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கலைச்சொற்றொகுகு. பதுனேழாம் பகுதி 

மனையியற் சொற்றொகுதி 

GLOSSARY ON HOME SCIENCE 

1960 

இலங்கை அரசாங்க அச்சகத்திற் பதிப்பிக்கப்பெற்றது 
  

அரசகரும மொழித் இணேக்சமாத் அ ளொனியீட்டூப் பிரிவினரால் வழங்கப்பட்டது



  

  

மணயியற் சொற்றொகுதி 

- Glossary on Home Science 

1959 

. இலங்கை அரசாங்க அச்சகத்திற் பதுப்பிக்கப்பெற்றது 

.. அரசகரும மொழித்்திணைக்களத்து வெளியீட்டுப் பிரிவினரால் வழங்கப்பட்டது



முகவுரை 

'இக்கலைச் சொற்றொகுதி, அரசகரும மொழித் திணைக்கள வெளியீட்டுப் பிரிவின 

நின் மற்றொரு பிரசுரமாகும். இது மனையியற் சொற்றொகுதி என்க. இதனுள் 

தையல் வேலை, சலவை வேலை, சமையல் வேலை, முதலுதவி, பிணியாளரைப் பேணல், 

- குழந்தை விருத்தி முதலிய பகுதிகளின் கலைச் சொற்கள் அமையும், இது உயர் 

் நிலைப் .பாடசாலைத் தஞுஇப்பத்திர வகுப்பிற்குரிய சொற்கள் யாவும் கொண்டது. 

பாடப்புத்தக எழுத்தாளருக்குப் பயன்பட, ஓரளவு கலைச் சொற்களெனக் கணிக்கத் தக்க 

வையும் சேர்க்கப்பட்டு, அவற்றிற்குவந்த தமிழ்ச் சொற்களும் கொடுக்கப்பட்டுள். 

சொற்றொகுதி ஆய்ந்த குழுவினர் 

செல்லி. இ. சவுந்தரநாயகம், M.A, Dip. in Educatin. Dip. in Home Science, 

பயிற்சிக் கல்லூரி, மாறகமம். ‘ 

. செல்லி. பு. செல்லையா, 1. 56. மனையியற் றலைமைப் பரிசோதகர், 

திருமதி. தி, துரைசிங்கம், முதல்வகுப்புப் பயிற்சியாளர், பாலர்களரிப் பரிசோதகர்- 

செல்லி. ௬. சரவணமுத்து, 1.5௦. மகாசனக் கல்லூரி, தெல்லிப்பளை. 

இரும்தி. வி. தங்கவடிவேல், இளைப்பாறிய மனையியற் பரிசோதகர். 

இரு. வே. சிவகுரு, B.Sc. (Gen.) B.Sc. (Hons.), அரசகரும மொழித் திணைக்களம். 

தரு. ௮. வி. மயில்வாகனம், (தலைவர்) 

திரு. வே. பேரம்பலம், (செயலாளர்) 

அரசகரும மொழித்திணைக்களம், 

(வெளியீட்டுப் பிரிவு) 

421, புல்லர் வீதி, 
கொழும்பு. 7, யூலை 7, 1959. 

2-—J. N. B 25438 (8/59)



INTRODUCTION 

' This glossary is another in the series of Tamil Glossaries of Technical Terms 

published by the Official Language Department (Publications Section). This con. 

tains terms in Home Science, and includes Needle Work, Laundry, Cookery, Home 

Management, First Aid, Sick Nursing and Child development. The terms cover the 

H. 8. C. Syllabus. Certain semitechnical terms have been included and their Tamil 

equivalents given so as to make it easy for writers of text books to use them. 

The following comprised the Committee :— 

Miss. I. Savundranayagam, M. A. Dip. in Education, Dip. in Home Science, 

Maharagama Training College. 

Miss. P. Chelliah, B.Sc., Chief Inspectress, Home Science. 

Mrs. G. A. Thuraisingam, 1st Class Trained, Inspectress of Kg. Classes. 

Miss. S. Saravanamuttu, B.Sc., Mahajana College, Tellipallai. 

Mrs. V. Thangavadival, Retired Inspectress of Home Science. ய 

Mr. V. Sivaguru, B.Sc., (Gen.), B.Sc., (Hons.), Official Language Department. 

Mr. A. V. Mylvaganam, (Chairman). ் 

Mr. V. Perampalam (Secretary). 

421, Buller’s Road, Department of Official Language Affairs, 
Colombo 7, July 17, 1959. (Publications Section) 
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Glossary on Needle Work 
தையல் வேலைச் சொற்றொகுது 

  

English Tamil 

A 
A-line’ A (a@) உருவான 

Accent அழுத்தம் 

Accented quilting | லிசேட அலங்காரத்திணிப்புத்தையல் 

Accessories துணையணிகள் 

Accordion pleat இசைந்துவரு மடிப்பு 

Acetate rayon 

Across back 23 

back (at nape of neck) 

bust front 

chest Oe 

front (at base of neck) 

Adapting pattern 

Additional piece opening 

Adhesive patch 

Adjustable hemmer (machine part) 

Afghan (crochet pattern) .. 

Alengson lace 

Algerian filling stitch 

Alkali cellulose hs 

All-Fools’ Welt (knitting pattern) 

All-over print 

Allowance 

_ Alpaca wool 

Altar cloth 

Amager work .. 

American cloth 

Angel sleeve . 

Angora wool 

' Angular figure 

Animal fibre 

Ankle length .. 

அசற்றேற்று இரயோன் 

முதுகுக்குறுக்களவை 

முதுகுக்குறுக்களவை (பின்கழுத்து) 
குறுக்குமுன்மார்பு 
நெஞ்சுக்குறுக்களவை 

குறுக்குமுன்புறம் (8ழ்க்கழுத்து) 
இசைவாக்கும் மாதிரியுரு 

கூட்டுத்துண்டுத் இறப்பு 
ஒட்டற்பொத்தல் 

விளிம்புமடி. செப்பஞ்செய்கருவி/(பொறிப்பகுஇ) 

அபுகன் மாதிரிஉரு (கொளுக்கவேலை) 

அலன்சன் இறேந்தை 

அல்சீரியன் நிரப்புத் தையல் 

காரச்செலுலோசு 

போட்டிப்பேள் (பின்னல்வேலைப்பாடு) 

ஏகம்்அச்சு 

விடுவெளி 

அற்பகாக் கம்பளித்துணி 

மேடைத்துணி 

அமகர் வேலை 

அமெரிக்க மெழுகு சீலை 

செட்டைக்கை 

அங்கோராக் கம்பளிரநூல் 

கோணவுரு 

விலங்குநார் 

காற்கணுநீளம்



  

English Tamil 

Antique stitch தொன்மைத் தையல் 

Antwerp edging அன்றுவேப்பு விவிம்பிடல் 

Apparel உடுப்பு ் 

Appliqué hem அப்பிளிக்கே விளிம்பு மடிப்பு 

‘ patchwork அப்பிளிக்கேப் பொத்து வேலை 

work அப்பிளிக்கே வேலை 

Apron as oo, மேலணி 

Arabesque rib (knitting pattern) 

Aralac 

- Armhole 

Armpit 

Armseye 

Armenian edging 

Around armhole 

bust 

crown 

elbow 

forearm 

head .. 

hip 
neck .. 

thigh .. 

waist .. 

wrist .. 

Arrowhead 

Artificial fibre 

silk .. 

Artistic © 

Asbestos 

Assemble parts 

Assissi embroidery 

Assymmetrical 

Astrakhan wool 

Aubusson stitch 

Automatic drop feed 

release 

_ ‘stitch selector 

tension adjustment 

அரபெசுக்கு நரம்பு (பின்னல் வேலை) 

அறலாக்கு 

புயக்குமைச்சடி. 

அக்குள் 

புயக்குமைச்சுக்கண் 

ஆமீனியன் விளிம்பிடல் 

புயக்குழைச்சடிச் சுற்றளவு 
மார்புச் சுற்றளவு 

முடியிடச் சுற்றளவு 
முழங்கைச் சுற்றளவு 

முன்கைச் சுற்றளவு 

தலைச்சுற்றளவு - 
இடுப்புச்சுற்றளவு 
கழுத்துச்சுற்றளனு 
துடைச்சுற்றளவு 

இடைச்சுற்றளவு ' 

மணிக்கட்டுச்சுற்றளவு 

அம்புமுனை 
செயற்கை நார் 

செயற்கைப் பட்டு 

சித்திரமான 

கன்னார் 

பகுதிகளைக் கூட்டல் 

அசிசியலங்காரத் தையல் வேலை 

சமச்சீரில்லாத ட 

அசுத்திரக்கன் கம்பளித்துணி 

ஒபுசன் தையல் 

தன்னியக்க வீழுட்டி 

குன்னியக்க விடிப்பு 

தன்னியக்கத்தையல் தேரி 

தன்னியக்க இழுவிசை சீராக்க



Tamil 
  

English 

B 

Baby 

doll 

linen... 

ribbon .. 

shirt 

wool 

Back 

opening .. 

stitch 

Bag 

pocket 

Balance mark 

wheel 

Bale of cotton. . 

Ball-end scissors . 

Ball fringe (crochet) 

Ballet-length skirt 
Balloon sleeve 

Balmacaan sleeve 

Band | 

cuff 

Bangalore silk. . 

Bar (of button hole) 

Bar (lace work) 

Bar increase 

Bar tack 

Barred Ta ni 

end of button hole 

Barrel sleeve .. 

Basco 

Base of arm 

sleeve 

Baseball-stitched seam 

Basic pattern .. 

Basket of flowers (quilting design) 

stitch 

weave 

Basque - 

Baste 

  

குழந்தை 

சிறுபாவை 

குழந்தையின் உடைகள் 
ஒடுக்கநாடா , 

குழந்தையின் சேட்டு 

குழந்தைக் கம்பளிநூல் 

முதுகு 4 

முதுகுத்திறப்பு 
விசுப்பத்தையல் 

பை 

FHS GEOL 

தொடர்புக் குறி 
் சமநிலைச்சில்லு 

பஞ்சுச்சிப்பம் 

வட்டமுனைக் கத்தரிக்கோல் 
பந்துக் குஞ்சக் கொளுக்கி வேலை 
நாட்டியக் கட்டைப் பாவாடை 

வாயுக்கூண்டுக்கை, பொம்மற்கை 
பல்மக்கான் கை 

பட்டை, பட்டி 

விளிம்புப்பட்டை 

பங்கரர்ப் பட்டு 

தெறியோட்டைத் தடை 

சட்டம் (இறேந்தை வேலை) 

குடைகூட்டல் (பின்னல் வேலை) 

தெறியோட்டைத் தடை 

7 துடையிட்ட 

தெறியோட்டையின் தடைமுனை 

பீப்பாக்கை 

பாசுக்கோ நேர்த்தி 

புயவடிப்பக்கவளவை 

சட்டைக்கை அடி. 

நேர் முள்ளுத் தையற்பொருத்து 
அடிப்படை மாதிரியுரு 

பூங்கூடை (அலங்காரத் இணிப்பு வேலை) 
கூடைதீதையல் 

கூடைநெசவு 

சுற்றுக்கொய்யகம் 

நாலோடல்



  

- Batwing sleeve 

Beach bag 

coat 

wear 

Bead work 

Beading 

Bearings 

_ Bed (of machine) 

Bed-jacket 

-plate 

-sheet a 

ஹகம்... 4௫ 

Beech leaf (knitting pattern) 

Beeswing (knitting Pattern) 

Beetling 

Bell fringe (crochet) 
sleeve 

Bellmanized oa 

Bellringer’s peal (knitting pattern) 

Belt 

carrier (machine part) 
holder (of personal garment) 
shifter (machine part). . 

‘Benares silk 

“Bengal lace 

Beret 

Berlin woolwork 

English Tamil 

Basting board தையற்பலகை 

Bath gown குளிப்புக். கமிசை 
mat குளிப்பறைத்தடித்த விரிப்பு 
towel குளிப்புத் துவட்டி 

Bathing costume நீந்தல் அணி 

suit .. நீந்தல் உடை 
Bathing trunks நீந்தற் காற்சட்டை 

Batik பற்றிக்கு 
் நீகங்ச்ேம்க பற்றிசுத்து 

Battenburg lace ல் பற்றன்பேக்கு இறேந்தை 

Battlemented vandyke stitch ஞாயிலலை த்தையல் 

வெளவாலிறகுக் கை 

கடற்கரைப்பை 

கடற்கரைக் கோற்று 

கட்ற்கரையுடை 

மணிவேலைப்பாடு 

இணைக்கட்டிடல் 

போதிகை 

'தையற்பொறித் களம் 

படுக்கைச் சட்டை 

அடித்தட்டு 
படுக்கை விரிப்பு 
படுக்கை மேல்விரிப்பு 

மருதமிலைப்பின்னல் வேலை 

தேனீயிறகு (பின்னல்வேலை) 

மெருடடல், நேர்த்தி 
மணிக்குஞ்சம் (கொளுக்கவேலை) 
மணியுருக்கை 

உறுதியாய்க் கஞ்சியிடப்பட்ட 

ஒலிமணிப்பின்னல்வேலை 

வார், பட்டி 

வார்தாங்கி (பொறிப்பகுது). 
பட்டி தாங்க (தன்னுடையில்) 
வார்நகர்த்தி (பொறிப்பகுஇ) 
காிப்பட்டு 

வங்காள இறேந்தை 
பிரெஞ்சுத் தொப்பி 

பேளின் கம்பளிவேலை



  

indicator. scale 

regulator limit screw 

Birds in the air (quilting design) 

Bishop dress .. 

sleeve .. 

Black work es 

Blackberry (knitting pattern) 

Blanket 

stitch 

Blazer . 

Blazing Star (quilting design) 

Blending a seam 

Blind appliqué 

fly .. 

hemming 

opening 
-stitch 

stitched hem 

stitcher .. 

Block (crochet) 

_ Block-cutting 

English Tamil 

‘Bermuda faggotting முப்பக்கத்தையல் ் 

Bertha தோட்கவிப்பு 

Bespoke tailor உத்தரவிற்குத் தைக்கும் தையற்காரன் 

Bias உட சரிவுக்கோடு 

cutting gauge சரிவுக்கோடு வெட்டுமானி 

strip 2 சரிவுக்கோட்டு வெட்டுத்துணி 

tube சரிவுக்கோட்டுக்குமாய் 

tuck . சரிவுக்கோட்டு ஒடுக்கமடிப்பு 

Bib ர வீழ்நீர் ஏந்தி 

Binder (machine part) விளிம்புமூடி த்தைக்குங்கருவி(பொறிப்பகுதி) 

Binding in விளிம்புமூடித்தைத்தல், துண்டிணைப்பு 

off (knitting) ஊரசிநீக்கத் தையலிடல் (பின்னல்வேலை) 

on (knitting) ஊசிமேல் தையலிடல் பின்னல்வேலை 

stitch. . : இணைப்புத் தையல் * 

Bight control lever (machine part) அசைவாளி நெம்புகோல் (பொறிப்பகுதி) 
indicator அசைவாளிக்காட்டி 

அசைவாளிக்காட்டி, அளவுத்திட்டம் ,, 

அசைவாளி எல்லைப்புரியாணி 

பறக்கும் பட்சி (அலங்காரத் இணிப்பு வேலை) 

இறக்ிளன் கைக்குழந்கைச்சட்டை . 

மேற்றிராணியார் சட்டைக் கை 

கருவேலை 

நாவற்பழப்பின்னல்வேலை 

கம்பளி 

கம்பளித்தையல் 

பிளேசர் 

ஒலிக்கும் நட்சத்திர அலங்காரத் இணிப்பு 

வேலை 

பொருத்து மெல்லிதாக்கல் 

இரட்டப்பிளிக்கே, மறைப்பப்பிளிக்கே 

மறைப்புத்துணி 

மறைப்புச் சோம்தையல் 

மறைப்புத்திறப்பு 
மறைப்புத்தையல் 

மறைப்புத்தையல் மடிப்பு 

மறைப்புத்தையற் கருவி 

அடைத்தபாகம் (கொளுக்கவேலை) 

அடிப்படைமாகிரியுரு வெட்டல்



  

English Tamil 

Block pattern és ... அடிப்படைமாதிரியூரு 
for bodice .. ல மேல் உட்சட்டை (அடிப்படை மாதிரியுரறு) 

knickers a பெண். களின் காற்சட்டை 
sleeve .. ர் சட்டையின் கைப்பகுதி 
skirt .. as பாவாடை (அடிப்படைமாதிரியுரு) 

patchwork a அலங்காரப்பொத்தல்வேலை 

Block quilting... .. சதுரத்திணிப்புத்தையல் 
system of pattern- fasting ... அடிப்படைமாதிரியுருவரையும் முறை 

Blocking into shape (knitting) .. கம்பளிச்சட்டை அளவாக்கல் 

Bloomers a — .. பொங்கு காற்சட்டை 

Blouse ன் ் .. இறவுக்கை . 

Blue blade (machine ad -. Boa (பொறிப்பகுஇ) 

spring (machine part) .. Bosarmoieder 

bell (knitting pattern) .... நீலமணிப்பூப்பின்னல்வேலை 

Blunt end of needle - . .. ஊசியின் மழுங்காமுனை 

Boat-shaped neck ‘3 +. இடவுருக் கழுத்து 

Bobbin (machine part) .. ... துடிக்கட்டை: (பொறிப்பகு இ) 
case (machine part) ... துடிக்கட்டை ஊாடை , 

case latch (machine part) .. gigéaLen_gs smb 

case position bracket (machine ட 

part) Pe ... துடிக்கட்டைத்தாழ் தாங்குமுனைப்பு ' 
ejector (machine part) .. துடிக்கட்டை உற்றி 
lace .. +. துடிக்கட்டை இறேந்தை 
slot (machine pact) .... 'துடிக்கட்டை வெட்டு 

- thread a -» துடிக்கட்டை நூல் 

winder (machine part) ௨. துடிக்கட்டை சற்றி 

winder friction ring (machine 

part) sis . துடிக்கட்டைகுற்றி உரோஞ்சிவளையம் 
winder spindle (machine part} துடிக்கட்டை நூல் உருளை 

Bobble (knitting). 3 ... குமிழ் உரு (பின்னல்வேலை) 

Bodice et a6 ... அடுக்கு. உட்சட்டை 

Bodkin we ட aa .. கூரில் பெருமூசி 

Bokhara Couching -. பொக்காராக்கடையமைப்புதை தயல் 

Bolera. 3 ae ...  பொலெரோ 

Boll of cotton பருத்தி நெற்று 

Bone-casing ++ எலும்பிட்டு விறைப்பாக்கல் 
௯௦186... 2... விறைப்பு இறேந்தை 
Boned bodice .. ட * எலும்பிட்ட மேல் உட்சட்டை 
Boning a seam wont “பொருத்தை எலும்பிட்டு விறைப்பாக்கல் 
Bonnet ் குழந்தையின் தொரப்பி



English Tamil 
  

Book-cover 

Book-marker .. 

Bootees 

Border 

Borrow and return (quilting design) .. 

Bosnian crochet 

Bouclé 

Boudoir lamp 

Bouffant skirt 

Bound buttonhole 

hem 

opening 

pocket 

Bow a ni 

Bowl of flowers (knitting pattern) 

Box cap sleeve 

coat 

pleat ax = ™ 

pleat opening 

—pleated ruching 

Boy’s shirt 

shorts 

tunic suit 

Bra 

Bra-top slip 

Braid 

Braided hem .. 

Braider (machine part) 

Braiding 

Brassiere : 

Breakaway point for fullness 

Bretelle 

Brick and cross filling 

stitch 

Bridal dress 

Bride (lace work) 

Briefs 

presser foot (machine part) .. 

புத்தக உறை 
புத்தக அடையாளம் 

குழந்தையின் பின்னற்கால்மேசு 

கரை 

கடன்றிருப்பல் (அலங்காரத் திணிப்பு வேலை) 

பொசினியக் கொளுக்கி வேலை 

கடமிட்ட துணி 

பூர்வா விளக்கு 

பொம்மற்பாவாடை 

விளிம்புமூடித்தைத்த தெறியோட்டை 

விளிம்புமூடித்தைத்த விளிம்பு மடிப்பு 
-விளிம்புமூடித்தைத்த இறப்பு 
விளிம்புமூடித்தைத்த சட்டைப்பை 

அலங்காரமுடிச்சு 

பூந்தாழிப்பின்னல்வேலை 

சதுரக்கவிப்புக்கை 

சதுரவடிவக்கோற்று , 

பெட்டி மடிப்பு 

பெட்டி மடிப்புத் திறப்பு 
பெட்டி மடிப்புச்சுருக்குதல் 

சிறுவர் சேட்டு 
சிறுவர் காற்சட்டை 

சிறுவர் தியூனிக்கு உடை 

பிராசியர், மார்வாரி 

பிராசியரிட்ட உட்சட்டை 

பின்னல் நாடா 

பின்னல்நாடா விளிம்பு மடிப்பு 

பின்னல் நாடாக்கருவி (பொறிப்பகுது) 

பின்னல் 

பின்னல் நாடா அமர்த்தும் பாதம் 

பிராசியர், மார்வாரி 

இணைப்பு விடுமிடம் 

பிறற்றல் 
செங்கற் சிலுவை நிரப்பல் 

செங்கல். தையல் 

கூறை உடுப்பு 

, சட்டம் (இறேந்தை வேலை) 

. கட்டை உட்காற்சட்டை



English Tamil 

  

Brier stitch ... ae 

Brioche (knitting pattern) 

Brocade 

Broderie Anglaise 3 

Broken key (knitting pattern) 

Brown paper .. . 

_ Brunswick star (patchwork design) 

Brussels lace .. 

Buckle .- 

’ Buckram ஙு By 

Bulgarian embroidery 

Bullion knot 

picot .. 

stitch .. 

Burden stitch . . 

Burlap 

Burling 

Bush coat 

shirt 

Bust 

line 

point 

Bustle a 

Butterfly cloque (knitting pattern) 

Button 

shank 

tufting 

Buttonhole 

edging 
insertion 

scissors 

stitch 

’ wheel 

Buttonholer (machine part) 

Byron collar .. 

Byzantine stitch 

செங்கல் தையல் 

பிறியோசுப் , பின்னல்வேலை 

புறக்கேட்டு, சரிகை 

ஆங்கிலச்சித் இரவேலை 

உடைதிறவுகோற் பின்னல்வேலை 

கபிலநிறத்தாள் 

பிறன்சிக்கு நட்சத்திர அலங்காரப் 
பொத்தல் வேலை 

பிறசல் இறேந்தை 

(இணைகொளுக்கி 

் பக்ிரம் 

பல்கேரிய அலங்காரத் தையல் வேலை 

அடுக்குநாணயவுரு முடிச்சு 
அடுக்கு நாணயப்பிக்கோ 

அடுக்குநாணயவுருத் தையல் 

சமைத்தையல் 

படங்கு 

. முடிச்சிட்டநேர்த்தி 

் புசுக்கோற்று 

புசுச் சேட்டு 

மார்பு 

மார்புக் கோடு 

மார்புப் புள்ளி 

பிற்பக்கம் பொம்மலாக்கல் 

வண்ணுத்் இக்கொப்பளப் பின்னல்வேலை . 

தெறி _ 
தெறிக்காம்பு 

தெறிமுடிச்சடல் 

் தெறியோட்டை 
தெறியோட்டை விளிம்பு 
தெறியோட்டை இடைச்சேர்வு 

தெறியோட்டைக் கத்தரிக்கோல் | 
தெறியோட்டைத்தையல் 
தெறியோட்டைச்சில்லு 

தெறியோட்டையாக (பொறிப்பகுதி) 

பைரன்பட்டிகை 

பைசந்தைன் தையல்



English Tamil 
  

Cc 

Cable (knitting pattern) 

cast on (knitting pattern) © 

plait (knitting pattern) 
stitch ல்க 

Calendering 

Calibration 

Calico ட 

| patch .. 

Camboy 

Cambric 

Camelia (flower design) 

Cami-bockers 

Cami-knickers rs 

Candelabra cable (knitting pattern) 

Candlelight (knitting pattern) 

Candlewicking 

் Candy (knitting pattern) 

Canvas 

stitch 

Cap 

sleeve 

Cape 

collar 

sleeve 

Carbonization 

Carbon board .. 

paper .. 

Cardigan 

Carding 

Carrickmacross lace 

Cartridge paper 

pleat 

Cascade drapery ag 

lace (knitting pattern) 

Casein 

Casement 

Cashmere wool 

முறுக்குவடப் பின்னல்வேலை 
மேறுக்குவட முறை ஊசிமேல் தையல் 

முறுக்குவடப்பின்னல் வேலை 
மூறுக்குவடத் தையல் 

உருளையில் அழுத்துதல், நேர்த்தி 
அஇளவுகோடு வரைதல் 

காரிக்கன், கலிக்கோ 

காரிக்கன் பொத்தல் 

கம்பாயம் 

கேம்பிரிக்கு 

கமலியாப்பூ, அலரிப்பூ 

சிமிசுப்பொம்மற் காற்சட்டை 

காற்சட்டைச் சிமிசு 

பஞ்சாலாத்திவடப் பின்னல்வேலை 

எரியும்மெழுகுதிரிப்பின்னல்வேலை 

மெழுகுதிரி அலங்கரிப்புவேலை 

மூறுக்குமிட்டாய்ப் பின்னல்வேலை 

இர்ட்டு 
இரட்டுத்தையல் 

தொப்பி 

கவிப்புக்கை 

இறக்கத்தோட்கவிப்பு 

தோட்கலிப்புப்பட்டிகை 
இறக்கத்தோட்கவிப்புக்கை 

கரியாக்கல் 

காபன் பலகை 

காபன் தாள் 

முன்திறப்புக் கம்பளி மேற்சட்டை 

இக்கெடுத்தல் 

கறிக்குமக்குறொசு இறேந்தை 

கெட்டித்தாள், மாட்டூத்தாள் 

கெட்டி, மடிப்பு 

நீர்வீழ்ச்சிச்சாயற்புடவை 
நீர்வீழ்ச்சி இறேந்தைப்பின்னல்வேலை 

கேசன் 

கேசுமன் சீலை 

காசுமீரக் கம்பளித்துணி
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ra 

Casing 

Castellated pattern 

Casting off (knitting) 
on (knitting) 
by corded method (knitting) .. 

Casting on by thumb method (knitting) 

' with four needles (knitting) 

with two needles (knitting) 

Catalan embroidery 

Catch stitch §.. 

Catch-stitched hem 

Catch-stitched seam 

_ Cat’s eye (knitting pattern) 

paw (knitting pattern) 

Celanese 

Cellophane 

Cellular weave 

Cellulose 

acetate 

xanthate 

Centipede stitch 

Centre back length 

front length 

line ww 

Ceylon stitch .: 

Chain stitch 

Backstitched 

’ Braid 

Broad 

Broken Coral 

- Buttonhole . 

Cable 

Cable plait 

Chequered 

Crested 

Detached (Daisy) 
Double ..° 
Feathered . 

Heavy .. 

உறைமடிப்பு, உறையிடல் 

மதிலுரு அலங்கரிப்பு 
ஊசிநீகத்தையலிடல் (பின்னல் வேலை 

ஊ௫ிமேல் தையலிடல் (பின்னல் வேலை 
நாண்முறைத்தையலிடல் (பின்னல் வேலை 

) 
) 
) 

Quen eomue LO (Naira dd) வேலை) 
நாலூசித்தையலிடல் (பின்னல் வேலை) 
ஈர சித்தையலிடல் (பின்னல் வேலை) 

கற்நலன் அலங்காரத் தையல் வேலை 

சேர்க்குந்தையல் 

கம்பளி விளிம்பு மடிப்பு 

கம்பளிப் பொருத்து 

பூனைக்கண் பின்னல்வேலை 

பூனைப்பாதப் பின்னல்வேலை (மகுடப்பின்னல் 

" வேலை) 

செலனீசு 

. செலோபேன் 

கலவுரு நெசவு 
செலுலோசு — 

செலுலோசு அசற்றேற்று 
செலுலோசு சந்தேற்று 

தேளுருத்தையல் 
நட முதுகு அளவீடு 

நடு மார்பு அளவீடு 

நடுக்கோடு 

இலங்கை த் தையல் 

சங்கலி SOO BUCY 

விசுப்பச்சங்லித்தையல் 

பின்னல்நாடாச்சங்கலி த்தையல் 

அகலச்சங்கிலித்தையல் 

பவளச்சங்கிலித்தையல் 

தெறியோட்டைச்சங்கிலி த்தை யல் 

வடச்சங்கலி த்தையல் 

வடப்பின்னற் சங்கலி 'த்தையல் 

பன்னிறச்சங்கலித்தையல் 

செண்டுச்சங்வித்தையல் 

தொடர்பறு சங்கிலித்ை தயல் 

இரட்டைச்சங்கலித்தையல் .. 
இறக்கைச் சங்கலித்தையல் 

தடித்த சங்கித்தையல்
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(Chain) Knotted 

. Knotted cable 

Ladder (Square) 
Magic . 

Open (Square) 

Open with couched thread 

Petal 
‘Plaited braid 

Raised 

Reverse 2% 

Rosette . 

thread) 

Split 
Square (Open) 
Tail 

Threaded. 

Tied .. 

Trellis . 

Twisted 

Vandyke 
Wheat-ear 

Whipped 
Zigzag .. 

Chain-stitched darn 

loop 

Chain tack 

Chained border stitch 

decrease 

Chair back 

Chalk board a 

Chalked thread marking .. 

- Channel seam (Slot seam) 
Chantilly lace se 

Chardonnet 

Charmeuse’ 

Checked material 

Chemise 

Chenille embroidery 

Chequer stitch 

Chessboard filling stitch 

Chevron stitch 

Chic 

ர, N. R 25488 (8/58). 

முடிச்சிட்ட சங்கிலித்தையல் 
முடிச்சிட்ட வடச்சங்கிலித்தையல் 

௪துர எணிச்சங்கீலித்தையல் 
வருணச்சங்கிலித்தையல் 
சதுரச்சங்கலித்தையல் ' 
ஸநூல்இடைச்சதுரச்சங்கிலித்தையல் 
இதழுருச்சங்கலித்தையல் 
பின்னற் சங்கிலித்தையல் 
உயர்த்திய சங்கலித்தையல் 
அகலச்சங்கிலித்தையல் 

ன சூ . . . உரசற்றுச்சங்லித்தையல் 

Sinhalese (Open with Couched 
BIOBOLFESITEFHDON FOO FUE) 
பிளவுச்சங்கீலித்தையல் 
சதுரச்சங்கலித்தையல் 
தொடரறு சங்கிலித்தையல் 
நாலோடிய சங்கலித்தையல் 
கட்டிய சங்கிலித்தையல் 
இராதிச்சங்கலித்தையல் 
முறுக்கிய சங்கிலித்தையல் 
கோணன்முறைச்சங்கலித்தையல் 
கோதுமைக்கதிர்ச்சங்கிலித்தையல் 

உருட்டிய சங்கிலித்தையல் 
கோண்ன்டுறைத்தையல் 
சங்கலித்தையலிமை 
சங்கலித்தையல் தடம் 

சங்கிலி நூலோடல் 
வடத்தையல், சங்கிலிக் கரைத்தையல் (பின் 

னல் வேலை) 

சங்கலி குறைத்தல் 
கதிரை உறை 

சோக்குப்பலகை 
சோக்கு நூற்கோடிடல் 

நீளிடைவெளிப்பொருத்து 

சாந்திவி இறேந்தை 
சாடனே முறை 

சாமேசு 

கோடிட்ட துணி 

சிமிசுச் சட்டை 

செனில் அலங்காரத்தையல்வேலை 

தாயக்கோட்டுத்தையல் 

சதுரங்கப்பலகை நிரப்புத்தையல் ' 

செவரன் தையல் 

கெம்பீரமாக .
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_ English Tamil 

Chiffon சிப்போன் , 

velvet சிப்போன் வெல்வெற்று 

China silk சீனப்பட்டு 

Chinese collar சனக்கழுத்துப்பட்டிகை 

embroidery சன அலங்காரத் தையல்வேலை 

Chintz . .த்தைச்சலை 
Choli சோளி 

Christening robe இரு நீராட்டுடை 

Chrysanthemum (flower design) 

Church window (knitting pattern) 

Circular knit 

Circumference 

Ciré ribbon 

செவ்வந்து அலங்காரம் 

கூர்வளைவுயன்னற் பின்னல்வேலை : 

வட்டப்பின்னல் 

பரிதி 

மெருகு நாடா 

Clamp stop motion screw (machine part) இயக்க நிறுத்தித் திருகாணி (பொறிப்பகு தி) 

Clasp 

Classic style 

Clearance for thread 

Clip fastener 

Clockwise 

Cloque 

Closed ‘ 

Cloth and jacket ல 

guide (machine part) 

of gold .-. 

patch 

Clothing 

Cloud filling stitch 

Cluny tatting .. 

Cluster shirring 

tucks 

Clustering tie stitch (knitting pattern) 

Coagulating bath 

Coal tar 

Coat 

hanger 
sleeve 

Cobbler filling stitch 

Cobra-head design 

கெளலி 

நேர்த்தியான முநை 

நூலிளக்கம் 

கவ்வியிறுக்கி 

வலஞ்சுழியாக 

கொப்பளத்துணி 

மூடிய 

சீலை சட்டை 

சீலை நடத்தி (பொறிப்பகுதி) 
செம்பொற்சலை, பொன்னாடை 
சீலைப்பொத்தல் 

உடை, ஆடைவகை 

முகலுருநிரப்புத் தையல் 

குளூனி தாற்றிங்கு 
கொத்துச்சுருக்கு 

கொத்து ஒடுக்க மடிப்பு 

கொத்துமுடிச்சுத்தையல் (பின்னல் வேலை) 
,தரளுதொட்டி 

நிலக்கரித்தார் 

கோற்று ் 

கோற்றுத் தாங்கி 
கோற்றுக்கை 

செம்மான் நிரப்பு தையல் 

நாகத்தலை அலங்காரம்
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English | Tamil 

Cobweb lace (knitting pattern) சிலந்திவலைப்பின்னல்வேலை 

Cocoon க பட்டுப்பூச்சிக்கூடு 

Cocktail napkin சிறு கைக்காட்டை 

Coil stitch (Bullion) அடுக்ருநாணயவுருவத்தையல் 

Coin dot நாணயப்புள்ளி : 

Colbert embroidery கொல்பேட்டு அலங்காரத் தையல்வேலை 

Cold drawing 

shoulder 

Collar 

and stand in one 

and vest in one 

Collodion 

Colour fast 

scheme 

Combination stitch 

Combinations .. . 

Combined patch and darn 

Combing , 

Commencement 

Concave curve 

Continental knitting 

Continuous filament yarn 

strip opening . . 

wrap opening 

Contrast 

Contour dart .. 

shirring 

Conventional design 

Convertible, collar 

Convex curve 

Coorg style 

Cope 

Coral stitch 

Cord oa ws 

- stitch ., aa 

இழை இழுத்தல் 
வெறுமையானதோள் 

பட்டிகை 

ஒருவெட்டுப்பட்டிகை 

ஒருவெட்டுப்பட்டிகை வெசுற்று 

புத்துமிர்ச்செலுலோசு 

- இற நிலையுள்ள 
"நிறத்திட்டம் 
சேர்க்கைத்தையல், நூலோடு மணித்தையல் 

சிமிசுக்காற்சட்டை 

- சேர்க்கைப்பொத்தும் இழையும் 

Fase 
தொடக்கம் 

குழிவு வளைவுகள் 

கண்டப்பின்னல்வேலை 

தொடரிழை நூல் 

தொடர்துண்டுத் இறப்பு 

தொடர்துண்டுத்திறப்ட 
வேறுபாடு 

சமநிலை வேல்மடிப்பு 

சமநிலை வரிசைச்சுருக்கு 

வழமைக்காட்டுரு 

மாற்றக்கூடிய பட்டிகை 

குவிந்த வளைவு 

FANE முறை, குடகுமுறை 

தெட்டங்கி 

பவளத்தையல் 

நாண் 

நாண்தையல்
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English Tamil 

Corded buttonhole நாணிட்ட தெறியோட்டை 
6026 நாணிட்ட விளிம்பு 

gathers நாண்சுருக்கு 

gauging நாணிட்ட வரிசைச்சுருக்கு 
pocket நாணிட்ட சட்டைப்பை 
ruching நாணிட்ட சுருக்கு 
seam .. நாண்பொருத்து 

shirring நாண்வரிசைச் சுருக்கு 
tucks .. நாணிட்ட ஒடுக்கமடிப்பு 

Corder (machine part) நாணேற்றி (பொறிப்பகுது) 

Cording நாணிடல் 
foot நாண் பாதம் 

Cordonnet stitch கோடனே த்தையல் 

Corduroy +k கோடுரசோய் 

Corn on the cob (knitting pattern) குமிழ்மணிப்பின்னல்வேலை 

Cornice (Pelmet) oo, . திரைமேல்வன்சட்டம் 

Corselette பெண்கள் புறவணி 

Corset மேகலை 

Costume உடை 
ensemble அனைத்துடை (அணிவகை) 
jewellery போலி நகைவகை 

Cottage patchwork எளிய அலங்காரப்பொத்தல்வேலை 

Cotton ் பஞ்சு 

cloth பருத்இப்புடைவை 

gin பஞ்சுமணை, பஞ்சுகடையந்திரம் 

linter . பருத்திதார் 
patch .. சீலைப்பொத்தல் 
thread பருத்தி நூல் 
wool பஞ்சுத்துய் 

- Couching நால்டையமைதையல் 

Counterbalance எதிரீடுசெய்தல் 

Counter-clockwise இடஞ்சுழியாக 

Counterhem seam எ.திரீட்டுவிளி ம்புமடிப்புப்பொருத்து 

Counterpane கட்டில் மேல்வீரிப்பு 

Counter stitched seam ௪ 'இரீட்டுவிளிம்புமடி.ப்புப்பொரு த்து 

Covered loop .. மூடியதடம் 

Cowl கவுல் 

meals கவுற் கழுத்து 
sleeve கவுற் கை 

Crabbing நூல் நிரைநேர் .தீதியாக்கல்



English Tamil 

  

“Crash 

Crazy pattern 

Crazy quilt 

Crease ப 

afold .. 

Crease-marking 

Crease-resistant 

Crepe 

Crepe-de-chine 

Creping 

Crescent edging (crochet) 

Cretan stitch .. 

Cretonne 

Crewel needle .. 

stitch .. 

work 

Crimp 

Crinkled. 

- Crinoline 

Criss-cross 

Cross and crown (quilting design) 

Cross-cut 

Cross grain 

seam’ 

stitch ன் 

Crossed buttonhole stitch . . 

. raised trebles (crochet) 

Crossover 

blouse 

trebles (crochet). . 

Crossway buttonhole 

strip 

Crotch 

depth .. 
4——J. NB 26438 (8/58) 

Sanit நெசவுத்துணி 

சீரில்லா மாதிரியுரு 

சரில்லாத்திணிப்பு 

அழுத்திய மடிப்பு 
மடிப்பு அழுதீதுதல் 

மடிப்பு அழுத்துதல் 
கசங்காத்துணி ' 

முறுக்குத்துணி 
இரேத்திசின் 

முறுக்டெல் 

பிறை விளிம்பு (கொளுக்கிவேலை) 

கீறீற்றன் தையல் 

ரெத்தோன் .. 
பெருங்கண் ஊ௫ 
நரம்புத்தையல் 

கம்பளிச்சித் தரவேலை 

சுருங்குதல் 

முறுகய 
இரினோலின் 

குறுக்கு நெடுக்கு , 
சிலுவையும் முடியும் (அலங்காரத் இணிப்பூ 

வேலை) 

சரிவுவெட்டு 

சரிவுநூல் 
சரிவுப்பொருத்து 

வெட்டுக்குத்துத்தையல் 

வெட்டுக்குத்துத்தெறியோட்டைக்தையல் 

உயர்குறுக்கு முச்சுற்றுத்தையல் (கொளுக்கி 

வேலை) 

குறுக்காக மேற்படிதல் 

குறுக்காக மேற்படியுஞ் சட்டை 

வெட்டுக்காத்து முச்சுற்றுத்தையல் (கொளு 

க்இவேலை) 

சரிவுக்கோட்டுக்கெறியோட்டை 

சரிவுக்கோட்டுதக் அண்டு 

கவடு 

கவட்டு நீள அளவு



  

English ச Tamil 

Crotchet ee ன கொளுக்கவேலை - 

cast off (knitting) கொளுக்கிமுறை ஊிநீக்கித்தையலிடல் 

(பின்னல்வேலை) 
cotton கொளுக்கி நூல் 

hook கொளுக்க ஊ௫ 

loop .. கொளுக்கித்தடம் 

Crown of glory (knitting pattern) 

Crown picot (knitting pattern) 

Crow’s foot tack 

Crutch 

Cuff 

Culottes * 

Cuprammonium rayon 

Curled edge 

Curtain © 

Curved tuck 

Cushion 

Cushion-cover 

Cutch embroidery 

Cut in one 

Cut of garment 
on cross 

velvet 

~ work 

Cutting out 

_ Cyprus embroidery 

Czecho-Slovakian embroidery 

மகுடப்பின்னல்வேலை (பூனைப்பாதப்பின்னல் 
(வேலை) 

மகுடப்பிக்கோ (பின்னல்வேலை) 

காக்கையடித் தையல் 

கவடூ 

விளிம்புப்பட்டை 

காற்சட் டைப்பாவாடை 

குப்பிரமோனியம் இரயோன் 

சுருட்டிய விளிம்பு 

திரைச்சீலை 

வளைவொடுக்கபடிப்பு 

தழுவணை 

Sater 265 

கண்ணாடி, அலங்காரவேலை 

- தொடுத்துவெட்டிய 

உடைத்தோற்றவெட்டு 
குறுகில்வெட்டிய 
புறக்கேட்டு வெல்வெற்று 

வெட்டுவேலை, ௧ ,த்தரிப்புவேலை 

வெட்டியெடுத்தல் 

சைப்பிரசு அலங்காரத் தையல்வேலை 

் செக்கோசிலோவாக்கிய அலங்காரவேலை



English 

D 

Dacca saree... 

Dacron ப 

Damask 

dam .. 

hem .. 

’ patch 

Dance of the flowers (crochet pattern) 

Darn ee 

Darned patch . . 

Darner (machine part) 

Darning rs 
- a thin place 
foot (machine part) 
needle we 

stitch 

Dart 

control 

tucks 

Darted sleeve .. 

- Deserated 

Decolleté 

Decorative stitch 

Decoupé 

Deep-curved hem 

Degumming 

De luxe 

Delustred 

Denim . 

Depth of armhole 

Design 
Desulphurised 

Detached buttonhole filling 

_ collar 

Diagonal cut .. 

darn. .- 

knitting 

17 

Tamil 

_ தக்காச்சேலை 

கக்ரன் 

சித்திரப்பட்டு 
இித்திரப்பட்டு இழை 

இத்இரப்பட்டு விளிம்பு மடிப்பு 
சித்திரப்பட்ட்ப் பொத்தல் .' 

மலர் நடனம் (கொளுக்கவேலை) 

இழை 
இழைப்பொத்தல் 

இழைக்கருவி (பொறிப்பகுதி) 

இழையோடல் 
நதொய்திட இழையோட்டம் 
இழையோட்டுப்பாத்க்கருவி (பொறிப்பகுது) 

Benue 
இழைத்தையல் . 
வேல்மடிப்பு 

வேல்மடிப்பால் உருக்கொடுத்தல் 
முடிவில் வேல்மடிப்பு 

வேலுருவாக்கயே கை 

காற்றிறக்கயே 

ஆழவெட்டிய கழுத்து 

உலங்காரத்தையல் 

இடைப்புகுத்திப்பொருத்துதல் 
ஆழவளைவுமடிப்பு 
பசையிறக்குதல் 

உச்சஉயர்வான 

ஒளிர்வு நீக்கிய 

தெனிம் 

கைக்குழி ஆழம் 
காட்டுரு 

கந்தகமகற்றிய 

திறந்ததெறியோட்டைத்தையல் 

கழற்று பட்டிகை 

குறுக்குவெட்டு 

சரிவுக்கோட்டிழை, குறுக்கு இழை 

குறுக்குப்பின்னல்வேலை
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Diamanté வைரப்போலி 

Diamond (knitting antes, வைரக்காட்டூரு (பின்னல்வேலை) - 
mesh (lace) வைரவலைக்கண் (இறேந்தை) 

stitch COUT FOO FUG) 

Diana lace . தயனா இறேந்தை' 
Diaper - ee - சாணைத்துண்டு 

Dice rib (knitting pattern) - தாயக்கோட்டுப்பின்னல்வேலை 

Dickey : போலிமேற்சட்டை 

Dimensional appliqué பரிமாண அலங்கார அப்பிளிக்கே 

Dimity voile திமிற்றி உவோயில் 

Dimple-shale (knitting patton) குழியலையுருப்பின்னல்வேலை 

Dipping neckline தாழ்கழுத்து 
Dirndl wis நாட்டுப்புறப்பாவாடை 

Disassemble parts பகுதி குலைத்தல் 

Disengage lever , நெம்புகோல் கழற்றல் 

Distaff ஸு நூற்கோல் 

Divided skirts காற்சட்டைப் பாவாடை 

Doll ar பாவை 

Doll’s clothes பரவையின் உடுப்புக்கள் 

Dolman sleeve தொல்மன்கை 

Dot stitch புள்ளித்தையல் 

Double-breasted இரட்டை மார்புடைய 
cable (knitting pattern) இரட்டை முறுக்கு வடப் பின்னல்வேலை 
crochet இரட்டைக் கொளுக வேலை 
drape இரட்டைமேற்படிதல் 
foundation chain சேல்ஸ் இரட்டை அடிச்சங்கலி (கொளுக்க வேலை) 
knitting இரட்டைப் பின்னல் வேலை 
machine seam... இரட்டைப்பொறிப் பொருத்து 
-plaited basket stitch இரட்டித்துப்பின்னிய கூடைத்தையல் 
-Towed open work. . இரட்டை வரிசையான திறந்த வேலை 
-thread join (knitting) இரட்டை .நூற்சேர்வு (பின்னல்வேலை) 
-threaded running stitch இரு நூல் இ று, 'நாலோடி, 
treble (crotchet) .. இரு முச்சுற்று (கொளுக் வேலை) 
width .. . இரட்டையகலத்துணி 

Downward picot (crochet) £ழ்முகப்பிக்கோ (கொ ளுக்வேலை) 
Doyley தோயிலி 
Drafting a pattern மாதிரியுருவரைதல் 

to direct measurements அளலீட்டிற்குமாதிரியுரு வரைதல்
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English Tamil 

Dragon design. ் யாளி அலங்காரம் 

Drain-pipe trousers நீரோடிக்காற்சட்டை 

‘Drape புடைவைச்சுற்று 

ஹல புடைவை வியாபாரி 

Drapery புடைவை தொங்கல் 

Draping on form 23 

Drawing and doubling yarn 

Drawing (tailoring) 

Drawn fabric work 

ground work 

-in patch ‘ 

-in work 

-in drawn sail ் 

square 

thread. work 

Draw-string 

Dress 

form 

hanger .. 

length 
parade .. 

patch 
sense 
shield 

stand 

Dressing gown 

Dressmaker 

Dressmaking .. 

‘Dressmaker’s button hole 

carbon 

dummy 

tacks 

Drill 

Drip-dry ae 

Drooping picot (crochet) .. 

Drop flap 

Dropped shoulder 

stitch (knitting) 

Dry-decating .. 

'உருவிற்சுற்றல் 
இழுத்து இரட்டிக்கும் நூல் 

பொருத்து மறைத்துத்தைத்தல் 

இழுத்த நூற் சருக்குவேலை 
திறந்த தளவேலை . 
நூலோடிய பொத்தல் 

., நூலிமுத்த அலங்காரவேலை 

நூலிழுத்த சதுரம் 
ரநூலிழுத்த அலங்கரிப்பு வேலை 

சுருக்கமுவைக் கயிறு 

உடை, அணி 

உடையுருவம் 

உடை தாங்கு 

உடைக்களவான துணி 

உடைக்காட்சி நடை 
அச்சுத்துணி பொத்தல் 

உடை உணர்ச்சி 

வியர்வைக்காப்பு 
உடை நிலை 

இல்ல நீளங்கி 

உடுப்பாக்கி 

உடையாக்கல் 

- உருவாக்கிய தெறியோட்டை 

உடிப்பாக்கியின் காபன் 

உடையுருவம். 

. . - உருவப்பெருநூலோடல் 

-. Sie 

இத்திரிக்கையில் சொட்டுலர்வு 

-சோர்பிக்கோ (கொளுக்கிவேலை) 

லீழ்மடிப்பு 

இறக்கத்தோள்மூட்டூ 

தவறிய தையல் (பின்னல்வேை) 

ஒளிர்வு நிலையாக்கல்
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English Tamil 

Dry-fast ன sie .. விரைவுலர்ச்சியுள்ள 

spinning .. one .. உலர்முறைநெசவு 

Duchesse lace . . ss .. கோமகளிறேந்தை 

set .. க . . கண்ணாடிமேசைவிரிப்பு 

Dumbara weave ட, .. தும்பரை நெசவு 

Dungarees.. ta ...,. தங்கரெட்சு 

Dust cover... ௦ ..  தூதிக்காப்புறை 

ஜ்...” .. .. தூிக்காப்புவிரிப்பு 

Duster ose 58 Le துடைதுண்டு 

_ Dutch heel (knitting) க ... இடச்சுக்குதி (பின்னல் வேலை) 

tile (patchwork design) ... இடச்சுஒட்டுரு (அலங்காரப்பொத்தல் வேலை) 

Dye Sa ன .. சாயம் 

Dylon க ee .. தைலன் 

Dynel , ae ர .. தைனல் 

E 

Ease as -. .. இளக்கம் 

allowance Fig .. இளக்க இடைவெளி 

Easing in fullness sie .. பூரண இளக்கல் 

Easy movement se 4. இலேசான அசைவு 

Ecclesiastical embroidery ; .. இருச்சபையலங்காரத் தையல் வேலை 

Edge 2% 4 .. விளிம்பு 

-stitched 5% ... ஒரம்தைத்த 

stitcher (machine part) - ..  விளிம்பிணைப்புக்கருவி (பொறிப்பகுதி) 

Edging a2 a .. விளிம்பு ~ 3 

Egyptian drapery 2௫ ...,; ஸ்ித்துக்கொய்யகம் 

tent work ன ... எஇத்துக் கூடார வேலை 

Elastic £6 ae .. மீள்சத்தியுள்ள 

Electric motor .- .. மின்மோட்டர் 

Elimination of bagginess 1. தொரய்வகற்றல் 

of bulk a .. UGierahmer 

Elizabethan collar nt ... இலிசபெத்துப்பட்டிகை 

Embossed 2 . .  புபைப்பாக்கப்பட்ட
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English Tamil 

Embroidered banner : அலங்கரிப்புப்பதாகை 
betel bag அலநிகாரவல்லுவம் 
cap “is அலக்காரத்தொப்பி 
devil-dancer’s jacket சன்னதமாடியின் அலங்கார இறவுக்கை 
saddle cloth... அலங்காரச் சேணத்துணி 

Embroidery ..— அலங்காரத் தையல் வேலை 
cotton அலங்கரிப்பு நூல் 
hoop அலன்கரிப்பு வளையம் 

machine அலக்கரிப்பு எந்திரம் 

Emphasis in design காட்டருவுறுத் கல் 

Empire line பேரரசு உருவம் 

_ Encroaching stitch வண்ணமாற்றத் தையல்: 

End plate (machine part) பின்தட்டு (பொறிப்பகுதி). 

Engage lever .. மாட்டுநெம்புபோல் i 

English point lace ஆங்லை நுட்ப இறேந்தை 
quilting ஆங்லை அலங்காரத் இணிப்பு 

Envelope bag .. உறைப்பை 

Epaulette sleeve ae தோட்கச்சுக்கை 

Equal hems opening சமவிளிம்பு மடிப்புத் இறப்பு: 

Ermine filling stitch ஏமின் நிரப்புத் தையல் 

Escalator (knitting pattern) படிக்கட்டுப் பின்னல் வேலை 

Eton collar ் ஈற்றன்பட்டிகை 

Evening dress அந்து உடை 
wrap அந்திப்போர்வை 

Extended shoulder நீட்டிய தோள்மூட்டு 

Extension fold நீட்டல் மடிப்பு 

piece தீட்டற்றுண்டு 

Extrusion from jet தாரைத்தள்ளல் 

Eye of needle .. ஊூக்காது 

thread regulator நூலொழுங்காக்கியின் கண் 

.  அலங்காரத்துவாரம்



  

  

English . | Tamil 

F ம 

Fabric a = .. புடைவை 

றர... . .. நூல் நெருக்க எண்ணிக்கை 

Face cloth... : L. முகத்துணி “ 

‘flannel .. 2 .. முகத் துணி 

plate (machine part) .. முகப்புத்தட்டு (பொறிப்பகுதி) 

towel .. ன +) (SSSI, 

Faced opening a ... முகப்புத்திறப்பு 

opening in a slash ..  மிளவின் முகப்புத்திறப்பு 

slot button hole... ... மூகப்பிட்ட நீள்துவாரத்தெறியோட்டை 

Facing fs “a * ௯ முகப்புத்துண்டு 

Faggot stitch and -» கட்டுத்தையல் 

Faggotted seam .. .... இணைக்கட்டுப்பொருத்து 

Faggotter (machine part) .... ;,. இணைகட்டி (பொறிப்பகுதி) 

Faggotting .. oe .... இணைக்கட்டு 

Faille கன் த. ..  பமில் 

Fair Isle knitting ன .. பன்னிறப் பின்னல்வேலை 

மிவிவீககாக... .. .. சேலைத்தொங்கல் 

Falling leaf (knitting pattern) .. உதிரிலைக்காட்டுரு (பின்னல் வேலை) 

False French seam ws -. போலிப் பிரெஞ்சுப் பொருத்து 

றம... ae .. போலி விளிம்பு மடிப்பு 

Fan (crochet pattern) .. .. வி௫றிக்காட்டுரு (கொளுக்ப்பின்னல் வேலை) 

pleat ட். . -. விசிறிமடிப்பு 

Fancy buttonhole filling es -. விசித்திரத் தெறியோட்டை நிரப்பல் 

picot edging (crochet) -- விசித்திரப்பிக்கோவிளிம்பு (கொளுக் வேலை) 

Fashion 5 கட் ௨. காலவண்ணம் ் 

illustration or -.... காலவண்ண எடுத்துக்காட்டு 

journal . .... காலவண்ண வெளியீடு 

plate .. ஜே ++ காலவண்ண அட்டை 

Fast colour... id -.. அழியாச்சாயம், கெட்டிச்சாயம் 

Fastening 3h இ இ ke Davari 

Feather (knitting pattern) ..... இறகுக் காட்டுருப் பின்னல் வேலை 

stitch ன ... இறகுத்தையல் 

-stitched seam. . ட இஷ கம்பவிப்பொரு த்து 

Feed cover plate (machine part) ++ ஊட்டுக்கவிதட்டு (பொறிப்பகுஇ) 

Feed dog (machine part) -.. ஊட்டற்றூண்டி (பொறிப்பகுதஇ) 

Feed reversing lever (machine றவு) .. ஊாட்டுநேர் மாற் று நெம்புகோல் 

(பொறிப்பகு இ) 
Feeder oe ஸு பாலர் அங்கிக்காப்பு
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Fell 

Felt 

Fern stitch 

Festoon drapery 

Fiber-glass 

Fibre 

Fibroin 

Fichu 

Figure ae ai 

Figure-of-eight filling (lace 

stitch .. 

type 

“Figured material 

Filament 

Filet 

crochet .. 

darning .. 

lace ் 

stitch 

Filette embroidery 

Filled bobbin 

Fine drawing (tailoring) 

Finish 

Fire-proof 

Fishbone stitch 

Fit on 

Fitted patch 

Fitting line 

of frock 

Fixing work 

Flame stitch + 

Flange hemmer (machine part) 

Flannel 

_ fell 

hem .. 

patch 

seam. 

Flannelette 

' Flap . 
pocket 

o~ UE? 
.. GOLGI க ௦ 

அழுத்திய வுரோமத்துணி 
பன்னத்தையல் 

தோரணத் தொங்கல் - 

கண்ணாடி. தார்ப்புடைவை 

தார் 

-பைபுரோயின் 

விசு பட்டிகை 

உருவம் 

“8” உருநிரப்பல் (இறேந்தை) 
உருமேனியன் நூற் டை வைப்புத் தையல் 

உருவமாதிரி 

அச்சடியன் புடைவை 

இழைத்த நூல் 
துளை, வலைக்கண் 

வலைக்கண் கொளுக் வேலை 
வலைக்கண் இமையோடல் 
வலைக்கண் இறேந்தை 

வலைக்கண் தையல் 

துளையிட்ட அலங்கார வேலை 

நிரப்பிய துடிக்கட்டை 

அட்பவரைவு (பொருத்து மறைத்துத் 

தைத்தல்) 
நேர்த்தி 
தீப்பற்றாத 
மீன்முள்ளுக் தையல் 
அமைலவுபார்த்தல் 

புகுத்திப் பொத்தல் 
அமைவுக் கோடு 

சட்டை அமைவுப்பொருத்து 

துணி - ஒழுங்கு செய்தல் 
சுவாலையுருத்தையல் 

. நுட்ப மடிப்பிடுகருவி (பொறிப்பகுது) 
கம்பளித்துணி 
கம்பளிப்பொருத்து 

கம்பளி விளிம்பு மடிப்பு 

கம்பளிப் பொத்தல் 
கம்பளிப் பொருத்து 

இளக்கக் கம்பளி 

மூடி. 
மூடிச்சட்டைப்பை
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Flare oe we விசிறிவடிவம் 

Flash-basting .. .... நிலைக்குத்து நூலோடல் 

Flat collar தட்டைப்பட்டிகை 
fell patch காரிக்கன் பொத்தல் 

fell seam தட்டைப் பொறிப் பொருத்து 

-felled binding தட்டை விளிம்பு மூடித்தைத்தல் 
pattern drafting இடைத்தளக் காட்டுரு வரைதல் 

பஜே ௩. தட்டைப்பொருத்து 
-stitched .. ஒரம் ' தைத்த 
toe தட்டை மேசு முனை 

Flax | பட்டுச்சணல் 

Fleece — om fn விலங்குக்கம்பளி : செம்மறிமயிர் 

Flemish embroidery ' பிளாண்டே௫ியர் அலங்காரத் தையல் வேலை 

Fleur-de-lis design § ’ பிரெஞ்சு இலில்லிக்காட்டூரு 

Floor-length நிலமட்டநீளம் 

Floral design .. மலர்க்காட்டூரு 

Florentine’stitch சுவாலையுருத்தையல் 

Floss‘ ் அலங்காரவேலை நூல் 

Flots இதழ் 
Flounce | on : Mee, "1... பொம்மற்சுருக்குத்தொங்கல் 

Fluff " coe னு வளப்படும்பஞ்ச 

Fluted sleeve , _ விசிறிவடிவத்திரைக்கை 

மம்ம... 

Fly (for trousers)’ 
opening 
running .. 
shuttle . .. 

‘stitch , 

Flying fish design 

Fold ‘ 
back hem . 

Folded corner" 

Foot hemmer (machine part) 

, pedal 

Fore stitch 

Fork of trousers 

Formal dress .. 

Foundation garment 

Four doves in a window (quilting 

pattern) 

விசிறிவடிவத் இரையாக்கல் 

காற்சட்டைத்திறப்பின் அகத்துண்டு 
காற்சட்டைத் திறப்பு 
சுருக்குச்சிறு " நூலோடி 

பறக்குநாடா,த்தறி 
ஈயுருத்தையல் . 
பறக்குமீன் அலங்காரம் 

மடிப்பு 
திருப்பிய விளிம்பு, மடிப்பு 
மடிப்பு மூலை. 

மடிப்பிடும், பாதக் கருவி ( பொறியகுதி) 
கால்மிதி . 

சிறு நூலோடித் . தையல் 

காற்சட்டைக் , கவர் 

அன்றாடை, முறைமை உடை 

உருவக்கோட்டுடை 

பலகணியில் நாலுடுிரா (அலங்கார த் 
இணிப்பு வேலை)
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English Tamil 
__& _ 

Four-legged stitch நாற்காலுள்ள தையல் 

-sided stitch நாற்பக்கத் தையல் 

Frame . சட்டம் ் 

knitting சட்டத்திற் பின்னல்வேலை 

stitch .. சட்டத் தையல் 

Frayed edge சலும்பலாக்கய விளிம்பு 

Freehand pattern கட்டற்ற காட்டூரு 

French dot பிரான்சிய முடிச்சு 
fold binding - இரட்டைத்துண்டில் விளிம்பு மூடி த்தை த்தல் 
heel (knitting) பிரான்சிய மேசுக்குதி (பின்னல். வேலை) : 
hem .. பிரான்சிய. விளிம்பு மடிப்பு 
knickers பிரான்சிய நிக்கர் 
பைம் பிரான்சிய மூடிச்சு 
quilting பிரான்சிய அலங்காரத் eae வேலை 
roll . பிரரன்வயெச் சுருள் 
seam .. - பிரான்சியப் பொருத்து 
stemming இறேந்தைத் துன்னாத் oo வமல் 
tack பிரான்சிய தடை 

- toe (knitting) பிரான்சிய மேசு முனை (Sete வி 

கி] பரவற் சுருக்கு 

_ Fringe . குஞ்சம் ' 

 அரம்ஏபுிர்ற்க lace .. ... விசித்திர இறேந்தை 

Frock .. சம்டை 

Frog அலங்கார வடத் திறப்பு 

Front opening மூன்திறப்பு : 

with fold fading நேர்மடிப்பு முன் இறப்பு 

with revers facing இறிவேச முகப்பு முன்திறப்பு 

with shaped revers facing வடிவமாக்கய முகப்பு முன் திறப்பு - 

Fuji silk ் ... பூச்சிப் பட்டு... 

