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கலைச் சொற்கள்--நான்காம் பகுத 

புவியியற் சொற்றொகுது 

Technical Terms in Geography 

1956 

இலங்கை அரசாங்க அச்சகத்திற் பதப்பிக்கப்பட்டது.



முகவுரை 

இச் சொற்றொகுதி தன்மொழியலுவலகத்தாற் பிரசுரிக்கப்படும் தமிழ்க் கலைச் 

சொற்றொகுதிகளின் நான்காம் பகுதியாகும். புவியியல் கற்பதற்கு உபயோகமான 

சில புலிச்சரிதவியல, வளிமண்டலவியற்பதங்களுஞ் சேர்க்கப்பட்டிருக்கன்றன. உயர்குர 

பாடசாலைகளிற் புவியியல் கற்பிக்கும் ஆசிரியர் தமக்குத் தேவையான எல்லாப் 

பதங்களும் ஈங்கடங்கயிருப்பதைக் காண்பர். மிக்ககுறுகிய காலத்துள் இக்கலைச்சொற்கள் 

வழக்கில் வரக்கூடியவண்ணம் புவியியற்பாடபுத்தகவாசிரியர் இப்பதங்களை எடுத்தாளக் 

கடவர். 

இச் சொற்றொகுதி பின்வரும் குழுவினராற்றொகுக்கப்பட்டது :-- 

; கலாநிதி கா. முலரத்தினம், M.A., Ph.D. Dr. Sc. oe இலங்கைப் பல்கலைக் கழகம் 

திருவாளர் ஆ. பொ. கந்தசாமி, 8.5௦(021),8.50.($ற[.) . . வானோக்கு நிலையம் 

ன் சி. நடராசர், 78.&., 13.5௦. ன இலங்கைப் பல்கலைக் கழகம் 

பண்டிதர் கா. பொ. இரத்தினம், B.O.L., M.A. . .  பமிற்ிக்கல்லூரி, மாறகமம் 

கலாநிதி வ. பொன்னையா, நற, கன்மொழமியலுவலகம் 
டக் é Ge ட் 

Scpoirantt 9. OH. wuPadeitssorb, B.A.(Tamil Hons.).Dipl. கன்மொழியலுவலகம் 

இச் சொற்றொகுதியை யாக்குமிடத்துப் பிறமொழிச்சொற்களுக்குதீ குமிழுருவங் 

கொடுக்கப்பட்டுளது. உவந்த தமிம்ப்பதமில்லாகவிடத்துப் புதுச்சொற்கள் ஆக்கப்பட்டன. த் 22 ம் i DEI Od! i 2h 

புதுச் சொல்லாக்கத்தில் முதற்சொல்லின் கருத்து மாறுபடாத வகையில் புதுச்சொல் 

அமைக்கப்பட்டது. சென்னைப் பல்கலைக்கமகத்தாசரிய ற்றிய சொற்றொகுதியும் இதற் 

, குதவியுள்ளது. 

வடசொல் எடுத்தாளும்போது சரந்தவெழுத்துக்கள் தவிர்கீகப்பட்டுள. 

இச்சொற்றொகுதி விசேடவதிகாரக்குழுவினரால் அங்கேரிக்கப்பட்டுளது. 

மா. சே. பெரேரா, 

பதிற்றலைவர், தன்மொழியலுவலகம்.



INTRODUCTION 

This glossary is another in the series of Tamil glossaries of technical terms published 

by the Department of Swabhasa. A few Geological terms and Meteorological terms 

which are useful for the study of Geography have also been included in this compila- 

tion. Teachers of Geography in our Collegiate Schools will find here all the terms 

they need. Authors of text books in Geography will be required to use these terms 

only, so that standard terms will come into use in the shortest possible time. 

2. This glossary was compiled by the following Committee :— 

Dr. K. Kularatnam, M.A., Ph.D., Dr. Se. .. Ceylon University 

Mr. A. P. Kandasamy, B.Sc., (Genl.) 
B.Sc. (Spl.) es .. Meteorological Department 

Mr. S. Nadarasar, M.A., B.Sc. .. Ceylon University 

Pandit K. P. Ratnam, B.O.L., M.A. .. Training College, Maharagama. 

Dr. V. Ponniah, Ph.D. sl .. Swabhasa Department 

Mr. A. V. Mylvaganam, B.A., (Tamil Hons.) 

Dipl. Ae a .. Swabhasa Department 

3. In compiling this glossary Tamil intonation has been preserved when foreign 

terms and proper names were transliterated. Only a few new words have been 

coined and that, wherever a suitable Tamil equivalent was not available. 

4. In coining new terms the root meaning of the foreign word to be equated 

was used as the basis. The glossary of terms published by the Madras University 

was also consulted. 

5. The use of Grantha characters has been avoided when suitable Sanskrit terms 

were taken in. 

6. The glossary has been approved by the Advisory Council. 

M. J. PERERA, 
Acting Commissioner of Swabhasa. 

Department of Swabhasa, 
421, Buller’s Road, 

Colombo 7, July 15, 1956.
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Active volcano 

Adiabatic changes 

lapse rate 

process 

Saturated 

Unsaturated 

Adiabat, Dry 

Pseudo 

English Tamil 

A 

Abaca மனிலாச்சணல் 

- Abalation நீக்கல் 

Aborigines முதற்குடிகள் 

Abrasion தேய்வு 

Absolute extremes குனியெல்லைகள் 
humidity குனியீரப்பதன் 

temperature தனிவெப்பநிலை 
zero தனிப்பூச்சியம் 

Absorption உறிஞ்சல் 
Atmospheric வளிமண்டலவுறிஞ்சல் 

_ Coefficient of உறிஞ்சற்குணகம் 
Selective தேர்வுறிஞ்சல் 

Abyss பாதாளம், ஆம்கடற்றளம் 

Abyssal . ஆழ்கடற்றளத்துக்குரிய 

deposits ஆம்கடற்றளப்படிவுகள் 

rocks ஆமழ்கடற்றளப்பாறைகள் 

Abyssinia அ பிசீனியா 

Abyssinian well குழாய்க்ணெறு 

Acacia அக்கேசியா 

Accumulated temperature சேர்ந்தவெப்ப நிலை 

Accumulation, Mountain of குவியன்மலை 

Acetic acid அசற்றிக்கமிலம் 

Acicular ஊாசிபோன்ற 

Acid அமிலம் 

Acoustics நாதவியல் 

Actinometer ஞாயிற்றுவெப்பவலுமானி 

உயிர்ப்பெரிமலை 

வெப்பஞ்செல்லா நிலைமாற் றங்கள் 

வெப்பஞ்செல்லா நிலைநழுவல்வீ தம் 

வெப்பஞ்செல்லா ,நிலைச்செயன்முறை 

நிரம்பியவெப்பஞ்செல்லா .நிலைக்கோடு 

நிரம்பாத வெப்பஞ்செல்லா நிலைக்கே [டு 

ஈரமில்வெப்பஞ்செல்லா 'நிலைக்கோடு 

போலிவெப்பஞ்செல்லா 'நிலைக்கோடு
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Adiabat, Saturated 

Adret 

Ad Valorem 

Advection 

Advective 

Aeolian 

deposit 

desert 

plain 

rock 

sand 

soil 

Aeration 

Aerobium 

Aerodrome 

Aerography 

Aerology 

Aeroplane 

Aerosols 

Aether (Ether) 

Affluent 

Afforestation 

Afgan 

Afganistan 

Africa 

African 

After-glow 

Age 

Aeneolithic 

Tce 

Mesozoic 

Neolithic 

Paleolithic 

Agents of denudation 

weathering 

Agglomerate 

Agglomeration 

Aggradation 

Agonic line 

திரம்பியவெப்பஞ்செல்லா நிலைக்கோடு 

மத்தியகோட்டுமுகமலைச்சாய்வு 

பெறுமானத்தின்படி 

புடைக்காவுகை 

-புடைக்காவுகையுள்ள 

ஈயோலியாவினது, காற்றெறிந்த 

காற்றெறிந்தபடிவு 
காற்றுத்தந்தபாலை நிலம் 

காற்றுத்தந்தசமவெளி - 
காற்றெறித் தவண்டற்பாறை 

காற்றெறிந் தமணல் 

காந்றுத்தந்தமண் 
காற் நூட்டல் 

வளிவாழுயிரினம் 

"விமானநிலையம் 

வளிமண்டலவிளக்கம் 

வளிமண்டலவியல் 

விமானம் 

காற்றுத்தொங்கல் 

ஈதர் 

துணையாறு 

வனமாக்கல் 

வனை , 
அபுகானித் தான் 

ஆபிரிக்கா 

ஆபிரிக்கன், ஆபிரிக்காவுக்குரிய 

நின்றவொளிர்வு 

வயது, காலம், தலைமுறை 

கல்செம்புக்காலம், எயினியோலிதுக்காலம் 

பனிக்கட்டிக்காலம் 

நடுவாழ்க்கைக்காலம், மெசோசோயீிக்காலம் 

புதியகற்காலம், நியோலிதுக்காலம் 
பழையகற்காலம், பலயோலிதுக்காலம் 

உரிவுக்கருவிகள் 

சிதைவுக்கருவிகள் 

கோணற்கற்றிரள் 

. கோணக்கற்றிரளல் 

வண்டனிலமாக்கல் 

சரிவில்புள்ளிக்கோடு



English Tamil - 
    

Agriculture 

Commercial 

Economic 

Plantation 

Primitive 

Subsistence 

Air 

avalanche 

base 

* current 

Damp 

Dry 

gap or wind gap 

mass 

meter 

Moist 

pressure 

port 

route 

Saturated 

Unsaturated 

Aitoff’s Projection 

Albania 

Albanian 

Albedo 

Alcohol 

Alcoholic-drink 

Algae 

Algae-limestone 

Alkali flat 

Allotriomorphic 

Alloy 

Alluvial 

~ clay 

cone 

fan 

flat 

plain 

soil 

terrace 

Alluvium 

பயிர்ச்செய்கை 

வர்த்தகப்பயிர்ச்செய்கை 
பொருளா தாரப்பயிர்ச்செய்கை 

பெருந்தோட்டப்பயிர்ச்செய்கை 

பண்டைமுறைப்பயிர்ச்செய்கை 

வாழ்க்கைப்பயிர்ச்செய்கை 

வளி, காற்று 

பேரிறங்கவளி 

விமானத்தளம் 

காற்றோட்டம் . 

நீர்சுவறியகாற்று 

உலர்காற்று 

காற்றிடைவெளி 

காற்றுத்திணிவு 
காற்றுமானி 

ஈரக்காற்று 

காற்றமுக்கம் 

விமானத்துறை 
விமானவழி 

நிரம்பியகாற்று 

நிரம்பாக்காற்று 

அமிற்றோவினெறியம் - 

அல்பேனியா 

அல்பேனியன், அல்பேனியாவுக்குரிய 

அல்பீடோ 

அற்ககோல் 

அற்ககோற்பானம் 

சாதாமை 

சாதாமைச்சுண்ணாம்புக்கல் 

காரக்டைநிலம் 

படிகவுருவில்லா த, ஒழுங்கல்லாவுருவமுள்ள 

கலப்புலோகம் 

வண்டலான 

வண்டற்களி 

வண்டற்கூம்பு 

வண்டல்விசிறி 

வண்டற்கடை நிலம் 

வண்டற்சமவெளி 

வண்டன்மண் 

வண்டற்படி நிலம் 

வண்டன்மண்



  

English Tamil 

Alpaca அற்பக்கா 

Alpine-glacier அற்பிசுவின்பனியாறு 

Alpine-vegetation அற்பிசுவின்பயிர் 

Alps VE 

Altimeter உயரமானி 

Altimetry உயரமானியியல் 

Altitude குத்துயரம், கோணவேற்றம் 

meridian 

Alto-cumulus 

Alto-stratus 

Aluminium 

Amber 

Ammonia 

Amphibian 

Anahbatic wind 

Andes 

Anemobiagraph 

Anemogram 

Anemograph 

Anemometer 

Anemoscope 

Aneroid barometer 

Aneroidograph 

Angle 

of declination 

of depression 

of deviation 

of elevation 

Angular distance 

measure 

Anicut 

Animal geography 

husbandry 

kingdom 

life 

wil 

‘Pack 

Annual 

குத்துயரநெடுங்கோடு, கோணவே ற்றெ நடுங் 
கோடு 

உயர்திரண்டுுில் 

உயர்படைமுூல் 

அலுமினியம் 

நிமிளை 

அமோனியா 

ஈரூடகவாழ்வுள்ள 

GF MISTY று 

அண்டீகு 

காற்றுவேகம்பதஇிகருவி 

காற்றுவேகம்வரைபடம் 

காற்றுவிசைபதஇிகருவி 

காற்றுவிசைமானி 

காற்றுத் இசைகாட்டி 

தரவமில்பாரமானி 

குற்பதிவுத்திரவமில்பாரமானி 

கோணம் 

சரிவுக்கோணம் 

இறக்கக்கோணம் 

விலகற்கோணம் 

ஏற்றக்கோணம் 

கோணத்தூரம் 

கோணவளவு 

அணைக்கட்டு 

விலங்குப்புவியியல் 
விலங்குவேளாண்மை 

விலங்குலகம் 

விலங்குவாழ்வு 

விலங்குநெய் 

பொதிவிலங்கு 

ஆண்டுக்குரிய
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English Tamil 

Annual motion ஆண்டியக்கம் 
rainfall ஆண்டுமமைவீழ்ச்சி 
range ஆண்டுவீச்சு 
temperature ஆண்டுவெப்ப நிலை 

Annular கங்கணவடிவமான 
eclipse கங்கணகரகணம் 

Antarctic circle 

continent 

region 

Antecedent drainage 

river or stream 

Anthelion 

Antholium 

Anthracite 

coal 

Anthropogeography 

Anthropology 

Anticlinal fold 

Anticline 

Anticlinorium 

Anticlockwise 

Anti-cyclone 

Anticyclogenesis 

Anticyclolysis 

Antipodes 

Antimony 

Anti-trades 

Aphelion 

Apparent horizon — 

time 

Apogee 

Apophysis 

Aquatic 

animal 

Aqueous rock 

vapour 

Aquifer 

Arable land 

அந்தாட்டிக்குவட்டம் 

அரந்தாட்டிக்குக்கண்டம் 

அந்தாட்டிக்குப்பிரதேசம் 

முந்தியவடிகால் ர 

முந்தியவாறு, முந்தியசிற்றாறு 
போலிஞாயிறு 

மலர்வாழுயிரினம் 

அந்திரசைற்று, அனல்மிகு நிலக்கரி 
. அத்திரசைற்று நிலக்கரி 

மனிதர்ப்புவியியல் 

மனிதரியல் 

மேன்மடிப்பு 

மேன்மடிப்பு 

மேன்மடிப்புள்மடிப்பு 

இடஞ்சுழியாக 

முரண்ளுறாவளி 

மூரண்ளுறாவளிப்பிறப்பு 

முரண்ளுறாவளியழிவு 

எதிரடியிடங்கள் 

அந்திமனி 

முரண்டடக்காற்றுக்கள் 

ஞாயிற்றுச்சேய்மை நிவை 

தோற்றவடிவானம் 

தோற்றநேரம் 

புவிச்சேய்மை நிலை 

தீப்பாறையுனை 

நீருக்குரிய 
இீர்விலங்கு 

நீர்ப்பாறை 

நீராவி 

நீர்தாங்குபடுக்கை 

விளைதிலம்
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Are 

Major 

Minor 

Archaean or Pre-Cambrian era 

Archaeology 

Archaeological maps 

Archaeon-rock 

Archaeozoic 

Archipelago 

Arctic 

circle 

climate 

region 

vegetation 

Area 

Catchment 

Drainage 

Arenaceous 

rock 

Arete 

Argillaceous rock 

Argon 

Arid 

climate 

erosion 

Aridity 

Arkose 

Artesian well 

Artificial 

harbour 

Asbestos 

Ash-cone 

Ash, Volcanic 

Asphalt 

Asteroid 

Astronomy 

Astronomical 

Assmann psychrometer 

வில் 

பெருவில் 

சிறுவில் 

தொல்கரலம், கேம்பிரியாவுக்குழுத்திய 

காலம் 

தொல்பொருளியல் 

தொல்பொருளியற்படங்கள் 

தொல்காலப்பாறை 

தொல்லுயிரினங்களுக்குரிய 

இவுக்கூட்டம் 

ஆட்டிக்குக்குரிய 

ஆட்டிக்குவட்டம் 

ஆட்டிக்குக்கால நிலை 
ஆட்டிக்குப்பிரதேசம் 
ஆட்டிக்குப்பமிர் 

பரப்பு 

நீரேந்துபரப்பு 

வடிகாற்பரப்பு 

மண்ணாலாகிய 

மட்பாறை 

(மலைத்தொடர்க்) கூர்முடி 

களிமட்பாறை 

ன் 
வறண்ட, பாலைநிலம் | Me 

வழண்டகால நிலை 

பாலைநிலவரிப்பு 

வறட்டு 

மட்கல் 

ஆட்மீதியக்ணெறு 

செயற்கைமுறையான 
செயற்கைத்துறைமுகம் 

கன்னார் 

சாம்பற்கூம்பு 

எரிமலைச்சாம்பல் 

நிலகீகீல் 

சிறுகோள் 

வானியல் 

வானியலுக்குரிய 

அசுமானினீரப்பதமானி



English Tamil 

ஷி 

  

Asymetrical 

Atlas 

Atlas (map) 

Atlantic Ocean, 

Atmosphere 
‘Rarefied 

Atmospheric 

conditions 
depression + 

electricity 

moisture 

optics 

precipitation 

_pressure — 

temperature 

Atoll 

Audibility 

Aureole 

Aurora 

Australis 

Borealis 

Auto-barotropic fluid 
convection 

Automatic 

Autumn 

Autumnal-equinox 

Avalanche 

cone 

wind 

Average 

rainfall 

temperature 

Aviation 

map _ 

Civil 

Axis 
Hori®%ontal 

Vertical 

Major 

Minor 

Azimuth 

Azimuthal projection 

சமச்சீரில்லாத , 

அத்திலக. (மலை) 

தேசப்படத்தொகுதி : 

அத்திலாத்இக்குச்சமுத் இரம் 

வளிமண்டலம் 

ஐகானவளிமண்டலம் 

வளிமண்டலத் திற்குரிய 
வளிமண்டல நிலைமைகள் 

வளிமண்டலவிறக்கம் 
வளிமண்டலமின் 

வளிமண்டலவீரம் 

வளிமண்டலவொளியியல் 

வளிமண்டலப்படிவுவீழ்ச்சி 

வளிமண்டலவழுக்கம் 

வளிமண்டலவெப்ப நிலை 

கங்கணமாருகைக்கற்றிவு 
செவிப்புலனாகு கன்மை 

ஒலிர்வட்டம் © 

சோதி 

தென்முனைவுச்சோதி 
வடமுனைவுச்சோதுி 

குற்சமவருக்கவடர்த இப்பாய்பொருள் 

குன்மேற்காவுகை 

துன்னியக்கராள்ள 

. இலையுதிர்காலம் 

இலையு திர்காலச்சமலிராக்காலம் 

பேரிறங்டுக்கூம்பு 

பேரிறங்கிக்காற்று 

சராசரி 

சராசரிமழைவீழ்ச்சி 

சராசரிவெப்ப நிலை 

விமானப் போக்குவரவு, லிமானஞ் 
செலுத்துகலை 

விமானப்போக்குவரவுப்படம் 
மக்கள். விமானப்போக்குவரவு 

அச்சு 

திடையச்சு 
நிலைக்குத்தச்சு 

பேரச்சு 

சிற்றச்சு 

இிசைவில் 

திசைவில்லெறியம்



English Tamil 
  

Back shore 

Backing 

wind 

Bacon 

Bacteria 

Bad land 

Bakelite 

Bale 

Balloon 

ascent 

kite 

Pilot 

Sonde 

sounding 

Bank 

Left 

Right 

Banket 

Banana 

Bar 

Sand 

River 

Barge 

Barisal guns 

Bark 

Barkhan 

Barley 

Barn 

Baroclinie fluid 

Barogram 

Barograph 

Barometer 

Aneroid 

Mercury 

Barometric 

. பிற்கரை 

பின்னிடுதல் 

பின்னிட்டுத் இசைமாறுங்காற்று 

பன்றிலவிலாவிறைச்சி 

அண்கிருமிகள் 

பாழ் நிலம் 

பேக்கலைற்று 

கட்டு 

வாயுக்கூண்டு 

வாயுக்கூண்டேற்றம் 

வாயுக்கூண்டுக்காற்றாடி 

செலுத்திவாயுக்கூண்டு 

சோன்டேவாயுக்கூண்டு 

வாயுக்கூண்டாலுயரமறிதல் 

வங்) ஆற்றங்கரை, கடலடித்தளமேடை 

ஆற்றினிடக்கரை 

ஆற்றின்வலக்கரை 

பொன்றிணிதாரள் 

வாழை 

பார் (அலகு), ஆற்றுத்தடை 
மணற்றடை 

ஆற்றிடைக்குறை 
படகு 

பரிசலிடிகள் 

பட்டை 

அசையும்பிறையுருமணற்றிட்டி, 

வாற்கோதுமை 

களஞ்சியம் 

அமுக்கவடர்த் தஇிச்சமனில்பாய்பொருள் 

பாரம்வரைபடம். 

பாரம்பொறிகருவி 

பாரமானி 

கரவமில்பாரமானி 

இரசப்பாரமானி 

பாரமானிகாட்டுகிளு் ற



English Tamil 
  

Barometric-col 

Barometric-gradient 

Barometric-low 

depression. 

pressure 

surge 

tendency 

tide 

Barotropic fluid 

Barrel 

Barren. 

Barrier-lake 

reef 

Basalt 

Base-level 

Basic-rock 

Basin, River 

Batholith 

Bathymetrical 

Bathysphere or Barysphere or Centros- 

phere 

Bauxite 

Bay 

Bayou 

Beach 

Beaconlight 

Beam of light 

Beans 

Bear 

Great 

Polar 

Bearing 

Back 

Forward 

Magnetic 

True 

Beaufort 

Beaufort notation 
scale 

 பேரமுக்கச்சந்துப்பள்ளம் 

பாரமானிவீழ்ச்சி வீதம் 

சிற்றமுக்கப்பிரதேசம் 

அழுக்கவிறக்கம் 

பாரமானியமுக்கம் 

பாரமானிடுனைப்பு 

பாரமானிப்போக்கு 

பாரமானி எற்றவிறக்கம் 

சமவமுக்கவடர்த் இப்பாய்பொருள் 

பீப்பா 

பாழடைந்த 

துடுப்புவாவி 

. தடுப்புக் கற்பார்த்தொடர் 

எரிமலைக்குழம்புப்பாறை 

அடிக்களமட்டம் 

உப்புமூலப்பாறை 

ஆற்றுவடி நிலம் 
பெருங்கற்குழம்பு 

ஆழவளவிற்குரிய 
கோளவகம் 

போட்சைற்று 

குடா 

சேற்றுச்சிறுகுடா 

கடற்கரை 

வழிகாட்டுமொலி, எச்சரிக்குமொளி 

ஒளிக்கற்றை 

அவரை 

லரடி, சித் திரசிகண்டி 

சத்தவிருடி 
முனைவுக்காடி. 

