Still 

Retort stand 

stopper 

ring 
Life annuity 

Barley 

Van’t Hoff’s Theory of solution 

factor 

Strain theory 

lines 

Proportion 

Disproportionation 

Proportional 

Rational activity coefficient 

Force constant 

Flywheel 

Residual field of force 

Liberation 

Vitreosil 

Law 

Oil of winter green 

Commercial acid 

Open chain compound 

Spreading
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விரித்தற்குணம் 
விரிவானவியல்பு 

விரிவு 

விருததி ன் 
விரைடேபியூரற்சோதனை 

வில்லியஞசனினீதராக்குமுறை .. 

வில்லை 

விலங்குககரி 

விவசாயவிரசாயனவியல் 

விவரணவிாசாயனவியல 

விழுககோளமுறை , . 

விளககம 

விளககுககரி 

விளைவு 

விறறராசு a 

விறறு நிறககொள்கை 

வினமயிலசைறறேற்று .. 

வினயலலைடடு 

வினைததிறன 

வினைத்திறழனுளள , 

த 

வீங்கல் 

லீச்சம் 

லீசு இவலை 

லீழ்படிவு 

Spreading coefficient 

Extensive property 

Expansion 

Progression 

Rapid furfural test 

Williamson’s method of  etheri- 

fication 

Capsule 

Animal charcoal 

Agricultural chemistry 

Descriptive chemistry 

Falling sphere method 

Explanation 

Soot 

Products, Yield, Effect 

Spring balance 

Witt colour theory 

Vinyl acetate 

halide 

Efficiency 

Efficient 

Swelling 

Amplitude 

Spray 

Precipitate



Glas 

“வெடி. 

வெடிக்குமியலபுடைய 

வெடிக்குழாய் 

வெடித்தல 
வெடித்தலெல்லை 

வெடித் தனிற்பாட்டி (அடிப்பெதி f 
வெடி.த்தனிற்பாட்டுஞ்சேர்வை 

வெடிப்பு 

வெடியுப்பப்பம் 

வெணகரு 

வெணகலம 

வெணகலப்பொடி 

வெணகாரம் 

வெணகாரமணி 

வெண்சூடான 

வெணடுததம் 

வெணணாகம 

வெண்ணெய் 

“வெணபளிங்கு 

வெண்பனிவளைகோடு 

வெண்பொசுபரசு 

வெண்வெளளீயபம் .. 

வெந்நீர்ப்புனல் 

வெடபக்கடத்தி 

வெப்பககூட்டலவிதி . . 

வெப்பககொள்ளளவு 

வெப்பங்கக்கல் 

வெப்பறசக்குதாக்கம் 

வெப்பச்சத்தி 

வெப்பச்சுழலிணை 

வெப்பஞ்செல்லாநிவேக்காநதவழிவு 

வெப்பஞசெலலா 'நிலைவிரிவு 

வெப்பத்தின்பொறிமுறைச்சமவலு, சூ 

வெபபந்தருகூட்டப்பிரிவு 

வெப்பநடுநிலைத்தனமை 

வெப்பநிலை 

5௮ 

Explosive 

Explosive 

Explosion tube 

Explosion 

limit 

Antiknock 

compound 

Cleavage 

Nitre cake 

Albumen 

Bronze 

powder 

Borax 

bead 

White hot 

vitriol 

White zinc 

Butter 

Alabaster 

Hoar frost curve 

White phosphorous 

tin 

Hot water funnel 

Conductor of heat 

Laws of heat summation 

Heat capacity 

Recalescence 

Exothermic reaction 

Heat energy 

Thermocouple 

Adiabatic demagnetisation 

expansion 

Mechanical equivalent of heat J. 

Thermal dissociation 

Thermoneutrality 

Temperature
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வெப்பறிலைநிறுத்தி. . 

வெப்பப்பரவல் 

வெப்பப்பாகுபாடு 

வெப்பப்பிரிகை லக 

வெப்பம் . 

வெப்பம்விழுங்குதாக்கம் 

வெப்பமளிக்காத 

வெப்பமானி 

வெப்பவடுக்கு 

வெப்பவகுர்ச்சி 

வெப்பவயன்வாயில். . 

வெப்பவயன்விளைவு . . 

வெப்பவயன்வேலைச்சார்பு 

வெப்பலியக்கவிசை நிகழ்ச்சித் தகவு 

வெப்பவியக்கவிசைமாறிலி 

வெப்பவியக்கலிசையமுத்தம் 

வெப்பவியக்கவிசையியல்புகள் 

வெப்பவிரசாயனவியல் 

வெப்பவுள்ளுறை, வெ. 

வெப்பவெஞ்சினின்றிறன் 

(வெல்லப்பாகு 

வெல்லம 

வெள்ளம் 

வெள்ளி : 

வெள்ளிக்கந்தகச்சயனேற்று 

வெள்ளிக்காபனேற்று 

வெள்ளிக்குரோமேற்று 

வெள்ளிக்குளோரைட்டு 

வெள்ளிச்சயனைட்டு .., 

வெள்ளிச்சலபேற்று . , 

வெள்ளிச்சல்பைட்டு . , நதி 

வெள்ளிச்சோடியங்கந்த கச்சல்பேற்று 

வெள்ளிநேர்பொசுபேற் று 

வெள்ளிநை த் திரேற் று 

வெளளிதைத் திரைட்டு 

வெள்ளிநைத்திரைற்று 

வெள்ளிப்படிகாரம் .. 

வெளளிப்பரமங்கனேற் று 

Thermostat 

Thermal diffusion 

analysis 

decomposition 

Heat 

Endothermic reaction 

Refractory 

Thermometer 

Thermopile 

Thermal agitation 

Thermionic valve 

effect 

work function 

Thermodynamic probability 

constant 

potential 

properties 

Thermochemistry 

Enthalpy-H. or Heat content 

Efficiency of heat engine 

Molasses 

Sugar - 

Ground water 

Silver 

thiocyanate 

carbonate 

chromate 

chloride 

cyanide 

sulphate 

sulphide 

sodium thiosulphate 

orthophosphate 

nitrate 

nitride 

nitrite 

alum 

permanganate
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