Full-back brassiere முதுகு: மூடிய மார்வாரி 

bust .. உருவமைந்த மார்பு, நிறைமார்பு 

-fashioned ன உருவாக்கிய பின்னல் மேசு 

length முழுவுயரம் 

mirror. முழுவுயர ஆடி, 
range of colours . முழு. நிறமாலை 

rollcollar = * .  மூழுச்சுருட் பட்டிகை 
sleeve முழுக்கை 

width . முழு வகலம் 

; Fuller’s earth .. புல்லர்ச் சாந்து 

~ Falling wool .. ‘ கம்பளி அழுத்துதல் 
. Fallness முழுமை 
Fundamental dart அடிப்படை வேல் மடிப்பு 

Fur உரோமம்



English — . நிழல்! 
  

Gaberdine 

Garden plot square (knitting pattern) 

‘Garment 

Garter stitch (knitting) 
Gate and ladder (knitting pattern) 

Gatherer (machine part) .. 

Gathering .- 

foot (machine part) 

‘Gathers 

‘Gauge .. 

presser foot (machine part) 

Gauged tucks .. 

Gauging 

‘Gauntlet sleeve .. 

Gauze . 

‘Gayant embroidery 

‘Genoese lace 

Geometrical pattern 

Georgette 

German stitch. . 

Gigging ; 

Gimp buttonhole 

Gingham 

Girdle 

Girth 

Glass fibre 

jacket 

nylon .. 

_ Glazed cotton 

Glove stitch 

Gobelin stitch 

Godet a 

in a slash 

pleat 

Gold 

basketwork 

lace 

கபடீன் 

, சதுரத் தோட்ட வுருப்பின்னல் வேலை 

உடை 

காட்டர்த்தையல் (பின்னல் வேலை). 

படலையும் எஏணியும் (பின்னல் வேலை) 

சுருக்கு கருவி (பொறிப்பகுஇ) - 

சுருக்குதல் 

சுருக்கும் பாதக்கருவி (பொறிப்பகுதி) 

சுருக்குக்கள் 

வரிசை எண்ணிக்கை 

சுருக்குஅமுக்கும்: பாதக்கருவி 

| (பொறிப்பகு த) 
௬ருக்கய ஒடுக்க மடிப்பு “ 

வரிசைச் சுருக்டல் 

கவசக்கை - 

அண்டுகல் . , 

துளையிட் அலங்காரத் தையல் வேலை 

செனோவா இறேந்தை 

கேத்திரக் காட்டுரு * 

சோற்று 

சேர்மன் தையல் 

நார் சிலிர்த்துதல் 

நாணிட்ட தெறியோட்டை 

இங்காம் ' 

ட மேகலை 

சுற்றளவு 
கண்ணாடித்துய் 
கண்ணாடிக்கவசம் 

கண்ணாடி, நயிலோன் 

மெருகட்ட பருத்இப்புடைவை 

சிறுநூலோடித்' தைத்தல் 
பெருங்குறுக்குத் தையல் 

முக்கோணத் துண்டு 

பிளவில் முக்கோணக் துண்டு 
முக்கோண மடிப்பு 

பொன் 

கூடைப்பின்னற் பொன்வேலை 
பொன்னிறேந்தை



  

English Tamil 

Gophering வட்டவடிவநெருக்கமடிப்பு க 

Gordian knot 'கோடியன் முடிச்சு 

Gore விசிறிவடிவத்துண்டு 

Gored pleat விசிறிவடிவ மடிப்பு 

Goupil pleat... குப்பில் மடிப்பு 

Gown கமிசை 

Gradation in embroidery .. 

Grading a pattern 

Graduated tucks 

Grafted patch 
Grafting (knitting) 

Grain line 

Granite stitch 

Greek cross filling 

_ Greek stitch 

Grey cloth 

Griffin design .. 

ம ‘Grooming 

- Groove (machine part) 

Gros point 

Ground (for pattern) 

Guard ioop (machine part) 

Guide clamping screw (machine part) 

line aa . 

on face plate (machine part) 

Guild a 

Guilloche stitch 

Guipure lace 

Gusset 

opening - 

Gym tunic 

அலங்கார வேலைமில் மாற்றம் 

SILO அளவுமாற்றல் 

அளவுவரிசை ஒடுக்க மடிப்பு 

இணைத்துப் பொத்தல் 

பொருத்துதல் (பின்னல் வேலை) 

பாவுதிசை 

கருங்கல் தையல் 

. இரேக்க குருசு நிரப்புத் தையல் 

இரேக்கத் தையல் 

காரிக்கன் சீலை 

இரிபின் அலங்காரம் 

புனித மாக்கல் 

குவாளிப்பு (பொறிப்பகுகி) 

பெருங்குறுக்குத் தையல் 

நிலம் 

காவற்றடம் (பொறிப்பகுதி) ் 

வழிகாட்டிபற்றி இறுக்கும் இருகாணி 
(பொறிப்பகுகி% 

வழிகாட்டிக் கோடு 
முகப்புத்தட்டின் வழிகாட்டி (பொறிப்பகு இ]: 

குழுமம் 
இலோசுத் தையல் 

இறேந்தை 
இணைக்குந்துண்டு 
இணைக்குந்துண்டுத் திறப்பு 

இப்புயா 

. உடற் பயிற்சிச் சட்டை
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Hoo 
H-line ‘ 

Haberdashery 

_ ‘Hackling flax ... 

a 

Hair-pin crochet 

Half-back brassiere oe 

double crochet (short double) 

flare exe "eed 

roll collar’ 

saree 

treble crochet 

Halter neck 

'. Hammer-on fastenings 

Hand attachment (machine part) 

bag 

-felled 

-finished . 

machine 

-made 

-run tucks .. 

-shirred corded ruching 

towel .. டட, 

wheel (machine part) — 

Handle of fabric 

Handkerchief .. 

drapery 
satchet 

Handloom textiles 

Hardanger embroidery 

Harem line 

‘Harmony in design 

Harvest sun (quilting design) 

Head of arm .. 

் _ piece 

Heading 

Heald rod ' 

Heart-shaped .. 

Hearts and gizzards (quilting design) . 

“HH” (எச்சுக்) கோட்டுரு 

கதம்பவ்ணிவகை; சிற்றாடைவகை 

பட்டுச் சணல் . வாருதல் 

கொண்டையூசிக்கொளுக்கவேலை 

அரை முதுகு மூடிய மார்வாரி 

அரை இருசுற்றுக் கொளுக்கி வேலை 

அரை வி௫ிறிவடிவம் 
அரைச்சுருட் பட்டிகை 

அரைத்தாவணி 
அரை முச்சுற்றுக் கொளுக்க வேலை 

கடிவாளக்கழுத்து . 

- அமுக்கு இணைகருவிகள் 

கையிணைப்பு : 

கைப்பை 

கையாற் கவிழ்த்திய 
கையால் நேர்த்தியாக்கப்பட்ட 

கைப்பொறி 
கையாலியற்றிய 
கையாலோடிய ஒ௫க்கமடிப்பு 
கையால் நாணிட்ட வரிசைச்சுருக்கு 

கைத்துவட்டி, 

கைச்சில்லு (பொறிப்பகுது) 

புடைவைத் தொங்கல் தன்மை 

(பொறிப்பகுது) 

கைக்குட்டை. 

கைக்குட்டைத் தொங்கல் 
கைக்குட்டைப் பை 

கைத்தறித்துணிகள் 

ஆடேஞ்சர் அலங்காரத் தையல் வேலை 

உவளகக்கோட்டூரு 

காட்டுரு ஒத்தியைதல் 

அரிலிச் சூரியன் (அலங்காரத்திணிப்பு வேலை) 

கைத்தலைப்பு 

முகதலை 
தலைப்பு 
விழுதுக்கோல் 

இதயவுருவான 

இதயமும் 
வேலை) 

வேலும் (அலங்காரத்திணிப்பு 

ச்
ட்
.
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Heather mixture 

Heel flap 

Hedebo embroidery 

Heddle 

Hedge tear . .. 

. darn 

Hem 

, gauge 

guide 

marker .. 

stitch 

stitcher (machine part) 

-tacked seam 

Hemmed opening . 

_ Hemmer (machine part) .. 

foot (machine part) 

Hemming 

Herring-bone stitch 

High viscosity fluid _ 

Hinge (machine part) 

’ finger (machine part) 

Hip measure .. . 

yoke சன் 2 

Holbein stitch (Roumanian stitch) 

Hollie stitch (Holy stich) .. 

Hollyhock wreath (quilting design) 

Honeycomb filling 

stitch . 

Hood a 

Hook and eye 

Honiton lace .. 

Horizontal 

Horse-power . 

Horse-shoe Imprint (knitting pattern) 

Hosiery 

Hostess gown .. வ ய 

Hourglass (knitting pattern 

செடிக்கம்பளி 

மேசுக்குதிமடிப்பு 

எடபோ அலங்காரத் தையல் வேலை 

விழுதுச் சட்டம் 

முக்கோணக் இழிவு 
முக்கோண விழை 

விளிம்பு மடிப்பு 

விளிம்புமடிப்புமானி 
விளிம்புமடிப்பு வழிகாட்டி 
விளிம்புமடிப்புக் குறிகருலி 

நூலிழமுத்துச் சோம்தைத்தல் 

நூலிமழுத்துச் சோம்தைகருவி 

பகுதி) ப 
சோம்தைத்து நூலோடிய பொருத்து 

விளிம்புமடிப்புத் திறப்பு 
விளிம்பு மடிகருவி (பொறிப்பகுதி) 

விளிம்பு படிப்பிடுபாதம் (பொறிப்பகுதி) 

சோம்தைத்தல் 

வெட்டுக்குத்து மீன்முள்ளுத்தையல் 

உயர்பாகு நிலைப்பாய்பொருள் 

பிணையல் (பொறிப்பகுது) 
விரலுருக்கொளுவி (பொறிப்பகுஇ) 

'இடுப்பளவை 
இடப்பொடு பொருந்து துண்டு 

ஓல்பைன் தையல் (உருமேனியத் தையல்) 

(பொறிப் 

ஓலீத் தையல் . 

செவ்வரத்தை மலர் வளையம் (அலங்காரத் 
தணிப்பு வேலை) 

தேன்கூட்டு நிரப்பல் 

தேன்கூட்டுத் தையல் 

கூர்த்தொப்பி 

். கொளுக்கயும் கண்ணும் 

ஒனித்தன் இறேந்தை 
இடையான 

பரிவலு 

பரியிலாடச் சுவடு (பின்னல் வேலை) 

மேசுவகை ் 

அலங்கார நீளங்க 

நாழிகைவட்டில் (பின்னல் வேலை)
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Housecoat இல்ல நீளங்் ° 

-Household article இல்லப்பொருள் 

linen ். இல்லத்தளவாடவணி 

Housewife pillowcase 

Hub of wheel (machine part) 

Huckaback darning 

towelling 

- Hungarian embroidery 

point lace 

Hurdle stitch 

Imitation French binding 
seam 

Tnerustation 

Indian embroidery 

7 saree 

shadow work 

_ Sleeve 

Indigo 

Inducted thread 

Informal balance 

Initials 

Tnlaid appliqué } 
Inlay appliqué 

Inserted patch . 

"Insertion 

Inset pleats . 

Interfaced revers 

Interfacing < oe 

Interlaced band stitch 
herring-bone. stitch 

Interlacing. 

Interlined coat 

வாய்மடிந்த தலையணையுறை 

சில்லுக்குடம் (பொறிப்பகுதி) 

முருட்டுத் துணி இழமையிடல் 

'முருட்டுத்துவட்டி, 
அங்கேரி அலங்காரத் தையல் வேலை 

அங்கேரி நுட்ப விறேந்தை 

oe, தாண்டற்றையல் 

போலி விளிம்பு மூடித்தைத்தல் 

போலிப்பிரெஞ்சுப் பொருத்து 

இறேந்தை அலங்கரிப்பு - 

இந்திய அலங்காரத் தையல் வேலை 

... இந்தியச் சேலை 

_ இந்திய "நிழல் வேலைப்பாடு 

இறவுக்கைக்கை 

. கருநீலம், பூநீலம், | 

'உட்புகுத்திய நூல் 
நிரம்பாச் சமநிலை' 

முதலெழுத்துக்கள் 

உட்பதித்த அப்பிளிக்கே ' 

இடைப் புகுத்திய பொத்தல் 

இடைச்சேர்வு 

உள்ளமைத்த : படிப்பு 

“விறைத்த திருப்பு முகத்துண்டு 

-இடைமுகப்புத்துண்டு 

இடைப்பின்னிய பட்டித் தையல் 

இடைப்பின்னிய வெட்டுக்குத்து மீன் முள் 

CHS தையல் 

இடைப்பின்னல் 

இடையில் துணியிட்ட கோற்று 

1
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Interlining 

Interlocking scales 

Interlooped threads 

Interlooping 

Inverted pleat 

tuck 

Invisible edge casting off (knitting) 

casting on (knitting) .. 

Invisible hemming 

mending 

Inward curved seam 

Irish crochet .. 

linen 

rosé point (lace) 

point (1௨௦6) : 

’ Italian buttonhole faggotting 

cutwork 

hemstitch | 

quilting - 

Ivory embroidery 

J 

Jabot 

Jacket 

Jacobean embroidery 

Jacquard loom 

Japanese embroidery 

Jari georgette - 

Jasmine design 

Jazz knitting 

Jersey 

Jetted pocket 

: Joining crossbands 

* Josephine knot (tatting) 

Jug-cover 

Jumper 

5: 

-Jute hessian 

J. N. B 25438 (8/58)   

இடையில் துணியிடல் 

இடைப்பிணைப்புச் செதில்கள் 

இடைத் தடப் பின்னல் நூல்கள் 

இடைப் பின்னல் 

நேர்மாறாக்கிய மடிப்பு 

தேர்மாறாக்யை ஒடுக்க மடிப்பு 

தோற்றாமுறை ஊிநீக்கக் தையலிடல் 

தோற்றாமுறை ஊாசிமேல் தையலிடல் 

தோற்றாச் சோம்தையல் 

தோற்றாத்திருத்துகை 
உட்பக்கம் வளைந்து பொருத்து 

அயலந்துக் கொளுக்கி வேலை 

அயலத்து இலினன் 

அயலந்து உரோசா நுட்பவிறேந்தை 

அயலத்து நுட்பவிறேந்தை 

இத்தாலிய இணைக்கட்டு : 

இத்தாலியக் கத்தரிப்புவேலை 

இரட்டைவரி நூலிமுத்த ' சோம்தையல் 
இத்தாலிய அலங்காரத்திணிப்புவேலை 

கந்த அலங்காரத் தையல் வேலை 

கழுத்துத்தொங்கல் 

இறவுக்கை 
யாக்கோப்பலங்கார வேலை 

யக்காட்டூத தறி 

யப்பான் அலங்கார வேலை 

ep] சோசெற்று 

மல்லிகைக் காட்டுரு 

கூத்துப்பின்னல் 

உடம்போடொட்டிய கம்பளிச்சட்டை 

விளிம்பு மூடித் தைத்த சட்டைச் சாக்கு 

குறுக்குப்பட்டையிணை த்தல் 

யொசெபீன் முடிச்சு (தற்றின்வேலை) 

சாடி மூடுதுணி 

கம்பளிச்சட்டை, மேற்சட்டை 

சாக்குத்துணி, படங்கு
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‘sunray ‘pleats. 

Knit decrease (knitting) 

stitch 

. Knitwise 

Knitted in hem 

Knitting _ 

. machine 

pins... 

- Knob-picot (crochet) 

Knot os 

‘Knotted buttonhole stitch 

join (knitting). .. 

: English Tamil 

K 

Kaleidoscope patchwork .. .  பல்லுருவப்பொத்துவேலை 

Kandyan style ... கண்டிப்பாங்கு 

Kashmir saree i ப. காசுமீரச் சேலை 

Kensington outline stitch (Split stitch) கென்சிந்தன் பிளவுத் தையல் 

Khaddar ் கதர் 

“Khakki_ காக்க 

Kick pleat நடைக்கு . மடிப்பு 

Kilt கத்தி மடிப்புப்ப ஈவாடை 

Kilting கத்திமடிப் அடல் 

Kimono .. இமோனோ - 
sleeve இமோனோக்கை 

Kloster block . குளொற்றர்க் கட்டை 

Knee length .. ... முழந்தாள் நீளம் 

Knickers . . நிக்கர் 

_ Knife-pleated ruching . கத்திமடிப்பு வரிசைச்சுருக்கு 

Knife pleat கத் இபடிப்பு 

கத்திக்கதிர் மடிப்பு 

பின்னல் குறைத்தல். 

பின்னற் றையல் 

பின்னல் மூறையாக 

லிளிம்புப் பின்னற் பட்டி 

பின்னல் 

பின்னற்பொறி 
பின்னலூசிகள் 

குமிழ்ப்பிக்கோ (கொளுக் வேலை) 

முடிச்சு 
முடிச்சிட்ட தெறியோட்டைத் தையல் 

முடிச்சிட்ட மூட்டு (பின்னல்)
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L 

L-shaped opening 

placket - 

Laburnum (knitting pattern) 

Lace 

applique , & 

diadem eyelet (knitting pattern) 
picot (crochet) 

seam 
space 
stitch filling 

Laced opening 

Lacet (crochet) 

Lacquered silk 

Ladder (in stocking) 

faggotting 
proof .. 
stitch .. 

knit 

Lady Betty wool 

Laid pleat embroidery 

stitch 

work 

Lamé 

Lampshade 

sleeve 

Lanolin 

Lantern sleeve 

Lapel 

Lapped machine-hemstitched seam 

opening 

seam 

sleeve 

Lastex thread 

Latch (machine part) 

Latex . i 

Lattice cable (knitting pattern) 

‘Lawn 

“L” (எல்) உருத்திறப்பு 

“L” (எல்) உருத்திறப்பு 
பூவாசமலர் (பின்னல் வேலை) 

இறேந்தை 
இறேந்தை அப்பிளிக்கே 
இறேந்தைச் சிறப்பு மகுடப் பின்னல் வேலை 
பூனைப்பாதம், இறேந்தைப்பிக்கோ(கொளுக்க 

வேலை) 

இறேந்தைப் பொருத்து 
இறேந்தையில் இடைவெளி 
இறேந்தைத் தையல் நிரப்பல் 

மாறிப்பின்னல் இறப்பு 

கொளுக் வேலை இடைவெளி 

மெருகுப் பட்டு 

(கால் மேசில்) நூல் கழல்வு 

ஏணியிணைக் கட்டுத்தையல் 
... தொடர்ந்து கழலாப்பின்னல் 

எணியுருத் தையல் 

நூல் குலாவு பின்னலூசி 

._ இலேடி பெற்றிக் கம்பளி நூல் 

மடிப்பலங்காரத்தையல்வேலை 

நூல்கடையமைப்புத் தையல் 

ரநால்டையமைப்பு வேலை 

இலமே” 

விளக்கு நிழற்றி 
விளக்கு நிழற்றிக்கை 

இலனோலின் 

உலாத்தர்கீகை 

முன்மடிப்பு 
பொறியால் நூலிமுத்துச் சோம்தைத்த 

மேற்செறி பொருத்து 

மேற்செறி இறப்பு 
மேற்செறி பொருத்து 
மேற்செறிகை 

இளகு நூல் 

விற்பூட்டு (பொறிப்பகுஇ) 

மரப்பால் ‘ 

அளியடைப்புவடம் (பின்னல் வேலை] 

மெல்லாடை
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Layette குழந்தைமின் ஆடையணி 

- Lay-out of pattern | மாதிரியருவ அமைப்பு முறை 

Lazy-daisy stitch தனிச்சங்கிலித் தையல் 

Leaf picot (crochet) இலைப்பிக்கோ (கொளுக்கி வேலை) 
stitch .. + இலையருத் தையல் 

Ledge of wheel (machine part) சில் ஒரம் (பொறிப்பகுதி) 

Left-handed person 

Leg-of-mutton sleeve 

“Lemon (knitting pattern) 

‘Let out a garment 

Lettering 

Lever . ars 

Leviathan stitch (Double crossed) 

Lifted increase (knitting) 

Light tension 

Limerick lace .. 

Line in clothing 

Lined garment 

Linen - 

button 

cupboard 

Lingerie . 

Lining 

Link powdering stitch 

stitch 

Lint 
Lisle thread 

Lock-knit 

stitch 

Log cabin patchwork 

Long and short stitch 

‘ chain molecules °’ 

cloth =. 
treble (crochet) 

-waisted 

Longitudinal threads 

Longline brassiere 

இடக்கை வழங்க 

ஆட்டுத்துடைக்கை 

எலுமிச்சங்காய்ப் பின்னல் வேலை. 

மடிப்புக் கழற்றிப் பெரிதாக்கல் 

எமுத்துவேலை 

நெம்புகோல் 

இரட்டை வெட்டுக் குத்துத் தையல்: ; 

உயர்த் இய கூட்டல் 

மெல்லிமுவிசை 

இலிமரிக்கு இறேந்தை 

உடையில் தோற்ற வெட்டு 

உள்வைத்துக் தைத்த உடை 

இலினன் 

இலினன் தெறி 
.. இலினன் சிற்றலுமாரி 

உள்ளுடைகள் 

உள் வைத்துத் தைக்கும் துணி 

பரந்த தனிச்சங்கிலித் தையல் 
முடிச்சுச் சங்கிலித் தையல் 

நூற்றுண்டு 
- இலைல் நூல் ் 

விளிம்பில் நெருக்கக் கம்பளித் தையல் 
இடைப்பூட்டு எந்திரத் தையல் 

சிறு துண்டு அலங்கரிப்புப் பொருத்து வேலை 

நிள்குறு தையல் | 
_ நீளச் சங்லி மூலக்கூ கள் 

வெள்ளைச்சலை 

- நீளமுச்சுற்று 
இறஃக இடுப்புள்ள 

3 யாவுதூல் 

நீண்ட மார்வாரி
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Loom தறி ் 

darning .தறியிழையோட்டம் 

Loop தடம் 

cluster (crochet) தடக்கொத்து (கொளுக்க வேலை) 

fastening 'தடப்பிணைப்பு 

stitch துடத்தையல் 

Looped crochet . 

picot edging (crochet) 

Loose cover : 

facing .. 

tack 

Low bust 

Lower notch of guide (machine part) 

wire guard (machine part) © 

Lozenge. (knitting pattern) 

Lubricant ze aa 

Lubrication’... .. : 

Lug of edge-stitcher (machine part) .. 

Luncheon set 

Lute ribbon 

Lurex thread 

M 

Machine 

darning 

embroidery 

-felled seam 

-made 

-made shirred cording 

needle 

patch 

-stitched 

Mackintosh 
Macramé work 

Madapolam 

தடக்கொளுக்கி வேலை 

 தடப்பிக்கோ விளிம்பு 

. தளர்ந்த உறை . 

. நிலைப்படுத்தாத தொங்கும் முகப்புத்துண்டு 

தளர்ந்ததடை 
இறக்க மார்பு 

காட்டியின் 8ழ்வடம் (பொறிப்பகுதி) 

ழ்க்கம்பிக் காப்பு (பொறிப்பகுதி) 

செவ்வகக் கோட்டுரு (பின்னல் வேலை) 

உராய்வு நீக்கி 

உராய்வு நீக்கல் 

விளிம்புத்தையலிணைப்பிழமுவை 

பகுதி) 
மேசைத் துண்டுகள் 

விளிம்பு நேர்த்தியாக்கு நாடா 

மிளிரும் நூல் 

(பொறிப் 

ச் 

. பொறி 

பொறியிழையோடல் 

பொறி அலங்காரத் தையல் வேலை 

பொறிமுறை நூலோடிப் பொருத்து 

பொறியாலியற்றிய 

பொறிமுறை நாண்வரிசைச்சுருக்கு 

பொறியூசி - ் 

பொறிப்பொத்தல் 

பொறியால் தைத்த 

நீர்தோயாச்சீலை 

மக்கதறமே வேலை 

மடப்பளம்
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Madder dye’ 

Made to order 

Madeira work ee 

Magic stitch 

Magyar style .. 

Maltese lace 

Mandarin collar 

Mangling 

Mango design 

Manila hemp ... | 

Manipuri saree 

Mannequin 

Mantua-maker’s seam 

Marguerite insertion (crochet) 

Marie edging (crochet) 

Marina, lace 

Marker 

Marking 

Martinized. 

Master block .. 

Material 

Maternity wear 

' Matinee coat . 

Matt finish 

Matting. 

Measuring tape 

Medallion (lace) we 

cable (knitting pattern) 

Medici collar 

. Medieval 

.Melon sleeve . 

Melt spinning .. . 

Mending 

Mercerized 

Merino wool 

Mesh 

செஞ்சாயம் 

கேள்விக்குச் செய்த 
மரா வேலை 

மாயத்தையல் 

மூயர் முறை 

மோற்றீசு இறேந்தை 
மண்டரின் பட்டிகை 

அமுக்க நேர்த்தி 
“மாங்காய் அலங்காரம் 

மனிலாச்சணல் 

மணிப்புரிச்சேலை 
மாதிரியுடைப்பாவையர் - 

மந்துவாமடிப்புப் பொருத்து 

சூரியகாந்தி இடையீடு (கொளுக்கி வேலை). : 

மாரிவிளிம்பு (கொளுக்க வேலை) 

மரினா இறேந்தை 
அளவட்டை 

குறிப்பு இதல், அடையாளமிடல் _ 

கசங்காநேர்த்தி 

அடிப்படைமாதிரியுரு 

துணி. 

கர்ப்பவதியணி 

குழந்தைக் Garo 

_ ப்கட்டற்ற நேர்த்தி 
- மற்றிங்குத்துணி 
அளக்கும் நாடா 

பதக்கம் (இறேந்தை) 
பதக்கவடம் (பின்னல் வேலை): 

மெடிசிப்பட்டிகை 

இடைக்காலத் துக்குரிய 

முலாம்பழக்கை 

.. உருக்கிநூற்றல் 

சீராக்கல் 

மினுக்கயே. 

மெரினோக்கம்பளி நூல் 

வலைக்கண்
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English Tamil 

Mesh darning .. வலைக்கண் இழைப்போடல் 

Metal bar உலோசகச்சட்டம் 

Metallic cloth . . சித் இரவுலோகப்புடைவை: . 

cord சித்திரவுலோகநாண் 

salt st உலோகவுப்பு 

Mexican drawn-thread work மெற்சிக்கமுறை நூலிழுப்புலே 

க்ஸ் மெற்சிக்கத்தையல் 

Microscope அணுக்குக்காட்ட. 

Milanese stitch மிலனிசுத்தையல் 

Milliner’s fold நாலடுக்குமடியல் 

Millinery ,கலையணி வகை 

Milling wool i கம்பளி அழுத்தல் 

Mineral fibre .. யர கனிப்பொருள்தார் 

Miniature cable (knitting pattern) 

Mirecourt lace. . 

Mirror 

-work 

Mitre 

Mitred band 

corner .. 

Mittens 

Modelling 

Modesty vest 

Moiré 

Moisture-repellent 

Monogram 

Montenegrin crossstitch 

Moorish embroidery 

Mosaic stitch .. 

Moss stitch 

Mossoul stitch. . 

Moth-proof 

Moulage 

Mount a skirt 

specimen 

Mountmellick embroidery. . 

Muff 

Muffler 

ண்வடம் (பின்னல் வேலை). 

மிரக்கோ இறேந்தை 

ஆடு. 
ஆடியலங்காரவேலை 

மைற்றர் 

மைற்றர்ப்பட்டை 

மைற்றர்மூலை 

கையுறைகள் 

உருவத்திலமைத்தல், காட்சிக்கணிதல் 

அடக்க வெசுற்று 

மொறே 

நீரூறாத 
கூட்டெழுத்தச்சு 

மொத்தினி௰ரின் வெட்டுக்குத்துத்தையல் 

மொரக்கோ அலங்காரத் தையல் வேலை 

பல்வண்ண ஒவியத்தையல் 

பாசித்தையல் 

மின் முன்ளுத்தையல் 

அந்தழிக்கவியலாத 

மசிலினால் உருவமமைத்தல் 

பட்டியிற் பாவாடையிணைத்தல் 

மாதிரித்தையல்வகை பகுத்தல் 

மவுண்டுமெலிக்கு அலங்காரத் தையல் வேலை 

கையூடுசுருள் ்் 

குளிர்தாங்கு சால்வை



38 

  

English , . Tamil 

‘Mule aa wat ..  மியூல் 

Mull os + ட மல் 

Multi-slotted binder (machine part) .. பல்தொளைவிளிம்புமூடி த்தைக்குங்கருவி 

Multiple casing ne, 7 or நிரலுறை, வரிசையுறை 

-gored skirt it . .  பலலிசிறித்துண்டுப்பாவாடை 

Murex ப தத ன் ., மியூரெட்சு ஒட்டுமின். 

Mysore georgetite . கறு” ... மைசூர் சோசெற்று 

N ட 

Nainsook a 8 : 68 நேன்ளூக்கு 

Nap ad V8 -. நார்கடை 

Nape of neck .. a ...  மின்கழுத்து 

Napery fe _ .. மேசைத்துணிவகை 
hem .. ஸு .. விரிப்பு விளிம்புபடிப்பு 

Napping ae i .. எழுப்பு நேர்த்தி 

Natural fibre .. ae .... இயற்கைநார் 
waistline a .. இயற்கை இடுப்பளவு 

Neaten a raw edge ia .. விளிம்பு சீராக்கல் 

Neck band ... ee ..  கழுத்துப்பட்டை 
facing .. க்க ... கழுத்துநமுகப்புத்துண்டு 
opening .._ a .. கழுத்துத்திறப்பு 

Needle he cat 4.” aa) 

bar (machine part) .. ஊா௫ிச்சட்டம் (பொறிப்பகுதி) 

clamp (machine part) .... ஊரிகவ்வி (பொறிப்பகுத) 

‘hub (machine part) .. -ஊ்சிகவ்விக்குடம் (பொறிப்பகு தி) 

* ” etching ee “a செதுக்கு அலங்கார வேலை 

lace .. a .... ஊசியிறேந்தை . 

painting - 2 .. ஊதிவருணமாற்று வலை 
position lever (machine part) ஊசி நிலைநெம்புகோல் (பொறிப்பகுஇ) 
set screw (machine part) .... ஊசியமைதிருகாணி (பொறிப்பகு இ) 

thread tension (machine part).. ஊரசிநூல் இழுலிசைக்கருவி (பொறிப்பகுதி) 

threader (machine part) . ஊசிகோர்கருவி (பொறிப்பகுஇ) 

Needlecraft .. a3 ... தையற்பணி 

Needlepoint lace | . க . ... ஊசிமுனை இறேந்தை 

‘Needlerun lace Bee ச .. நூலோடு இறேந்தை 

Needleweaving ன .. .. அலங்காரநெசவுத்தையல்
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English Tamil 

Needlework தையல்வேலை ., 

Negligee சுகவுடை 

Net appliqué .. வலையப்பிளிக்கே 

embroidery வலையலங்காரத் தையல் வேலை 
filling stitch வலை நிரப்பு த்தையல் ' 
passing stitch தேன் கூட்டுநிரப்பு த்தையல் 

Netting வலைபின்னல் 

Nightdress இராவுடை, 
case இராவுடை உறை 

Nightie இராவுடை 

Ninon இனன் 

Nitro-cellulose a 

Norwegian fir (knitting pattern) 

. Notch 

collar 

mark .. 

Notions 

Novelty style .. 

Nun’s veiling 

Nun tucks 

Nylon 

polymer 

௦ 

Oblique filling — 

Oblong shape .. 

Octagonal shape 

Off-grain 

-shoulder .. : 

Ogee lace (knitting pattern) 

Oil hole 

Oiling point 

Old English lace 

: Ombre work 

On grain ர 

நைத்திரோச் செலுலோசு , 

சவுக்குமுறை (பின்னல்வேலை) 

பொளி 

பொளிப்பட்டிகை 

பொளியடையாளம் 

கதம்ப அணிவகை 

புதுப்பாங்கு 

மென்கம்பளி - 

வளைந்த ஒடுக்கமடிப்பு 

,நயிலோன் 

பல்வண்ண நயிலோன் 

- சரிவு நிரப்பல் 

செவ்வகவடிவம் 

எண்கோணவடிவம் 

சரிவான 

புயந்தழுவாத 
ஓ௫யிறேந்தை (பின்னற் காட்டூரு) 

எண்ணெய்த் துவாரம் 

எண்ணெயிடமிடம் 

பழைய ஆங்கில இறேந்தை 

அம்றேவேலை, நிழல் வேலை 

பாவு வழியே
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English 

Open chain stitch 
flat seam 

leaf (knitting pattern) 

space filling 
welt seam 

work 

Opening 

in a seam 

with additional pieces .. 
self hems 

Openwork tricot (crochet) 

Opera top 

Organdie 

Organza 

Oriental stitch 

Original design 

Orlon -+ mes 

Outer slot of the binder (machine part) 

Outline stitch . . 

Outfit 
-size 

Outward curved seam 

Oval shape 

Over (knitting) 

» Overall 

Overarm length 

Overcasting .. 

Overcoat 

. Over-handed tucks 

Overhanding ws 

Overlaid seam. . 

Overlap 

Overlapped sleeve 

Overlapping corner 

Overlocked seam 

Overeewing 

Oversewn seam 

Tamil 

... திறந்த சங்கிலித் தையல் 

இறந்த தட்டைப்பொருத்து 
விரிந்த இலை (பின்னற் காட்டுரு) 

வெளியிடம் நிரப்பல் 

திறந்த விளிம்புப் பொருத்து 
துளையிட்ட அலங்கரிப்பு வேலை 

திறப்பு 
பொருத்திற்றிறப்பு 

கூட்டுத்துண்டுத் இறப்பு 
குன் விளிம்பு மடிப்பில் திறப்பு 

திறந்த இரிக்கோப்பின்னல்வேலை(கொளுக்ப் 

பின்னல் வேலை) 

தாழ்கழுத்து 

ஒகண்டி 
ஒகன்சா 

குணபுலத் தையல் 

தானே இயற்றிய காட்டூரு 

ஒலன் | 

விளிம்புமூடித் தை கருவியின் வெளித் 
துவாரம் (பொறிப்பகுதி) 

- புறவுருவத் தையல் 
பயணவணி 

வழமையிற் பெரிய, அளவெஞ்சிய 

புறம்வளைந்த பொருத்து 
முூட்டைவடிவம் 

ஊசிமேல் வடம் (பின்னல் வேலை) 

முழுமேலணி 

மேற்கைநீளம் 

விளிம்புத்துன்னா த்தையல் 

துணைமேற்சட்டை, வெளிக்கோற்று 

துன்னாறுண்மடிப்பு 

... துன்னாத்தையல் 
மேற்செறிபொருத்து 

மேற்படிதல் 

மேற்கவிந்தகை 

மேற்கவிந் துழூலை 

நெருக்கக் கம்பளித் தையற் பொருத்து 

துன்னாத்தையல் 

துன்னாத்தைத்தபொருத்து
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Pairing fell seams 

Paisley print .. 

Palestrina stitch 

Palm beach 

Panel 

opening 

Panne velvet .. 

Panties 

" Paris binding .. 

.- Parisian stitch 

Parquet cloque (knitting pattern) 

Party frock 

Passementeries = | 

Pass slip stitch over (knitting) 

Patch pocket .. 

Patchwork ° 

Pattern 

darning 

layout as 

making by paper folding 
quilting ‘ 

variations 

Peacock’s tail (knitting pattern) 

Peak (lace) , 

‘Pearl button .. 

stitch 

- Peasant sleeve 

skirt placket 

Peg-top skirt .. 

English ° Tamil 

P 

Pad திணிப்பு 

stitch 'திணிப்புத்தையல் 

Padded ring (tatting) 'திணிப்புவளையம் (தற்றின்வேலை) 

shoulder இிணிப்புத்தோள் 

Padding Hominy, திணிப்பிடல் 

stitch 'இணிப்புத்தையல் 

722008 81௦06 ... கோபுரக்கை 

். லிழுந்தபொருத்துச் சோடியாக்கல் 

பேசிலி அச்சு 

பலத்தீனாத்தையல் 

பாமீச்சுத்துணி 

அடைசுதுணி 

அடைசுதுணித்திறப்பு 
பான் வெல்வெற்று 

இறுக்கக்குறுங்காற்சட்டை 

பரீசு நடா 

பரீசுத்தையல் 

கொப்புளக்கொத்து (பின்னல் வேலை) 

விழாச்சட்டை 

நாடா அலங்கரிப்பு வேலை 

சுழற்றியதையல்  இருப்பிக் கொளுவல்- 

மேற்பொருத் தியசட்டைப்பை 

அலங்காரப்பொத்துவேலை 

மாதிரியுரு 
அலங்கார இழை 

மாதிரியுரு ஒழுங்கு 
தாள்மடித்து மாதிரியுருச் செய்தல் 

புறவுருவ அலங்காரத் திணிப்பு 

மாதிரியுரு வேறுபாடுகள் 

மயிற்றோகை (பின்னற்காட்டுரு) 

உச்சியுரு (இறேந்தை) 

முத்தோட்டுத்தெறி 
முூத்துத்தையல் 

உருவற்றகை 
தொடர் திறப்பு 

முளையுருப்பாவாடை



  

English Tamil 

Pekinese stitch பீக்கனீசுத்தையல் 

Pelmet 'திரைமேல்வன்சட்டை 

Penelope stitch பெனீலோப்பித்தையல் 

Pennant pleating (knitting pattern) .. துற்கொடி (பின்னற்காட்டுரு) 

Peony (flower design) பியோனிப்பூ 

Peplum ஒடுக்கச் சுற்றுக்கொய்யகம் 

Percale பேக்கேல் துணி 

Perching திருத்து நேர்த்தி 
Perforations .. நுண்டூளைகள் 

Perpendicular .நிலைக்குத்தான 

Persian embroidery 

Personal grooming 

Pessante embroidery 

Petal skirt 

stitch 

tatting .. 
trimming 

Peter Pan collar 

Petersham ribbon 

Petit point 

Petticoat 

Phoenix design 

Picot buttonhole 

cast on (knitting) 

edging . 

_ seam 
stitch 

Picoting 

Picture appliqué 

Pilch knickers 

Pile on velvet 

Pillow case 

lace 

sham .. 

Pin-basting 

cushion 

பாரசீக அலங்காரத்தையல் வேலை 

தற்புனிதநிலை 
இரட்டைவரிசை அலங்கார இழை 

இதழ்கொண்ட பாவாடை 

இதழ்்த்தையல் 

இதழ்த்தற்றின் வேலை 
இதழலங்கார அமைப்பு 

பீற்றர்ப்பான் கழுத்துப்பட்டிகை 

பீற்றசம் அலங்காரநாடா 

சிறு குறுக்குத்தையல் 

உட்சட்டை - 

சக்கரவாளக் காட்டுரு 

பிக்கோத்தெறியோட்டை 

பிக்கோமுறை ஊசிமேல் நூலிடல் 

பிக்கோவிளிம்பு . 

பிக்கோப்பொருத்து 

பிக்கோத் தையல் 

பிக்கோத்தையல்வேலை 

பட அப்பிளிக்கேவேலை 

பாலர் நிக்கர் 

வெல்வெற்றில் நிமிர்ந்த நார்ச்செறி 

குலையணைஉறை 

தலையணையிறேந்தை 

போலித் தலையணை உறை 

குண்டூசியினாற் பொருத்துதல் 

குண்டுசித் திணிப்பு
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English Tamil 

pin dot or நுண்புள்ளி 
fitting .. 2 குண்டூசயால் உருவமைத்தல் 

marking .. குண்டுசயாற் குறியிடல் 

ணை குண்டூசித் தையல் 
stripes ுண்கோடுகள் 
tucks ண்மடிப்புக்கள் 

Pinafore yes முன்னணியுடை 

Pinch pleats ஒருங்கு கவ்விய மடிப்புக்கள் 

Pinched rouleau oi சிப்பிச்சுருள் 

Pineapple pattern (crochet) அன்னாசிக்காட்டூரு (கொளுக்கவேலை) 

Pinked seam .. வாளுருவாக்கியபொருத்து 

Pinking ன வாளுருவாக்கல் 

attachment(machine part) வாளுருவாக்குங்கருவி (பொறிப்பகுஇ) 
shears வாளுருவாக்குங்கத்திரி 

Pinned picot . . குண்டூப்பிக்கோ ' 

Pinwheel (crochet pattern) ... சிறுசில்லு (கொளுக்இப் பின்னல் வேலை) 

Pipe organ pleat 9... சுரமண்டலக் குழாய் மடிப்பு 

Piped buttonhole - Pid (௪ நுண்ணாடாவிட்டதெறியோட்டை 
loop : Ny Vv: நுண்ணாடாவிட்டவடம் , 

Piper foot QQ! J .. நுண்ணாடாக்கருவி 

Piping as . சி் 6 ... அலங்கார நுண்ணாடா 

Piqué i 9 “ ..  மிக்கோப்புடைவை 

Pitman rod .. WY பிற்மன்கால் 

Placemat க sis மேசைக்காப்புத்துண்டு 

 மதர்ஞ் திறப்பு 

Bias-bound விளிம்புமூடித் தைத்ததிறப்பு 

Button and loop .. தெறிவடத்திறப்பு 

Concealed slide fastener மறைத்த சிப்பிணைத் இறப்பு 

Zipper மறைத்த சிப்பிணைத்திறப்பு 
Continuous தொடர் திறப்பு 
L-shaped தொடர் “17” எல்லுருத் இறப்பு 

Dress பொருத்திற்றிறப்பு 
Faced ns முகப்புத் திறப்பு 
Faced & reinforced விறைத்த முகப்புத் இறப்பு 
Fly front காற்சட்டைமுன் இறப்பு 
French பிரெஞ்சுத்திறப்பு 
Hemmed சோம்தைத்ததிறப்பு 

Lapped மேற்செறிதிநப்பு 
Rolled விளிம்புருட்டிய இறப்பு



  

English Tamil 

Placket Overcast துன்னாத்திறப்பு 
Picoted பிக்கோத்திறப்பு 

Side .. பக்கத்திறப்பு 
Skirt .. பாவாடைத்திறப்பு 
Slot-seam இடைவெளிப் பொருத்துத்திறப்பு 

Strap பட்டைத் இறப்பு 

Tailored தெளியத்தைத்ததிறப்பு 
Two-piece bias இரட்டைச்சரிவுத்துண்டுத்திறப்பு 
Visible slide Fastener தோற்றச்சிப்பிணைத்திறப்பு 

Zipper தோற்றச்சிப்பிணைத் திறப்பு 

Welt-seam விழுந்தபொருத்துத்திறப்பு 
with seam binding நாடாவிளிம்புத் திறப்பு 

Wrapped hem கூட்டுத்துண்டுத் இறப்பு 
Wrap-over - மேற்செறிந்த திறப்பு 
Wrist .. மணிக்கட்டுத்திறப்பு 

Plaid பிளாட்டுத்துணி 
Plain seam சாதாரணபொருத்து 

Plait stitch பின்னுதையல் 

Plaited insertion stitch 

Plastron 

Plate (machine part) 

Play suit 

Pleat ; 

Pleated flare .. 

Plumage stitch 

Plush 

Pocket flap 

Pointed picot, (crochet) 

toe (knitting) 

Polka dot 

Polo collar 

Polymer chips. . 

Pom-pom 

Polymerisation 

Popcorn (crochet pattern) 

Poplin 

Portable machine 

Porto rico rose 

Portuguese border 

மட்டைத்தேள் தையல் 

மார்புப்பட்டிகை 

. தட்டு (பொறிப்பகுதி) 

விளையாட்டு உடை 

மடிப்பு 

மடித்தவிசிறிவடிவம் 

தோகைத்தையல் 

போலி வெல் வெற்று 

சட்டைச்சாக்குமூமடி 

முனைப்பிக்கோ (கொளுக்கி வேலை) 
மேசுமுனை (பின்னல்வேலை) 

'போற்காப்புள்ளி 

போலோப்பட்டிகை 

பல்பகுஇச் சேர்வு நறுக்குக்கள் 

அழகுக் குஞ்சம் 
பல்பகு திச்சேர்வு 

சோளப்பொரி (கொளுக்க வேலை) 

பொப்பிளின் 

காவக்கூடிய பொறி 

அடுக்குநாணய உரோசா 

போத்துக்கேசுக்கரை
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Post stitch அடுக்குநாணயத்தையல் 

Posture நிறக்கும்நிலை 

Pot-lifter சட்டித்துணி 

- Poun cing புள்ளிச்செதுக்குத் தகட்டு வேலை 

1 நணான-1௦010 .. as 2 வலுத்தறி 

_ Precipitation .. a ௨ படிவுவீழல் 

Pre-shrunk. - முன்னர்ச் சுருக்க 

President’s wreath (quilting design) .. 

Press-stud =. . 

Presser bar (machine part) 

lifter 

foot 

screw 

Pressure regulating thumb screw 

Primitive embroidery 

Princess feather (quilting design) 

Princess line .. 

style 

Print a 

patch .. 

Process in needlework 

Projecting toe of hemmer 7} 

(machine part) - jC 

Prominent bust 

Proportion 

Prussian binding 

Puckering 

Puff quilting .. 

sleeve 

Puffing 
Pullover 

Pulp board 

Punch stitch .. 
work 

Punto aria lace 

Puppet 

தலைவர் பூவளையம் (அலங்காரத் இணிப்பு 

வேலை) 

அமுக்கு தெறிகள் 

அமர்த் இத். தண்டு (பொறிப்பகுது) 

அமர்த்தித.தண்டேற்றி (பொறிப்பகு;) 
அமர்த்தும் பாதம் 

. அமர்த்தும் பாதத்திருகாணி 

அமுக்கம் ஒழுங்காக்குதிருகாணி 

புராதன அலங்கார,த்தையல்வேலை 

... இளவரசியிறகு (அலங்காரத் இணிப்பு வேலை) 

இளவரசிக்கோட்டுரு 

இளவரசிப்பாங்கு 

அச்சுத்துணி 

அச்சுத்துணிப் பொத்தல் 

தையல்வகை 

சோம்தைகருவி முனைப்பு (பொறிப்பகுதி) 

விம்முமார்பு 

விதிதசமம் 

பிரசியநாடா 

சுருங்குதல் 
பொம்மல் அலங்காரத் திணிப்பு 

பொம்மற்கை 

பொம்மல்வரிசைச்சுருக்கு 

மேலிழுவைக் கம்பளியணி 

களிப்பலகை 

குத்து த்தையல் 
துளைக்கண் அலங்கரிப்பு 

நொய்ய இறேந்தை 
பாவை
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Purl (knitting) 

decrease (knitting) 

buttonhole stitch 

picot (crochet) 

Purlwise 

Push-up sleeve 

Pyjamas 

Pyramid (embroidery) 

Q 

Quarter-bust system of pattern 

drafting 

Quilling 
Quilt 

Quilter (machine part) 
Quilting 

R 

Radiating pleat 

Radius 

Raffia straw 

Rag doll 

Raglan sleeve 

Raised chain band 

increase (knitting) 

seam 

shadow work 

trebles (crochet) 

Rambler Rose. . 

Ramie fibre 

Rantering oe wa 

Rare old tulip (quilting design) 

Ravelling 

7 i 

பேள்தையல் (பின்னல்வேலை) 

. பேள்மூறைக்குறைத்தல் 

முறுக்க தெறியோட்டைத் தையல் 

பேள்பிக்கோ (கொளுக்கடேலை) 

பேள்முறை 

மேற்றள்ளிய பொம்மற்கை 

.  பிசாமா 

கூம்பகம் (அலங்காரவேலை) 

காற்பங்கு அடிப்படை மாதிரியுருவரைதல் 

வரிசைச்சுருக்கு மடிப்பு 

மென்மெத்தை, அணை 

இணிப்புக்கருவி (பொறிப் ப்குதி) 

. . அலங்காரத்திணிப்பு வேலை 

ட விசிறிமடிப்புத்தையல் 

ஆரை 

இறாபியாப் புல்லு 

கந்தைப்பாவை 

இறக்கிளந்துக்கை 

உயர்த்திய சங்கிலிப். பட்டி 
உயர்த் இய கூட்டல் 

உயர்த்தியபொருத்து 

. உயர்த்திய நிழல்வேலை 

உயர்த்திய முச்சுற்று (கொளுக்க வேலை) 
'நரம்புத்தையல் உரோசா 

இரமிநார் 

தோற்றாப் பொருத்தல் 

பூவரசம்பூ (அலங்காரத் இணிப்பு வேலை) 
ஸநூற்கிலும்பல்
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Raw edge , தைக்காவிளிம்பு 

silk பண்படுத்தாப்பட்டு 

Rayon : இரயோன் . ட 

staple .. இரயோன் நார் 

| Ready-made .. செய்துவைக்கப்பட்ட 

Rectangular shape செவ்வக வடிவம் 

Red cross (quilting design) 

Red dot indicator (machine part) 

Reef knot 

Reefer collar ..° 

Reel and bead design 

Reeled silk 

Reeling silk 

Regenerated cellulose 

Reinforcing patch 

Released tucks 

Renaissance lace 

stitch 

cutwork 

Renovation 7 

Rep stitch (Aubusson stitch) 

Repp 
Resiliency 

Restyling 

Reticella lace .. 

Retting flax 

Revers 

Revers collar .. 

facing .. 

Reverse lever (machine part) 

pleating 

Reversible collar 

cable (knitting pattern) © 

Rhinestone 

Rhythm in design 

Rib (knitting) 

Ribbing (knitting) 

6—J. N. R 25438 (8/58) 

செஞ்சிலுவை (அலங்காரத் இணிப்பு வேலை) 

செம்புள்ளிக்காட்டி (பொறிப்பகுதி) 

மடிப்பு முடிச்சு 

மேற்சட்டை அகலப்பட்டிகை 

பநூற்கட்டைமணி அலங்காரம் 

நீண்ணார்ப்பட்டு 
கட்டையிலிருந்து கழற்றிச் சுற்றுதல் 

இருத்திய செலுலோசு 

பலப்படுத்தும் பொத் தல் 

விரியவிட்ட ஒடுக்க மடிப்பு 

மறுமலர்ச்சி இறேந்தை 

மறுமலர்ச்சித் தையல் 

அலங்கார வெட்டுவேலை 

புதுப்பித்தல் 
இரேப்பூத் தையல் (ஒபசன் தையல்) 

இரெப்புத் துணி 
அதைப்பு, எதிர்த்தாக்கு தன்மை 

திருப்பி அமைத்தல், புதிதமைத்தல் 
தொய்ய இறேந்தை 

சணல் ஊறவைத்தல் 

திருப்பு 
திருப்பு பட்டிகை 

திருப்பு முகப்புத்துண்டு 
நேர்மாற் ௮ நெம்புகோல் (பொறிப்பகுது) 

திருப்பு மடிப்பு 
இருபக்கம் பயன்படுத்தும் பட்டிகை 

இருபக்க வடம் (பின்னல் வேலை) 

போலியிர த் தினம் 

காட்டுருச் சந்தம் 

நிலைக்குத்து வரம்பு (பின்னல் வேலை) 

வரம்புவரிசை (பின்னல் வேலை)
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Ribbon + 

brioche (knitting pattern) 

Rice stitch ° 

Richelieu work 

Rick-rack 

Ridge filling .. 

Ridged double crochet 

Ring picot. . 

Ripping a seam 

Ripple revers.. 

‘stitch .. 

Rippled collar 

ruching 

Rippling flax .. 

Rise measurement 

Robe 

Rococco stitch 

Roll collar 

hemming ..- 

stitch 

Rolled felled binding 

hem 

whipped seam 

Roman cutwork .- 

stitch ... sm 

stripe (quilting design) 

Romper 

Rope stitch es 

Rose of Sharon (quilting design) 

Rosebud rib (knitting pattern) 

Roseleaf (knitting pattern) 

Rosette filling stitch 

Rotary movement 

Rouleau 
“Joop 

Roumanian couching 

embroidery 

stitch 

. அழகுநாடா 
இரட்டைப்பின்னல் (வேலை) .' 

அரிசித்தையல் 

இறிச்சிலியு அலங்கார வெட்டுவேலை 

இறிக்கறாக்கு நாடா 

முகட்டூ: நிரப்பல் | 

.  இருசுற்றுவரம்பிட்ட கொளுக்கவேலை _ 

்.. வளையப்பிக்கோ 

பொருத்துப்பிரித்தல் 

... குற்றலைச் சுருக்குத் திருப்பு " 
குற்றலைத் தையல் 

-குற்றலைச் சுருக்குப் பட்டிகை 
குற்றலை வரிசைச்சுருக்கு 

சணல்லித்தகற்றல் : 

கவர் -உயரளவு 

நீளங்கி 

உரக்கோக்கோத் தையல் 

உருட்பட்டிகை 

- உருட்டுச் சோம்தையல் 

- அடுக்குநாணயத் தையல் 

உருட்டி விளிம்புமூடித்தைத்தல் 
“உருட்டு மடிப்பு 
விளிம்புருட்டித்தைத்த பொருத்து 
உரோமன் அலங்காரவெட்டு வேலை 

உரோமன் தையல் 

உரோமன் வரி (அலங்காரத்திணிப்புவேலை) 

 பாலர்விளையாட்டுடை 

கமிற்றுத்தையல் 

உறோசா (அலங்காரத்திணிப்பு வேலை) 

உரோசா மொட்டு வரம்பு .(பின்னல்வேலை) 

உரோசாவிலை (பின்னல்வேலை). - 

உரோசெற்று நிரப்பு த்தையல் 

சுழற்சியசைவு 

சுருள் . 

சுருள் தடம் 

உருமேனியன் அலங்கார வேலை 
உருமேனியன் தையல் 

ப 
ப 

பர uf 
உருமேனியன் நூற்டை யமைப்புத்தைய்ல்'
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Ruffler (machine part) 

' adjusting screw .. 
finger 

lever 

foot 

fork arm _ 

. projection 

ruffling blade 

separator blade 

separator guide - 

Run and fell seam 

stitch (combination stitch) 

Runner 

Running stitch 

Russian collar 

crossstitch 

8 

Sabrina, 1௭0716 - 

Sack line oo 

Saddle sleeve 

_ stitch .. 

yoke 

Sagging skirt . 

English Tamil 

Roughing flax சணல் வாருதல் 

Round shape .. ° — .. வட்டவடிவம் 

end of buttonhol தெறியோட்டையின் காங்குமுனை 

11601 வட்டக்கழுத்து 

toe... வட்டமேசுமுனை 

underlaid patch ULLEELDIGUTS SO . 

Roving சணல் முறுக்குதல், முறுக்கேசணல் 

Ruching வரிசைச்சுருக்கு 

. Ruff சுருக்யெ விறைத்தபட்டிகை 

Ruffle a சுருக்கு 

feather (knitting pattern) சிலிர்த்த இறகு (பின்னல் வேலை) 

Ruffled ruching சுருக்கட்ட நடுவரிசைச்சுருக்கு 

சுருக்குகருவி (பொறிப்பகுதி) 
சுருக்குகருவியின் ஒழுங்கு செய்திருகாணி 

ன் ஒழுங்கு செய்விரல் 

” ளா நெம்புகோல் 

த பாதம் 

கை 

உட முனை 
ச சுருக்கும் அலகு 

வேரறுக்கும் அலகு 

ன வேருக்குகாட்டி 

நூலோடியசோம்பொருத்து 

நாலோடி. மணித்தையல் (சேர்க்கைத் தையல்) 

மேசை நீள்துண்டு 

சிறு நூலோடித்தையல் 

இரசியப் பட்டிகை " 

இரசியத்தையல் (மீன்முள்ளுத்தையல்) 

சபிரீனாஅப்பிளிக்கேவேலை 

சாக்குருவான 

தோட்பட்டிக்கை 

சேண்த்தையல் 

தோளொடுபொருத்து சேணத்துண்டூ 

தொரய்யற்பாவாடை
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Secretion ““ .. * 

English Tamil 

- Sailor collar மாலுமிப் பட்டிகை . 

Sampler மாதிரித்தையல் 

Sanforized சுருங்காமற்செய்த 

Saran சறான் (பிளாத்திக்குத் துணி) 
Sarea சேலை. 

blouse ‘Qahléens 

Sarong சாரம் 

Sash’ அகலப்பட்டி, 

Satchet கைக்குட்டைப்பை 

Sateen சற்றீன் 

Satin சுற்றின் 
stitch ai அழுத்தத்தையல் 

overcast filling stitch அழுத்தநிரப்புத்தையல் 
-Saw-tooth edge . அரிவாட்பல்விளிம்பு 
Scallop க பிறை 

shell (crochet pattern) பிறைச்சிப்பி (கொளுக்$வேலை) 

Scallopped edge , பிறையோரம் 

.. $0க]]0றறம்பத பிறையோரமாக்கல் 
கோர். கழுத்துக்குட்டை 

» 0௦08 கழுத்துக்குட்டைப்பட்டிகை 
Scheme of work பாட அட்டவணை 

School uniform பாடசாலை ஒரினஉடை, கோலவுடை 
Scissors கத்தரிக்கோல் 
Scotch fingering மூரட்டுக்கம்பளி நூல் 
‘Scottish stitch கொத்துலாந்துத், தையல் 
Scouring wool உரோமங்கமுவல் 
Scrap book .... துண்டு சேகரப்: புத்தகம் 
இரான் - , திருகாணி 

Screwdriver இருகாணிச்சாவி 
slot... திருகாணித்தவாளிப்பு 

இரற்றர் ஐந். ப எழுத்துப்பொறிதையல் 
Scroll stitch (Coral stitch) பவளத்தையல் 

* $000ற. a . விறைப்பு 
. Seutching flax... சணலைப்பொல்லாலடித்தல் 

Seam பொருத்து 
allowance. தையல்லிடவெளி 

to seam * பொரு த்துக்குப் பொருத்து 

சுரத்தல்
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. Serrated edge .. 

Servicing a machine 

' Serviette 

Set-in sleeve . 

Setting-in gathers 

sleeve 

Sew and fell seam 

Sewing allowance . 

bag .. @.. 

hook 

machine . 

machine cabinet .. 

Shade (colour) 

Shaded thread 

Shading stitch 

Shadow appliqué 

eyelet 

hem .. 

hemstitching (double hem- 
stitch) 

stitch 

work .. 

English - Tamil 

Seed: stitch வித்துத் தையல் 

_ Seersucker சியசக்கர்த்துணி 

" Self. appliqué .. அதே துணியால் அப்பிளிக்கே வேலை 

-bound அதே துணியால் tie மூடித்தைத்தல் 
-cloth அதேதுணி 

-colour - தன்நிறம் 

-corded. corner 'நாணிட்டமூலை 

-facing அதேதுணியால் முகப்புத்துண்டு 

Selvedge பாவுவிளிம்பு 

seam பாவுவிளிம்புப் Banas 

Semi-fitted பாதியளவு உருவத்தோடமைய 

Sequin மினுங்கும் பொட்டு 

Serge . சேட்சுத்துணி 

Serging . துன்னுவிலிபே பெருக்கல் 

. Sericin செரிசின் 

Sericulture பட்டுப்புழு வேளாண்மை 

். Serpentine stitch’ பாம்புவளைவுத் தையல் 

வாட்பல் விளிம்பு 

பொறிநன்னிலைப்படுத் தல் 

உணவுக்கைக்குட்டை, துடைதுண்டு 

பொருத்தியகை 

சுருக்கு அமைத்தல் 

கைபொருத்துதல் 

துன்னாசோம்பொருத்து 

தையல்விடுவெளி 

தையற்பை 

தையற்கொளுக்இ 
தையற்பொறி 

தையற்பொறிப்பெட்டி 

நிறம் 
படிப்படி, நிறமேறும் நூல் 

வண்ணமாற்றத்தையல் 

நிழல் அப்பிளிக்கே 

நிழல்- அலங்காரத்துவாரம் 

நிழல் விளிம்புமடிப்பு 

இரட்டை வரி நூலிழுத் தச்சோம்தை த்தல் 

நிழற்றையல் 
,நிழல்வேலை
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Shamrock (crochet pattern) 

Shank ss 
button 

Shantung 

Shaping 

Sharkskin 

Shawl 

collar 

Sheaf stitch 

Shearing 

Shears 

Sheen 

Sheer 

Sheet 

hem 

Shell edge 

gathers . 

hem 

overhand stitch 

pattern. .. 

rouleau .. 

_ tucks 

Shelling 

Shetland wool ~ ws 

Ship’s wheel (quilting design) 

Shirred gathers 

puffing 
tucks 

Shirring wn ne 
plate (machine part) 
stay ... eve 

Shirt ன் 

opening .. 
sleeve 

waist 

Shopping bag .. 