திசைகோள் 

பின்றிசைகோள் 

முன்றிசைகோள் 

காந்தக் இசைகோள் 

மெய்த் இசைகோள் 

போபோட்டி 

போபோட்டின்குதியீடு 

போபோட்மினளவுத் இட்டம்
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English Tamil 

Bed அடித்தளம் 

River ஆற்றினடித்தளம் 

Rock அடித்தளப்பாறை 

Salt 'உப்புப்பாறை 

Bedding: பாறைப்படை 

plane பாறைப்படைத்தளம் 

Bee-keeping தேனீவளர்த்தல் 

Beer வாற்கோதுமைமது, பீர் 

Beheaded river தலையற்றவாறு 

Belgium பெல்சியம் 

‘Belgian 'பெல்சியன், பெல்சியத்துக்குரிய 

Belt-of-calm அமைதிவலயம் 

Heat வெப்பவலயம் 

Pressure அமுக்கவலயம் 

Temperature — வெட்ப நிலைவலயம் 
Wind காற்றுவலயம் 

‘Bench mark பீடக்குறி 

Bock பாறைப்பீடம் 

Berg பேக்கு 

wind பேக்குக் காற்று 

Bight பெருங்குடா 

Bill சிறு$வகற்பம் 

Billow பேரலை 

Bioclimatology உயிரினக்கால நிலையியல் 

Bioclimate உயிரினக்கால நிலை 

Biogeography உயிரினப்புவியியல் 

Biology உயிரினவியல் 

Biotite பயோதைற்று 

Bishop’s Ring பிசப்பின்வளையம் 

Bitumen Dos Fev 

‘Bituminous coal புகைமிகு நிலக்கரி 

shale புகைமிகுகளிப்படை 

Bizon உளையெருமை 

‘Black body radiation கரும்பொருட்க இர்லீசல் 

Blade புன்னுனி 

Blanket போர்வை 

Blast furnace ஊாதுலை 

Bleaching-agent நிறநீக்கி
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English Tamil 

Blight 'வெளிறிநோய் 
Blizzard உறைபனிப்புயல் 

Block குடை 

mountains © . தடைமலைகள் 

Blood குருதி 
Blow hole ஊதுதுளே 

Blue sky நீலவானம் 

Bluff அகல்முகக்குன்று 

Boar காட்டூப்பன்றி 

Bog | சதுப்பு நிலம் 

Bog-head coals பொக்கெட்டு நிலக்கரி 

Boil கொதித்தல், கொதிக்கச்செய்தல் 

Boiling point கொதிநிலை 

Boiler கொதிகலம் 

“Bolometer வெப்பக்க திர்மானி 

15220௩ பெரும்பைந்தரை 

Bone எலும்பு 
manure எலும்புப்பசளை 

Bora போருக்காற்று 

merchants (Borah) போறாவணிகர். 

Bore விரையலை 

Tidal பெருக்குவிரையலை 

Boring துளைத்தல் 

Boulder அறைபாறை 

clay அறைபாறைக்களிமண் 

Boundary எல்லை 

Bourne சிமிட்டியருவி 

Boyle’s Law போயிலின்விதி 

Brackish water உவர்நீர் 

Brae புருவத்தரை 

Branch களை 

Brandy விறண்டி 

Brass பித்தளை 

Breakers உடையலைகள் 

Breakwaters அலைவேலி 

Breccia பரற்பாறை 

fault பரற்பாறைக்குறை
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Breeze 

Land 

Lake 

Mountain 

Sea 

Valley 

Brim stone 

Bridge town 

Bristle fibre 

Britain, Great 

Brittle 

Broad-leaved forest 

Brontides 

Brontometer 

Bronze 

Brook 

Brown coal 

Bud 

grafting 

Buffalo 

Wild 

Buffer 

Bulb 

Electric 

Bulge 

Bumpiness 

Bunch 

Bundle 

Buoy 

Buoyaney 

Burma 

Burmese 

Butte, (Butt) 

Buttress root 

Bushel 

Buys Ballot Law 

Byproduct - 

மென்காற்று, காற்று 
நிலக்காற்று 

குளக்காற்று 

மலைக்காற்று 
கடற்காற்று 

பள்ளத் தாக்குக்காற் து 

கந்தகக்கல் 

பாலப்பட்டினம் 

சிலிர்நார் . 

பெரியபிரித் தானியா 

தொறுங்கத்தக்க 

பேரிலைக்காடூ 

சேய்மைமுழக்கம் 

இடிமின்னல்பதிகருவி 

வெண்கலம் 

சிற்றருவி ' 
கபிலநிலக்கரி 

அரும்பு, முளை 
முளையொட்டல் 

எருமை 

காட்டெருமை, குழுமாடு 

தாங்கி 

குழிழ் 
மின்குமிழ் 

புடைத்தல் 
எஃ்கல் 

குலை, கொத்து 

கட்டு 

மி 'தவை 

மிதத்துதன்மை 

பேமா 

பேமியர், பேமாவுக்குரிய 

தட்டையுச்சிவிலங்கல் 

உதைவேர் 

புசல் 

பைசுபலற்றுவிதி 

பக்கவிளைவு
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Cabin 

Cable 
Cactus 

Caimozoic 

era 

-Cairn (carn) 

Calcareous rock 

Calcium 

Caldera 

Calms, Belt of 

of cancer 

of capricorn 

Calorie 

Calorimeter 

Cambrian rock 

Campos 

Campus 

Camphor 

Canada 

Canadian 

Canal 

Tnundation 

Perennial lock 

Ship 

Canalised river 

Cancer, Tropic of 

Cannel coal 

Canning 

Canon 

Canyon, (Canon) 

Cape 

் Capillaries 

Capillarity 

Capital 

Capricorn, Tropic of 

Capture, River 

3 

Cc 

குடிசை, கப்பலினுள்ளறை 

வடம் 

நாகதாளி, கள்ளி 

கயினோசோயிக்கு 
கயினோசோயிக்குகம் 

'நினைவுக்கற்குவை 
சுண்ணாம்புப்பாறை 

கல்சியம் 

எரிமலைப்பெருவாய் 

அமைதிவலயம் 

கடகவமைதி 
மகரவமைதி 

கலோரி ' 

கலோரிமானி 

கேம்பிரியப்பாறை 

அயனமண்டலப்புற்றசைகள் 

திறந்த வெவிகள் 

கற்பூரம் 

கனேடா 

கனேடியன், கனேடாவிற்குரிய 

கால்வாய் 

வெள்ளப்பெருக்குக்கால்வாய் 
கால்வாய்ப்பூட்டு 

கப்பற்கால்வாய் 

கால்வாயாக்கியவாறு 

கடகக்கோடு 

மெழுகுநிலக்கரி 

குகரத் திலடைத்தல் 

சட்டம் 

ஆற்றுக்குடைலு 

முனை 

மயிர்த்துளைகள் 

மயிர்த்துளைத் தன்மை 

தலைநகர், முதல் 

மகரக்கோடு 

ஆற்றுச்சிறை .
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English Tamil 

‘Caravan வணிகர்க்குழு 

route வணிகர்க்குழுவழி 

Carbolic acid காபோலிக்கமிலம் 

Carbon காபன் 
dioxide காபனீரொட்சைட்டு 

Carbonaceous rock கரிப்பாறை 

CaT bonife” ous period நிலக்கரிக்காலம் ப் 

Cardinal points நாற்றிசைகள் 

Cargo கப்பற்சுமை 

ship சுமைக்கப்பல் 

Caribou eu mB ores 

Carpet கம்பளம் 

Cardamon ஏலக்காய் 

Carnivorous ஊனு ண்ணாகின்ற 

Carnot’s cycle காணோவின்வட்டம் 

Carse பள்ளவள நிலம் 

Cartography படம்வரைகலை 

Cascade நீர்வீழ்ச்சி 

Cash crop பணப்பயிர் 

Cassava மரவள்ளி 

Caste சாதி 

Castellatus அரண்முடல் - 

Cast iron வார்ப்பிரும்பு 

Cataract பெருநீர்வீழ்ச்சி 

Cataclystic _ சடுதித்தரைமாற்றம் 

Catalytic action ஊக்கத் தாக்கம் 
Catchment area நீரேத்துபாப்பு 
Cathode rays 

Cattle-farming 

ranch 

Caustic soda 

Caucasia 

Cave 

Cereals 

Celestial equator 

latitude 

longitude 

meridian 

pole 

sphere 

எதிர்மின்வாய்க்க இர்கள் 

ஆடுமாட்டுவேளாண்மை 

ஆடுமாட்டுப்பண்ணை 

எரிசோடா 

கொக்கேசியா 

குகை 

தானியவகை 

வான்மத் தியகோடு 

வானகலக்கோடு 

வானெடூங்கோடு 

வானுச்சநெடுங்கோடு 

வான்முனைவு 

வான்கோளம்
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Tamil 

  

Cellulose 

Celsius scale 

Cement 

Centibar 

Centigrade 

Centimeter 

Central 

moraine 

projection 

town 

Centre of action 

of activity 

of gravity 

Seismic 

Centrifugal force 

Centripetal force 

Centrosphere 

Ceramics 

C. G.S. Units 

Chain 

Chalk 

Channel, Sea 

Overflow 

River 

Chapparel 

Characteristic sheet 

Charles’ Law 

Chart. 

Isobaric 

Tide 

Weather, Synoptic 

Weather 

Chemical deposit 

erosion. 

weathering 

Chena cultivation 

Chernozem 

Chert 

Chimney 

China 

மரத்தாது 
செலுசியசளவைத்திட்டம் 

். சீமந்து 
சகமப்பார் 

FH ப மிவளல 

் சதமமீற்றர் 

மையத்துக்குரிய 

மையப்பனிக்கட்டி 

மையவெறியம் 

மையமானபட்டினம் 

காக்கமையம் 

உயிர்ப்புமையம் 

ஈர்ப்புமையம் 

பூமிநடுக்கமையம் 

மையதீக்கலிசை 

மையதாட்டவிசை 

- மையக்கோகாம் 

. வனைதற்கலை, வனைபொருள் 

& இ. செ. அலகுகள் 

சங்கவி 

சோக்கு 

கடல்வாய்க்கால் 

வழியும் வாய்க்கால் 

ஆற் வாய்க்கால் 

் பரட்டைக்காடு 

சிறப்பட்டவணை 

சாளிசின் விதி 

கோட்டுப்படம் 

சமவருக்க நிலைப்படம் 

வற்றுப்பெருக்குப்படம் 

  

வானிலைப்பார்வைப்படம் 

வானிலைப்படம் 

இரசாயனப்படிவு 

இரசாயனவரிப்பு 
இரசாயனமுறை த்தேய்வு 

சேனாப்பயிர்ச்செய்கை 

சேணாசம் 

இக்கற்பாறை 

போக்குாகுழாய் 

சீனா
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English Tamil 

Chinaware சீனாப்பண்டங்கள் 

Chinese சீனர், சினத்துக்குரிய 

Chinook wind சினூக்குக்காற்று 

Chlorophyll] பச்சையம் , 

Chlorine குளோரீன் 

Chromium குரோமியம் 

Chronology காலமானவியல் 

Chronometer தேரமானி 

Chromosphere நிறமண்டலம் 

710101011௨ சின்கோனா 

71000௦ 0018 ஐந்துறைகள் 

Circle வட்டம் ் 

Arctic வடமுனைவுவட்டம் 

Antartic தென்முனைவுவட்டம் 

of illumination ஒளிர்வுவட்டம் 

Circulation சுற்றோட்டம், பரிமாறல் 

Air காற்றுச்சுற்றோட்டம் 

Local உள்ளுர்ப்பரிமாறல் 

Planetary கோட்சுற்றோட்டம் 

Circum denudation சுற்றுரிவு 

Circumference பரிதி 

Circumpolar star முனைவுச்சுற்றுடு 

மோ, (னோ) வட்டக்குகை 

Cirro-cumulus &ற்றுத் இரண்முடில் 
stratus Sh Mice pHs 

Cirrus &ீற்றுமு௫ல் 

Cistern தொட்டி, 

Citronella grass சித் தானல்லாப்புல்லு, பைங்கரிப்புல் ஸு 

Civilisation நாகரிகம் 

Clay களிமண் 

Alluvial வண்டற்களிமண் 

Boulder அறைபாறைக்களிமண் 

Ferruginous AQcpuoyGetaalweisr 
Fire கீக்களிமண் 
China சினாக்கவிமண் 

Potters’ வனைதற்களிமண் 
Brick செங்கற்களிமண் 

Cleavage பிளஷ வெடிப்பு 

plane பிளவுத்தளம், வெடிப்புத்தளம் 

Chiff PIB
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English Tamil . 

Climate காலநிலை 
Arctic வடமுனைவுக்கால நிலை 
Arid வரண்டகால நிலை 
Cold நனிகுளிர்கால நிலை 
‘Continental கண்டக்கால நிலை 
‘Cool குளிர்மையானகால நிலை 
Desert பாலை நிலக்கால நிலை 
Dry " உலர்காலநிலை 
Equable ஒப்புரவுக்கால நிலை 
Equatorial மத்தியகோட்டுக்கால நிலை 
Hot வெப்பக்கால நிலை 
Insular இவுக்கால நிலை 

Mediterranean மத்தியதரைக்காலநிலை ' 
Mild மென்கால நிலை 
‘Monsoon பருவக்காற்றுக்கால நிலை 
Oceanic சமுத் இரக்கால நிலை 

Polar முனைவுக்கால நிலை 
Sub-tropical அயனவயற்கால நிலை 
‘Temperate மட்டானகால நிலை 
Tropical PUIG OGL VHSB 23 
Types of காலநிலைவகைகள் 
Uniform ஒருசீரானமால நிலை 
Wet ஈரக்கால நிலை 

Climatic charts காலநிலைப்படங்கள் 
cycle காலநிலைவட்டம் 
regions காலநிலைப்பிரதேசங்உள் 

zones காலநிலைவலயங்கள் 

Climatography காலநிலைலிவரணம் 

‘Climatology கால நிலையியல் 

Climograph காலநிலை வரைப்படம் 

Climographic காலநிலைவரைப்படத்துக்குரிய 

Clinometer சாய்வுமானி 

Clockwise வலஞ்சுழியாக 

Closed gulf மூடியவளைகுடா 

traverse மூடுவளைகுடா 

Cloud முகில் 

Alto cumulus DUT DITO LPBW 
Alto stratus உயர்படைஞமுடல் 

burst முூல்வெடிப்புக்கள் 

Cirrus கீற்றுமுடில் 
Cumulo nimbus இிரட்புகைமுகல், இரண்மரை3ல் 
droplets முகிற்சிறுதுளிகள் 
drridescent Lika apssv
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Nimbus (Rain) 

Stratiform 

Stratus 

Cloudy 

Cluse 

Coagulation 
Coal 

Anthracite 

Bituminous 

Cannel 

fields 

lignite or brown coal or wood coal 

mine SF 
seam 

Coalescence 

Coast 

Concordant 

Dalmatian 

Discordant 

Fiord 

Indented 

lagoon 

line 

Longitudinal 

Ria 

Transverse 

Coastal drift 

plain 

Coasting trade 

Cobalt 

Cocoa 

Cocoon 

Coke 

Col 

Cold 

climate 

current 

desert 

season 

wave 

weather 

winds 

புயன்முூல் 

மந்தாரமான 

- இருக்கு 
இரளுதல் 
நிலக்கரி 
அந்திரசைற்று நிலக்கரி, அனல்மிகு நிலக்கரி 
புகையிகு நிலக்கரி 
மெழுகுநிலக்கரி 
நிலக்கரிவயல் 
பழுப்பு நிலக்கரி 
நிலக்கரிக்கனி 

நிலக்கரிப்படுக்கை 

ஒன்றாதல் 
கடற்கரை 

் ஒத்தகரை 
தல்மேசியாக்கடற்கரை 

ஒவ்வாக்கரை 

ழமைகழிக்கடற்கரை 

பற்கடற்கரை 

கடனீரேரிக்கரை 

கடற்கரையோரம் 

நீளப்பக்கக்கடற்கரை 

நீள்குடாக்கரை 
குறுக்குக்கடற்கரை 

கடற்கரைநகர்வு 

கடற்கரைச்சமடூமி 

கடலோரவியாபாரம் 

கோபாற்று 

கொக்கோ 

பட்டுப்பூச்சிக்கூடு 

கற்கரி 

உயர்கணவாய், தாழமுக்கக்கமுத்த ட் 

குளிர்ந்த 
குளிர்கால நிலை 

 குளிரோட்டம் 

குளிர்பாலை நிலம் 

குளிர்பருவம் 

கூளிரலை 

குளிர்வானிலை 

குனிர்காற்றுக்கள்
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English Tamil, 

Colloidal கூமான 

Colloids - கூழ்ப்பொருள்கள் 

Colonisation குடியேற்றம் 

Colony குடியேற்றநாடூ 

Column நிரல் 

Columnal joint நிரன்மூட்டு 

Column graph இரல்வரைப்படம் 

Comet வால்வெள்ளி 

Community - ஐரினக்குழு 

Commercial agriculture வர்த்தகப்பயிர்ச்செய்கை 
centre வர்த்தகத்தானம் 

geography வர்த்தகப்புவியியல் 

Commodity வியாபாரப்பொருள் 

Communications போக்குவரவு, வழி 

Compass | Bongamig. 

Compass Magnetic காந்தத் இசைகாட்டி 
Mariner’s கப்பலோட்டியின்றிசைகாட்டி 
needle திசைகாட்டியூசி 

Prismatic அரியத் திசைகாட்டி 
card Soramigciugd Sib 

Compasses, A pair of கவராயம் 

Component கூறு 

Compression அருுக்கம் 

Polar முூனைவமுக்கம் 

Compressed fibre 

Concave slope 

Condensation 

Conduction 

Conductivity, Thermal 

Condominium 

Cone 

Alluvial 

Aah | 

Lava | 
Parasitic 

Volcanic 

Configuration 

Confluence 

town 

அுக்கப்பட்டநார் 

குழிவுச்சாய்வு 

ஒடுங்கல், ஒடுக்கல் 

கடத்தல் 

வெப்பங்கடத்துதிறன் 

கூட்டுப்பொறுப்பர்ட்சி 

கூம்பு 

வண்டற்கூம்பு 

சாம்பற்கூம்பு 

எரிமலைக்குழம்புக்கூம்பு 
ஒட்டுண்ணிக்கூம்பு 

எரிமலைக்கூம்பு 

உருவவமைப்பு 

சங்கமம் 

சங்கமப்பட்டினம்



  

English: Tamil 

Congested நெருங்கே 

Conical கூம்புருவமான 

Conglomerate உருண்டைக்கற்றிரள் 

Conglomeration உருண்டைக்கற்றிரளல் 

Conical hill கூம்புக்குன்றம் 

projection கூம்பெறியம் 

Coniferous forest ஊாசியிலைக்காடு 

Conimeter ஞூசுமானி 

Consequent drainage விளைவுவடிகால் 
river விளைவாறு 

stream விளைவருவி 

Conservation of energy சத்திக்காப்பு 

mass இணிவுக்காப்பு 

Consumer pei 

articles /கர்பொருள்கள் 

Constant wind ஒருசிரானகாற்று 

Constellation உடுத்தொகுதி 

Continent கண்டம் 

Continental climate கண்டக்கால நிலை 

glacier கண்டப்பனிக்கட்டியாறு 

island கண்டத்தீவு 

shelf கண்டமேடை 

Cantingency நோரக்கூடியறிகழ்ச்சி 

Contour or Contour Line 

interval 

map 

Contraction 

Convection 

currents 

of heat 

Convectional rain 

Convective equilibrium 

Conventional projection 

Convergence 

Convex slope 

Cool temperate zone 

Coombe or combe or coomb 

Coppice or copse 

Core 

சமவுயரக்கோடு, சமநிலைக்கோடு 

சமவுயரக்கோட்டிடை 

சமவுயாக்கோட்டுப்படம் 

சருங்கல் 

மேற்காவுகை 

மேற்காவுகையோட்டங்கள் 

'வெப்பமேற்காவுகை 

'மேற்காவுகை மழை 

மேற்காவுகைச் சமநிலை 

வழக்கமான வெறியம் 

ஒருங்கல் 

குலிவுச்சாய்வு 

குளிர்ச்சியானவிடைவெப்பவலயம் 

குழிவுப்பள்ளத் தாக்கு 

அிறுமாக்காடு 

உள்ளீடு



  

English Tamil 

Coral Island முருகைக்கற்றீவு 
limestone முருகைக்கல் 
polyp முருகைப்பல்லடியன் 

reef முருகைக்கற்பார் 

Cordillera கோடிலெரா 

Coriolis force கொறியோலிசுவிசை 

Gorn தானியம் 

Corona _ ஒளிவட்டம் 

Auroral சோதுியொளிவட்டம் 

Correction . இருத்தம் 

Correlation தொடர்பாக்கல் 
map தொடர்புகாட்டும் படம் 

ratio Qgsmiryenceuw Mg 

Corrie or cirque 

Corrosion 

Lateral 

Vertical 

Cosecant 

Cosine» 

Cosmic 

rays 

Cottage Industry 

Cotangent 

Counter current 

Cove 

Crag 

Crater -Voleanic 

Creek 

Creole 

Creosote 

Crest 

Cretaceous 

rock 

Crevasse 

Crinoid 

Crinoidal limestone 

Croft 

வட்டக்குகை 

சுரண்டல், அரிப்பு 

பக்கச்சரண்டல் ் 

நிலைக்கு த்துச்சரண்டல் 

கோசேக்கன் 

கோசைன் 

அண்டத்துக்குரிய 
அண்டக்கதுர்கள் 

குடிசைக்கைத்தொழில் 

கோதான்சன் 

முரணோட்டம் 

சிறுகுடா 

குத்துப்பாறை 

எரிமலைவாய் 

ஒதுக்கக்குடா, சிறுதுணையருவி 

தீரேயோல் 

கஇிரேயோசோற்று 

(டு. 

சோக்குக்குரிய, சோக்குக்காலம் 

சோக்குப்பாறை 

ஆழப்பிளவு 

இரைஜேோயிட்டு 

இரைஹோயிட்டுச்சுண்ணாம்புக்கல் 

வளவுத்தொட்டம்
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Crop செய்பயிர் 
Cash பணப்பயிர் 
Food உணவுப்பயிர் 
Garden தோட்டப்பயிர் 
Industrial கைத்தொழிற்பயிர் 
Plantation நடூபயிர் 
Root 'அிழங்குப்பயிர் 
Rotation of சுமல்முறைப்பயிர்ச் செய்கை 

Cross joint குறுக்குமூட்டு 
section குறுக்குவெட்டு 

Crude oil விளக்காத்வெண்ணெய் 

Crust ஒடு, பொருக்கு 

Crystal rock பளிங்குப்பாறை 

Crystalline rock பளிங்குருப்பாறை 

Cuesta குவயித்தா 

Cultivation Extensive பரந்தவேளாண்மை 
Intensive செறிந்தவேளாண்மை 

Terrace படிமுறைவேளாண்மை 

Culture 

Cumulative convection 

Cumulo-nimbus 

-stratus 

Cumulus 

Current 

Air 

Cold 

Counter 

Convection 

Equatorial 

Littoral 

Ocean 

Tidal 

Warm 

Curvature 

Cut-off-lake 

Cycle 
Magnetic 

of erosion 

Thermal 

பண்பாடு, செய்திலம், நிலையியல்புப்படம் 

மேற்காவுகைமொத்தம் 

'இரண்மமைமுூல் 
இரட்படைமுூல் 

திரண்முடுல் 

ஒட்டம் 

காற்றோட்டம் 

குளிர்ந்தவோட்டம் 

முரணோட்டம் 
மேற்காவுகையோட்டம் 

மத் தியகோட்டோட்டம் 

கடற்கரை நீரோட்டம் 

சமுத் திரவோட்டம் 
வற்றுப்பெருக்கோட்டம் 
இளஞ்சூடானவோட்டம் 

வளைவு 

பிரிக்கப்பட்டவேரி 

வட்டம் 

காந்தவட்டம் 

,தின்னல்வட்டம் 

வெப்பவட்டம்
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Cyclic changes வட்டமாற்றங்கள் 

Cyclogenesis சூறாவளிப்பிறப்பு 

Cyclone சூறாவளி 
Secondary துணைச்சூறாவளி 

Cyclonic control சூறாவளியாட்டி 
depression சூறாவளியிறக்கம் 
rain சூறவளிமழை 
weather சூறாவளிவானிலை 

Cyclostrophic wind . வட்ட்நிபந்தனைக்காற்று 

Cylindrical projection உருளையெறியம்



  

English Tamil 

D 

Daily range நாள்வீச்சு 

of temperature வெப்பநிலையினதுநாள்கவீச்சு 

weather report நாள்வானிலையறிக்கை 

Dairy, Cattle ஆடூமாட்டூப்பாற்பண்ணை 

farming பாற்பண்ணைவேளாண்மை 

produce பாற்பண்ணைவிளைவு 

Dairying பாற்பண்ணைவைத்தல் 

Dale அகன்றபள்ளத்தாக்கு : 

Dam Hidumbssonan, நீர்த்தடை 

Damp ஈரமான 

Dark continent இருண்டகண்டம் 

Date line ,திகதிக் கோடு 
International சர்வதேசதிக இக்கோடூ 

Datum line தரவுக்கோடு 

Day breeze பகற்காற்று 

Siderial உடுநாள் 

Solar ஞாயிற்றுநாள் 

Dawn விடியல் 

Dead river இறந்தவாறு 

stream இறந்தவருவி 
sea சாக்கடல் 

Debacle -பனிக்கட்டிப்பிரிவு 
Debris பாறைத்துண்டுக்குவை 

Decade (Ten years) பத்தாண்டுக்காலம்' 

Deciduous forest உதிர்காடு 

Declination சரிவு 
Angle of சரிவுக்கோணம் 
Compass ,திசைகாட்டிச்சரிவு 
Magnetic காந்தச்சரிவு 

‘Decomposition பிரிக்க: 
Deep அமமான 
nr deposit ஆம்கடற்படிவு 
plain ஆம்கடற்சமதளம் 

Defile ஓடுக்கக்கணவாய் 
Deflecting force இருப்பும் விசை 

Deflection 
இரும்பல்
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Deforestation 

Deformation 

Degradation 

Degree 

Dekad (Ten days) 

Dell 

Delta 

Dendritic drainage 

Density 

of air 

of population 

Relative 

Denudation 

glacial 

Dependency 

Deposit 

Abyssal 

Alluvial 

Chemical 

Crystalline 

Elastic 

Deep-sea 

Fluviatile 

Glacial 

Inorganic 

Lacustrine 

Lagoonal 

Littoral 

Marine 

Organic 

Pelagic 
Pyroelastic 

Residual 

Salt 

Sedimentary 

Terrigenous 

Voleanic 

Deposition 

Depression 

Atmospheric 

Cyclonic 

Angle of 

காடழித்தல் 

உருமாற்றம் 
தேய்வு 

பாகை 

பத்துநாட்காலம் 

அகன்றபள்ளத்தாக்கு, சிறுகாட்டுப் 
பள்ளத்தாக்கு 

கழிமுகம் - 

மரதநிகர்வடிகால் 

அடர்த்தி 
வளியடர்த்தி 

குடியடர்த்தி 
சாரடர்த்தி 

உரிவு 

பனிக்கட்டி யாற்றுரிவு 

சார்தாடு 

ae 
அளவிலாழப்படிவு 
வண்டற்படிவு 

இரசாயனப்படிவு 
பளிங்குருப்படிவு 
மீள்சத்தஇப்படிவு 

அ_ழ்கடற்படிவு 

ஆற்றுப்படிவு 
பனிக்கட்டியாற்றுப்படிவு 

அசேதனவுறுப்புப்படிவு 

ஏரிப்படிவு 

கடனீரேரிப்படி வு 
கடற்கரைப்படில 

கடற்படிவு 

சேதனவுறுப்புப்படிவு 

லிரிகடற்படி ௮ 

இமீள்சத்திப்படிவ 

மீதுப்படிவு 

உப்புப்படிவு 

அடையற்படிவு 

் நிலப்பேற்றுப்படிவு 

எரிமலைப்படி.9/ 

படிரல் 

இறக்கம் 

வளிமண்டவவைமுக்கவிறக்கம் 

குறாவளியமுக்கவிறக்கம் 

இறக்கக்கோணம்
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Derivative rock பெறுதுப்பாறை 

Desert, Aeolin காற்றுத்தந்தபாலைநிலம் 
Cold குலிர்ந்தபாலை நிலம் 

Hot வெப்பப்பாலை நிலம் 
Sandy மணற்பாலை நிலம் 
Stony கற்பாலை நிலம் 

Detritus அருவல்கள் 

Developed resources 

Development 

Economic 

Deviation, Angle of 

Devonian (old red 8.8.) 

Dew 

‘Dew-point 

Diaclase 

Diagonal scale 

Diagram 

Diagrammatic Section 

Diameter 

Polar 

Diastrophism 

Diathermancy 

Diatom 

ooze 

Diffraction 

Diffusion 

Diffusivity 

Dike (Dyke) 

Dip 

Magnetic 

fault 

slope 

Dinglo 

Direction 

Disintegration 

Dislocation quake 

Displacement 

Dissected plateau 

விருத்தியாக்யே வருவாய்கள் 

விருத்தி 
பொருளாதார விருத்தி 

'விலகற்கோணம் 

தெவன்காலம் (ப.செ.ம.க.) 

பனி 

பனிபடூ நிலை 

மூட்டு, முறிவு 
மூலைவிட்டவளவுகோல் 

வரிப்படம், விளக்கப்படம் 

விளக்கப்படவெட்டுமுகம் 

விட்டம் 

மூனைவுவிட்டம் 

ஒட்டுருவழிவு 
வெப்பமூடூருவல் 

இருபிரியல், தையற்றம் 
இருபிரியற் கசிவு 

கோணல் 

பரவல் 

பரவற்றிறன் 

கடன்மதில், அஃழி, ஸத்துத்தீப்பாறை 

சாய்வு 

காந்தச்சாய்வு 

சாய்வுக்குறை 

சாய்வுச்சரிவு 

சிறுகாட்டுப்பள்ள த்தாக்கு 

இசை ் 

பிரிந்தழிதல் 

,நிலைகுலையஇர்ச்சி 

இடப்பெயர்ச்சி 

வெட்டுண்ட மேட்டுநிலம்
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Distance, Mean 

Polar 

Zenith 

Distillery 

Distributaries 

Distribution 

centre 

map 

Diurnal 

motion of earth 

Divective 

Divergence 

Divergent winds 

Divide or water shed or waterparting 

Permanent 

Secondary 

The Great 

Dividing, The Great Range 

Division of strata 

Dock 

Dockyard 

Doggar Banks 

Doldrums 

Doline or Dolina 

Dollar 

Dolmen 

Dolomite 

Dome 

Lava 

Dominion 

Dormant Voleano 

Downs 

Drainage 

Antecedent 

areca 

Consequent 

Dendritic 

Inland 

சராசரித்தூரம் 

முனைவுத்குராம் 
வானுச்சித்தூரம் 

வடிசாலை 

பரப்புங்களையாறுகள் 

பங்கீடுசெய்தல், பரம்பல் 

பங்கீட்டுமையம் 

பரம்பற்படம் 

நாளுக்குரிய 
புவியினதுநாளியக்கம் 

பல்திசைக்குக்காவுகின்ற 

விரிவு 

விரிகாற்றுக்கள் 

பிரிமேடு 

நிலையானபிரிமேடு 

ுணைப்பிரிமேடு 

பெறியபிரிமேடு 

பெரியபிரிமலைத்தொடர் 

படைப்பிரிப்பு 

கலத்தானம் 

கலவேலைத்தலம் 

உடொக்கர்மேடைகள் 

மத் இயகோட்டமைஇவலயம் 

மூடுபள்ளம், புனற்பள்ளம் 

தொலர் 

ிரற்கற்றொகு இ, தங்குகல் 

தொலமைற்று 

குமிழ்ப்பாறைப்படை, குமிழ் 

குழம்புக்குமிழ் 

ஆட்சிநாடு 

உறங்கெரிமலை 

.ன்னிலம் 

வடிகால் 

தந்தியவடிகால் 

வடிகாற்பிரநேசம் 

விளைவுவடி.கால் 

(மாரநிகர்வடிகால் 

உண்ணாட்டுவடிகால்



  

English Tamil 

Insequent இணங்காவடிகால் 

pattern வடிகாலமைப்பு 

Oceanic சமுத்திரவடிகால் 
Obsequent முரண்விளைவுவடிகால் 
Radial ஆரைவடிகால் 

Subsequent பின்வருவடிகால் 
Superimposed மேலமைந்தவடிகால் 
Surface மேற்பரப்புவடிகால் 

Underground கீம்நிலவடிகால் 

Dredging சேறுவாருதல் 

Drift நகர்வு, தரைப்படிவு, ஆற்றிறக்கம் 
Coastal கடற்கரைநகர்வு 

Continental கண்டநகர்வு 
Glacial பனிக்கட்டியாற்றுநகர்௮ 
Longshore நெடுங்கரைந்கர்வு 

Monsoon பருவக்காற்றுநகர்வு 
Snow உறைபனிநகர்வு 

The great Atlantic பேரத்திலாந்திக்குநகர்வு 

Drizzle தூறல், தூறுதல் 
Drought வறட்சி 

Drowned. coast அமிழ்ந்தகரை 

valley அமிழ்ந்தபள்ளத்தாக்கு 

Drumiin நீள்குன்று 

Dry air உலர்ந்தவவி 

bulb உலர்ந்தகுமிழ் 

climate உலர்ந்தகால நிலை 

dock நீரில்கலத் தானம் 
farming நீரில்முறைப்பமிர்ச்செய்கை 
season வறண்டபருவம் 
spell வறட்சியுடைவுக்காலம் 

Dune மணற்குன்று 

Duration of rainfall மழைவீழ்ச்சிக்காலம் 

Dust தூசு 

counter நூசெண்ணி 
Meteoric ஆகாயக்கற்றூசு 
storm தூசுப்புயல் 
Voleanic எரிமலைத்தூசு 

Dyeing சாயந்தோய்த்தல் 

Dyke 

Dynamic cooling 

Dynamics 

        கடன்மதில், அகழ், 25; 

இயக்கவிசைமுறைக்கு ஊர்ச்சியாக்கள் 

இயக்கவிசையியல் 

DAB, re.
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E 

Eagre or Bore விரையலை 

Earth புவி 

Axis of the புவியச்சு 
Crust of the புவியோடு 

Epeirogenetic movement of the புவியின்கண்டவாக்கவசைவு 

Illumination of the புலியொளிர்வு 
Movement, of the புவியசைவு 

Orogenic movement of the புவிமின்மலையாக்கவசைவு 

pillar புவித்தூண் 

Revolution of the புவியின்சுற்றுகை 

Rotation of the புவிச்சுமற்கி 
Sculpture of the புலிச்சிற்பம் 
Structure of the புலியமைப்பு 
thermometer புவிவெப்பமானி 

Farthquake பூமிநடுக்கம் 
Eastern Hemisphere கீமரைக்கோளம் 

East longitude கீழ்நெடுங்கோடு 

East North East கீழ்வடூழக்கு 

East South East க&ீம்தென்கழக்கு 

Ebb வற்றுதல் 

Ebony கருங்காலி 

Eclipse சரகணம் 

Annular கங்கணகரகணம் 
Lunar சந்திரகிரகணம் 
Partial பகு இக்கிரகணம் 

Solar சூரியகரகணம் 
Total பூரணலாணம் 

Ecliptic ஞாயிற்றுவீதி 
Ecology உயிர்ச்சூழலியல் 

Economic பொருளாதாரத்துக்குரிய 

agriculture பொருளாதாரப்பயிர்ச்செய்கை 

development பொருளாதாரவளர்ச்சி 

factors பொருளாதாரச்சாதனங்கள் 
geography பொருளாதாரப்புவியியல் 
region பொருளாதாரப்பிரதேசம் 
resources பொருளாதாரமுதல்கள் 

unit பொருளாதாரவலகு 

Economy பொருளாதாரம் 

Edaphic மண்ணுக்குரிய 
A
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English த 

Eddy 

diffusion 

Effect 

Efficiency 

Effusive 

Egypt — 
Egyptian 

Ejected 

Elasticity 

Electricity 

Atmospheric 

Electric furnace 

plant 

Electrification 

Electric power 

Electrometer 

Elements 

Elevation 

Elevator 

Ellipse 

Elliptic 

Embankment 

Emerald 

Emigrant 

Emigration 

‘Emissivity 

Empire 

Enamel 

Enclave 

Energy 

¥Englacial 

England 

English 

Entrenchment 

Entrepot trade 

Entropy 

Environment 

Tamil 

சுழி 
சழிப்பரவல் 

விளைவு 

வினைத்திறன் 

. பொழிவுள்ள 

இத்து 

“எடத்தியன், எஇத்துக்குரிய 

கக்கின 

மீள்சத்தி 

மின்னியல் 

- வளிமண்டலமின் 

- மின்னுலை 

மின்பொறித்தொகுதி 

மின்னேற்றுகை 

மின்வலு 

.. மின்மானி 
மூலகங்கள் 

ஏற்றம், நிலைப்படம் 

ஏற்றி 
நீள்வளையம் 

நிள்வளையத்துக்குரிய 

வரம்பு 

மாகதம் 

பிற 'நாட்டுக்குடி யேறி 

பிறநாட்டூக்குடியேற்றம் 

காலற்றிறன் 

ஒரரசுநாடுகள் 

எனமல் 

பிறநாடூசூம்பிரதேசம் 

சத்தி 
- பணிக்கட்டியாற்றிற்பதிந்த 
இங்கலாந்து 

ஆங்கிலேயர், இங்லொந் துக்குரிய 

அரண 

இறக்கயேற்றுமிடலியாபாரம் 

எந்திரப்பி 

சூழல்
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Eocene எயோசீன் 

Kolian soil (Aeolian) காற்றடிமண் 

Eolithic | முதற்கற்காலத்துக்குரிய 
Eozoic எயோசோயிக்குக்காலம் 

Epeirogeny கண்டவாக்கம் 
Epicentre மேன்மையம் 

Epicontinental மேற்கண்டத்துக்குரிய 
Epicycle மேல்வட்டம் 

Epidiascope மேலிருமைகாட்டி 
Epiphyte மேல்வளரி 
Epoch காலவவதி 
Equable climate உவப்பான காலநிலை 
Equal area projection சமபரப்பெறியம் 
Equation of time நேரச்சமன்பாடு 
Equator மத்தியகோடு 

Celestial வான்மத்தியகோடு 
Thermal வெப்பமத் தியகோடு 
Terrestrial புவிமத் இயகோடு 

Equatorial மத தியகோட்டுக்குரிய 
calms மத் தியகோட்டமைஇவலயங்கள் 
climate மத் தியகோட்டுக்கால நிலை 
counter-current மத்தியகோட்டுமுரணோட்டம் 
current மத் தியகோட்டோட்டம் 

forest . மத் தியகோட்டுக்காடு 
projection மத்தியகோட்டெறியம் 
region மத் தியகோட்டுப்பிரதேசம் 

Equilibrium சமநிலை 
Equinox சமலிராக்காலம் 

Autumnal இலையுதிர்சமவிராக்காலம் 
Vernal இளவேனிற்சமவிராக்காலம் 

Equipluve சமமமைலீழ்ச்சிக்கோடு 
Era சமாத்தம், உகம் 

Geological புவிச்சரிதவுகம் 
116802070 - மெசசோயீயுகம் 
Palaleozoic பலேயோசோயீயுகம் 
Primary முதலாம்பகுஇயுகம் 
Quartenary நாலாம்பகுதுியுகம் 
Secondary இரண்டாம்பகுதியுகம் 
Tertiary மூன்றாம்பகுஇயுகம் 

Eriometer ுண்டுணிக்கைவிட்டமானி
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Eroded Valley 'தின்றபள்ளத்தாக்கு 

Erosion Aorres1ed 
Arid பாலைநிலத் இன்னல் 

Chemical இரசாயனத்தின்னல் 
cycle .தின்னல்வட்டம் 

Glacial பனிக்கட்டியாற்றுத் இன்னல் 

Headward தலைப்பக்கத் தின்னல் 
Lateral பக்கத் இன்னல் 

Marine கடற்றின்னல் 
Mechanical பொறிமுறைத்தின்னல் 

Soil மண்டின்னல் 

Sub-aerial கீழ்க்காற்றுத் இன்னல் 

Sub-cycle of தின்னலின்&ழ்வட்டம் 
Vertical நிலைக்குத்துத் இன்னல் 

Wave அலைத் தின்னல் 

Wind காற்றுத் இன்னல் 

Erratic block or Erratic அலையும்பாறை 

Error வழு 

Eruption கக்கூகை 

Fissure வெடிப்புக்கக்குகை 

Escarpment or Scarp சரிவுப்பாறை 

Esker நீண்டமணற்குன்று 

Eskimos எசுக்திமோவர் 

Esparto grass எசுப்பாட்டோப்புல் 

Estuary பொங்குமுகம் 
Tidal வற்றுப்பெருக்குப்பொங்குமுகம் 

Etesian எற்றேசியன் 

Ether ஈதர் 

Ethnography மக்கட்பரம்பலியல் 

Ethnology மக்கட்பாகுபாட்டியல் 

Europe ஜரோப்பா 

European ஐரோப்பியன், ஐரோப்பாவுக்குரிய 
Eurasia 

Eustatic movement 

Evaporation 

gauge 

Evaporimeter 

Evergreen 

Eviction 

Evolution 

ஐரோவாசியா 

நன்னிலைநிலவசைவு 
ஆவியாகல் 

ஆவியாகன்மானி 

ஆலியாக்கமானி 

என்றும்பசுமையானசெடி 

விலக்கல் 

உள்ளதுகிறத்தல்
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Exchange 

Exfoliatidn 

Exotic 

Expansion 

Expedition * 

Exploration 

Explorer 

Exports 

Exposure 

Extensive 

External Trade 

Extinct 

volcano 

Extremes 

Wixtrusion 

மாற்று 
படைகழற்றல் 

பிறநாட்டிற்குரிய, பிறநாட்டுப்பொருள் 

விரிவு 

பிரயாணவெழுச்சி 

பிரதேசவாராய்ச்சி 

பிரதேசமாராய்வோன் 

ஏற்றுமதி 
திறந்தவைப்பு 
பரும்படியான 

வெளிநாட்டூவியாபாரம் 

அலிந்த, ஒழிந்த 
அவிந்தவெரிமலை 

எல்லைகள் 

தள்ளல்
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ov 

Facies. , பொதுத்தோற்றம் 

Fahrenheit பரனைற்று 
scale , பரனைற்றளவூத் திட்டம் Hes 

Fall -.. வீழ்ச்சி, இலையுதிர்காலம், சரிவு. 
line நீர்லீழ்ச்சிக்கோடு 

town நீர்வீழ்ச்சிக்கோட்டுப்பட்டினம் 

False cirrus பொய்க்கற்றுமுடல் 

Farm தோட்டம் 

Farming வேளாண்மை 

Cattle ஆடுமாட்டுவேளாண்மை 

Dairy , பாற்பண்ணை வேளாண்மை 

Mixed . கலப்புவேளாண்மை 

Pastoral . புற்றரைவேளாண்மை 
Truck வண்டிவேளாண்மை 

Fathom "ume 

Fats கொழுப்புப்பொருள்கள் 

Fault குறை ் 

breccia குறைப்பரற்பாறை 

dip குறைச்சாய்வு 
horst குறைத்திணிவு 
Normal பொதுக்குறை 

Reversed. நேர்மாறாக்கியகுறை 
Step படிக்குறை 

Strike கிடைக்குறை 
Thrust உதைப்புக்குறை 
Trough தாழிக்குறை 

Fauna விலங்கினம் 

Features (physical) பெளதிகவுறுப்புக்கள் 

Fell ; 

Felspar, Fieldopar 

Ferns 

Ferrel’s law 

Ferruginous clay 

Ferry steamer 

Fertilisers 

Festoon Islands 

Field Book 

culture 

glass 

study 

வெறுமையானவெற்பு, தோல் 

BONES 

இலைச்செடி 

பெரலின்விதி 
இரும்புக்களிமண் 

கடவைப்புகைக்கப்பல் 

வளமாக்கிகள் 

மாலைத்தீவுகள் 

வெளிக்குறிப்புப்புத்தகம் 

வயற்பண்பாடு 

மண்டலக்கண்ணாடி 

வெளியாய்வு
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Fig அத்திப்பழம் 

Finland பின்னிலாந்து 

_ Finns பின்னிலாந்தர் 

Fin மீன் 

Fiord, (Fjord) ழைகமி 

coast மைகழிக்கரை 

Fire clay கக்களிமண் 

Firn or Neve ‘Lefliocoofl 

Firth கழிமுகக்கீழ்ப்பகுதி, நுழைகுடா, நுழை 

கழி 
Fisheries _ மீன்பண்ணை 

_ Fish hook மீன்கொளுக்கி 

Fishing grounds மீன்பிடியிடங்கள் 

port மீன்பிடி துறைப்பட்டினம் 

 நிர்ததபராக பிளவு 

Eruption "வெடித்தற்பிளவு 
Spring அருவிப்பிளவு 

Fjord நுழைகமி 

Flax பட்டுச்சணல் 

Flint இக்கல் 

Floating Dock மிதக்குங்கலத் தானம் 
population நிலையில்குடி 

11106, 1௦6 பனிக்கட்டிமிதவை 

Flood வெள்ளம் 
plain வெள்ளச்சமபூமி 

Flora காவரவினம் 

Flour, Rock பாறைமா 

Flow, Lava எரிமலைக்குழம்புப்பாய்ச்சல் 

tide பெருக்கு 

Fluid பாய்பொருள் 

Fluvial plain ஆற்றுச்சமபூமி 

Fluviatile deposit ஆற்றுப்படிவு 

Focal town குவியநகர் 

_ Focus குவியம் 

Isogeismic சமபுவிநடுக்கக்குவியம் 

Seismic புவிநடுக்கக்குவியம் 

Fodder இன் 

Fog மூடுபனி 

bow மூடுபனிவில்



36 

  

English Tamil 

Fohn wind (போன்காற்று 

Fold மடிப்பு 

Anticlinal  மேன்மடிப்பு 

Asymmetrical சமச்சீரில்மடிப்பு 

Inverted SOMELDUOIG LILY 

3800111௦51 சமச்சாய்வுள்மடிப்பு 

Monoclinal ஒரு சரிவச்சுமடிப்பு 
mountain மடிப்புமலை 
Pitching - அச்சுச்சாய்வுமடிப்பு 
Recumbent ~ குனிந்தமடிப்பு 

* Symmetrical சமச்சீரானமடிப்பு 
Synclinal கீழ்மடிப்பு 

Folded layers L019 LILCIICOL_BOT 

Foliation துளிர்த்தல், படைகொள்ளல் 

Food Crops உணவுப்பயிர்கள் 
Staple 'பொதுவுணவு 

Foot hill அடிக்குன்று 

Foraminiferal ooze. “பொராமினிப்பெராக்கசிவு 

Force | விசை 

Centrifugal _ மையநீக்கவிசை 
Centripetal COLOWUG BTSEONCOS 
Tensional இழுவிசை 

Ford ஆற்றினாமமில்பகுதி 

Forecast எதிர்வுகூறல் 
Weather வானிலையெதிர்வுகூறல் 

Foreland - முற்றரை, முனை 
shore முற்கடற்கரை 

Forest காடு 

belt காட்டுவலயம் 
clearing காடழித்தல் 

Coniferous அஊூயிலைக்காடு 

conservation காட்டுக்காப்பு 

Deciduous உதிர்காடு 
Equatorial மத்திய கோட்டுக்காடு 
Evergreen என்றும் பச்சையானகாடு 