Short sleeve 

-waisted 

Shorts 

முச்சிற்றிலை (கொளுக்$வேலை) 

Sain 
தண்டுத்தெறி 
சாந்தங்கு 
உருவாக்கல் 

சுறா .த்தோல் மாதிரித்துணி, சாக்குக்கன் 

சால்வை 

சால்வைப்பட்டிகை 

கதிர்க்கட்டுத்தையல் 

குறள்---நார்வெட்டல் 

பெரியகத்தரிக்கோல் 

பளபளப்பு 

ஒளிபுகவிடூன்ற 

படுக்கை விரிப்பு 

.. விரிப்பு விளிம்பு மடிப்பு 

சிப்பி விளிம்பு 

சிப்பிச்சுருக்கு 

சப்பி விளிம்பு மடிப்பு 
சிப்பித்துன்னா த்தையல் 
சிப்பிமாதிரியுரு 

சிப்பிச்சுருள் 

.. இப்பிஒடுக்கமடிப்பு 

சிப்பிவரிசைச்சுருக்கு 

செற்றுலந்துக் கம்பளி நூல் 

.  கப்பற்சக்கரம் (அலங்காரத் இணிப்புவேலை) 
'வரிசைச்சுருக்கு சீ 

-பொம்மல்வரிசைச்சுருக்கு 

வரிசைச்சுருக்கு ஒடுக்கமடிப்பு 

வரிசைச் சுருக்டல் 
வரிசைச் சுருக்குத்தட்டு (பொறிப் பகுதி) 
வரிசைச்சுருக்கு தாங்கு 8ழ்த்துண்டு 

. Gre 

சேட்டுத் இறப்பு 
சேட்டுக்கை 

பெண்கள் சேட்டு 

கடைப்பொருட்பை 

கட்டைக்கை 

உயர்ந்த இடை 
கட்டைக் காற்சட்டை
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English Tamil 

Shoulder | தோள் 

blade தோட்பட்டையெலும்பு 

opening தோள்திறப்பு 

pad தோள் இணிப்பு 

pitch தோள் உயர அளவு 

slope தோட்சரிவு * 

strap ae தோட்பட்டி 

strap sleeve (880016 81௬6) .. தோட்கச்சுக்கை 

tip .. தோள்முனை 

width தோள் அகலம் 

Shower stitch (knitting) மழைத்தாரை (பின்னல் வேலை) 

Shrinkage | சுருங்கல் 

Shrink-out fullness மிகுதி சுருங்கச் செய்தல் 

Shrink-proof சுருங்காமை 

Shutter tucks .. அளியடைப்பு நுண்மடிப்பு 

Shuttle (machine part) எந்திரவோடம், ஓடம் (பொறிப்பகுதி) 

ejector எந்திரவோடவெளியேற்றி (தள்ளி) - 

slot எந்திரவோடவெட்டு தி 

Side creeping .. பொறியில் துணி நளைத்துச்சுருக்கல் 

length பக்கநீளளவு 

opening பக்கத் திறப்பு 

placket பக்கத்திறப்பு 

pleats பக்கமடிப்பு 

seam பக்கப்பொருத்து 

Silk ட பட்டு 

pins. மெல்லிய குண்டூசி — 

voile பட்டு உவொயில் 

Silkworm பட்டுப்புமு 

Silhouette புறவுருவம் 

Silver ட ் வெள்ளி 

embroidery "a வெள்ளி அலங்காரவேலை 

Simulated seam போலிப்பொருத்து 

Singeing a பொசக்கல் 

Singercraft guide (machine part) குஞ்சமாக்குங்கருவி (பொறிப்பகு தி) 

fagotter இணைக்கட்டி கருவி 

guide வழிகாட்டிக்கருவி 

(Single crochet .. குனிச்சுற்றுக் கொளுக்கிவேலை 

drape குனிமடிப்பு 

width ஒற்றையகலத்துணி
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space (crochet) 

English 

Sisal hemp - சிசற்சணல் 

Sizing பசையிடல் 

Skein நூற்களி 
Skirt ° . பாவாடை 

block : பாவாடை அடிப்படைமாதிரியுரு 
"௦ல் பாவாடை அழுத்திப்பலகை 

circumference பாவாடைப்பரிதி 

‘for dressing table கண்ணாடி மேசைப்பாவாடை 
length பாவாடைக்களவான துணி 

opening .. பாவாடைத்திறப்பு 

placket .. பாவாடைத்திறப்பு 

sweep பாவாடைப்பரிதி 

Skull cap ஒட்டுத்தொப்பி 

Slack of thread 23 . தளர்ந்த நூல் 
thread regulator (machine part).. தளர்ந்த நூல் ஒழுங்காக்9 (பொறிப்பகுதி) 

Slacks ws . .. பெண்களின் நீள்காற்சட்டை 

‘Slash .- லக +» மிளவு 
gathers wie -. பிளவிற்சுருக்கு 

opening பிளவுத்திறப்பு 
pocket .. ao பிளவுச்சட்டைப்பை 
seam with gathering பிளவிற்சுருக்குப் பொருத்து 

Slate frame பலகைச்சட்டம் 
Sleeve (சட்டைக்) கை 

block கைஅடிப்படை மாதிரியுரு 
board .. கைஅமுத்்திப்பலகை 
cap கைத்தலைப்பு 
head கைத்தலைப்பு 

opening கைத்திறப்பு 
, Width .. கைஅகலம் 

with a cut பிளவிட்டகை 

Slide fastener .. சிப்பிணை 
fastener opening : சிப்பிணைத்.திறப்பு 
plate (machine part) Ba sce 

Slimming style மெலிவாக்கும் பாங்கு 
Slip 2. உட்சட்டை 

a stitch (knitting) (ஊேசியிலிருந்து ஊக்கு) தையல்மாற்றல் _ 
-basting . மேற்செறிபெரு நூலோடல் (பின்னல்வேலை) 
cover தளர்ந்தஉறை 
hemming நெட்டுச்சோம்தையல் 
knot (crochet) தளர்ந்தமுடிச்சு (கொளுக்கவேலை) 

தளர்வெளி (கொளுக்ச வேலை)
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Slotted plate (machine part) 

Slub cotton 

Smock 

Smocking 

Smyrna: stitch 

Snag in wool .. 2 

Snail’s trail (coral stitch) . . 

Snapper 

Snipping 

Snood 

Sock 

Soft collar 

furnishings 

Solid hem 

Solomon’s knot (crochet) 

Somana saree .. 

Soutache braiding 

Spaced buttonhole (knitting) 

trebles’ (crochet) 

Spacing gathers 

Spangle ர es 

Spanish stitch (Plait stitch) 

Speckling stitch (Seed stitch) 

Specimen re ் 

Spider’s web (embroidery pattern) 

English Tamil 

Slip-stitching . தோற்றாத்தையல் 

-tacked seam சோம்தைத்து நாலோடிய பொருத்து 

Slipper bag செருப்புப்பை 

Slippage நூல்நழுவல் 
Slit ஒடுக்கப்பிளவு 

pocket ஒடுக்கப்பிளவுச் சட்டைப்பை 
seam 966s இடைவெளீப்பொருத்து 

‘Sliver பஞ்சுத்திரி 

Sloper அடிப்படைமாதிரியுரு 

Slot பிளவு 
pocket பிளவுச் சட்டைப்பை 
தகடு “i இடைவெளிப்பொருத்து 

துவாரத்தட்டு (பொறிப்பகுதி) 

ஒழுங்கற்ற பருத்தித்துணி 
தளர்ந்த மேலாடை 

அலங்காரச் சுருக்குவேலை 

சிமேனாத் தையல் 

தளர்ந்தகம்பளிநூல் - 

நத்தைச்சுவடு (பவளத் .தையல்) 

அமுக்குத்தெறி 
துணித்தல் 

முடிவலை 
கால்மேசு 

நொய்தற்பட்டிகை, மென்பட்டிகை 
வீட்டு அலங்காரத் துணிகள் 

சமவளவு மடிப்பு 

சொலமன்முடிச்சு (கொளுக்கவேலை) 

சொமானா சேலை 

DOF அலங்கார நாடா 

இடைவெளிவிட்ட தெறியோட்டை (பின்னல் 
வேலை) 

இடைவெளிவிட்ட முச்சுற்று 
வேலை) 

சுருக்குச் சமமாக்கல் 

(கொளுக்க 

மின்றகடு 

பின்னற்றையல், சிபானியத் தையல் 

வித்துத் தையல் 

மா திரித்தையல்வகை 

சிலந்தி வலை (அலங்கார வேலை)



56 

  

English Tamil 

Spindle தக்கிளி 

whorl (தக்களி) சுழல் பாரம் 

Spinnerettes சிறுகட்பெரறி, கதிர், நூலுருளை 

Spinning ஷூல் ூற்றல் 
jenny நூல் நூற்குஞ் சென்னி 

spindle கதிர், நூலுருளை 
‘wheel oa. நூற்குஞ் சில்லு 

Spiral ribbing (knitting) .. சுருளி வரம்பு 

Spirit point lace 

Spliced join (knitting) 

Split stitch 

Sponging wool 

Spool of thread வ 

pin (machine part) .. 

Sprat’s head (embroidery) 

Spring coil (machine part) 

stud as 

Spun rayon 
silk 

Square shape 

aline .. 

mesh .. 

shoulder 

Stab-stitching (Punch stitch) 

Stalk stitch (Stem stitch) . . 

Stand of a collar 
pocket 

_ Stand-up collar 

Standing fell seam 

welt pocket 

Star and crescent; (quilting design) 

filling stitch . 

pattern .. 

stitch 

Stay for shirring 

line sine 

stitching 

tape 

நுண்ணிய இறேந்தை 

ஒருங்குமுறுக்கிச் சேர்த்தல் (பின்னல்வேலை)- 

பிளவிட்ட சங்கிலித் தையல் 

கம்பளி சுருக்குதல் ் 

நூற்பந்து 
நூற்பந்துக் “ கம்பம் (பொறிப்பகுஇ) 

நெய்த்தோலித் தலை (அலங்காரவேனை) 
விற்சுருள் (பொறிப்பகுதி) 

விற்றெறி 
இசுப்பன் இரயோன் 

ஒழுங்கற்ற பட்டுத்துணி 

சதுர வடிவம் 

குறுக்குக் கோடிடல் 
சதுரவலை 

சதுரவடிவத் தோள் 

குத்துத் தையல் 
நரம்புத் தையல் 

- பட்டிகை நிறுத்தி 
விறைத்தசட்டைப்பை 

நிமிர்ந்த பட்டிகை 

உயர் நூலோடிச்சோம்பொருத்து 
உயர்த்திய பட்டிச் சட்டைப்பை 

உ நட்சத்திரமும் பிறையும் 

நட்சத்திரவரு நிரப்புதையல் 

நட்சத்திரக் காட்டுரு 
நட்சத்திரத் தையல் 

வரிசைச்சுருக்கு,த் தாங்குதுண்டு 
சிலும்பல் தடுக்குந் தையற்கோடு 
சிலும்பல் தடுக்குந் தையல் 
தாங்கு. நாடா
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Stranded slip stitch 

Stranding (knitting) 

buttonhole 

Strap 

‘pocket 

seam 

sleeve .. 

English ‘Tamil 

Stayed pleat நிலைப்படுத்திய மடிப்பு 

Steam pleating கொதிநீராவி நிலைப்படுத்திய மடிப்பு 

Stem stitch நரம்புத்தையல் 

Step collar படிப்பட்டிகை 
stitch படித்தையல் 

Stitch band hem தைத்த பட்டி விளிம்புமடிப்பு 

Stiff collar ~ விறைத்தபட்டிகை 

Stiffening விறைப்பாக்கல் 

Stiletto துளையாணி 

work .. ans அலங்காரத் துளை வேலை 

Stitch indicator (machine part) தையற்காட்டி 
் plate தையற்காட்டித் தட்டு 

regulator . தையல் ஒழுங்காக, 
டக lock screw தையல் ஒழுங்காகத் . திருகாணி 

Stitched edge hem தைத்த பட்டிவிளிம்புமடிப்பு 

் flap pocket ஒரம் தைத்த மூடிச்சட்டைப்பை 

Stitchery தையல்வேலை 

Stoating எட்டூரு :இழையிடல் 

Stoting stitch .. ‘ விளிம்புருட்டிய துன்னாத்தையல் 

Stock size ‘ நியம அளவு 

_ Stocking oe ‘pom asrevGune 
ladder _ | மேசுஎணி 
run .. a5 மேசுஎணி -: 

stitch (knitting) மேசுத்தையல் (பின்னல் வேலை) 

web darn மேசு இழை 

Stockinette Amand Cos, தொக்கனெற்று 
‘patch கால்மேசு பொத்தல் 

Stole அலங்காரச் சால்வை 

Storm collar புயற்பட்டிகை 

Straight by the thread ரநூல்வழியாக 

collar நேர்ப்பட்டிகை 

of the goods பாவுவழி 

slit பாவுவெட்டு 

Strand இழைமுறுக்கு 
நாணிட்டதோற்றாத் தையல் 

ரநூலிழுத்துப் பன்னிறக் கம்பளிபின்னல் 

தெறியோட்டைக்கு நாணிடல் 

தோட்கச்சு, பட்டி 

உயர்த் இயபட்டிப்பை 

பட்கப்பொருத்து 

தோட்பட்டிக்கை
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English Tamil 

Strapping அலங்காரப் பட்டிப்பின்னல் 

Strengthening tape பலப்படுத்தும் நாடா. 

Strettle stitch தெற்றில்தையல் 

String bag வலைப்பை 

Strip facing ஒடுக்க முகப்புத்துண்டு 

Stripes வரிகள் 

Stroking gathers சுருக்கு ஒழுங்குபடுத்தல் 

Stump work உயர்த்திய அப்பிளிக்கே அலங்காரவேலை 

Style Bas முறை, பாங்கு 

Suit oe 8 முழு வுடை 

Sugar stick (knitting pattern) சீனிமிட்டாய் (பின்னல் வேலை) 

Sunburst pleats சூரியக்க இர்மடிப்பு 

Sun-fast wet Me QawWele Hmiio1nms 

Sunflower (quilting design) சூரியகாந்தி (அலங்காரத் இணிப்புவேலை) 

Sunfrock வெய்யிற்சட்டை 
Sunray pleat சூரியக் கதிர்மடிப்பு 

Sunsuit வெய்யில் உடை ‘ 

Surface darning மெல்லிய அலங்கார இழையோடல் 

embroidery மெல்லிய அலங்கார இழையோடல் 

honeycombing மெல்லிய அலங்காரத்தேன்கூடிடல் 

Surplice கோயிற்கமிசை 

neckline கோயிற்கமிசைக் கழுத்து 

Suspended cast off (knitting) படிப்படி ஊாசிநீக்கித்தையலிடல் 

Swag ,திரைமேலலங்காரச் சுருக்குச் சட்டம் 

Swagger coat .. அகன்ற. கோற்று 

Swathing மடிப்பொழுங்கு 

Sway-back அகன்றுபொலிந்த மேலணி 

Sweater வியருறிஞ்சி 

Swedish darning அலங்கார நெசவுத் தையல் 

Swim suit நீந்தல் உடை 

Swiss darning SONS இழையிடல் 

Swing tack களர்ந்த தடை 

Sword edging stitch வாட்பிடிவிளிம்புத் தையல் 

Syllabus பாடலி 'தானம் 

Synthetic dyes தொகுப்புச்சாயங்கள் 
textiles ... தொகுப்புத்துணி 

Symmetrical .. ். செவ்வொழுங்கான
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T 

T—square 

Table cloth 

mat ae 

napkin .. 

runner . 

Tacking 

Taffeta 

Tailor 

Tailored garment 

corner 

opening 

patch 

seam 

sleeve 

Tailoring 

Tailor’s buttonhole 

chalk .. 

dummy 

hem 

square 

tacks .. 

Tambour frame 

stitch 

work 

Tapa bark 

Tape 

Tape—covered seam 

measure 

Taped hem 

opening 

seam 

Tapered dart 

Tapering bar 

pleat 

Tapestry 

Tarantulle 

Tartan 

1! வடிவ அடிக்கோல் 

மேசைவிரிப்பு 

மேசைக்காப்புத் துண்டு 

மேசைக்கைக்குட்டை. 

மேசையோடித்துண்டு 

பெரு நூலோடி த்தையல் 

தபெற்றா 
தையற்காரன் 

கெட்டியானஉடை 

கெட்டியாக்கப்பட்ட மூலை 

சேட்டுத் திறப்பு 
பொறியால் தைத்த பொத்தல் 

உயர்த்திய பட்டிப்பொருத்து 

கெட்டியானகை 

கெட்டியாக்குந் தையல் 

விளிம்புமுடித்தைத்த தெறியோட்டை 

தையற்காரன் சோக்கு 

உடையுருவப்பாவை 

கீழ்த்துணிவைத்த வினிம்புமடிப்பு 

1 வடிவ அடிக்கோல் 

தடநூலோடல் 

அலங்காரவேலை வட்டச் சட்டம் 

நிரப்பு சங்கிலித் தையல் 

அலங்கார நாடா வேலை 

தப்பாப் பட்டை 

நாடா 

நாடாமேலிட்ட பொருத்து 

“அளவு நாடா 

நாடா விளிம்பு மடிப்பு 

நாடா இட்ட இறப்பு 

நாடாப் பொருத்து 

கூம்பு வேல்மடிப்பு 

கூம்புருத் தடை 

கூம்புருமடிப்பு 

தித் திரிப்புத் இரைச்சலை 

தரந்தியல் 
தாட்டன், பன்னிறத்துணி
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“Tassel | 

Tatting 

Tea cloth 

cosy 

gown 

Teapoy cover .. 

Tear 

Teasel 

Teasing wool .. 

Tebilized 

Teeth of ruffling blade (machine part). . 

Template 

Teneriffe lace .. 

Tension am 

disc (machine part) 

indicator (machine part) 

spring (machine part) 
square (knitting) 

thumb-nut (machine part) 

thumb-screw (machine part) . . 

thread guide (machine part) .. 

Tentering 

Tent stitch 

Terrylene 

Terry towelling 

Téte-de-boeuf stitch 

Textiles 

Texture of material 

Thermoplastic dress form 

Thimble 

Thin place 

Thorn stitch 

Thread 

-bearing side 

cording 

count .. ன 

-cutter (machine part) 

guide (machine part) 
loop (machine part) 

, அலங்கார வெளி: யுடை 

குஞ்சம் 

தற்றின்தையல் 

சிறுமேசைத்துணி 

தேய்க்கவிப்பு 

சிறுமேசையிரிப்பு 

கழிவு 
கூரியலித்து 

கம்பளி நூல் உயர்த்தல் 

சுருக்கவியலாத 

சுருக்கும் அலூன் பற்கள் (பொறிப்பகுதி) 

வெட்டிய மாதிரியுரு. 

தெனறிப்பு இறேந்தை 
இழுவிசை 

இழுவிசை வட்டத் தட்டு (பொறிப் பகுதி) 

இழுவிசைகாட்டி (பொறிப் பகுதி) 

இழுவிசைச் சுருளி வில் (பொறிப் பகுதி) 

வாய்ப்புப் பார்க்கும் சதுரம் (பின்னல்வேலை) 

இழுலிசைச்சுரை (பொறிப் பகுகு) 

இழுவிசைச்சுரை (பொறிப் பகுதி) 

இழுவிசை_நூல் வழிகாட்டி. (பொறிப் பகுதி) 

இழுத்து நேர்த்தியாக்கல் 
கூடாரத்தையல் 

தெரிலீன் துணி 

தெரி துவட்டிச்சவை 

எருதுத் தலைத்தையல் 

புடைவை வகை 

நெசவுத் குன்மை 

வெப்பபிளாத் இக்கு உடை யுரு 

இதாள் 

நொய்ந்த இடம் 

முள்ளுத் தையல் 
நூல் 

HIG தாங்கும் பக்கம் 

நாண் அலங்கார வேலை 

நூல் நெருக்க எண்ணிக்கை 

நூல் துணிக்கும் கருவி (பொறிப்பகுதி) 
நூல் வழிகாட்டி (பொறிப் பகுதி) 
நூற்றடம் (பொறிப் பகுஇ) 

வவ
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English Tamil 

Thread marking ூற்குறிப்பிடுதல் (பொறிப்பகுதி) 
regulator ர்க்க ஸ்ட பரநூல் ஒழுங்காக (பொறிப் பகுதி) 
take-up lever (machine part) .. நூலுயர்த்தும் நெம்புகோல் (பொறிப் பகுத) 

take-up spring (machinepart).. ரநூலுயர்த்தும் வில்லு (பொறிப் பகுதி) 

Threaded backstitch ஸரநூலிட்ட விசுப்பத் தையல் 

Three-cornered tear முக்கோணக்கிழிவு 
-ply thread மும்முறுக்கு நூல், முப்புரிநூல் 

-quarter sleeve முக்காற்கை 

-sided stitch (Bermuda taggotting) முப்பக்கத்தையல் 

Treadle machine மிதிபொறி 

Throat plate (machine part) 

Throw (knitting) 

Throwing silk ms 

Thumb method of casting on (knitting) 

nut (machine part) 

screw (machine part) 

Ticking 

Tie (neckwear) 

belt 

collar 

string 

Tier 

Tiered skirt 

Tinsel 

Tissue 

paper .. 

Toasting fork cable (knitting வணர்... 

Toile 

Toilet bag 

Tongue buckle 

Top-coat 

-hemming - 

pocket 

-sewing 

-stitched .. 

Torchon lace .. 

Torso dart 

Tow 

ஊட்டுக் கவிதட்டு (பொறிப்பகுது) . 

தடம் (பின்னல் வேலை) 

பட்டுநூல் முறுக்குதல் 
பெருவிரலாலூசிமேல் தையலிடல் (பின்னல் 
வேலை) . 

இறுக்குசுரை .(பொறிப்பகுதி) ் 

இறுக்கு புரியாணி (பொறிப்பகுதி) ப 

இக்9ங்கு 

கழுத்துமுடிச்சுத் தொங்கல் 
முடிச்சுப்பட்டி 
முடிச்சிட்டபட்டிகை 

முடிச்சு நாடா 

வரிசை யடுக்கு 

வரிசை யடுக்குப்பாவாடை 

கஞ்சத்தகடு 
சரிகை 

உரிதாள் 

முச்சூல முறுக்குவடம்(பின்னல் வேலை) 

இரட்டு, உடம்புருமாதிரிவெட்டு 

சிங்காரிப்புப் பை 

நா இணைக்கொளுக்கி 

மேற்கோற்று 

£ழ்த்துணிவைத்துச் சோம் தைத்தல் 

மேற்கோற்றுப்பை 

துன்னாத்தையல் 

ஒரத்தையல் 

தோசன் இறேந்தை 
உருகாட்டும் வேல்மடிப்பு 

். குறுகிய இலினன் நார்
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Towel துவட்டி . ் 

Trace-tacking கோடுகாட்டும் பெருநூலோடி 

Tracing paper சுவடுவரைதாள் 

wheel சுவடுவரைசில்லு 

Trade pattern வணிகத்துக்குரிய மாதிரியுரு 

Traditional design வழமையானகாட்டூரு 

Trailing stitch. . நூல் இடையமைத்த சற்றின் தைத்தல் 

Train (bridal wear) பின்றானை : 

Trammé work 

Transfer 

Trapeze line 

Trapunto quilting: 

Tray cloth oe 

Treble wt an 5 

Tree of life design , 

“Trefoil 

Trellis effect .. 

faggot (knitting pattern) 

Triangular shape 

Tricot (crochet) 

Trimming 

scissors . 

' Trinity (crochet pattern) .. 

Triple drape , 

treble (crochet) 

Triplex opening 

Trousers 

Trousseau 

Trubenized . .. 

Tiueing a pattern . 

Traditional embroidery stitch 

Buttonhole filling 
insertion 

ee 

loops ae 

Centipede plaited insertion 

Chequered chain 

Combined fly border 

இணிப்பிட்ட சரிவுத்தையல் 

காட்டுரு 

ஊஞ்சல் உருக்கோடுூ 

இறப்புந்தோ அலங்காரத் திணிப்புவேலை 

.. தட்டச்சிலை 

முச்சுற்றுக்கொளுக்கி வேலை 

வாழ்க்கைவிருட்சம் (காட்டுரு) 

மூவிதழி 
கறாதி, தட்டி , 
இறா இக்கட்டு (பின்னல் வேலை) 

முக்கோணவடிவம் 

இரிக்கோ , (கொளுக்கப்பின்னல்வேலை) 

அலங்கார அமைப்பு 

நேர்த்தியாக்கும். கத்தரிக்கோல் 

மூவுரு (கொளுக்கிவேலை) 

மும்மடி த்தொங்கல் 

மூமுவ்வடக் கொளுக்கப் பின்னல் 

மும்மடித் தொடர் திறப்பு 
காற்சட்டை 

மணமகளின் உடை 

விறைப்பாக்கப்பட்ட 

செங்கோணக் கோடிடல் 

வழமையான அலங்காரத் தையல் 

தெறியோட்டை நிரப்பல் 
இடைச் சேர்வு ' 

தடம் 

பூரான் பின்னல், இடைச் சேர்வு 

பன்னிறச் சங்கலி 

இணைத்த ஈயுருக்கரை



English 

63 

Famil 
  

Cretan 

Double plaited insertion 

running 

Faggotting - 

Feather 

Fly 

Group buttonhole insertion 

Herring-bone 

Interlaced double herring-bone 

insertion 

Italian buttonhole faggotting 

Knotted insertion 

Loop = . 

. Open chain with couched thread. . 

Plaited insertion 

Ribbon work 

Satin 

Sinhalese chain 

‘Stem 

Trellis 

Twisted insertion. 

Vandyke 

Y-stitch 

Tubing 

Tuck 

Tucked seam .. 

sleeve 

Tucker (machine part) 

marking lever 

space scale 

tuck guide 

* scale 

Tufted rug 

Tufting 

Tulip sleeve 
7-——J. N. R 25488 (8/58) 

இரீட்டன் 

இரட்டைப் பின்னல் இடைச் சேர்வு 

இரட்டைச்சிறு நாலோடல் 

இணைக்கட்டு 

. இறக்கை 

ஈயுரு ன ரூ 
கூட்டுத் தெறியோட்டை இடைச்சேர்வு 

வெட்டுக் குத்து, மீன் முள்ளு 
"இடையே பின்னிய இரட்டை வெட்டுக்குத்து, 

(மீன்முள்ளு) 
இடையே பின்னிய சேர்வு 

இத்தாலிய தெறியோட்டை இணைக்கட்டு 

முடிச்சிட்ட- இடைச் சேர்வு ் 

குடம் 

ரநூல்கடையாக அமைத் த சதுரச்சங்கிலி 

பின்னல் இடைச் சேர்வு 

அலங்கார நாடா வேலை 

சற்றின் 

சிங்களச் சங்கிலி 

உட நரம்பு 

இராதி 

முறுக்கிய இடைர்சேர்வு 

வண்டைக்கு 

3 உருத்தையல் 

குழாய் 

ஒடுக்கமடிப்பு 

போலி மடிப்புப் பொருத்து 

மடிப்பிட்ட கை 

ஒடுக்கமடிப்புக் கருவி (பொறிப்பகுது) 

ஒடுக்கமடிப்புக் காட்டும் நெம்புகோல் 

ஒடுக்கமடிப்பு இடை அளவுத் இட்டம் 

திருகாணிடடுக்க மடிப்புக் காட்டி 

ஒடுக்கத் திருகாணி மடிப்பளவுகத் திட்டம் 

கற்றையாக்கிய விரிப்பு 

மெழுகுதிரி அலங்கார வேலை 

LAOUTHE ONE
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‘Tulle 

‘Tunic git 

shirt 

suit 

Tunisian crochet 

tricot 4 

Turkey track (quilting desig 

Turkish, stitch (three-sided) 

Turn the heel (knitting) 

Hunt -baek cuffs 

flap 

Turnings 

Turning method of shaping முண்டு + 

Turretted edge 

Turtle neckline 

- Tussore silk 

Tuxedo 

Tweed 3 

patch ட 

Two-barred loom 

* piece 

-ply 
-sided. 

Italian cross-stitch 

-tie stitch 

-toned 

Twill.darn OR ட 

Twist patchwork 

Twisted: -buttonhole stitch 

joining (knitting) 
_ lattice band stitch 

lattice stitch 

treble (crochet) .. 

Tyrian purple 

தியூல் 
தியூனிக்கு 
'இயூனிக்குச் சேட்டு 

தியூனிக்கு உடுப்புத்தொகுதி - 
'தியூனீசியன் கொளுக்கி வேலை 

இயூனீசியன் திரிக்கோ கொளுக்கி வேலை 

வான் கோழிச். வடு (அலங்காரத் தஇணிப்பு 

வேலை) 

துருக்கத் தையல், முக்கோணத். தையல் 

கால்மேசுக்குதி உருவாக்கல் (பின்னல்வேலை) 

இருப்பிய விளிம்புப் பட்டை 

திருப்பிய துண்டு 
மடிப்பளவு 

உருவாக்கும் முறை (பின்னல் வேலை) 

சிறுகோபுர விளிம்பு 

கடலாமைக் கழுத்து 

.தீசோர்ப்பட்டு 

SLECLIGEL GOL. ~ 

துவீட்டு 
உள்ளிழையிட்ட பொத்தல் 

இரட்டைச் சட்டத்தறி 

இரட்டைத் துண்டு 

இரட்டை முறுக்கு 

இருபக்கம் 

இரு பக்க இத்தாலிய 

தையல் 

இரு கட்டத் 
இரு நிறமான 
சரிவுக்கோட்டு இமை, துவிலிழை 

முறுக்கிய அலங்காரப் பொத்தல் வேலை 

மு அக்யே தெறியோட்டைத் தையல் 

முறுக்கிய இணைப்பு (பின்னல் வேலை) 

இடைப் பின்னிய இரட்டை வெட்டுக்குத்து 

மீன் முள்ளுப்பட்டை 

இடைப் பின்னிய இராதித் தையல் 

ம்றுக்கிய முச்சுற்றுக் கொக் வேலை 

தயர்ச்செவ்வூதா 

வெட்டுக் குத்துத் 

தையல்
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ய. 

Under braider (machine part) 

“Underarm length 

seam 

Underfly 

Undergarment 

Underlap 

Underlay © 

Underwear 

Uneven hemline: 

Unicellular fibre 

Unicorn design 

Uniform : 

“Unit method of sewing. .. 

Unlined coat .. 

Unpick 

Upholstered furniture. 

' Upholsterer’s welt seam .. ° 

Upholstery 

' Upright herring-bone stitch 

tacking 

Utility suit 

Vv 

V-neck 

V-shaped 

Valance 

Valenciennes lace 

Valeting clothes 

Vandyke petal (crochet pattern) 

stitch 

Vanity lace 

set 

"தீழ்ப் பின்னல் நாடாச்கருவி (பொறிப் ப்கு தி) 

- புய்வுட்பக்க அளவு * 
புயவுட்பக்கப் பொருத்து 

காற்சட்டைத் இறப்புக் கழ் pee! 

உள் ரடை 

கீழ்ப்படிதல் 

'கமிடப்பட்ட துணி 

மணி 

அழுத்தமற்ற பாவாடைவிளிம்பு 

ஒருகல நார் 

- உச்சிக்கொம்பன் காட்டுரு 

ஒரினவுடை, கோலவுடை 

பகுதி பகுதியான தையல் முறை 

கீழ்த்துணிதையாத கோற்று 

கழற்றுதல் 

'மெத்தையிட்ட தளவாடம் 

உயர்த்திய தழுவணைப் பொருத்து 

(வீட்டுத் தளவாட மெத்தை 

நிலைக்குத்து வெட்டுக்குத்து மீனமுள்ளுத் ' 
தையல் 

நிலைக்குத்து: நூாலோடித்தையல் 

சாதாரண முழுவுடை 

“V" (8) agéswsa 
“7” (68) உருவமான 

,தஇிரைமேற் சுருக்குச் சட்டம் ' 

வலன்சியன் இறேந்தை 

உடை நேர்த்தியாக்கல் 

வண்டைக்கு இதழ் (கொளுக்க வேலை) 

வண்டைக்குத் தையல் 

பகட்டு இறேந்தை 

கண்ணாடிமேசைச்சலைத்ெ த ரகு 6
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Variation of pattern காட்டுரு மாறுதல் 

Vegetable fibre தாவர நார் 

Veining இணைக்கட்டு, துளையிட்ட அலங்காரத் துண்டு 

stitch இணைக்கட்டுத் தையல் 

Velour வெலோர் 

Velvet வெல்வெற்று 

Velveteen போலி வெள்வெற்று , 

Venetian embroidery Oache 20mErtSe05uGd Cairev 
picot வெனிசுப்பிக்கோ, தெறியோட்டைப்பிக்கோ 

point lace வெனிசு நுண்ணிறேந்தை 

Vest வெசுற்று 

Vicara விக்காரா 

Vicuna விக்குனா 

Vienna work .. 

_Vinyon 

Viscose rayon 

Vitalized 

Voiding 

Voile 

Ww 

Wadding 

Waist 

band 

line 

measure 

Waffle nylon .. 

piqué .. 

Warp om 

thread 

-weighted loom 

Watered effect 

Waterfall collar 

Water ‘power .. 

வியன்னா அலங்கார வேலை, இறேந்தையி 

லலங்கார வேலை 

வினியன் 

விசுக்கோசு இரயோன் 

சுருங்காமற் செய்த 

வெற்றிடவலங்கார வேலை 

உவோயில் 

இிணிப்புப் பஞ்சு 

இடுப்பு 
இடுப்புப் பட்டித் துண்டு 
இடுப்புப் பொருத்து, இடுப்பு 
இடுப்பளவு 

வாபுல் நயிலோன் 

வாபுல் பிக்கே 

பாவு 

பாவு நூல் 

பாவு நிறைத் தறி 
நீரோட்டத் தோற்றம் 

Bt வீழ்ச்சிப் பட்டிகை 

நீர்வலு
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Water-repellent நீரூறாத 

Wave darn அலையுரு இழை 
stitch .. ” அலையுருத்தையல் 

Way of thread . நூல் வழி 

Wear and tear தேய்வுவ் இழிவும் 

Weave நெசவு ப 

Basket கூடை நெசவு 

Broken twill - மூறிவுச் சரிவுக்கோட்டு நெசவு 

Combination சேர்க்கை நெசவு 

Combined twill சேர்ந்த சரிவுக்கோட்டு நெசவு 

Crepe .. முறுக்கு நெசவு 

Damask தித் இரப்பட்டு நெசவு 

Diamond twill 

Diaper 

Dobby 

Double cloth 

Double harness 

Fancy matt 

rib 

twill 

Figure 

Gauze .. 

Honeycomb 

. Lappet 

Leno 

Pile 

Plain .. 

Pointed twill 

Regular twill 

Rib 

Satin .. 

Spot 

Twill .. 

Warp-faced twill .. 

Warp rib. 

twill 

Weft faced twill 

rib 

Zigzag twill 

வைரச்சரிவுக்கோட்டு நெசவு 

சித் திரவுருநெசவு | 
தொமி நெசவு; பேட்டுப் பொறிநெசவு 

இரட்டைச்சீலை நெசவு 

இரட்டைச்சேண நெசவு 

அலங்காரப்பாய்நெசவு 

அலங்காரவிலாநெசவு 

அலங்காரச் சரிவுக்கோட்டு நெசவு 

உருவ நெசவு 

வலை நெசவு 
தென்கூட்டு நெசவு 

ஆடைக்கரை நெசவு 

வலைக்கண் நெசவு 

அடுக்கு நெசவு 
சாதா நெசவு 

கூர்ச் செறிவுக் கோட்டு நெசவு 

ஒழுங்கான சரிவுக்கோட்டு நெசவு 

லிலா நெசவு 

சற்றின் நெசவு 

அழகுப்புள்ளி நெசவு 
சரிவுக்கோட்டு நெசவு 

பாவுபக்கச் சரிவுக்கோட்டு நெசவு 

பாவு விலா நெசவு 

பாவுச் சரிவுக்கோட்டு நெசவு 

ஊடைமுகச் சரிவுக்கோட்டு நெசவு 

ஊடைவிலா நெசவு 

Caron சரிவுக்கோட்டு நெசவு



68 

English Tamil . 
  

Weaver’s knot 

Weaving 

Web darn 

lace 

Wedding sleeve த 

ring (crochet pattern) 

Weft 

thread 

Weighting silk 

Welded seam .. 

Welt 

buttonhole 

edge tj 

pocket .. 

seam 

seam placket 

Welted seam .. 

Wet-decating .. 

-spinning 

Whale bone 

Wheat-ear stitch 

White work 

- Whipped running stitch 

seam 

Whipping 
Whorl 

Wild silk 

Winder (machine part) 

Window-pane (knitting pattern) - 

Wine-glass (quilting pattern) — 

Wing sleeve 

Wire guide (machine part) 

Wood pulp . .. 

சேணியமுடிச்சு 

நெய்தல் 

சிலந்திவலை இழை 
சிலந் திவலை இறேந்தை 
திருமணச் சட்டைக்கை 

. திருமண மோதிரம் (கொளுக்கி வேலை) 

ஊாடை . 

ஊாடை நூல் 

பட்டு நூல் நிறையேற்றல் 

இணைத்த பொருத்து 

உயர்த்தியபட்டி, இடைவாம்பு 

நாணிட்ட தெறியோட்டை 

.. உயர்த்திய விளிம்பு 

உயர்த்திய பட்டிச் சட்டைப்பை 

உயர்த்திய பொருத்து 

. உயர்த்திய பொருத்துத் இறப்பு 

 நாணிட்ட பொருத்து 

அடுக்கி மினுக்கி நிலையாக்கல் 

ஈர நூல் நூற்றல் 

,திமிங்கிலமுள்ளு - 

கோதுமைக்கதிர்த் தையல் 

வெள்ளை அலங்கார வேலை 

நூலிட்ட சிறு நாலோடி 

துன்னாத்தைத்த பொருத்து 
விளிம்பு உருட்டிய தையல், துன்னாக்தையல் 

தீறி நிறை 
காட்டுப்பட்டு 

சுற்றி (பொறிப்பகுதி) 
பலகணிச் சட்டம் (பின்னல் வேலை) 

உவயின் குவளை (அலங்காரத் திணிப்பு 
வேலை) - 

செட்டைக்கை 

கம்பிவழிகாட்டி (பொறிப் பகுதி) 

மரச்சோற்றி, மாக்கூழ்
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Tamil - 
  

Wool .. 

back (knitting) 

forward increasing .. 

over needle 

round needle 

Worm stitch .. 

Work basket ... 

Worked buttonhole 

Worsted Be 

Woven join (knitting) .. 

darn 

patch 

' picot 

Wrap 

pocket .. 

seam 

Wrap-around skirt 

-over 

“Wrapped hem placket 

Wrinkle 

Wrist 

band 

opening 

Y 

Y-stitch . 

Yankee pride (quilting design) 

’ Yard. 

Yardstick . 

Yardage 

Yarn 

Yoke 

கம்பளி நூல் 

கம்பளிநூல் பின்னிட்டுத்தை த்தல். 

கம்பளிநூல் முன்னிட்டுத் தையல் கூட்டல் 

ஊசிமேற் கம்பளி நாலிடல் 

ஊாகியைச் சுற்றிக் கம்பளி நாலிடல் 

புழுவுருத்தையல் 

தையல் வேலைப்பெட்டி 

தைத்த தெறியோட்டை 

முறுக்க கம்பளிநூற்றுணி : 

நெய்த இணைப்பு (பின்னல் வேலை) 

நெய்த இழை 
நெய்த பொத்தல் 

நெய்த பிக்கோ 

போர்வை 

உயர்த்திய பட்டிச்சட்டைப்பை 

ஒடுக்கமடிப்புப் பொருத்து 

சுற்றுப் பாவாடை 

மேற்செறி உடை 

கூட்டுத்துண்டுத் இறப்பு 
தஇிரைவு, கசங்கல் 

மணிக்கட்டு 

மணிக்கட்டுப் பட்டி 

மணிக்கட்டுத் இறப்பு 

(XY) யுருத் தையல் 
அமெரிக்கன் தாரகை (அலங்காரத் இணிப்பு 

வேலை) 

யார் 

யார்க்கோல் 

யாரளவு 

நூல் 

உருவொடு பொருந்துதுண்டு



TO: 

English 

Zz 

Zig zag stitch 

Zigzagger (machine part) oe 

Zip 

Zip fastener 

in slot 

Zipper 

placket 

foot (machine part) . 

Tamil 

கோணன்முறைத் தையல் 

கோணற்றையற் கருவி (பொறிப் பகுது) 

சிப்பு 

சிப்பு இணை 

இறப்பில் சிப்பு இணை 

சிப்பு இணை 

சிப்பு இணைக் கால் (பொறிப்பகுது) 

சிப்புத் திறப்பு



Glossary on Laundry 
சலவைத் தொழிற் சொற்றொகுது 

  

Agitation method of washing 

Airing 

Adjustable heat control 

Albumen stain 

Alcohol 

Alkali 

Alkaline agent 

Alkalinity 

Ammonia... 

Ammonium carbonate (Rock ammonia) 

chloride 

hydroxide 

Analysis of fibres 

Anaesthetic property 

Aniline blue 

dye 

Animal dye 

Antiseptic 

Apparent shrinkage 

Appliance 

English Tamil 

A 

Absorbent உறிஞ்சி 

Absorption of soap சவர்க்காரமுறிஞ்சல் 
Abrasive test தேய்வுச் சோதனை 
Accumulative action ஒருங்குசேர்தாக்கம் 
Acetic acid =. அசற்றிக்கமிலம் 

anhydride அசற்றிக்கு நீரிலி 

Acetone அசற்றோன் 

Acid அமிலம் 
- . dye 2h க அமிலச்சாயம் ; 

process of soap manufacture அமிலமுறை சவர்க்காரம் பரும்படியசக்கல் 
Acidic agent அமிலக்கருவி ' 

Adulterant கலந்திளக்கமாக்இ 

Affinity for dye சாயநாட்டம் 

Agent es ஸு கருவி 

கலக்குமுறைக் கழுவல் 

காற்றிலுலர்த்தல் 
சீர்ப்படுத்தத்தக்க வெப்ப.ஆளி 

வெண்கருக்கறை 

அற்ககோல், மதுசாரம் 

காரம் 

காரக்கருவி 

காரத்தன்மை 

அமோனியா 

அமோனியங்காபனேற் று 

அமோனியங்குளோரைட்டு 

அமோனியமைதரொட்சைட்டூ 

தார்ப்பாகுபாடு 

உணர்ச்சிநீக்கு தன்மை 

அனிலீனீலம் 
அனிலீன் சாயம் 

விலங்குச் சாயம் 

அமழுகலெதிரி 

தோற்றச்சுருங்கல் 

துணைக்கருவி
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English - Tamil 
  

Application of stain remover — 

Aqueous solution 

Asbestos 

Automatic heat control 

spinner washer .. 

trip .. 

water heater 

B 

Baby’s napkin 

wash 

Bad conductor of heat 

Bar soap 

Base-exchange process 

-exchanging compound 

Basic dye 

Basin 

Basket 

Bath 

Beating on rocks 

with stick 

with feet (Chinese method) 

Bed linen 

Bedraggled fringe 

Beeswax 

' Benzene 

Benzine ! 

Bilimbi 

Bleached cotton linter 

Bleaching 

agent 

bark a 

powder (chloride of lime) 

Bleeding of fabric 
Blended starch 

'கறை நீக .யுபயோகம் 

நீர்க்கரைசல் 

கன்னார் 

குன்னியக்க வெப்பஆளி 

"தன்னியக்கக்கறங்கு சலவைப்பொறி 
தன்னியக்கத் தடுப்பு 

தன்னியக்கவென்னீர்க்கருவி 

குழந்தையின் சாணைத்துணி 

குழந்தையின் அழுக்குடை 
வெப்பம் அரிதிற்கடத்தி 

உப்புச்சவக்காரம் 

மூலமாற்றுமுறை 
மூலமாற்றுஞ் சேர்வை 

மூலச்சாயம் 

வட்டலை, பேன் 

கூடை 

தொட்டி 

கல்லிலடித்தல் 

தடிகொண்டடித்தல் 

காலாலுழக்கல் ( சீனமுறை ) 

படுக்கைத்துணி 

சிலும்பற்குஞ்சம் 

தேன்மெமுகு 

பென்சீன் 

பென்சைன் 

விலும்பி 

வெளிற்றிய பருத்திநார் 

வெளிறச்செய்தல் 

வெளிறச் செய்யும்கருவி 

வெளிறச் செய்யும்பட்டை 

வெளிறச் செய்யும் BIG 

குளோரைட்டு) 

.. (SOE was, 

புடைவை நிறம்போக்கல் 

கலப்புமாப்பொருள்
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English Tamil 

Blending valve கலக்கும்வாயில் 

Blisters in starch மாப்பொருட்கொப்புளம் 

Bleck blue நீலக்கட்டி 

dye Bosersg ssw. 

Blood heat உடல்வெப்பம் ( குருதி வெப்பம் ) 

Blotter method of stain removal ஒற்றுமுறைக் கறைநீக்கல் . 

Blueing நீலமிடல் 
Board-rubbing பலகையிலே தேய்த்தல் 

Boiler கொதிகலன் 

bag கொதிகலப்பை 

Boilerette சிறுகொதிகலன் 

Boiling அவித்தல் 

process of soap manufacture .. 

water starch 

Bone spoon 

Borax 

Boric acid 

Bowl ௦0 

method of stain removal 

Box iron 

Bran 

wash 

Breadcrumb 

Break down resistance of stain 

‘Breaking strain 

test .. 

Brownian movement 

“Brush 

Bucket 

Burning test 

Burnt feather 

strings .. 

Bursting test .. 

சவர்க்காரம் கொதிமுறைபரும்படியாக்கல் 

கொதிநீர்ச்கஞ்சி | 
எலும்புக்கரண்டி _ 

வெண்காரம் 

போரிக்கமிலம் 

தாழி, கண்ணம் 

். தண்ணமுறைக் கறைநீக்கல். 

பெட்டி அழுத்தி 

தவிடு 

குவிட்டுக்கலவை 

பாண்துண்டு 

கறையிளக்கல் 

_ நாலறுவிகாரம் 

ூலறுசோதனை 

பிரெளணசைவு 

தூரிகை 

வாளி 

சுவாலைச்சோதனை 

எரிந்தஇறகு 
எரிந்தகயிறு 

உடைக்குஞ் சோதனை
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English . Tamil 

6 

Cake of soap .. சவர்க்காரக்கட்டி 

Calcium bicarbonate கல்சியமிருகாபனேற்று 
. carbonate கல்சியங்காபனேற்று 
chloride .. .கீல்சியங்குளோமைட்டு 
oxide (lime) கல்சியமொட்சைட்டு 

stearate கல்சியந் இயரேற்று 
sulphate கல்சியஞ்சல்பேந்று 

‘Calendering உருளையில் அமுத்துதல் 
machine உருளை அழுத்து பொறி 

Calgon (Sodium hexametaphospate) .. 

Calorifier 

Candle wax 

. Carbolic acid .. 

Carbon 

bisulphide 

dioxide 

test 

tetrachloride 

Carbonic acid . . 

Caustic potash 

soda .. 

Ceiling clothes rack 

Cell = 

Centrifugal action 

Central agitator washer 

Chalk 

Chamois leather 

glove.. 

Characteristics of fibres 

Charcoal iron 

Chemical action bleach 

reaction 

China bowl . ‘ 

clay 

Chloride of lime 

Chlorination 

கல்கன் (சோடியமறுமேற் பொசுபேற்று 

வெப்பமாக்க 

மெழுகுதிரி மெழுகு 
காபோலிக்கமிலம்। 

காபன், நிலக்கரி 

காபனிருசல்பைட்டு 

காபனீரொட்சைட்டு 

காபன் சோதனை 
காபனால்குளோமைட்டு 

காபோனிக்கமிலம் 

எரிபொற்றாசு 

எரிசோடா 

ஏற்றுதுணி எந்தானம் 

கலம் 

மையநீக்கு தாக்கம் 

மையச்சுழற்சிச் சலவைப்பொறி 

சோக்கு 

சமோய்த் தோல் 
சமோய்க் சகைப்புட்டில் 

நாரின்சிறப்பியல்புகள் 

கரியழுத்தி 
இரசாயனத்தாக்க வெளிற்றி 

இரசாயனத் தாக்கம் 

சைனாக் கண்ணம் 

OF CHEM 

சுண்ணாம்புக் குளோரைட்டு 

குளோரீனேற்றல்
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Commercial starch 

Communal wash house 

Composition of fabric 

Compressor 

_ Complex stain. . 

Concentrated cold water dye 

solution 

Concentration of soap 

Continuous fold 

English PFamil 

Chlorine bleach குளோரீன் வெளிற்றி 

Chloroform குளோரபோம் 

, Chlorophyll பச்சையம் 

Clamped heating element 'நிலைப்படுத்திய வெப்பமாக்கு .கருவி 

Classification of fibre நார்வகைப்படுத்தல் 

' Cleansing mechanism gmisrae Qurblapem 

property தூய்தாக்குமியல்பு 

Clothes basket 4 உடுப்புக்கூடை 

capacity of machine கழுவுபொறியின் துணிக்கொள்ளளவு 

cord .. உடுப்பு நாண் 

horse .. உடுப்பு த்தாங்க 

line உடுப்புக்கொடி. 

peg உடிப்புமுனை 

post *. உடுப்புத்தம்பம் 

நர .. உடுப்புமுண்டு 

றக... உடுப்பேந்தானம் 

Coagulation of protein புரதம்திரளல் 

Cold process of soap manufacture குவிர்முறை சவர்க்காரம் பரும்படியாக்கல்' 

Cold rinse குளிர்முறை அலசல் 

water dye குவிர்நீர்ச் சாயம் 

starch குளிர்நீர்க்கஞ்சி 

Collapsible dryer மடிக்குமியல் புலர்த்தி 

Colloidal solution கூழ்க்கரைசல் 

Colour bleeding நிறம்போக்கல் ் 

fastness நிறம் போகாத்தன்மை 

movement நிறங்கள் கலத்தல் 

testing... நிறச்சோ தனை 

வணிக மாப்பொருள் 

உடையலம்பு பொதுவிடம் 

துணியமைப்பு 

அமர்த்தி 

திக்கற்கறை 

செறிந்த குளிர்நீர்ச் சாயம் 

செறிந்த கரைசல் 

சவர்க்காரச் செறிவு 

தொடர்மடிப்பு
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English. ட்ப 

‘Copper Le . செப்புப் பாத்திரம் 
sulphate செப்புச் சல்பேற்று * 

‘Corn starch சோளக்கஞ்சி 

Corrugated zinc tub 

-Cramping clothes. 

‘Cracks in fabrics 

‘Crease 

Crimping 

-‘Crumpling 

‘Crystal starch 

Curling a collar 

‘Curved face of iron 

‘Cylinder type washing machine 

D 

‘Div. 

‘Damp muslin .. 

pressing 

“Damping . 

‘Decolorizer 

Decolorizing 

“Decomposition 

Degree of hardness 

‘Deodorant 

‘Deodorizer.. 

Deposit of insoluble soap .. 

lime soap 

Detergent property 

Developed colourdye .. 

Diastatic extract OO 

‘Dilution 

‘Dirt resistance 

. அலைநெளிவு நாகத்தொட்டி 

துணிதிணித்தல் 
-. துணியில் வெடிப்பு 

அழுத்திய மடிப்பு 
சுருக்கமைத்து அழுத்துதல் 

கசங்கல் 

பளிங்குபோன்ற மாப்பொருள் 

பட்டிகை வளைத்தழுத்தல் 

அழுத்தியின் வளைந்த முகப்பு 
உருளைவடிவச் சலவைப்பொறி 

இ. இ. மு (இரகுளோரோவிருபீனைல்முக்கு 
- ளோரோவீதேன்) 

ஈர மசிலின், ஈரக்கவணி 

ஈர அமர்த்துதல் 
ஈரமாக்கல் 

நிற நீக்கி 
நிற நீக்கல் 
பிரிகை 

நீர் வன்மை அளவு : 

'நாற்றங்கொல்லி 

... நாற்றங்கொல்லி 

கரையுமியல்பில்லாச் சவர்க்காரப்படிவு 
சுண்ணாம்புச் சவர்க்காரப்படிவு 

- துப்புரவாக்கும் இயல்பு 

உருத்துலக்கய நிறச்சாயம் 

தயற்றேசுச்சாரம் ்் 

ஐதாக்கல் 

அழுக்கெதிர்ப்பு
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Tie : 

English: 

“Dip gauge. ஆற்த்தல்மானி' 
‘Dipper - மொள் கலன் 

Direct dye நேர்ச்சாயம் 

Discoloration நிறமாறல் 

Dish cloth - ண்ணத்துணி 

Disinfection தொற்றுநீக்கல் 

Distillation a காய்ச்சி வடித்தல் 

Divided porcelain trough .. பகுத்தபீங்கான் தாழி 

tubs .. , UGS SO SAL. 

Dolly dye தொலிச்சாயம் | 
tub and peg washer தொலிச்சலவைப் பொறி 

ஸி ண்ட...” இரட்டைக்கழுவுதொட்டி 

Draught நேர் காற்றுவீசல் 

Dress shirt மாலைச்சேட்டு 

Dressing a material . துணியை நேர்த்தியாக்கல் 

Drip-dry method of washing சஇிந்தியுலர் முறைச் சலவை 

tray சிந்தற்றட்டு 
Dripping cloth - ஈர உடை 

Dry cleaning .... உலர் முறைத் தூய்தாக்கல் 

solvent உலர் முறைத் ஜூய்தாக்கற் கரைதிரவம் 

pressing . ஈரமில் முறை அமர்த்தல் - 

Drying cabinet உலர்த்தும் பேழை _- 

‘cupboard . உ&லர்தீதுஞ் சிற்றலுமாரி 

off வெ? - முற்றாக உலர்த்தல் 
process உலர்த்து முறை 
tumbler உலர்த்தும் உருளி 

Dye | சாயம் 

bath சாயக் கரைசல், சாயத்தொட்டி 

test சாயச் சோதனை 

vat சாயத்தொட்டி 

Dyeing சாயஷமூட்டல் 

Batik . பற்றிக்குச் சாயமூட்டல் 

Cross கலப்புச் சாயமூட்டல் 

Home . மனையிற் சாயமூட்டல் 

11606 கச்சுச்சாயமூட்டல் 

Raw stock நார்ச்சாயமூட்டல் 

Skein ஸநூற்களிச்சாயமூட்டல் 

Slub கம்பளிச்சாயமூட்டல் 
முடிச்சுச்சாய மூட்டல்
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Electrically—driven wringer 

Emery paper .. 

Emulsification 

Emulsifying agent 

Enamél ware .. 

Equipment 

Ether 5 

Ethyl alcohol .. 

Eucalyptus oil 

Evaporation .. 

Exposure to dry heat 

light 

moisture 

super-heated steam 

Extending clothes line 

F 

Fading of colours 

Family wash .. 

Fancy fold 

Fast colour 

Fatty acid 
, aleohol 

alcohol deposit 

Felting of wool 

English Tamil 

E 

Earth wire புவிக்கம்பி 

Effervescence . . நுரைத்தெழல் 

Egg iron முட்டையுரு அழுத்தி 
Eiderdown தாராத்தூவியணை 

_ Electric drier மின்முறை யுலர்த்தி 
element மின்மூலம் 

iron .. மின்முறை யழுத்தி 
press iron மின்முறை யமர்த்தியமுத்தி 

மின்செலுத்து முறுக்கி 

எமரித்தாள், குருவிந்தத்தாள் 
குழம்பாக்கல் 

குழம்பாக்குங் கருவி 

மிளிரிக் கலவகை 

துணைச்சாதனம் 

ஈதர் 

ஈதைலற்ககோல் 

ஊக்கலித்தசு எண்ணெய் 

ஆவியாதல், ஆவியாக்கல் 

உலர்வெப்பம்பட வைத்தல் 
ஒளிபடவைத்தல் 

ஈரம்படவைத்தல் 

மிகைச்சூட்டுக் கொதிநீராவிபட mags sc 

தீட்டத் தக்கன: உடைக்கொடி 

நிறம் மங்குதல். 

குடும்பத்தின் அமுக்குடை 
அலங்கார மடிப்பு 

கெட்டிச்சாயம் 

கொழுப்பமிலம் 
கொழுப்பற்ககோல் 
கொழுப்பமிலவற்ககோற்படிவு 

கம்பளியமுத்துதல்
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Fluorescent powder 

. Flute 

Fly wheel 

Fold selvedge to selvedge 

Folding 

Formaldehyde fumigator .. 

' Formalin 

Four-fold 

French chalk .. 

Freshening greasy materia! 

Friction. 
‘washing 

Fringed d’oyley 

Fuller’s earth .. 

Full load of machine 

strength starch 

Fungus 

“Fur” in kettle 

\ 

கமி, 11, R 25438 (8/59) 

English Tamil 

Filtration வடித்தல் 

Final processing இறுதியாகப்பதனிடல் 
| Fine material . . அண்டுணி 

‘Five per cent. solution ஐந்து சதவீதக் கரைசல் 

Finishing ச பூர்த்தி செய்தல் 
machine பூர்த்தி செய்யும் பொறி. 

Flakes , சீவல்கள் 

“Flare test சுடர்ச்சோதனை 
Flannel bag பூநீலப்பை 

*. pad பிளனல் அணை 
Flat iron தட்டையழுத்தி 

Flex மின்னாண் 

Flexless iron .மின்னாணற்ற அழுத்தி 
Flowers of sulphur கந்தகப்பூ 

உறிஞ்சியொளிவீசு தூள் 

தவாளிப்பு மடிப்பு 

விசையாள் சில்லு 

பாவு விளிம்புகள் பொருந்த மடித்தஸ் 

மடிப்பு 
போமலவிடிகைட்டுத்தூமமூட்டி 

போமலின் 

நான்மடியான 

பிரெஞ்சுச் சோக்கு 

அழுக்குத் துணி துப்புரவாக்கல் 

உராய்வு 
உராய்வு முறைச் சலவை 

குஞ்சத்தொயிலி _- 

புல்லின் மண் 

பொறிக்குரிய முழுச்சுமை 

முழுவலுக்கஞ்சி 
பங்கசு 

கெண்டியுட் “ கறள் ”
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Gyrator type of washing machine 

English Tamil 

G * 
Galling (brown streaks) பழுப்பு வரி விமுதல் 

Gallon கலன் 

Galvanized iron நாகம்பூசிய இரும்பு 

Gas iron வாயுவழுத்தி 

Gelatinization கட்டிக் கூழாக்கல் 

Germicide கிருமிகொல்லி 

Geyser வெத்நீர்ப்பொறி ன 
(2183 ௦0 ' கண்ணாடிக் கோல 
Glaze mark 'மெருகு அடையாளம் 
Glazing மெருடல் 

Gliding வமுக்யேமுத்தல் 

Gloss பளபளப்பு 

Glossing ல் பளபளக்கச் செய்தல் 
board. . பளபளப்புப் பலகை 
iron .. பளபளப்பமுத்தி 

Glove கையுறை, கைப்புட்டில் 

Glue வச்சிரப்பசை 
wash வச்சிரச் சலவை 

Glycerine கிளிசரீன் 

நேர] மீற. . Bolero’ sit 

Goffering சிறுதவாளிப்புமடிப்பிடல் 
iron .. சிறுதவாளிப்பு மடிப்பழுத்தி 
‘tongs சிறுதவாளிப்புமடிப்பிடும்இடுக்க 

Good conductor of heat வெப்பம் எளிதிற்கடத்தி 

Grain மணி ் 

Granule - சிறுமணி 

Grass bleaching புன்மீது வெளுத்தல் : 
Grated soap அராவிய சவர்க்காரம் 

Grease . அழுக்குப்பசை 
absorber — அழுக்குப்பசை யுறிஞ்சி 
11:12) அழுக்குப் பசை குழம்பாக்கி 
paint .. கொழுப்புப்பூச்சு 
solvent அழுக்குப்பசை கரைஇரவம் 

Greyness சாம்பனிறம் 

Gum arabic . . வேலம்பிசின் 

solution .. பிசின் கரைசல் 
water பிசினீர் 

சுழிப்புருளை வகைச் சலவைப்பொறி
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water installation | 

supply 

system 

Household ammonia 

wash 

Hydrated ammonium silicate 

sodium silicate 

Hydro-carbon 

-extractor 

Hydrochloric acid 

Hydrogen 

peroxide 

Hydrolysis 

Hygroscopic material 

English Tamil 

H 

Halo round stain பரிவேடக்கறை 

Hand friction கையால் உராய்தல் 
-ironer . ae கையழுத்தி 

-operated washing machine .கைச்சலவைப் பொறி 

-préssing கையாலமர்த்தல் 

-rubbing கையால் ' உரோஞ்சல் 
-squeezing கையாற் பிழிதல் 

-stroking கையாற்றட்டல் 

Hanging out clothes உடைகளைக் காய விரித்தல் 

Hard soap © வன்சவர்க்காரம் 

Harshening of fabric துணியுரத்தல் 

Heat regulator வெப்பஞ்சீராக்க 

Heater வெப்பமாக 

Heat-set pleat வெப்பத்தால் 'நிலைப்படுத் திய மடிப்பு 

Heavy-weight fabric கனதியான துணி 

Heel of iron அமுத்தியின் குதி 

High concentration of soap உயர்சவர்க்காரச் செறிவு . 

Holding in solution கரைசலிலே தங்கி நிற்றல் 

suspension தொங்கலிலே தங்க நிற்றல் 

Hook கொளுக்கி 

Horny blob சொரசொரப்பான திரணை 

Hot rinse வெந்நீரில் அலம்பல் 

வெந்நீர்ப் பொறியமைப்பு 

வெந்நீர் வழங்கல் 

வெந்நீர் முறைமை 
வீட்டுடரயோக அமோனியா 
வீட்டு அழுக்குடை 

நீருடைய அமோனியஞ் சிலிக்கேற்று 
நீருடைய சோடியஞ் சிலிக்கேற்று . 

ஐதரோக்காபன் 

நீர்வேறாக்கி 

ஐதரோகுளேரிக்கமிலம் 

ஐதரசன் 

ஐதரசன் பரவொட்சைட்டூ 

நீர்ப்பகுப்பு 

ஈரம்பருகும் பொருள்
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English Tamil 

ரி 

Identification of fibres நார் இன்னதெனக்காணல் 

Immersion heater அமிழ்த்து வெப்பமாக்க 
in water நீருள் அமிழ்த்தல் 

Indelible pencil அழிக்கவரிய குறியிடு பென்சில் 
Indicator in iron © அழுத்திமின் காட்டி 

Indigo a3 பூநீலம் 

Indoor drying வீட்டுள் உலர்த்தல் 
cupboard வீட்டுச்சிற்ற லுமாரி 
rack. வீட்டேந்தானம் 

Inflammability 'இீப்பற்றியல்பு 

Inflammable agent இப்பற்றுகருவி 
solvent இப்பற்று கரைதிரவம் 

impregnated fabric செறிவுறுத்திய துணி 

Insoluble compound of tin வெள்ளீயத்தின் கரையாச்சேர்வை 

Installation . அமைத்தல், அமைப்பு 

Intermediate concentration of soap சவர்க்கார இடைச் செறிவு 

Institutional laundry நிலையச் சலவை, நிலையச் சலவைச்சாலை 

Iodine : அயடீன் 

Ionic detergent அயன்முறை அழுக்கு நீக்கி 

Tron அழுத்தி 
holder அமுத்திப்பிடி 
into the gathers சுருக்குள் ௮முத்தல் 

mould இரும்புத்துரு 
rust இரும்புத்துரு 
salt இரும்புப்பு 
stand அழுத் இதாங்க 
tannate .. இரும்புத் தானேற்று 
to dryness உலரும்வரை அழுத்தல் 

Troning — அழுத்துதல் 
board . ... அழுத்து பலகை 

shoe -... அழுத்துந் தட்டு 
Ivy leaf ் ஐவியிலை, கொடியத்தி
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Kneading and squeezing method of 
washing 

Knocking to make a crease 

L 

Lather 

Laundering 

processes 

Laundry 

brush 

Lemon juice 

Lever action 

Liberation of nascent oxygen 

Life of fabric... 
Light-weight fabric 

Lime and soda process of softening 
water 

Lime soap curd 

Limestone 

English Tamil 

J 

Jar சாடி 
Javelle water யவல்நீர் 

K . | 
Kerosene iron மண்ணெண்ணையழுத்தி 
Kettle கெண்டி, கேத்தல் 
Kitchen towel அடுக்களை 'த்.துவட்டி 
Kneading பிசைதல் 

பிசைதல் பிழிதற் சலவை முறை 

மடிப்படையாளமுண்டாமாறு தட்டுதல் 

நுரை 

சலவை செய்தல் 
சலவைச் செய்முறைகள் 

சலவை, சலவைச்சாலை 

FROM SF HIMES 

இலெமன்சாறு 

நெம்புகோற்றாக்கம் 

தோன்றுநிலை ஒட்சென் வெளிப்படல் 

துணியின் நிலைப்புக்காலம் 

இலேசான துணி 

நீரை மென்மையாக்குதற்கான சுண்ணாம் 
புச் சோடா முறை 

அழுக்குதி.திரை 
சுண்ணாம்புக்கல்
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English Tamil 

Limpness of clothes உடுப்புக்களின் சோர்நிலை — 

Linen bag .  அமழுக்குடுப்புப் பை 
basket அமுக்குடுப்புக்கூடை 
din oe அழுக்குடுப்புவாளி 
cupboard. ப தளவாடத்துணிச் சிற்றலுமாரி 

aipstick உதட்டுச்சாயம், உதட்டுக்குச்சு 

Liquefied grease . திரவமாக்கயே கொழுப்பு 

Liquid blue .... திரவநீலம் 
dye .. . திரவச் சாயம் 

Loading a material 

Local treatment of stains 3 

Loose-coloured fabrie 

Loosening the dirt 

Loss of colour 

shape 

stretch 

Lowering of surface tension 

Lubricating oil 

Lukewarm 

Lustre ப் 

M 

Machine wringing 

Mackintosh 

_ Magnesia 

Magnesium bicarbonate 

carbonate 

chloride 

limestone. 

silicate 

sulphate 

Maize starch 

Malt extract solution 

vinegar .. 

Mangle ect 

துணியைக் கனதியாக்கல் 

குறித்தவிடத்துக் கறை நீக்குமுறை 
... கழருநிறத்துணி 

௮முக்கை இளக்கல் 

் நிறமிழத்தல் 
உருவமிழத்தல் 
ஈர்ப்புச்சத்தியிழத்தல் 

மேற்பரப்பிமுவிசை தாழ்த்தல் 

உராய்வு நீக்கெண்ணெய் 

நகச்சூடான 

மினுக்கம் 

பொறியால் ஸமுறுக்கல் 

-. நீர்புகாத்துணி, மக்$ந்தொசு 

மகனீசியா 

மகனீசி௰ய மிருகபானேற் று 

மகனீசியங் காபனேற்று 

மகனீசியங் குளோரைட்டு 
மகனீசியச் சுண்ணாம்புக்கல் 
மகனீசியஞ் சிலிக்கேற்று 
மகனீசியஞ் சல்பேற்று 

சோளக்கஞ்சி, சோளமாப்பொருள்: 

மாப்பசைச் சத்துக்கரைசல் 
மாப்பசைவின்னாரி 

அமுக்இ



English 

‘Mangie board 

Mangling 

Marine soap 

Marked corner 

Marking ink 

Marled finish .. 

Matching a dye 

Measure 

Mechanical action 

Methylated spirit 

iron 

Methylene blue 

Microscope 

Microscopical examination 

Mild agent 

Mildew — 

Millinery iron .. 

Milton 

Mineral dye 

Mitre fold 

Mixture fabric 

Moisture 

Mordant dye .. 

Mottled effect 

Mucous membrane 

Multi-roll ironer 

Nail brush 

polish 

Natural bleaching 
dye 

_ stiffness 

Needle board 
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Tamil 

அருக்கும் பலகை 

அருக்குகுல் 

கடனீர்ச் சவர்க்காரம் 

அடையாளமிட்ட மூலை 

குறியிடுமை 

ஒப்புரலில்லா நேர்த்தி 

சாயம் பொருந்தக் கொள்ளல் 

அளவு 

பொறிமூறைத்தாக்கம் 

. . மெதலோல்சேர் மதுசாரம் 
மெதலேோல்சேர்மதுசாரவழுத் இ: 

மெதிலீனீலம் 

நுணுக்குக்காட்டி 

வுணுக்குக்காட்டியிற் பரிசோதித்தல் 

மிதமான கருவி 

பூஞ்சணம் 

தலையணிபழுத்தி 
மிலுற்றன் 

் கனிப்பொருட்சாயம் 

பெளலிமடிப்பு 

. கலப்புத்துணி 

ஈரப்பற்று 

பற்றுசாயம் 

புள்ளிவிளைவு 

சதச்சவ்வு 

பலவுருளையழுத்தி 

நகத்தூரிகை 

நகமினுக்கு 
இயற்கை வெளுப்பு 

இயற்கைச் சாயம் 

இயற்கை விறைப்பு 

ஊா௫ப்பலகை



English Tamil 
  

Neutral soap .. 

Neutralisation. . 

Non-alkaline cleaning solution 

Non-inflammable agent 

Non-ionic detergent 

Non-metallic spoon 

௦ 

Oleic acid 2. 

Olein. ன ட. + 

Oliveoil a 
One-to-one starch 

Opaque white .. 

Open air bleach 

Optical whitening 
agent .. 

Organic compound 

Oscillating container 

Oscillation method of washing 

Outdoor drying 

Outlet valve .. 

Over-blueing .. 

Overhead water supply 

Overloading .. 

Overlooking 

Oxalic acid 

Oxidation 

Oxidising agent 

' bleach 

washing powder solution 

Oxygen 
wash . 

washing powder ~ 

'நடுநிலைச்சவர்க்காரம் 

நடுநிலையாக்கல் 

காரமல்லாத் தூய்தாக்கு கரைசல் 

இப்பற்றாக் கருவி 

. . அயனல்லா அழுக்கு நீக்கி 

உலோகமல்லாக்கரண்டி 

ஒலீக்கமிலம் 

ஒலீன் 

ஒலிவெண்ணெய் 

ஒன்றுக் கொன்று வீதக் கஞ்சி 

ஒளிபுகாவெண்மை 

திறந்தவெளி வெளுப்பு 
கட்புலவெண்மை 

கட்புலவெண்மைக் கருவி 

சேதனவுறுப்புச் சேர்வை 

அலைவுக் கொள்கலன் 

அலைவு மூறைச் சலவை 

வெளியில் உலர்த்தல் 

வெளிமுகவாயில் 

மிகைநீல ஜூட்டல் 

மேற்றொங்கு நீர்வசதி 

மிகைக்கனமாக்கல் 

- சோதித்துப் பார்த்தல் 

ஒட்சாலிக்கமிலம் 

ஒட்சியேற்றம் 

ஒட்சியேற்றுங் கருலி 

ஒட்சியேற்ற வெளுப்பு : 

ஒட்சியேற்றுஞ் 
ஒட்சிசன் 
ஒட்சசன் சலவை 
ஒட்சிசன் சலவைத் தூள் 

சலவைகத்தூட்கரைசல்
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Pegging out clothes 

Penetrating power ‘ 

Perforated metal cylinder 

Periodic overhaul 

Perishing of silk 

Permanent hardness ee 

stiffness 

Perspiration stain 

Petrol 

iron 

Petroleum 

Phosphoric acid 

Physical test. 

_ Pinning out lace 

Pitted surface 

Plastic bow] 

starch 

் Plated surface. . 

Pliable finish .. 

Plug point 

socket 

Poking 

English _ Famil 

Pp 

Pad அணை 

Pail வாளி 

Paint stain பூச்சுக்கறை 
Palm oil STOO) BUI 
Palmitin பாமிற்றின் 
Papiermaché bowl தாட்கூழ்க் கண்ணம் 
Paraffin wash .. பரபின் சலவை 

wax பரபின் மெழுகு 

Paste dye பசைச்சாயம் 

Patting with hand . கையாலே தப்புதல் 
rubber sponge இறப்பர்ப் பஞ்சால் ஒற்றுதல் 

Pedesis . பிரெளணசைவு + 

Peg கவ்வி 

bag ல் கவ்விப்பை 

உடுப்புக் கவ்வியில்மாட்டல் 

ஊடுருவும் வலு 

நுண்டுளையிட்ட உலோகவுருளை 

காலத்துக்குக் காலஞ் சீர்ப்படுத்தல் 

பட்டு உட்குதல் 

,நிலையானவன்மை 
நிலையான விறைப்பு 

வியர்க்கறை 

பெற்றோல் 

பெற்றோலழுத்தி 
பெற்றோலியம் 

பொசுபோரிக் கமிலம் 

பெளதிகச் சோதனை 

இறேந்தையை விரித்து நிலைப்படுத்தல் 

- குழிவிழுந்த மேற்பரப்பு 
பிளாத்திக்குக் தண்ணம் 
பிளாத்திக்குக் கஞ்சி 

தகடடித்த மேற்பரப்பு 

நெடழ்நதேர்த்தி 

'செருகிமுனை 
ெருகக்குழி 

சுருக்கு விழுதல்
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English Tamil 
  

iron. 

Polishin; 

Potassium oxalate 

permanganate 

Potato starch 

Powder dye 

soap .. 

Power-driven appliance 
machine 

laundry 

Press ironer 

plate 

Pressing 
appliance 
cloth .. 

in crease 

mitten 
parchment 
sponge 
to shape 

Pressure 

Protein stain .. 

Prussian blue .. 

- Prussic acid — 

Puckered appearance 

Pulley © 

Pulp bowl 
° ware 

Pulsator type of washing machine 

Punching iron 

Pungent vapour 

ட 
Quantitative testing 

Quillaia wash .. 

Quilt 

QuogRBLeo உர 
் மெருகடுமழுத்தி 

... வலுவியக்கப்பொறி 

பொற்றாசிய மொட்சலேற்று 
பொற்றாசியம் பரமங்கனேற்று 

உருளைக்கிழங்கு 

தூட்சாயம் 

தூட்சவர்க்காரம் 

வலுவியக்கத்துணைச் 

மாப்பொருள் 

சாதனம் 

வலுச் சலவைச்சாளை 

அமர்த்தியமுத்தி 
அமர்த்தியமுத்தித்தகடு 
அமர்தீதுதல் 

அமர்த்துந் துணைக்கருவி 

அமர்த்துந் துணி 
மடிப்படையாள முண்டாக அமர்த்தல் 

் அமர்தீதற் கைச்சாட 

அமர்த்துந்தாள் 
அமர்ததுங் கடற்பஞ்சு 

தக்கவடிவுக்கு அமர்த்தல் 

அமுக்கம் ஜி 

புரதக்கறை 

பிரசியநீலம் 

பிரசிக்கமிலம் 
சுருங்கய தோற்றம் 

கப்பி 

தாட்கூழ்கண்ணம் 
தாட்கூழ்க்கலவகை 

துடிப்பு முறைச்சலவைப்பொறி : 

மிதத்தும் அழுத்தி 
காரஆவி 

அளவறிசோதனை 

குயிலேயாச்சலவை 

திண்டு
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Regeneration of zeolite 

process 

_ Release of tension screw .. 

ட் Renovating solution 

Re-proofing 

Residue 

test 

Resin 

soap 

Restoration of colour 

Reviver 

Revolving cylinder 

Rice starch 

Rinsing 

Rock ammonia 

Roller 

blind 

pressing. . 

towel 

Rotary iron 
washer. . 

Rotating gyrator 

Rotting the fibre 

Rouge stain .. 

Rough dry 

English . Famil 

R 

‘Rack எஏந்தானம் 
Radial clothes dryer ஆரைத்துணியுலர்த்தி 
Raised work புடைப்பு வேலைப்பாடு 
Raising the fluff துய்யெழுப்பல் 
Reaction எதிர்த்தாக்கம் 
Reagent — 2 சோதனைப் பொருள் 
Receptacle ஏந்துகலன் 
Recipe பாகமுறை 

Reducing bleach தாழ்த்தல் வெளுப்பு 
Reeta nut புனரக்காய் 

சியோலைற்றைப் புதுப்பித்தல் 5 

புதுப்பித்தல் முறை 
இழுவிசைத் திருகாணி விடுகை 

புதிதாக்குங் கரைசல் 

நீர்புகாத் தன்மை மீட்டு வழங்கல் 

மீதி 
மீதிச் சோதனை 

. குங்கிலியம் 

குங்கிலியச் சவர்க்காரம் 

நிறம் மீளச் செய்தல் 

வீட்டி 
சுழலும் உருளை 

அரிசிக் கஞ்சி, அரிச மாப்பொருள் 

அலசுதல் 

பாறையமோனியா 

உருளி 
உருள்திரை 

உருளியால் அமர்த்தல் 

உருளித்துவட்டி 

சுழல் அழுத்தி 
சுழல் சலவைப் பொறி 

சுற்றுஞ் சுழிப்புருளை 
நார் LUGS 

கன்னப்பூச்சுக் கறை 

சுருங்க உலர்தல்
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English Tamil 

Rubber roller இறப்பருருளி 
mangle இறப்பரமுக்கஇ 
roller wringer இறப்பருருளிமுறுக்க 
tubing இறப்பர்க்குழாய் 

Rubbing உரோஞ்சல் 
board உரோஞ்சு பலகை 
“into holes துவாரமுண்டாக உரோஞ்சுதல் 
with sorbo sponge . 

Running of colours 

$ 

Safe proportion 

Safety release 

Sagging 

Sal ammoniac 

wash 

Salt 

Salts of lemon. . 

lime .. 

sorrel .. 

Saponification . 

Saw dust 

Scale in boiler 

Scaly projection 

- Scent spray 

Scorch mark 

Scotch glue 

Screen fold ~ . 

of three 

of four 

Scroop in silk .. 

Scrubbing 

board 

brush 

இறப்பர்ப் பஞ்சால் உரோஞ்சுதல் 

திறங்கழலுதல் 

காப்பு விதெசமம் 

௭ காப்புவிடிப்பு 

... தொய்தல் 

நவச்சாரம் 

நவச்சாரச் சலவை 

உப்பு 

இலெமன் உப்பு 
சுண்ணாம்புப்பு 

அமிலப்பொற்றாசியமொட்சலேற்று 

சவர்க்காரமாக்கல்' 

மாத்தூள் ' 

கொதிகலச் செதில் 

செதில் முனைப்பு 

வாசனை. சிவிறி 

Subs அடையாளம் 

இசுக்கொச்சுவச்சிரம் 

இிரைமடிப்பு 
திரைமும்மடிப்பு 
திரைநான்மடிப்பு 

பட்டின்மடமடப்பு 

தேய்த்தல் 

தேய்க்கும் பலகை 

தேய்க்குந் தூரிகை



English 

9 

Tamil 
  

Scullery 

Sealing wax 

Selvedge fold 

Sensitive colour 

Serrations on wool fibre 

Setting a stain 

pleat 

Shading off with solvent .. 

Shake and turn method of washing 

Shaking free of dust 

Shellac 

Shiny mark 

Showing up embroidery 

Shrink away fullness 

Shrinkage 

Shrunk in the wash 

Side fold Beg 

Silcone (impregnated cloth) 

Silicate 

Size 

Skirt board 

Sleeve board .. 

Sliding clothes rack 

Slippage 

Smut 

Snag in fabric 

Soaking 

Soap 

jelly 

saver 

substitute. . 

suds ‘ 

Soapless cleanser 

detergent 

powder 

wash 

washer 

கலனறை 

பொறிப்பு “ மெழுகு 

பாவு விளிம்பு மடிப்பு 

உணர்திறம் 

கம்பளிநார் வாட்பல்லுரு 

கறையை நிலைக்கச் செய்தல் 

மடிப்புப்பதித்தல் 
கரைதிரவ நிறமூட்டல் 

குலுக்கிப் புரட்டு முறைச்சலவை 

ஹூசு நீக்க உதறல் 

அவலரக்கு 

மினுங்கும் ் 

அலங்கார வேலை மிதத்திலிடுதல் 

மிகுதி சுருங்கச்செய்தல் 

அடையாளம் 

சுருங்கல் 

சலவையிற்  சுருங்கல் 

பக்கமடிப்பு 

சிற்கோன் (செறிவுறுத்திய துணி). 

சிலிக்கேற்று 

பருமன் 

பாவாடை அழுத்து பலகை 

கையாலழமுத்தற்பலகை 

வழுக்குடுப்பேந்தானம் 

,திரைதல் 

புகைக்கரிக் கறை 

துணியில் நூல் தளர்தல் 

நனைத்தல் 
சவர்க்காரம் 
சவர்க்காரக்கூழ் 

சவர்க்காரக்காப்புக்கருவி 

சவர்க்கார ஈடு 

சவர்க்காரக் குமிழி 

சவர்க்காரமின்றித் தூய்தாக்கி 

சவர்க்காரமின்றி அழுக்கு நீக்கி 

சவர்க்காராமில் தூள் 

சவர்க்காரமில் சலவை 

சவர்க்காரமில் சலவைத் தூள்
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English Tamil 

Soda ள் சோடா 

். substitute. . சோடா ஈடு 

Sodium சோடியம் 

் acetate சோடியமசற்றேற்று 

’ bicarbonate சோடியமிருகாபனேற்று 
bisulphite சோடியமிருசல்பைற்று 
borate .. சோடியம்போரேற்று 

carbonate . . சோடியங்காபனேற்று 

chloride ன சோடியங் குளோரைட்டூ 

hexametaphosphate சோடியமறுவனு பொசுபேற்று 

hydrochloride சோடியமைதரோக் குளோரைட்டு 

hydrochlorite சோடியமைத ரோக்குளோரைற்று 

hydrosulphate சோடியமைதரோச் சல்பேற்று 

hydrosulphite சோடியமைதரோச் சல்பைற்று 

hydroxide சோடியமைத ரொட்சைட்டு. 

hypochloride சோடியமுபகுளோரைட்டு 

hypochlorite சோடியமுப குளோரைற்று 

metabisulphate சோடியமனுலிரு சல்பேற்று 

perborate சோடியம்பரபோரேற்று 

phosphate சோடியம்பொசுபேற்று 

sesquicarbonate சோடியமொன்றரைக்காபனேற்று 

silicate சோடியஞ்சிலிக்கேற்று 

stearate சோடியந் தியரேற்று 

sulphate சோடியஞ்சல்பேற்று 

tetraborate சோடியநாற்போரேற்று 

thiosulphate சோடியங்கந்தகச்சல்பேற்று 

zeolite சோடியஞ்செயோலைற்று 

‘Soft collar மென்பட்டிகை 

‘Softening water 'நீரைமென்மையாக்கல் 

‘Soiled linen அழுக்கேறிய உடுப்பு 

Sole plate of iron அழுத்தியின் அடித்தகடு 

Solid grease திண்மக்கொழுப்பு 
methylated spirit ,திண்மமெதனோல்சேர் மதுசாரம் 

‘Soluble blue கரையுமியல்புள்ள நீலம் 
sugar . கரையுமியல்புள்ள வெல்லம் 
starch .. கரையுமியல்புள்ள மாப்பொருள் 

Solution கரைசல் 

Solvent கரைதிரவம் 
power .. கரைதிரவவலு 
soap கரைதிரவச் சவர்க்காரம் 

Sorbo sponge சோபோ a GA 

Spin dry கறங்குமுறை உலர்த்தல்
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ச English Tamil 

Spirit dye மதுசாரச்சாயம் 
s0ap . மதுசாரச் சவர்க்காரம் 

Split at fold மடிப்பில் வெடித்தல் 

Sponge உறிஞ்சி 

Sponging ச ஒற்றுதல் 
of greasy garments அழுக்குடைகளை ஒற்றுதல் 

solution .. ஒற்றுங்கரைசல் 

Spotting புள்ளியகற்றல் . 
agent புள்ளியகற்றுங் கருவி 
fabric 

Spring covering 

of the fibre 

Sprinkling 

Square work 

Stability of dye 

Stain — 

removal 

_ Standardisation of soap solution 

Starch 23 “3 

cell a fi 
jelly be -( 

solvent .. ர். 

Starching 

Stationer’s gum 

Steam electric iron 

laundry 

press 

pressing 

Steaming 

Stearic acid 

Stearin 

Sterilization 

Stewing 

Stickiness 

Stiff collar 

linen 

Stiffness 

Stoving 

wl? 

துணியிலிருந்து புள்ளியகற்றல் 

வில்லுறை 

நாரின் கெம்பு மியல்பு 

தெளித்தல் 

சதுரவேலைப்பாடு 

சாயத்தின் உறுஇநிலை 

கறை 

கறைநீக்கல் 

சவர்க்காரக் கரைசலை நியமப்படுத்தல் 

மாப்பொருள், கஞ்சி 
'மாப்பொருட் கலம் 
மாப்பொருட்கூழ் 

். மாப்பொருள் கரை திரவம் 

கஞ்சியிடல் 

வணிகப்பிசின் 

கொதிநீராவி மின்னமுத்தி 

கொதிநீராவி முறைச்சலவைச்சாலை 

கொதிநீராவியமர்ததி 

கொதிநீராவி முறையாக அமர்த்தல் 

கொதிநீராவி செலுத்தல் 

இியரிக்கமிலம் 

தியரின் 

இருமியழித்தல் 

மெல்லவிப்பு 

ஒட்டுமியல்பு 

விறைத்தபட்டிகை 
விறைத்த இலினென் 

விறைப்பு ் 

கம்பளி வெளுத்தல்
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English 

Streakiness “is 

Strength of starch solution 
test 

Stretch 

Stretching into shape 

out of shape 

Stripping 

Stubborn stain 

Substantive dye (Direct dye) 

Suction washer 

Sulphonated fatty alcohol 
secondary alcohol 

Sulphonic acid 

Sulphur bleaching 
dioxide 

dye ie 

Sulphuric acid 

Sulphurous acid 

Sun bonnet 

Sunshine bleaching 

Super-heated steam 

Surface finish- 

sponged 

tension 

Suspension of dirt 
silicate 

Swansdown 

Sweal ; 

Swinging clothes rack 

Switch plug 

Synthetic detergent 

Tamil 

நிறங்கழன்று வரிவிழுதல் 
கஞ்சிக்கரைசலின்வலு 
வலுச்சோதனை 

ஈர்த்தல் 

உரியவடிவுக்கு ஈர்த்தல் 
வடிவுகெட ஈர்த்தல் 

முற்றாக வெளுத்தல் 
கெட்டியான கறை 

நேர்ச்சாயம் (உறுதிச்சாயம்) 

உறிஞ்சற்சலவைப்பொறி 

சல்போனேற்றிய கொழுப்பற்ககோல் 
் சல்போனேற்றிய வழியற்ககோல் 

சல்போனிக்கமிலம் 

கந்தகவெளுப்பு 
கந்தகவீரொட்சைட்டு 
கந்தகச்சாயம் 

சல்பூரிக்கமிலம் 

சல்பூரசமிலம் 

வெயிற்கவிப்பு 

வெயில்வெளுப்பு 

மிகைவெப்ப நீராவி 

மேற்பரப்பு நேர்த்தி 
மேற்பரப்பில் ஒற்றிய 
மேற்பரப்பிழுவிசை 

அமுக்குத் தொங்கல் 

சிலிக்கேற்றுத் தொங்க; 

அன்னத்தூவி 

கறையடையாளம் 

ஊசலாடுந்துணியேந்தானம் 

ஆளிச்செரு9 . 
தொகுப்பு முறைத்துப்புரவாக்இ
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English Tamil 

T 

Table linen | மேசைத்துணிவகை 
washer சிறுகழுவற்பொஜி : 

Tablet SMES 

Tailor’s cushion தையற்காரனின் அழுத்தணை 

egg தையற்காரனின் முட்டையுருவழுத்தி 
Tallow விலங்குக் கொழுப்பு 

Temperature of water 

‘Temporary hardness 

Tendering of fabric 

Technical skill 

Tensile strength 

Tension 

pressure .. 

Tetrachlorethene 

Ten volume strength- 

Thermoplastic control 

synthetic rayon .. 

Thermostatic contro! 

Three-core flex 

. fold 

Thumb rest 

Tin chloride 

' Tinting 

faded articles 

Titre of soap ... 

Toe of iron 

Touch up with iron 

Transparent grey 

Treatment , 

Trichlorethyline 

Tub 

. Tubeless iron .. 

Turpentine .. ட் 

Twin-barrel hydro-extract 

Twisting clothes 

9 —— J. N. R 25438 (8/58) 

or 
° 

நீரின் வெப்பநிலை 

நிலையில்வன்மை 

துணி உட்குதல் 

தொழினுட்பத்திறன் 
இழமுவிசைவலு 

இழுவிசை 
இழுவிசையமுச்கம் 

நாற்குளோரெதீன் 

பத்துக்கனவளவுவலு 

வெப்பப்பிளாத்திக்க்ண ஆளுகை 

வெப்பத் தொகுப்பு இரயோன் 

வெப்பநிலை நிறுத்தி யாளுகை 

மூவகமின்னாண் 

் மூம்மடி 

பெருவிரல்தாங்கி 

. , வெள்ளீயக்குளோரைட்டு 

மென்னிறமூட்டல் _ 

- சாயங்கழன்ற பொருளுக்கு மென்னிறமூட்டல் 

சவர்க்காரத்தின் வலுவளவு 

அழுத்தியின் நுதி 
அழுத்தியாற் புனிதமாக்கல் 

ஒளிபுகவிடும் புகர்நிறம் 

பரிகரித்தல் 

முக்குளோரோவெதிலீன் 

வக்கு, தொட்டி 

மின்னாணில்லா அழுத்தி 

தெரபின்றைலம் 

இரட்டைக் குழலுடை நீர்வேறாக்க ' 

உடை ஸுறுக்கல்
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U 

Under loading. . குறைக்கனதியாக்கல் 

Uneven drying ஒருசீரின்றி உலர்தல் 
pressure .. ஒருசீரில்லாஅழுக்கம் 

Ultramarine blue 

violet light 
rays 

Union dye 

Unnatural shine 

Utility room .. 

Vv 

Vacuum cone .. we 

cup type washing machine 

‘Varnish 
Vat dye 

Vegetable dye 
fat ; 

stain - 

Ventilating shaft 

Vinegar 

Viscous solution 

Volatile grease solvent 

Volume concentration 

Vulcanized container 

Ww 

Wall hook 

Warp fold 
yarn 

Wash 

கருநீலம் 

. ஊதாக்கடந்த ஒளி 
ஊாதாக்கடந்த கதிர் 

இணைப்புச்சாயம் 

இயல்பிலா மினுக்கம் 

பயன்பாட்டறை 

வெற்றிடக் கூம்பு - 
வெற்றிடக்ண்ண வகைச்சலவைப் பொறி 

வாணிச 

தொட்டிச்சாயம் 

..... தாவரச்சாயம் 

தாவரக்கொழுப்பு 
தாவரக்கறை 

காற்றோட்டத் தண்டு 

வின்னாரி 

பாஜியற் கரைசல் 

எளிதிலாவியாகுங் கொழுப்புக் கரை 
திரவம் 

கனவளவுச் செறிவு 

வற்கனைற்றுக்கொள்கலன் 

சுவர்க்கொளுக்க 

பாவுமடிப்பு 

பாவு நூல் 

சலவை, கழுவல்



Linglish 

ov 

Tamil 
  

Washing board 

equipment 
machine .. 

method 

powder 

soda 

Water agitator 
‘glass 

lily fold 

line 

mark 

softener 

supply 

Wear and tear — 

Weave structure 

Weft fold 

yarn 

Wetting power of water . 

- White lace 

flannel 

mark 

Wind-up fitting 
line .. 

switch 

Wire board | 

Wooden boiler stick 

tongs 

roller mangle 
tweezers .. 

Wrap fold 

Wringer 
tension 

Wringing 

க 

Zeolite water softener 

சலவைப் பலகை 

சலவைச் சாதனம் 

சலவைப்பொறி 
சலவை முறை 

சலவைத் தாள் 

சலவைச் சோடா 

நீர்கலக்கி 

- நீர்க்கண்ணாடி 

நீராம்பல் மடிப்பு 

நீர்மட்டக்கோடு 

நீரோட்டக்குறி 
நீர்மென்மையாக்க 
நீர்வழங்கல் 

தேய்வுங் ஈழிவும் _ 
நெசவமைப்பு - 

ஊோடைமடிப்பு 

ஊாடைதநூல் 

நீரின் நனைக்குந்திறன் - 
வெள்ளையிறேந்தை 
வெள்ளைப்பிளனல் 
வெள்ளைக்குறி 

சுருட்டலிணைப்பு 
சுருட்டற்கொடி 
சுருட்டலாளி 

கம்பிப்பலகை 

கொதிகலமரக்கம்பு 

கொதிகலமரக்குறடு 

மரவுருளியருக்இ 
மரவிடுக்கி 

பாவுமடிப்பு 

முறுக்கி 
முறுக்கியிமுவிசை 

மூறுக்குதல் 

செயோலைற்று நீர் மென்மையர$
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English Tamil 

A 

Ala carte service விரும்பியவிதப்பரிமாற்றம் 

Accessory food factor துணையுணவுக்காரணி (உயிர்ச்சத்து) 

Accompaniments to dishes கூட்டுணவுகள் 

Acetic acid அசற்றிக்கமிலம் 

Acid அமிலம் 

potassium tartrate 

calcium phosphate 

Acidity of fruit 

Acidolphus milk 

Adjustable pot hook 

Aerated water 

Aeration 

Adequate diet 

Agacooker 

Agér-agar, 

Agathi 

Age group _ 

Air-tight jar 

Aitch bone of beef 

Albumen water 

Albumin 

Albuminoid 

_ A cohol 

Alcoholic beverage 

‘Ale | 

Aleurone layer 

Alfalfa grass 

Alfresco meal 

அமிலப் பொற்றாகியந் தாத்திரேற்று 

அமிலக் கல்சியம் பொசுபேற்று 

பழத்தின் அமிலத்தன்மை 

பற்நிரியப்பால் 

சீராக்கத்தக்க பானைக்கொளுக்க 

வாயுஷட்டிய பானம் 

வாயுவூட்டல் 

போதிய உண்டி, போதியபத் தியம் 

அகாவடுப்பு 

அகார்ப்பாசி 

அகத்தி 
வயதுத்தொகுதி 

காற்றுப்புகாச்சாடி 

“3” உருமாட்டிறைச்சி (முதுகு) 

வெண்கருநீர் 
அல்புமின் 

அல்புமின்போலி 

அற்ககோல் 

அற்ககோற்: பானம் 

ஏல் 

அலிரோன்படை 

அல்பல்பாப்புல் 

சமயோசித உணவு 
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English Tamil 

Alkali காரம் 

Alkaline salt காரவுப்பு 

Allspice யமேக்காமிளகு 

Allergy ஒவ்வாமை 

Almond வாதுமை 

Alternanth பொன்னாங்காணி 

Amaranth அறக்€ரை 

American icing அமெரிக்கமுறை வெல்லவலங்கரிப்பு 
Amide ஏமைட்டு 

Amino-acid அமினோவமிலம் 

Amylase .  அமிலேசு 

Anabolism உட்சேர்க்கை 

Anaemia சோகை 

Anchovy அஞ்சோவி - 
Androgen அந்திரோசன் 

Aneurin அனூரின் 

Angel cake எஞ்சற்கேக்கு 

Angelica அஞ்சலிக்கா 

Angels on horseback வாட்டிய பாண் மேற்சூடை மீன் 

Angular stomatitis கடைவாயலியல் 

Animal fat விலங்குக்கொழுப்பு 
protein விலங்குப்புரதம் 

Aniseed ஓமம் 

Anti-biotic நுணுக்குமிர்கொல்லுன்ற 

Anti-caleifying action கல்சியமாதலெதிர்த் தாக்கம் 

_ Anti-scorbutic கேலியெ 'இர்க்கின்ற 

Antimony அந்திமனி 

Aperitif உண்டிவிருப்புத்தூண்டுமது 

Appetizer | உண்டிவிருப்புத் தூண்டி 
Appetizing சுவையான, உண்டி விருப்புத் தூண்டுன்ற 

Apple அப்பிள் ' ட 

charlotte அப்பிட்சாளற்று oS 
corer அப்பிளின் உள்ளக நீக் 
parer அப்பிளின் தோனீகஇ 
837106 HUM சுவைக்கூட்டு
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Apricot ஏப்பிரிக்கொற்று 

Approximate result அண்ணளவான்பேறு 

~ Aromatic leaf . . வாசனையிலை 
ginger வாசனையிஞ்சி 

Arrack சாராயம் 

Arrowroot அரோட்டுக் இழங்கு, கூவைச் Brows 
Arthritis அழல்வாதம் ் 

Artichoke ஆட்டிச்சோக்கு 

Asafoetida பெருங்காயம் 

Ascorbic acid .. அசுக்கோபிக்கமிலம் 

Ash gourd. சாம்பற்புடோல் 
pumpkin .. நீற்றுப்பூசினி 

Asparagus அசுப்பரகசு 

Aspic jelly அசுப்பிச்குப்பாகு ' 

Aubergine கத்தரிக்காய் 

Au gratin பாற்கட்டியுடன் 

_ Automatic dish washer தன்னியக்கஇவற்றுக்கமுவி 

Available carbohydrate பயன்படத்தக்க காபோவைதரேற்று 
iron பயன்படத்தக்க இரும்பு 

Avidin .. அவிதின் 

Avocado pear ஆனைக்கொய்யாப்பழம், அவகாடோப்பழம் 

B 

Baba நொதியப்பம் (கேக்கு) 

Back bacon பன்றிமுதுகறைச்சி 

Backbone முதுகெலும்பு — 

Back rib பின்விலாவெலும்பு 

Bacon பேக்கன், பன்றிலிலாவிறைச்சி 
rasher பேக்கன்மென்துண்டு 

Bacteria பற்றிரீயங்கள் 

Bael fruit வில்வப்பழம் 
Bain Marie வெப்பத்தொட்டி 

Baking கனலடூப்பிற் சுடுதல் 
blind .. மாக்கோது கனலடுப்பிற் ௬டூதல் 
in jacket தோலொடு கனலடுப்பிற் சுடுதல்
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(Baking) powder 

sheet 

tray 

Balanced diet 

for adolescents .. 

adults 

children 

expectant mothers 
infants 

nursing mothers 

Banana 

Barbecue . 

Barcelona nut 

Barding 

' Barley 

sugar 

water 

Baron of beef 

Basal metabolic rate 

metabolism 

Basement kitchen 

Basic diet 

Basil 

Basket grate . 

spit 

Basting of meat 

Battenberg 

Bay leaf 

Bean 

Butter 

Broad 

French 

Green 

Haricot 

Kidney 

Lima 

Runner 

String... 

Sword 

அப்பச்சோடா 

சடுந்தட்டு 
சுடுந்தட்டம் 

நிறையுணவு 
குமார்க்குரிய நிறையுணவு 

முதிர்ந்தோர்க்குரிய நிறையுணவு 
சிறார்க்குரிய நிறையுணவு 
கருப்பிணிகளுக்குரிய நிறையுணவு 
சிசுக்களுக்குரிய நிறையுணவு 
பாலூட்டுந் தாயர்க்குரிய நிறையுணவு 

பனானாவாழமைப்பழம் 

வெளியடுப்பில் வாட்டல் 

பாசிலோனாப்பருப்பு 

பேக்கனால்மூடல் 

வாற்கோதுமை 

வாற்கோதுமைவெல்லம், பாளி இனிப்பு 
வாற்கோதுமைத் தெளிவு 

மாட்டின் முதுகிறைச்சி 

இழிவுச்சேர்க்கை யெறிகைவீதம் 

இழிவுச் சேர்க்கை யெறிகை' 

அடித்தள அடுக்களை 

மூலவுண்டி 
துளசி 

கூண்டுத்தயடைதாள் 

வாட்டுங் கூண்டுக்கோல் 

கொழுப்பு ஊரற்றல் 

பற்றன்பேக்கு 

பேயிலை 

அவரை, போஞ்சி 

பாலவரை, வெண்ணெய்ப் போஞ்சி 
வேம்பாடையவரை 
பிரெஞ்சுப் போஞ்சி 
பச்சையவரை 

அரிக்கொத்தவரை 
இட்டினிப் போஞ்சி 
பயிற்றங்காய் 

ஒடியவரை 
ஆனைப்பயறு 
கோழியவரை, வாட் போஞ்சி
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Beater 

Beating a cake 

" ‘Bechamel sauce 

‘Beef 

steak 

tea 

Beer 

Beetroot 

Beet sugar 

Bellows 

Belly 

Bengal gram .. 
saltpetre 

Beri-beri 

Berry 

Best end of neck 

Beverage 

Bicarbonate of ammonia .. 

soda 

‘Biliousness 

Bin 

Biological value 

Biotin 

Biseuit 

cutter .. 

Bitot’s spots 

Bitter gourd .. 

Biuret test 

Blackberry 

‘Black currant 

Black coffee 

gram 
cummin 

Blade bone of pork 

Blanching _ 

Blancmange 

Blending 
Bloater 

அடித்துக்கலக்கி 

கேக்கு அடித்தல் 
பெசாமற் சுவைக்கூட்டு 

மாட்டிறைச்சி 

மாட்டிறைச்சித்துண்டு 
மாட்டிறைச்சிக் தெளிவு 

பியர் 

பீற்றுக்ழெங்கு 

பீற்றுவெல்லம் 

துருத்திகள் 
வமிறு 

கொண்டைக்கடலை 

வங்காளவெடியுப்பு 

. பெரிபெரி 

சதையம் 

ஆட்டூக்கமுத்துப்பகுதி 

பானம் 

அமோனியமிருகாபனேற்று 

சோடியமிருகாபனேற் ஹு 

பித்தத் தன்மை 
பத்தாயம் 

உமிரியற்பெறுமானம் 

பயற்றின் 

விசுக்கோத்து 
விசுக்கோத்துவெட்டி. 

பிற்றோவின் புள்ளிகள் 

பாகற்காய் 

பியூரேச் சோதனை 

கருநாவற்பழம் 

கருமுந்திரிகைவற்றல் 
வெறுங்கோப்பி 

உளுந்து 
கருஞ்சீரகம் 

பன்றித்தோட்பகு இயிறைச்சி 

நீரில் வெளிறச்செய்தல் 

பிளமாஞ்சு 

கலத்தல் 

புளோற்றர்மீன் (எறிங்கு)
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Blood-heat குருதிவெப்பம் ் 

Blow degree ஊதுவெப்பப்பதம் 

Blown caramel ஊதியகரமல் 

Body-building food. உடல்வளர்க்கும் உணவு 

Boiling கொதுித்தல், அவித்தல் 

plate அவிதட்டு 

ring அவிவளையம் 

Bomb calorimeter குண்டுக்கலோரிமானி 

Bombay onion பம்பாய் வெங்காயம் 

Bonbon பொன்பொன்மிட்டாய் 

Bone stock எலும்பவியனீர் 

Boning meat .. எலும்புநீக்கல் 

Bottle jack போத்தல்சுழற்றி 

Bottling போத்தலிலடைத்தல் 

Botulism பொற்றுலிசம் (தோய்) 

Bouchée கவளம் 

Bouillon கொரதிகுமம்பு 

Bouquet garni மூவிகைப்பொட்டணி 

Brain மூளை 

Braising பொரித்தலித்தல், வதக்கல் 
Bran தவிடு 

Brandering (grilling, broiling) 

Brandy 

butter cream 

sauce 

Brawn 

Brayed food 

Brazier 

Bread 

erumb 

fruit 

Breakfast 

Breast meat 

Breasthone 

Brewer’s yeast 

Brewing 

Bridge roll 

கனலில் வேகவைத்தல் 

லிறண்டி 

விறண்டிவெண்ணெய் நுரை 
விறண்டிவெண்ணெய்க் கூட்டு 

புரோன் (பன்றிக் கழிவிறைச்9), 

அரைத்த உணவு 

,கணற்பெட்டி 

பாண் 

பாண்துணுக்கு 

ஈரப்பலாக்காய் 

காலையுணவு 
மார்பிறைச்இ 

மார்பெலும்பு 

வடிப்பாளர்நொது 

வடித்தல் 
முட் பாண்
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Brine 

Brinjal 

ட Brioche. 

Brisket 

Bristling 

Brittleness of bone 

Broccoli 

Broiling 

iron 

Broth 

Brown bread. 

sauce 

sugar _ 

Browning 

shelf 

Brush with egg 

" Brussels sprout 

a Buffet service 

Bun 

Buriani 
Bushel 

Butter 

fat 

icing 

milk 

muslin 

scotch 

Buttock steak 

Butyric acid 

உப்புநீர் 

கத்தரிக்காய் 

பிரையோசுப் பாண் 

முன்விலாவிறைச்சி 

கருக்கல் ற 

எலும்பின் .எளிதினொறுங்குமியல்பு 

புரக்கோலி : 

வேகவைத்தல் 

வேகவைக்குந்தட்டு 

விறாத்து 
விட்டுப் பாண் 

பழுப்புச்சுவைக்கூட்டு 

பழுப்புவெல்லம் | 

பொன்னிறமாக்கல் 

பொன்னிறமாக்குந்தட்டு 

முட்டைக்கரு பூசுதல் 

பிரசல் முளைக்கீரை 

புவேப்பரிமாறல் 

பொங்கப்பம், பணிச 

புறியாணி 

புசல், பறை 

வெண்ணெய் 

வெண்ணெய்க் கொழுப்பு 

வெண்ணெய்வெல்லவலங்கரிப்பு (வெண் 
ணெய் அலங்கரிப்பு வெல்லம்) 

மோர் 

வெண்ணெய்க் கவணி 

வெண்ணெய்ச் சீனித் தீயல் 

பிட்டவிறைச்சி 

பியூத்திரிக்கமிலம்
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Campden process of food preserva- 

tion 

Can 
opener 

Canapé 

Candling 

Candied peel 

Candy 

Cane sugar 

Canister 

Canned food 

milk 

Canning 

Cantaloupe 

Canteen 

Cap-opener 

Capon 

Caprice acid 

Capsicum 

Caramel degree 

Caramelising 

English — றாவ 

ய் 

Cabbage etal கோவா 

.. [தண் கேசினோசன் 

Café கோப்பிச்சாலை, சிற்றுண்டிச்சாலை 

Caffeteria கோப்பிச்சாலை 

Caffeine கபீன் 

Cake கேக்கு 

cooler கேக்கு ஆற்றுந்தட்டு 
rack கேக்குத்தட்டு 
tin கேக்குத்தகரம் 

. Calciferol கல்சிபரோல் 

Calcium கல்சியம் 

absorption கல்சியமுறிஞ்சல் 

carbonate கல்சியங்காபனேற்று 

caesinate கல்சியங்கேசினேற்று 

Calorie கலோரி 

Calves’ foot jelly கன்றுக்காற்பாகு 

கமிடன்ருறை. உணவுபேணல் 

குவளை, தகரம் 
தகரந்திறக்குங்கருவி 

கனப்பே 

மெழுகுதிரியில்முட்டை பண்புபார்த்தல் 

வெல்லமட்டிய பழத்தோல் 

இனிப்பு 
கரும்புவெல்லம் 

குவளை 

தகரத்தடைத்த உணவு 

ககாத்தடைத்த பால் 

தகரத்தடைத்தல் 
கந்தலூப்பமம் 

உண்டிச்சாலை 

மூடிதிறக்குங்கருலி 
நலமிட்டகோழி 

கப்பிரிக்கமிலம் 

கறிமிளகாய் 

கரமற்பதம், கருகியவெல்லப்பதம் 

கரமலாக்கல்
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Carbohydrate காபோவை தரேற்று 

Carbonadoing கறிவேகவைத்தல் 

__ Carbonate காபனேற்று 

Cardamom ஏலக்காய் 

Card index அட்டைக்காட்டி 

- Carmine colouring செஞ்சாய நிறம் 

Carotene கரற்றீன் 

Carp கெண்டை 

Cartageen moss கர€ன்பாசி 

Carrot மஞ்சண்முன்சாங்கி, சரற்று 

Carraway seed தற்சீரகம் - 

Cartilage கசியிழையம் 

Carton தாட்பெட்டி 

Carving வ௫ர்தல் 
knife வ௫ருங்கத்தி 

Casein கேசின் 

Cashew-apple மரமுந்திரிகைப்பழம் ” 

-nut மரமுந்திரிகைப்பருப்பு 

Cassava காய்வள்ளி 

Casserole தகழி 

Cassolette கசாலற்று 

Castor sugar சிறுபளிங்குவெல்லம் 

Catabolism வெளியெறினக 

Catarrh பீனிசம் 

Catering உணவளித்தல் 

Cauldron கடாரம் 

Cauliflower பூக்கோவர 

Caviare மீன்சினை, கவயார் 

Cayenne pepper கேயன்மிளகு 

Celery செலரிக்கரை 

Cell கலம் 

Cellophane செலப்பேன் 

Cellular oxidation கலத் இடைஒட்சியேற்றம் 

் வெயப்வ செலுலோசு, மரத்தாது 

Central hearth மையவடுப்பு 

Centrepiece மையத்துண்டு 

Centigrade சதமவளவை 

Cereal கூலம்
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Ceylon almond இலங்கை வாதுமை 

Champagne சம்பெயின் 

Charcoal மரக்கரி 

Chatty சட்டி. 

Chaud-froid சோவிரோ 

Cheek of beef மாட்டூக்கதுப்பு இறைச்சி 

Cheese . பாற்கட்டி 

Cheddar செடர்ப்பாற்கட்டி 

Cheshire - செசயர்ப்பாற்கட்டி 

Camembert கமம்பேப்பாற்கட்டி 

Edam GTLITLDUMDEL19. 

Gorgonzola கோகன்சோலாப் பாற்கட்டி 

Kraft இறாபுப்பாற்கட்டி 

Parmesan பாமேசன் பாற்கட்டி 

Roquefort உரொக்குபோப்பாற் கட்டி 

straw பாற்கட்டி முறுக்கு 

Chemical composition of food 
Cherry 

Chestnut 

Chicory 

Chiffon pie 

Chilled meat 

Chilli 

China jar 

moss 

Chip 

Chive 

Chloride 

Chlorophyll 

Chocolate couverture 

Cholesterol 

Choline 

Chop 

Chopper 

Chopping board 

bloek 

Choux pastry 

Chronic 

உணலின் இரசாயனவமைப்பு 
செரிப்பழம் 

செசுற்றுநற்று 
சிக்கரி 

நுரைமாக்கோது 

குளிர் த்திய இறைச்சி 
மிளகாய் 

இனச்சாடி 

சீனப்பாசி 

சிம்பு 

சைவுப்பூண்டு 

குளோரைட்டு 

பச்சையம் 

சொக்களேற்றுத் தோய்கூழ் 

கொலெத்தரசோல் 

கோலைன் 

கொத்தல் 

கொத்தி 

கொத்தும்பலகை 
கொத்துங்கட்டை 

சூ மாப்பசை 

நாட்பட்ட, இராத
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Chuck steak மாட்டுத் தோளிறைச்சி 

Chutney சட்டினி 

_ Cider சைடர் 

Cinnamon கறுவா 

Citrie acid Ag இரிக்கமிலம் 

Citrin சித்திரின் 

‘Citron சித் திரன்பழம் 

‘Citrus fruit சித் இரசுப்பழம், கிச்சிவிவகைப்பழம் 

€laret cup — கஇளாறெற்றுக் கலப்புப்பானம் 

Clarified fat உருக்கத்தூய்தாக்கயே கொழுப்பு 

Clear soup தெளிந்த சூப்பு 

Clockwork jack மணிக்கூட்டு வேலைப்பாட்டுச் சுழற்றி 

Clot உறைதல், உறை 

‘Clove சராம்பு 

‘Coagulation திரளுதல் 

Coal fuel நிலக்கரி எரிபொருள் 

‘Coating மேற்பூச்சு 

‘Cochineal கொச்சினீல், தம்பலப் பூச்சிச் சாயம் 

Cockerel விடலைசீசேவல் 

‘Cocktail கதம்பப்பானம் 

shaker கதம்பப்பானங்கலக்க 

‘Cocoa கோக்கேர 

‘Coconut தேங்காய் 
husk தேங்காய்மட்டை. 
rock தேங்காய்ப்பூ இனிப்பு 
scraper துருவலகு 

Coc கொட்டு 

Cod-liver oil கொட்டீானெய் 

Coefficient of consumption அுகர்வுக்குணகம் 

Coffee கோப்பி 
bean கோப்பிக்கொட்டை 
percolator கோப்பிச்சாயவடி. 

Colander இல்லிக் கலயம் 

Cold shape வடிவச்குளிர்ப்பாகு 
storage குளிர்ச்சேமிப்பு 

Collagen கொலசன் 

Collar of pork usiblé sreanulonpeA 

_ Colloidal solution கூழ்க்கரைசல்
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Colouring 

Complete protein 

Complex sugar 

Component 

Compressed yeast 

Concentrate 

- Condensed milk 

Condiment 

Conditioned deficiency 

Conditioning of food 

Confectioner 

Confectioner’s custard 

Confectionery 

Conjee 

Connective tissue 

Conservation of energy 
- food value ..’ 
heat 

Conservative method of cooking 

Consistency 

Consommé 

Constipation 

Container 

Convalescence 

Convalescent cookery 

Cookie . 

Cooking apple 
pit 

stove 

tengs 

Coral 

Core 

Cork-screw 

Coriander 

Corn 

“Corned meat oa 

Cornflake ne 

நிறமூட்டல் 
லா முழுப்புரதம் 

சக்கல்லெல்லம், கலப்புச்சீஸி 

கூறு ‘ 

அமுக்யேநொதி 

செறிவுச்சத்து 
ஒடுக்கயேபால் 

சுவைச்சரக்கு 

நிலைப்படுத்இய குநை பாடு 

உணவை நன்னிலைப்படுத்தல் 

பண்ணியகாரர் 

பண்ணியகாரரின்பாற்கூழ் 

ஊண்வகைக்கடை, பண்ணியாரக்கடை. 

கஞ்சி, 

இணையிழையம் 

சத் இக்காப்பு 
உணவுப்பெறுமானக்காப்பு 
வெப்பக்காப்பு 

காப்புமுறைச் சமையல் 

பதம் 

தெளிந்த சூப்பு 
மலச்சிக்கல் 

கொள்கலன். — 

(நோயின்பின்) உடல்தேதல் 

உடல்தேற்றச்சமையல் 

பண்ணியாரம் 

அடுகை அப்பிள் 
அடுகைக்குழி 

சமையற்கனலடுப்பு 

சமையற்குறடு 
மட்டிறாற்செம்பொருள் 

உள்ளகம் 

நீக்கைதிருகாணி 

கொத்தமல்லி 

சோளம், தானியம் 

உப்பிட்ட இறைசூத்துருவல் 

சோளச் சிவல்
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Cornflour சோளமா 

Cornish pasty» கோண்வாற் பற்றிப்பலகாரம் 

Cornucopia . சீர்க்கொம்பு 

Country rice நாட்டரிசி 

Course சிகை, உணவுத் தொகுதி 

மேல். நண்டு ் 

Crack degree வெடிபதம் 

Cream பாற்சாரம், கிறீம் 

cheese பாற்சாரக்கட்டி 

cracker - பாற்சார விசுக்கோத்து 

of tartar தாட்டர்ச்சாரம் 

puff பாற்சாரப் பொங்கு விசுக்கோத்து 

soup பாற்சாரச்சூப்பு 

the fat கொழுப்பை அடித்துப் பொங்கச் செய்தல் 

Cress இறெசிலை 

Cretinism குறணிலை 

Crimping lemon இலெமனை அலங்காரமாக அரிதல் 

Crock அண்டா 

Crockery பீங்கான்௧உலவகை 

Croquette கட்டுலெற்று 

Crofite பொரித்த வட்டவுரொட்டி 

0700%௦௩ பொரித்த சிறு வட்டவுரொட்டி 

Crown roast of lamb முடிவடிவ விலாவிறைச்சி 

Crude sugar பண்படுத்தாவெல்லம் 

Crumpet செழுதுரொட்டி 

Crust கருகல், பொருக்கு 

Cryptozanthene இரித்தோசாந்தின் 

Crystal ; பளிங்கு 

Crystallised cherry பளிங்காக்கயே செரி 

flower - பளிங்காக்யே பூ 
fruit பளிங்காக்கய பழம் 

Cube சதுரத்தின் மம் 

‘Cubic feet ; கனவடி. 

Cucumber கெக்கரி 

Cummin சீரகம் 

Cup இண்ணம் 

‘Cup dog இண்ணந்தாங்கி
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‘Curd and whey தயிரும் பிரையும் 

Curdle Boor sa 

Curing பதப்படுத்தல் ட 
Currant சிறு முந்திரிகைவற்றல் 

Carry கறி ் 
leaf கருவேப்பிலை 
powder சரக்குத்தூள் 
stone அம்மி 

stuffs கறிச்சரக்குக்கள் 

Curvature of bone எலும்புவளைவு 

Custard பாற்கூம் 
apple அன்ன நுணா 
powder பாற்கூழ்மா ' 

Cutlery . கரண்டிமுள்வகை 

01%. கட்டுலெற்று 

.- Cut of meat இறைச்சித்துண்டங்கள் 

_ Cutter வெட்டி 

Cutting and folding வெட்டலும் மடித்தலும் 

Cuttle fish ் கணவாய் 

_ Cyst of tapeworm: நாடாப்புமுவின் சறைப்பை 

Cytoplasm கலவுரு - 

D > 

Daily allowance +e தாட்படி 
intake தாள்றுகர்வு 
requirement நாட்டேவை 

Dairy food ++ பர்ற்பண்ணையுணவு 
product - பாற்பண்ணை விளைவு (பயன்) 

Damper தணிகருவி ் 
Damson | ் தமிசன் 

Dariole ண்ணி 
Date பேரீந்துப்பழம் 
Debility QLbmoriéA 

Decanting வடித்திறுத்தல் 
‘Decomposition பிரிகை -
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Deep-freezing கடுங்குளிர்ப்படுத்தல் 

Deep fat frying மிக்க எண்ணெயிற் பொரித்தல் 

Defective diet குறைபாட்டுணவு 

Deficiency disease குறைநோய் 

Deformity உடலூனம் 

Defrosting உறைபனியகற்றல் 

Dehydration நீரகற்றல் 

Dehydrocholesterol நீரில் கொலெத்தரோல் 

Demerara sugar தெமராரைவெல்லம் 

Demersal sea-fish ஆழ்கடல்மீன் 

Denaturing of proteins புரதங்களின் இயல்புநீக்கல் 

Dermatitis . தோலழற்சி 

Depression உளச்சோர்வு 
Dessert ஈற்றுணா 

fork ஈற்றுணாமுட்கரண்டி : 
knife . ஈற்றுளுக்கத்து 
spoon ஈற்றுணாக்கரண்டி, 

, Desiccated coconut உணக்கய தேங்காய் 

Devilled cadjunut உறைப்பு முந்திரிப் பருப்பு 

Devil’s food cake அமெரிக்கச் சொக்களேற்றுக் கேக்கு 

Dextrin தெத்திரின் 

Dextrose தெத்துரோசு 

Dhal பருப்பு 

Diabetes நீரிழிவு ச 

Diastase துயற்றேசு 

Dice பகடையுருத்துண்டு 

Diet உண்டி, பத்தியம் 

Dietary உண்டிக்குரிய 
defect உண்டிக்குறைவுபாடு 
survey உண்டி. அளவீடு 

Dietetics உண்டி௰யியல் 

Diffusion பரவல் 

Dill seed வெந்தயம் 

Dinner இராப்போசனம் 

இர steaming நேராக நீராவியில் அவித்தல் 

Disaccharide இருசக்கரைட்டு 

Discoloration of food 

Dishing of food 

உணவின் நிறம் பெயர்தல் 

உணவைக் இண்ணிகளிற் பரிமாறல்
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Dog grate சட்டத்தீததட்டு 

Dog turnspit நாயாட்டு சுழல் சட்டம் 

Dot with fat கொழுப்புப் புள்ளியிடுதல் 

Double boiler இரட்டைக்கொதிகலன் 

Dough குழையல்மா 

Doughnut. அமெரிக்கப் பண்ணிகாரம் 

D’oyley தொயிலி 

Dragée வெல்லமணி 

Drawing of fowl கோழி குடைந்து சுத்தஞ்செய்தல் 

Dredging தூவுதல் 
Dredger : தூவி 

Dressed fowl பாகஞ் செய்த கோழி 

Dresser புடைப்பேழை 

Dressing பாகஞ்செய்தல் ; கிறப்புக்கூட்டு 

Dried fish. கருவாடு ் 

fruit பழவற்றல் 

peas .. காய்ந்தபயறு 

skim milk ஆடைநீக்கிய பால்மா 

sprats நெய்த்தோலிக் கருவாடு 

whole milk முழுப்பால் மா 

yeast உலர்நொது 

Dripping விழுக்கு 
pan . விழுக்குச்சட்டி, 

Droplet of fat * கொழுப்புத் திவலை 

Drumstick முூ௫ங்கைக்காய் 

Dry frying எண்ணெயின்றிப் பொரித்தல் 
heat ஈரமில்வெப்பம் 

ingredient . திண்ம அனுமானங்கள் 

Drying food . - உணவு உலர்த்தல் 

Duck தாரா 

Dummy cake. போலிக்கேக்கு . 

Dumpling மாவுருண்டை,. இரணை 

Dutch oven இட்ச்சுக்கனலடிப்பு 

Dysentery , வயிற்றுளைவு 

Dyspepsia கடுஞ்சமியாப்பாடு 

௪



115 

  

English Tamil 

E. 

r Harthenware மடகலவகை 

‘Easter egg ஈசுற்றர்முட்டை 

Eclair எக்களையர் 

Edible seaweed புசிக்கத்தக்க சாதாழை 
Eel விலாங்கு 

Effect of mental effort 

rouscular activity 

nervous activity 

temperature control 

Effervescence 

Egg-beater 

flip 

nog 
plant 

poacher 
. . slice 

whisk 

“yolk | | 

Elastic fibre of meat 

Elasticity of dough 

Elastin 

Electric beater 

cooker 

current 

mixer 

Electrolyte 

Electro-plated ware 

Ember 

Embryo 

Emotional instability 

Emulsion of olive oil 

Enamel saucepan 

y Endemic goitre 

Endive 

Entrée 

dish 

Entremét 

உளமுயற்சியின் விளைவு 

தசைத்தொமிற்பாட்டின் விளைவு 

நரம்புத்தொமிற்பாட்டின் விளைவு 

வெப்பநிலைக் கட்டுப்பாட்டின் விளைவு 

துரைத் தெழல் 
மூட்டை அடிகருவி 
முட்டைப்பானம் 

முட்டை மதுபானம் 

கத்தரி 
முட்டை அவிகருவி . 
தட்டைக்கரண்டி 

முட்டைமதீது 

முட்டை மஞ்சட்கரு 

இறைச்சியின் நெலழுநார் 

குழையல்மாலின் மீள்சத்த 

இலாத்தின் 
மின்முறையடிகருவி 
மின்னடுப்பு 

மின்னோட்டம் 
மின்முறைக்கலக்இ 

மின்பகுபொருள் 

மின்முலாம் பூசிய கலவகை 

தழல் 

முலவுரு 
உள்ளக்களெர்ச்சி உறுதியின்மை 

ஒலிவெண்ணெய்க் குழம்பு 

எனமற்சோசுப்பான் 

ஒருபுலக் கண்டமாலை 

எண்டிவுத்தாவரம் 

ஒந்திரே 
ஒந் திரேக்கண்ணம் 

இடையுணா
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Endocrine gland 

Endosperm 

Energy 

expenditure 

producing food 
requirement 

standard 

-value of food 

Enlargement of growing ends of bone 

Enriched rice 

Entertaining 
Entrails 

Enzyme 

Ergosterol 

Equipment 

Erepsin 

Erosion of tongue 

Eruption. ட்டு 

Espagnole sauce , 

Essence 

Essential amino-acids 

. Arginine 

Histidine 

Isoleucine 

Leucine 

. Lycine 
Methionine 

Phenylalanine 
Threonine 

Tryptophane 
- Valine 

Essential fatty-acid 

’ Essential oil 

- Estrogen 

- ‘Ether test for fat 

Evaporated milk 

Evaporation 

Exophthalmic goitre 

Expectant mother 

Extraction rate of flour 

Extractive 

3 - உள்ளுறிஞ்சற் சுரப்பி 

விந்தகவிழையம் 

சத்தி 
சத் திச்செலவு 

சத் திபெருக்கும் உணவு 
சத் தித்தேவை 

சத்திநியமம் 
உணவின் சத்திப் பெறுமானம் 

எலும்பின் வளருமுனைவீங்கல் 

வளம்படுத்திய அரிசி 

விருந்தோம்பல் 

குடலுறுப்புக்கள் 

தொதிச்சத்து 

எகோத்தரோல் 

துணைச்சாதனம் 

எரப்பிசின் . 