Subtropical அயனவயற்பிரதேசக்காடு 
Temperate மட்டான பிரதேசக்காடு 
Thorn முட்காடு 

Tropical அயனப் பிரதேசக்காடு 

Forestry காட்டியல் 

Formation ஆக்கம்
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G 

Gabbro கப்புரோ 
Galaxy வெள்ளுடுத்தொகுதி 

Gale கடுங்காற்று 
warning கடுங்காற்றெச்சரிக்கை 

‘Gambage மஞ்சட்பிசின் 

Game வேட்டைவிலங்கு 

Gangue உலோகநாளம் 

Gap இடைவெளி 
town இடைவெளிநகர் 

Water நீரிடைவெளி 
Wind காற்றிடைவெளி 

Garden crop தோட்டப்பயிர் 

Garnet செம்மணி 

Garringue கதூழ்புதர் 

Gas வாயு 

Coal நிலக்கரிவாயு 
constant வாயுமாறிலி 

Gauge, Rain மழைமானி 

Gelatine __ ஊரன்பசை 

General aspect பொதுத்தோற்றம் 
circulation பொதுச்சுற்றோட்டம் 

Generator பிறப்பாக்கி 

Gentle slope மென்சாய்வு 

Genus சாதி 

Geobium சியோபியம் 

Geocentric புவிமையத்துக்குரிய 
latitude புலவிமையவகலக்கோடு 

Geode கற்கணு 

Geodesy புலியின்மேற்பரப்பியல் 

Geodetic survey புவியின் மேற்பரப்பள வீடு 

Geodynamic height புவிமியக்கவியலுயாம் 

Geographer புவியியலறிஞன் 

Geographical description புவியியல் விளக்கம் 
division புவிமியல்வகுப்பு 
factors புவியியற்காரணிகள் 
inertia புவியியற்சடத்துவம் 
influence புவிமியனடத்துகை
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Geographical latitude புவியியலகலக்கோடு 
longitude புவியியனெடுங்கோடு 
meridian - புவியியலுச்சிக்கோடு 
pole புவிமுனைவு 
region புவியியற்பிரதேசம் 

unit புலிமியலலகு 

Geography புவியியல் 

Animal லிலங்குப்புவியியல் 
Applied ். பிரயோகப் புவியியல் 

Astronomical வானியற்புவியியல் 
Commercial வணிகப்புவியியல் 
Dynamical இயக்கப்புவியியல் 

Economic பொருளாதாரப்புவிமியல் 

Historical இதிகாசப்புலியியல் 

Human மானிடப்புவியியல் 
Industrial கைத்தொழிற் புவியியல் 
Local உள்ூநர்ப்புவியியல் 

Modern புதுப்புவியயல் 

Plant காவரப்புவியியல் 

Physical பெளதிகப்புலிமியல் 

Practical செய்முறைப்புவியியல் 

Political அரசியற்புவியியல் 
Regional பிரதேசப்புவியியல் 

Geoisotherm புவிச்சமவெப்பக்கோடு 

Geological age புவிச்சரிதக்காலம் 
phase புவிச்சரித நிலைமை 

sequence புவிச்சரித த்தொடர்ச்சி 

Geology புலிச்சரிதலியல் 
Historical இதிகாசப்புவிச்சரிகலியல் 

Physical பெளிகப்புவிச்சரிதவியல் 

Geo-morphology புவிவெஷஃீயுருவவியல் 

Geophysical புவிப்பெள இஃஈவியல் 

Geopotential புவியமுத்தம் 

Geostrophic புவிதிரும்புவிசைக்குரிய 
wind புவிதிரும்புவிசைக்காற்று 

_ Geo-sycline 

Geysers 

Ghats 

Glacial or Pleistocene 

action 

denudation 

புலிக்£ழ்மடி ப்புக்குரிய 

கொிநீரற்றுக்கள் 

பாலைத்தொடர்கள் 

பனிக்கட்டிக்குரிய, புத்தம் புதிய 

பனிக்கட்டியாற்றுத்தாக்கம் 

பனிக்கட்டியாற்றுரிவு
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deposit பனிக்கட்டியாற்றுப்படிவு 

drift பனிக்கட்டியாற்றுநகர்வு 

erosion பனிக்கட்டியாற்றுத்தின்னல் 

groove பனிக்கட்டியாற்றுத் தவாளிப்பு 

Jake பனிக்கட்டியாற்றேரி 

period பனிக்கட்டியாற்றுக்காலம் 

plain பனிக்கட்டியாற்றுச்சமநிலம் 

rock பனிக்கட்டியாற்றுப்பாறை 

soil பணிக்கட்டியாற்றுமாண் 

tongue பனிக்கட்டியாற்றுதாக்கு 

trough பனிக்கட்டியாற்றுத்தாழி 

Glaciated பனிக்கட்டியாறாக்கயே 

Glaciation பனிக்கட்டியாறாதல் 

Alpine அலுப்பிசன்பனிக்கட்டியாறாதல் 

Chiff ஒங்கல் பனிக்கட்டியாறாதல் 

Continental கண்டம் பனிக்கட்டியாறா தல் 
Corrie வட்டக்குகைபனிக்கட்டியாறாதல் 

Piedmont மலையடி பனிக்கட்டியாறா தல் 

Valley பள்ளத்தாக்குப்பனிக்கட்டியாறா கல் 

Glacier பனிக்கட்டியாறு 

Snout பனிக்கட்டியாற்றுமூக்கு 

Table பனிக்கட்டியாற்றுப்டீடம் 

wind பனிக்கட்டியாற்றுக்காற்று 

Glade காட்டுவழி, காட்டுவெஷி 

Glaze மெருகீடல், கண்ணாடிபோன்ற 

Glazed frost கண்ணாடியுறைபனி 

Glei இளீமண் 

Glen ஒடூக்கப்பள்ளத்தாக்கு 

Globe பூகோளம் 

Terrestrial ,தரைக்கோளம் 

Globigerina ooze குளோபிகெரிஞக்கசவு 

Globular கோளவுருவான 

projection கோளவுருவவெறியம் 

Glory (Corona) 

Gneiss 

Ortho 

Para 

Gnomon 

plant 

Gnomonic projection 

நிறவளையத்தொகுதி, பரிவேடம் 

பளிங்குப்பட்டைப்பாறை, பலிங்கடுக்குப் 

பாறை 

நேர்ப்பளிங்குப்பட்டைப்பாறை 

இனப்பளிங்குப்பட்டைப்பாறை 

நிழற்கடிகாரம் 
மரதிழற்கடிகாரம் 

நிழற்கடிகாரவெறியம்
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Gorge மலையிடுக்கு 

Grahen பிளவுப்பள்ளத்தாக்கு 

Gradation இனமாக்கல் 

Graded river ஒருசீரியக்கவாறு 

Gradient சாய்வுலிகிதம் 

Barometric பாரமானிச்சாய்வுவி௫தம் 
Pressure . அமுக்கச்சாய்வுவிகதம் 
wind FTWOYONGSS காற்று 

Grain தானியம் 

Gramme இராம் 

Granite கருங்கல் 

Granular மணியுருவான 

snow மணியுருவானபனி 

Graph வரைப்படம் 

Graphic வரைப்படத்துற்குரிய 

Graphite பென்டிற்கரி ் 

Grassland புன்னிலம் 
Temperate இடைவெப்பப் புன்னிலம் 
Tropical அயனப்பிரதேசப் புன்னிலம் 

Grass temperature புல்வெப்ப நிலை 

Graticule சதுரக்கோட்டுமூறைப்படம் 

Gravel பரல் 

Gravitation ஈர்ப்பு 

Gravity புவியீர்ப்பு 
wave புவியீர்ப்பலை 

wind புவியீர்ப்புக்காற்று 

Great Basin பெருவடி.நிலம் 

Bear FS HON HY. 

Britain பெரியபிரித்தன் 

circle பெருவட்டம் 

ice barrier 

Greenhouse 

Greenstone 

Greenwich meridian 

"Grey body 

Grid 

Grike 

Grit 

Ground inversion 

பெரும் பனித்தடுப்பு 

பச்சைவீடு 

பச்சைக்கல் 

இரீனிச்சுநெடுங்கோடு 

நரைபொருள் 

அலியடைப்பு 

ஆமழப்பிளவு 

மணிமணற்கல் 

குரையண்மை வெப்பநேர்மாறல்
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Ground moraine குரைப்பனிக்கட்டியாற்றுப்படிவு 

swell குரைவீக்கம் 

water level நிலநீர்மட்டம் 

Group கூட்டம் 

Jurassic சுராக்கூட்டம் 

Primary முதற்கூட்டம் 

Quarternary புடைவழிக்கூட்டம் 
Secondary வழிக்கூட்டம் 
Tertiary புடைக்கூட்டம் 
Triassic ,திரையசுக்கூட்டம் 

Grove சோலை 

Groyne (Groine) குடுசுவர் 

Gulf விரிகுடா 

Stream ்- விரிகுடா நீரோட்டம் 

Gully நீரரிபள்ளம் 

‘Gunter’s Chain கந்தரின்சங்கலி 

Gust கடும்வீச்சு 

Gustiness SO வீச்சுத்தன்மை 

Gyroscope சுழிகருவி, சழல்கருவி
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H 

Haar (Hoar) . கடன்மூடுபனி 

Habitat இயற்கைச்சூழல் 

Hachures குறிகோடு 

Hachured map குறிகோட்டுப்படம் 

_ ம1504௦0% அடக்குமீன் 

Hade தகர்ச்சித்களக்கோணம் 

Haff ஆமமில்நீர்க்கமி 

Hail aa) 

Hailstone ஆலங்கட்டி, ஆலிக்கல் 

Hailstorm - ஆலிப்புயல் 

Halibut அலிபத்து 

Halo பரிவேடம் 

Halaphyte உவர் நிலவளரி 

Ham பன்றிக்காலிறைச்சி 

Hamada பாலைவனப்பாறைத் திட்டை 

Hanging valley தொங்குபள்ளத்தாக்கு 

Harbour துறைமுகம் 

Artificial செயற்கைத்துறைமுகம் 

Natural இயற்கைத்துறைமுகம் 
Hardness வன்மை 

Hard water வன்னீர் 

Hardware வன்பொருள் 

Harmattan ஆமற்றன் 

Harmonic analysis (இசைவகுப்பு 

Harpoon கொளுவீட்டி 

Harrow முட்கலப்பை 

Harvest அரிவிவெட்டு, விளைபொருள் 

Harvesting அரிவிவெட்டு 
season அரிவிவெட்டுக்காலம் 

Haze மென்புகார் 

Headland நீட்டுநிலம், முனை 

Headward erosion கலைமுகத்தின்னல் 

Heat வெப்பம் 
balance வெப்பச்சம நிலை 
belt வெப்பவலயம் 

engine வெப்பவெஞ்சின் 

equator மிவப்பமத்தியகோடு
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Heat, Radiant கதிர்வீசவெப்பம் 

Solar ஞாயிற்றுவெப்பம் 
wave வெப்பவலை 

Heather or Heath தறிசுநிலம் 

Heart wood மரளைரன் 

Heavenly bodies விண்பொருள்கள் 

Heliocentric ஞாயி றுமையமான 

Heliograph ஞாயிற்றொனிப்படம்பிடகருவி 

Heliometer ஞாயிருமாானி 

Helioscope ஞாயிறுகாட்டி 

Hematite எாரத்தைற்று 

Hemisphere அரைக்கோளம் 

Eastern இமை யரைக்கோளம் 

Land இிலவரைக்கோளம் 

Northern வடவரைக்கோளம் 

Southern தென்னரைக்கோளம் 

Water நீரரைக்கோளம் 
Western போலையரைக்கோளம் 

Hemp சணல் 

Herbivorous குழை தின்னுகின்ற 

Herd மந்தை 

Herdsman மந்தைமேய்ப்போன் 

Herpetobium ஏட்பற்றோபியம் 

Heterogeneous பல்னவினமான 

Hibernation மாறிகழித்தல் 

High உயர்வளியமுக்கப்பிரதேசம் 
belt உயரமுக்கவலயம் 

land உயர்நிலம், மலைநிலம் 
latitude மேலகலக்கோடு 
pressure உயாயமுக்கம் 

tide மிபருக்கு 
veld உயர்வெலுட்டு 
water mark உயர்நீர்மட்டம் 
way பொதுவழி 

Ocean சுத் தரப்பொதுவமி 

Highways of Commerce வாணிபப்பொதுவழி a fs fs ae Hill, Conical கூம்புக்குன்று 
Foot அடிக்குன்று 
station குன்று நிலையம் ்
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Hot wire anemometer 

Hot wet forests 

Hottentots 

Hueta 

Human geography 

Humid 

mesothermal climate 

microthermal climate 

sub-tropical climate 

English Tamil . 

Hillock சிறுகுன்று 

Hinterland பின்னணிநிலம் 

Historical Geography இதிகாசப்புவியியல் 

Geology இதிகாசப்புவிச்சரிதவியல் 

Hoar frost வெண்பனி 

Hog back or Hog’s back பன்றிமுதுகுவெற்பு 

Hole, Pot பானைக்குழிவு 

Sink or swallow விமுங்குதுவாரம் 

Homolographie projection அமைப்பொத் தவெறியம் oa 

Homoseismic line (Coseismic line) பூமிநடுக்கத் தாலொருங்கமைதாக்கக்கோடு 

Homogeneous ஒரினமான ன ரி 
atmosphere ஒரினவளிமண்டலம் 

Hook கடூம்வளைவு நிலம் 

Hop ஒப்புக்கொடி 

Horizon அடிவானம் 

Apparent - தோற்றவடிவானம் 

Rational or true உண்மையடிவானம் 

Sensible or Visible கட்புலனாகடி வானம் 

Horizontal கதிடையான 

axis கிடையச்சு 

plane கிடைத்தளம் 

scale கடையளவுத்திட்டம் 

Horse latitude பரியகலக்கோடு 

Horst பாறைப்பிதிர்வு 
fault பாறைப்பி திர்வுக்குறை 

Horticulture தோட்டச்செய்கை 

Horticulturist தோட்டச்செய்கைநிபுணன் 

Hot house வெப்பவீடு 

Hot springs வெப்பவூற்றுக்கள் 

வெப்பக்கம்பிக்காற்றுமானி 

வெப்பமான ஈரக்காடுகள் 

ஒட்டன்ஹொட்டர் 

இருபோக நிலம் 

மக்கட்புவியியல் 

ஈரமுள்ள 

ஈ.பவிடைவெப்பக்கால நிலை 

ஈர நுண்வெப்பக்கால நிலை 
ஈரவயனவயற்பிரதேசக்கால நிலை
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Hypsometric curve 

English Tamil 

Humidity ஈரப்பதன் 

Absolute  தனியீரப்பதன் 
‘Relative சாரீரப்பதன் 
‘Specific தன்னீரப்பதன் 

Humus அழுயெபொருள் 

Hurricane பெரும்புயல் 

' Hydration நீருட்கொள்ளச்செய்தல் 

Hydro-Electricity நீர்மின் 

Hydro-Electric Scheme நீர்மின்றிட்டம் 

Hydrograph 'நீருயரம்பதிகருவி 

Hydrography: நீர்நிலையலியல் ' 
Hydrographical map .. நீருயரப்பதுவுப்படம் 

Hydrology . நீரியல் 

Hydrometer நீரடர்த் திமானி 

Hydrometeor நீராவிசார்வளிமண்டலப்பொருள் 

Hydrophyte நீர்வளரி 

Hydrosphere 5 ர்க்கோளம் 

Hyetograph குற்பொறிமமழை மானி, மழைவீழ்ச்சிப்படம் 

Hygrograph ஈரப்பதன்பதிகருவி 

Hygrology ஈரப்பதனியல் 

Hygrometer ஈரமானி 

Hygrometry ஈாரமானீயியல் 

Hygrophyte சேற்றுவளரி 

Hygroscope AF OBIE TL Lg 

Hygroscopic ஈரங்காட்டூ்ற 

Hypabyssal &ீழ்ப்பாதாளத்துக்குரிய 

Hypothesis கருதுகோள் 
Meteoric வளிமண்டலப்பொருட்கருதுகோள் 

Planetismal அண்டநுணுக்குக்கருதுகோள் 

Hypsography SoTgGarhmosueo 

Hypsometer உயரமானி 

உயரந்தருவளைகோடு
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Incised. meander 

Inclination of the earth 

Incoming 

Incubation of eggs 

Indented coast 

Index 

correction 

error 

Indian corn 

Indicator diagram 

Indigo. 

English Tamil 

I 

Ice பனிக்கட்டி, 

age - பனிக்கட்டிக்காலம் 

cap பனிக்கட்டிக்கவிப்பு 

crystal பனிக்கட்டிப்பளிங்கு 

fall பனிக்கட்டிவீழ்ச்சி 

fields பனிக்கட்டிவயல்கள் 

floe பனிக்கட்டிமிதவை 
Grains of பனிக்கட்டிமணிகள் 
needles பனிக்கட்டியூசிகள் 

_ Pack கட்டுப்பனிக்கட்டி, 

sheet பனிக்கட்டித்தகடு 

Iceberg பனிக்கட்டி மலை 

Iceland ஐசலாத்து 

3000௯ பனிக்கட்டி ததுணிக்கைகள் 

Igloo or Iglu எ௫க்கிமோவர்க்குடிசை 

Tgneous rock இப்பாறை 

Iimenite ~ இல்மனைற்று 

Illumination, map ஒவிர்வுப்படம் 

Immature stream முதிராவருவி 

Immigrant உண்ணாட்டுக்குடியேறி 

Immigration உண்ணுட்டுக்குடியேற்றம் 

Tmpermeable உட்புகவிடாத 

Import இறக்குமகிப்பொருள் 

Import trade இறக்குமதிவியாபாரம் 

Impregnation Boones) 5 Bod 

Incandescence வெள்ளொளிர்வு 

ஆழமாகவெட்டுண்டவளைவு 

புவிச்சாய்வு 

உள்வருகன்ற 

முட்டையடைகாத்தல் 

பல்லுருவக்கடற்கரை 

குறிகாட்டி, அட்டவணை 

குறிகாட்டித்திருத்தம் 
குறிகாட்டி வழு 

சோளம் 

காட்டிவிளக்கப்படம் 

கருநலம்
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English Tamil 

Industry கைத்தொழில் 

Manufacturing பரும்படிமுறைக்கைத்தொழில் 

Packing கட்டுவேலைக்கை த்தொழில் 

Pastoral ஆயர்க்கைத்தொழில் 

Industrial centre. கைத்கொழின்மையம் 
crop கைத்தொழிற்பயிர் 

geography கைத்தொழிற்புவியியல் 
region | MESO STAD NTC seid 
revolution கைத்தொழிற்புரட்சி 

Tnertia சடத்துவம் 
Geographical புவியியற்சடத்துவம் 

Infection தொற்று 
Inflator பம்பி 

Influence, Geographical புவியியற்செல்வாக்கு 

Ingrown meander உள்வளர்ந்தவளைவு, உள்வளர்ந்தமியாந்தர் 

Inheritance உரிமையாட்டி 

Inland drainage உண்ணாட்டுநீர்வெளியேற்றுகை 
plain உண்ணுட்டுச்சம நிலம் 

sea உண்ணுட்டுக்கடல் 

trade உண்ணுட்டுவியாபாரம் 
waterways உண்ணாட்டுநீர்வழிகள் 

Inlet அழைகுடா 

Inlier at Ben 

Inorganic body அசேதனப்பொருள் 
deposit அசேதனப்படிவு 
material அசேதனத் திரவியம் ' 

Tnsequent drainage இணங்காவடிகால் 
stream . இணங்காவருவி 

Insolation . பெற்றவெயில் 
Instability உறுதியமின்மை 

Conditional நிபந்தனையுள்ளவுறு தியின்மை 
Convective மேற்காவுகையுள்ளவுறுஇியின்மை 
Latent: மறைந்தவுறுதிமின்மை 
Potential நிகமத்தக்கவுறு திமின்மை ் 
Shearing வெட்டுத்தொடூவிசையுறு இியின்மை 

Instrument 

Insular climate 

Integration 

Intensity 

Intensive cultivation 

Interaction | 

உபகரணம் 

இவுக்கால நிலை 

RIMES; OF எண்டன் 

செறிவு 
செறிவானபயிர்ச்செய்கை 

ஒன்றையொன்றுதாக்கல்
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English Tamil — 

Interaretic ஆட்டிக்டைக்குரிய 

Inter-fluve ஈராற்றிடைநிலம் 

Interglacial age - பனிக்கட்டியாற்றுக்காலவிடை 

Intermediate rocks இடையானபாறைகள் 

Intermittent rain: இடைவிட்டமமை 

spring இடைவிட்டவூற்று 

stream இடைவிட்டவருவி 

Inter-monsoonal wind பருவவிடைக்காற்று 

Internal உள்ளான 

force உள்விசை 

International date line சர்வதேசத்தே இக்கோடு 

Interval Contour சமவுயரவிடை 
Vertical நிலைக்கு த் தடை 

: Intertropical அயனப்பிரதேசத்துக்குரிய 

Intrenched. meander அகழிவளைவு 

Intrusion குலையீடு 

Major | பெருந்தலையீடு 
Minor சிறுதலையீடு 

Intrusive rock கலையீட்டுப்பாறை 

Inverted fold நேர்மாறானமடிப்பு 

relief நேர்மாறற்றொடர்மலை 

Inversion of temperature வெப்பநிலைநேர்மாறல் 

Inundation வெள்ளப்பெருக்கு 

Invertebrates முள்ளந்தண்டிலிகள் 

Invisible கட்புலனாகாத 

Ton அயன் 

Tonisation அயனாகல், அயனுக்கம் 

Ionosphere அயன்மண்டலம் 

Treland HUE! 

Iridescence பன்னிறங்காட்டல் 

Trisation பன்னிறங்காட்டல், பன்னிறங்காட்டச் 

செய்தல் 

Tron age . இரும்புக்காலம் 

ore இரும்புத்தாது 
oxide இரும்பொட்சைட்டூ 

stone இரும்புக்கல் 

Irradiation வீசுகதிர்வீழல் 

Irregular coast ஒழுங்கில்கடற்கரை 

slope’ ஒழுங்கில்சாய்வு
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English Tamil 

Trrigation நீர்ப்பாய்ச்சல் 
111004 வெள்ளம் பாய்ச்சல் 

projects நீர்ப்பாய்ச்சற்சட்டம் 

Trrotational motion சுழலாவியக்கம் 

Isallobar சமவமுக்கமாற்றவிடக்கோடு 

Isanomaly சமவொழுங்கில் முறைமயிடக்கோடு 

Isentrope சமவெந்திரப்பு 

Island Soy 
Continental கண்டத்தவு 

Coral முருகைக்கற்றீவு. 

River ஆற்றுத்திவு 
Voleanic எறிமலைத்தீவு 

Islet & mo; 

Isobars or Isopiestic lines சமவமுக்கக்கோடுகள் 

Isoclinic fold சமசாய்வுமடிப்புக்கள் 

Tsogenic ஒருற்பத் தியுடைய 

Isogonic சமசரிவான 

Isohaline சமவுவர்ப்புக்கோடு 

1801௦1 சமவெயிற்காலக்கோடு 

Isohyet சமமழை வீ 'ம்ச்சிக்கோடு 

Isolation ,கனிமையாக்கல் 

Isometric lines சமவலளாவுக்கோடூகள் 
Isoneph or Isonephelic line ௪மமப்புக்கோடு 

Isopleth சமகணியக்கோடு 

Isopyenic 

Isoseismic 

line 

Isostasy 

Isostere 

Isotac 

Isotherm 

Isotherma] 

Isothermous 

Isthmus 

சமவடர்த் இக்கோடு, சமவடர்த் HC 
பரப்பு 

சமபுவிநடுக்க த்துக்குரிய 

சமபுவிநடுக்கக்கோடு 

சமநிலைத் தன்மை 

சமதற்கனவளவுக்கோடு 

சமபனியுருகுகாலக்கோடு 

சமவெப்பக்கோடு 

௪மவெப்பக்கோடு 

சமவெப்பக்கோட்டுக்குரிய 

பூச்ந்தி
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Jam. 

Java 

Jet 

stream 

Jetty 

Joint 

Columnar 

Cuboidal 

Cross 

Master 

Mural 

_ Shrinkage 

*.: Plane 

Jungle 

Jurassic i 

Jute 

Juvenile - 

J 

பழக்குழம்பு | 
சப்பா 

கூர்றுனிக்குமாய், தாரை 
நீர்த்தாரை 

எறிகரை 

மூட்டு 
இிரன்மூட்டு 
செவ்வகத் இண்மமூட்டு 

குறுக்குமூட்டு 
பெருறூட்டு 6. 

சவர்ரூட்டு 

சருங்கன்றஜ்றட்டு 

மூட்டுத்தளம் 

அடர் காடு 

சுராவிற்குரிய 

சடைச்சணல் 

இளமையான
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English Tamil 

K 

Kainozoic era - கயினோசோயேயுகம் 

Kaleidoscope பன்னிறவுருக்காட்டி 

Kame படிவுத் தட்டை 

Kankar சிறுசுண்ணாம்புக்கணு 

Kaolin 'வெண்களி 

Kapok (இலவம்பஞ்சு 

Karroo காரு 

Karst காஇத்து 

Katabatic wind இறங்குகாற்று, புலியீர்புக்காற்று, 

Kayak ” EWES 

Kettle hole 'கெண்டித்துளை | 

Key ஆதாரமான 
industry ஆதாரமானகைத்தொழில் 

Khamsin கம்சின் 

Killing frost கொல்லும் உறைபனி 
Kilometre _ கிலோமீற்றர் 

Kinematics இயக்கவியல் 

Kinetic energy 'இயக்கப்பண்புச்சத்தி 
Klydonograph மின்பொங்கற்பதிகருவி 

at சிறுவட்டக்குன்று 
Knot நொற்று (நொ.) 
Kop ஓங்கல் | 

Kopije சிற்றோங்கல்



English 

Labour saving machinery 

Laccolite, Laccolith 

Lacquerware 

Lacustrine deposit 

plain 

Lag 

Lagoon 

deposit 

phase 

Lake 

_ Barrier 

* . basin 

breeze 

cliff 

Glacial 

Ox-bow | 
peninsula 

Petrified ” 

port 

Salt 

Lamina 

Lamination 

Plane 

Land Bad 

breeze ' 

bridge 

form 

hemisphere 

Low 

mark 

10285 

Park 

Peripheral 
route 

scape 

slide (earth slip) 

slip 

Undulating 

Utilization Map 

Lapilli 

55. 

Tamil 

L 

வேலைசேமிக்கும் பொறித்தொகுதி 
இலக்கோலைற்று, இலக்கோலிது 

அரக்குவாணிசுபூசிய பொருள்கள் 

ஏரிப்படிவு 

எரிச்சமவெளி 

பின்னிடைவு 

கடனீரேரி 

கடனீரேரிப்படிவு 

கடனீரேரி நிலைமை 

ஏரி 

குடுப்பேரி 

ஏரிவடி நிலம் 

எரிக்காற்று 

ஏறரிக்குன்று 
பனிக்கட்டியாற்றேரி 

பணியெகுத்தேரி 

ஏரித்தீபகர்ப்பம் 

கல்லாகியவேரி 

எரநித்துறைப்பட்டினம் 

உப்பேரி 

தகடு 

குகடாதல் 

கதளந்தளமாகத்ககடாதல் 

பாழ்நிலம் 

நிலக்காற்று 

நிலப்பாலம் 

நிலவுருவம் 
நிலவரைக்கோளம் 

பள்ளதிலம் 

நிலக்குறிப்பு, எல்லைக்கல் 

நிலத்திணிவு 
சோலை நிலம் 

சுற்றிலுள்ள நிலம் 

நிலவழி ப. 
நிலக்தகோற்றம், இயற்கை நிலக்காட்டி 

BOOK PS HONE 

தொடாலை நிலம் 
நிலப்பயன்பாட்டுப்படம் 

எரிமலைச்சிறுகற்றுண்டுகள்
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English Tamil 

Lapland இலாப்பிலந்து 

Laplander இலாப்பிலந்தர் 

Lapse rate நழுவுலீதம் 

Lapse rate, Autoconvective குன்மேற்காவுகைநழுவுவீதம் 

Dry adiabatic 

Super adiabatic 

Latent energy 

heat 

instability 

Lateral corrosion 

erosion 

mixing 

moraine 

shift 

Laterite + 

soil 

Latex 

Latitude 

Celestial 

Geocentric - 

Geographical 

High 

Horse 

-Low 

Terrestrial 

Parallels of 

Laurentian shield 

Lava 

cone 

dome 

Scoriaceous 

Slaggy 
Sub-aerial 

Layer maps — 

Leaching 

‘Ledge (rock) 

Leeward 

Lens Concave 

Convex 

உலர் நிலைவெப்பஞ்செல்லா நிலைவழுவுவீதம் 
மேனிலைவெப்பஞ்செல்லா நிலைவழுவுலீதம் 

மறைசத்தி 
மறைவெப்பம் 

மறையுறுதியின்மை 

பக்கவரிப்பு 

பக்கத் இன்னல் 
பக்கக்கலப்பு 

பக்கப்பனிக்கட்டியாற்றுப்படிவு 

பக்கப்பெயர்வு 

செம்பூரான்கல் 

சரளைமண், செம்பூரான்மண் 

மரப்பால் 

அகலக்கோடு, குறுக்குத்தூரம் . 

வானகலக்கோடு 

புவிமையவகலக்கோடு 

. புலியகலக்கோடு 

உயரகலக்கோடு 

பரியகலக்கோடு 

தாழகலக்கோடு 

புவியகலக்கோடு 

அகலக்கோட்டுச்சமாந்தரங்கள் 

உலோராஞ்சுப்பரிசை நிலம் 

எரிமலைக்குழம்பு 

எறிமலைக்கு ஹம்புக்கூம்பு 

எரிமலைக்கு ழம்புக்குமிழ் 

எறிமலைக்கு மிக்குழம்பு 

எறிமலைக்கு மிக்குழம்புக்க திவு 

&ீழ்வானெரிமலைக்குமம்பு 

படைப்படங்கள் 

தீர்முறையரித் குல் 

பாறைமேடை, தீர்க்க ம்ப்பாறைமேடை 

காற்றுக்கொதுக்கான 

குழிவுவில்லை 

குவிவுவில்லை
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Lingua franca 

English Tamil 

Lenticular cloud வில்லைமுகில் 

Lesser Antilles சிறியவந்திலீ௪ு 

Levee உயரணை 

Level மட்டம் 

Base அடித்தளமட்டம் 
Ground water SOOT TOL 1D 
Saturation நிரம்பன்மட்டம் 
Sea, கடன்மட்டம் 

Spirit நீர்மட்டம் 

Surface மேற்பரப்புமட்டம் 

Lever நெம்புகோல் 

Liana or Liane இலியனா, எறுகொடி 

Lichen காளான் 

Lifeforms - உயிரினங்கள் 

Light belt ஒளிவலயம். 

house கலங்கரைவிளக்கம் 

Polarised முனைவாக்கப்பட்டவொளலி 

year ஒளியாண்டு 

‘Lightning மின்னல் 
conductor மின்னல்கடத்தி 

Lignite , இலிக்கனைற்று, பழுப்பு நிலக்கரி 

Limestone சாண்ணாம்புக்கல் 
Alga A QYBTE FEV COD EES 

Coral முருகைக்கல் 
Crinoidal ரைஜனோயிட்டுச்சுண்ணாம்புக்கல் 

Line, Agonic சரிவில்புள்ளிக்கோடு 

Base அடிக்கோடு 

Coast கரையோரம் 

’ Contour சமவுயரக்கோடு 

Cotidal - சமவற்றுப்பெருக்குக்லோடு 
Equinoctial FMONTTECEIG 

Homoseismal ஒரினப்புவி BOSSLILIGTALSCET® 
Isothermal சமவெப்பக்கோடு 

Mud , சேற்றுக்கோடு 

Plumb குண்டுநால் 
Rhumb சமசரிவுக்கோடு 

squall நீண்டபுயன்முகல் 

Traverse அளவைவழி 
Trough காழிக்கோடு 

Liners மூறைக்கப்பல்கள் 

பொதுமொழி



36. 

  

English 
Tamil 

Linguistic area ஒருமொழிநிலப்பகுதி 

Liquid Sas 

Lithographic stone அச்சடிக்குங்கல் 

Lithology கல்லியல் ‘ 

Lithosphere கற்கோளம் 

Littoral condition கரைநிலை 
current கரைநீரோட்டம் 

deposit கரைப்படிவு 

- நதர கரைமமை 

region நெய்தனிலம் 

Llano இலானோ, விரிந்தவெளிநிலம் 

Load சுமை, பாரம் 

Loam ஈரக்கழிமண் 

Local circulation 

geography 
rain 

tension 

time 

wind 

Localisation of Industry 

Loch 

Lock 

Locust 

Lode 

Lodestone 

Loess soil 

Log 

Logarithm 

Logarithmic law 

scale 

Looms 

Long profile 

Longitude 

Celestial 

Longitudinal coast line 
valley 

Long shore drift 

Loop 

Lough 

உள்ரநர்ப்பரிமாற்றம், உள்ளூநர்ச்சுற்றோட்டம் 
உள்ளார்ப்புலியியல் 
உள்மூநர்மறை 

ஒரிடவிழுவிசை 

ஒரிடநேரம் 

ஒரிடக்காற்று 

கைத்தொழிலையோரிடப்படுத்தல் 

ஏரி, மூடுகுடா 

பட்டூ 

வெட்டுக்கிளி 

தாதுக்கனிப்பொருள் 

காந்தக்கல் 

அுண்மண்படிவு 

குற்றி, குறிப்புப்பத் தரம், மடக்கை 

மடக்கை 

மடக்கைவிதி 

மடக்கையளவுத்துட்டம் 

தறிகள் 
நீளப்பக்கப்பார்வை 

நெடுங்கோடு 

வானெடுங்கோடு 

நெடூங்கே £ட்டுக்கடற்கரையோரம் 

நெடூங்கோட்டுப்பள்ளத் தாக்கு 

நிளக்கடற்கரைநகர்வு 

குடம் 

எரி, குளம், நீர், கடல், மூடுகுடா
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English Tamil. 

Low Barometric இற்றமுக்கப்பிரதேசம் 

Lowland  SITLD BlovLh 

Low latitude தாழகலக்கோடு 

pressure காழமாக்கம் 

belt தாழமுக்கவலயம் 

system காழமுக்கத்தொகுதுி 
tide வற்று 
water mark காழ்நீர்க்குறி 

Loxodrome  ewngfayéGar® : 

Lumber வெட்டியமரம், மரம்வெட்டல் 

Lumbering மரப்பண்ணைவியாபாரம் . 

Lunar corona மதியொளிவட்டம் 
eclipse ௪ந்தரசரகணம் 

month . சந்திரமாதம் 

tide மதிப்பெருக்கு . 

year மதியாண்டு



  

Mango showers or flower showers 

‘Mangrove 

swamp 

Manila hemp 

English கான! 

M. 
Mackerel sky மக்க்ரல்வான், செ 'தஇள்வான் 

Macroclimate பேரண்டக்கால் நிலை 

Macroclimatology பேரண்டக்கால நிலையியல் 

Maelstrom - பெருஞ்சுமிநீர் 

“Maestro மித்திரோக்காற்று 
Magma பாறைக்குழம்பு ..” 

ப்பது மகனீசியம் 

carbonate _ மகனீசியங்காபனேற்று 

“Magnet காந்தத்திண்மம் 

“Magnetic bearing காந்தத் தசைகோள் 
Compass காந்தத் இசைகாட்டி 
declination காந்தச்சரிவு 

Magnetic dip காந்தச்சாய்வு 
meridian காந்தநெடங்கோடு 
néedle STBEOYG 

north காந்தவடக்கு 
pole காந்தமுனைவு 
south காந்தத்தெற்கு 
storm காந் தப்புயல் 
variation . காந்தமாறல் 

“Magnetism காந்தம், காந்தவியல் 
Terrestrial புவிக்காந்தம் 

Mahogany மலைவேம்பு ் 
Maize சோளம் 

Major arc பெருவில் 
axis பேரச்சு 
intrusion பெருந்தலையீடு 
natural region பேரியற்கைப்பிரதேசம் 

Mallee scrub மலீப்புதர் 
Mammato-cumulus - &ீழ்ப்புடைப்புத் இரண்முடுல் 
Mandated territory பொறுப்பாட்டநாடு 
Manganese மங்கனீசு 

oxide மங்கனீசொட்சைட்டு 

மாம்பூமமை. அல்லது பூமழை 

மாங்குரோவு, நீர்த்தாமை 
மாங்குரோவுச்சதுப்பு நிலம், நீர்த்தாமைச் 

சதுப்பு நிலம் 

மனிலாச்சணல்



English 

59 

Tamil 
  

Man ‘power 
Prehistoric 

Primitive 

Mantle rock 

Manufacture 

Manufactured goods 

Manufacturing centres 

industries 

Map 

Aviation 

Correlation 

Distribution 

Geological 
" -Graticule 

Layer 

Ordnance 

Outline 

Physical 

features 

Photo-relief 
Political 

. Population 

projection. 

Rainfall 

reading 

Relief 

Scale 

study 

Temperature 

Topographical 

work 

Maquis or Machia 

_Marble : 

Mare’s Tail 

Marginal seas 

Marine 

deposit 

erosion 

plain 

platform 

ஆள்வலு 
பண்டைமனிதன், சரிதகாலத்துக்குழுற்பட்ட 

மனிதன் 

ஆதிமனிதன் 

மூடுபாறை 

பரும்படியாகச்செய்தல் 

பரும்படியாகச்செய்தபொருள்கள் 

பரும்படியாகச்செய்யுமையங்கள் 

கைத்தொழில்கள் 

தேசப்படம் 

விமானவழிப்படம் 

தொடர்புகாட்டூம் படம் 

பரம்பற்படம் 

புவிச்சரிகவியற்படம் 

சதுரக்கோட்டுமூறைப்படம் 

படைப்படம் 

இராணுவப்படம் 
புறவுருவப்படம் 

இயற்கைப்படம் 

இயற்கைச்சாயற்படம் 

ஒளிப்படத்தோற்றப்படம் 

அரசியற்படம் 

குடித்தொகைப்படம் 

படவெறியம் 

மழைலீழ்ச்சிப்படம் 

படம்வாசித்தல் 

தரைத்தோற்றப்படம் 

அளவுத்திட்டப்படம் 

படவாய்வு 

வெப்பதிலைப்படம் 

இடவிளக்கப்படம் 

படவேலை 

சிறுபுதர் 

சலவைக்கல் 

பரிவாற்&ற்றுமுகல் 

தாட்டுக்கடல் 

கடலுக்குரிய 

கடற்படிவு 
கடற்றின்னல் 

கடற்சமநிலம் 

கடன்மேடு
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Mariner’s Compass கப்பலோட்டியின்றிசைகா ட்டி 
' Maritime Climate கடல்சார்கால நிலை 

Mark, High water pun pier 
Low water தாழ்நீர் க்குறிப்பு 
Tide வற்றுப்பெருக்குக்குறிப்பு 

Market சந்தை ; 
gardening சந்தைப்பொருள் பயிரிடல் 
town சந்தைநகர் 

Marl சுண்ணாம்புக்களிமண் 

Marsh சேற்று நிலம் 
Salt உவர்ச்சேற்றுநிலம் 

Martial race போர்புரிசாதி 

' Mass, Land நிலத்திணிவு 
exchange - திணிவுமாற்று, பெரும்படிமாற் ஸு 
production பெருந்தொகுதியாயுண்டாக்குகை 

Massif ் பெருந்திரள் 

Master joint பெருமூட்டு 

Material திரவியம் 
Tnorganic அசேதனவுறுப்புத் திரலியம் 
Organic சேதனவுறுப்புத் திரவியம் 
Raw பண்படுத் தாத திரவியம் 

Mathematical Geography கணிதமுறைப்புவியியல் 
Mature stage மூற்றியநிலை, முதிர்நிலை 

stream முற்றியவாறு 
topography முற்றியவிடவிளக்கம் 
valley முற்றியபள்ளத்தாக்கு 

Maturity முற்றியதன்மை 
Maximum உயர்ந்த அவ்லது உயர்வு 

temperature உயர்வு வெப்பநிலை 
thermometer உயர்வுவெப்பமானி 

Meadow புற்றரை 
Mean சராசரி 

Annual ஆண்டுச்சராசரி 
distance சராசரித்தூரம் 
rainfall சராசரிமழைவீழ்ச்சி 
sea-level 

.சராசரிக்கடன்மட்டம் 
solar time சராசரி ஞாயிற் நே ரம் 
sphere level சராசரிக்கோளமட்டம் 
temperature 

சராசரிவெப்பநிலை 
time சராசரிநேரம் 
value 

சராசரிப்பெறுமானம்
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Mesozoic Era 

rock 

6 

English Tamil 

Meander மியாந்தர், வளைவு 

Entrenched அரண்கொண்டவளைவு 

incised அமழவெட்டுண்டவளைவு 

Meat freezing இறைச்சிகுளிரவைத்தல் 

packing இறைச்சிகட்டுதல் 

production இறைச்சியுண்டாக்கல் 

Mechanical பொறிமுறைக்குரிய 
- deposit பொறிமுறைப்படிவு 

605400. பொறிமுறைத்தின்னல் 

' instability பொறிமுறையுறுதியின்மை 
weathering பொறிமுறைவானிலைத்தேய்வு 

Medial Moraine இடைப்பனிக்கட்டியாற்றுப்படிவு 

Medicinal spring பிணிதீர் நீரூற்று 

Mediterranean climate மத்தியதரைக்கால நிலை 
region மத் தியதரைப்பிரதேசம் 

sea, மத்தியதரைக்கடல் 

vegetation மத்தியதரைத்தாவரம் 

Megatherm . மெக்காத்தேம் 

Melting point உருஞு நிலை 

Meniscus பிறையுரு 

‘Mercator’s projection மேற்காற்றோவினெறியம் 

Merchant marine வியாபாரக்கப்பல் 

Mercury இரசம் 

barometer -இரசப்பாரமானி 

Mere சிற்றேரி, சிறுகுளம் 

Meridian of longitude உச்சநெடுங்கோடு 
Celestial வானெடுங்கோடு 

Geographical புவிநெடுங்கோடு 

Magnetic காந்தநெடுங்கோடு 
Prime முதனெடுங்கோடு 

Terrestrial புவிநெடுங்கோடு 

Meridianal altitude நெடூங்கோட்டுக்கு த்துயரம் 

Mesa மேசை 

Meseta சிறுமேசை 

Mesoclimate இடையானகாலநிலை 

Mesoclimatology இடையானகாலநிலையியல் 

Mesophyte Fo நிலவளரி 

Mesothermal இடையானவெப்ப நிலைக்குரிய 

மெசசோயீயுகம் 

மெசசோயீப்பாறை
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English Tamil 

“Mestizo மெசுத்திசோ 

Metamorphic aureole உருமாதிய சோதுப்பாறை 
rock உருமாறியபாறை 

Metamorphosis உருமாறல் 

Metamorphism உருமாற்றம் 

Meteor or shooting த் 

Meteoric dust 

hypothesis 

Meteorite 

Meteorograph oo 

Meteorological Data 

station 

Meteorology 

Meter 

Dynamic 

Mica 

Micaceous rock 

Microbarograph 

Microclimate 

Microclimatology 

Micro-organism 

Micron 

Microthermal 

Midnight Sun 

Midworld depression 

Migration 

Mild climate 

Mile Geographical 

Nautical 

Statute 

Milky rock 

way 

Mill 

Millet 

rain 

Millibar 

ஆகாயக்கல், வளிமண்டலப்பொருள், எரி 

வெள்ளி 

ஆகாயக்கற்றாசு 

ஆகாயக்கற்கருதுகோள் 

அரிந்தவாகாயக்கல் 

அரிமண்டலத் தன்மைப திகருவி 

வனளிமண்டலவியற்றரவு. 

வளிமண்டலவியனிலையம் 

வளிமண்டலவியல் 

மானி, மீற்றர் 

இயக்கமீற் றர் 

மைக்கா 

மைக்காப்பாறை 

ண்பாரம்பதிகருலி 

ண்கால நிலை 

ண்கால நிலையியல் 

"அுண்சேதனப்பொருள் 

மைக்திரன் 

ண்வெப்பத்துக்குரிய 

ள்ளிரவுஞாயிறு 

நடுவுலகவிறக்கம் 

குடியேற்றம் 
உவப்பானகால நிலை 

புலவிமியன்மைல் 

கடன்மைல் 

of} Downed 

பாற்பாறை 

பால்வீது 

எந்திரம் 
தனே 

,தினைமழை 

மில்லிப்பார்
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Millimetre மில்லிமீற்றர் 

Mine கனி, சுரங்கம் 

Miner சுரங்கமறுப்போன் 

“Mineral கனிப்பொருள் 
kingdom கனிப்பொருளுலகு 
oil கனிப்பொருணெய் 

resources கனிப்பொருள்வருவாய் ன் 

spring BOOMIDLIT HLH 1} 

vein கனிப்பொருணாளம் 
water .சனிப்பொருணீர் 7 

Minerology கனிப்பொருளியல் 

Minimum இழிவு 
deviation இழிவுவிலகல் 
temperature இழிவுவெப்ப நிலை 
thermometer இமிவவெப்பமானி 

Mining சுரங்கமறுத்தல் 

Minor. are சிறுவில் 
axis சிற்றச்சு 
intrusion சிறுதலையீடு 
natural region சிற்றியற்கைப்பிரதேசம் 

Minute நிமிடம், கலை 

Miocene மயோசின் 
period மயோசீன்காலம் 

Mirage கானனீர் 

Inferior தாழ்வுக்கானனீர் 
Superior . மேலானகானனீர் 

Misfit river பொருந்தாவாறு 

Mist புகார் 

Mistral , மிளுத்திரல் 

Mixed farming கலப்புவேளாண்மை 

Mixing ratio 

Mock moon or Paraselene 

sun or Parhelion 

ring ் 

Model of a hill 

Modulus of rigidity 

Mofette 

Mohair 

Moisture 
Atmospheric 

கலக்கும் விகிதம் 

மதிப்போலி அல்லது பரசலீன் 
ஞாயிற்றுப்போலி 

ஞாயிற் றுப்போலிவளையம் 

மாதிரிக்குன்று 

விறைப்புக்குணகம் 

மொவெற்று 

மோகேர் 

ரம் 

வவிீமண்டலகீரம்
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Moist weather ஈரவானிலை 

Molasses வெல்லக்குழம்புப்பாணி 

Molecule மூலக்கூறு 

Molecular மூலக்கூற்றுக்குரிய 

Mollweide’s Projection மொலுவீட்டினெறியம் 

Momentum இணிவுவேகம் 
Angular கோணத்திணிவுவேகம் 

Monadnock மொனட்டூனொக்கு 

Monocline or 7 
Monoclinical fold f 

Monsoon 

N. E: 

S. W. 

8. E. 

climate 

drift 

forest 

land 

rain 

region 

wind 

Montana 

Month, Calendar 

Lunar 

Sidereal 

Solar 

Moon 

Phases of 

Moorland, Moor 

Moors 

Moraine 

Central 

Ground 

Lateral 

Medial 

Terminal 

Morass 

Morphology 

ஒற்றைச்சரிவு அல்லது ஒற்றைச்சரிவுமடிப்பூ 

பருவக்காற்று, பருவம் 

வட கீழ்ப்பருவக்காற்று 

தென்மேற்பருவக்காற்று 

தென்$€ழ்ப்பருவக்காற்று 

பருவக்காற்றுக்கால நிலை 

பருவக்காற்றுநகர்வு 

பருவக்காற்றுக்காடு 

பருவக்காந்றுநிலம் 

.. பருவக்காற்றுமழை 

பருவக்காற்றுப்பிரதேசம் 
பருவக்காற்று 

மொந்தானா 

பஞ்சாங்கமாதம் 

சந்திரமாதம் 

உடுமாதம் 

சூரியமாதம் 

மதி 
மதிநிலைமைகள் 

கரம்பைநிலம் 

சோனகர் 

பனிக்கட்டியாற்றுப்படிவு 

மையப்பனிக்கட்டியாற்றுப்படிவு 

தரைப்பனிக்கட்டியாற்றுப்படிவு 

பக்ஈப்பனிக்கட்டியாற்றுப்படிவு 

இடைப்பனிக்கட்டியாற்றுப்படிவு 

முனைப்பனிக்கட்டியாற்றுப்படிவு 

உளை நிலம் 

உருவவியல்
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Mortality 

Mortlake 

Mosquito 

Mosses 

Motion, Accelerated 

Annual 

Apparent 

Diarnal 

Laminar 

Rotational 

Shearing 

Translatory 

Turbulent, 

Wave 

power 

_ Motor map 

Mould 

Moulin or glacier mill 

Mountain 

block 

building 

climate 

chain 

fold 

group 

Old 

of accumulation 

of cireumdenudation 

of erosion 

pass 

range 

. Residual 

slide 
stage 

system 

vegetation 

wind 

Young 

Mouth 

River 

Movement 

Earth’s 

Epeirogenetic 

மாணவீதம் 

சாவேரி 

நுளம்பு 

பாசியினங்கள் 

வேகம் வளர்ந்தவியக்கம் 

ஆண்டியக்கம் 

தோற்றலியக்கம் 
நாளியக்கம் 

குகட்டியக்கம் 

சுழற்சியியக்கம் 

வெட்டூத்தகொடுவிசையியக்கம் 
இடப்பெயர்ச்சிமியக்கம் 

குழப்பமானவியக்கம் 
அலையியக்கம் 

இயக்குவலு 

மோட்டர்வமிப்படம் 

அச்சு 

பனிக்கட்டியாற்றெத்திரம் 

மலை 

- மலைத்துண்டம் 

மலைக்கட்டடம் 

மலைக்கால நிலை 

மலைத்தொடர் 

மலைமடிப்பு 

மலைக்கூட்டம் 

பமழையமலை 

குவியன்மலை 

சற்றுரிவுமலை 

தின்னன்மலை 

மலைக்கணவாய் 

மலைத்தொடர் 

மீதிமலை 

மலைச்சரிவு 

மலைப்பருவம் 

Lee FO) BAG Ei 

மலைத்காவரம் 

மலைக்காற்று 

இளமலை 

மூகம் 

ஆற்றுமுகம் 
அசைவு 

புவியசைவு 

க்ண்டவாக்கவசைவு
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Negative earth 
Positive earth 

Orogenetic 
Pressure. 