நாக்கு அரிக்கப்படல் 

கக்குகை, பருத்தோன்றல் 
இசுப்பானியச்சுவைக்கூட்டு 

சத்து, சாரம் : 

இன்றியமையா அமினோவமிலங்கள் 
அகனைன் ் 

இசுற்றிடைன் 
ஐசோலுசைன் 
உலூசைன் 

இலைசைன் 
மெதியோனைன் 
பெனிலலனைன் 
தெரியோனைன் 

திரித்தோபேன் 
வலைன் 

இன்றியமையாக் கொழுப்பமிலம் 

இன்றியமையா எண்ணெய் 

௪சுத் இரசன் 

கொழுப்புக்குரிய ஈ 'தர்ச்சோதனை 

தடிப்பாக்கெபால் 

ஆலியாதல் 

விழிபிதுங்கற் கண்டமாலை 

் கருப்பவது 

மாபிரித்தெடுக்கும் வீதம் 

ஊன்சாரம்!
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English Tamil 

F 

Fahrenheit பரனைற்று 

Fairy toast வாட்டியமென்பாண் 

Farinaceous ingredient மாவனுமானங்கள் , 

Fasting பட்டினியிருத்தல் 

Fat கொழுப்பு 

Fattening diet கொழுப்பாக்கும் உண்டி 

Fat-soluble கொழுப்பிற் கரையுமியல்புள்ள 

Fatty-acid கொழுப்பமிலம் 

Fatty fish ~ கொழுப்புமீன் 

Feather degree இறகுப்பதம் 

Fatty degeneration of the heart இதயக்கொழுப்புச் சிதைவு 

Fehling’s solution பேலிங்கன்கரைசல் 

Fennel சதகுப்பி 

Fenugreek வெந்தயம் 

Ferment நொதி 

Fermentation நொதித்தல் 

Fertility கருவுறுதிறன் 

Fibre of meat இறைச்சிதார் 

Fibrin பைபிரின் 

Fibroin பைபிசோயின் 

Fig அத்தி 
Fillet முள்ளில்லா ஊன் 
Filling . உள்ளுடன் 

Filter வடிகட்டி, வடித்தல் 

Finger bowl கைகமுவுத் தகழி 

Fire-brick இச் செங்கல் 

dog இீச்சட்டந் காங்க 

Fireless cooking தீபடாச்சமையல் 

Fireplace அடுப்பு 

Fireproof dish இக்காப்புக்ண்ணம் 

First class protein முதனிலைப்புரதம் 

Fizzy drink அரைக்கும்பானம் 

Fish மீன்
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English Tamil 
  

Fish cake 

fork 

kettle 

knife 

liver oil 

* Foe 

slice 

stock 

Flaking fish 

Flaky pastry 

Flamingo 

Flan 

ring 

Flank a 

Flash method of pasteurisation 

Flatulence 

Flatulent indigestion 

Flavin. 

Flavone 

Flavour 

Flavouring - 

Flint 

Flour 

dredger 

sifter 

Flower-nail 

Flue 

Fluorescence 

Fluorine 

Fluorosis 

Fluting edge 

Foie gras (of goose) 

‘Folding 

Folie acid 

Follicular keratosis 

Fondant 

icing 

Fondue 

மீன்கேக்கு 
மீன்முட்கரண்டி 
மீன்கெண்டி, 

மீன்கத்தி ' 
மீனீரனெய் 
மீன் சினை 
தட்டைக்கரண்டி 

மீன் அலியனீர் 

மீன்சவலாக்கல் 

அடுக்குப்பலகாரம், பூமாப்பசை 

பிளமிங்கோ 

பிளான் 
பிளான்வளையம் 

விலாவிறைச்சி 

OS முறைப்பாச்சர்ப்பாகம் 

வாயுப்பொருமல் 

வாயுப்பொருமற் சமியாப்பாடு 

பிளேவின் 

பிளவோன் 

சுவை 

சுவையூட்டு, சுவையட்டல் 

இக்கல் 

மா 
மாத்தூவி 
மாவரிதட்டு 

பூவாணி 

புகைக்குமாய், காலதம் : 

உறிஞ்சியொளிவீசல் 

புளோரின் 

மிகைப்புளோரீனோய் 

விளிம்பு அலையலங்கரிப்பு 

(வாத்தின்) கொழுத்தகல்லீரல் - 

மடித்தல் 
போலிக்கமிலம் 

மயிர்ப் புடைப்புக்கடினமாதல் 

பொண்டன்வெல்லம் 
பொண்டன்வெல்லவலங்கரிப்பு 

உருக்யெபாற்கட்டி
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English Tamil 

Food analysis உணவுப் பாகுபாடு 

constituents உணவுக். கூறுகள் 
consumption , உணவு நுகர்ச்சி 

conveyor உணவுகாவி 

fad குறித்தவுணவிற் பற்று 
habit உண்ணும்பழக்கம் 
handling உணவு கையாளல் 

intake உணவு உட்கொள்ளல் 
poisoning உணவு நஞ்சேறல் 
preservation உணவு பேணுதல் 

stuffs உணவுப் பொருள்வகை 
value உணவுப் பெறுமானம் 

waste உணவுக்கழிவு 

Fool பழக்கூழ் 

Forcemeat : ,திணியிறைச்சி 

Forcing bag வெளிப்பிழியும்பை 
pipe வெளிப்பிழியுங் குழல் 

Fore quarter of beef 

ட் knuckle of meat 

loin of beef 

rib 

Fork 

Formal service 

Fortified flour 

margarine 

Foul breath 

Foundation recipe 

Frankfurter 

Frappé 

Free mineral salt 

Freezer 

Freezing 

mixture 

French dressing 

yiresh fruit 
water fish 

Fricassée 

Fritter . 

Frizzling 

4 

A. 
av 

N oe 

டு . 

4 

மாட்டின் முன்னுடலிறைச்சி 

கன்றின் முன்காலிறைச்சி 

மாட்டின் முன்னிடுப்பிறைச்சி 
முன்விலாவிறைச்சி 

முட்கரண்டி, கவர் 

மூறைமைப்பரிமாறல் 

சத்தூட்டியமா 

சத்தூட்டிய வெண்ணெய்ப்போலி 

வாய்நாற்றம் 

அடிப்படைச் செய்பாகம் 

பிராங்குபேட்டர் 

பிராப்பே 

கட்டில்லாக் கனிப்பொருளுப்பு 

உறைகருவி 

உறைதல் 

உறைகலவை 

பிரெஞ்சுச் சிறப்புக்கூட்டு 

புதுப்பழம் 

நன்னீர்மீன் 

பிரிக்கசே 

துண்டுப்பொரியல் 

முறுகப்பொரித்தல்
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English Tamil 

Frost உறைபனி 

- Frosting வெல்லவலங்கரிப்பு 

Frozen meat குளிரேற்றிய இறைச்சி 

Fructose . பிரற்றோசு, பழவெல்லம் 

Fruit பழம் 

bowl பழத்தகழி 
cake பழக்கேக்கு 
cup பழமது 
drink பழப்பானம் 
fool பழக்கூழ் 
juice பழச்சாறு 

pastille பழமிட்டாய் ' 
press பழமழுத்தி 
pulp பழச்சதை 
punch பழமதுபானம் ' 
puree பழமசியல் 
salad பழச்சலாது 
sugar பழவெல்லம் 
syrup பழப்பாணி 

Fruitade பழப்பானம் 

Frying பொரித்தல் 
basket பொரிக்கும் வலைக்கூடை 
pan தாய்ச்சி, சீனச்சட்டி 

Fudge பட்சு ் 

பிலி எரிபொருள் 

Full-cream milk நிறையாடைப்பால் 

Fongus பங்கசு, ஆம்பி 

Funnel புனல் 

G 

Gadget அணியம், கருவி 

Galactose கலற்றோசு 

Galantine of fowl கோழிக்கலந்தீன் 

Galingale கலிங்கேல் ' 

Gall-bladder பித்தப்பை 

Gallon கலன்
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Glazed earthenware 

Gliadin 

English Tamil 

Game வேட்டைப்பிராணி 

bird வேட்டைப்புள் 
patty paste வேட்டைப் பிராணி மூடுமாப்பசை 

Gammon கமன் 

Garlic 2 eer 

Garnish உணவவலங்கரிப்பு 

Garnishing உணவலங்கரித்தல் 

கேட. வாயு 
cooker வாயுவடுப்பு 

storage வாயுமுறைச் சேமிப்பு 

Gateau கற்றோ 

Gelatin ஊன்பசை, செலற்றீன் 

General weakness பொது நலிவு 

Genoese cake செனொவாக்கேக்கு 

Germ of wheat கோதுமை முளை 

Germicide தருமிகொல்லி 

Germination முளைத்தல் 

Ghee நெய் 

Gherkin © கேக்கின் 

Giblet உள்ளுறுப்பிறைச்சி 
Gilding பொன்முலாம் 

Gill (measure) கில் (அளவை) 

Gills செவுள் 

- Gingelly என் 

Ginger ale இஞ்சியேல் 

beer இஞ்சிப்பியர் 

நாகம். - இஞ்சிப்பாண் 

Gizzard அரைப்புப்பை 

- 00த06 நம் இமவெல்லவலங்கரிப்பு 

Glacial acetic acid இமவசற்றிக்கமிலம் 

Glass கண்ணாடிக்குவளை 

jar கண்ணாடிச்சாடி 

Glaze மெருடடல், மெருகு 

மெருகிட்டமட்கலவகை 

களையடின்புரதம்
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Greasing a tin 

English Tamil 

Globular protein கோளவுருப்புரதம் 

Globule of fat கொழுப்புச் சிறுகோளம் 

Globulin குளபியூலின் புரதம் 

Glucose குளூக்கோசு, திராட்சைவெல்லம் 

Gluten குஞூற்றன் 

Glutenin குஞூற்றனின் 

Glycerine இளிசரீன் 

Glycerol இளிசரோல் 

Glycogen ளைக்கோசன் 

Glyoxylic test இளையொட்சிலிக்குச்சோதனை 

Goat வெள்ளாடு 

Goitre கண்டமாலை 

Golden syrup பொன்மயப்பாணி 

Goose வாத்து 

berry இலந்தைப்பழம் 

Gotukola வல்லாரை “ 

Gourd பூசினிவகை 

Gout Fevour sid 

Grading of eggs முட்டைகளைத் தரப்படுத்தல் 

Grain தானியம், மணி 

(of meat) (இறைச்சியின்) நெடுநாரொழுங்கு 

Graining of sugar வெல்லம்பளிங்காக்கல் 

Gram கடலை 

Gramme இராம் “ 

Granulated sugar மணியாக்கயவெல்லம் 

. Grape திராட்சை 

fruit கடாரங்காய், பம்பலீனாப்பழம் 

sugar 'இிராட்சைவெல்லம் 

Grate அளியடைப்பு 

Grater உராய்கருவி 

Grating அளி 

Gravy குழம்பு 
Grease கொழுப்பு 

proof paper மெழுகுத்தாள் 

spot test நெய்ப்பொட்டுச்சோதனை 

தகரத் இிற்குக் கொழுப்புப்பூசல்
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English Tamil 

Greengage இரீன்கேச்சுப்பழம் 

Great millet சோளம் 

Green pea பச்சைப், பயறு 

Greens இலைக்கறிவகை 

Grid நெய்யரி 

Gridiron நெய்யரி 

Griddle . -உலோகத்தட்டு 

Griddle cake குட்டைக்கேக்கு 

Grill . கதிராளி 
boiler கதிராளிக்கொதிகலன் 

plate கதிராளித்தட்டு 

Griller &Bonren 

Grilling கனலில்வேகவை த்தல் 

Grinder அரைகருவி . 

Grinding அரைத்தல் 
stone அம்மி; ஆட்டுக்கல் 

Gristle கசிமிழையம் 

Grocer பலசரக்கு வியாபாரி 

Groceries பலசரக்குவகை 

Gross .  குரோசு 

Ground nut . நிலக்கடலை 
pea நிலக்கடலை. 

Grouse ் கவுதாரி 

Growth hormone வளர்ச்சிக்குரிய தூண்டுமுட்சுரப்பி 

Gruel கஞ்சி 

Guava கொய்யாப்பழம் 

Guest விருந்தாளி 

Guild ... குழுமம் 

Guinea fowl ... இனிக்கோழி 

Gullet களம், உணவுக்குழாய் 

Gum பிசின் 
drop பசையினிப்பு 
paste வெல்லப்பசை
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H 

H.T.S.T. method of pasteurization 

Haddock 

Haemoglobin 

Haemorrhage 

Haggis 

Hair sieve 

Halibut 

- liver oil 

Ham 

Hamburger 

Hand-mill 

Hand-milled rice 
Hand-pounded rice 

Hand of pork 

Hanging game 

Hard-ball degree 

boiled egg 

cured ‘bacon 

sauce 

Hare 

Hash 

Hastener 

Haunch of venison 

Hay-box cookery 

Hazel nut 

_Heaped teaspoon 

Heart 

Hearth 53 

Heat production of body .. 

Heat stroke — 

unit 

Hemi-cellulose 

Herb 

vinegar 

௨. வெ. மெ. வெ. முறைப்பாச்சர்ப்பாகம் 

அடக்கு 

குருதிநிறச்சத்து 
குருஇப்பெருக்கு 
அக்கு 

உரோமவரிதட்டு 

அலிபற்று 

அலிபற்றீரல் நெய் 

பன்றித்தொடையிறைச்ச 

அம்பேகர் 

கையாலை, திரிகை 

கைத்தீட்டரிசி 

கைக்குற்றரிச 

பன்றி முன்காலிறைச்சி 

வேட்டைப் பிராணிதூக்கல் 

வல்லுருண்டைப்பதம் 

முழுஅவியல்முட்டை 

நனிபதனிட்ட பேக்கன் 

கெட்டிச்சுவைக்கூட்டு 

மூயல் 

ஊனரையல் 

விரைவாக? 

மான்காலிறைச்௪ 

வெப்பக்காவற்பெட்டிச் சமையல் 

ஏசற்பருப்பு 

- கோலியதேய்க்காண்டி 

இதயம் 
அடுப்பு 

உடலில் வெப்பமுண்டாதல் 

வெப்பத்தாக்கு 

வெப்பவலகு 

பகுதிச்செலுலோசு 

பூண்டு. 

. பூண்டுவின்னாரி
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Hundreds and thousands .. 

English Tamil 

Herbalade பூண்டுப்பானம் 

Hermetically sealed காற்றுப்புகாதடைத்த 

Herring எரிங்கு 

High game சிதைவுற்ற வேட்டைப்பிராணி 

High protein diet உயர்புரத உண்டி 

Hind knuckle of veal கன்றின் பின்காலிறைச்சி 

Hind quarter of beef மாட்டுப் பின்னுடலிறைச்சி 

Hippuric acid இப்பூரிக்கமிலம் 

Hob அடுப்புத்தளம் 

cookery அடிப்புத்தளச் சமையல் 

plate அடுப்புத்தளத்தட்டு 
Hock மேற்காலிறைச்சி 

Honey comb CETUS 

Hog 2 பன்றி 

Holder method of pasteurization தொடர்முறைப்பாச்சர்ப்பாகம் 

Hominy . சோளக்கஞ்சி 

Homogenized milk ஒருர்மைப்பால் 

Hooded fireplace விதானமிட்ட அடுப்பு 

Hook worm 'கொளுக்கப்புழு 

Hormone தூண்டு முட்சுரப்பு 

Hors d’oeuvre ஓ டேவு 

Horse radish பரிமுள்ளங்க 

shoe பரியிலாடம் 

Host விருந்தளிப்போர் 

Hostess விருந்தளிநங்கை 

Hot closet வெப்பப் பெட்டி 

cross bun சிலுவைப்பணிச 

cupboard வெப்பச்சிற்றலுமாரி 

pack canning வெப்பமுறையாகத்தகரத்தடைத்தல் 

plate வெப்பத்தட்டு 

pot கூட்டு அவியல் 

water crust கொசிநீர்மாக்கோது 

pastry கொதிநீர் மாப்பசை 

- Household stock பொது நோக்க அலியனீர் 

Hulling fruit a பழத்தின் காம்பகற்றல் 

Hundred Calorie portion .. ரநூறுகலோரிப்பங்கு 

பல்லிமிட்டாய்
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Hungarian goulash அங்கேரியச்குலாசு 

Hydrocarbon ஐதரோக்காபன் ் 

Hydrocyanic acid ஐ.தரோக்சயனிக்கமிலம் 

Hydrogen ஐதரசன் 
ion concentration .. ஐதரசனயன்செறிவு 

Hydrogenated fat ஐதரசனேற்றிய கொழுப்பு 

Hydrogen action ஐதரசன் தாக்கம் 

Hydrolyzing enzyme நீர்ப்பகுப்பு தொதிச்சத்து 

Hyperthyroidism — மிகைக் கேட்யச் சுரப்பு நோய் 

Hypothyroidism கேடயச் சுரப்புப்போதாமை 

I 

Ice பனிக்கட்டி. 
box பனிக்கட்டி.ப்பெட்டி 

chamber பனிக்கட்டியறை 
cream © ஐசுக்கரீம் 

Iced coffee குவிர்க்கோப்பி 

Icing வெல்லவலங்காரம், அலங்காரவெல்லம் 

a cake கேக்கை வெல்லத்தால் அலங்கரித்தல் 
sugar மாச்சீனி .. +e 

syringe அலங்கரிக்கும் புகுத்தி 
tube ' அலங்கரிப்புக்குமாய் 

Icing (varieties) அலங்கரிப்பு வகைகள் 
Almond வாதுமை வெல்லவலங்கரிப்பு 

American அமெரிக்க வெல்லவலங்கரிப்பு 
Boiled காய்ச்சிய வெல்லவலங்கரிப்பு 
Butter வெண்ணெய் அலங்கரிப்பு 
Butterscotch இந்த வெண்ணெய் வெல்லவலங்கரிப்பு 
Caramel கரமல் வெல்லவலங்கரிப்பு 
Chocolate சொக்கிளேற்று . வெல்லவலங்கரிப்பு 
Coffee கோப்பிச்சுவை வெல்லவலங்கரிப்பு 
Confectioner’s பாற்கூழ் வெல்லவலங்கரிப்பு 
Fluffy பஞ்சன்ன வெல்லவலங்கரிப்பு 

Fondant பொண்டன் வெல்லவலங்கரிப்பு 
Fudge — பட்சு வெல்லவலங்கரிப்பு 
Glace’ இமவெல்லவலங்கரிப்பு 
Marzipan மாசிப்பன் வெல்லவலங்கரிப்பு '
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Mocha, மொக்காவெல்ல வலங்கரிப்பு 
Mock Fondant போலிப் பொண்ட்ன் வெல்லவலங்கரிப்பு 
Orange கோடஞ்சுவை வெல்லவலங்கரிப்பு 
Royal இராசவெல்லவலங்கரிப்பு 
Seven-minute 

Swiss meringue 
Transparent 

Vienna 
Water _ 

Icy-chok 

Imcomplete protein 

Incoordination 

Indian gooseberry 

millet 

Indigestion. 

Indigestible residue. 

Indirect steaming 

Individual diet 

Informal service 

Infusing tea leaves 

Infusion 

Ingredient 

Inlaid sugar work 

Inorganic compound 7 «+ - 

- Inositol 

Institutional management 

Insulin 

International unit 

Inulin 

Invalid cookery 

diet 

Invalid’s tray 

Invert sugar 

~ Invertase 

Iodide 

Todine 

Todized:salt 

11-3. N. B 25488 (8/58) 

எழுநிமிட வெல்லவலங்கரிப்பு 
சுவிசு மொயின் வெல்லவலங்கரிப்பு: 
ஒளிபுகுவெல்லவலங்கரிப்பு 

வீயன்னாவெல்லவலங்கரிப்பு 
நீர்வெல்லவலங்கரிப்பு 

ஐிச்சொக்கு 

நிறைவில்புரதம் 

இயைபில்லாமை 

நெல்லிக்காய் 

தினை 

சமியாப்பாடு 

சமியா மீதி 

நேரல்லா ஆவியில் அவித்தல் 

கனியாளுக்குரிய உண்டி 

மூறைமையல் பரிமாறல் 

- தேயிலையை ஊரறவிடல் 

ஊறல் 

கூறு, | அனுமானம் 

உட்பதித்த வெல்ல வேலைப்பாடு 

அசேதனவுறுப்புச் சேர்வை 

இனோகிற்றோல் 

நிலையத்தை நிருவகத்தல் 
இன்சுலின் 

சருவதேச அலகு 

இனுலின் 
பிணியாளர்க்குரிய சமையல் : 
பிணியாளர்க்குரிய பத்தியம் 

பிணியாளர்க்குரிய சாப்பாடு 

நேர்மாறியவெல்லம் 

இன்வேட்டே௪ு 

அயடைட்டூ 

அயடீன் 

அயடீனேற்றிய உப்பு 

a
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Trish moss ஐரிசுப்பாசி 

stew ஐரிசு மெல்லவியல் 

Tron இரும்பு 

dog . இரும்புத்.தாங்கி 
Irradiated yeast கதிர்செலுத்திய- நொதி 

Trradiation of milk பாலிற் கதிர் செலுத்தல் 

Irregularity of teeth பல்லொழுங்கன்மை 

Irritability of nerve tissue நரம்பிழையம் அருட்டப்படுதன்மை 

Tsinglass ஐூங்களொாசு 

Ttalian millet _ இத்தாலிய தினை 

pastry இத்தாலியமாப்பசை 

J 

Jacket potato தோலுரியாவுருளைக் கிழங்கு 

Jaggery வெல்லக்கட்டி, கருப்பட்டி 

01.1 அதது பலா... 

Jam பழப்பாகு 
tart பழப்பாகுப்பலகாரம் 

Jambu செந்நாவல் 

Jelly செல்லி, பாகு . 
crystals பாகுப்பளிங்குகள் 

mould பாகச்சு 
soup பாகுச்சூப்பு 

Jerked beef உலர்த்திய மாட்டிறைச்சிக் Bm) 

Jointing of beef மாட்டிறைச்சி மூட்டு வழிவெட்டல் 

- of fowl கோழியிறைச்ச ட்டு வழிவெட்டல் 

Jugged hare சாடியிலிட்ட முயல் 

Junket உறைந்த பால்
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a 
K 

Kale கேற்கோவா 

Kankun வள்ளைக்ரை 

Kedgeree கெச்சிரி, நெய்ச்சோறு 

Keratomalacia 

Kerosene oil cooker 

Ketones 

Ketosis 

Kettle 

Kidney 

Kilogramme 
calorie 

King yam 

Kipper 

Kiss 

Kitchen. 

cabinet xe 

dinette 

dresser 

equipment 

- knife 

layout 

paper 

range . 

scales 

shears 

Kitchenette 

Kitul 

jaggery 

Knead 

Kneading trough 

Knife 

machine 

sharpener 

. Knuckle of veal 

Kodo millet 

‘Kohila 

விழிவெண்படலச் சிதைவு 

மண்ணெண்ணெய் அடுப்பு 

ஐற்றோன்கள் 

கீற்றோனோய் 

கெண்டி, கேத்தில் 

சிறுநீரகம் 

இலோக்கராம் 
இலோக்கிராங்கலோரி | 

இராசவள்ளிக்கழங்கு 

இப்பர் 

மூத்தினிப்பு 
அடுக்களை, சமையலறை 

அடுக்களைச் சிற்றலுமாரி 
அடுக்களைப் போசனப்பகுதி 

அடுக்களைப்புடைப்பேழை 
அடுக்களைத் தளவாடம் 

அடுக்களைக்கத்தி 
அடுக்களை அமைப்புத்திட்டம் 
அடுக்களைத்தாள் 

அடுக்களையில் அடுப்புவரிசை 

அடுக்களைத்தராசு 

அடுக்களைக் கத்தரிக்கோல் 

சிற்றடுக்களை 

இத்துள் 

இத்துள்வெல்லக்கட்டி 

பிசைதல் 

பிசையுந்தாறி 

க்த்தி 
கத்திதீட்டும் பொறி 
கத்தி கூராக்கி 

மானின் முன்காலிறைச்சி 

வாகு 

கொயிலாத் தண்டு
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English Tamil .- 

Kohirabi நோல்கோல், கோலிராபி 

Koumiss குமிசுப்பானம் 

Kumquat © குங்குவாட்டு 

Kwasiorkhor குவாசியக்கோர் நோய் 

L 

Labour-saving device தொழிற் சிக்கனவுத்தி 

Lack of appetite உண்டிவிருப்பு இன்மை 

Lack of coordination இயைபு இல்லாமை 

Lactalbumin இலற்றல்புமின் 

Lactase இலற்றேசு 

’ Lactation பால்சுரத்தல் 

Lactic acid இலாற்றிக்கமிலம் 

Lactoglobulin இலற்றோக்குளபியூலின் 

Lactose இலற்றோசு 

Ladies’ finger வெண்டிக்காய் 

Ladle - அகப்பை 

Laevulose இலீவுலோசு 

Lamb செம்மறிக்குட்டி 

Lamb’s fry செம்மறிக்குட்டியின் உள்ளுறுப்புப்பொரியல் 

Lamprais இலம்பிறைசு, கட்டூச்சாதம் 

Lamprijst இலம்பிறைசு 

Lard பன்றிக்கொழுப்பு 

Larder உணவுக்காப்பிடம் 

Larding-needle கொழுப்புச் செறிக்கும் ஊசி 

- Lardoon கொழுப்புக் 8ற்று 

Large Calorie இலோக்கராங் கலோரி 

Lassitude சோர்வு 

Lattice top பின்னல்முகப்பு 

Lauric acid உலோரிக்கமிலம் 

Laxative மலமிளக்இ 

Layer cake அடுக்குக் கேக்கு 
Laying covers சாப்பாட்டு மேசை ஒழுங்கு செய்தல்
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Leaching அரிப்பு 

Lean meat  @amepenunen இறைச்ட 

Leaf gelatine தாஞூன்பசை 

tube இலையலங்காரக் குழாய் 

Leafy vegetables இலைக்கறிவகை, அடகு 

Leather vessel தோற்கலயம் 

Leaven - நொதி 

Lecithin இலெத்தின் 

Leek. இலீக்குமரக்கறி 

Left-overs மிச்சில் 

Leg of beef மாட்டின் காலிறைச்சி 

Legume அவரையம் 

Legumin இலெகுமின் 

Lemon இலெமன் 

ஸா இலெமன்கூழ் 

_ grass சேவியப்புல் 

Lemonade இலமனேட்டு 

Lentil: பருப்புவகை 

Lettuce இலெற், ER 

Level tablespoonful மட்டமாக நிறைத்த மேசைக்காண்டி 

Liaison இலியேசோன், இணைபொருள் _ 

Lime எலுமிச்சை 

Lining a tin தகரந் தாளிடல் 

Linseed tea ஆளிவிதைச்சாரம் 

Linoleic acid இலினோலிக்கமிலம் 

Linolenic acid இலினோலினிக்கமிலம் 

Lipase இலிப்பேசு 

Lipoid கொழுப்புப்போலி 

Liquor ; வாசனைமது 

Absinthe அப்பிசிந்து 

Apricot brandy ஏப்பிரிக்கொற்.றுவிறண்டி. 

Benedictine பெனிடிற்றின் 

_Cherry brandy செரிலிறண்டி 

Chartreuse சாத்திரசு 

Cointreau ் கொந்துரோ 

Créme de Menthe இரேம்-த-மொந்து 

Curacao . இயூகோரா 

Grand Marnier - குரோன்மானியே
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Liquor 

Kirsch 

Kummel 

Maraschino 

Liquid ammonia 
- diet 

Liquorice 

water 

Little millet 

Liver 

Loaf sugar 

Lobster 

butter 

coral 

mayonnaise 

spawn 

Loin of lamb 

Loquat es 

Lovi-lovi 

Long back of pork 

Lotus seed 

Love cake 

Low protein diet 

Lunch . 

Luncheon 

ring 

Lung 

M 

Macaroni 

Macaroon 

Mace a 

Macedoine of vegetables .. 

Machine-milled rice a 

Mackerel wie 

Madeira cake = 

இருசு 

குமெல் 

மரசினே 

இரவ அமோனியா 
திரவ உண்டி 

. அதிமதுரம் 
அதிமதுரக்குடி நீர் 

சாமை 

கல்லீரல் 

சீனிக்கட்டி 

மட்டிறால் 

மட்டிறால் வெண்ணெய் 
மட்டிறாற் செம்பொருள் 

 மட்டிறால் மெயோனயிசு 
மட்டிறாற்சினை 

செம்மறிக்குட்டியின் நாரியிறைச்சி 

உலொக்குவாற்று 

உலொலிப்பழம் 

பன்றியின் இடுப்பிறைச்ச 

தாமரைவித்து 

இளங்கேக்கு 

புரதங்குறைந்த உண்டி 
பகற்போசனம் 

பகற்போசனம் 
வட்ட வச்சிலிட்ட உணவு 

அுரைமீரல் 

மக்கரோனி 

மக்கரூன் பலகாரம் 

Raa 

காய்கறிக்கனவடிவம் 

ஆலைகுத்தரிச 
மக்கரல்மீன் 

மூராக்கேக்கு
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Tamil 

  

Maitre d’ hotel butter 

Magnesium 

Maize 

Malaise 

Malaria 

Maldive fish 

Malic acid 

Malnutrition 

“Malt 

extract 

sugar 

Maltase 

Maltose 

Malted milk 

Mandarin orange 

Manganese 

Mango 

Mangosteen 

Manioc 

Maple sugar 

Margarine 

Margosa 

Marinade 

Marinate 

Marjoram 

Marmalade 

Marrow 

Marshmallow 

Marzipan 

Mashed potato 

Mask a mould 

Masking paste (fat icing) .. 

Masur dhal 

Mayonnaise 

Meal 

tub 

மேற்றோற்றல் வெண்ணெய் 

மகனீசியம் 

சோளம் 

இராத்தளர்ச்சி , 

மலேரியா 

மாசு, மாலைதீவுக்கருவாடு: 

மேலிக்கமிலம் 

போசணைக்குறைவு 

மோற்று 

மோற்றுச்சாரம் 

மோற்றுச்சினி . 

மோற்றேசு 

மோற்றோசு 

மோட்டர் மாப்பால் 

'நாரத்தாங்காய், கொறிஞ்சி 

மங்கனீசு ் 

மாங்காய் 

மங்குத்தான் 

மரவள்ளி 

மேப்பிட்சீனி 

மாசரீன் 

வேம்பு 

மரினோட்டு 

மரிஞட்டாக்கல் 

மாசராம் 

மாமலேட்டு, புளிப்பழப்பாகு 

மச்சை 

மாசுமல்லோ, பஞ்சினிப்பு 

மாசிப்பன் 

மத்த உருளைக்கிழங்கு 

அச்சிற்படையிடல் 

கொழுப்பிட்ட வெல்லவலங்காரம் 

மைஞூர்ப்பருப்பு 

மெயோனயிசு 

போசனம், தானியம் 

தானியத்தொட்டி
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English Tamil 

Measuring jug - ன ..... அளவைச்சாடி 

spoon + s+ AGIMUSSTMLG- 

Meat ச .. இறைச்சி 

board - es இறைச்சி த்தட்டு 

extract * a ..  இறைச்சிச்சாரம் 

glaze we .. இறைச்சியின் தடித்தசாரம் 

loaf ண 4. இறைச்சித்துண்டம் 

safe os oo ..  ஊண்பொருள் அலுமாரி 

screen ட .. . இறைச்சிகருகாக்காப்பு 
stock இ .. இறைச்சி அவியனீர் 

Mechanical efficiency of the body.. உடற்பொறிமுறை வினைத்திறன் 

spit ae .. பொறிமுறை சுழல் சட்டம் 

Medallion we . .  வெல்லப்பதக்கம் 

Melting method of cake makin: .. உருக்கு முறை சேக்குச்செய்தல் 

Melon க .. வெள்ளரி, வத்தகை 

Membrane ன ் ்... சவ்வு, மென்றகடு 

Meneri sae * * .. | Beeor 

Menu se ... ,. உணவுப்பட்டியல் 

Meringue is .. மெறான் 

board அ ...... மெறான் பலகை 

Metabolic rate = : .. சேர்க்கையெறிகை வீதம் 

Metabolism a .. சேர்க்கை யெறிகை 

Methane ee .. மீதேன் 

Metaphosphoric acid .- -- அனுபொசுபோரிக்கமிலம் 

Methylated spirit ர -.. “மெதனோல்சேர் மதுசாரம் 

Metre se - 1. மீற்றர் 

Micre-gramme ae ... மைக்குரோ-இராம் 

erganic growth «5 ....... நுண்ணுயிர்வளர்ச்சி 

organism _ = ...  ுண்ணுயிர் 

Midday meal ma .... நண்பகற்போசனம் 

Middle age ee ae Cougs 

rib si . .... நடுவிலாவெலும்பு சேரிறைச்ச 

Milchard een ..  மிற்சாட்டரிசி ் 

Mild-cured bacon es ae, tet TEU se பேக்கன் 

Milk rice ee” 2. பாற்சோறு 
shake ல «+ பாற்கலவைப்பானம் 
sugar - ...  பாற்சீனி 
wine — --  பாலுவைன் 

Millet சிறுதானியம், சாமை
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English , Tamil 

Milligramme மில்லிக்கிராம் , 

Milling இட்டல் 
~” Millon’s test மில்லனின் சோதனை 

Mince அரைத் த. இறைச்சி 

Mincer அரைக்கும்பொறி ் 

Mincing-machine அரைக்கும்பொறி 

Mincemeat AOTHBULOLD | 

Mince-pie பழமாக்கோது - 

Mineral oil கனிப்பொருணெய்' 
water . வாயுவட்டியபானம் 

Minestrone மினெத்துரோனே . 

Minimum allowance தாழ்வெல்லை 

இப்பத் பட மித் திலைச்சுவைக்கூட்டு 

Mirepoix மிரப்புவா 

Mixed diet கலப்புணவு 

grill கதிரளி இறைச்சிக்கலவை 

Mixer . கலவைச் கருவி 

Mixing bowl கலவைத்தகழி 

Mock cream , ்- போலிப்பாற்சாரம் 
turtle soup போலி ஆமைச்ளூப்பு 

Moist heat நீராவி வெப்பம் 

Molasses . "வெல்லப்பாகு 

Molluse மொலகுக்கு, நத்தையினம் 

Monosaccharide ஒருசக்கரைட்டு 

Monotonous diet ஒரே மாதிரியுணவு 

Mortar and pestle உரலுலக்கை 

Mosaic eruption பல்லுருவெடிப்பு 

Motif நோக்குரு 

Mottling of teeth _ பல்லுகறைபடல் 

Mould அச்சு 

Mousse பேச 

Mucous membrance சிதச்சவ்வு 

Muffin பஞ்சுரொட்டி 

Mulberry முசுக்கட்டைப்பழம் 

Mulled wine வாசனைச் சரக்கிட்ட உவைன் 

Mullet விளைமீன் 

Muscle குசை :
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English 
  

Muscle fibre 

Muscular activity 
energy 

Spasm 

Mushroom 

Mustard 

Mutton 

Muttusamba rice 

Myosin 

Myotome (flake of fish) 

Myristic acid 

Myxoedema 
a 

JN 

Napkin-ring 

Natural flavour 

spring 
Neapolitan ice 

Neck 

bone 5 

Nectarine ் 

Negative balance 

Nematode 

Nesselrode pudding 

Nett value 

Neurasthenia 

Neuritis 

Niacin 

Nickel silver spoon 

Nicotinic acid 

Night-blindness 

Nitrite 

Nitrogen 

equilibrium 

Tamil 
  

தசைநார் 

தசைத்தொழிற்பாடு 
தசைச்சத்தி 
குசைநடுக்கம் 

காளான் 

கடுகு 

ஆட்டிறைச்சி 

முத்துச்சம்பா அரிசி 

மயசின் 

மயத்தோம் (மீன்சளை) 

மிரித்திக்கமிலம் 
மிட்சடீமா, சீதலீக்கம் 

துடைதுண்டுவளையம் 

இயற்கைச்சுவை 

இயற்கையூற்று 
நேப்பிள் ஐசுக்கரீம் 

கழுத்து 
கழுத்தெலும்பு 
நெத்தரீன் 

எதிர்ச்சமநிலை 

இழைப்புழு 
நெசலுரோட்டுப்புடின் 

தேறிய பெறுமானம் 

நரம்புத்தளர்ச்சி நோய், நீயூரத்தனியா 
நரம்புலீக்கம் 

நயசீன் 

நிக்கல்வெள்ளிக்காண்டி 

நிக்கத்தீனிக்கமிலம் 

இராக்குருடு, மாலை 

நைத்திரைற்று 
நைத்திரசன் 
நைத்திரசன் சமநிலை



English 

12₹ 

Tamil 

  

Non-pareils 

Noodles 

“Nougat த 

Nouille paste (Italian paste 

Nozzle 

Nucleus 

Numbness 

Nursing mother 

Nut 
cracker 

Nutmeg 

Nutrient 

Nutritional disorder 

oedema 

Nutritive value 

௦ 

Oat cake 

Oatmeal 

Oats 

Obesity 

Oedema a 

Offal a 

Oi 
cooker 

stove 

Okra 

Oleic acid 

Olein 

Oleo-margarine 

Olive 

oil 

பல்லிமிட்டாய் 

நூடில் 
துகா 

ரநூமிமாப்பசை, இத் தாலியமாப்பசை 

குழாய்நுனி, குருகு 

கரு 
விறைப்பு 

பாலூட்டுந்தாய் 

விதை 
பாக்குவெட்டி 

சாதிக்காய் 

போசணைச்சத்து 

போசணை ஒழுங்€னம் 

ஒழுங்கீனப் போசணைவீக்கம் 

போசணைப் பெறுமானம் 

ஒற்சுரொட்டி 

ஒற்சுமா 

ஒற்சு 
கொழுப்புமிக்க தன்மை 

வீக்கம் 

கழிவுப்பகுதி 
எண்ணெய் 
எண்ணெயடுப்பு 
எண்ணெயட்ப்பு 

வெண்டிக்காய் 

ஒலிக்கமிலம் 

ஓலீன் 

ஓலியோ-மாசரீன் 

தேவதாரு 

தேவதாரு எண்ணெய்
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Oyster 

English மகாவ 

Omelette ... ஒமிலெற்று 
pan ஒமிலெற்றுத்தாய்ச்சி 

‘Onion வெங்காயம் 

_ Open range . _ விறகடுப்பு 

Optimum ‘allowance சிறப்பளவு 

concentration . சிறப்புச்செறிவு 
ratio - சிறப்பு விதம் 

‘Orange . தோடம்பழம் 
blossom ‘Cg ren_ioooir 

் curd தோடைக்கூழ் 
flower water தோடைமலர்ப்பன்னீர் 
squeezer தோடைபிழிகருவி 

Organic acid சேதனவு ுப்பமிலம். 

compound சேதனவு ஸறுப்புச்சேர்வை 

Osmotic pressure ... 'சவ்வூட்பரவலமுக்கம் 

- Osteomalacia . என்புமென்மையாக்கு நோய் :. 

Ostrich இப்பறவை 

Ounce. HOY 

Oval dish முட்டையரு வட்டில், 

Ovaltine 'ஓவற்றின் 

Oven கனலடுப்பு 

cloth கனலடுப்புத்துணி 

glassware சனலடுப்புக் கண்ணாடிக்கலவகை 
_ thermometer | கனலடுப்பு வெப்பமானி 

Overweight மிகைநிறை 

Oxalic acid ஒட்சாலிக்கமிலம்: 

Oxaluria ஒட்சலூரியா 

Oxidase ' .. ஒட்சிடேசு 

Oxidation of food . உணவின் ஒட்சியேற்றம் 

* Oxtail soup . மாட்டுவாற்சொதுி 

Oxycalorimeter ஒட்சிக்கலோரிமானி 

* Oxyhaemoglobin — ஒட்டிக்குருஇ நிறச்சத்து 
. Oxygen ஒட்செசன் ன கு 

. சிப்பி
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Pantothenic acid 

Pantry 

Panurette 

Papain 

Papaw 

Paper bag cookery 

Paprika 

Para-aminobenzoic acid 

Paralysis 

Parathyroid gland 

Parboiled rice 

. Parboiling 

Parching grain 

Parchment icing 

Parsley 

_ butter ps 

் Partially-incomplete protein 

Partridge oe 

“Passion fruit 

cordial 

English Tamil 

Pp 

Packed meal கட்டுணவு 

Packet பொட்டளம் 

Paddy நெல் 

Palatability சுவையுடைமை 

Palette knife துடுப்புக்கத்தி 

Palm oil .தாலவெண்ணெய் 

Palmitic acid - பாமிற்றிக்கமிலம் 

Palnitin பாமிற்றின் 
Palmyra fruit பனம்பழம் 

root பனங்கிழங்கு 

Panada 5a தடி.த்தகூட்டு 

Pan-broil fg தாய்ச்சிமில்வேகவைத்தல் 

| cake | சட்டிக் கேக்கு, தோசை 

fry . சிறிதெண்ணெயிற். பொரித்தல் 

‘roast ANA scirOcrrulh FOSe 

பந்தோதெனிக்கமிலம் 

உணவுப்பொருளறை 

பனுரெற்று 

பப்பேயின் 

பப்பாளி 

கதாட்பைச்சமையல் 

செம்மிளகு 

பரவனிமோ பென்சொயிக்கமிலம்' 

சோர்வாதம் 

அனுகேடயச்சுரப்பி 

புழுக்கய அரிசி 

ஓரளவு அவித்தல், புழுக்கல் 

தானியம் வறுத்தல் 

இதோற்றாள் வெல்ல அலங்கரிப்பு: 

பாசிலியிலை 

பாசிலியிலை வெண்ணெய் 

பகுதி நிரம்பாப்புரதம் 

கெளதாரி 

பாசன்பழம் 

பாசன்பமத்தீம்பானம்
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‘Percentage loss of protein 

Perforated spoon 

English Tamil 

Pasteurized milk பாச்சர்ப்பாகஞ்செய்த பால் 

Pasteurization 3 பாச்சர்ப்பாகம் 

Pastillage at பிசின்வெல்லவலங்கரிப்பு 

Pastry மாப்பசை 
board மாப்பசைப்பலகை 

brush மாப்பசைத்தூரிகை 
cutter மாப்பசைவெட்டி 

fluter மாப்பசை' அலையலங்கரிப்புக்கருவி 

‘Pasty we பற்றி 

Paté de foie gras (goose liver) பற்றேத போவாக்கரா (வாத்தீரல்) 

. Patty பற்றி 

த குழித்தட்டு 
Paunching a hare முயல்பாகஞ்செய்தல் 

நிஸா போக்கே 

Pea அவரையம், பயறு 

‘Peach பீச்சுப்பழம் 

Peacock ஆண்மயில் 

Peanut நிலக்கடலை 
butter நிலக்கடலை வெண்ணெய் 

மின பேயர்ப்பழம் 

-Pearl degree முத்துப்பதம் 

millet முத்துச்சாமை 

Pecan nut ... மிக்கான்பருப்பு 

Pectin பெ த்தின் 

Peel உரித்தல் 

Pelagic sea fish மேற்கடல்மீன் ' 

Pellagra _ தோற்பிசிர் 

‘Pellicle theory பெலிக்கட் கொள்கை 

. Pepper மிளகு | 

corn மிளகு மணி 

‘Peppermint மிந்தினிப்பு 

flavouring மிந்துச்சுவை 

Pepsin பெச்சின் 

் Peptide பெத்தைட்டு 

_Peptone பெத்தோன் 

Peptonized milk சீரணித்தபால், பெத்தோனாக்கியபால் 

புரத நட்டச்சதவீதம் 

துளையிட்ட கரண்டி
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English Tamil 

Pericarp சுற்றுக்கனியம் 

Pernicious anaemia கெடுதிச்சோகை 

Persimmon பேசிமன் 

Persipan paste (mock marzipan) பேசிப்பன்வெல்லப்பசை 

Pestle உலக்கை 

Petits fours 

Pewter jug 

Pheasant 

Phenolphthalein 

Phosphate 

Phosphatase 

Phosphorus 

Phrynoderma 

Physical and chemical changes 

Phytase 

Phytic acid 

Piccalilli 

Pickle 

Pickling 

Pica 

Picnic lunch 

Pie 

crust 

dish 

Pigeon 

Pigment 

Pigmentation 

Pig’s fry 

Pilchard 

Pimento 

Pin feather 

Pintail 

Pineapple 

Pint 

Pinwheel 

பெற்றிப்போர், அலங்காரக் கேக்கு 

கலப்பீயச்சாடி, பியூற்றர்ச்சாடி 

காட்டுவான் கோழி 

பினோத்தலீன் 

பொசுபேற்று 

பொசுபேற்றேசு 

பொசுபரசு 

பிரினோடேமா 

பெளதிக விரசாயனமாற்றங்கள் 

பைற்றேசு 

பைற் றிக்கமிலம் 

பிக்கலில்லி (ஊறுகாய்) 

ஊறுகாய் 

ஊரறுகாயிடல் 

பைக்கா 

கட்ட்ப்போசனம் 

மாக்கோதுணவு 

மாக்கோது 

மாக்கோதுக்கண்ணம் 

மாடப்புறா 

நிறப்பொருள் 

நிறப்படுத்தல் 
பன்றி உள்ளுறுப்பிறைச்சி 

பில்சாட்டு 

யமேக்காமிளகு 

ஊசியிறகு 

ஊரசிவாற்பறவை 

அன்னாசி 

பைந்து 

சித் இரச்சில்லு
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English Tamil 

Piping குழாய்வழி அலங்கரித்தல் 

bag குமாய்வழி அலங்கரிக்கும்பை 

foam குமாய்வழி அலங்கரிக்கும் நுரை 

Pipkin . திறு மட்பாண்டம் 

Pistachio nut பிசுட்டாசியோப்பருப்பு 

Pit fruit பழ வுள்ளுடன் நீக்கல் 

Pitch கரிப்பிசின் ் 
Pittu பிட்டூ 

bamboo பிட்டுக்குழல் 

Place card இடங் குறி துண்டு 

Plague கொள்ளை நோய் 

Plaice . பிளெயிசு 

Plain cake வெற்றுக்கேக்கு 

Planked steak பலகையிடையிட்ட இறைச்சி 

Plant protein தாவரப்புரதம் 

Plantain வாழைப்பழம் 

flower வாழைப்பொத்தி 

Plaque அலங்காரப்பதக்கம் 

Plastic icing பிளாத் இக்குவெல்ல அலங்கரிப்பூ 

- Plate குட்டு, பீங்கான் 

rack . பீங்கான் எந்தானம் 

Platter sti 

Plover புளோவர் 

Plucking a bird பறவைபாகஞ் செய்தல் 

நாமம். பிளம் ் 

் pudding பிளம்புடின் 

- Poach an egg . முட்டைகொது நீரில் வார்த்தல் 

‘ Poacher - மூட்டைவார்க்குங் கருவி 

Poker தூண்டு கரண்டி 2 

Polenta பொலெந்தா, .வாளியரிசிக் கஞ்சி 
._ Polished rice இட்டிய அரிசி 

Pollard தவிடு, ப்பி 

Polyneuritis பல்நரம்புலீக்கம் 

Polypeptides ' பல்பெற்றைட்டுக்கள் 

Polysaccharides பல்சக்கரைட்டூக்கள் 

Pomegranate மாதுளை 

‘Pomfret . -பொரம்பிரட்டு
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English Tamil 

Pommelo .. பொமேலோ 

Popcorn சோளப்பொரி 

Popover பற்றி 

Porcelain dish பீங்கான் ண்ணம் 

Pork . பன்றியிறைச்சி 

Porkies போக்சே 

Porridge 1 கஞ்சி 

Portable fireplace சூட்டடிப்பு .. 

Port wine . போட்டுஉவைன் 

Positive balance நேர்ச்சமநிலை 

Posset பொசெற்றுப்பானம் 

Pot பானை 

boiler சுடுகல் 

crane பானைதாக்க 

hook பானைக்கொளுக்க 

roast பானையில்வறட்டுதல் 
stand பானைதாங்க 

Potassium பொற்றாசியம் 

nitrite பொற்றாசிய நைத்திரைற்று 

Potato உருளைக்கிழங்கு 
border .... உருளைக்கிழங்காற்பல்விளிம்பலங்கரிப்பு 
masher .. உருளைகிழங்கு மசிகருவி 

peeler உருளைக்கிழங்கு உரிகருவி . 

Potted meat paste சாடியிற் பேணிய இறைச்சிப்பசை 

Potting fruit சாடியிற் பமம்பேணல் ் 

Poultry பண்ணைப்பறவை வகை 

Pound இறாத்தல் 
cake இறாத்தற் கேக்கு 

Pounding flour மாவிடித்தல் 

Praline paste பிறலீன்பசை 

Prawn இறால் 

Precooked food முன் சமைத்த உணவு 

Predisposition to disease .. நோயின் தாக்கப்படுதன்மை 

; Pregnancy கருப்பநிலை 

Pre-natal growth பிரசவத்துக்குமுன்னான வளர்ச்சி 

Preservation பேணல் 

Preservatives பேணிகள் 

' Preserve பேணியபழம்
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Preserved ginger 

Preserving pan 

Pressure cooker 
gauge 
indicator 

Primus stove _ 

Processed food 

Processes of growth, repair and 
reproduction 

Pronged spit 

Proportion 

Protective covering 
food 

Protein 

standard 

Proteoses 

Protoplasm 

Proving bread 

Provitamin (A) 

Prune 

Prussic acid 

Ptomaine poisoning 

Pudding 

basin 

bowl | 
mould 

Puff pastry 
potatoes 

Pulled bread 

straw sugar 

sugar as ஸு 

சியில் 

Pulses - 

Punch 

Purée 

Putrefaction 

Pyrex ware - 

Pyridoxine 

பேணிய இஞ்சி 

பேணல் தாச்சி 

அமுக்கவடுப்பு 

அமுக்கமானி 
அமுக்கங்காட்டி 

பிறைமசடுப்பு 

பதப்படுத்திய உணவு 

வளர்ச்சி சீர்பாடு இனப்பெருக்க 
முறைகள் 

கவர்க்கோல் 

விதசமம் 

காப்புமூடி, 
காப்புணவு 

புரதம் 

புரதநியமம் , 

புர.தப்பகுப்புப்பெறுதி 
௮௬ 
பாணின் கடைடபிப்புளிப்பு 

உயிர்ச்சத்து முதல் (4) 
புநூன்பமம் 
பிரசிக்கமிலம் 

தோமேன்நதஞ்சேறல் 

புடின் 
புடின் வட்டில் 

புடின் தகழி 
புடின் அச்சு 

பொங்கயமாப்பசை 
பொங்கிய உருளைக்$ழங்கு 

- பாணின் உட்புறம் 

பொன்னிறச் சினிமிட்டாய் 

சீனிமிட்டாய் 

கன்னிக்கோழி 

பருப்புவீகை 

பஞ்சுப்பானம் 

மசித்த உணவு 

அழுகல் 

பைரெட்சுக்கலவகை 

பைரிடொட்டன்
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English Tamil 
= 

Q 
Quail குவெயில் 

Quantity cookery பரும்படியாகச்சமைத்தல் 

Quart குவாட்டு 

Queen cake இராணிக்கேக்கு 

Quenelle குவெனேல் (இறைச்சிக்கட்டிலி௯) 

Quern 'ஆட்டுக்கல்லு 

Quick-frozen food விசைந்துறையுமுணவு 
oven விரையடுப்பு 

Quince குவிஞ்சுப்பழம் 

Quinic acid குவினிக்கமிலம் 

R 

Rabbit — குழிமுயல் 

Radiant heat கதிர்வீசல்வெப்பம் 

Radish முள்ளங்கி 

Ragi இராித்தானியம் 

Ragout இரகு .(மேலவியலுணவு) 

Raised pie crust உயர்ததியமாக்கோது 

Raisin முதந்திரிகைவற்றல் 
loaf முத்திரிகைவற்றற்பாண் 

Raising agent புளிப்பாக்குந்தரவம் 

Rambutan இறம்புட்டான் 

Ramekin புடக்குகை 

Rancidity — ஊரசுதன்மை 

Range அடுப்பு 

Rare meat குறைச்சமையலிறைச்சி 

Raspberry இராசுப்பெரி 

Raspings பாண்பொருக்குத்துருவல் 

Ratafia biscuit இரட்டபியா லிசுக்கோத்து 

Ravioli இரவியோலி 
Raw vegetable பச்சைக்காய்கறி
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English Tamil 

Reéchautfeé இரசோபே (திரும்பச்சமைத்த உணவு) 
Recipe உணவுப்பொருட்பட்டியல், பாகமுறை 
Reconstituted milk திரும்ப ஆக்யேபால் 
Red cabbage : .  செங்கோவா 

- currant செங்கறன்றுப்பழம் 
onion வெங்காயம் 

Reducing diet உண்டிகுறைத்தல் 
sugar தாழ்த்தும்வெல்லம் 

Refined sugar விளக்கிய சீனி 
Refreshments சிற்றுண்டி 
Refrigeration குளிரேற்றல் 
Refrigerator குளிரேற்றி 
Refuse bin. அழுக்குத் தொட்டி 
Relevé (course) இரலவே (கை) 
Relish சுவையூட்டி, 
Remove (course) இரிமூவு (சிலை) 
Rendering fat கொழுப்பு உருக்குதல் 

Rennet இரனெற்று 
Rennin இரனின் 

Resistance to disease நோய்நேராத் தடை 
Reproduction இனம்பெருக்கல் 
Respiration calorimeter சுவாசக்கலோரிமானி 
Restaurant சிற்றுண்டிச்சாலை 
Retarded growth குன்றியவளர்ச்சி 
Revolving cake stand கேக்குச் ௬மல்தாங்க 
Rhodopsin (visual purple) இரடொட்சின் 
Rhubarb உரூபாப்பு 
Rib விலாவிறைச்சி 
Riboflavin இரைபோவிளேவின் 
Ribbon cake பன்னிறப்படைக்கேக்கு 

Rice அநிசி, சோறு 
beetle நெல்வண்டு 

polishings SAG 
weevil அந்து 

Rich cake அதிரசக்கேக்கு 
Rickets என்புருக்கநோய்
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Royal custard 

icing 

Rubber scraper 

English Tamil 

Ridge gourd கருக்குப்பீர்க்கு 

Rigor mortis தூண்டற்கமையாவிறைப்பு, மரணவிறைப்பு 

ணம் தோல், தோடு, பட்டை 

Ring வளையம், மோதிரம் 

Risotto இரிசொற்றோ 

Rissole . இரிசோல் (சுருட்கட்டிலீ-) 

Rissolette சிற்றிரிசோல் 
Roasting சுடுதல், வறட்டல் 

range கனலடுப்பு 

tin வறட்டுதகரம் 

Rock cake கடூவற்கேக்கு 
salt இந்துப்பு 

sugar பாறை வெல்லம் 

Roe மீன் சனை 

Roll சுருள் 

Rolled oats | அவலாக்கிய ஒற்௬ு 

rib of beef சுருட்டிய மாட்டூவிலாவிறைச்சி 

Roller-milled flour உருளையிலிட்டமா 

Rolling out உருட்டித் தட்டையாக்கல் 

. pin உருள்குழவி 

Roly-poly உரோலிப்போலி 

Root vegetable வேர்க்காய்கறி 

Rope in bread பாணில் நால்தன்மை 

Rose apple — சம்புதாவல் 
water பன்னீர் 

Rosella உரசெல்லா (புளிமதுரை) 

Rosemary உரோசுமரி இலை 

Rotary beater சுழலடிகருவி 

Roti-plate தோசைக்கல் 

Rough puff pastry பொங்கலே முரட்டுமாப்பசை 

Roughage . மூரட்டூண், ஐதுத்தீன் 

Round of beef மாட்டுத்தொடையிறைச்சி 

Rounded. dessertspoon ஈற்றுணாவட்டக்கரண்டி. 

Roux உறா 

உறோயல் பாற்கூம் 

உறோயல் வெல்ல அலங்கரிப்பு 

இறப்பர்ச்சுரண்டி,
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Rubbing-in (method of cakemaking) 

‘Rump of beef 

Run-out sugar work 

Rusk 

Russian service 

Rye 

S 

Saccharine 

Saccharometer (syrup gauge) 

Saccharose 

Saddle of mutton 

Saddle quern 

Safety valve’ 

Saffron 

Sage 

Sago 

Salad 

. ' basket 

cream 

dressing 

Salamander 

Salami 

Salmon 

Salpicon 

Salsify 

Salt 

and pepper box 
container .. 

shakers- 

cellar 

Salted nut 

Salting 

பிசைதல் முறை 

மாட்டு மீந் தொடையிறைச்சி 

படரும் வெல்லத் திரவவேலை 

இறசுக்கு, மடத்தல் 
இரசியப்பரிமாறல் 

கம்பு, இறை 

சக்கரீன் 

- சக்கரோமானி (பாகுமானி) 

சக்கரோசு 

ஆட்டுப் பின்முதுறைச்சி 

ஆட்டுக்கல் 

காவல்வாயில் 

மஞ்சள் 

. - சேச்சிலை 

சவ்வரிசி 
. ட்டு . 

இங்குழம்பு, சலா gé@eng 

சலாதுக்கூடை 

சலாதுப்பாற்சாரம் 

சலாதுச்சுவையாக்ி 

. OESE Hach 

OLD 

சமன் 

சற்பிக்கொன் 

சலி௫சிபி 

உப்பு 

உப்புமிளகுப்பெட்டி 
உப்புமிளகுகொள்கலன் 
உப்புமிளகு தூவிகள் 

உப்புப்பெட்டி 

"உப்பிட்ட பருப்பு 

உப்பிடல்



English 

149 

Tamil 
  

Sandwich 

loaf 

spread 

Sapodilla 

Sardine 

_ Saturated fatty acid 

Satuce 

boat 

Saucepan | 

Saucer | 

Sauerkraut 

Sausage 

roll 

Sauteing 

Savarin 

Savoury 

Scalding 

Scalded milk 

Scales 

Scalloped fish 

Scaly dermatitis 

Scone 

Scoop (for flour) 

Scotch broth 

Scrag of mutton 

Scrambled egg 

Scullery — 

Scummer . 

- Scurvy 

Scutellum 

: Searing 

Seasoned flour . 

Seasoning . 

Seaweed 

Second class protein 

Sedentary occupation 

Seed cake 

a
 

சாண்டுவிச்சு, பாண்படை 

சாண்டு விச்சு அடுக்கு 

சாண்டுவிச்சப்பசை 

சப்படில்லா 

சாடீன் 

நிரம்பிய கொழுப்பமிலம் 

சுவைக்கூட்டு ் 
சுவைக்கூட்டுவள்ளம் 

சோசுப்பன் 

பீரிசு, தகழி 

கோவா ஊறுகாய் 

சோசேச்சு 
சோசேச்சுச்சுருள் - 

வதக்குதல் 

கோப்பிக்கேக்கு 

சுவையூண் 

வெதுப்புதல் 

வெதுப்பிய பால் 

செதில்கள், தராசு 

உரொட்டித்துணுக்கு மூடிய மீன் 

செதில் தோஜனோய் 

கோதுமையுரொட்டி 

குடைகரண்டி 

கொச்சுவிறாத்து 

ஆட்டின் கழுத்திறைச்சி 
முட்டைவறை 

கமுவுதொட்டி. 