Tectonic 

Mud line 

stone 

volcano 

Mulatto 

Multiple star 

Municipal limit 

Mural joint 

Muskeg 

Mushroom — 

Musk ox 

எதிர்ப்புவியசைவு 

நேர்ப்புவியசைவு 
மலையாக்கவசைவு 

அமுக்கவசைவு 

புவியோட்டசைவு 

சேற்றுக்கோடு 
சேற்றுக்கல் 

சேற்றெரிமலை 

மூலற்றோ 
பல்லுடூ 

நகரச்சங்கவெல்லை 

அவர்மூட்டு 

மசுக்கெக்கு, உளைநிலம் 

காளான் 

் 'கோரோசனையெருது
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N 

Nadir முரண்வானுச்சி 

Nappe சாய்ந்தமடிப்புக்கள் 

National Park நாட்டுச்சோலை 

Natural agents இயற்கைக்கருவிகள் 
boundary இயற்கையெல்லை 
bridge. இயற்கைப்பாலம் 

gas இயற்கைவாயு 
harbour இயற்கைத்துறைமுகம் 
law இயற்கைவிஇ 

phenomena இயற்கை த்தோற்றப்பாடு 

region இயற்கைப்பிரதேசம் 

region, Major பேரியற்கைப் பிரதேசம் 
' Minor சிற்றியற்கைப் பிரதேசம் 
resources இயற்கைவருவாய்கள் 

route இயற்கைவழி 

size இயற்கைப்பருமன் 

unit இயல்பானவலகு 
vegetation இயற்கைத்காவரம் 

Naturalisation நாட்டிரிமைகொடுத்தல் 

Nautical almanac மாலுமிப்பஞ்சாங்கம் 
mile கடன்மைல் 

Naval base கடற்படைத்தளம் 
station கடற்படை நிலையம் 

Navigation கப்பலோட்டல் 

Aerial ஆகாயவிமானமோட்டல் 

Inland உண்ணுட்டுக்கப்பலோட்டல் 

River ஆற்றிற்கப்பலோட்டல் 

11826 முனைநிலம் 

Neap tide இடையுவாவற்று 

Nebula வான்புகையுரு 

Nebular hypothesis வான்புகையுருக்கருதுகோள் 
theory வான்புகையுருக்கொள்கை. 

Negro நீநிரோவன் 

Neolithic age நெயோலிதுக்காலம் 

Nephoscope முல்வேகங்காட்டி 

Neritic zone நெரீத்தாவலயம் 

Ness முனைப்புநிலம் 

Network of streams அருவிவலை 

Neutral point நடுநிலைப்புள்ளி
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Nevado நேவாடோக்காற்று 

Neve or Firm பனிமணி 

New World புதுவுலகு 

Nimbus cloud புயன்முகில் 

Nimbostratus cloud | புயற்படைமுடல் 

Nitrogen நைதரசன் 

Nivation மமைப்பனித் தஇன்னுகை 

Nocturnal radiation இராக்கதிர்லீசல் 

Nodal point கணுப்புள்ளி 
town கணுப்பட்டினம் 

wayes கணுவலைகள் 

Nomad நாடோடி. 

Nomadism நாடோடித்தன்மை 

Non porous rock . . ுண்டூளையில்பாறை 

Normal 

fault 

Norte 

North 

East monsoon 

Trades 

Frigid Zone 

Geographical 

Latitude 

Magnetic 

yeagnetic pole 

pole 

‘Temperate Zone 

True 

Northern 

Circuit 

Hemisphere 

Lights 

Norway 

Norwester 

Nucteus 

Nuee ardente or Pelean cloud 

Nullah , 

Nunatak 

இயல்பான, பொதுவான, செங்குத்தான 

செங்குத்துக்குறை 
நோட்டேக்காற்று 

வடக்கு 

வட&ழ்பருவக்காற்று 

- வட&ழ்வியாபாரக்காற்று 

கடிங்குளிர்வடவலயம் 

புவிவடக்கு 

வடவகலக்கோடு 

காந்தவடக்கு 

வடகாத்தமுனைவு 

வடமுனைவு 

வடலிடைவெப்பவலயம் 

உண்மைவடக்கு 

வாடைக்காற் DI 

வடசுந்று 

வடபாதிக்கோளம் 

வடவொளிகள் 

நோவே 

வடமேற்குக்காற்று 

கரு 

'பெலீமுடல், எரிமுஇல் 

, நல்லா, மழைக்காலவருவி 

பனிக்கட்டியாற்றிடைக்குன்று
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Oo 

Oasis பாலைவனச்சோலை 

Oats ஒற்சு 

Oblate sphere சிற்றச்சுக்கோளம் 

Oblique plane சரிவானதளம் 

‘Obsequent drainage cpreinaNtanoe.itg.aTeD 
_ river முரண்விளைவாறு ' 

‘Obsedian ஒச்சிடியசப்பாறை 

‘Observation ் நோக்கல், குறிப்பு 

‘Observatory வாக்கு நிலையம் 

‘Observer நோக்குபவன் 

Occlusion உட்கொள்ளல், மறைப்பு 

Occupation Map தொரழிற்படம் 

Ocean சமுத்திரம் 
bed. சழுத்திரவடித்தளம் 
current சுத் தூவோட்டம் 

deposit சமுத்திரப்படிவு 

floor - சமுத்திரத்தரை 
highway சமுத்திரப்பெருவமி 

trade route சுத் திரலியாபாரவழி 
trough - சமுத்திரத்தாழி 

Oceanic சழுத்திரத்திற்குரிய 
climate . . சநுத்திரக்காலநிலை 
island FPS HIS$o| 

Oceanography சமுத்இரலியல் 

Off set குத்தளவு, பெயர்ச்சி 

Off set staff குத்தளவுமுளை 

Off-shore கடற்கரையினீங்குன்ற 

Off shore wind கடற்கரையினீங்குகாற்று 

Oil, Animal விலங்குநெய் 
Mineral கனிப்பொருணெய் 
Palm STOO) BU 

Seed வித்துநெய் 
Shale மாக்கற்பாறைநெய், களிமட்பாறைநெய் 

Vegetable தாவாநெய் 
well நெய்க்கணெறு 

018 பழைய 
stage பழையபருவம் 

valley - பழையபனள்ளத்தாக்கு 
பழையவுலகு
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Oligocene period ஒலிகோசீன்காலம் 

Ombrometer மமழைமானி 

On-shere wind கடற்கரைநோக்குகாற்று 

Onion weathering or Exfoliation 

Oolite 

bed 

Ooze 

Abyssal 

Coleoneous 

Diatom 

Foraminiferal 

Globigernia 

Pteropod 

Radiolarian 

Silecous 

Opaco 

Opium 

Opposition 

Opposum 

Optimum 

Orangoutang 

Orb 

Orbit 

of the earth 

Ordnance Survey Map 

Ordovician period 

rock 

Ore 

- Tron 

Organic 

deposit 

material 
rock 

Organism 

Oriental region. 

_ Orientation 

Orogenesis 

Orogenetic movement 

Orographic 

தோடுகழற்றல், படைகழற்றல் 

முட்டைப்பாறை 

முட்டைப்பாறையடி BAM 

கசிவு 

பாதாளக்கசிவு 

கொலியோனியசுக்கசிவ 

தையற்றக்கசிவு, இருபியற்கசிவு 
பொராமினிப்பெராக்கசிவு 
குளோபிகெரினாக்கசிவு 
தெரோப்படாக்கசிவு 

இரேடியோலேரியாக்கசிவ 
சிலிக்காக்கசிவு 

முனைவெதிர்ச்சரிவுப்பாறை 

அமின் 

எதிர்த் திசைநிலை 

ஒப்பசம் 

சிறப்பு 

ஒறானூட்டான் 

கோளம் 

ஒழுக்கு 
புவியொழுக்கு 

இராணுவவளவீட்டுப்படம் 

ஒடோலிசேசுக்காலம் 

ஒடோவிசேசுப்பாறை 

தாது 

. இரும்புத்தாது 
சேதனவுறுப்புக்குரிய 

சேதனவு௱றுப்புப்படிவு 

சேதனவுறுப்புத் திரவியம் 
சேதனப்பொருட்பாறை 

சேதனப்பொருள் 

தழைப்பிரதேசம் 

Fons Ganson 

மலையாக்கம் 

மலையாக்கவசைவு 

இடவிளக்கப்படப்பொறிக்குரிய, மலையியலுக் 
குரிய



English Tamil 
  

Orographic map 

rain 

Orography 

Orology 

Orthography 

Orthographic projection 

Orthomorphic projection 

Oscillation 

Oscillatory motion 

Outcrop 

Outgoing 

Outlier 

Outline 

map 

Outpost 

Outwash 

plain 

Over-flow channel 

Overfold 

Overhaul 

Overland-route 

Overlap 

Overseas Trade 

Overthrust 

Ox-bow lake 

Oxygen 

Oyster Fisheries 

Ozone 

மலையியற்படம் 

மலையியன்மமழை 

மாலையியல், இடவிளக்கப்படப்பொறி 

மலையியல் 

செங்குத்துவரைப்படம், நிலைப்படம் 

செங்குத்துவரைப்படவெறியம் 

நேருருவெறியம் 

அலைவு 

அலைவியக்கம் 

வெளியரும்புபாறை 

வெளியேசெல்லுகின்ற 

வெளிக்கடை 

புறவுருவக்கோடு 
புறவுருவக்கோட்டுப்படம் 

எல்லைப்புறம் 

வெளியடையல் 
வெளியடையற்சமவெளி 

வழி ந்துபாய்கால்வாய் 

தலை&ழ்மடிப்பு 
செப்பமிடூதல் 

தரைவழி 

மேற்படிதல் 

கடல்கடத்தவியாபாரம் 

மேலுதைப்பு 

பணியெருத்தேரி 

ஒட்சிசன் 

சிப்பிப்பண்ணை 
ஓசோன்
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English Tamil . 

P 

Pacific Ocean பசுபிக்குச் சமுத்திரம் 

Pack animal பொதிவிலங்கு 
ice கட்டுப்பனிக்கட்டி 

Packet boat தபாலோடம் 
station ஒடத்தபானிலையம் 

Packing industry 

Pahoehoe 

Palaeoarctic region 

Palaezoic age 

Palaeogeography 

Palaeography 

Palaeolithic age 

Palaeontology 

Palaeozoic era 

Palm oil 

Palingenesis 

Pampas 

Pamipero 

Pancake ice 

Papagayo 

Paper pulp 

Paragenesis 

Parallax 

Parallels of Latitude 

Parameter 

Paramos 

Paranthelion 

Parasalene (mock moon) 

Parasitic cone 

Parcel method 

, Parhelion (mock sun) 

Parkland 

Partial drought 

eclipse 

Particle 

பொதிகட்டூங் கைத்தொழில் 

எரிமலைக்குழம்புத் தாம்பு 

பலயோவாட்டிக்குப்பிரதேசம் 

பலேயோசோமீக்காலம் 

் பண்டைப்புலியியல் 

பண்டையெழுத்துப்பொருள்காணுமுறை, . 

பண்டை யெழுத்துமுறை 

பலேயோலிதுக்காலம் - 

உயிர்ச்சுவட்டியல் 

பலேயோசோயீயுகம் 

தாலநெய் 

பாறையின்மறுதோற்றம் 

பம்பசு 

பம்பரோ, பம்பேயன் 

சட்டியப்பப்பனிக்கட்டி 

பாப்பகாயோ 

தாட்கூம் 

இனத்தோற்றம் 
இடமாறுதோற்றம் 

அகலக்கோட்டுச்சமாந்தரங்கள் 

ஒழுக்குமூலகம், சாராமாறி 

பரமோ நிலங்கள் 

இனஞாயிற்றுலிம்பம் 

இனமதி, மதிப்போலி 

ஒட்டூண்ணிக்கூம்பு 

கட்டுமூறை 

இனஞாயிறு, ஞாமிற்றுப்போலி 

சோலை மிலம் 

பகுதிவறட்சி 
பகுதிக்கரகணம் 

துணிக்கை



  

English Tamil 

Pass கணவாய் 

Mountain மலைக்கணவாய் 

Pastoral farming ஆயர்வேளாண்மை 
industry ஆயர்கிகைத்தொழில் 
nomads ஆயர்தாடோடிகள் 

Pasture மேய்ச்சனிலம் 

Path method வழிமுறை 

Pattern, Drainage வடிகாலமைப்பு 

Peak உச்சி அல்லது உச்சமான 
value உச்சப்பெறுமானம் 

Pearl முத்து ; 

Peat முற்றா நிலக்கரி 

Peaty. soil முற்றா நிலக்கரிமண் 

Pebble பரல் 

Pedalfer ஈரலிப்புமண் 

Pediment சரிவுச்சமதளம் 

Pedocal வறள்மண் 

Pedology மண்ணியல் 

Pelagic விரிகடலுக்குரிய 
deposit விரிகடற்படி வு 

Pelcan cloud or Nuee ardente பெலீரு௫ல், எரிமுல் 

Peneplain ஆறுதின்றசமவெளி 

Peninsula தீபகற்பம், குடாநாடு 

Peninsular இபகற்பத்துக்குரிய 

Pentad ஜதாட்காலம் 

Penumbra நிறைவணுகு திழல் 

Perched block ஐய நிலைப்பாறை 

Percolation கீழ்வடி தல் 

Perigee புவியண்மைப்புள்ளி 

Perihelion கநாயிற்றண்மை 

Period காலம் 

Glacial பனிக்கட்டி யாற்றுக்காலம் 

Inter-glacial பனிக்கட்டியாற் றுக்காலவிடை 

Miocene மயோசிீன்காலம் 

of waves அலைக்காலம் 

Pliestocene பிளித்தொசின்காலம் 

Pliocene பிலியோசீன்காலம்
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English Tamil 

Periodical rain ஆவர்த்தனமழை 

winds ஆவர்த தனக்காற்றுக்கள் 

Periodicity ஆவர்த்தனம் 

Perifluvial land ஆறுசார்நிலம் 

Perishable goods அழிபொருள்கள் 

Permanent divide நிலையானபிரி நிலம் 
_ population நிலையானகுடி, 

wind ,நிலையானகாற்று 

stream நிலையானவருவி 

Permeability உட்புகவிடமியல்பு 

Permeable rock உட்புகவிடும்பாறை 

‘Permean rock பேம்பாறை 

Perpendicular earth movement -. செங்குத்துப்புவியசைவு 

Persistent rain அடைமழை 

Perspective projection . பார்வையெறியம் 

Perturbation குழப்பம் 

Pervious rock உட்புகவிடுபாறை 

Petrifaction கல்லாதல் 

Petrified lake கல்லாகியவேரி 

wood கல்லாஇியமரம் 

Petrifying spring கல்லாகுமாற்று 

Petrography பாறைவகுப்பியல் 

Petrol பெற்றோல் 

Petroleum பெற்றோலியம் 

Petrology பாறைமியல் 

Phacolith or Phacolite வில்லைத்தீப்பாறை 

Phases நிலைமைகள் 
of the moon மதிநிலைமைகள் 

Phase, Dike கடலணை நிலைமை 
Geological புவிச்சரிதவியனிலைமை 
Lagoon கடலேரி நிலைமை 

Phenology பருவமாற்றவிளைவியல் 
Phenomena தோற்றப்பாடு 

Photo Relief map ஒளியியற்றரைத்தோற்றப்படம் 

Photosphere ஒளிமண்டலம் 

Phyllobium பிலோபியம்



  

2217100777 Tamil 

Physical constant பெளதிகமாறிலி 

features GIGT HSOY MILILJSSGT 
geography பெளதிகப்புலியியல் 
structure பெளதிகவமைப்பு 

Physics பெள கலவியல் 

Physiography புவிப்பெள திகவறுப்பியல் 

_ Physiographic processes 

. Phytogeography 

Piedmont alluvial plain 
glacier 

plateau 

route 

town 

Pig iron 

Pigmy 

Pillow lava 

Pilot balloon 

Pipe clay 

of the Crater 

Piracy (river capture) 

River 

Pitch 

of the fold 

stone 

Pitching folder 

Plain, Aeolian 

Alluvial 

Coastal 

Deep sea 

Flood 

Fluvial 

Glacial 

Inland 

Lacustrine 

Marine 

of atmospheric limitation 

of marine denudation 

Outwash or sander 

Piedmont 

stage 

track 

Wave cut 

: ரதி ப் செயல்கள் விப்பெளதிக பியற்செயல்கள் 

குரவரப்புவியியல் 

மலையடிவண்டற்சமவெளி 

மலையடிப்பனிக்கட்டியாறு 

மலையடி மேட்டுநிலம் 

மலையடிவழி 

மலையடிப்பட்டினம் 

பன்றியிஞம்பு 

குறளன் 

குலையணையெரிமலைக்குழம்பு 

வழிகாட்டிவாயுக்கூண்டு . 

குழஹாய்க்களிமண் Le 

எரிமலைவாய்த தாழ்துவாரம் 

ஆருறுச்சிறை 
ஆற்றிற்கொள்ளையடிப்பு 

அச்சுச்சாய்வு, கரிப்பிசின் 

மடிப்பினச்சச்சாய்வு 

கரிப்பிசின்பாறை 

அச்சுச்சாய்வுமடிப்புப்பாறை 

காற்றுத்தந்தசமவெளி 

வண்டற்சமவெளி 

கடற்கரைச்சமவெளி 

ஆழ்கடற்சமவெளி 

வெள்ளச்சமவெி 

ஆற்றுச்சமவெளி 

பனிக்கட்டியாற்றுச்சமவெவி 

உண்ணுட்டுச்சமவெளி 

வரிச்சமவெளி 

சடற்கரைச்சமவெளி 

வளிமண்டலவெல்லைச்ச வெரி 

கடற்கரையுரிவுச்சமவெரி 

வெலீயடையற்சமவெளி 

மலையடிச்சமவேளி 

சமவெளி நிலை 

சமவெளிவா் 

அலைவெட்டியாமவெளி
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Plan மாதிரிப்படம் 

Plane, Bedding படுக்கைத்தளம் 
Cleavage பிளவுத்களம் 
Fault குறைத்தளம் 

Horizontal கிடைத்தளம் 
Inclined சாய்தளம் 
Joint மட்டுத்தளம் 
Lamination ககடாதற்றளம் 
Oblique சரிவானதளம் 
of the ecliptic வான்கோளப்பெருவட்டத்தளம் 
of the equator . மத்தியகோட்டுத்களம் 
Stratification படையாகற்றளம் 
Structural _ அமைப்புத்தளம் 
Summit . உச்சித்தளம் 
Thrust உதைப்புக்களம் 
Vertical நிலைக்குத்துத்தளம் 
table களமபீடம் 

survey : SOIL olareney 

Planet - கோள் 

Planetary circulation — Camerata 
system கோட்டொகுதி 
winds கோட்காற்றுக்கள் 

Planetesimal hypothesis கோணுணுக்குச்கருதுகோள் 
Planetoid சிறுகோள் 
Planimeter பாப்புமானி 
Plankton மிதக்குமுயி ர்றுணுக்குக்கள் 
Plant Association இாவரக்கூட்டங்கள் 

geography தாவரப்புலியியல் 
life தாவாவாழ்க்கை 
regions தாவரப்பிரதேசங்கள் 

Plantation பெருந்தோட்டம் 
agriculture பெருந்தோட்டப்பமிர்ச்செய்கை 

Plateau மேட்டு நிலம் 
Dissected வெட்டுண்டமேட்டு 'நிலம் of erosion தின்னனமேட்டூநிலம் 
of uplift உயர்ச்சிமேட்டூநிலம் 
Piedmont மலையடிமேட்டூநிலம் 

Platform . மேடை 
Marine கடன்மேடை 
Subterranean தரைக்கீம்மேடை 
Wave cut அலைவெட்டி யமேடை
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Platinum பிளாற்றினம் 

Playa வற்றும்பன்ளங்கள் 

Pliestocene period பிளீத்தொசின்காலம் 

Pliocene பிளேயோசின் 

period பிளேயோசீன்காலம் 

Plotting குறித்தல் 

Plough எழுமுனியுடுக்கூட்டம் 

Plumb line குண்டு நால் . 

Plutonic rock or Abyssal rock 

Plavial denudation 

Pluviograph 

Pluviometer 

Pluviometric coefficient 

Pocky cloud 

Podzol, Podsol 

Point 

Boiling 

Dew 

Equinoctial 

Freezing 

Melting 

Nodal 

Saturation 

Pointer 

Points, Cardinal 

of compass 

Polar bear 

cap 

circle 

climate 

corupression 

continental 

diameter 

distance 

front theory 

maritime 

projection 

region 

7 

புளுற்றோப்பாறை, பாதாளப்பாறை 

மழையுரிவு 

மழையளவுபதிகருவி 

மழைமானி 

மழைமானக்குணகம் 

முள்ளுமுகில் 
் சாம்பனிறமண் 

புள்ளி, முனை, நிலை 

கொதி நிலை 

பனிபடுநிலை 

சமவிராக்காலப்புள்ளி 

உறை நிலை 

உருகுநிலை 
கணுப்புள்ளி 

நிரம்பனிலை 

காட்டி, சட்டி 

நாற்றிசைகள் 
திசைகாட்டி த்திக்குக்கள் 

முனைவுக்கரடி 

முனைவுக்கவிப்பு 

முனைவுவட்டம் 

முனைவுக்காலநிலை 

முனைவமுக்கம் 

முனைவுக்கண்டத்துக்குரிய 

முனைவுவிட்டம் 

முனைவுத்தூரம் 

முனைவுமுகப்புக்கொள்கை 

முனைவுக்கடலுக்குரிய 

முனைவெறியம் 

முனைவுப்பிரதேசம்
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Pold er கடலின்மீட்டநிலம் 

Pole முனைவு 

Celestial வான்முலோவு 

Geographical புவிமுனைவு 

Magnetic காந்தமுனைவு 

North வடமுனைவு 

South தென்முனைவு 

‘star முனைவுடு 

Political boundary அரசியலெல்லை 

divisions அரசியற்பிரிவுகள் 

geography அரசியற்புவியியல் 

Polje .மூடியதுவாரம் 

Pollen dispersal மகரந்தும்பரப்புகை 

Pollution அழமுக்காக்கல் 

Polyconic projection 

Polyps, Coral 

Ponente 

Population 
Density of 

Distribution of 

Floating 

Permanent 

Porous rock 

Port 

Fishing 

Lake 

Naval 

River 

Sea 

Portugal 

Positive earth movement 

Position, Relative 

Potential energy 

Potential temperature 

Pot hole 

Pouched animal 

Poultry 

farming 

Power 

Tidal 
Water 

பல்கூம் பெறியம் 

முருகைப்பல்லடியம் 

மத்தியதரை மேலைக்காற்று 

(௫4. 

குடியடர்த்தி 
குடிபரம்பல் 

நிலையில்குடி 

நிலையுள்குடி 

ுண்டளைப்பாறை 

துறைப்பட்டினம் 

மின்பிடிதுறைப்பட்டினம் 

எரித்துறைப்பட்டினம் 

கடற்படைத்துறைப்பட்டினம் 

ஆற்றுத்துறைப்பட்டினம் 

கடற்றுறைப்பட்டினம் 

போத்துக்கல் 

நேர்ப்புவியசைவு 

சார்நிலை 

ிலைப்பண்புச்ச த்தி 

நிகழத்தக்க வெப்பநிலை 

பானைக்குழிவு 

மடிவிட்டவிலங்கு 

பறவைப்பண்ணை 

பற்வைப்பண்ணைவேளாண்மை 

வலு 
வற்றுப்பெருக்குவனு 

ral ay



English 

79 

Tamil 

  

Practical Geography 

Prairies 

Pre-cambrian era 

rock 

Precipice 

‘Precipitation 

Atmospheric 

Prediction 

Prehistoric 

Pressure 

anemometer 

atmospheric 

Barometric 

High 

Low 

belt 

gradient 

graph 

movement 

system 

tendency 

Prevailing wind 

Primary 

produce 

rock 

Prime meridian 

Primitive agriculture 

Principles of Geography 

Principal road 

Prism 

Prismatic compass 

Probability 

Production 

Mass 

Product 

Producer 

செய்முறைப்புவியியல் 

பிரேரீக்கள் 

கேம்பிரியாவுக்கு முத்தியகாலம் 

லேம்பிரியாவுக்குழுந்தியயாழை 

குத்துமலை 

படிவுவீழ்ச்சி 

வழிமண்டலப்படிவுவீழ்ச்சி 

oT 'இர்வுகூறல் 

சரித்தாகாலத்துக்கப்பாலுள்ள 

, அழுகிகம் 

அழமுக்கக்காற்றுமானி 

வளிமண்டலவமுக்கம் 

பாரமானியமுக்கம் 

உயாரமுக்கம் 

தாழமுக்கம் 

அமுக்கவலயம் 

அமாக்கச்சாய்வுவிகிதம் 

அமுக்கவரைப்படம் 

அருக்கவசைவு 

அருக்கவொழுங்கு 

அருக்கப்போக்கு 

நிகழ்காற்று 
முதலான 

முதல்விளைவு 

முதற்பாறை 

(மூதனெடுங்கோடு 

பண்டையூறைப்பமிர்ச்செய்கை 

புயியியற்றத்துவங்கள் 

தலைமைத்தெரு 

அரியம் 

அறியத் இசைகாட்டி, 

நிகழ்ச்சிததகவு 
உஸீிடால்குிக் 

பெருந்கொகுதியுண்டாக்குகை 

விளைவு 

உண்டாக்குவோன்
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Profile பக்கப்பார்வை 

Cross குறுக்குப்பக்கப்பார்வை 

formation பக்கத்தோற்றவாக்கம் 
Long நீளப்பக்கப்பார்வை 

of equilibrium சம நிலைப்பக்கப்பார்வை 

River ஆற்றுப்பக்கப்பார்வை 

Soil மட்பக்கப்பார்வை 

Prognostics அறிகுறிகள் 

Projection எறியம் 

Azimuthal இசைவில்லெறியம் 

Bonn’s பொன்னினெறியம் 

Conical கூம்பெறியம் 

Cylindrical உருளையெறியம் 

Equatorial சமகோட்டெறியம் 

Gall’s காலினெறியம் 

Globular கோளவுருவெறியம் 
Gnomonic நிமற்கடிகாரவெறியம் 
Homolographic அமைப்பொத்தவெறியம் 
Lambert’s equal area , இலம்பேட்டின் சமபரப்பெறியம் 

Map எறியப்படம் 
Mercator’s மேக்காற்றோவினெறியம் 
Mollweid’s மொலுவீட்டினெதியம் 
Orthographic செங்குத்துவரைப்படவெறியம் 

Orthomorphic நேருருவெறியம் 

Perspective பார்வையெறியம் 

Polar முனைவெறியம் 

Polyconic பல்கூம்பெறியம் 

Sinusoidal சைன்வளைகோட்டெறியம் 

Stereographic ,தண்மவரைப்படவெறியம் 

Zenithal உச்சியெறியம் 

Progradation படிமுறையேற்ழம் 

Promontory முனைநிலம் 

Province மாகாணம் 

Provincial boundary 

Protectorate 

Proterozoic age 

Pseudo adiabat 

Psychrometer 

Pteropod ooze 

Pulp, Paper 

Pulses 

மாகாணவெல்லை 

காப்புநாடு . 

புரோதெரோசோயிீக்காலம் 

போலிவெப்பஞ்செல்லா நிலைக்கோடு 

ஈரப்பதமானி 

தெரோப்படாக்க?வு 

காட்கூம் 

தானியங்கள், துடிப்புக்கள்
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Pumice stone அரைக்கல் 

Puma பியூமா 

Pumping பம்புதல் 

Puna பியூனா 
Purga , பருக்காக்காற்று 

Purple light செவ்வு தாவொளி 

Puy புயி 

P. V. diagram 

Pygmies 

Pyramid 

Pyranometer 

Pyrgeometer 

Pyrheliometer 

(௮. ௧.) வரிப்படம் (அழுக்கக்கனவளவு 
வரிப்படம்) ( 

குறளர் 
கூம்பகம் 

வீசல்வெப்பமானி 

புவிலீசன்மானி 

ஞாயிற்று வெப்பவழங்கல்வீதமானி
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Quadrant 

Quadrature 

Quagmire 

Quake, Dislocation 

Twin 

Volcanic 

Quantum 

Quarry 

Quartz 

Quartzite 

Quaternary Era 

rock 

Quay 

Quicksand 

Quicksilver 

Quila 

Quinine 

ஓ 

கால்வட்டம், காற்பகுதி 

கால்வட்டத்தூர நிலை, நாலாமிராசி நிலை 

நடுங்குசதுப்புநிலம், சேற்றுநிலம் 

நிலைஞாலைக்கு நடுக்கம் 

இரட்டைநடுக்கம் 

எரிமலைநடுக்கம் 

சத்திச்சொட்டு 

பார்க்குழி 

படிகம் 

படிகப்பார் 

நாலாம் பகுதியுகம் 

புடைவழிப்பாறை 

துறைமேடை 

சொரிமணல் 

இரசம் 

மூங்கற்புல் 
குயினயின்



  

English Tamil 

R 

Race விரைநீரோட்டம், இனம் 
Alpine அலுப்பிசினம் 

Caucasian or White கொக்கேசியாவினம், வெண்மக்களினம் 

Mediterranean மத்தியகரையினம் 

Mongolian or Yellow 

Negro or Black 

_ Nordic 

Tidal 

Radiant heat 

Radiation 

Radiative diffusivity 
equilibrium 

Radiator 

Radio 

active 

Radiolarian ooze 

Radio sonde 

Radium 

Railway, Funicular 

Broad gauge 

Meter 

Narrow gauge 

sleepers 

Zig zag 

Rain 

band 

belt 

bow 

cloud 

Coastal 

Convectional 

Cyclonic | 

day 

drop 

Littoral 

Local 

Monsoon 

Orographic 

மங்கோலியாவினம், மஞ்சணிறமக்களினம் 

நீகிரோவரினம், கருமக்களினம் 

நோடிக்கினம் 

வற்றுப்பெருக்குவிரை நீரோட்டம் 

வீசுகதிர்வெப்பம் 

கதிர்வீசல் 

ஐதிர்வீசற்பாவற்றிறன் 
க இர்வீசற்சமனிலை 

ERIS KEKE) 

இரேடியோ, வாஹனொஸிப்பெட்டி. 

கமார்மின்வீசுகின்ற 

இரேடியோலேரியாக்கசிவு 

இரேடியோசொண்டு 

இரேடியம் 

இழையிருப்புப்பாதை 

அகன்றவளவிருப்புப்பாதை 

மீற்றரளவிருப்புப்பாதை 

ஒடுங்கீயவளவிருப்புப்ப ராதை 

இருப்புப்பாதை யுறங்ககள் 

நெளிந்துசெல்லுமி. நப்புப்பாதை: 

மழை 

மமைப்பட்டை 

பமைவஉயம் 

வானவில் 

மையால் 

கடற்கரைமை LO 

மேற்காவுகைமமை ழ் 
GH OIG LGM LO 

LOGO LO ITE 

மமைத்துவி 

கடலோரமமை 

இடமமை 

பருவக்காற்றுமமை 

மலையியன்மமை
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Rain, Non periodical 
Periodical 

Relief 

shadow 

Summer 

Winter 

Rainfall 

Annual 

Duration of 

graph 

map 

range 

Rain spell 

Raised beach 

coast 

Raisins 

Ranch 

Cattle 

Sheep 

Rand 

Range 
Annual 

Daily 

Mountain 

of Temperature 

Tidal 

Rapids 

Rarefied atmosphere 

Rational horizon or true 

Ravine 

Raw material 

Rayon 

Reaumur . 

Recent or Holocene era 

Reclamation 

Record 

Red Clay 
Indian 

mud 

Sea 

ஆவர்த கனமின்றியமல ம 

ஆவர்த்தனமழை 

இயற்கை த்தோற்றமழை 
மழைச்சாயை, மமையொதுக்கு 

கோடைமழை 

மாரிமழை 

மழைவீழ்ச்சி 

ஆண்டு மழைவீழ்ச்சி 

மழமைவீழ்ச்சக்காலம் 

மமைலீழ்ச்சிவரைப்படம் 

மழைவீழ்ச்சிப்படம் 

மழைலீழ்ச்சிவீச்சு 

மமையுடைவுக்காலம் 

உயர்த்தியகடல் சார்நிலம் 

உயர்த் தியகடற்கரை 

முர்திரிகைப்பழவற்றல் 

மேய்ச்சனிலம் 

மந்தைமேச்சனிலம் 

ஆட்டூமேய்ச்சனிலம் 

க ற்குன்றம் 

வீச்சு, டு காடர் 

ஆண்டுலீச்சு 

நாள்வீச்சு 

மலைத்தொடர் 

வெப்ப நிலைவீச்ச 

வற்றுப்பெருக்குலீச்சு 

விரைவோட்டவ £ஈற்றுப்பகுதஇ 

தாக்கப்பட்ட வளிமண்டலம் 

உண்மையடிவ £னம் 

மலையிடுக்கு 

பண்படுத்தாத இரவியம் 

இரேயன் 

. உரும் 

புதுக்காலம், கொலோ௫ன்காலம் 
நிலமீட்டு 

பதிவு, பதிவுசெய்தல் 
செங்களிமண் 
செவ்விந்தியன் 
செஞ்சே று 

செங்கடல்



  

Linglish Tamal 

Reduction to Sea Level கடன்மட்டத்திற்குமாற்றல் 

Reed நாணல் 

Reef கற்பார்த்தொடர் 

Barrier குடுப்புக்கற்பார்த்தொடர் 

Coral முருகைக்கற்பார்த்தொடர் 

Fringing ஓரங்கொள்கற்பார்த்தொடர் 

Reference number மாட்டேற்றெண் 

Refinery புடமிடுமிடம் 

Reflection - லிம்பம், தெறித்தல் 

Reforestation மீளவனமாக்கல் 

Refraction முறிவு 

Refractive Index முறிவுக்குணகம் 

Refrigeration குவிர்மிகுவித்தல் 

Reg பாலைவனச்சமநிலம் 

Regelation அழமுக்கவுருகல் 

Regime ஆட்சி 

Region பிரதேசம் 

Agricultural பயிர்ச்செய்கைப்பிரதேசம் 

Antarctic அந்தாட்டிக்குப்பிதேசம் 

Arctic ஆட்டிக்குப்பிரதேசம் 

Climatic கால நிலைப்பிரதேசம் 

Cool temperate 

Geographical 

Industrial 

Littoral 

Major natural 

Minor natural 

Monsoon 

Natural 

Neo-arctic 

Occupational 

of natural vegetations 

Palaeo-aretic 

Polar 

Sub-arctic 

Sub-tropical 
Temperate 

Thermal 

Warm temperate 

Regional geography 

குவீர்ச்சியானவிடைவெப்பப்பிரதேசம் 

புலிமியற்பிரதேசம் 

கைத்தொழிற்பிரதேசம், 

கடற்கரைப் பிரதேசம் 

பேரியற்கைப்பிகேசம் 

இற்றியற்லைப்பிரதெசம் 

பறாவக்காற்றுப் பிரதேசம் 

இயற்கைப் பிரதேசம் 

புதியவாட்டிக்குப் பிரதேசம் 

தொமிற்பிரதேசம் 

இயற்கைக் தாவரப் பிரகேசம் 

பலியோவாட்டிக்குப் பிரதேசம் 

முனைவுப்பிரேசம் ய ் 

ஆட்டுக்கயற்பிரதேசம் 

அயணமண்டலவயற்பிரகேசம் 

இடைவெப்பப்பிரேசம் 

வெப்பப்பிரதேசம் 

இளஞ்ரூடானவிடைவெப்பப்பிரதேசம் 

பிரதேசப்புவியியல்
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Registering balloon 

Regression equation 

Regular coast 

slope 

Reindeer 

Rejuvenation 

Head 

Stream 

Rejuvenated river 

Relative humidity 

position 

Relict mountain 

Relief 

Inverted 

map 

rain 

Representative fraction 

Reptiles 

Resequent drainage 

river 

Reservoir 

Residual deposit 

mountain 

soil 

Resin 

Resistant rock 

Resource 

Cartographical 

Developed 

Economic 

Mineral 

Natural 

Undeveloped 

பதியும் வாயுக்கூண்டு 

பிற்செலவுச்சமன்பாடு 

ஒழுங்கானகரை 

ஓழுங்கானசாய்வு 

துருவமான் 

புத்துயிர்ப்பு 
ஊற்றுக்குப்புத்துமிர்கொடுத்தல் 

அருவிக்குப்புத்துயிர்கொடுத்தல் 

புத்துயிர்பெற்ற ஆறு 

சாரீரப்பதன் 

சார் நிலை 

எச்சமலை 

குரைத்தோற்றம், இமையுயர்ச்சிவேற் றுமை 

தலை£ழ்த தரைத்தோற்றம் 

கரைத்தோற்றப்படம் 

தரையுயர்ச்சிவேற்றுமைமை 

வகைக்குறிப்பின்னம் 

ஊர்வளா 

முந்தியவடிகுழாய் 

முந்தியவாறு 

நீர்தாங்கி 

மிதுப்படிவு 

மீதுமலை 

மீதுமண் 

குங்கிலியம் 

_ தடைப்பாறை 

வருவாய், திறமை 

படம்வரைகலைத் திறமை 

லிருத் தியாக்கியவ ருவாய் 

பொருளாதராவருவாய் ' 

ஈனிப்பொருள்வருவ ரப் 

இயற்கைவருவாய் 

விருத்தியாக்காவருவாய்
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Retrogradation வக்கரித்தல் 

Reversal தேர்மாறல் 

Reversed fault தநேர்மாறாக்கியகுறை 

fold நேர்மாறாக்கியமடிப்பு 

Reversibility நேர்மாறாக்குதன்மை 

Revived stream உமிர்ப்பித்தவருவி 

Revolution சற்றுகை, புரட்சி 

Industrial கைத்தொழிற்புரட்சி 

of the earth புவியின்சுற்றுகை 

Rhinoceros காண்டாமிருகம் 

Rhumb line சமசரிவுக்கோடு 

Ria நிள்குடா 

coast நிள்கூடாக்கரை 

Ridge . பாறைத்தொடர் அல்லது பீடம் 

contour பாறைத்தொடர்ச் சமவுயரக்கோடு 

of High Pressure உயரமுக்கப் பீடம் 

Rift fault பிளவுக்குழை 

vally பிளவுப்பள்ளத்தாக்கு 

Rime பனிப்பளிங்குப்படி வ] 

River ஆறு 

Antecedent முந்தியவாறு 

Anti-dip முரண்சாய்வாறு 

மஹ ஆறிறுத்தரைப்படிவ 

basin ஆற்றுவடி நிலம் 

bed ஆற்றுப்படுக்கை 

Beheaded HCMUDMOITM 

Canalized கால்வாயாக்யெவாறு 

capture ஆற்றுச்சிறை 

channel ஆற்றுவாய்க்கால் 

Consequent விளைவாறு 

course ஆற்றுப்போக்கு 

Dead இறந்தவாறு 

Graded ஒருசீரியக்கவாறு 

Insequent இணங்காவாறு



88 

    
  

Engl ‘sh Tamil 

River, Loop SLOT DI 

Misfit பொருந்தாவாறு 
mouth ஆற்றுமுகம் 

navigation ஆற்றிற்கப்பலோட்டல் 
piracy ஆற்றிற்கொள்ளை 

port ஆற்றுத்துறைப்பட்டினம் 

profile ஆற்றுப்பக்கப்பார்வை 

settlement ஆற்றுக்குடியேற்றம் 

source ஆற்றுமுதல் 

system ஆற்றுத்தொகுதி 
terrace ஆற்றுப்படி 

valley ஆற்றுப்பள்ளத்தாக்கு 

Youthful இளமைபொருந்தியவாறு 

Riverlet சிற்றாறு ய் 

Roadstead இயற்கைத்துறை 

Roaring forties முழங்குநாற்பதுகள் 

Rock பாறை 

Acid அமிலப்பாறை 

Aqueous நீர்ப்பாறை 

Archaean தொல்காலப்பாறை 

Arenaceous மட்பாறை 

Argillaceous கனிமட்பாறை 

Basic உப்புமூலப்பாறை 

basin பாறைவடி நிலம் 

bench பாறைப்பீடம் 

Calcareous ° சுண்ணாம்புப்பாறை 

Cambrian கேம்பிரியாப்பாறை 

Carboniferous கறரிப்பாறை 

Cretaceous சோக்குப்பாறை 

crystal பாறைப்பளிங்கு 

Crystalline பளிங்குருப்பாறை 

Derivative பெறுதிப்பாறை 

Extrusive தள்ளற்பாறை 

flour பாறைமா 

Fossilised உயிர்ச்சவட்டுப்பாறை 

fracture பாறையுடைவு
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Rock, Glacial பனிக்கட்டியாற்றுப்பாறை 

glacier பாறைப்பனிக்கட்டியாறு 

Igneous இப்பாறை 

Impermeable உட்புகவிடாப்பாறை 

Intrusive தலையீட்டுப்பாறை 

Lava எரிமலைக்குழமம்புப்பாறை 

Mantle மூடுபாறை 

Metamorphic உருமாறுபாறை 

1810௨06018 மைக்காப்பாறை 

Non-porous அண்டுளையில்லாப்பாறை 

Old பழையபாறை 

Ordovician _.. ஒடோவிசேசுப்பாறை 

Organic சே தனவுறுப்புப்பாறை 

Permeable உட்புகவிடுபாறை 

Plutonic பாதாளப்பாறை, புரநற்றோப்பாறை 

Porous ். நுண்டுளைப்பாறை 

Pre-cambrian கேம்பிரியாவுக்குழுந்தியயாறை 

Primary முதற்பாறை 

Quaternary புடைவமிப்பாறை 

Recent புதியயாறை 

Resistant குடைப்பாறை 

salt பாறையுப்பு 

Saturated இிரம்பியபாறை 

Secondary வழிப்பாறை 

Sedimentary அடையற்பாறை 

Siliceous மட்பாறை 

Silurian இிலூரியாப்பாறை 

Soft மென்பாறை 

Stratified படையாக்கியபாறை 

Straited தொடுபாறை 

Submarine கடற் €ழ்ப்பாறை 

terrace பாறைப்படி 

Tertiary புடைப்பாறை 

Triassic இரயாசுப்பாறை 

Ultra-basic மிகையுப்புயுலப்பாறை 

Unstratified படையாக்கப்படாப்பாறை 

Vitreous கண்ணாடிப்பாறை
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Rock, Voleanic எரிமலைப்பாறை 

waste பாறைத்தேய்வு 

weathering பாறைவானிலையாலழிதல் 

wood வன்மாம் 

Young இளம்டாறை 

Roller உருளை, உடையலை 

Rosewood நூக்கமாம் 

Rooterop இழங்குப்பயிர் 

Rotation of crop சுழல்முறைப்பயிர்ச்செய்கை 

the earth புலிச்சுமற்சி 

Rough sketch பரும்படியானவரைப்படம் 

Route வழி 

Air விமானவழி 

Caravan வணிீகர்குழுவழி 

Land Soros) 

Natural Quer aor 

Overland தரைமேல்வழி 

Piedmont மலையடிவழி 

Sailing கப்பலோடும்வழி 

Sea கடல்வழி 

_ Steamship நீராவிக்கப்பல்வழி 
Trade வர்த்தகவழி 

Run-oft கழுவுநீர் 

Rye 
இறைத்தானியம்
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S 

Saddle-reef சேணமலைத்தொடர் 

Sagittarius தனு 

Sailing route கப்பலோடும்வழி 

Salient முனைவுநிலம் 

Salina உப்புப்படுக்கை 

Saline உவரான 

Salinity உவர்த்தன்மை 

Salinometer ~ உவர்மானி 

Salmon சாமன் 

Salt rock உப்புப்பாறை 
bed உப்புப்படுக்கை 

deposit உப்புப்படிவு 
lake உப்பேரி 

marsh உவர்ச்சேற்றுநிலம் 
pan உப்புப்பாத்தி 

Saltern உப்பளம் 

Saltpetre வெடியுப்பு 

Sanatorium ஆரோக்யெதலம் 

Sand மணல் 

Aeolin காற்றெறிந்தமணல் 

bank மணற்கரை 

bar மணற்ழடை 

desert மணற்பாலைவனம் 

devil மணற்பேய்ப்புயல் 

dune மணன்மேடு 

glass மணற்கடிகாரம் 

soil உதிர்மண் 

storm மணற்புயல் 

stone மணற்கல் 

Sanson-Plamstead Sinusoidal Projection 

Santa Ana 

Sapphire 

Saprophyte 

Sastrugi 

Satellite 

சாஞ்சபிளாந்தெடர்சைன்வளைகோட்டெறி 

யம் 

சாந்தாவனா 

நீலமணிக்கல் 

சேகுனவமுக்குவலாரி 

பனிமேற்பாப்பொழுங்கன்மை 

உபகோளம்
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Saturated air 

rock 

Saturation adiabatics 

point 

Saturated soil 

Saturn 

Savanna 

Scale 

Linear 

Diagonal 

Horizontal 

Plain 

Vertical 

Scarp 

slope 

Scarpland 

Scenery 

Schist 

Scintillation 

Scratched rock 

Scree or Talus 

Scoria 

Scotch mist 

Scotland 

Scour, Tidal 

Scrub 

jungle 

land 

Scud 

Sculpture 

board 

Sea breeze 

cave 

cliff 

coast 

நிரம்பியவளி 

நிரம்பியபாறை 

நிரம்பனிலைவெப்பஞ்செல்லா நிலைக்கோடு 

நிரம்பனிலை 

நிரம்பியமண் 

சனி 

சவன்னா 

அளவுத்திட்டம் 

நேர்கோட்டளவுத் திட்டம் 

மூலைவிட்டவளவுத் இட்டம் 

கிடையளவுக்திட்டம் 

நேரளவுத் இட்டம் 

நிலைக்குத் தளவுத்திட்டம் 

குத்தான 
குத்துச்சரிவு 

குத்துநிலம் 
இயற்கைக்காட்சி 

குகடாகுபாறை 

விட்டூவிட்டொஸளிரு குல் 

உரோஞ்சியபாறை 

உடைகற்குவை 

துளையுள்ளவெரிமலைக்குஎம்பு 

கொத்துலாந்துப்புகார் 

Erg song து 

வற்றுப்பெருக்குக்கழுவல் 

புதர் 

ப/கதர்க்லாடு 

Ys Haro 

விரைமுூற் றுண்டம் 

சிற்பம் 

கடலோரம் 

கடற்காற் ஹு 

கடற்குகை 

கடலோங்கல் 

கடற்கரை
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Sea influence கடற்செல்வாக்கு 

level கடன்மட்டம் 

level, Mean சுராசரிக்கடன்மட்டம் 

mile கடன்மைல் 

port கடற்றுறைப்பட்டினம் 

route கடல்வழி 

Seams 'நிலக்கரிமென்படை 

Season பருவம் 

Cold குளிர்ந்தபருவம் 

Cool குளிர்ச்சியானபருவம் 

Dry வறண்டபருவம் 

Hot வெப்பப்பருவம் 

Warm இளஞ்சூட்டூப்பருவம் 

Wet ஈரப்பருவம் 

Seasonal distribution of rain பருவமழைபாம்பல் 

variation பருவத்துக்குரியமாறல் 

Secant சிக்கன், வெட்டுக்கோடு 

Second (time) 