தெளிகரண்டி 

Gaal pms 

சிறுபரிசை 

வறட்டல், தீய்த்தல் 

. சுவையிட்டமா 

உப்புமிளகு 

கடற்பாசி, சாதாமை 

இரண்டாம் நிலைப்புரதம் 

இருந்தவிடத்து வேலை 

விதைக்கேக்கு
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Seedless raisin விதையில் முந்திரிகைவற்றல் 

Seer fish அருக்குழாமீன் 

Seething meat இறைச்சி அவித்தல் 

Self-raising flour தானாகப்பொங்கும் மா 

service தற்பரிமாறல் 

Semi-solid diet பாகந்திண்மப்பத் தியம் 

Semolina QeGur@y, Anonra, GMeoored 

Separated milk கொழுப்பு வேறாக்கிய்பால் 

Separators Caima@acn 

Service பரிமாறல் 

Serviette உணவுக்கைக்குட்டை 

Serving பரிமாறலளவு 

Sesame எள்ளு 

Setting the dough . பாணின் முதற்புளிப்பு 

sponge பாணின் முத ற்புளிப்பு 

Shallot வெங்காயம்... 
Shallow fat frying சிறிதெண்ணெயிற் பொரித்தல் 

Shark சுறா 

liver 91 . சுறாவீரனெய் 

Sheep . ... செம்மறியாடு 

Sheep’s p uck செம்மறியாட்டு நெஞ்சுறுப்பிறைச்சி 

Sheet gelatine தாரநன்பசை 

Shell egg கோதினுள்முட்டை 

fish ... இப்பிமீன், ஒட்டுமீன் 

. Shepherd’s pie அரைத்த இறைச்சியிட்டமாக்கோது 

Sherbet சறுவத்து ் 

.Shew bread யூதர்ப்பாண் 

Shin of beef மாட்டுக்காலிறைச்சி 

Shirred egg பாலிலிட்ட முட்டைவறை , 

Short bread தொறுங்குபாண் 
cake நொறுங்குங்கேக்கு 
crust pastry நொறுங்குமாப்பசைக்கோது 

eats சிற்றுண்டிகள் 

Shortening கொழுப்பு 

Shoulder of mutton ஆட்டுத் தோளிறைச்ச 

Shredded wheat கோதுமைத்துருவல் 

Shredder துருவுகருவி
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Shredding துருவுதல் 

Shrimp கூனியிறால் 

Shrinking of meat இறைச்சிசுருங்கல் 

Silicon சிலிக்கன் 

Silver dragée வெள்ளிமணி 

Silverside of beef மாட்டின் €ழ்த்தொடையிறைச்சி 

Sifting அரித்தல் 

Simmering மளமளக்கவிடுதல் 

Simnel cake சிமினற்கேக்கு 

Sinew நார் 

Singeing பொசுக்கல் 

Sink கமிநீர்த்தொட்டி 

tidy கழிநீர்த்தொட்டிவடி 

Sippet பாண்துண்டு 

Sirloin of beef மாட்டப்பின்முதுிறைச்சி 

Skewer நீண்டகோல் 

Skillet தாய்ச்சி 

Skim milk பாற்சாரம் நீக்கெபால் 

the fat கொழுப்பு நீக்குதல் 

Skinning rabbit குழிமுயல் தோலுரித்தல் 

Slice of bread பாண்தண்டு 

Slotted spoon துளையிட்ட கரண்டி 

Slow oven - _மந்தக்கனலடுப்பு 

Smoke jack சுழல்சட்டச்சுழற்றி 

vent புகைபோககி 

Smoked fish புகையூட்டியமீன் 

Smokeless fireplace புகையில் அடுப்பு 

Smoking temperature புகைக்கும் வெப்பநிலை 

Smorgasbord சுமோகசுப்போட்டு 

Snack . சிற்றுணா 

Snakegourd புடோலங்காய் 

Snap closure அமர்த் திமூடி 

Snipe சினைப்பு, காடை 

Soda சோடா 

_ bread சோடாப்பாண் 

‘syphon சோடா நீரிறக்கி 

Sodium சோடியம்
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Sodium bicarbonate சோடிய மிருகாபனேற்.று 

carbonate சோடியங்காபனேற்று 

் nitrate சோடியதநைத்திரேற்று 

nitrite சோடியநைத் திரைற்று 

silicate சோடியஞ்சிலிக்கேந்.று ௪ 

Soft ball degree மெல்லுருண்டைப்ப தம் 

boiled egg மெல்லவியல்முட்டை 
drink வெறிக்காப்பானம் 

sugar மாச்சீனி 

Sole சோல்மீன் 

Solid fuel cooker விறகடுப்பு, திண்ம எரிபொருளடுப்பு 

Solvent power கரையும் வலு 

Soot சுடர்க்கரி 
Sorbet .சோபேற்று 

Sore mouth வாய் அவியல் 

Sorghum இறுங்கு 

Souffié சூப்பிளே 

Soup சூப்பு 

bowl சூப்புத் தகழி 
tureen சூப்புத்தகழி 

Sour cream புளிப்புப்பாற்சாரம் 

milk புளிப்புப்பால் 

sop புளியன்ன நுணா 

Sousing 'வின்னாரியில் ஊறவைத்தல் 

South Indian millet குரக்கன் 

“ Soya bean சோயா அவரை 

Spaghetti பகற்றி 

Spanish onion பம்பாய் வெங்காயம் 

Spare rib of pork பன்றி ஏரியிறைச்ச 

Spawn மீன் முட்டை 

Special diet ~ இறப்புப்ப |S Oud 

Species .. இனம் # 

Specific dynamic action of food உணவின் தன்னியக்கவிசைத் தொழிற்பாடு 

Specimen diet மாதிரிப்பத் தியம் னு 

Spice வாசனைச்சரக்கு ப 

‘Spinach பசளி
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Spirit lamp 

Spit iron 

- Split pea 

Sponge cake 

roll 

sugar 

Spongy gums 

Spore 

Sprat 

Spring balance 

of pork (belly) 

onion 

Sprinkling with flour 

Sprouting: of grain 

'. Sprue 

Spun sugar 

Spur 
Squash 

Squeezer 

Stainless steel sink unit 

Stale bread 

Standard bread 

unit 

Staple food 

Starch 

mould 

Starchy food 

Steak 

Steam cooker 

valve 

Steamer 

Steaming 

. Stearic acid 

_ Stearin 

Steel knife 

' Steeping 

Stencil 

மதுசாரவிளக்கு 

இரும்புக்குத்துக்கோல் 

பருப்பு 

'பஞ்சுக்கேக்கு 

பஞ்சுக்கேகக்குச்சுருள் 

பஞ்சுவெல்லம் 

. சீழ்க்கழிவுமுரசு 

வித்தி 
நெய்த்தோலி 

விற்றராசு 

பன்றிவயிற்றிறைச்சி 

வெங்காயத்தாழ் 

மா தூவல் 

தானியம்முளைகொள்ளல் 

புரூ 

பம்பாய்மிட்டாய் 

போர்முள் 

பழப்பானம் 

பிழிகருவி 
கறையில் உருக்குக்கமுவு தொட்டித்தொகுதி 

நாட்பட்டபாண் 

நியமப்பாண் 

நியமவலகு 

முக்கயெவுணவு 

மாப்பொருள் 

மாப்பொருளச்சு 

மாப்பொருளுணவு 

தடித்த இறைச்சித் துண்டு 
கொதிநீராவியடுப்பு 
கொதிநீராலி வாயில் 

கொிநீராலவிப் பாத்திரம் 

கொதிநீராவியில் அவித்தல் 

இரிக்கமிலம் 

Suis 

உருக்குக்கத்தி 
ஊறவைத்தல் 

உருவரைதகடு
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Sterility மலடாகுதன்மை 
Sterilized milk = இிருமியழித்தபால் 

Sterilization இருமியழித்தல் 

Stewing | மெல்லவியல் 

Stiff froth விறைத்ததுரை 

Stimulant . .. ஊக, தூண்டி 

Stimulation of appetite . பிணக்கம் 

Stippling புள்ளிவிழல் 

Stirring கலக்கல் 

Stock அலியனீர் ; 

pot அலியனீர்ப்பானை 

Stoned date வித்துநீக்கெ பேரீச்சம்பழம் 

Stone-milling . His so 

Storage சேமிப்பு 

type cooker சேமிப்புவகை அடுப்பு 

Stores களஞ்சியம், இருப்புப் பொருள்கள், 

Stove அடுப்பு 

Strainer வடி 

Strawberry துரோபெரி 

Streaky bacon விவரிப்பேக்கன் 

Stringhopper இடியப்பம் 

mat oe இடியப்பத்தட்டு 

mould இடியப்ப உரல் 

Strudel துருடல் 

Stuffed date திணித்த பேரீச்சம்பழம் 

Stuffing . இணித்தல். 
Stunting of growth “e வளர்ச்சி குன்றல் 

Sturgeon தேசன்மீன் 

Sucrose FE ECE 

Suet சுவெற்றுக்கொழுப்பு _ 

pastry சுவெற் றுக்கொழுப்பு மாப்பசை 

pudding சுவெற்றுக்கொழுப்புப் புடின் 

Sugar boiling iy. வெல்லங் கொதித்தல் 

candy ௦ கற்கண்டு 

cane உட கரும்பு 

molecule வெல்லமூலக்கூறு 

॥
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paste (gum paste) வெல்லப்பசை 

scraper வெல்லந்துருவி 

thermometer வெல்லவெப்பமானி 

tongs வெல்லக்குறடு 

Suki yaki சுக்கயோக்கி 

Sulphite சல்பைற்று 

Sulphur கந்தகம் 

dioxide கந்தகவீரொட்சைட்டு 

Sultana சுலுத்தானா 

Sun-drying LOS Sit 

Superficial erosion of tongue நாக்கின் வெளிமட்ட அரிப்பு 

Supermarket பெருஞ் சந்தை 

Supper இராப்போசனம் 

Surface area மேற்பரப்பு 

evaporation மேற்பரப்பு ஆவியாதல் 

Surplus மிகை 

Swab ஒற்றுபொருள் 

Swede சுவீட்டுக்கங்கு 

Sweetbread சதையச்சுரப்பி 
cummin நற்சீரகம் 
meats இனிப்பு வகைகள் 
potato வத்தாலங்கிழங்கு 

Swiss meringue icing சுவிசமெறான் வெல்லவலங்கரிட். , 

roll சுவிசுச்சுருள் 

Synthetic diet தொகுப்புப்பத் இயம் 

Syrup இம்பாகு 

T 

T. bone steak “1” தி. உரு இறைச்சித்துண்டு 
Table appointments மேசைக் குரியவை 

decoration. மேசை அலங்காரம் 

@hédte service போசனசாலைச்சேவை 

fork Broce (pot @FSET SCG. 

glass மேசைக்கண்ணாடிக்குவளை
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knife மேசைக்கத்தி 

linen மேசைவிரிப்புவகை 

silver மேசை வெள்ளிப்பாத்திரவகை 

setting மேசை அமைத்தல் 

spoon மேசைக்கரண்டி 
top cooker மேசை மேலடுப்பு 

Tabloid குளிகை 

Tamarind புளி 

Tammy a sauce சுவைக்கூட்டுவடித்தல் 

Tangerine நாரத்தை 

Tannic acid தானிக்கமிலம் 

Tannin SONG 

Tapioca மரவள்ளி 

Target of mutton ஆட்டின் நெஞ்சிறைச்சி 

Taro root தரோக்கழங்கு 

Tarragon leaf குரக்கன் இலை 

Tart மாப்பசைச் அவையூண் 

Tartaric acid தாத்தாரிக்கமிலம் 

Tartlet மாப்பசைச்சிற்றூண் 

Tea kettle தேய்னீர்க்கேத்தல் 

plate தேய்ப்பாத்திரத் தொகுதி 

pot தேய்ப்பீங்கான் 

set தேய்ப்போச்சி 

spoon தேய்க்கரண்டி 

ட தேய்த்தாழி 
Teal ஆரத்தாரா 

Template வெட்டியமாதிரியுரு 

Tender cut of meat 

Tenderizer 

Tenderizing ham 

Tendon 

bundle 

Tepid 

Tetany 

Texture 

Thawing food 

Therm 

Thermos flask 

மென்மையான இறைச்சித்துண்டு 

மென்மையாக” 

பன்றித் தொடையிறைச்சி மென்மையாக்கல் 

சிரை 
சிரைக்கட்டு 

இளஞ்சூடான 

துசைச்சுருங்கல், தசைத்துடிப்பு 

இழையமைப்பு 

உணவு விறைப்பு நீக்கல் 

தேம் 

வெப்பக்குடுவை
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Thiamine தயமின் 

Thick flank of beef மாட்டின்தடித்த விலாவிறைச்சி 

milk-of coconut தேங்காய் முதற்பால் 

Thin flank of beef மாட்டின் மெல்லிய விலாவிறைச்சி 

milk of coconut இரண்டாம் தேங்காய்பால் 

Thorny brinjal வட்டுக்கத்தரிக்காய் 

Thread work in sugar வெல்ல நூல்வேலை 

Thyme தைமிலை 

Thyroid gland கேடயச்சுரப்பி 

Thyroxine தைரொட்சின் 

Timbale தம்பால் 

Time and motion study நேர-இயக்க அறிவு 

‘Tinder எளிதிற்றிப்பற்று பொருள் 

10%. எளிதிற்றீப்பற்றும்பெட்டி . 

Tinned milk தகரத்திலடைத்தபால் 

Tinning ,தகரத் திலடைத்தல் 

Toad-in-the hole மாப்பசையிற் சொசேச்சு 

skin தவளைத் தோனோய் 

Toast வாட்டியபாண் துண்டு 

water வாட்டியப்பாண் ஊரறியநீர் 

Toaster வாட்டி 

Toasting bread பாண் வாட்டுதல் 

fork வாட்டுங் கவர் 

Tocopherol தொக்கபெரோல் 

Toffee தொமீ 

Tomato sauce தக்காளிச் சுவைக்கூட்டு 

Topside of beef மாட்டின் மீந்தொடையிறைச்சி 

Torte தோற்றுக்கேக்கு 

Tortilla சோளவுரொட்டி 

. Tough meat வலித்தவிறைச்சி 

Tournedos மென்மையான மாட்டிறைச்சித் துண்டு 

Toxaemia குருதிநஞ்சாதல் 

Toxin தொட்சின் 

அற்ப மூலகங்கள்.
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English 
  

Bombay duck curry 
toast- 

Boondhi 

Boortha 

Boroa 

Broeder (Breudher) 

Brinjal phai 

Buriyani 

Buttermilk soup 

Cabbage rice 

Chappathi 

Coconut rice 

soup 

Coppa-pittu 

Curd pachadi 
vadai 

rice 

Dry curry 

' Egg hopper 
rice 

Falootha 

Tamil 

Traditional dishes வழமையான உணவுகள் 
Adduku roti அடுக்கு ரொட்டி 
Aggala அக்களை 

Aluva அலுவா 
Agmbul thiyal புளிக்குழம்பு 
A mi ஆசுமி 
A iraha அதிரசம் 
Bajji பச்சி 

Basket rice கூடைச்சோறு 

Beef badun மாட்டிறைச்சிப் பொரியல் 

smore ் மாட்டிறைச்சி வெள்ளலவியல் 

vindaloo . வின்னாரியிற் சமைத்த மாட்டிறைச்சி 

Bibikkan பிபிக்கம் 

Blachan பிளசன் 

Boli போளி 

Bolo de coco தேங்காய்ப்பூக் கேக்கு 

el eats போலிபியாடோ டுக்குக்கேக் 
Bolo folhado an ty HOSS 2 

பம்பாய்க் கருவாட்டுக் கறி 
வாட்டிய சுவைப்பாண் துண்டு 

பூந்தி 
பூதா, புரட்டற்கறி 

போறா, இறவைவிசுக்கோத்து 

சுவைப்பாண், புரூடர் 

கத்தரியச்சாறு 

புறியாணி 

மோர்க்குழம்பு 

கோவாச் சோறு 

சப்பாத்து 

தேங்காய்ச் சோறு , 

பாற்சொதுி 

கோப்பைப்பிட்டு 

கயிர்ப்பச்சடி 
குயிர்வடை  - 

தயிர்ச்சாதம் 

வறட்டற்கறி 
முட்டையப்பம் 

முட்டைச் சோறு 

பாற்பாகு
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English Tamil 
  

(Traditional) dishes 

Firni டட, ... பிரினி, இனிப்புச் சோறு 
Fish mole . - 2. மீன்வெள்ளைக்கறி 
Flattened rice 2௮ -... அவல் 

Foguete டவ . . கூம்புசிற்றுண்டி 

Foogath .. .. தாளித்தமரக்கறி 

Fried egg curry Bin .. பொரித்த முட்டைக்கறி 

Fried rice : a5 ... தாளித்த சோறு 

Frikkadel oe -- கிறு உருண்டைக் கட்டிலி௪ 

Ghee rice ன (2. தெய்ச்சோறு 
Gingelly ball és . .. எள்ளுருண்டை 

Gotu rice க .... நீற்றுப்பெட்டிச்சோறு 

Green gramkavum.. .. பாசிப்பயற்றம் பணிகாரம் 

Godamba-roti ன் . .. கோதுமையுரொட்டி 

Golden rice er .. பொற்சோறு , ் 

Ground sambol Le ... அரைத்த சம்பல் 

Gulab jamun . .... குலச்சமுன் 

Halape i .. அலப்பே 

Hopper வட்... அப்பம். 

டய வட . Qrod 
Ijzer koekjes ns ... -ஐசக்கொக்க£சு , 

Imbul milk rice . +. வாழைமடற்பாற்சோறு 

Jaggery cake .. L. கருப்பட்டிக்கேக்கு 

Jelabi இ இ .. சிலேபி, தேங்குழல் 

Kaludodol 28 .. கரிய தொதொல் 

Kavum . + ... கவுன், பணிகாரம் 

Kebob .- .. கெபோ 

Kedgeree be .. பருப்பிட்டசோறு 

Kesari 5 .. கேசரி 

10 கு ... ,. கொண்டைப்பணிகாரம் 

Kooftah . .. இறைச்சி யுருண்டைக் கறி. ் 

Kool a, 1. கூழ் ் 

Korma ws .. தமயிர்க்கறி 

Kul-kul : .. சிப்பிசோதி 
Laddu ் 'இலட்டு 
Lemon rice oe .. நீர்ச்சோறு 

Leveriya as a, இடியப்பப்பலகாரம் 

183——-J. N- RB, 25438 (8/58)
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English Tamil 

Lime pickle temperado தாளித்த எலுமிச்சம்பழ ஊறுகாய் 
1்ரன நிறமி] மரா ஈரற்கறி 
Mango rice மாங்காய்ச்சோறு 

Masala vadai மசாலவடை 
Milk dodol பால்தொதொல் 

‘Tice பாற்சோறு 

Moulded rice சண்ணச்சோறு ் 
Murukku முறுக்கு 
Muscat மசுக்கெற்று 
Mustard fish கடுகுமீன் கறி 
Mutton black curry ஆட்டிறைச்சிப் பாற்பொரியல் 
Mysore pak மைசூர்ப்பாகு 
Omapodi ஒமப்பொடி 
Padre curry பாதிரிக்கறி 
Pagoda பகோடா 
Pana kavum சீப்புப்பணிகாரம் 
‘Pani pol சீனிப்பாணியிட்ட தேங்காய்த் துருவல் 
Papadam அப்பளம், பப்படம் 
Paratha பராட்டா 
Pasong கூம்பிலிட்ட பாணிச்சோறு 
Payasam பாயாசம் 
Pente frito சிப்பி சோ௫ 
Pepper water மிளகுநீர் 
Pickled fish உப்பிட்டமீன் 
Picnic rice பயணச்சோறு 
Pilau பிலெள 
Pilgrim rice கட்டுச்சோறு 
Pittu பிட்டு 
Poffertje பொங்யே மாப்பலகாரம் 
Pork red curry . பன்றியிறைச்சிக் குழம்பு 
Potato budge உருளைக்கழங்குப்பச்ச 
Pudda fish புளியிட்ட மீன் 
Puri பூரி: 
Rasgolla இரசகுல்லச 
Rijsttafel சோறுங் கறியும் 
Roti .-. உரொட்டி 
Sago dodol சவ்வரிசித் தொதோல்
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English. . Tamil 

Sambar © சாம்பார் 

Sanchow சஞ்சா 

Sathe curry ஈர்க்திற்குத் திய இறைச்சி 

Seenakku இண்ணப்பணியாரம் 

Seeni Sambol சினிச்சம்பல் 

Shoeflower sambol 

Stringhopper . 

pilau 

Suikerbrood. 

Tamarind fish 

rice 

Tender jak pickle 

Thawttel 

Uppuma 

Wafel 

Wandu hopper 

Wheel wafile 

Yellow rice 

Zarda 

Tragacanth 

Treacle 

Tree tomato 

Trencher 

Trichiniasis 

Trifle 

Tripe 

Trivet 

Tropical sprue 

‘Trotters 

Trout 

Trufile 

Trussing a fowl 

Trypsin 

- Tube pan 

Tuber 

Tuberculin-tested cow 

ன் Tuberculosis bacillus 

செவ்வரத்தம்பூச் சம்பல்: 

இடியப்பம் 
இடியப்பப்பிலெள 

இனிப்புப்பாண் 

பழப்புளியிட்டமீன் 

புளிச்சாதம் 

பலாக்காய்ச்சாறு 

துவட்டல் 

உப்புமா 

வாப்பல் 

குண்டப்பம் 

சில் லுக்கொக்சேப்பணிய £ரம் 

மஞ்சட்சோறு 

சரக்குச்சோறு 

தகசாந்து 
பாணி 

மரத்தக்காளி 

தடித்த வட்டப்பாண் 

'இரிக்னொசிசு வியாதி 

கேக்குப்புடின் 

குடல். 

தாங்கி 

அயனமண்டலப்புரு 

மிருகக்கால் 

இரெளத்து மீன் 

இரபிட் காளான் 

சமையற்கோழி சேர்த்துக்கட்டல் 

இரிச்சின் 

இடைக்குழாய்த்தாழி 
முகழ் 
தூபக்இளுக்குச் சோதித்தபசு 

கசநோய்ப்பசில௬, கோலுருக்கிருமி
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U 

Ulceration 

Ultra-violet light 

Unavailable carbohydrate 

Underdone meat 

Underweight 

Undulant fever 

Unit 

_ Unleavened bread 

Unpolished rice 

Unsaturated fatty acid 

_Upside-down cake 

Urid dhal 

Utensil 

Utilization of protein 

  

புண்ணாதல் 
\ 

ஊதாக்கடந்த ஒளி 
பயன்பட முடியாத காபோவைதரேற்று 

அரைகுறையாகச் சமைத்த இறைச்சி 

குறைவு நிறை 
முறைக்காய்ச்சல் 

அலகு 
பிரையிடா அப்பம் 

இட்டா அரிசி © 

நிரம்பாக் கொழுப்பமிலம் 

மேல் ழோன கேக்கு 

உளுந்து 

இயற்று 
புரதப்பயன்பாடூ 

 



  

Sue இ ரப்பு ப்! சை 

'வினிஈரெற்றுப் பரட். 

_ 

.. வியத்திரோல் : 
இரொட்?ன் 

பண்றதை உயிர்ச்சத்துத் Osi 
உயிர்ச்சத்துப்போக அளவு 2 
“” இன உயிர்ச்சத்துக்கள் 
உயிர்ச்சத்இட்டமாசரின்  
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English © Tomil 

Ww 

Wafer வேவர் விசுக்கோத்து 

Waffle வாபிள் உரொட்டி 
iron வாபிள் தட்டு 

Waiting at table உணவு மேசைச் சேவை 

Wall fireplace சுவரிடையமைத்த அடுப்படி 

Walnut மூட்டி வாதுமை 

Warming plate வெப்பமாக்குந்தட்டு 

Waste water கழிவுநீர் 

Water balance of body உடலின் நீர்ச்சமநிலை . 

Water bath container நீர்த்தொட்டிக்கொள்கலன் — 
boiler நீர்ச்கொதிகலன் 
chestnut - நீர்சேர்வாதுமை 

cress ன நீர்சேர்திறெசிலை 
glass (sodium silicate) pbréscneng. (Gerig.ues Ad éCahm) 
jug டு நீர்ச்சாடி 

melon வத்தகை 

pumpkin பூசினிக்காய் 
requirement of body உடம்பின் நீர்த்தேவைப்பாடூ 

soluble நீரிற்கரையுமியல்புடைய 

Waxed paper மெழுகட்டதாள் 

Wedding cake மங்கலக்கேக்கு 

Weevil 

Weight-height-age tables . 

Weights and measures 

Welsh rarebit 

Whale oil 

Wheat 

germ 

Whey 

Whipping cream 

Whitebait 

White cummin seed 

of egg 

sauce 

Whiting 

Whole grain 

அந்து, அரிவண்டு 

நிறை, உயரம், வயது பற்றிய வாய்ப்பாடு 

நிறையும் அளவையும் 

வெலுசுச்சுவையுணவு 

இமிந்லைநெய் 
கோதுமை 

கோதுமைரநாளை 

மோர்த்தெளிவு 

பாற்சாரமடித்தல் 

வயிற்பெயிற்றுமீன் 

வெண் சரகம் 

முட்டை வெண்கரு 

பெண்சுவைக்கூட்டு 

வைற்றிங்குமின் 

முழுத்தானியம். ’
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Tamil 

Whole meal flour முழுத்தானியமா 
milk நிறைபால் 
wheat meal முழுக்கோதுமைமா 

Wild duck காட்டுத்தாரா 

Wine decanter உவைன்வடிகருவி 

‘Wines and spirits 
Ale 

Amontillado 

Barsac 

Beer 

Bitters 

Bordeaux 

Brandy 

Burgundy 

Chablis 

Champagne , 

Chianti 
Cider 

Claret 

Cognac 
Gin 

Graves 

Hock 

Madeira 

Marsala 

Moselle 

Muscatel 

Port 

Rum 

Sauterne 

Sherry 

Stout 

Tarragona 

Toquay 

Vermouth 

Vodka 

Whisky 

Wing pinion of fowl 

rib of beef 

Winged yam 

Winnowing fan 

Wishbone 

உவைன் மதுசாரவகை 

ஏல் 

அமொத்திலாடோ 

பாசாக்கு 

பீர் 

பிற்றர் ° 
போடோ 

, விறண்டி 
பேகண்டி 

சபிளி 

. சஎம்பேன் ட ப்ட் டட. 

இியாந்தி 
... சைடர் 

Bon po) 
கொக்இனாக்கு 

சின் 

கிறாவு 
ROG 
மதீரா 

மாசலா 

மொசெல் 

மசுக்காற்றெல் 

போட்டு ் 

இறம் 
சோற்றேண் .. 

செரி 

தவுற்று 
கரகோணா 

தொக்கே 

வேமது 

உவொட்கா 

விசுக்க 

கோழியின் சிறகிறைச்சி 
மாட்டு முதுகிறைச்சி 

சிறைக்கிழங்கு * 

FONG ன 

கோழி நெஞ்செலும்பு
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English Tamil. 

Wire rack கம்பித்தட்டு 

spoon கம்பிக்கரண்டி. 

Working surface வேலைசெய்யும் பரப்பு 

Wood-apple விளாம்பழம் 

cock காட்டுக்கோழி 

stove மரவடுப்பு 

Wooden spoon மரவகப்பை 

Worcester sauce ஊசுத்தர்ச்சுவைக்கூட்டு 

6 

4 

Xanthoproteic test சாந்தோப்புரதப்பரிசோ.தனை ' 

_ Xerophthalmia உவர்க்கண்தோய் 

Y 

Yam இழங்கு 

Yeast நொதி 

். Yoghourt Opn Os sure 

Yolk ofegg . முட்டைமஞ்சட்கரு 

Yorkshire pudding யோச்சயர்ப்புடின் ' 

Yule log யூல்லொக்கு, நத்தார்க்குற்றி 

Z 

Zabaglioni சபலியோனி 

Zein. சீன், சோளப்புரதம் 

Zest தோடந்தோல் 

Zine சிங்கு, நாகம் 

Zwiebach இருமுறைவாட்டியபாண்



GLOSSARY OF HOME MANAGEMENT 

மனையாட்சிச் சொற்றொகுதி 

  

Linglish Tamil 

A 

Abrasive உரோஞ்சி 

Absorbent உறிஞ்ச 

Accessories துணைக்கருவிகள் 

Acetylene gas அசற்றலீன்வாயு 

Acid அமிலம் ட ச 

Adsorption of dirt அமுக்குமேன்மட்டத்தொட்டல் 

Agate _ அகேற்று 

Air brick காற்றுத்தொளைச் செங்கல் 

conditioning | காற்றுச் சீராக்கல் 
humidity காற்றீரப்பதன் 

Airing room காற்நூட்டும் அறை 

’ Alabaster வெண்பளிங்கு 

Alcove மாடம் 

“All-purpose room பன்னோக்கவறை 
table பன்னோக்க மேசை 

Alkali காரம் 

Aluminium silicate அலுமினியஞ்சிலிக்கேற்று 

ware அலுமினியக் கலவகை 

Ammonia அமோனியா 

Andiron விறகுதாங்க 

Anthracite coal அனல்மிகு நிலக்கரி 

Antimacassar எண்ணெய்த்தடைச் சீலை 

Antique தொல் பொருள் 

Apartment குனிஅறை 

Apparatus ஆய்கருவி, உபகரணம் 

Arcade லின்மாடம் 

Arch லில்வளைவு 

Architect’ கட்டடக்கலைஞன் 

Arras tapestry அரசுச்சித் இரத் திரை 

Artificial light செயற்கை ஒளி
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English Tamil 

Asbestos கன்னார் 

Ash சாம்பர் 

tray FMDUTS SLB 

Aspect of a house வீட்டுமுகப்புத் திசை 

Atmosphere வளிமண்டலம் 

Attic இறப்பறை 

Automatic machine கன்னியக்கப் பொறி 

Awning விதானம் 

ந 

Background பின்னணி 

Bakelite பேக்லைற்று 

Balcony உப்பரிகை 

Balustrade சிறுதூண்வரிசை 

Bamboo furniture மூங்கற்றளவாடம் 

Banking account ் வங்கிக் கணக்கு 

Banister சிறுதூண் 

Bar (for cocktails) பானப்டீடம் 

Barn களஞ்சியம் 

Baseboard கதுளப்பலகை 

Basement kitchen நிலவறையடுக்களை 

Basic elements அடிப்படைக் கூறுகள் 

Basin வட்டில் 

Basket ware கூடைவகை 

Bas relief தளத் தோற்றம் 

Bath brick _ மினுக்கு கட்டி, பாதுக்கல் 

house குளிப்புமனை 

room - குளிப்பறை 

fitting குளிப்பறையிணைப்பு 

tub குளிப்புவக்கு 

Bay குடா 

Beam வளை 

Bearing Gur fons
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Bed Double 

Single 

Twin 

Bed-bug 

Bedding 

Bedroom 

Bed-sitting room 

Beeswax 

Belting 

Bench 

Bent-wire holder 

Bentwood construction 

Benzene 

Benzine 

Benzol 

Bevel 

Bidet 

Bill of quantities 

Bird bath 

Black-lead 

Black light 

Blind 

Blonde finish 

Blower 

Blue print 

Board of Trade unit 

Bolster 

Bone china 

Bookcase 

end. 

shelf 

Borax 

Boss 

Boudoir 

Boulle work 

Bouquet 

Bowl 

இரட்டைக் கட்டில் 
ஒற்றைக்கட்டில் 

இரட்டுக் கட்டில் 

மூட்டுப்பூச்சி 
படுக்கை 

படுக்கையறை 

படுக்கையிருக்கையறை 

தேன்மெழுகு 

சுற்றுவார் 

வாங்கு 

வளைந்த கம்பித்தாங்கி 

வளைமரவமைப்பு 

பென்சீன் i 

பென்சைன் 

பென்சோல் 

STIG 
*பிடே 

கணியப்பட்டியல் 

பறவைக் குளிப்பிடம் 

காரீயம் 

காரொளி 

திரை 

பொன்மய நேர்த்தி 

நீலப்பதிவுப்படம் 

வர்த்தகசபையலகு 

நெட்டணை 

பளிங்குச் சீனச்சட்டி 

புத்தகப் பெட்டி 

புத்தக அணை 
புத்தகத்தட்டு 
வெண்காரம் 

குமிழ் 
அந்தப்புரம் 

பூல்வேலை 

பூச்செண்டு 

கும்பா, கண்ணம்
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English 

Box mattress 

spring 
Bracket 

Brass ware 

Breakfast room 

Bric-a-brac 

Brightness ratio 

Bristle 

British Thermal unit 

Bronze 

Broom 

Brunch 

Brush 

Bass 

Blackleading 

Bottle 

Brass cleaning 

Carpet 

Distemper 

Flue 

Floor-polishing 

Hair 

Hearth 

Lavatory 

Ledge 

Long-handle 

Mattress 

Radiator 

Saucepan 

Scrubbing 

Shoe 

Short-handled 

Sink 

Silver-cleaning 

_ Soft-haired 

Stiff 

Tamil 

பெட்டி. மெத்தை 

பெட்டி வில் 

் ஏந்தி 
பித்தளைக்கலவகை 

காலைப்போசனவறை 

அலங்காரத்தட்டூ முட்டு 

துலக்க வி௫தம், பிரகாசவிகிதம் 

ஞதூரிகைமயிர் 

.... பிரித்தானியவெப்பவலகு 

வெண்கலம் 

குரப்பம், துடைப்பம் 

உரமான காலையுணவு 

தூரிகை 

தும்புத்தூரிகை 
காரீயத்தூரிகை 

போத்தற்றூரிகை 

பித்தளை துலக்கு தூரிகை 
கம்பளத்தூரிகை 

இிசுத்தெம்பர்த் தூரிகை 

புகைப்போக்கக்குழாய்த் தூரிகை 

தரைமினுக்குதூரிகை 

கேசத்தூரிகை 

அடிப்புத் தூரிகை 

மலகூடத்துூரிகை 

சுவரோரத்தூரிகை 

நெடும் பிடி.த்தூரிகை 
மெத்தைத் தூரிகை 

கதிர்வீசுகுழாய்த்தூரிகை 

சோசுப்பான் தூரிகை 

தேய்க்குந் தூரிகை 
சப்பாத்துத்தூரிகை 

குறும்பிடி த்தூரிகை 
கழிநீர்த்தொட்டித்தூரிகை 

வெள்ளிதுலக்கு தூரிகை 

மென்மயிர்த் தூரிகை 

உரப்புத்தூரிகை
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sweeper 

English Tamil 

Sweeping அலூடதூரிகை 

Sweeps YoosiGurs®@ $ Files 

Upholstery மனைத்தளவாடத்தூரிகை 

Bucket வாளி 

Budgeting .  வரவுசெலவுத்திட்டமிடல், பாதீடுசெய்தல் 

Buffet uGu 

Built-in-furniture சுவருள்ளமைந்த தளவாடம் 

Bulletin board செய்தியறிக்கைப்பலகை 

Bungalow வங்களா 

Bunk அடுக்குப்படுக்கை 

Bureau பீரோ 

Burl சணுவமைப்பு 

Burnt amber finish தடித்த கபிலைநிறநேர்த்தி 

Buttress அணை 

0: 

Cabin சிற்றறை 

Cabinet சற்றலுமாரி, பேழை 

Cabriole காபிரீயோல் 

Cactus ட் கள்ளி 

Cage-holder (for flowers) . . கூண்டுத்தாழி 

Calcium carbonate (chalk) கல்சியங்காபனேற்று (சோக்கு) 

Camphor-wood chest கற்பூரமரப்பெட்டகம் 

Candelabra செடிலிளக்கு 

Candlestick மெழுகுவர்த் திதாங்க 

Cane பிரம்பு 

Canopy வானி, விதானம் 

Capital (of pillar) (தூணின்) தலை 

Carbon disulphide காபனிருசல்பைட்டு 

. ஸேறல் கம்பளம் 

laying கம்பளம் பதித்தல் 

soap கம்பளச் சவர்க்காரம் 

கம்பளத் துடைப்பம்
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English Tamil 

  

Carpet (types) 
Axminster 

Brussels 

Chenille 

Chinese 

Cut pile 

Felted 

Flat weave 

Indian 

Loop 
Oriental 

Persian 

Rag 

Uncut pile 

Velvet 

Wilton 

Carving 

Cast iron 

Caster 

Cavity walls (double walls) _ 

Ceiling 
Cellar 

Cellaret 
Cellophane 

Celluloid 

‘Cement paint 
Central heating 

Centre of interest 
activity 

‘Centrepiece 

Ceramics 

Cesspool system 

Chain pull 

Chair 

Aeroplane 

Arm 

Bannister back 

Barrel 

Basket 

கம்பளவகைகள் 

அற்சு மினித்தர்க்கம்பளம் 

பிரசற் கம்பளம் 

சீனீற் கம்பளம் 

சீனக்கம்பளம் 

வெட்டடுக்குக் கம்பளம் 

உரோமம் அழுத்திய கம்பளம் 

கட்டைநெசவுக் கம்பளம் 

இந்தியக்கம்பளம் 

தடக்கம்பளம் 

குணபலக்கம்பளம் 

பாரசீகக்கம்பளம் 

கந்தைக் கம்பளம் 

வெட்டாவரடுக்குக்கம்பளம் 

வெல்வெற்றுக்கம்பளம் 

உவிற்றன கம்பளம் 

செதுக்கல் 

வார்ப்பிரும்பு 

உருளை 

இரட்டைச்சுவர் 

பாவு 

நிலவறை 

நிலச்சிற்றறை 
செலோபேன் 

செலு லோயிட்டு, மரத்தாதுக் கூட்டு 

சீமந்துப் பூச்சு 
மைய வெப்பமாக்குகை 

கவர்ச்சிமையம் 

ஊக்க மையம் 

மையட்டூபொருள் 

வனைதற்கலை 

கழிநீர்க்குழிமுறை 
சங்கலி இழுவை 

கதிரை, நாற்காலி 
விமானக் கதிரை 
கைதாங்கிக் கதிரை 
சிறுதூண் சாய்வுக்கதிரை 
மீப்பாக் கதிரை 

கூடைக்கதிரை
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English Tamil 

(Chair) _ 

Bentwood வளைந்த மரக்கதிரை 
Camel back ஒட்டக வளைவுக் கதிரை 

Cane பிரம்புக்கதிரை 

Channel back குழிச்சாய்வுக் கதிரை 

Club களரிக்கதிரை 

Comb back சப்பு வடிவக்.கதிரை 

Conversation உரையாடற்கதிரை 

Deck கப்பற்றமக் கதிரை 

Easy சாய்வணைக்க இரை 
Fan back விசிறிவடி.வக் கதிரை 

Fiddle back பிடில் வடிவக் கதிரை 

Folding மடிப்புக்கதிரை ் 

Garden. தோட்டக்கதிரை 

Interlocking herat இணைவிதயக்க இரை 

Ladder back எணிவடிவக்கதிரை 

Loop back தடவடிவக்கதிரை 

Lounge சாய்வுக்கதிரை 

Lyre back யாழ்வடிவக்க திரை 

Occasional சாதாரண 

Porch முன்றிற் கதிரை 

Ribband back நாடாவடிவ 

Rocking ஆடுகதிரை 

‘Sedan பல்லக்குக்கதிரை 

Shield-shaped பரிசைவடிவக் கதிரை 

Splat back சலாகைவடிவக் கதிரை 

Spoon back கரண்டிவடிவக் கதிரை 

Stacking அடுக்கற் கதிரை 

- Wainscot வெயின்சுக்கதிரை 

Wing சிறகுக்கதிரை 

Chair rail Eibserouroomait 7D 

Chaise-longue பெரியசாய்வுக்க கிரை 

Chalk சோக்கு 

Chamois leather சமோவாத்தோல் 

Chandelier செடிவிளக்கு 

Charcoal மரக்கரி 

Chasing செதுக்கல் 

Chest பெட்டகம் 

Cheval mirror நிலைக்கண்ணாடி 

Chicken wire கோழிக்கூட்டுவலை 

Chimney சிமினி, புகைபோக்க 

China சனக்கலவகை 

- cupboard சனக்கலவகைச் சிற்றலுமாரி
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English Tamil 
  

Chinoiserie 

Chromatic value 

variations 

Chromium 

Cinder 

Cinquefoil 

Cistern 

Clay soil 

Cleaning agent 

equipment 

material 

routine 

Clearance below cupboard. . 

Cloisonné 

Closet 

Clothes horse 

Clothes rack 

Clutter 

Coal Range 
ash compartment 
burner assembly 

burner sleeve 

firebox 

fireback lining 

grate 

heat indicator 

‘stove pipe 

Cockroach 

Coconut matting 

Coke 

Coil bed spring 

Coir-broom 

Cold storage 

Colonnade 

Colour 

Amber 

Amethyst 

Apple green 

Apricot 

அலங்காரப்பொருள்வகை 

,நிறப்பெறுமானம் 
,நிறவேறுபாடுகள் 

குரோமியம் 

தழல் , 

ஐயிதழ்வடிவம் 

தொட்டி 

. களிமண் 

ஞதூய்தாக்குங் கருவி 
தூய்காக்குஞ் சாதனம் 

தூய்தாக்கும் பொருள் 
தூய்தாக்கும் வழக்கமுறை 

சிற்றலுமாரிக் 8ம் இடைவெளி 

. குளசோனே 

ஒதுக்கறை, கழுவுகூடம் 

உடைப்பரி 

உடையேந் தானம் 

பரவிக்கிடத்தல் 

நிலக்கரியடுப்பு 

சாம்பர்ப்பெட்டி. 

அடுப்புத்தொகுதி 
அடுப்புறை 
எரிபெட்டி 

இபரவற்றடை 

இயடைதாழ் 

வெப்பங்காட்டி 

கனலடுப்புக்குழாய் 

கதுத்துவெடியன், கரப்பான் பூச்சி 

கயிற்றுப்பாய் ் 

கற்கரி 

மடுக்கைச்சுருள்வில் . 

...  தும்புத்துடைப்பம் 

குளிர்ச்சேமிப்பு 

ஞநூணிரல் 

"நிறம் 
அம்பர், தேன் நிறம் 

செவ்வந்திக்கல் 
அப்பிட்பச்சை 

ஏப்பிறிக் கொற்று
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(Colour) 

Ash grey 

Aquamarine 

Ashes of roses 

Beige 

Black 

Blue 

Bottle green 

Brick red 

Brown 

Buff 

Burgundy . 

Canary 

, Candy pink 

Cerise 

Chartreuse 

Chinese red 

Chocolate 

Citron 

Copper 

Coral 

Cream 

- Crimson 

Delft blue 

Dove grey 

Dusty pink 

' Ecru 

Egg shell blue 

Emerald green 

Fawn 

Flame 

Flesh pink 

Garnet 

Gold 

Green 

Heliotrope 
ச Henna 

14_J. N. R. 25438 (8/58) 

சாம்பல்நரை 

கடல் நீலம் 

புகாருறோசா . 

பேயிசு நிறம் 

கறுப்பு 

நீலம் 
போத்தற்பச்சை 

செங்கற்சிவப்பு 

கபிலை 

மங்கல் மஞ்சள் 

பேகண்டிச் சிகப்பு 

கனேரி மஞ்சள்: 

முட்டாசுச் சிவப்பு 

செறிச்சிகப்பு 

சாட்டி. பிறம் 

சினாச்சிவப்பு--செவ்வரத்தைச் சிவப்பு 

சொக்குலேற்று நிறம் 

கருமஞ்சள் 

செப்பு நிறம் 

பவள நிறம் 

வெண்ணெய் நிறம் 

கடுஞ்சிவப்பு 

ஒல்லாந்து நீலம் 
மணிப்புறா திறம் 

மங்கிய இளஞ் சிவப்பு 

பாற்கோப்பி நிறம் 

காகமுட்டை நீலம் 

மரகதப்பச்சை 

மான்குட்டி நிறம் 

சுவாலை நிறம் 

தசை இளஞ்சிவப்பு 

காணெற்று, மாணிக்க நிறம் 

பொன்னிறம் 

பச்சை 

கத்தரிப்பூ நிறம் 
மருதோன்றி நிறம்
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Linglish Tamil 

(Colour) 
Indigo பூநீலம், அவுரி 

Jade green நீலமணிப்பச்சை 

Lavender இலவெண்டர் நீலம் 

Lilac இராசவள்ளி நிறம் 

Lime green எலுமிச்சங்காய் நிறம் 

Msrecn கருஞ்சிவப்பு நிறம் 
Mauve இளஞ்செவ்ஷவூதா நிறம் 

* Moss green பாசிப்பச்சை 

Mulberry — - முசுக்கட்டைப் பழ நிறம் 

Navy blue மாலுமிநீலம் 

Nile green நைல் நீலம் 

ப் சந்தன நிறம் 
Off-white மங்கல்வெள்ளை 

Olive green ஒலிவுப்பச்சை 

Orange செம்மஞ்சள் 

Oyster white சிப்பிவெள்ளை 

Parchment தாள் நிறம் 

Peach செம்பொன்னிறம் 

Pearl grey முத்து நிறம் 

Pink இளஞ்சிவப்பு 

Plum பிளம் நிறம் 

Pomegranate , மாதுளம்பழ நிறம் 

Powder blue மென்னீலம் 

Purple செவ்வூதா 

Red சிவப்பு 

Rose pink உரோசு நிறம் 

Royal purple அரசச்செவ்வூதா 

Ruby இலங்கைச் சிவப்பு 

Russet பனாட்டு நிறம் 

Salmon சமன்மீன் நிறம் 

Sapphire நீலமணிக்கல் நிறம் 

Scarlet செஞ்சிவப்பு 

Shell pink ஒட்டிளஞ்சிவப்பு 

Silver grey வெள்ளிச்சாம்பனிறம் 

Sky blue மேகநீலம் 

Slate கற்பலகை நிறம்
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Sophisticated 

English Tamil 

(Colour) 
Smoke grey புகைநிறம் 

மஹ பழுப்பு , நிறம் 

Tangerine நாரத்தை நிறம் 

Tobacco புகையிலை நிறம் 3 

' Turquoise கடு நீலம் 

Ultramarine கருநீலம் 

Vermilion சாதிலிங்க நிறம் 

Violet ஊதா 

Yellow மஞ்சள் 

White வெள்ளை 

Colour distribution நிறப்பங்கீடு 

. harmony நிற இசைவு 

Colour scheme நிறவொழுங்கு 

Adjacent அடுத்துளநிறம் 

Advancing முற்கொணருந்தோற்ற நிறம் 

Analogous ஒப்பு நிறம் 

Complementary நிரப்பு நிறம் 

Constrasting எதிரான நிறம் 

Cool துண்ணிறம் 

Dark இருண்டதிறம் 

Dominant ஆட்சி நிறம் 

Feminine பெண்ணுவக்கு நிறம் 

Formal (முறைமை நிறம் 

Informal முறைமைசாரா நிறம் 

Intermediate Benrwuireor lpi 

Light மென் நிறம் 

Masculine ஆணுவக்கு நிறம் 

Monochromatic ஒருநிறவொளி 

Natural இயற்கை நிறம் 

Neutral நடு நிலை நிலை 

Primary முதல் நிறங்கள் 

~ Quaternary நாற்கணியநிறம் 

Receding பின்னிடையுந் தோற்ற நிறம் 

Related. சார்பு நிறம் 

Secondary துணை நிறம் 

போலிப்பசப்பு நிறம் (பகட்டு)
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English 

(Colour scheme) - 

Spectral 

Split complementary 

Standard 

Tertiary 

. Triad. 

’ Warm 

Colour wheel 

Combination range 

room 

Commode 

Concealed fittings 

plumbing 

Conduction 

Conservatory 

Console 

Construction 

Container 

Contract 

Convection 

Convenience outlet 

Conventionalization 

Convertible furniture 

Cooking-serving centre 

Co-ordinated plan 

Cornice 

- Corridor 

Corrugated iron 

Corsage 

Costing 

Cot 

Cottage . 

Couch 

Counter 

Tamil — 

,நிறமாலையமைப்பு 

பிரிந்த நிரப்பு நிறவமைபட்பு 

நியம நிறவமைப்பு 

புடை நிறவமைப்பு 

மூவின நிறவமைப்பு 

வெதந்நிறம் 

நிறச்சில் 

பல்தொழிலடுப்பு 

பல்தொழிலறை 

இலாச்சிப்பேமை, மலகூடப்பெட்டி 

மறைத்த இணைப்புக்கள் 

மறைத்த குழாய்கள் 

கடத்துகை 

பாதுகாப்பகம் . 

சுவரோடமைந்த மேசை 

அமைப்பு 

கொள்கலன் 

ஒடுங்குதல் 

மேற்காவுகை 

வசதித் தாங்குகுழி 
மரபொழுங்காக்கல் 

மாற்றியமைக்கும் தளவாடம் 

சமைத துப்பரிமா றுஆமயம் 

ஈரின்முறை 

மேற்சுவரங்காரம் 

நடை சாலை , 

அலைதெளிவிரும்பு 

அணியும் மலர்ச்செண்டூ (நெஞ்சுக் கச்சு) 

செலவு மஜப்பீடு ் 
சுக் கட்டில், இறுகட்டில் 

குடிசை 

சாய்லிருக்கை 

பொருளகமுகப்புத்தட்டு, எண்ணற்பீடம்



English 
  

Crack filler 

Creche 

. Crescent 

Crib 

Crockery 

Crocodile leather 

. Cross ventilation 

Crystel 

Cubisni 

Cupboard. ae 

Cup-pin holder (for flowers 

Current account 

Curtain 

Draw 

Glass 

Mesh 

Ruffled 

Sash 

Tie-back 

Curtain ring 

rod 

wire | 

Cushion 

Cutlery * 

D 

Dado © 

cap “a 

Daily cleaning 

Dais | 

Damascene work 

Damp dusting 

Damp-proof _ 2 
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Famil 
  

வெடிப்பு நிரப்பி 

பிள்ளைவிடுதி 

பிறை 

தொட்டில் 

மட்கலவகை 

முதலைத்தோல் .: 
காற்றுக்குறுக்கோட்டம் 

பளிங்கு ் 

சதுரத் இண்மலியல் 

. சிற்றலுமாரி 

கிண்ணப்பூந்தாழிப்பிடி 

நடைமுறைக்கணக்கு 

திரை 

இழுதிரை 
கண்ணாடித்திரை 
வலைத் துரை 

சுருக்கிய திரை 

சட்டத் திரை 

கட்டுதிரை 

திரைவளையம் 

திரைக்கம்பு | 

இரைக்கம்பி 

தழுவணை 
கத் திமுள்ளுவகை 

கீழ்ச்சுவர் 

கீழ்ச்சுவரலங்காரம் 

நித்தத்துப்புரவு 
சிறு மேடை, குறடு 

உலோக உட்பகுிப்பு 

எரத்துடைப்பு 

ஈரத் தடை
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English Tamil 

Deal wood கள்ளிப்பலகை (தீல்பலகை) 

Dent (in wood) பள்ளம் 

Dexterity சாமர்த்தியம் 

Diameter விட்டம் 

Dinette சிறு சாப்பாட்டறை 

Dining room 

Dinner wagon 

Dirt 

Dish-drainer 

Dish-washing device 

Disposal unit 

Distempering 

Divan 

Doormat 

Double-decker bed 

Double-duty room 

Drain 

board 

pipe 

Draining board 

Draught 

Drawer 

Drawing room 

Dresser 

Dressing room | 

Drift wood 

Drink stool 

Drop-lid 

shelf 

Dry earth system 

shampoo 

Dust bin 

. mop 
pan 

sheet 

Duster 

Dusting took 

சாப்பாட்டறை 

சாப்பாட்டுத்தட்டு 

அமுக்கு 

பிங்கான்வடி வட்டு 

பீங்கான்கழுவுகருவி 

அகற்றுமலகு' 

திறம் பூசல் 
மெத்தையிருக்கை, திவான் 

வயிற்றடுக்கு 
இருதளப்படுக்கை 

இருதொழிலறை 

வடிப்பு 
வடிபலகை 

வடிகுழாய் 

வடிக்குகும்பலகை 

நேர்க்காற்றுவீச்சு 

இலாச்சி 

வரவேற்பறை 

தட்டலுமாரி 

அணிஅறை 

மிதவைக்கட்டை 

பானப்பீடம் 

வீழ்மூடி 
லீழ்தட்டு 
உலர்மண்முறை 

உலர்முறைச்சம்பூ 

கழிவு. த்தொட்டி 
தூசு ஒற்றி 
தூசுத்தட்டு 
ஞூசுக்காப்பு 

துடைப்பம் 

ஞாசுதட்டுங்கருவி



English 

E 

Earthenware 

Ebony 

Economy 

Efficiency 

Egg stain 

Electric circuit 

cleaner 

current 

heating 

” lighting 

meter _ 

Electric range 

appliance outlet 

backsplash 

baffle 

cam action 

cast-in-unit 

deep well cooker unit 

deflector 

evenizer- 

’ frame 

heat distributor 

heat evener 

heat coil 

heating element 

hydraulic thermostat 

illuminated oven dial 

lift-up unit 

_ master pilot 
metal reflector 

minute reminder 

motor-driven switch 

open coil type unit 
open labyrinth unit 

oven — 

pilot light 

push button switch 

ring unit 

rotary switch 

safety switch 

sliding shelf 
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Tamil 

மட்கலவகை 

... கருங்காலி 

சிக்கனம், பொருளாதாரம் 

வினைத்திறன் 

முட்டைக்கறை 

மின்சுற்று 

மின்முறைதுப்புரவாக்க 
மின்னோட்டம் 
மின்முறைவெப்பமாக்இ 
மின்வெளிச்சமிடல் 
மின்மானி 

மின் அடுப்பு 
மின்தாங்குகுழி 
மின் அடுப்பு தொறிப்புததடுப்பு 
மின் அடுப்புத்தடுப்பு 
மின் அடுப்பு இலக்கப்பத்தாக்கம் 
மின் அடுப்பு உட்பதித்த அலகு 

ஆழப்பதித்த அடுப்பலகு 
மின்னடுப்புப்பரப்பி 
மினனடுப்புப்பரப்பி 
மின்னடுப்புச்சட்டம் 
மின்னடுப்பு வெப்பஞ்சமமாக்க 
மின்னடுப்பு வெப்பஞ்சமமாக்தி 
மின்னடுப்பு வெப்பச்சுருள் 
மின்னடுப்பு வெப்ப மூலகம் 

மின்னடுப்பு நீரியல் வெப்பநிலை நிறுத்தி 

மின்னடுப்பு ஒளிவீசு முகப்பு 

மின்னடுப்பு ஏற்றியலகு 

மின்னடுப்புச்சுட்டி யொளி 

மின்னடுப்பு தெறிப்புப்பீடம் 
மின்னடுப்பு நிமிட நினூபூட்டி 
மின்னடுப்பு மோட்டரியக்க ஆளி 

மின்னடுப்பு திழந்த சுருளிவகையலகு 
மின்னடுப்பு திறந்தவளைவலகு அலகு 

மின்கனலடுப்பு 

மின்னடுப்புச்சுட்டியொளி 
மின்னடுப்பு அமர்த்துதெறியாளி 
மின்னடுப்புவளைய அலகு 

மின்னடுப்புச் சுமலாளி 

மின்னடுப்புக் காப்பாளி 
மின்னடுப்பு வழுக்இத் தட்டு
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English Tamil - 
  

(Electric) 

steam vent 

storage compartment 

surface unit 

switch dial 

time control 

timer 

triplet inset pan 

trivet 

warming drawer 

wire rack 

Electricity A.C. 

. accumulator 

adaptor 

all-in tariff 

alternate current 

ammeter . 

ampere 

battery 

bell circuit 

block rate — 

branch circuit 

cable 

candle-power 

carrier type fuse 

cartridge type fuse 

ceiling rose 

ceiling switch 

cell — ட் 

் ம்மம்ந் 

circuit bre.ker 

closed. circuit 

coefficient of utilization 

connection . 

continuous current: . 

cut-out 

மின்னடுப்புக் கொதிநீராவித்துவாரம் 

மின்னடுப்புச் சேமிப்புப்பெட்டி 

மின்னடுப்பு மேற்பரப்பலகு 

மின்னடுப்பு ஆளிமுகப்பு 

மின்னடுப்பு Coho ஆளி 

மின்னடூப்பு நேர ஆளி 

மின்னடுப்புமுக்கூட்டுத் தட்டு 

மின்னடுப்பு முக்காலி 

மின்னடுப்பு வெப்பமேற்றுதட்டு 

மின்னடுப்புக்கம்பித் தட்டு 

சே. மி. ஐ. 

சேமிப்புக்கலன் 

இசைவாக 

முழுவிறுப்பு 
_ ஆடலோட்டம் 

அம்பியர்மானி 

அம்பியர் 

கலவடுக்கு 

மணிச்சுற்று 

மொத்த வீதம் 

இளைச்சுற்று 

வடம் 

மெழுகுதிரிவலு 
காவுவகை உரு, 

தோட்டாவகை உருக 

பாவுபலகைக்குமிழி 

பாவுபலகை ஆளி 

கலம் 

் சுசற்று 

சுற்றுடைகருவி 

மின்பகுப்பு மூடியசுற்று 
பயன்பாட்டுக்குணகம் 

தொடுப்பு 

தொடர்ந்த வோட்டம் 

தோடரறுகருவி
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English Tamil 

(Electricity) 

D.C. நே. மி. ஓ. 
direct current நேரோட்டம் 

distribution network பரம்பல் விலைவேலை 
domestic tariff வீட்டுக்குரிய இறுப்பு 
dry cell ஈரமில் கலம் 

dynamo தைனமோ 

earth wire புலிக்கம்பி 

earthing புவித்தொடுப்பு 

filament இழை 

fixed charge நிலைத்த ஏற்றம் 

flat rate MELE Sia . 

flexible cord வசையுநாண் 

foot candle அடி மெழுகுதிரி 

foot candle illumination அடி மெழுகுதிரி ஒளிர்வு 

fuse 2 5B 

. generating station பிறப்பிக்கும் நிலையம் 

generator பிறப்பாக்கி 

high tension உயர் இருவிசை 

horse power பரிவலு 

house circuit வீட்டுச் சுற்று 

house installation layout: வீட்டு நிறுவலமைப்பு 

hydro-electric scheme நீர் மின்திட்டம் 

insulation காவல் 

insulator ன காவலி ் 

interlocking switch plug இடைப்பிணைப்பாளிச்செருவி 
kilowatt sis கிலோவுவாற்று 
kilowatt hour 

kilowatt hour meter 

“lagging 
lamp holder 

low tension 

lumen 

main switch 

maximum demand 

meter 

minimum charge 

திலோவுவாற்று: மணி : 

கலோவுவாற்று மணி மானி 

காவற்கட்டு ் 

விளக்குப்பற்றி 

தாழிமுவிசை 

இலுமன் 
முதன்மையாளி 

உயர்வுத் தேவை 

மானி 

இழிவு எற்றம்
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English Tamil 

(Electricity) 

negative மின்பகுப்பு எதிரான 
off-peak supply தாழ்வெல்லைவழங்கல் . 

Ohm ஓம் 

Ohm’s law ஒமின் விதி 

open circuit திறந்த சுற்று 

overhead mains மேற்றொங்குமுதற்கருவிகள் 
plug . செருஇ 

positive நேரான 

potential அழுத்தம் 

pressure difference அமுக்க வேற்றுமை 
reflection factor தெறிப்புக்காரணி 

resistance குடை 

rotor சுற்றுங்கூறு 

short circuit குறுக்குச் சுற்று 

single phase ஒற்றை நிலைமை 

slot meter நீண்டதுவாரமானி 

socket தாங்குகுழி 

static electricity நிலைமின்னயல் 

step-down transformer .. படிகுறைமாற்றி 

step-up transformer படிகூட்டுமாற்றி 

storage battery சேமிப்புக்கலவடுக்கு 

supply வழங்கல் 

surface wiring மேற்பரப்புக்கம்பியணைப்பு 

switch plug ஆளிச்செருக 

tariffs இறுப்புக்கள் 

three-heat switch மூச்சூட்டாளி 

three-pin plug மூவூசிச்செருக 

transmission line செலுத்தற்கம்பி 

tumbler switch Stoned 

two-way switch இருவழிஆளி 

underground mains ,கரைக்கழ்முதற் கம்பிகள் 

unit meter அலகுமானி 

volt உவோற்று 

voltmeter உவோற்று மானி 

watt உவாற்று
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English Tamil , 

(Electricity) . 

watt hour உவாற்றுமணி 
watt meter உவாற்றுமானி 

Electrolytic bath மின்பகுப்பு த்தொட்டி 

Electro plating மின்முலாம்பூசுல் 

Elements of beauty அழனெமிசங்கள் 

Elevation (house plan) ஏற்றம் (வீட்டுத் இட்டம்) 

Ellipse நீள்வளையம் 

Embedded dirt படி.நிதஅழுக்கு 

Emery குருந்தக்கல் 
Emulsification குழம்பாக்கல் 

Enamel ware மிளிரிக்கலவகை 

Enamelled wood மிளிரிபூசியயலகை 

Entertaining விருந்தோம்பல் 

Epergne கவைப்பூந்காழி 

Equipment உபகரணம் 

‘Estimate மதிப்பிடுதல் 

Evaluation பெறுமானங்காணல் 

Evergreens என்றும்பச்சைகள் 

Eye strain கட்சோர்வு 

F 

Faience பையான்சுப்பாண்டம் 

Fatigue இளைப்பு 

Feather bed தூவிப்படுக்கை 

Fern ‘i பன்னம் 

Fibre glass நார்க்கண்ணாடி 

Fibre rug தும்புக்கம்பளம் 

Figurine பதுமை 

Filigree work சித் திரக்கம்பிவேலை 

Finger plate ae -- பூட்டுதீதகடு 

Fitted hand-basin +. .. பொருத்திய கழுவுதொட்டி 

Fire back இத்தெறிப்புப்பகுதி
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English Tamit 

Fire brick இீச்செங்கல் 

place அடுப்படி 

screen, இத்திரை 

Fixed dirt நிலைத்த அழுக்கு 

Fixture நிலைப்படுத்தி 

Flag stone பதிகல் 

Flat ware குட்டைக்கலவகை 

Flea தெள்ளு 

Flock (cotton ravellings) .. தூசிப்பஞ்சுக்கற்றை 

Floor தளம் 

cleaning cloth தளந்துடை துணி 

covering குளவிரிப்பு 

mat களப்பாய் 

plan of a house வீட்டு நிலைப்படம் 

polish தளமினுக்க 

polisher களம்மினுக்குகருவி 

waxer மெழுகுபூசி 

Floor (types) குளவகை | 

Asphalt tile நிலக்&ல்ஒட்டுத் தளம் 
Brick செங்கற்றளம் 

Cement சீமந்துத்தளம் 

Ceramic tile வனையோட்டுத் தளம் 
Composition சேர்க்கைத்தளம் 
Concrete கொங்கறீற்றுத் தளம் 
Cork தக்கைத்தளம் 
Cow-dung சாணத்தளம் 
Faience tile பயான்சோட்டுத் தளம் 
Glazed tile மெருகோட்டுத்தளம் 
Hardwood வன்மரத்தளம்: 
Inlaid பதித்தளம் ் 
Lacquered அரக்ட்டதளம் 
Linoleum tile இலினோலியம் ஒட்டுத்தளம் 
‘Marble சலவைக்கநீறளம் 
Masonry சாந்துவேலைத்தளம் 
Mosaic பல்வண்ணத்தளம் 
Mud களிமண்டஎம் 
Oiled எண்ணெயிட்டகளம் 
Painted வண்ணம்பூசிய தளம் 
Parquet பலகைவகைத்தளம் 
Plastic பிளாத்திக்குத்தளம் 
Rubber tile இறப்பரோட்டுத்தளம்
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English Tamil 

Floor (types) 

Shellae | HUNEEGS Soma 

Slate சிலேற்றுத்தளம் 

் Softwood மென்மரத்தளம் 

Stained சாயம்பூசிய தளம் 

Stone கற்றளம் 

Stone-flagged அரிகற்றளம் 

Synthetic செயற்கைத்தளம் 

Terrazzo தொற்சோத்களம் 

Tile ஒட்டுக்தளம் 

Varhished — வாணிஎட்டதளம் 

Vinyl வைனிற்றளம் 

Waxed மெழுூட்டதளம் 

Wooden மரத்தளம் 

Floral design பூ அலங்காரம் 

Flour moth மா அந்து 

Flower arrangement பூ ஒழுங்குசெய்தல் 

Flowers பூக்கள் 

Agapanthus அகபான்தஸ் 

Amaryllis அமறிலிசுலில்லி 

Anthurium அந்தூரியம் 

Antigonon க் திகன்ன 

‘ Apple blossom அப்பட் பூ. 

Arum lily ஏரம் லில்லி 

‘Balsam தும்பை 

Barberton daisy 

Begonia 

Bluebell 

Bongainvillea 

Caladium 

Camellia 

Canna 

Carnation 

Cassia 

Chrysanthemum. 

Clematis 

பாபேட்டன் டேயிகி 

பெக்கோனியா 

நீல பணிப்பூ 

போகன்விலியா 

கலேடியம் 

கமிலியா 

கனா-பூவாளை 

கானேசன் 

கொன்றை 

செவ்வந்தி 
பெருங்குரும்பை
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English Tamil 

{¥Flowers) 

Coleus . ,நிறக்கற்பூரவள்ளி 

யினை . கோண்பூ 

Croton - குறோட்டன் 
Cyclamen சீக்ளெமென் 

Daffodil தபோடில் 

Dahlia தேலியா 

Daisy Asa 

Everlasting flower வாடாப்பூ 

Flamboyant மாயூரம், எலும்புருக்கி 

Fleur-de-lis பிரான்சு ளில்லி 

Forget-me-not நினைவுப்பூ 

Gardenia காடினியா 

Gentian யென்சன் 

Geranium செரேனியம் 

Gladiolus இளாதியோலசு 

Hibiscus செவ்வரத்தை 

Hollyhock கோலிகொக்கு 

Honeysuckle அனிசக்கள் 

Hyacinth அயசிந்து 

Hydrangea ஐ தராங்க 

Iris அமிறிசு 

Jacaranda யக்கறாந்தா 

Jasmine மல்லிகை 

_ Lilac .... இலைலாக்கு 

Lily ்.. இலில்லி 

Lily-of-the-valley பிரான்சு இலில்லி 

Lotus | தாமரை : 

Madonna lily மடோனா இலில்லி 

Marigold செவ்வந்தி 

Mimosa தொட்டாச்சிணிங்க- 

Morning glory விடிபூ 

Oleander அலரி 

Orange blossom தோடைப்பூ 

Orchid ஓக்கட்டு 

Pansy பான்சி 

Peacock pride சிறுமயிர்க்கொன்றை



English 

189 

  

Tamit 

(Flowers) a8 

Petunia பெற்றூனி 

Phlox புளொட்சு 

Poppy பொப்பி, கசகசா 
_ Primrose பிறிமுறோசு 
Rhododendron அலிஞ்ச 

Rose-Periwinkle காட்டு உறோசா 

Shoeflower செவ்வரத்தை 

' Snapdragon சினாத்திராகன் 

Snowdrop சிணோதொரெப்பு 

Stephanotis சிதேப்பநோத்திசு 

Sunflower சூரியகாந்தி ் 

Sweet pea பயற்றம்பூ 

Temple இல்லத்தலரி 

Tuberose தியூபுறோசு 

Tulip பூவரசு 

Violet குயலெந்தி 

Wallflower OUTIL 

Water-lily நிலோற்பலம் 

Wistaria விசுத்தேரியா . 

Zinnia சினியா 

Flue புகைபோக்கி, காற்றுக்குழல 

Flush நீர்கொட்டி 

Flushing cistern 6 ர்கொட்டி த் தொட்டி 

drains வாய்க்கால் கழுவல் 

valve நீர்கொட்டிவாயில் 

Foam rubber mattress 

Foliage 

Food pest 

storage 

‘Formaldehyde 

Formica 

Fountain 
Foyer 

Frame 

French chalk 

polishing 

துரை இறப்பர் மெத்தை 

தழை 
உணவுநோய், உணவுநோய்ப்பூச்சி 

உணவுசேமிப்பு 

போமலிடிகையிட்டு 

போமிக்கா 

ஊற்று 
முன்அறை 

சட்டம் 

பிரெஞ்சுச்சோக்கு 

பிரெஞ்சுமிறை மினுக்குதல்
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cut-out on side panel 

dial ன 

disc of heat-resistant glass 

flash tube ae 

flexible leather diaphragm 
fractional distillation 

governor 

griddle 

a English Tamil ; 

Fresco சுவரோவியம் 
Fretwork அறிச்சித் இரம் 
Frieze சுவர்ச்சிற்பம் 
Front elevation முகப்பேற்றம் 

யப் எரிபொருள் 
block எரிபொருட்கட்டை 

Fuel-less cooker எரிபொருளில் அடுப்பு 
Fuller’s earth புல்லர் மண் ் 
Functional arrangement of furniture . . தளவாடப் பயன்பாட்டொழுகங்கு 
Furniture -. தளவாடம் 

cream தளவாடம் மினுக்குகளஸி 
mite தளவாடப்பூச்சி 
polish ,தளவாடமினுக்இ 

G 

Gallery படிமேடை, களரி 
Galvanized iron நாகம்பூசிய இரும்பு 
Game room விளையாட்டறை 
Garage ஊர்இச்சாலை 

Garbage disposal unit குப்பையகற்றுகூறு 

_ Gas mantle வாயுச்சுடர்வலை 
Gas Range வாயுவடுப்பு 

aeration pan காற்றூட்டுதட்டு 
air shutter காற்றுமூடி 
bottled gas அடைத்தவாயு 
burner . சுடரடுப்பு 

central air shaft மையக் காற்றுத்தண்டு 
circulating oven சுற்றுங்கனலடுப்பு 

பக்கவடைசுபலகைத்தொடரறுகருவி 

முகப்பு 
வெப்பத்தடைக்கண்ணாடித்தட்டு 
பளிச்சீட்டுக்குமல் 

வசையுந்தோலிடைத்தடுப்பு 

பகுதிபடக்காய்ச்சவடி த்தல் 
ஆளி 

தட்டு
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(Gas) 

inlet pipe துழைவழிக்குழாய் 
lighter tube கொளுத்துகுழாய் 

manifold (pipe) பல்லினக்குழாய் — 

mixing tube கலத்தற்குமாய் - 

multi-port பல்லினத்துவாரம் 

orifice cap துவாரமூடி 

oven rack கனலடுப்புத்தட்டு 

propane புறப்பேன் 

removable burner இடம்பெயர்க்குஞ்சுடரடுப்பு 

- semi-enclosed top பாதிமூடியமேற்பகுதி 

‘simmer burner இளவெப்பச்சுடரடுப்பு - 

slide valve வழுக்வொயிலி 

solid top திண்மமூடி 

ஜயம் (ற) மூடி 
surface burner மேற்பரப்புச்சுடரடுப்பு 

valve handle வாயிற்கைப்பிடி 

Gear துணைப்பொறி 

General utility closet பொதுப்பயன்பாட்டொ 'துக்கறை 

Geometrical design செப்பவுருவலங்காரம்' 

Gesso work 'கெசொவேலைப்பாடு ' 

Geyser வெந்நீரூற்று 

Gilt பொன்முலாம் 

Glace kid glove மெருகட்டஆட்டுத்தோற்கைப்புட்டில் 

Glass Blown 26M FI BGT COH)LY. 

Cut வெட்டுக்கண்ணாடி 

Moulded உருவாக்கயகண்ணாடி 

Obscured - மங்கற்கண்ணாடி. 

Plate தகட்டூக்கண்ணாடி 

Plexi வலைக்கண்ணாடி 

Pressed அழுத்தியகண்ணாடி 
Safety காவற்கண்ணாடி 
Sheet தாட்கண்ணாடி 
Window பலகணிக்கண்ணாடி
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English i Tamil 

(Glass) 

block ் கண்ணாடி, த் திண்மம் 

brush கண்ணாடி தீதூரிகை 

cloth கண்ணாடித்துணி 

tile கண்ணாடியோடு 

ware கண்ணாடிக்கலவகை 

wool கண்ணாடித்துய் 

Glossy surface மளமளப்புமேற்பரப்பு 

Glue washing Lisamesapenitl 

Goblet | கும்பா 

Graining (of wood) மரவண்ணம் 

Gramophone பதிவுப்பன்னி 

Grand piano பெரும்பியானோ 

Granite கருங்கல் 

Gravel பரற்கல் 

Grease absorber கொழுப்புறிஞ்சி 

emulsifier + கொழுப்புகுழம்பாக்கி 

solvent கொழுப்புக்கரைதிரவம் 

Grill room இராதியறை 

Grit குறுணிக்கல் 

Ground air குரைக்காற்று 

் plan குரைக்கடைப்படம் 

wall துரைச்சுவர் 

Grouping furniture துளவாடம்வகைப்படுத்தல் 

Guest room 'விருந்தாளரறை 

Guimpe oe அலங்காரநாடா 

Gulley ப நீர்கழிகால் 

Gutter நீர்க்கான், பீலி
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Highpressure system (heating) 

Hinge 

Hire-purchase system 

Hobby room 

Holly 

Home decorating 

freezer 

management 

science we 

Homemaking department. . 

Hooked rug 

Hot-water supply 

House-cleaning routine 

furnishing 

craft 

| Pamil 

Half-circle அரைவட்டம் 

Hall கூடம், மண்டபம் 

Hallmark மாற்றுமுத்திரை 

Hammock எணைப்படுக்கை 

Hand device கைக்கருவி 

Hanging shelf தொங்குதட்டு 

Hassock மிதிப்பாய் 

Hat stand தொப்பிதாங்க 

Hatch & தவ டிப்பகுதி 

Head-board (of bed) ,தலைமாட்டுச்சட்டம் 

Hearth அடுப்படி. 

‘Hearthstone அடுப்படிக்கல் 

Heat resistant material .. _ வெப்பந்தாங்குபொருள் 

Heater வெப்பமாக 

Immersion அமிழ்த் திவெப்பமாக்ே 

Panel சட்டவெப்பமாக் 

Tubular குமாயுருவவெப்பமாக்க 

Heating வெப்பமாக்கல், சூடாக்கல் 

Heavy gauge steel பாரவளவை உருக்கு 

Highboy : உயர்ந்த இலாச்சயலுமாரி 

உயரமுக்கமுறை 

பிணையல் 

கேள்வுக்கொள்வனவு முறை 

ஓய்வுநேரத்தொழிலறை ட் 
ஒல்லிச்செடி 

மனையலங்கரித்தல் 

மனைக்குளிரேற்றி 

மனையாட்சி 

். மனையியல் 

மனையியற்றுபகுது 

வொளுக்கவிரி கம்பளம் 

வெந்தீர்வழங்கல் 

வீட்டுச் சத்தவழக்கமுறை 

வீட்டுக்குத் தளவாடமிடல் 

வீட்டுப்பணி



ச் 

194 

  

English: Tamil 

Household குடித்தனம் 

accounts குடி த்தனக் கணக்கு 

articles குடித்தனமனைப் பொருட்கள் 
equipment குடித்தனவுபகரணங்கள் 
maintenance ” குடித்தனத்தாவரிப்பு 
management குடித்தனவாட்சி 
pest வீடுறை பீடையுயிரினம் 

refuse . வீட்டுக்கழிவுபொருள் 

Housemaid மனைப்பெண் 

Housewife மனையாள், இல்லாள் 

Housework வீட்டுவேலை 

Hue - சாயல், நிறம் 

Hydrochloric acid ஐத்ரோக்குளோரிக்கமிலம் 

Hydrogen peroxide ஐ.தரசன்பரவொட்சைட்டு 

I 

Ice-box குளிர்ப்பெட்டி 

Idealism இலட்சியவாதம் 

Tiumination .. ஒளிவிளக்கம் 

Illusion of space 

Impregnated cloth _ 

4 Impressionism 

Income 

India rubber .. 

Inlay 

Insecticide 

Insulation... cae 

Insurance 

Intaglio work .. 

Intensity - 

Inventory of equipment -, 

Tron rust 

Ivory 

Ivy 

அகலிடமாயத் தோற்றம் 

'வளமாக்கய துணி 

தோற்றப்பதிவியல் 

வருமானம் 

.... இந்தியவிறப்பர் 

பூச்சிகொல்லி , 

. தாப்பிடல் 

காப்புறுதி 
செதுக்கற்சித இரவேலைப்பாடு 

செறிவு 
உபகரணப்பதிவேடு 

துரு, 

தந்தம், ஆனைமருப்பு 
ஐவி ப
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J 

Jade பச்சைக்கல், பாசிமணி 

Jakwood பலாமரம் 

Japanese flower arrangement .. யப்பானிய பூவொழுங்கு. 

Bonkei (tray arrangement) 
landscape) பொங்கே 

Bonsai (dwarf tree) ... பொன்சே ப 

கலம் (௩௦௩௦௨ ஊங்கு)... பொன்செக்க 

Bonyama (mountains in tray) Qureflwmon 

Flowing style (Nageir) .. நீகெட்டே 

Gyakagatte (left hand arrange- oo, 

ment) கயக்முகறி 

Hachiyama (mountains in|. 
கச்சியாமா 

bowl) 

‘Hakoniwa (box gardens) .. அக்கொளிவாப்பொட்ச 

Hongatte (right hand arrange-|_._ . 

ment) f ஒங்கற்றே , 

Ikebana (arranging plants).. Qésure 

Kansui-ike ணை  ன்கவில்கே 

arrangement) 

Mikoshi eo .. WéGarA 

Moribana (piles of flowers in . 
G 

bowl) \ மாறி ஹ் 

Mori (fruit and பணை மோறி 

arrangement) 

Nageire (thrown in) ... ந$ரே 

Rikkwa style (classical formal) இறிக்குவா 

Skhin (heaven) .. .. சின் 

Shokwa (upright style) .. சொக்குவா 

Soe (man) . Pe oe சோயி 

Tai (earth) an .. தாய் 

Tani 2 .. தானி 

Ushiro zoe (helper) .. உசறோசோயி 

Japanned ware ee ...  கருமிளிரிக்கலவகை 

‘ Jasper — இரவைக்கல், சசுப்பர்க்கல்
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நிரா 

Javelle water சவெல்நீர் - 

Jeweller’s rouge இருசு, வடி 

Joints Dovetail புறாவால்மூட்டு 

Dowel .. இருமுூனையாணிமூட்டு 

Mortise and tenon - பொளிச்கழுந்துமூட்டு 

Joint account + . கூட்டுக்கணக்கு 

Joist, 

Jug 

K: 

Kaolin 

Kapok © 

’ Kerosene Range 

_ adjusting rod 

asbestos ring 

automatic wick stop 

blue flame 
brass ratchet wheel 

central shaft 

tube 

chimney 

circular perforated plate 

feed pipe 

flame spreader 

frame panel 

fuel pipe we 

tank 

வட்டம், விட்டம் 

Frit 

கயோலின், வெண்களி 

இலவம்பஞ்சு 

மண்ணெண்ணெயட்ப்பு 

சீராக்குங்கோல் 

கன்னார்வளையம் 

தன்னியக்கத்திரிநிறுத்தி 
நீலச்சுவாலை 

பித்தளைப் பற்சக்கரம் 

மையத்தண்டு 

மையக்குழாய் 

சிமினி 

துளைவட்டத்தட்டு 

ஊாட்டுகுழமாய் 

சுவாலைபரப்பி 

சட்டக்குழாய் * 

.' எரிபொருட் குழாய் 

எரிபொருள் தாங்க
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(Kerosene range) innercombustion tube 211 sora@ மாய் 
sleeve உட்சிமினி 

lock nut பூட்டுசுரை 
long chimney burner "நீளச்சிமினிச்சுடாடுப்பு 
mica windew மைக்காப்பலகணி 
outer combustion tube வெளித்தகனக்குழாய் 
outer sleeve வெளிச்சிமினி 
oven burner... ++ GOTMFLTCLILY 

perforated automatic wick 
holder 

removable collar 

head 

reservoir om 

shallow trough .. 

short chimney burner 

surface burner 

wick carrier 

chamber 

cleaner 

wickless burner .. 

yellow-topped flame 

Kitchen-dinette 

Kitchenette 

Kneeling mat .. 

Knick-knacks 

Knife cleaner 

Knotted rug 

L 

Labour-saving device 

equipment 

fitment 

material 

Lacquer 

Lacquered brass 

wood se லச 

metal oe ve 

துளையிட்ட தன்னியக்க த் திரிபற்றி 

அகற்றக்கூடிய கச்சு 

அகற்றக்கூடிய முடி 
குந்தி 

ஆழமில்தாழி 
குட்டைச்சிமினிச்சுடரடுப்பு 
மேற்பரப்புச்சுடாடுப்ப் 
'திரிதாங்க 

,திரியறை 
,திரிதுப்புரவாக்இ 
திரியில் சுடரடுப்பு 
மஞ்சட்சுவாலைச்சுடர் 

அடுக்களை-சாப்பாட்டறை 

சிற்றடுக்களை 

மண்டியிடும்பாய் 

தட்டுமுட்டுக்கள் ் 

கத்தி துப்புரவாக்கி 

.முடிச்சிட்ட விரிகம்பளம் 

தொழிற் சிக்கனவுத்தி 
தொழமிற்சிக்கனவுபகரணம் 

தொழிற்சிக்கவிணைப்பு 

தொழிற்சிக்கனப்பொருள் 

அரக்குச்சாயம் 

அரக்கட்டபித் தளை 

அரக்கிட்டடலகை 

அரக்ட்டவுலோகம்
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‘Laminated plywood குகட்டொட்டுப்பலகை 

Lamination SUMED 

‘Lamp Adjustable சீராக்கத் தக்கவிளக்கு 

Are... - வில்விளக்கு '.. 

Bottle .. ee போத்தல் விளக்கு 

Bracket ‘. கவரணைவிளக்கு 

Carbon filament நிலக்கரியிழைவிளக்கு 

Coiled-coil சுருட்சருளிவிளக்கு 

Coloured 'நிறவிளக்கு 

Drying உலர்த்துவிளக்கு 

Fluorescent உறிஞ்சியொளி: வீசு விளக்கு 

 Gas-filled வாயுதிரப்பு விளக்கு ் 
Incandescent pe வெள்ளொளிர்வுவிளக்கு 

Infra. red இ £ழ்ச்செற்நிற விளக்கு 
Lumiline உலுமிலைன் விளக்கு 
Mercury vapour இரச ஆலிவிளக்கு 

Neon நெயோன் விளக்கு, நீயன் விளக்கு 

_ Osmium ஒசுமியவிளக்கு தக 

Pearl முத்துவிளக்கு 

Petrol பெற்றோல் விளக்கு 

Platinum filament ., பிளாற்றின இமை விளக்கு 

Portable காவத்தக்க விளக்கு 

Pressure . 4 அமுக்கவிளக்கு 

Pulley oa si) Sores 
Sodium we Gemgw SoréG- 

Standard . நிலை விளக்கு 

Table | 44 க மேசைவிளக்கு 

Tubular... - wi குழாயுருவிளக்கு 

Tungsten filament ..° தங்குதனிழைவிளக்கு , 

பட்ட ததி கடந்தவூதா விளக்கு 
Vacuum oa . வெற்றிடவிள க்கு 

Lamp shade விளக்கு நிழற்றி 
stand விளக்குத் தாள் 

‘Landing படியிடை தீ தளம் 

Lantern ப்ர ae கூண்டு விளக்கு



English 

Larder 

Latent heat 

Lattice holder 

: Laundry unit .. 

Lavatory Pan.. 

Lawn mower .. 

Lean-to shed .. 

Leatherette 

Lighting, Built-in 

Cove 

Desk 

Diffused 

Direct 

Flood ae 

General diffusing 

Indirect 

Panel 

Recessed 

Semi-direct 

Semi-indirect 

Spot 

Linoleum 

Linseed 

Lintel 

Liquid wax 

Living room 

Living-dining room 

Locker 

Loggia 

‘Logwood chips 

Loofah 

Low pressure system (heating) 

_ Love seat 

" Low boy - 

. Lubricant 
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உணவுவைப்பறை 

மறைவெப்பம் 

தெய்யரியேந்தி 

சலவைச்சாலைக்கூறு 

மலகூடத்தொட்டி 

புல்வெட்டி 

தாழ்வாரம் 

தோற்போலி தி 

உட்பதித்தேற்று வெளிச்சம் 

மறைக்குமிழ் வெளிச்சம் 

மேசை வெளிச்சம் 

பரவல்வெளிச்சம் 

நேர்வெளிச்சம் 

பிறங்கொளிவெளிச்சம் 
வியாபகப்பரவல் வெளிச்சம் 

மேனோக்குவெளிச்சம் 

சட்டவெளிச்சம் 

ஒதுக்கவெளிச்சம் 

பாகம்நேரான வெளிச்சம் 

பாகம் மேனோக்கு வெளிச்சம் 

ஒரிடவெளிச்சம் 

இலினோலியம் 

ஆளிவிதை 

பாவுபடி 

,திரவமெழுகு 

வாழ்க்கை அறை 

வாழ்க்கை உணவறை 

நிலைப்பெட்டி, பூட்டூப்பெட்டி. 

திறந்தமாடம் 

உலொக்குமரச்சிம்பு 

உலூபா 

தாழமுக்கத்தொகுதி 
மடங் இணையிருக்கை 

தாழிலாச்சியலுமாரி 

உராய்வு நீக்க
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Magnesia மகனீசியா 

Mahogany .. மலைவேம்பு 

Majolica pottery மயோலிக்க மட்பாண்டம் 

Mantel கணப்புத்தட்டு 

Marble " . சலவைக்கல் 

cream .. வ +2 சலவைகீகல்துலக்குகளி 

paste : 'சலவைக்கற்பசை 

Marbling - பல்வண்ணந்ட்டல் 
Marquetry மரப்ப 'இப்புவேலை 

Matt surface 24 மங்கல்மேற்பரப்பு 

Matting 2 ண தள் தரைப்பாய் 

Medallion - பதக்கம் 

Mesh and needle வலையுமூசியும் 

Metal polish 2Garalanié® 

Methylated spirit மெதனோல் சேர்மதுசாரம் 

Mezzanine மெசனைன், ' இடைத் தளம் 

Mica . மைக்கா, காக்கைப்பொன் அப்பிரகம் 

wlildew .. பூஞ்சணம் 

Minaret கொடுமுடி 

Mineral wool .. . கனிப்பொருள்துய் 

Miniature சிற்றுரு 

Mirror .... நிலைக்கண்ணாடி 
_ Mistletoe - குருவிச்சை 

Mixing faucet : கலந்து வழங்குகுழாய் 

“Mobiles இயங்குமலரொழுங்கு 

Modelling clay . உருவமைக்குங் ‘sof 

“Modernization. . + புதுக்கல் , 

Monel metal .. மொனலுயோமல் 

Monotony .. ° 2 ௨. சலிப்பு 

“Moongate : . மதிவாயில் - 

- Mop துடை குஞ்சம் 
wringer துடைகுஞ்சம் அமர்த்தி 

Morocco leather மொறக்கோத்தோல் 

Mortar சாந்துக்கலவை 

Mortgage re
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Mother-of-pearl handle முத்துச்சிப்பிக்கைப்பிடி 

Moth-repellent AOS HA 

Moulding © சுவாலங்காரம், இத்திரவரு 

Movement study அசைவுக்கலை | 

Mullion கண்ணாடிக்கிறாதி ் 

Multifoil ப்ல்லிதழி 

Multi-purpose room பல்பயனறை 

N 

Narrow-necied container ஒடுக்கக்கழுத்துக் கொள்கலன் 

Naturalism .இயற்கைவாதம் 

. 30755019 றண்ம் 1௦182 ஊசி முனைதாங்இ 

Net cloth வலை .த்துணி 

Newel post மாடிப்படி த்தூண் 

Nickel chromium நிக்கற்குளோமியம் 

Nickel-plated steel ிக்கல் முலாம்பூதியவுருக்கு 

Nickel silver நிக்கல்வெள்ளி 
Nightlight இராவொளி .. 

Nursery பேணுசாலை 

8 

0 

Oak REG 

Office-room |. | ௮ லுவலறை 

Off-centre மைய நீங்கிய 

Oil cloth மெழுகுசலை 
Oiled duster எண்ணெயிட்டதுடைப்பம் 

Optical balance தோற்றவொற்றுமை, ஒளியியற்சம நிலை
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Orders of architecture 

ss Composite 

Corinthian 

Doric 

Tonian 

Tuscan 

Ormolu ware .. 

Ornament 

Ottoman 

Overhead illumination 

Oxalic acid 

Oxidised metal 

silver 

ந. 

Paintwork 

Paliasse 

 Panelling 

Pantry 

. Papier-maché ae 

Paradichlorobenzene 

Paraffin . 

Pargetry 

Parlour 
maid . 

Partial elevation (house plan) 

Partition 

Accordeon 

Folding door 

Glass block 

Movable 

Passageway 

கட்டடக்கலை மரபுகள் 

கலப்புமாபு 

கொரிந்தியமரபு 

. தொரிக்குமரபு 

அயானியமரபு 

தளுக்கமரபு 

- ஓமொலுக்கலவகை 

அணிகலன் 

திவான் 

மேற்றொங்கு ஒளிவிளக்கம் 

ஒட்சாலிக்கமிலம் 

ஒட்சியேற்றியவுலோகம் 
ஒட்சியேற்றியவெள்ளி 

நிறப்பூச்சுவேலை ன 

வேக்கோல்மெத்தை 

அடைசுபலலைவேலை 

இயற்றறை 
தாட்கூழ் 
இனவிருகுளோரோபென்?ன் 

ப்ரவின் ் 

.  சாந்தலங்காரவேலை 

வரவேற்பறை 
.... வரவேற்பறைப்பெண் 

பாகவேற்றம் 

பிரிப்பு 

மடிப்புத்ிணுப்பிரிப்பு 
மடங்குகதவுப்பிரிப்பு 

கண்ணாடிப்பாளப்பிரிப்பு 

நகர்த் தத்தக்க பிரிப்பு 

நடைவழி
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Early American 

Georgian 

Colonial 

Egyptian 

Elizabethan 

English Regency 

Federal American 0 

French Empire 

Provincial 

Functional modern 

Georgian, 18th Century 

Gothic 

Greek revival 

Hepplewhite 

Hispanic 

English Tamil 

Paste wax... | மினுக்கு மெழுகு 

Pastel shade ... மென்னிறம் 

Patent leather . பண்பாக்கத்தோல் 

நகம். ர. வழி, பாதை 

Patina - மெல்லியதுளக்கம் 

Patio உள்முற்றம், நிலாமுற்றம் 
“Paving களம்பதித்தல், பாவுதல் 

Pedestal — பீடம் ் 
unit பீடத்தொகுதி 

Pent-house ஒத்தாப்பு 

Pergola பந்தர்வழி ' 

Period arrangement கால ஒமுங்கு. 

Period style ... கால பாங்கு 

_ Adam . ஆதாம் பாங்கு 

Baroque ,பரோக்குப் பாங்கு 

Beidermeier பேடமையர் பாக்கு 

Byzantine பைசந்தைன் பாங்கு 

Chinese Forte — 

Chippendale . சிப்பந்தேல் பாங்கு 

Classic modern உயர் நவீனப் பாங்கு 

’ Contemporary தற்காலப் பாங்கு 

Directoire நெப்போலிய பாங்கு 

ஆதி அமெரிக்க பாங்கு 

ஆது யோட்சுப் பாங்கு 

ஆ திக்குடியேற்றப் பாங்கு 
எஇத்துப் பாங்கு 

எலீசபெத்துப் பாங்கு 

ஆங்கிலப்பதிலாண்மைப் பாங்கு 

அமெரிக்க கூட்டாட்டிப் பாங்கு 

 பிரேஞ்சுப்பேரரச௪ுப் பாங்கு 

பிரேஞ்சு மாகாணப் பாங்கு 

நவீனச்சார்பொழுங்குப் பாங்கு 

18 ஆம் நூற்றாண்டு யோட்சிய பாங்கு 

கொதிக்குப் பாங்கு 

இரக்க மறுமலர்ச்சிப் பாங்கு 

எப்பிள்வைற்றுப் பாங்கு 

இசுப்பானியப் பாங்கு
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English Tamil 

Period Style 

Jacobean யாக்கோபுப்பாங்கு 

Louis XTV 14 ஆம் உலூமிப் பாங்கு 
XV 15 ஆம் உலூமிப் பாங்கு 
XVI 16 ஆம் உலூயிப் பாங்கு 

Neo-classical நலீன உயர் பாங்கு 

- Norman நோமன் பாங்கு 
Organic modern சார்பொழுங்கு நவீன பாங்கு 

Prehistoric ' வரலாற்று முற் பாங்கு 
Pennsylvania Dutch ் பென்சில்வேனிய இடச்சுப் பாங்கு 

Provincial மாகாணப் பாங்கு 

Queen Anne அன்னிராணிப் பாங்கு 

Regency பயிலாண்மைப் பாங்கு 

Renaissance மறுமலர்ச்சிப் பாங்கு 

Restoration மீட்டளிப்புப்பாங்கு 

Revolution புரட்சிப் பாங்கு 

Rococo உறொக்கொக்கோப்பாங்கு 

Roman உரோமப் பாங்கு 

Romanesque உரோமப்போலிப் பாங்கு 

Rustic modern நாட்டுப்புற நவீனப் பாங்கு 

Sheraton * செரட்டன் பாங்கு 

Tudor .. 'இயூடர்ப் பாங்கு 

Ultra-modern கடந்த நவீனப் பாங்கு 

Victorian a விற்றோரியப் பாங்கு 

William and Mary .. வில்லியமேரிகாலப் பாங்கு 

Peristyle சுற்றுத்தம்பம் 

Permanganate of potash .. பொற்றாசியம் பெருமங்கனேற்று 

Perspective of house வீட்டுத்தொலைத் தொற்றம் 

Pewter ஈயக்கலவை, பியூற்றர் 

Pier glass FOUTESCRTEOHLY. 

Pigment நிறப்பொருள்வழங்க 

Pine tar பைன்மரத்தார் 

Pinnacle சிகரம் 

Plan மாதிரிப்படம் 

Plaque வட்டிகைப்பதிப்டு 

Plaster சாந்து 
பிளாத்திக்கு Plastic
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English Tamil 

late powder வெள்ளிதுலக்கி 

Plate rack பீங்கான் ஏந்தானம் 

Plated ware முலாம் பூசிய கலவகை 

Platinum wire. . பிளாற்றினக்கம்பி 

Platter வட்டில் ன ர 

Play pen விளையாட்டுக் கூண்டு 

Plinth ஞதூண்பீடம் 

Plumbing குழாய் ஒட்டல் 

Plunger (for wash tub) அமிழ்த்துகோல் 

Plywood .s 2x 5 ஒட்டுப்பலகை 

Polychrome பன்னிறவேலை 

Polythene ware பொலிதீன் கலவகை 

Porcelain enamel ச. பீங்கான் எனமல், பீங்கான் மிளிரி 

Porch கட்டடமுகப்பு, மூன்றில் 

Porphyry போபரிக்கல் 

Post-impressionism Meir தோற்றப்பதிவியல் 

Posture நிலை 

Pottery வனைதற்றொொழில், மட்பாண்டம் 

Powder room சிங்காரிப்பறை 

Prefabricated house முன்புனைந்த வீடு 

material 

Pressed aluminium 

Principles of interior decoration 

Assymetric balance 

Balance 

Centre of interest 

Circle 

Colour 

Contrast 

Curved line 

Depth 

Diagonal line 

Emphasis 

Focus 

Form 

Harmony 

முற்புனைவுப் பொருள் 

அழு த் இய அ லுமினியம் 

அகவலங்காரத் தத்துவம் 

சமச்சீரில் சமநிலை 

சமநிலை 

கவர்ச்சிமையம் 

வட்டம் 

நிறம் 
பேதம் 

வளைகோடு 

ஆழம் 

மூலைவிட்டக் கோடு 

உறுத்துதல் 
குலியம் 

வடிவம் 

இசைவு
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English Tamil 

Principles 

Height உயரம் 

Hogarth curve .. ஒகாதுவளைவு 

Horizontal line இடைக்கோடு 

Line கோடு 

Mass திரள் 

Parallelism - சமாந்தரவியல் 

Proportion oI@ SF ind 

Psychological value உளவியற்பயன் ': 

Radiating line .. ஆரைவிரிவுக்கோடு 

Repetition மறுத்தமைவு 

_ Rhythm சந்தம் 

‘ Scale அளவுத்திட்டம் 

Space dimension இடப்பரிமாணம் 

Spiral line ச௬ருளிக்கோடு 

Square சதுரம் 

Symmetry சமச்சீர்மை 

Texture a, இழைவு 

Triangle முக்கோணம் 

Unity ஒருமை 

Variation மாறல் 

Vertical line 'நிலைக்குத்துக்கோடு 

Width அகலம் 

Pulpboard ° MSBSSLO 

Pumice அுரைக்கல் 

Q 

Quatrefoil - நாலிதழி
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4 

16——J. N. R, 25488 (8/58) 

English ட. நிறமி 

R 

Radiant heat. _ கஇிர்வீசல்வெப்பம் 

Radiation கதிர்வீசல் 

Radiator கதிர்வீது 

Radiogram இரேடியோக்கிராம் 

Rafter - . கைமரம் 

Rail 7 @or8), கம்பி 

Range அடுப்பு 
Rattan பிரப்பங்கறு 

matting பிரப்பங்கீற்றுப்பாய் ' 

Realism மெய்ம்மையியல் 

Receipt பற்றுச்சீட்டு | 

Recessed niche , சவர்க்குழிவு 

Reed நாணல் 

‘Refectory போசனவறை 

References மேற்கோள் 

Refrigerator குளிரேற்றி 

absorber உறிஞ்சி 

absorption system உறிஞ்சற்றொகுதி 

air circulator காற்றுச் சுற்றி 

‘aluminium moulding அலுமினிய அச்சு 

ammonia அமோனியா 

ammonium hydroxide அமோனியமைதரொட்சைட்டு 

analyzer . பாகுபாடாக்க 

basket shelf .. FOG SUB 

burner assembly சடரடுப்புத்தொகுதி 

cellaret சிற்றறை ஸ் 

‘cold wall குளிர்ச்சுவர் 
compression cylinder அமுக்கவுருளை 

system அமுக்கத்தொகுதி 
ச compressor shaft அருகக்கத் தண்டு 

_ condenser 9042 

condensing coil ஒடுக்குஞ்சுருள் 

cooling unit குளிரேற்றுந்தொகுதி
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English Tamil 

Refrigerator ‘ 
~ critical pressure மாறு நிலையமுக்கம் 

dividers பிரிப்புக்கள் 

dry system உலர்தொகுதி 

மேக] *ரறரக$யாக 17௦௦௧௭ இருமைவெப்பநிலை உறைகருவி 

evaporator. . ஆவியாக்கி 

float valve __ மிதப்புவாயில் 

flooded system பெருக்கத்தொகுதி 

Freon as பிரயோன் ் 

funnel புனல் 

generator . பிறப்பாக்கி 

guard rail து காவற்சட்டம் 

hermetic sealing காற்றுப்புகாவடைப்பு 

humidity drawer ஈரப்பதன்பெட்டி 

hydrator drawer நீரேற்றிப்பெட்டி 
pan நீரோற்றித்தட்டு 

hydrogen . ஐதரசன் 

ice-cube tray 

insulation 

liquefied ammonia - 

metal rod .. 

". piston 

reciprocating type com- 

refrigerant 

prewar \ சார்பியக்கவகையமுகஇ 

பனிக்கட்டி த் தட்டம் 

காவல், காப்பிடல் 

,தரவமாக்கய அமோனியா 

உலோகக் கோல் 

QOscnG 
௪ 

குளிரேற்றித் திரவம் 

refrigerating mechanism ¥ GaGa. m Qu) gn Lh 

ribbed glass shelf 

rollator cycle 

rotary compressor 

rubber gasket 

sheathing .. 

sulphur dioxide 

vegetable crisper 

Refuse ws 
Relative humidity of air .. 

Relief . 

Remodelling .. 
Repousse work 

கோடிட்ட கண்ணாடி த்தட்டு 

உருளிச்சில்லு வட்டம் 

சுழற்சியமுக்கி 

இறப்பர் இணைப்பிறுக்க 
உறை. 

கந்தகவீரொட்சைட்டு 

காய்கறிசுருளாக்க 

கழிவுப்பொருள் 
காற்றுச்சாரீப்பதன் 
புடைப்புச் சித இரம் 
புதுமாதிரியமைப்பித்தல் 
உலோக மிதப்புச்சித்திர வேலை
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Scientific management 

Sconce 

English Tamil 

Rich tone செறிந்ததன்மை 
Rivet SONS 
Reviver பு.திதாகக 
Revolving shelf சுழல்தட்டு 
Rock garden . பாறைப்பொழில் 
Rock wool பாறைப்பஞ்சு 
Rocker ஆடுகதிரை 
Roller blind உருளித்திரை 
Roofing felt கூரைக்கம்பளி 

Rope bed கயிற்பக்கட்டில் 
.. 133086%66 உறோசெற்று, ' உறோசாவிதமுரு 

Rose window வறடப்பலகணி 
Rosewood நூக்கமரம் 

Rottenstone .. as ரைக்கல் 
Rouge 23 = இருசு, வடி 
Routing பாதைவிடல் 
Rufflette tape சுருக்கு நாடா 
Rug நிலவிரிப்பு, விரிகம்பளம் 
Runner ஒடுக்கவிரிப்பு 

Rust துரு 

Rust remover GED 

8 

Salts of lemon. . இலமன்உப்புக்கள் 

Sand paper அரத்தாள் 

Sandstone மணற்கல் 

- Sandal wood .. சந்தனம் 

Sanitation சுகாதாரம், வாழ்க்கைநலவியல் 

Satin wood முதிரை 

Savings account சேமிப்புக்கணக்கு 

Scatter rug சிறுவிரிப்பு 

மனையியல் விஞ்ஞானமுறை 

அலங்காரமெழுதுவர்த் இதாங்க
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English Tamil 

Scouring mixture தேய்கலவை 

Scraping சாரண்டுதல் 

Scratches on wood மரத் இற்கீறல் 

Screen Sona 

Scroll முடங்கல் 

Scrubbing mixture உரோஞ்சுகலவை 

Scullery கமுவுதொட்டி. 

Sealing wax பொறிக்கு மெழுகு 

Seaweed marquetry பாசிப்பதப்புவேலை 

Section of a house 

Semi-formal 

Septic tank 

Serpentine curve — 

. Service hatch .. 

Service room .. 

Settee 

Shaving mirror 

Shade 

Sheffield plate 

Shelf 

Shower bath 

bouquet 
"stall 

Shutter 

Sick room 

Sideboard 

Side elevation 

Silence cloth 

Silica 

Sill 

Silverfish 

kid shoes 

tea service 

Sink 

Site 

வீட்டுவெட்டுமூகத் தோற்றம், வீட்டுப்பிரிவு 

பாதியொழுங்கான 

நசத்தனமலக்குழி 
பாம்புநெளிவு, சருப்பவளைவு 

உணவுசெலுத்துவாயில் 

சேவையறை 

சாய்வணை, செற்றி 

சவரக்கண்ணாடி. 

விளக்குநிழற்றி 
செவிலீடுமுலால்பூசியதகனைடு 

கட்டு ன க 

பொழிவுக்குளிப்பு 

சொரியற்செண்டு 

பொழிவுக்குளிப்பு த்தொட்டி 

மூடி 

பிணியறை 

புடைப் பேழை 

பக்கஏற் றம் 

ஒசையடக்கு துணி 

திலி கா 

பலகணிப்படி 

6 இராமபாணம் 

வெள்ளிப்பூச்சிட்ட ஆட்டுத்தோற்சப்பாத்து 

் வெள்ளித் தேய்க் கலத்தொகுதி 

கழிநீர்த்தகொட்டி 

நிலையம்
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English Tamil... 

Sitting room அமர்வறை 

Size பசை 

Skeleton construction பறவுருதஅமைப்பு 

Skeletonizing பறவுருவஅமைப்பு 

Skirting board கீழ்விளிம்புப்பலகை 

Slatted shelves உட்பதித்ததட்டுக்கள் 

Sliding door வழுக்குங்கதவு 

Smokeless fireplace புகையாவடுப்பு 
fuel புகையாவெரிபொருள் 

Snakeskin அரவத்தோல் 

Soapless detergent சவர்க்காரமின்றி மாசுநீக்க. : 

Soapstone சவர்க்காரக்கல், மாக்கல் 

Soda சோடா ் 

Sodium fluoride சோடியம்புளோரைட்டு 

Sofa - . சோபா 

Solvent கரைதிரவம் 

Soot =% சடர்க்கரி 

Space-saving arrangement இடச்சிக்கனவொழுங்கு 

Spaciousness .. இடவிசாலம் 

Specific heat தன்டுவெப்பம் 

Specification. விவரக்கூற்று 

Special cleaning . சிறப்புத் துப்புரவு 

Sponge rubber © ரையிறப்பர் 

Spray — இிவிறல், பூங்கொத்து 

Spring cleaning ஆண்டுத்துப்பரவு 

Spring mattress வில்மெத்தை 

Stabiles 'நிலைமலரொழுங்கு 

Staining சாயம்பூசல் 

Stainless steel கறையில் உருக்கு 

Stairway மாடிப்படி 

Stalactite work கசிதுளிலீழ அலங்காரவேலை 

Standard range நியமஅடுப்பு 

Standardization நியமமாக்கல் 

Steam heating கொதிநீ ரவியில்வெப்பமாக்கல் 

Steelwool உருக்குத்துய்
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English Famel 

Stencil உருவரைதகடு 

Step ladder படியேணி 

Sterling silver தேளிங்குவெள்ளி 

Stippled effect உடைவுச்சாயல் 

Stoneware கற்கலவகை 

80௦௦1 காற்பீடம் 

Storage space .. சேமிப்பிடம் 

Store cupboard சேமிப்புச் சிற்றலுமாரி 

room. களஞ்சியவறை 

"Stove . கனலடுப்பு 

Srap work கச்சுவேலைப்பாடு 

இரயிர்ப்த ு.. அருவியொழுக்கமைப்பு 

Structure of the house வீட்டமைப்பு 

Stucco தக்கோ, சாந்து 

Stylized effect மரயொழுங்கு த்தோற்றம் 

Suction cleaner o Neeh mura 

Suede சுவேட்டு 

Sun porch வெயில்முற்றம் 

Sun room வெயிலறை 

Surface dirt மேற்பரப்பழுக்கு 

Sweeper விளக்குமாறு, துடைப்பம் 

Sweeping கூட்டுதல் 

Swinging door. . ஆடுகதவு, விற்கதவு 

_ Swivel mixer tap . சுழல்பொருத்துக் குழாய் வாயில் 

Symbolism அடையாளவியல் 

_ Synthetic enamel தொகுப்பு மிளிரி



English 

T 

ஈஸ... 

Bedside .. 

Butterfly 

Card 

Coffee .. 

Cross-legged 

Demonstration 

Dining 

Dressing. . 

Drop leaf 

Extension 

Folding 

Gate leg 

Kitchen 

Occasional 

Reading 

Refectory 

Stacking 

Tilt-top .. 

Trestle 

Tripod 

Table-top range 

Tank 

Tap 

Taper 

Tapestry 

Tar 

Tarnish 

Teak 

Teapot 

Teapoy 

Tea trolley 

Telephone 
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Tamil 

நீளமேசை 

படுக்கையருகு மேசை 

இருசிறகுமேசை 
சதுரங்கமேசை 

கோப்பிமேசை 

குறுக்குக்கால் மேசை 

காட்டுமேதை 

சாப்பாட்டு மேசை 

கண்ணாடி, மேசை 

பக்கம்வீழ் மேசை 

நீட்டல் மேசை 

மடங்கு மேசை 

படலைக்கால் மேசை 

அடுக்கலை மேசை 

சமயோசித மேசை 

் வாசிப்பு மேசை 

பந்தி மேசை 

அடுக்கு மேசை: 

ஒருச்சாய்வு மேசை 

முண்டுக்கால் மேசை 

முக்காலி மேசை 

மேசையடுப்பு 

தாங்கி 

குமாய்வாயில் 

BA 

சித் இரிப்புத் இரைச்சலை 

தார் 

களிம்பு 

தேக்கு 
தேய்ப்போச்சி 

தேய்மேசை 

தேய்த் தள்ளுவண்டி 

தொலைபன்னி



214 

  

Thermostat 
bulb 

Three-dimensional effect .. 

Tie-beam 

Time and motion study 

Tin " 

Tint 

Toilet bowl 

- Tonal value of a colour 

Tone 

Tortoise shell 
Tote tray 

Towel rack 

Traditional method 

Traditional treatment 

Traffic lane 

Transom 

Tray 

Trefoil 

Trellis — 

Trundle bed 
Tubular metal 

Turpentine 

Turret 

Two-storey house 

English Tamil 

Television தொலைக்காட்சி 

Terrace படிழுற்றம் 

Terracotta கடினமட்பாண்டம் 

Tester . கட்டிற் சேந்தை 

Tetraphosphate compound நாற்பொகபேற் றுச்சேர்வை 

Therm தேம் 

Thermal efficiency வெப்பத்திறன் 

வெப்பநிலை நிறுத்தி 
வெப்பநிலை நிறுத்திக்குமிழ் 
முப்பரிமாணத் தோற்றம் 

இழுவைவளை 

நேரவியக்கலியல் 

தகரம், வெள்ளீயம் 

. மென்னிறம் 

. .. கழுவுண்ணம், மலகூடத்தொட்டி 

நிறவேறுபாட்டுச் செறிவு 

நிறவேறுபாடு 

ஆமையோடு 

பரிமாறுந் தட்டம் 

துவட்டியேந்தானம் 

வழமைமுறை 

வழமை ஒழுங்கு 

போக்குவரவுச் சிறுபாதை 

கதவுமேற்பலகணி 

தட்டம் 

மூவிதழி 
இராதி 

சில்லுப்படுக்கை 

குழாயு லோகம் 

தெரபின்றைலம் 

சிறு கோபுரம் 

இருமாடி வீடு
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ந் 

Vacuum cleaner 

adaptor 

adjustable brush 

bag 

belt 

blower attachment 

bristle tuft brush 

brush-setting device 

carpet-vibrating action 

cylinder design 

detachable brush 

fan... . 

flexible tube 

floating brush 

handle 

metal extension tube 

motor-driven agitator 

brusho 

motor shaft 

nozzle 

English Tamil 

U 

U-shaped floor plan. -§U” உயூவுருவ நிலப்படம் 

Umbrella stand குடை தாங் 

Underglaze ஈற்றயல்மெருகு 

‘Underlay மிதிப்புக்£ழ் விரிப்பு 

Unit furniture +. தளவாடப்பகுதி 
kitchen - அடுக்களைத்தொகுதி — 

Upholstered furniture . மெத்தையிட்டதளவாடம் 
mattress ,காப்புறையிட்ட மெத்தை 

Utensil . இயற்று 

Utility furniture பயன்பாட்டுத் தளவாடம் 

வெற்றிடத்துடைப்பம் 

இசைவாக்க | 

சீராக்கத்தக்கதூரிகை 

பை 
வார் 

ஊதியிணைப்பு 

குடித்த மயிர்க் கற்றைத்தூரிகை 

தூரிகை சராக்குங் கருவி 

கம்பளவதிர்வுத்தொழில் 

உருளைவடிவ அமைப்பு 

வேறாக்கத்தக்க தூரிகை 

விசிறி 

வசையுமியல்புடைக்குமாய் 

இயங்குந்தூரிகை 

(வெற்றிடக்) கைப்பிடி 

உலோகநீட்சிக் குழாய் 

மோட்டர் செலுத்துங்கைர்த்துி 
மோட்டர்செலுத்து தூரிகை 

மோட்டர்த்தண்டு 

ஹூக்கு, குருகு
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English Tamil 

Vacuum 

pulley ae கப்பி 

revolving brush. .. சுற்றுந் தூரிகை 

rotating agitator... சுழலுங் சளர்த்தி 

rotator சுழற்றி 

stationary brush நிலைத் தூரிகை 

suction action 

switch 

universal motor .. 

vibrator bar 

wax mop 

Value of a colour a wi 

Varnish aa a8 

Varnished paper ais 

. Vase பட ட ஷு 

Vaseline ai 

Vault tae ன் 

Veneer 

Venétian blind 

Ventilation 

Verandah 

Verdigris aa as 

Vermin 

Vignette 

Vinegar 

Vitreous enamel a 

Vitrified brick 

உறிஞ்சு தொழிற்பாடு 

ஆளி 

போதுமோட்டர் 

அதிர்வுச்சட்டம் 

மெழுகுதுடைகுஞ்சம் - 
நிறவேறுபாடுூ 

வாணிச 

வாணிசுத்தாள் 

பூந்தாழி 

வச௫ிலின் 

வில்வடிவக்கூரை 

பலகை ஒட்டுதல் ' 

வெனிசுத்திரை 

காற்றோட்டம் 

விறாந்தை 

தாமிரப்பைந்துரு 

தீச்செந்து 

சிற்றலங்காரம் 

வின்னாரி 

கண்ணாடி. எனமல் 

கண்ணாடியுருச்செங்கல்
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vacuum cup 

vertical trough 

water-discharge 

pump 

worm-gearing 

English Tamil 

WwW 

‘W.C. நீர்முறைணிலகூடம் 

Wainscot ns . சுவர்மரப்பாவுகை 

Waiting at table உணவுபரிம”“றல் 

Waitress as பருமாறும்பெண் 

Wall board சுவர்ப்பலகை 

finish சுவர்நேர்த்தியாக்கல் 

paper - FUEESATM) 

treatment சுவர்லங்காரம் 

Wardrobe உடுப்பலுமாரி 

Warping வளைதல் 

Wash basin கழுவுவட்டகை 

Wash stand. . z கழுவுவட்டகை தாங்க 

Washing Machine கமுவுபொறி, சலவைப்பொறி 

agitator ளர்த்தி 

ball-bearing GoinGuGun Hoos 

blade அலகு 

bushing ஞதூறிடல் 

bevel gearing துங்குத்துணைப்பொறி 

easter .. உருளை . 

centrifugal drier மையநீக்கவுலர்த்தி 

cylinder உருளை 

fin சிறை, துடுப்பு 

hemispherical cup .. அரைக்கோளக்கண்ணம் 

inlet pipe உட்செலுத்துகுழாய் 

outlet pipe வெளியேற்றுகுழாய் 

perforated cylinder.. துளையிட்ட உருளை 

spur gearing -பாய்துணைப்பொறி 

tub தொட்டி 

வெற்றிடக் கண்ணம் 

நிலைக்குததுத் தாழி 

நீரிறக்கு பம்பி 

சுருளித்துணைப்பொறி
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English Famil .. 

Washing mop கழுவித்துடைகுஞ்சம் 

Washing soda சலவைச்சோடா 

11. கழுவுதல் 

Water carriage (system) - நீர்காவுமுறை 

closet .. நீர்முறைமலகூடம் 

Cantilever முனைநெம்பு 

High-level உயர்மட்டம் 

Low-level தாழ்மட்டம் 

Siphon நீரிறக்க 

Valve வானில் 

Washdown கழுவியிறக்கல் 

emulsion wax குழம்புமெமழுகு 

ring வளைய அடையாளம் 

stain கறை 

Was finish மெழுகுநேர்த்தி 

polish மெழுகுமினுக்கி 

polishing ... மெழுகால் மினுக்கல் 

Ways of removing dust ஞதூசகற்று முறைகள் 

் ந்த... அடித்தல் 

brushing துடைத்தல் 

collecting சேர்த்தல் 

destruction அழித்தல் 

dispersal பரப்பல் 

shaking குலுக்குதல் 

suction .. உறிஞ்சல் 

Webbing வலைப்பின்னல் 

Weekly cleaning வாரசச்சுத்தம் . 

Weevil அரிவண்டு, நீண்மூஞ்சிவண்டு 

Welting உயர்த் தியபட்டி 

Wet shampoo ஈரமுறைச் சம்பு 

Whitewash வெள்ளையடித்தல் 

Whisk broom .. தடிப்புவிளக்குமாறி 

Whitening வெண்தூள் 

Wicker பிரப்பங்கூடை 

Wide-mouthed container வாயகன்றபூந்தாழி
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Wrought iron .. 

— English © Tamil 

Window Bay.. குடாப்பலகணி 

Casement பக்கப்பிணையிற்பலகாணி 

Corner முலைப்பலகணி 

Dormer கூரைப்பலகணி 

French பிரெஞ்சுப்பலகணி 
Mullioned கண்ணாடிச்சட்டப்பலகணி 

Oriel .முனைப்புப்பலகண்ட 

Rose உரோசுப்பலகணி 

Sash .. . சிறகுப்பலகணி, எஏற்றியிறக்கு கலகணி 

Storm ... புயற்பலகணி 

Window box .. பலகணிப்பெட்டி 

Wire mattress கம்பிமெத்தை 

netting கப்பிவலைவேலை 

Wiring flowers பூச்செண்டுக்கம்பிபின்னல் 

Wood Carved செதுக்கயமரம் 

Coarse-grained பருஞ்சிராயமைப்பு 

Enamelled எனமலிட்டமரம் 

Fine-grained நுண்சிராயமைப்பு 

Painted நிறப்பூச்சிட்டமரம் 

Plain சாதாரணமாம் 

Polished அழுத்திமிட்டமரம் 

Stained சாயம் பூசியமரம் 

Varnished வாணிூட்டமாம் 

Woodwork .. மரவேலை 

Wood panelling அடைசுபலகைவேலை 

Work centre .. வேலை நிலையம் 

Working height தொழிற்படுத்துமுயரம் 

_ Writing desk .. எழுது மேசை 
தேனிரும்பு
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English Tamit 
  

Xylonite 

Y 

Y-shaped holder 

Zinc 

சைலனைற்று 

7? உவையுருவப்பற்றி 

சிங்கு, நாகம்



First Aid, Sicknursing 
முதலுதவி, பேணல் என்பன 

    

English Tamil 

A 

Abdomen | வயிறு 

Abdominal binder வயிற்றுப்பட்டி 
breathing வயிற்றுச் சுவாசம் 

Abnormal mobility அசாதாரண அசையுமியல்பு 
Abrasion உரோஞ்சற்காயம் 

Abscess ௪ழ்க்கட்டு 

Accident விபத்து, இடையூறு : 

prevention .. விபத்துத்தடுப்பு 

Acne முகக்கட்டி 

Acute pain ‘=p நோ 

Adhesive adenoids ஒட்டும் அதஜனோயிட்டு 

plaster ஒட்டுஞ் சாந்து 

wounde dressing ஒட்டும் காயக்கட்டுத்துணி 

Air hunger காற்றுவேட்கை 
ring காற்றுவளையம் 

Albumen water அல்புமின் நீர் 

Alcohol அற்ககோல் 

Alcoholic poisoning அற்ககோல் நஞ்சேறல் 

Allergic reaction ஒவ்வாத்தாக்கம் 

Allergy ஒவ்வாமை 

Alertness விழிப்பு 

Alum படிகாரம் 

Ambulance நோயாளர் வட்டி 

Ammonia அமோனியா 

» Anaemia சோகை 

Anaesthetic உணர்ச்சிநீக்கி 

Ankle sprain .. கணைக்கால் உழுக்கு 

Anti-bodies பிறபொருள் எதிரிகள் 

221
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English Tamil 

Antiburn எரிவெதிரி 
Antidote விடமுறி 

Antiphlogistine அந் Bryon தன், : அழற்சியெதிரி 

Antiseptic அமுகலெதிரி 

Antisepsis அமுகலெ 'திர்ப்பு 

Antitoxin நஞ்செதிரி 

Antivenin அந்திவெனின் ' 

Aorta றொநாடி 

Aperient uo.iené@ 

Apex of bandage .. பந்தனச்சகரம் 

Apoplexy சோர்வலி 

Appendicitis .. குடல்வால் அழற்கி 

Application பிரயோகம் 

Arterial bleeding நாடிக்குருதி வடிதல் 

Artery நாடி 

Artificial respiration செயற்கைச் சுவாசம் 

Eve’s method ஏவாள்முறைச் செயற்கைச் சுவாசம் 

Laborde’s technique இலாபோமுறை 

Mechanical device பொறிமுறைச்சாதனம் 

Schafer prone pressure method குப்புற அமுக்கச் சேபர்முறை 

Sylvester method சில்வெசுத் தாமுறை 

Tilting board method (Eve’s) ஒரு சாய்வுப்ப லகை முறை 

Asepsis அமுகற்றடைமுழை 

Asphyxia மூச்சடைப்பு , 

Aspirin அசுப்பிரின் 

Asthma ஈளை 

Athlete’s foot பாதக்கரப்பன் 

Axilla அக்குள் 

Axillary artery அக்குள் நாடி
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English Tamil 

B 

Backache முதுகுவலி 

Bandage பந்தனம் 
Barrel குபீப்பாவுருப்பந்தனம் 

Calico காரிக்கன் பந்தனம் 

Capelline தலைப்பந் தனம் 

Cotton — ஒலைப்பந்தனம் . 

Cravat “இிறவற்று ” பந்தனம் 
Crepe இரேப்புப் பந்தனம் 

Divergent spica விரிகதிர்ப்பந்தனம் 

Domett தொடுமெற்பந்தனம் 

Double spica இரட்டைக்கதிர்ப்பந்தனம் 

Double-headed roller இருதலைப்பு .சுற்றுபந்தனம் 

Figure of eight எட்டுருவப்பந்தனம் 

Flannel பிளனற்பந்தனம் 

Four-tailed .. நால்வாற்பந்தனம் 

Gauze வலைப்பந்தனம் 

Many-tailed. . பலவாற்பந்தனம் 

Mastoid காதுப்பந் தனம் 

Plaster-of-Paris பரிசுச்சாந்துப்பந்தனம் 

Quadrangular நாற்கோணப்பந்தனம் 

Reverse spiral மறுதலைச்சுருளிப்பந்தனம் 

Roller சுற்றுப்பந்தனம் 

Simple spiral எளிமைச்சுருளிப்பந்தனம் 

Single-headed roller ஒற்றைத் தலைப்புசுற்றுப்பந்தனம் 

Single spica ஒற்றைக்கதிர்ப்பந் தனம் 

Spica & தர்ப்ப ந் தனம் 

Sterile இருமியழித்த பந்தனம் 

Stump துண்டப்பந்தனம் 

_ T-binder T? வடிவப்பட்டிப்பந்தனம் 

Tailed வாற்பந்தனம் 

Triangular .. முக்கோணப்பந்தனம் 

Bandaging பந்தனங் கட்டல் 

Barber’s itch .. முகக்கரப்பன் 

Barley water .. வாற்கோதுமைத்தெளிவு 

Base of bandage பந்தன வடி 

17——J.N. BR 25438 (8/53)
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Boracic lint 

Borie acid lotion 

Brachial artery 

English Tamil 

' Basilic vein. பசிலிக்கு நாளம் 

Bath Alkaline. . காரக்குளிப்பு 

Blanket கம்பளக்குளிப்பு 

Bubble குமிழிக்குளிப்பு 

Brain மூளைக்குளிப்பு 

Hot air வெப்பக்காற்றுக்குளிப்பு 

Mustard கடுகுக்குளிப்பு 

Salt, உப்புக்குளிப்பு 

. Sitz இடுப்புக்குளிப்பு 

Sponge கடற்பஞ்சுக்குளிப்பு 

Starch மாப்பொருட்குளிப்பு 

Sun வெயிற்குளிப்பு 

Vapour ஆலவிக்குளிப்பு 

Water நீர்க்குளிப்பு 

Bedding , படுக்கை 

Bed block படுக்கைக்குற்றி் 
cradle படுக்கைச் சட்டகம் 

making .. i படுக்கையமைத்தல் 

pan LIBSNSEFFL LY. ் 

rest acd படுக்கைச் சாய்வணை 

sore படுக்கைப்புண் 

stead கட்டிற்கோப்பு 

Bee sting . தேனிீக்கொட்டல் 

Beef tea மாட்டிறைச்சித் தெளிவு 

Bicarbonate of soda சோடாவிருகாபனேற்று 

Bite கடி 

Black eye கன்றிய கண் 

Bleeding குருதிவடிதல் 

Blister கொப்புளம் 

Blood-clot குருதியுறை 

poisoning குருதியில் நஞ்சேறல் 

pressure குருதியமுக்கம் 

transfusion .. குருதிமாற்றிப்பாய்ச்சல் 

- Boil கட்டு 

பொராிக்கு பஞ்சுத்துணி 

போரிக்கு அமிலமருந்துநீர் 

பயநாடி
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English Tamil 

Broad-fold triangular bandage அகல்மடிப்பு மடூககோண பந்தனம் 

Bronchitis மூச்சுக்குழற்கவரழற்கி 

.. Bruise கன்றற்காயம் 

Bullet-wound ms GULUIMEBSSNCS HTD 

Bunion பெருவிரற் காய்ப்பு 

Burn எரிகாயம் 
Deep ஆழவெரிகாயம் 

Superficial . வெளிமட்டவெரிகாயம் 

0 

Cachet வில்லை 

Calamine lotion கலமைன் மருத்துநீர் - 

Callus and பொருத்தெழும்புபபச்சை 

_ Camel-hair brush ஒட்டகமயிர்த்தூரிகை 

Camphor கற்பூரம் 

‘Cancer புற்றுநோய் 

Canker பிளவைப்புண் 

Capillary bleeding மயிர்த்துமைக்குழமாய்க்குரு திவடி தல் 

Capsule வில்லையுறை 

Carbolic acid .. காபலிக்கமிலம் 

Carbuncle பல்வாய்ப்பிளவை 

Carotid artery சிரசு நாடி 

Cartillage கசியிழையம் 

Castor oil - ஆமணக்கெண்ணெய் 

Casualty ஊறடைந்தோர் 

Catarrh பீனிசம் 

Cathartics பேதி 

Catheter கதீற்றர் 
Cause காரணம் 

Cavity குழி 

Cephalic vein .. தலைநாளம் 

Cerebral haemorrhage மூளையக்குருதப் பெருக்கு 

palsy மூளையச்சோர்வாதம்
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English Tamil 

Chafing உராய்தல் 

Chapping . பெருக்குவெடித்தல் 

Cheyne-stokes breathing .. சேன் சோக்குச்சுவாசம் 

Chicken pox பொக்குளிப்பான் 

Chilblain - குளிர்வீக்கம் 

Chill குளிர்பிடித்தல் 

Chloroform குளோரபோம் 

Choking மூச்சுத் திணறல் 

Cholera வாந்திபேதி 

Chorea தசைவலிப்பு 

Chronic disease இராநோய் 

Clammy பிசுபிசுப்பான 

Clavicle ் காறையெலும்பு 

Clinical thermometer _ உடல்வெப்பமானி 

Coal gas Bosaflesnuy 

Cold compress. . குளிரொற்றடம் 

cream குளிர்க்களிம்பு 

dressing குளிர்ந்தகாயக்கட்டு 

in the head .. தடிமன் 

pack குளிரொத்தணக்கட்டு 

sore குளிர்ப்புண் 

0011௦ வயிற்றுமுறுக்கு 

00118ற3 : மயங்கிவீழல் 

Colles’ fracture மணிக்கட்டுமுறிவு 

Collodion கொலோடியன் 

Coma சன்னி, மயக்கம் 

Complication .. சிக்கல், இரட்டிப்பு 

Compound dislocation கலப்புப்பூட்டு நழுவல் 

Compression .. அமுக்கம் 

point அமுக்க நிலை 

Concealed haemorrhage மறைகுருதுப்பெருக்கு 

Concussion of brain மூளைதாக்குண்ணல் 

Condy’s crystal கொண்டியின்பளிங்கு 

fluid கொண்டியின்பாயம் 

Conjunctivitis இணையவழற்சி 

Constipation .. மலச்சிக்கல் 

Constriction தகைவு
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Lnglish Tamil 

Consumption (tuberculosis) கசம் 

Contact தொடுகை, தொடுகையுற்றோர் 

Contraction சுருங்கல் ் 

Control கட்டுப்பாடு க் 

Contusion கன்றற்காயம் 

Convalescence உடல்தேறல் 

Convulsant poison வலிப்புநஞ்சு 

Convulsion வலிப்பு 

Corn ற காய்ப்பு. , 

Corrosive poison அரிக்குநஞ்சு 

Cotton wool _ பஞ்சுத்துய் 

Cough இருமல் 

Counteract shock அதிர்ச்சிமாற்று 

Counter-irritant உறுத்தன்மாற்றி 

Cramp பிடிப்பு 

Cranium மண்டையோடு 

Crepitus கரகரப்பொலி 

Cresol இரசோல் 

Croup கக்குவான் 

Crush injury .. நெரிவுக்காயம் 

Cupping இண்ணப்பிரயோகம் 

Cure நோய்தீர்த்தல், நோய்தீர்க்கும்வகை 

Cut வெட்டு 

ற 

Danger அபாயம் 

Defaecation மலங்கழித்தல் 

Defective குறைபாடுள்ள 

Defervescence of disease .. நோய்தணிதல் 

Deformity உறுப்புக்குரை 

Degeneration .. சீரிழிவு 

Degree பாகை, படி 

Dehydration fever வாட்டுங் காய்ச்சல்
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English 
  

Tamil 

Deliriant poison சித்தப்பிரமைதரு நஞ்சு 

Delirium சித்தப்பிமை ' 
tremens 'நடுக்கச் சித்தப்பிரமை 

Deodorant நாற்றநீக்த , 

Depression உளச்சோர்வு 

Dettol ... “தெற்றோல் 

Diabetes நீரிழிவு 

_ Diagnosis நிதானம், ஒர்வு 
Diaphragm Qos soy 
Diarrhoea கழிச்சனோய் 

Digital pressure விரலமுக்கம் . 

Dilute ஐதாக்கல் 

Dimness மங்கல் 

Diphtheria தொண்டைக்கரப்பன் 

Direct violence - நேர்த்தாக்கம் 

Discoloration .. நிறநீக்கல் 

Disinfectant தொற்று நீக்க 

Disinfection .. தொற்றுநீக்கல் 

Dislocation நழுவல், இடப்பெயர்வு 

Dispirin இசுப்பிரின். 

Displaced cartilage இடம்பெயர்ந்தகசியிழையம் 

Dorsal artery .. புறப்பக்கநாடி, 
_ Dosage மருந்துக்கணியம் 

Drachm ட Homa 

Drainage tube.. . வடிகைக்குழாய் 

Draught நேர்காற்றுலீச்சு 

Draw-mackintosh . இழுவைமெழுகுசலை 
sheet இழுவைவிரிப்பு 

Dressing a wound காயங்கட்டுதல் 

Dressings கட்டுதுணிகள் 

Drop-bottle துளிப்போத்தல் 

Drowning அமிழ்தல், அமிழ்ந்தியிறத்தல் 
Drowsiness இயக்கம் 

Drug os மருந்துப்பொருள் 

Dusting powder ஞூவுதூள் 

Dysentery வயிற்றுளைவு, சீதபேதி 

Dyspnoea சுவாசவடைப்பு
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Femur 

English Tamil 

E ம 

Earache காதுக்குத்து 

Eczema கரப்பன் 

Egg jelly . முட்டைச்செல்லி 
Elastoplast இலாத்தோ£ப்பிளாத்து 

Electric current மின்னோட்டம் 
shock மின்னதிர்ச்சி 

Hiectrocution . . மின்னாவிற த் தல் 

Emetic = aunts Soh bE 

Emollient இளக்கி 

Enamel bowl .. மிளிரிக்கண்ணம் 

Enema: எனிமா 

Enveloped corner மூடியமூலை 

Epileptic fit காக்கைவலி 

Epistaxis நாசிகுருதி௫ிந்தல் 

Epsom salts எபுசம்உப்பு 

Erysipelas எரிசிப்பெலசு 

Evaporating dressing உலருங்காயக்கட்டூ 

Excreta கழிவு 

Exposure வெளியிலிடல் 

External haemorrhage புறக்குருஇப்பெருக்கு 

நி 

Facial artery .. முகநாடி 

Faeces மலம் 

Fainting மூர்ச்சையாதல் 

False teeth பொய்ப்பல் 

Febrile stage .. காய்ச்சல் நிலை 

Feeble | நலிவான 

Feeding cup ஊட்டுகண்ணம் 

Felon (whitlow) ‘ ட நகச்சுற்று 

Femoral artery தொடைநாடி 

தொடையெலும்பு
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Fumigation . 

English * Tamil 

Fever Continuous தொட்ர்காய்ச்சல் 
Intermittent முூறைக்காய்ச்சல் 

_ Remittent மறுதலிப்புக்காய்ச்சல் 

Fibula கணைக்கால்வெளியெலும்பு 

First Aid டி முதலுதவி 
equipment முதலுதவிச்சாதனம் 
haversack முதலுதவிப்பை 
kit - முதலுதவி அணியப்பை 

Fish hook மீன்கொளுக்க 

Flat foot தட்டைப்பாதம் 

Flavin பிளேலின் 

Flexion மடங்கல் 

Floating kidney ASEGCA Mb red 

Flue குளிர்காய்ச்சல் 

Fomentation . ஒற்றடம் 

Hot . சூடான ஒற்றடம் 

Medicated .. ௨ மருந்தூட்டிய ஒற்றடம் 

Surgical சத் தரவொத்தடம் 

Food poisoning உணவுநஞ்சேறல் 

Forceps சாவணம் 

Foreign body .. புறத்துப்பொருள் 

Formalin போமலின் 
Fracture முறிவு 

Closed ன மூடிய முறிவு 

Comminuted சிதறிய முறிவு 

Complete முற்று முறிவு 
Complicated. சிக்கன் முறிவு 
Compound .. கூட்டு முறிவு 

Depressed இறக்க முறிவு 
Greenstick .. முதிராவெலும்பு முறிவு 

Impacted மோதுகை முறிவு 
Incomplete .. முற்றாத முறிவு 

Open திறந்த முறிவு 
Pathologie . நோய்க்கூற்று முறிவு 
Simple தனி முறிவு 

Spontaneous தன்னியல்பு முறிவு 

Frost-bite உறைபனிவிறைப்பு 

தூமமூட்டல்
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English Tamil 

G 

Gangrene உடற்பகுதியமுகல் 

Gargling தொண்டைகமுவல் 

Gasp மூச்சுத்திணறல் ் 
‘Gauze அண்டுடல் 

Genital பிறப்புறுப்பு 

German measles சேர்மன் சின்னமுத்து 

Germicide கருமிகொல்லி 

Glycerine இிளிசரின் = 

Graduated medicine spoon அளவுகோடிட்டமருந்துக்கரண்டி 

Granulation சிறுமணியாதல் 

Graze உராய்தல் . 

H 

Haematemesis குருதிவாந்தி 

Haematuria சிறுநீரிற் குருதி 

Haemoglobin . குருஇிநிறச்சத்து 

Haemoptysis .. குருதிகக்கல் 

Haemorrhage .. குருதிப்பெருக்கு 

Haemorrhoids குதக்குருஇப்பெருக்கு, மூலநோய் 

Hartshorn அமோனியாத்திரவம் 

Hay fever நீர்க்கோப்புக்காய்ச்சல் 

Headache : தலையிடி, தலைவலி 

Healing by first intention காயவாய்மூடிமாற்றுதல் 

by second intention காயவாய்மூடாது மாற்றல் 

Heart attack .. இதயத்தாக்கு 

Hernia குடலிறக்கம் 

Herpes கொப்புளதோய் 

Hiccough விக்கல் 

Hoarseness தொண்டையடைப்பு 

Hot compress உவர்வெப்பவொத்தணம் 

fomentation வெப்பவொத்தணம் 

pack வெப்பப்பொட்டணம் 

water bottle வெந்நீர்ப்போத்தல்
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English Tamil 

Humerus .. புயவெலும்பு 

Hydrophobia . நீர்வெறுப்புநோய், விசர்நாய்க்கடிநோய் ' 

Hyper-pyrexia 21 MUTSEMWUEFOD 

Hypnotic poison மாயமயக்கநஞ்சு 

Hypodermic injection தோற்£ழ்ப்பாய்ச்சகை 

syringes. 2 தோற்£ழ்ப்புகுத்தி 
Hysteria நரம்பிளைப்புநோய், இத்தீரியா 

I 7 

Ice-bag பனிக்கட்டிப்பை 

Tliac artery புடைதாங்கநொாடி 

Immobilise இயக்கமின்மை 

Immunity பாஇக்கப்படாமை 

Impetigo சழ்வடிநோய் 

Improvised splint சமயோசிதமட்டை 

Incontinence of urine - சிறுநீர்தொடராமை 

Incubation period of disease நோயரும்புகாலம் 

Indigestion .. சமியாக்குணம் 

Infantile paralysis குழந்தைச்சோர்வாதம் 

Infection தொற்றுதல் 

Infectious disease ெ 'தாற்றுநோய் 

Inflammation .. அழற்கி j 

Influenza பிடிசுரம் 

Infusion உட்செறிதல் 

Ingestion os உட்செலுத்தல் 

Ingrowing toe-nail கால்நகம்உள்வளரல் 

Inhalation மூச்சிமுத்தல் 

Inhaler உறிஞ்சுகருவி 

Injection புகுத்தியேற்றுதல் 

Tnoculation இருமிபுகுத்தல் 

~ Insulation காவல்
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Irritant poison 

Jd 

Jaconet 

Jaundice 

Jeyes’ fiuid 

Joint 

Jugular vein 

Junket 

K 

Knee cap (patella) 

Kidney tray oe 

English Tamil 

Intestinal flue குடற்பிடிசுர்ம் 

Intra-muscular injection .. தசையூடுபாய்ச்சுகை 

Intra-venous injection நாளத் தூடுபாய்ச்சுகை 

Inunction தைலம்பூசல் 

Invalid உடனலமிலி 
diet உடனலமிலிப்பத் தியம் 
food உடனலமிலியுணவு 

tray : ‘ உடனலமிலித்தட்டு 

Invasion period of disease நோய்குடியேறு காலம் 

Todine ae . அயடீன் 

. Irrigation of eye கண் நீர்ப்பாய்ச்சல் 

. உறுத்து நஞ்சு. 

யக்கோனெற்றுத்துணி 

செங்கண்மாரி 

சேயின்பாயம் © 

மூட்டு 
கமுத்துநாளம் 

தயிர் | 

முழங்காற்சில்லு 

சிறு நீரகத்தட்டு
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English 

ஙு 
Large arm sling 

Laryngitis .. oss 

Laxative ் . 

Laying out the dead ளை 

Leech aa a 

Leg cradle 

Leucocyte a ae 

Ligament .. me ” a 

Lightning re a லல 

Liniment 3% ன க 

Linseed oil .. as 23 

poultice + a3 

Lint , as ல os 

Local application 

Lockjaw .. . 

Loss of movement ச 

Lotion ‘3 es 

Lumbago 

Lymphangitis sia 

Lysol a ms one 

M. 

Mackintosh 

Malaria wa ie a 

Mandible ae we ae 

Matron ee A. oe 

Mattress a ae 

Measles ee ட 

Medicament .. ee 

Medicine glass. . 

Menstruation .. 

- Methylated spirit 

பெரிய புயத்தாவளம் 

குரல்வளையழற்சி 

இளக்கி ் 

அடக்கஞ்செய்ய ஆயத்தம் 

அட்டை 

கால்தாங்கி 

வெண்குருதியம் 

இணையம் 

மின்னல் 

தைலம் 

ஆளிவிதையெண்ணெய் 

ஆளிவிதைப்புற்கை 

பஞ்சுத்துணி 

ஒரிடப்பிரயோகம் 

பூட்டுத்தாடை 

இயக்கவிழப்பு 

மருத்து நீர் 
நாரிபிடிப்பு 

நிண நீர்க்குழாய் வீக்கம் 

இலைசோல் 

மெழுகுசீலை, மக்ன்தோசு 

மலேரியா 

இழ்த்தாடை, சிபுகம் 

மேற்பார்வைமாது 

மெத்தை 

சின்னமுத்து 

மருந்து 

. மருந்துபுடச்குகை 
மாதவிடாய் 

மெதனோல்சேர்மதுசாரம்
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English Tamil 

Micturition சிறு நீர்க்கழிவு 

Migraine கபாலக்குத்து 

Milk of magnesia மகனீடியப்பால் 

Morphia மோபியா 

Morphine மோபீன் 

Mosquito bite நுளம்புக்கடி 

Mouth wash வாயலகசி 

Mumps கூகைக்கட்டு 

Muscle தசை 

. நறிபுகமேப்கா க௦ம்0 தசை.த்தொழிற்பாடு 

- Mustard leaf . கடுகுபாவிலை 

plaster .. கடுகுச்சாந்து 

N 

Nail brush நகத்தூரிகை 

Narcotic poisoning உணர்ச்சியகற்று நஞ்சு 

Narrow fold bandage ஒடுக்கமடிப்புப்பந்தனம் 

Nasal feeding . . மூக்காலூட்டல் ் 

irrigation மூக்குக்கழுவல் 

Nausea ஓங்காளம் 

Neuralgia நரம்புவலி 

Neuritis நரம்பழற்சி 

Non-corrosive poison அரிக்காநஞ்சு 

Non-oxygenated we ஒட்சியேற்றாத 

Normal a நேரான 

saline நேருப்புத்தன்மை 

Numbness உணர்ச்சியின்மை 

Nurse நலம்பேணி 

Nursing பேணுதல்
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English Tamil 

0 

Occipital artery “ .. பிடர்நாடி 

Ocsophageal feeding ஸ் களஷூட்டம் 

Ointment 2 oe . உ களிம்பு 

Olecranon.. a o+ முூழங்கைத்தலை 

Operating theatre ate -- சத்திரவைத்தியவரங்கு 

Opium stupe we ஃ.. அபின்ஒத்தணம் 

Oral Ss as வாய்க்குரிய 

‘Over-heated room ௦4 உ மிகவெப்ப அறை : 

‘Oxygenated blood ன ஒட்சியேற்றியகுருதி 

P 

Pallor . -. Geuafine 

‘Palmar arch os +2 அங்கைவில் 

Paralytic stroke a -.. சோர்வாதஅடிப்பு 

Patella is a ... முழங்காற்கசில்லு 

Patient «a 0 நோயாளி. * 

Pelvis si 2% இடுப்பெலும்பு 

Penicillin ee ae .. பெனிசிலின் 

Peptonized milk .. - Qu SC SCTE SUT 

Pharyngitis .. +. e+ தொண்டையழற்ச 

Phosphorous burn ன் ... பொசுபரசுஎரிகாயம் 

Picricacid .. sie -- W&@NéesAaro 

Pill sie குளிகை 

Plantar artery பரதநாடி 

Plaster சாந்து, பத்து 

Pleurisy és eee ... நெஞ்சறைச்சவ்வுநோய் 

Pneumonia சுவாதம், நுரையீரலழற்ச 

Poison ; நஞ்சு 

Popliteal artery பின் முழங்கால் நா 

Pultuice 2% oe புற்கை இ 

Precaution முற்காப்பு
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English Tamil 

Prescription அனுமானம் 

Pressure point, அமுக்கவிடம் 

~Prevention of sepsis அமுகுதற்றடை 

Prickly heat வேர்க்குரு 

Primary haemorrhage முதற்குரு 'இப்பெருக்கு 

Profuse bleeding அ திகக்குரு இப்பெருக்கு 

Ptomaine poisoning தோமேன்நஞ்சு 

Pulmotor ஒட்செனேற்றுக்கருவி 

Pulse நாடி 

rate நாடிலீதம் 

Pus சழ் 
Pyrexia பைரெட்சியா 

é 8... 
. Quarantine தனிப்படுத் திவைக்குங்காலம் 

Quilt மெத்தை 

Quinine குயினின் 

Quinsy தொண்டைப்புண் 

R 

Rabies விலங்குவிசர்நோய் 

Radial artery ஆரைநாடி 

Radius ஆரை 

Rash பரு, சினப்பு 

Reactionary haemorrhage எதிர்த்.தாக்கக் குருதப்பெருக்கு 

Rectal feeding குதவூட்டம் 
Rectum நேர்க்குடல் 

Red corpuscle செஞ்சிறுதுணிக்கை 

Reef knot மடிப்புமுடிச்சு 

Reflex action .. தெறிவினை 

Rescue . மீட்டல்
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Resistance to disease 

Respiration 

Resuscitation .. 

Restlessness 

Retina . 

Rheumatic fever 

Rheumatism .. 

Rigor mortis 

Ring pad 

Ring worm 

Rupture 

8 

“.. இிஹிஜ்ர நம் 

Sal ammoniac 

_ Sal volatile 

Saphenous vein 

- Scabies 

- Seald 
Scalp wound .. 

Scapula 

Scarlet fever .. 

Scarring 

Sciatica 

Screen 

Seasickness 

Secondary haemorrhage .. 

Sedative 

Sensitivity 

Serum. 

Septicaemia 

‘Setting a bone 

Shingles 

.” நோய்த்தடை 

சுவாசம் 

ஊது உயிர்ப்மித்தல் 

அமைதியின்மை 

விழித்திரை 
வாதக்காய்ச்சல் 

வாதம் 

மாணவிறைப்பு 

வளையவணை 

படர்தாமரை 

உடைவு ஃ 
௮ 

பூட்டூகி 

. ' நவச்சாரம் . 

.  அமோனியத்திரவம் 

* ூலனாகுநாளம் 

சொறிசிரங்கு _- 
வெந்தபுண் 

தலைத்தோற்காயம் 

தே £ற்பட்டையெலும்பு 

செங்காய்ச்சல் 

தமும்புபடல் 

இடுப்புமூட்டு 

Bong 

கடல்வாந்தி 

.... வழிநிலைக் குருஇப்பெருக்கு 

தணிக்குமருந்து 
உணர்திறன் 

தீர்ப்பாயம் 

... குருதி நஞ்சாதல் 
எலும்பு பொருத்துதல் 

் கொப்புளநோய் அரையாப்பு
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Soap suds énema 

Soothing syrup 

Sore throat 

Spasmodic croup 

Spastic constipation 

Spine 

Spirit 

Spitting of blood 

Splint 

Splinter 

Sponge 

Sprain : 

Spraying throat 

18 —J. N. R 25438 (8/58) 

English Tamil 

Shock ஸு ee SMEG 
Electric .. ப் மின்வீக்கு 

Insulin . இன்சுலின் தாக்கு 

இரங்கா. , முதறந்றாக்கு 

Secondary இரண்டாந்தாக்கி 

Traumatic காயத்தாக்கு 

Shortening of the limb அங்கம் குறுகல் 

Sick nursing பிணியாளரைப்பேணல் 

room பிணியறை 

Sighing respiration நெட்டூயிர்ப்புச்சுவாசம் 

Signs and symptoms நோயறிகுறிகள் 

Skull தலையோடு 

‘Sleeping sickness உறங்குநோய் 

Sling தவளம் 

Slipper bedpan வழுக்கு படுக்கைப் போச்சி 

Slop bucket கழுவு நீர்வாளி 

pail கழுவுநீர்வாளி 

Small arm sling PPus guy 'த்தவளம் 

Small pox . பெரியம்மை 

Smelling salts முகருப்பு 

Smothering மூச்சடைத்தல் 

Snake bite பாம்புக்கடி 

Snoring » குறட்டையிழுத்தல் 

சவர்க்கார எனிமா 

நோத்தணிக்கும் பாணி 

தொண்டைநோ 

தசைச்சுருக்க இருமல், கக்குவான் 

குசைச்சுருக்கமலக்கட்டு 

முள்ளெலும்பு 

மதுசாரம் 

குருதியுமிழல் 
மட்டை 

குச்சு, சிராய் 

கடற்பஞ்சு 

உழுக்கு 

தொண்டைடவிறல்
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Sputum 
cup 

Steam kettle and tent 

_Sterilisation 

Steriliser 

Stertorous breathing 

Stimulant 

"Stimulation 
Sting 

St. John’s sling 

Stool 

Strain 

Strangulated hernia 

Strangulation .. 

Stretcher 

Stridor 

Stroke 

Stye 

Subclavian artery 

Sub-cutaneous injection 

Sub-normal 

‘Suffocation 

Sulpha drug 

Sunburn . - 

Sunstroke 

Supine 

Suture 

Sympton 

Syringe 
Swab 

Swelling 

Systemic poison, 

உமிழ்,” கக்கற்சளி 

உமிழ்ணெணம் 

வேதுவிடுகருவி 

இருமியழித்தல், .மலடாக்கல் 

இருமியழிகருவி 

கரகரப்புமூச்சு 

ஊரக்இ 

ஊாக்குதல் ் 

கொட்டுதல் 

சென்யோன் தாவளம் 

மலம் 

வடித்தல் 
இருகயகுடலிறக்கம் 

திருகல் 
தூக்குக்கட்டில், ஈர்ப்புக்கட்டில் 

திக்கல்மூச்சு 

அடிப்பு 
கட்கட்டி 

காறையெலும்புக£ழ்நாடி 

தோற்£€ழ்ப்பாய்ச்சுதல் 

இயல்பிற்குக்மோன 

மூச்சுத் தடை 

சலுபாமருந்து 

ஞாயிற்றெரிவு 
ஞாயிற்றடிப்பு, சூரியவாதை 

மல்லாந்தடை 

பொருத்து, தையல் 

குணம், இயல்பு 

புகுத்தி, புகுத்துதல் 
ஒற்றி 

, வீக்கம் 

குருதித்தொகுதிநஞ்சு
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English Tamil 

T 

Tannic avid தானிக்கமிலம் 

¢ rannin க ஈனின் 

Tapping தட்டிச்சோதித்தல் _ 
Tar oil compound தாரெண்ணெய்ச்சேர்வை 

Temperature chart வெப்பக்கோட்டுப்படம் 

Temporal artery கன்னதாடி 

Tendon injury நாரிழையூ, று. 

‘Tetanus ஈர்ப்புவலி ் 

Thoracic breathing ௦ 'நஞ்சச்சுவாசம் 

Tibial artery .. கணைக்கால்நாடி 

Toilet கமுலித்துடைத்தல் 

Tonic வலுஷூட்டி 

Tourniquet குருதியடக்குவடம் 

b Toxaemia குருதிநஞ்சாதல் 

Traction இழு த்துநிலைப்படுத்தல் . 

Treatment பரிகாரம் | 

Tuberculosis கசநோய் 

Typhus fever தைபசுக்காய்ச்சல் 

U ட்ட 

Ulna மூழங்கையெலும்பு, 217 158) 

Ulnar artery முூழங்கைநாடி | 

Ulceration ௨ புண்ணாதல் 

Unconsciousness உணர்ச்சியற்ற நிலை 

Undersheet ». &ழ்விரிப்பு 

"Uieants சிறு நீ ர்ச்செலவின்மை 

Urinal சலகூடம் 

Urine சிறுநீர்
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Yellow fever 

English Tamil 

V 

Vaccination அம்மைகுத்தல் 

Vaccine அம்மைப்பால் 

Varicose veins. . வீக்கநீலநாளம் 

Vaseline வசிலின் 

Vena cava குழிநாளம் 

Venous bleeding நாளக்குருஇி வடிதல் 

Vein நாளம் 

Ventilation காற்றோட்டம் 

Vinegar வின்னாரி 

Vomiting குமட்டல், வாந்தியெடுத்தல் 

Ww 

Warm இளஞ்சூடு 

Wart தோற்பரு 

Water-bed நீர்ப்படுக்கை 
் -pillow .. நீரணை. 

Wet cupping .. ஈரக்ண்ணவரடுக்கு 

Wheezing ௨ ஈழை 

Whey பிரை 

Whitlow நகச்சுற்று 

Whooping cough குக்கல் 

Worm புழு 

Wound : காயம் 
. மிக்... சிதறற்காயம் 

Contused கன்றற்காயம் . 
Incised வெட்டுக்காயம் 

Lacerated திழிவுக்காயம் 
Penetrating ஆமழக்டைக்காயம் 

Perforating அண்டூளைக்காயம் 

Punctured கதொளைக்காயம் 
Septic .. அழுகற்காயம் 

Stab குத்துக்காயம் 

Y 

மஞ்சட்காய்ச்சல்



English 

Child Development 

குழந்தை விருத்தி 

    

Tamil 

A 

Abortion es of: கருச்சிதைவு 

Absurdities test bev பொருந்தாமைச்சோதனை 

Acidosis . i (அமிலம்) புளிப்புநோய் 

Adaptability i \ இணங்கு தன்மை 

Adience நிகழ்ச்சிமில் அமிழ் நிலை 

Adjustment .. இணங்குதல் 

Adolescence .. யெளவன நிலை, நிறைவின்மை 

Adolescent இளந்தாரி 

Adrenal gland அ.திரனற்சுரப்பி 

Aesthetic judgment அமகுமதிப்பீடு 

Affection உணர்ச்சி 

Afterbirth (placenta) சூல்வித்தகம், நஞ்சுக்கொடி. 

After pains பிரசவத் தின்பின்நோ 

Aggression தாக்கம் 

Aggressiveness தாக்கு கன்மை 

Air bath காற்றுக்குளிப்பு 

bubble காற்றுக்குமிழி 

Altruism பிறர்நலப்பிரியவாதம் 

Amenorrhoea .. மாதவிடாயின்மை நிலை 

Amiability நட்பாந்தன்மை 

Ammonia rash அமோனியாப்பரு 

Ammoniacal urine அமோனியாமிகுகிறுநீர் 

Amnion அமினியன் 

Amniotic membrane அமினியமென்றகடு 

Anaesthetic உணர்ச்சிநீக்க 

Anal gratification குதவழிஇன்பறுகர்ச்சி 

Analgesic நோய்தர்க்குமருந் து 

nee 948 
19-3. N. R 25438 (8/58)
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_ Ante-natal care 

clinic 

Applied psychology 

Artificial feeding 

Ascendance-submission test 

Attention 

Attitude 

Auditory acuity 

perception 

response 

Autonomic nerve 

B 

Baby bath 

binder 

bonnet .. 

_ bootees 

carriage 

Baby’s matinee jacket 

. napkin 

pot 

scales .. 

shirt. 

vest 

Backward children 

Bassinet 

Bed-time 
-wetting 

Behaviour 

Acquisitive 

Adaptive 

Aggressive 

Egocentric 

  

பிரசவழமுற்கவனம் 

பிரசவமூற்பிணியாய் நிலையம் 

பிரயோக உளவியல் 

'செயற்கைமுறைஊாட்டல் 

முனைப்பு-பணிவுச்சோதனை 

விழிப்பு 

கோணிலை, தோக்கு 

கேள்விக்கூர்மை 

. - கேள்விஉணர்ச்சி 

கேள்வித்துலக்கம் 

தன்னாட்சிநரம்பு 

குழந்தைத்தொட்டி 
குழந்தைக்கொப்பூழ்ப்பட்டி 

குழந்தை த்தொப்பி 
குழ்ந்தைக்கால்மேசு 

குழந்தைக்கைவண்டி 

குமந்தைமேற்சட்டை 

குமந்தைச்சாணைத்துணி 

குழந்தையின்கழிவுப்போச்ட 

குழந்தைநிறைத்தராச 
GL ben salons 

உடம்போடொட்டியகுழந்தைச் சட்டை 

பிற்போக்கான குழந்தைகள் 

பெட்டித்தொட்டில் 

ஞூங்குநேரம் 
படுக்கைநனைத்தல் 

நடத்தை 
ஈட்டல்நடத்தை 

இசைவுநடத்தை 
தாக்குநடத்தை 
தன்னலநடத்தை
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English Tamil 

Behaviour Emotional உளப்பாட்டுநடத்தை 

Feeding ஊாணில்நடத்தை 

இற் குழுநடத்தை 
Imaginative ... கற்பனைநடத்தை 

Normal இயல்புநடத்தை 
Problem பிரச்சனைநடத்தை 

Rela தெறிநடத்தை 
Resistant தடுப்புநடத்தை 

Sex பால்நடத்தை 
Social சமூகநடத்தை 
Subconscious .. முணர்வுநடத்தை 
trend. நடத்தைஒழுங்கு 

Behaviourism .. நடத் தயியல் 

Belching வறை 

Belief நம்பிக்கை, மதம் 

Bilateral symmetry இருபுடைச்சமச்சர் 

Biliousness பித்தத்தன்மை 

Birth control... பிறப்பாட்சி 

Birth-order பிறப்புமுறை 

Bladder control தோற்கைஆட்சி 

Blood group .. ல குருதி த்தொகு தி 

Blueness in breath holding சுவாசமடக்கி நீலமாதல் 

Bodily movement உடலசைவு 

Boracic lotion QuronhéGs Drain 

Boredom சலிப்பு 

Bottle cap போத்தல்மூடி. 
feeding போத்தலிலூட்டல் - 

warmer போத்தல்வெப்பமாக்கி 

Breaking of waters பன்னீர்க்குடமுடைதல் 

Breast abscess முலைச்சீழ்க்கட்டு 

cracking முலைவெடித்தல் 

feeding முலையூட்டல் 
pump .. முலைப்பம்பி 

Breath-holding C§LPFFLSEOV 
Bringing up wind வாயுவகற்றல் 

Bow legs - . ௨ வில்லுக்கால் 

Bowel control குடலாட்சி 
movement மலங்கழித்தல் 
training குடற்பயிற்சி 

Bubbling வாயுவகற்றல் 
Buttoning தெறிபூட்டல்
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English Tamil 

௦ 

Caesarean operation இரண்வைத்தியமுறைப்பேறு _- 

Capacity கொள்ளளவு 

Caul முூகமூடிமென்சவ்வு 

Cause and effect - காரணகாரியம் 

Cervical canal கழுத்துக்கான் 

Cervix தி கருப்பைக்கழுத்து 

Chamber pot .. .  கழிவுப்போச்சி 

Character . சிலம், குணம 

Cheating ஏமாற்ழல் 

Chewing instinct 

Child birth 

guidance clinic 

rearing practices 

Chorion - 

Chorionic membrane 

vill 

Chromosome .. 

Circumcision. .. 

Climbing 

Codliver oil 

Colic 

Colostrum 

Colour blindness 

discrimination 

* preference 

Compensation , 

Competition 

Complementary feeding 

Compulsion 

Concept 

Conception 

Conditioned. response 

Confidence . 

Conflict 

Conformity 

மெல்லும் இயல்பூக்கம் 

பிள்ளைப்பேறு 

குழந்தைபேணும் முறைச்சாய்சாலை 

குறுந்தை வளர்ப்பு வமமை 

இரத் தநாளம்' 

இரத்தநாளமென்றகடு 

இரத்தநாளச்சடைமுறை 

நிறவுரு 
சுன்னஞ்செய்தல் 

.. ஏறுதல் 

கொட்டீரனெய் 

குடல்வலி 

கடும்புப்பால் 

நஇறக்குருடு 

நிறம்பிரித்தறிதல் 
நிறத்தேர்வு 
ஈடுசெய்தல் 

போட்டி 

குறை நிரப்பலூட்டுகை 

பலவந்தம் 

கொள்கை, எண்ணக்கரு . 

கருக்கொள்ளல் 

நன்னிலைப்படுத் திய தூண்டற்பேறு 

நம்பிக்கை 

முரண்பாடு 

ஒத்.தியல்பு
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English Tamil 

Conscience உளச்சான்று 

Consciousness _ உணர்வு 

Conservation .. காப்பு 

Consistent training நிலையான பயிற்சி 

Constancy மாறா நிலை 

Constipation - மலச்சிக்கல் 

Chronic நாட்பட்ட மலச்சிக்கல் 

Spastic குசைச் சுருக்கமலச்சிக்கல் 

Temporary நிலையில் மலச்சிக்கல் 

Contentment .. இருத்தி, மனநிறைவு 

Contraception கருத்தடை 

Contrariness ௪ திரிடைநிலை 

Control group , ஆட்சிக்குழு 

Convention வழக்கு 

Cooperation ஒத்துழைப்பு 

Correlation ஒன்றோடொன்றன்டொடர்பு 

Cot a8 குழந்தைக் கட்டில் 

Cracking of nipples முலைக்காம்பு வெடித்தல் 

Cradle தொட்டில் 

cap உரிதோனோய் 

Crawling SAILOG 

Creative self-expression 

Credulity 

Creeping 

Crib 

” Crossed eyes 

Crying - 

Cultural determination 

pattern 

practice 

Culture 

Curds in stool 

Curiosity 

Cutaneous space perception 

Cuts and scratches 

Cyst on the gums 

சுய வாக்கக்கருத்துவிளக்கம் * 

நம்பிக்கை மனப்பான்மை 

ஊாருதல் 

குழந்தைக்கட்டில் 

வாக்குக்கண் 

அழல் 

பண்பாட்டுத் துணிபு 

பண்பாட்டு மாதிரி 

பண்பாட்டு வழமை 

பண்பாடு 

மலத்தில் இரைனு 
ஆய்வுணர்ச்சி 

ule இடவுணர்ச்சி 

வெட்டுவிராண்டல்கள் 

முரசிற்சிறைப்பை
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English Tamil 

D 

Dawdling தாமதித்தல் 

Daydream cere cOucttemts 

Day nursery பகற்பேணிடம் 

‘Deceit © ஏமாற்றம் 

Decidua ஏற்குமென்றகடு 

் Defiance எதிர்த்தல் 

Delayed response தாமதித்த தாண்டற்பேறு 

Delinquency ar குவறுமனப்பான்மை 

Dependence சார் நிலை 

Depressed nipples அமிழ்ததிய முலைக்காம்பு 

Depression மனச்சோர்வு 

Destructiveness அழிக்குந்தன்மை 

Developmental age விருத்தஇியாகும்வயது 

crisis விருத்தி நெருக்கடி 

normn விருத்தி நியமம் 

quotient . விருத்தி ஈவு 

.. 88010006 விருத்தி வரிசை 

spiral விருத்திச் சுருளி 

. task விருத்திக்கடமை 

. Diaper சாணை த்துண்டு 
Difference வேற்றுமை 

Differentiation வகையீடுசெய்தல் 

- நரிதக்கர்ர்௦ பட்ட .. விரிதல் 

Dilemma | இருதலைக்கொள்ளி நிலை 

Dirtiness அமுக்குடைமை 

Discipline ஒமுக்காறு, ஒழுங்கு 

Discrimination -. பிரித்தறிதல் 

Dislikes » வெறுப்புக்கள் 

Disobedience .. ஒழுக்கமின்மை 

Dominance ஆட்சிகொள்ளல் 

Domination ஆதிக்கம் 

Dribbling வீணீர்வடிதல்
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English Tamil 

Drive ர மூயலல், ஊக்கம் 
Acquired பெற்றஷூக்கம் 
Activity முயற்சியூக்கம் 

Emotional உளப்பாட்டுக்கம் 

Primary முதலூக்கம் 

Secondary துணையூக்கம் 

Sensory உணர்ச்சியூக்கம் 

Visceral உடலுள்ளுறுப்பூக்கம் 

$ 

E 

Education கல்விபயிற்றல் 

Efficiency வினைத்திறன் 

Ego os அகங்காரம், ஆணவம் 

Elementary school years .. ஆரம்ப பாடசாலை ஆண்டுகள் 

Elimination தவிர்த்தல், அகற்றல் 

Embryo YSMIG 
Embryonic plate முதலஓுருத்தட்டு 

Emergency reaction நெருக்கடித்தாக்கம் 

Emollient ‘cream 

Emotion 

Emotional safety valve 

Emotional stability 

Encrusted faeces 

Endocrine gland 

Endometrium 

Energy system 

Engorgement of breasts 

Enlargement of womb 

Enuresis 

Environment 

Environmental factor 

மென்மையாக்கு களி 

உளப்பாடு 

உளப்பாட்டுக்காப்பு வாயில் 

உளப்பாட்டுத் தண்மைநிலை 

பொருக்கடைந்தமலம் 

உள்ளுறிஞ்சற் சுரப்பி 

கருப்பைஉள்மென்றகடு 

சத்தித்தொகுதி 
முலைவாதை 

கருப்பைப் பொருமல் 

படுக்கைநனைத்தல், சிறுநீர் தானாகக்கழிதல் 

சூழல் 

சூழற்காரணி
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English 

Erotogenic zone 

Excitement 

Excretion 

Expectation 

Expressive reaction 

Expulsion - 

Extroversion .. 

F 

Facial expression 

“ Facts of life ” 

. Faculty 

Fallacy 

Fallopian tube 

_ Family : 

Fatigue 

Fatness 

Fear 

of dark 

of supernatural 

Feeblemindedness 

Fertilization 

Fighting 

Fimbria. 

Firmness 

Fixation 

Flexibility. 

Foetal circulation 

heart beat 

Foetus 

Fontanelle 

Food craving 

Foreskin . 

Tamil 

காம வின்ப வலயம் 

Bone) 

கழிவு 

எதிர்பார்த்தல் 

.விளக்கற்றாக்கம் 

நீக்குதல், புறப்படுத்தல் 
'வேதைவெொளிப்படுதல் 

முகவிளக்கம் 

“ வாழ்க்கை .மிரக௫ியங்கள் ” 

துறை, திறன் ' 
.. போலி நியாயம் 

பலோப்பியோக்குழாய் 

குடும்பம் 

இளைப்பு 
் கொழுப்புத்தன்மை 

பயம் 

இருட்பயம் 
- தெய்வப்பயம் 

_ மந்தப்புத் திநிலை 
கருக்கட்டல் 

பொருதல் 

விரலுருமுளை : 
Bu Bev 

நிலைப்படுத்தல் 

எளி 'தில் வசையுமியல்பு 

மூதிர்மூலவுருச் சுற்றோட்டம் 

முதிர்மூலவுரு இதயவடிப்பு 
முதிர்மூலவுரு 
உச்சிக்குழி 

உணவுவாஞ்சை 

முற்றோல்
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Fundus 

G 

Gagging 
Gain in weight 

Generosity 

Gene ' ise 

Genital gratification 

Genitals 

Genius 

Gestation 

Gifted child 

Glandular disturbance - 

Grasping 

Gregariousness 

Green stool 

Grief 

Groin 

Group climate. . 

Growing pain .. 

Guidance 

Guilt feeling 
20 —— J. N. R 25438 (8/58) 

English Tamil 

Form perception உருவுணர்ச்சி 

Formula, சூத்திரம் 
Foster child சவீகாரப்பிள்ளை 
Foster mother. . செவிலித்தாய் 
Fretfulness சிணுங்கு நிலை 
Friendliness நட்பு நிலை 
Friendship நட்பு 

Frothy stool ரைமலம் 

Frustration ஏமாற்றம் 

Functional disturbance தொழிற்பாட்டுக்குழப்பம் 

கருப்பைத்தளம், அடிக்குழி 

உண்ணாதுமிழல் 
நிறை கூடுதல் 

வண்மை 

சந் தஇிச்சுவடு 

பிறப்புறுப்பு வழி இன்பநுகர்ச்சி 

பிறப்புறுப்புக்கள் 

மேதை 

கருத்தரித்தல் 

இயற்கைத் திறமைக் குழந்தை 
சுரப்பிக்குழப்:ம் 

பற்றிப்பிடி த;தல் 
குழுஷக்கம் 
பச்சை மலம் 

சோகம் 

கவடு 

குழுஉநிலைமை 

, வளர்ச்சிநோ 

வழிகாட்டல் 

குற்றவுணர்ச்சி
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‘English Tamil 

H 

Habit மக்கம் 
training பழக்கப்பமிற்கி 

Halibut liver oil அலிபற்றீரனெய் 

Handedness கைவழங்குதன்மை 

Handicapped child குறைவுபாட்டுக்குழந்தை 

Happiness ஆனந்தம் 

Hare lip பிளவுதடு 

Health உடனலம் 

Heartburn நெஞ்செரிவு 

Heat rash வியர்க்குரு 

Heredity பரம்பரை 

Hero-worship .. 

Heterosexuality 

Home confinement 

Homesickness 

Homosexuality 

Honesty 

Hormone 

Hypersensitiveness 

Hysteria 

I 

Id 

Idealism 

Identification .. 

THusion 

Imagination 

Imitation 

Imaginary companion 

-Implantation of ovum 

Impulse 

Incest 

லீரர்வணக்கம் 

எஇர்ப்பால் நாட்டம் 

வீட்டிற் பிரசவம் 

லீட்டாசை 

ஒருபால் நாட்டம் 

?நர்மை 

நுண்டுமுட்சுரப்பு, மோன் 

அஇபரவுணர்ச்சி நிவை 

ரம்பிளைப்புநோய், இத்தீரியா 

அனுவுள்ளுணர்ச்சி 

இலட்சியவாதம் 

அடையாளமறிதல், ஒத்ததன்மை காணல் 

மாயை 

கற்பனைத் தோழன் 

கற்பனை 

போறல், பின்பற்றல் 

சூல் நிலைப்படுத்தல் 

மனமுடுக்கு 

தகாப்புணர்ச்சி
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English Tamil 

Incidental learning சமயோசிதக் கல்வி 

Inconsistency . . இசைவின்மை 

Independence சுயாதீனம், தன்னாண்மை 

Individual difference 

Individualism 

Individuality 

Infancy 

Inferiority reaction 

Information 

' Inheritance 

{nhibition 

Ink-blot test .. 

Insecurity 

Insight 

Insothnia 

Instinct 

Integrity 

Tatelligence 

quotient 

Intensity of emotions 

Interests 

Toterference : 

Inter-relationship 

Introversion .. 

Tntussusception 

Toverted nipples 

Irascibility 

தனியாள் வேறுபாடு 

தனியாள்வாதம் 

தனித்தன்மை 

குழந்தைப்பராயம் 

கீழ்நிலை யெதிர்த்தாக்கம் 

அறிவித்தல், செய்தி 

தலைமுறையுரிமை 

தடுத்தல், நிறுத்தல் 
மையொற்றுச்சோதனை 

காப்பின்மை 

அகக்காட்சி 

ஞூாக்கமினமை 

இயல்பூக்கம் 

நேர்மை 

தண்மதி 
அுண்மதி சவு 
உள்ளக்ளைர்ச்சிச் செறிதுறன் 

ஈடுபாடுகள் 

தலையிடுதல் 

இனத் தொடர்பு 

தேவைகாவல் 

குடற்சிக்கல் 

அமிழ்த்திய முலைக்காம்பு 

சினங்கொள்தன்மை 

அழுக்காறு 

.. களிப்பு



  

English Tamil 

K 

Kinaesthetic sensation அசைவுணர்ச்சி 

Knee-jerk முழங்கால் உதறல் 

Knock knees .. சோடுதட்டல், முட்டிக்கால் 

L 

Labour pains பிரசவநோ 

Language மொழி 

Latency period மறைவுக்காலம் 

Laughter நகைப்பு 

Lavatory மலகூடம் 

Layette குழந்தையின் ஆடையணி 

Leadership 2. முதன்மை, தலைமை 

_ Leggings 2 காலணி 

Lesion நைவுப்புண் 

Libido இயற்கை உள்ளாசை 

Lice - பேன் 

Likes and dislikes விருப்புவெறுப்புக்கள் 

Liquor amnii .. பன்னீர்க்குடம் — 

Lochia .. பிரசவத்தின் பின் கழிவு 

Locomotion , . இடம் பெயர்தல் 

Love .. காதல், அன்பு 

Lying-in period பேற்றண்மைக்காலம் 

M 

Make-believe .. . போலிஎண்ணம் 

Maladjusted child ன பொருத்தக்கேடான குழந்தை 

Manipulation கையாளுதல் 

Manual expression of breast milk முலைப்பால் பிதுக்கல் 

Marginal differentiation விளிம்புவகையீடு . 

Mask முகமூடி 
Massage , உருவுதல்
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Full-cream 

Grade A .. 

Homogenized 

Humanized 

Lactic acid 

அகக் Tamil 

Mastery மேற்கொளல் 
‘Masturbation _ சுயவின்பறுகர்ச்சி 

Maternity belt SUE) DLW 19. 

Maturation மூததிர்தல் 
Maturity முதிர்ச்சி 

Meaning கருத்து 
Meconium முதல்மலம் 

Menarche பூப்பு, மாதக்கழிவுத் தொடக்கம் 

Menopause மாதக்கழிவு நிறுத்தம் 

Memory ஞாபகம், நினைவு , 

Menstrual period மாதக்கழிவுக் காலம் 

Menstruation மாதவிடாய் 

Mental ability மனஆற்றல் 

age மனவயசு 

deficiency மனக்குறைவுபாடூ 

Messing . அலங்கோலம் 

Midwife மருத்துவமாது 

Milk of magnesia மகனீசியப்பால் 

Milk (varieties) : ...  பாற்பேதம் 

ee Accredited . நம்பிக்கையானபால் 

Acidolphus பற்நீரியப்பால் 

Boiled காய்ச்சியபால் 

Breast பலைப்பால் 

Butter வெண்ணெய்தீக்கிய பால் 

Certified .. சான்றுகூறிய பால் 

Cow’s பசுப்பால் 

Dried பால்மா 

Evaporated ஆலியாக்யே பால் ் 

Expressed பிதுக்கய முலைப்பால் 

Flavoured சுவையூட்டியபால் 

Frozen உறைந்த பால் 
நிறையாடைப்பால் 

முதற்றரப்பால் 

ஒரு சீராக்கிய பால் 

முலைப்பாலை ஒத்தபால் 

இலற்றிக்கமிலப்பால்
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English Tamil 

Milk). Malted மோட்டர் மாப்பால் 

Modified இருத்தியபால் 

Nut வித்துப்பால் 

Pasteurised - பாச்சர்புறைப் பிரயோஇத்த பால் 

Powdered மாவாக்கயபால் 

Raw . -காய்ச்சாப்பால் 

Rich ௮ இிரசப்பால் 

Skimmed . ஆடை நீக்கயபால் 

Soft curd மென்திரைவுப்பால் 

Soured புளித்தபால் 

Tuberculin-tested தூபக்களுக்குச் சோதித்த பால் 

Vitamin D “ம” உயிர்ச்சத்துப்பால் 

Whole சத்துள்ளபால் 

Mind உள்ளம் 

Miscarriage கருவழிவு 

Misdemeanour | SAUD DIBOOL. 

Mixed feeding கலப்பு உணவு 

Mother and child relationshp 

Mothercraft 

Mothering 

time 

Mood 

Moral concept 

development 

Morning sickness 

Motion 

Motivation .. ல 

Motor development 

Mucous membrane 

Mucus 

Multiple personality 

தாய் பிள்ளைத் தொடர்பு 

தாய்மை 

செல்லம்பொழிதல் 

செல்லம் பொழியும் வேளை 

மனநிலை 

ஒழுக்கவெண்ணக்கரு 

ஒழுத்கவிருத்தி 
புரட்டல் 

மலம், மலக்கழிவு. 

பாவகத்தூண்டல் 

இயக்கவிருத்தி 
சீதமென்றோல் 

சீதம் 

மடங்கு ஆளுமை
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~>- Nap 

Nature and nurture 

Navel 

Near-sightedness 

Negativism 

Neontate 

Nervous mannerism 

Nervousness 

Newborn child 

Night light 
mare 

nursery 

Nipple shield .. 

Normal distribution 

Norm 

Nursery school 

Nursing brassiere 

home 

mother .. 

Nurture at 

௦ 

Goedience 

Object choice .. 

Occupational preference 
status 

Oedipal stage .. 

Olive oil 

Only child .. 

English Tamil 

N 

Nagging குற்றங் கூறல் 

Nail biting « நகங் கடித்தல் 

சிறு துயில் 

Nausea வயிற்றுப்புரட்டல், குமட்டல் 

Natural feeding இயற்கைமுறை ஊட்டல் 

இயற்கையும் வளர்ப்பும் 

தொப்புள் 

அண்மைப் பார்வை 

எதிர் நிலைத்தன்மை 
பச்சிளங்குழந்சை 

'தடுமாற்றப்பழக்கம் 

தடுமாற்றம் 

பச்சிளங்குழந்தை 

படுக்கை விளக்கு 
பயங்கரக் கனவு 

இராப் பேணிடம் 

முலைக்காப்பு 

சாதாரணப் பரம்பல் 

நியமம் 

பாலர் பாடசாலை 

பாலூட்டுந் தாயின் மார்வாரி: 
நோயாளியைப் பேணுமிடம் 
பாலூட்டுந் தாய் 

வளர்ப்பு 

பணிவு 

விடயத் தேர்வு 

தொழில் விருப்பு 
தொழில் நிலை 

இடிப்பல் நிலை 

ஒலிவு எண்ணெய். 

தனிப்பிள்ளை
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English Tamil 

Oral gratification வாய்வழி இன்ப அகர்ச்சி 
Orientation இிசைகோட் சேர்ச்கை 

Orphan அனாதை 
Ovary சூலகம் 

Overfeeding உ மிதமிஞ்சிய ஊட்டம் 

protection மிதமிஞ்சியபாதுகாப்பு 

stimulation மிதமிஞ்சியதூண்டல் 

weight மிதமிஞ்சியநிறை 

Ovum Ga 

Pp 

Pain நோவு 

Palpitation துடிப்பு ' 

Parent-child relationship .. பெற்றோர்-பிள்ளைத் தொடர்பு 

resemblance பெற்றோர்-பிள்ளைத் தோற்றம் 

Patent food ஆக்க வுரிமை உணவு 

Perambulator ~ குழந்தைத் தள்ளுவண்டி 

மம் ஆண்குறி 
Perception புலனுணர்ச்கி 

of time — காலவுணர்ச்சி 

Performance test 

Personality 

Perversion 

Phantasy 

Phylogenetic skill 

Physical condition” 

Physiological change 

factor 

Pigmentation of nipple 

Pilch knickers. 

Pipette feeding 

செயற்றிறன் சோதனை 

SE OH OOLD 

தவறான எண்ணம் 

கற்பனை எண்ணங்கள் 

சாதி வாலாற்றுத்திறன் 
உடல் நிலைமை 

உடற்றொழில் மாற்றம் 
உடற்றொழிற்காரணி 
முலைக்காம்பு வண்ணமிடல் 

பாலர்காற்சட்டை 

குழாய்முறை ஊட்டல்
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English Tamil 

Pituitary gland கபச்சுரப்பி 

Placenta . சூல்வித்தகம் . 

Placental stage சூல்வித்தகநிலை 

Play விளையாட்டு 
* ந விளையாட்டு அடைப்பு 

thing விளையாட்டூப்பொருள் 

Pleasure இன்பம் 

Pocket-money ai 

Poliomyelitis. .. 

Politeness 

Popularity 

Post-natal exercise 

Posture 

Powder 

Practice curve 

Praise 

Preconscious .. 

Prediction 

Pregnancy 

Prejudice 

Premature baby 

Prenatal development 

Preschool years 

Prestige 

Prickly heat 

Primacy 

Problem solving 

Prominent ear 

Protruding navel 

Psychiatry 

Psychoanalysis 

Psycho somatics 

Psychopathic personality 

Puberty 

Puerperal fever 

Puerperium 

Punishment 

'. , சில்லறைச் செலவுக்காசு 

சோர்வாதம் 

மரியாதை . 

புகழ் 
பிரசவத்தின்பின் உடற்பயிற்சி 

நிலை: 
தாள், பொடி 

செயற்றிறன் வளைகோடு 

புகழ். 
முன்னுணர்ச்சி 

மூன் தெரிவித்தல், தீர்க்கதரிசனம் 

கருவுறல் 

குப்பெண்ணம் 

பருவத்திற்கு முந்திய ௪௬ 
பிறப்பிற்குமுந்திய வளர்ச்சி 

பாலர்பருவம் 

கெளரவம் 

வியர்க்குரு 

1மதன்மையான 

உத்திக்கணக்குத் தீர்த்தல் 
பெரிய காதுகள் 

வெளித்தள்ளிய தொப்புள் 

உளநோய் மருத்துவம் 

உளவாராய்ச்சி 

உளநலம் 

உளங்கலங்கிய நிலை 

பூப்பு 

பேற்றண்மைக் காய்ச்சல் 

பேற்றண்மைக்காலம் 

குண்டனை
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English Lamit 

Q 

Question வினா 

_ Quickening . Meng sev 

R ' 

Race difference இன வேற்றுமை 

Radicalism .  பருமாற்றவாதம் 

Rash பரு 

Rational learning பகுத்தறிவுப் படிப்பு 

Reasoning . ட்பகுத்தறிதல் 

Recessive trait : பின்னிடைவுச் சிறப்புக்குணம் 

Recognition of objects பொருட்களை மட்டிடுதல் 

Reintegration ஓக மறுதொகுப்பு 

Reestablishment of breast milk முலைப்பால் திரும்பச் சுரக்கச்செய்தல்: 

Reflex - தெறிவினை 

Grasping பற்றுதல் 

‘Moro SPAY SO 

Patellar முழங்காற்சில்லு 

Psychogalvanic கல்வனோமானி முறைதெறிவினை 

Pupillary கண்மணிக்குரிய 

. Stepping அடியெடுத்தல் 

Refusal of bottle பால் வெறுப்பு 

Regression பின் செல்லல் 

' Rejection விலக்கல் 

Relaxation இளைப்பாறல் ் 

Relief bottle பிரதிப் போத்தல் 

Repression அடக்கல் 

Reproductive organ இனம்பெருக்கும் உறுப்பு 

Response... ட்டி தூண்டற்பேறு 

Rest 3 ஒய்வு, தூக்கம் 

Retracted nipples பின்னிடைந்த முலைக்காம்பு;
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‘Rhythmic contraction of muscles ன 

இயற நம்றற1க 
pants .. a 

Rusk as ae 

S 

Scales. 

Schedule 

Screaming fit 

Scurf 

Seborrhoea 

Secretion 

Security 

Sedative 

Self-acceptance 

awareness 

consciousness 

demand schedule 

evaluation 

knowledge 

Selfishness 

Semen 

Sensory acuity 

Sex education 

Shock bathing of breasts 

Sibling 

rivalry .. 

Skeletal age 

Skill 

Slowness 

‘English Tamil 

Reproduction - இனம் பெருக்கல் : 
-Reward கைம்மாறு, செய்வினைப்பயன் 
Rhesus factor ட இறீசசுக் காரணி- . 

ஒத்.திசைக்கும் தசைநார் சுருங்கல் 

: பாற்போத்தலின் காம்பு 
இறப்பர்க் காற்சட்டை 

ட இறசுக்கு 

தராசு, செதில் 

ஒழுங்கு முறை, கால அட்டவணை 

கூச்சல் வலி 

உரிதோஜனோய் 

உரிதோனோய் 

சுரப்பு, சுரத்தல் 

பாதுகாப்பு, நம்பிக்கை 

தணிக்குமருந்து 
தன்னிலையை ஏற்றல் 

தன்னை அறிதல் 
தன்னுணைர்ச்ச 

தன்விருப்ப அட்டவணை 

தற்கணித்தல் 
தன்னறிவு 
கதுன்னலைம் 

சுக்லெம் 

உணருங்கூர்மை 

் பால்இனக் கல்வி ஊடல்-கூடல் கல்வி 

முலைத்தாக்க ஒத்தணம் 
உடன்பிறப்பு 

உடன்பிறப்புப்போட்டி 

எலும்புக்கூட்டு வயது 

திறன் 
கூமதம்
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Social behaviour 

class 

emotional development 

learning 

mobility 

necessity 

Socialization 

“ Socio-economic status 

-psychological approach 

Sore buttocks 

- Space perception oa sw 

Spanking 
* Special ability. . 

Speech disturbance 

Sperm cell 

Spermatazoon 

Squint 

Stability . 

‘Stamford-Binet test 

’ Stammering 

Strategy 

Strength of grip 

Stuttering 

Subconscious mind 

Sublimation 

Substitute reaction 

Success 

Sucking 

Suggestibility .. 

Sun-bath 

_ Super-ego . 

Superstition 

Supplementary feeding 

Suppository 

Swallowing 

Sympathy 

சமூகப் பண்பாடு 

சமூக வகை 

" சநூக உணர்ச்சி விருத்தி 

சரூகப்படிப்பு. 

சமூக நகர்வு! 

சமூக தேவை 

சமூக உடைமையாக்கல் 

சமூகப் பொருளாதார. நிலை 

சமூக உளவழி 

புண்பிட்டம் 

இடவுணர்ச்சி 

அடித்தல் 

சிறப்பு ஆற்றல் 
பேச்சுக்குமப்பம் 

வித்திக்கலம் 

விந்து - - 
வாக்கு 

Stu pee 

கதாம்போட்டுபினேயர்ச் சோதனை 

கொன்னை 

விரகு 

பிடிவன்மை 

திக்குதல் 
அடித்தளவுளம் 
உயர்மடைமாற்றம் 

பிரதியீட்டுத் தாக்கம் 

95 
சூப்புதல் 
தெருட்டூத்தன்மை 

வெயிற்குளிப்பு 

மிகை அகங்காரம், ஆணவம் 

மூடநம்பிக்கை 

மிகை 'நிரப்பலூட்டுகை 

தரி (சவர்க்காரம்) 

விழுங்கல் 

பரிவு
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Tamil 
  

T 

Table manners 

Talcum powder 

Taste reaction. . a 

Teacher-pupil relationship 

Teasing 

Teat — 

Teething 

Temper tantrum 

Tension state 4 

Terror dream 

Test feeding 

weighing 

Therapy 

Thinness 

Thought 

Threat 

Three-hourly feeds 

Thrush 

Thumb-sucking 

Tic 

Toddler 

Toilet training 

Tongue sucking 

Topping and tailing 

Training 

Trait 

Trial and error 

Twilight sleep 

Twins 

_ Type 

பந்தி நடத்தை 
Seb wir 

FOUS STEED - 

ஆசான்-மாணவன் தொடர்பு 

சேட்டை, தொந்தரவு 

பாற்போத்திற் காம்பு 

பல்முளைத்தல் 

விசமக்குணம் 

இறுக்கநிலை 

பயங்கரக்கனவு 

ஊாட்டிச்சோதித்தல் 

நிறுததுச்சோதித்தல் 
மருத்துவமுறை 

'மெலிவு 

எண்ணம் 

அச்சுறுத்தல் 

் மும்மணிக்கொருமுறை ஊட்டு 

வாயவியல் 

விரல்சூப்பல் 

துடிப்பு 

குறுநடைக்குழந்தை 

மலசலங்கழித்தற் பமிற்சி 

நாக்குச்சூப்பல் 

முகம் அடி கழுவல் 

பயிற்சி 

நிறப்புக்குணம் 

பரீட்சைமுறை, முயன்றுதவறியறிமுழை 

மயக்கத்குக்கம் 

இரட்டையர் 

வகை
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English 
  

Voluntary movement 

Vomiting 

Vulva 

Tamil 

U 

Umbilical artery '... கொப்பூழ்நாடி 

cord .. கொப்பூழ்க்கொடி 

பட னை  கொப்பூம்நாளம் 

Diba infant! © - பிறகீகாச்செ 

Unconsciousness : ் உணர்வின்னிலை 

Underfeeding : ஊட்டம் போதாமை 

‘Understanding . Sorted, விளக்கம் 

Underweight = - நிறைக்குறைவு. 

Unfriendliness. . “ “நட்புணர்வின்மை 

Unwanted child வேண்டாக்கு மந்தை 

. Uterine gland , கருப்பைச் சுரப்பி 

105 - கருப்பை 

ரூ... ட 

க்க - யோனி 

Value ப | பெறுமானம் 

Visual response | கட்புலத் தூண்டற்பேறு 

Vocabulary .. wi கொற்றொகை 

Vocalization, .. ற ் 'குரல்வழங்கல் 

ட - இச்சையுள் அசைவு 

ன வாந்தி 

.... யோனிமுகம்
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English Tamil 

Ww 
‘Wakefulness விழிப்பு நிலை 

Walking நடத்தல் 

‘Waterproof pants நீர்புகாக்காற்சட்டை 

sheeting நீர்புகாவிரிப்பு 

| ‘Weaning பால்மறக்கச்செய்தல் 

Wet nurse செவிலித்தாய் 

‘Wind வாய்வுக்குணம் 

Wisdom of the body தற்காப்பு இயல்பூக்கம் 

Wish-fulfilment விஜுயம நிறைவேறல் 

அரம் கருப்பை 

yo. 
Yolk-sac .  மஞ்சட்கருப்பை 

i
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