(angle) 

Secondary 

cyclone 

depression 

divide 

rock 

Section, Cross 

Vertical 

Secular depression 

upheaval 

Sedentary soil 

Sediment 

. Sedimentation ப 

Sedimentary deposit 

rock 

Seepage 

Seiche 

8 

செக்கன் 

விகலை 

துணை, வழி 

-துணேச்சூறாவளி 

துணையிறக்கம் 

துணைப்பிரிநிலம் 

வழிப்பாறை 

குறுக்குவெட்டுமுகம் 

நிலைக்குத்துவெட்டுமுகம் 

அருவிறக்கம் 

அருங்குழப்பம் 

இருப்பானமண் 

அடையல் 

அடையல்கொள்மால் 

அடையற்படிவு 

அடையற்பாறை 

'நிலநீர்ப்பொசிவு 

நீர்மட்டமாறல்
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Seismic centre புவிநடுக்கமையம் 

focus புவிநடுக்கக்குவியம் 

wave புவிநடுக்கவலை 

Seismograph புலியதஇர்ச்சப திகருவி 

Seismology புவிநடுக்கவியல் 

Seismometer புலியதிர்ச்சிமானி 

Seistan செமித்தன் 

Self-luminous body துன்னொலிர்வுள்ள பொருள் 

Selvas செல்வாசு 

Semites சீமைற்றர் 

Sensible horizon கட்புலனாகுமடிவானம் 

Sequence, Geological புவிச்சரித த்தொடர்ச்சி 

of vegetation தாவரத்தொடர்ச்சி 

Serae பனிக்கட்டி த்தூண்கள் 

Serein சாயங்கால ஙண்மமை 

Sericulture பட்டுப்பூச்சிவேோளாண்மை 

Series தொடர் 

Serpentine நெளிந்துநெளிந்துசெல் 'ஓுூன்ற, பாம்புக்கல் 

Sextant சட்டிமம் 

Shadow, Rain மழைச்சாயை, மழையொதுக்கு 

Shale மாக்கல், கொட்டுமீன் 

Bituminous காபன்சேர்மாக்கல் 

Shamal சமல் ' 

Shark ௬ 

Shear நறுக்க, வெட்டுத்தொடுவிசை 

Sheep ranch செம்மறிப்பெருமேச்சனிலம், 

rut 'செம்மறிப்பண்ணை 

walk . செம்மறிச்சுவட்டுவழி 

Sheet, Ice பனிக்கட்டி ததகடு 

Shelf, Continental கண்டமோேடை 

Shellac - அரக்கு 

Shelis சிப்பிகள் 

Shelly limestone சிப்பிச்சுண்ணாம்புக்கல் 

Shielding effect . காவல்லிளைவு 

Shift, Lateral பக்கப்பெயர்வு
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Shingle கூழாங்கல் 

bar கூமாங்கற்றடை 

bed கூழாங்கற்படுக்கை 

Ship, Berth of கலக்கடை 

Canal “கால்வாய்க்கப்பல் 

Shipping trade கப்பல்வியாபாரம் 

Shoal மமணற்றிடல் 

Shooting star “, விழுவெள்ளி 

Shore - கடற்கரை 

Back பிற்கடற்கரை 

current கடற்கரையோட்டம் 

line , கடற்கரைக்கோடு 

wave கடற்கரையலை 

wind கடற்கரைக்காற்று 

Shower பாட்டம் 

Shrinkage joint சருங்கன்மூட்டு 

Sial COFLIGD 

Side, Leeward காற்றுக்கு ஒதுக்குப்பக்கம் 

Windward காற்றுப்பக்கம் 

Sidereal day உடுநாள் 

month உடுமாதம் 

time உடூநோம் 

year உடுவாண்டு 

Sierra - வாட்பற்பாறைத்தொடர் 

Sight, Line of 'பார்வைக்கோடு 

ruler பார்வைவரைகோல் 

Sign, Zodiac இராசிக்குறி 

Silica Adléar 

Silicate :சிலிக்கேற்று 

Siliceous ooze Adléanr saGiay 

Sill :திடைத்தீப்பாறை 

Silt மண்டி 

Silurian சிலூரியன் 

ooze சிலூரியாக்கசிவு 

rock சிலூரியாப்பாறை 

Silver thaw ;(வெள்ளியுறைதல் 

சைமா Sima
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Simoom சிமூம் 

Sink உறிஞ்சி 

hole உறிஞ்சித்தொளை 

Sinter உலோகப்படிவு 

Sine சைன் 

curve சைன்வளைகோடு 

Siphon நீரிறக்குகுமாய் 
Sirocco ' சிறக்கோ 

Sisal hemp சைசற்சணல் 

Skerry கெரி 

Sketch map . வெளியுருவப்படம் . 

Skin friction தோலுராய்வு 

Sky line வான்கோடு 

Slanting rays சாய்வுக்கஇர்கள் 

Slate சிலேற்று 

Sleet பனிகலந் தமமை 

Slickenside அழுத்தமானபாறைப்பரப்பு 

Slip surface நழுவுமேற்பரப்பு 

Slope சாய்வு 

Dip சறிவுச்சாய்வு 

Gentle மென்சாய்வு 

Irregular - , ஒழுங்கில்லாச்சாய்வு 

Regular PUPHSTSMETUOY 

Steep குத்துச்சாய்வு 

Terraced படியாக்கியசாய்வு 

Uniform ஒருசிரானசாய்வு 

Small circle சிறுவட்டம் 

Smelting உருக்கியெடுத்தல் 

Smoke புகை 

Snout glacier மூக்குப்பனிக்கட்டியாறு 

Snow மழைப்பனி 

cap மழைப்பனிக்கவிப்பு 

crystal மழைப்பனிப்பளிங்கு 

 மெர் மமைப்பனிநத்கர்வு 

fall மமைப்பனிவீழ்ச்ச 

field மழைப்பனிவயல் 
flake மழமைப்பனிமென்படலம்
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radiation thermometer 

spectrum 

9 

English Tamil 

Snow gauge மமழைப்பனிமானி 

line மமைப்பனிக்கோடு 

storm மமைப்பனிப்புயல் 

sweep மழைப்பனிவிரைவு 

Soft water மென்னீர் 

hail மென்மையான ஆவி 

Soil மண் 

Aeolian காற்றெறிந்த மண் 

Alluvial வண்டன்மண் 

Black cotton கரும்பஞ்சுமண் 

creep மண்ணாகர்ச்சி 

drift மண்ணகர்வு 

erosion மணடின்னல் 

Glacial பனிக்கட்டியாற்றுமண் 

groups - மட்டொகுதிகள் 

horizon மண்ணடிவானம். 

Loess படிவுமண் 

Lava எரிமலைக்குழம்புமண் 

profile மண்ணின் பக்கத்கோற்றம் 

Residual மண்டிமண் 

Saturated நிரம்பிய மண் 

Sedentary இருப்பானமண் 

Sedimentary அடையன்மண் 

series மட்டொடர் 

Transported கொண்டுசென்றமண் 

types மண்ணினம் 

Volcanic எரிமலைமண் 

Solano சொலானோ 

Solar constant ஞாயிற்றுமாநிலி 

day ஞாயிற்றுநாள் 

Mean சராசரிஞாயிற்றுநாள் 

eclipse சூரிய இரகணம் 

energy ் ஞாயிற்றுச்சத்தி 
heat ஞாயிற்றுவெப்பம் , 

month ஞாமிற்றுமாதம் 

ஞாயிற்றுக்க இர்கீசல் வெப்பமானி 

ஞாயிற்று நிறமாலை
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Solar system 

tide 

time 

Mean 

year 

Solarisation 

Solfatara 

Solifluction 

Solstice 

Summer 

Winter 

Sotch 

Sound 

Sounding 

ballon 

line 

Sound ranging 

Source, River 

South, Magnetic 

frigid zone 

latitude 

magnetic pole 

temperate zone 

east trades 

west monsoon 

Southern Cross 

hemisphere 

Spa 

Spain 

Spectroscope 

Specific gravity 

heat 

volume 

Spectrum 

Solar 

Spell of weather 

Sphere 

_ ஞாயிற்றுத் தொகுதி 

ஞாயிற்று வற்றுப்பெருக்கு 
ஞாயிற்றுநேரம் 

சராசரி ஞாயிற்றுநேரம் 

ஞாயிற்றாண்டு 

வெயிற்படல் 

சொல்பாத்தரா 

மண்ணோட்டம் 
அயனத்தொடக்கம் 

லோடைச்சூரியகண நிலைநேரம் 

மாரிச்சூரியகண நிலைநேரம் 

உறிஞ்சித்தொளை 

ஒடுங்யெ தொடுகடல் 

ஆழமறிதல் 
உயரமறிவாயுக்கூண்டு 

ஆழமறிநூல் 

ஒலியாற்றூசமறிதல் 
ஆற்றுமுதல் 
காநீதத்தெற்கு 
தென்கடுங்குளிர்வலயம் 

தென்னகலக்கோடு 

தென்காந்தமுனைவு 
தென்னிடைவெப்பவலயம் 

தென்£ழ் வியாபாரக்காற்று 

தென்மேற்குப் பருவக்காற்று 

தென்புள்ளடி 

தென்பாதிக்கோளம் 

மருத்துநீரூற்று 
பேயின் 

நிறமாலைகாட்டி 

_ தீன்னீர்ப்பு 

குன்வெப்பம் 

தற்கனவளவு 

நிறமாலை 

ஞாயிற்று நிறமாலை 
வானிலையுடைவுக்காலம் 

கோளம்
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St. Elmo’s fire 

English Tamil 

Spherical கொளத்திற்குரிய 

excess கோளமிகை 

triangle கோளமுக்கோணவரு 

Sphericist கோளவாது 

Spheroid’ கோளவுரு 

Oblate சிற்றச்சுக்கோளவுரு 

Prolate . பேரச்சுக்கோளவுரு 

Spirit level நீ ர்மட்டம் 

‘Spit கூமாங்கன்னாக்கு 

Sponge — கடற்பஞ்சு 

Spot heights இடவுயரங்கள் 

Spout சீறல், நீர்த்தாரை 

Spring ஊாற்று 

fissure ஊாற்றுப்பிளவு 

ந் .. வெப்பவூற்று 

Intermittent இடைவிட்டவூற்று 

Medicinal பிணிஜர்நீரூற்று 
“Mineral கனிப்பொருஜநற்று 

Thermal வெப்பஷற்று 

Underground SOTs serpy M1 

equinox இலைதுளிர்ப்பருவத்துச் சமவிராக்காலம் 

tide உவாப்பெருக்கு 

Spur சுவடு 

Truncated துண்டித்த சுவடு 

Squall இடீரெனக் கிளம்புங்காற்று 
Line நீண்ட புயன்முூல் 

Stability உறுதஇநிவை 

Stack சிறிய பாறைத்ூவு 

Staff, off set குத்தளவுல் கோல் 

Stage நிலை 

Mature (a Bir Heev 
Old வயது முதிர்நிலை 
Plain ட சமவெளிநிலை 
Solpatara கசோற்பத் தராநிலை 

Valley பள்ளத்தாக்கு நிலை 
Youthful இளமைபொருந்இிய நிலை 

Stalactite கசிதுளிலீழ் 

செயின்றெல்மோலின்றி
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Stalagmite 

Standard deviation 

time 

Staple food 

Star, Circumpolar 

Pole 

Shooting 

State of sky 

Static equilibrium 

Station, Coaling 

Hill 

Meteorological 

Naval 

Packet 

Trading 

Trigonometrical 

Statistics 

Statics 

Statoscope 

Steamer, Ferry 

Steamship route 

service 

Steel 

alloy 

Step fault 

Steep slope 

Steppes 

Stereographie projection 

Stevenson Screen 

Stock 

market 

breeding 

raising 

Stone age 

Stony desert 

Stope 

கசிதுளிப்படி.வு 

,நியமலிலகல் 

நியமநேரம் 

பொதுவுணவு 

முனைவுசுற்றுமுடு 

- முனைவுடு 
விழுவெள்ளி 

வானிலைமை 

நிலையியற்சம நிலை 

- நிலக்கரி பெறுநிலையம் 

குன்று நிலையம் 

வளிமண்டலவாய்வு நிலையம் 

கடற்படைநிலையம் 

ஒடத்தபானிலையம் 

லியாபாரநிலையம் 

திரிகோணகணித நிலையம் 

புள்ளிவிவரம் 

நிலையியல் 

திரவமில் நுண்பாரமானி 

ஃடவைப்புகைக்கப்பல் 

நீராவிக்கப்பல்வழி 

நீராலிக்கப்பற் போக்குவ ரவு 

உருக்கு 
உருக்குக்கலவை 

LG SoM 

குத்துச்சாய்வு 

தெப்புவெளிகள் 

திண்மவரைப்படவெறியம் 

தீவின்சன்றிரை 

வேளாண்மைவிலங்கு, சரக்குவகை 

சீரக்ஞாச் சந்தை 

வேளாண்மைவிலங்கு வளர்ப்பு 

வேளாண்மைவிலங்கு விருத்தி 

8ற்காலம் 

கற்பாலை நிலம் 

கனிப்பொருளகழல்
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Storra Led 

cone புயற்கூம்பு 

dust புயற்றூசு 

track புய்ற் சுவடு 

Strain விகாரம் 

Strait தொடுகடல் 

Strategic centre உபாயமையம் 

Strategy உபாயம் 

Strata படைகள் 

Strath Garg) 

Stratification படையாக்கம் 

Stratified plane படையாக்யேதளம் 

rock படையாக்கியபாறை 

Stratiform rock படையுருப்பாறை 

Stratigraphical Geology படைப்புவிச்சரிதவியல் 

Stratocumulus படைத் இரண்டுககில் 

Stratosphere: படைமண்டலம் 

Stratum படை 

Stratus clouds படைமுூல்கள் 

Stream 

Antecedent 

Anti-dip 

Consequent 

Immature 

Tnsequent. 

line 

flow 

Mature 

Misfit 

Obsequent 

Old 

Overfit 

Permanent 

Rejuvanated 

Resequent 

Revived 

Strike 

- அருவி, நீரோட்டம் 

முந்தியவருவி 
முரண்சாய்வருவி 

விளைவருவி 

முற்றாவருவி 
உதவாவருவி 

அருவிக்கோடு 

அ௮ருவிக்கோட்டுப்பாய்ச்சல் 

முற்றியவருவி 

பொருந்தாவருவி 

முரண்விளைவருவி 

பமையவருவி 

மிகைப்பொருத்தவருவி 

நிலையானவருவி 

புத்துயிர்கொடுத் தவருவி 

முந்தியவருவி 

உயிர்ப்பித்தவருவி 

கிடையருவி
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Subsequent பின்வருமருவி 
Subterranean குரைக்கீழருவி 

Trunk முதலருவி 
Underfit குறைப்பொருக்தவருவி 

Streamlet சிற்றருவி 

Stress திகைப்பு 

Striae (Sticken Slide) 

glacial 

Striated rock 

Strike 

fault 

stream 

valley 

Structure 

Earth 

Fair | 

Geological 

Physical 

Sub-arctic 

region 

Sub-cycle 

Sublimation 

Submarine erosion 

cable 

lava 

platform 

volcano 

ridge 

Submerged forest 

rock 

valley — 

system 

Sub Polar region 

Subsequent drainage 
river 

Subsidence 

Sub soil 

Subterranean stream 

பாறைத்தவாளிப்புக்கள் 

- பனிக்கட்டியாற்றுத்தவாளிப்புக்கள் 

துவாளித்த பாறை 

இடை, சாய்வுச்செங்குத்து 

கிடைக்குறை 

இடையருவி 

கிடைப்பள்ளத்தாக்கு 

அமைப்பு 

புவியமைப்பு 

நோரமைப்பு 

புலிச்சசிதவமைப்பு 

பெளதிகவமைப்பு 

வடமுனைவயலுக்குரிய 

வடமுனைவயற்பிரதேசம் 

சிறுவட்டம் 

பகுங்கமாதல் 

கடற்கீழ்த் இன்னல் 

கடற்கீழ்வடம் 

கடற்கீழெரிமலைக்குழம்பு 

கடற்கீற்மேடை 

கடற்கீழெரிமலை 

ELMS SB 

அமிழ்ந்தகாடு 

அமிழ்ந்தபாறை 
அமிழ்ந்தபள்ள ததாக்கு 
அமிழ்ந்தபள்ள த்தாக்குத்தொகுஇ 
முனைவயற்பிரதேசம் 

பின்வருவடிகால் 

பின்வருமாறு 

.. படிதல் 

கீழ்மண் 

தரைக்கழருவி
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Sub-tropical அயனவயலுக்குரிய . 

climate அயனவயற்கால நிலை 
forest அயனவயற்காடுகள் 

region அயனவயற்பிரதேசம் 
soil கீழ்மண் 

Suburbs பட்டினவயல்கள் 

Sudd சட்டு 

Summer கோடை 
drought கோடைவற்றம் 
rain கோடைமழை 
solstice கோடைச்சூரியகண நிலைநேரம் 

Sunderban சண்டபான் 

Sundial சூரியகடிகாரம் 
-dogs போலிஞாயிறுகள் 
-pillar சூரியதம்பம் 
~spot சூரிய களங்கம் 

Sunken coast 

Sunset colours 

Sunshine recorder 

Surf 

Surface 

drainage 

erosion 

feature 

Level 

spring 

water 

Sunspot numbers 

Surge 

Survey 

Geodetic 

Ordnance 

Plane Table 

Subsistence agriculture 

Swamp 

Swarm 

Sweden 

Swell | 

Symmetrical 

அமிழ்ந்த கடற்கரை 

மாலை நிறங்கள் 

ஞாயிற்றொளிப திகருவி 

உடையலைகள் 

மேற்பரப்பு 

மேற்பரப்புக் கால்வாய் 

மேற்பரப்புத் இன்னல் 

மேற்பரப்புறுப்பு 

மட்டமானமேற்பரப்பு 

மேற்பரப்பூற்று 

மேற்பரப்பு நீர் 

சூரியக்களங்கவெண்கள் 

இளெம்பல் 

நிலவளவீடு, நிலமளத்தல் 

புவியின் மேற்பரப்பளவீடு 

இராணுவவளவீடு 

பீடவளவைத்தளம் 

வாழ்க்கைப் பயிர்ச்செய்கை 

அடர்சேறு 

திரள் 

சுவீடன் 

கொந்தளிப்பு 

சமச்சீருள்ள
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Syncline 

Synclinical valley 

Synclinorium 

Synodic month 

Synoptic 

chart 

System ~ 

Drainage ~ 

Mountain 

Planetary 

Pressure 

River 

Solar 

Trellised drainage 

Valley 

Wind 

இழ்நோக்கிய 

கழ்ப்பள்ளத்தாக்கு 

தீழ்நோக்கிய தன்மை 

சங்கம மாசம் 

பொதுப்பார்வைக்குரிய 

பார்வைப்படம் 

ஒழுங்கு, தொகுதி, முறை 
கால்வாய்த்தொகுதஇ 

மலைத்தொகுதி 

கோட்டொகுதி 

அமுக்கத்தொகுதி 
ஆற்றுத்தொகுதுி 
ஞாயிற்றுத்தொகுதி 
சட்டத்தட்டுவடிகாற்றொகுது 

பள்ளத்தாக்குத் தொகுதி 

காற்றுத்தொகுதி
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T 

Table, Glacial பனிக்கட்டியாற்றுப்பீடம் 

land பீடபூமி 

Water நீர்ப்பீடம் 

நித்த தைக்கா 

Talus or scree உடைகற்குவை 

- ிஹஎம் தொடுகோடு 

Tank குளம் 

Tanning தோல்பதனிடல் 

Tarn சிறுமலையேரி 
Tear பிளவு, இழிசல் 
Tectonic புவியோட்டுவிருத் இக்குரிய 
movement புலியோட்டசைவு 

Tell குன்று 

Temperate இடைவெப்ப நிலையுள்ள 

climate இடைவெப்பக்காலதநிலை 

Cold குவிர்ந்த விடைவெப்பநிலையுள்ள 

Cool குவிர்ச்சிபானவிடைவெப்பநிலையுள்ள 

forest இடைவெப்பக்காடு 

grassland இடைவெப்பப்புல்வெளி 

region. இடைவெப்பப்பிரதேசம் 

zone இடைவெப்பவலயம் 

Tenrperature வெப்பநிலை 

Absolute தனிவெப்ப நிலை 

Annual ஆண்டுவெப்ப நிலை 

Atmospheric வளிமண்டலவெப்பறிவே 

Average சராசரிவெப்பறிலை 

Daily நாள்வெப்பநிலை 

Distribution of வெப்ப நிலைப்பரம்பல் 

gradient வெப்ப நிலைச்சாய் விதம் 

graph வெப்பநிலைவரைப்படம் 

Inversion of வெப்ப நிலைநேர்மாறல் 
map வெப்பநிலைப்படம் 

Maximum உயர்வுவெப்ப நிலை 

Mean சராசரிவெப்ப நிலை 

Minintum இழிவுவெப்ப நிலை
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‘Temperature, Range of 

Virtual 

zone 

Tension 

Local 

of vapour 

Regional 

Tensional forces 

Tephigram 

Terminal moraine 

“Terrace 

Alluvial 

River 

Rock 

Wave cut 

Terraced cultivation --* 

mountain... 

Terrestrial: ¢ : 

equator 

globe 

latitude 

longitude 

magnetism — 

meridian, 

Terrigenous deposit 

Territorial waters 

Tertiary 
rock 

Tetrahedral Theory 

Tetrahedron 

Textile 

Thaw 

Theodolite 

Theory, Nebular 

Therapeutic 

Therma] belt 

(வெப்ப நிலைலீச்சு 

மாயவெப்பநிலை 

வெப்பநிலைவலயம் 

இழுவிசை 

- இடவிமுவிசை 

ஆலியிமுவிசை 

பிரதேசவிழுவிசை 

.இழுவிசைகள் 

வெ. ௭. வரைப்படம் (வெப்பநிலை எந்இரப்பி) . 
வரைப்படம்) 

ட மூனைப்பனிக்கட்டியாற் ுப்படிவு 

படி அல்லது படிவரிசை 

வண்டற்படி 

ஆற்றுப்படி 
பாறைப்படி 

அலையறுபடிவரிசை 

படிமுறைவேளாண்மை 

படிகொண்டமலை 

புவிக்குரிய 

புவிமத் தியகோடு 

புவிக்கோளம் 

புவியகலக்கோடு 

புவிநெடுங்கோடு 

புவிக்காந்தம் 

பபவிநெடுங்கோடு 

Hou அப்படிவு 

நாட்டுக்கடல் 

ப/டைக்குரிய 

புடைப்பாறை 

நான்முகத் இண்மக்கொள்கை 

மான்முகத் திண்மம் 

நெசவுப்பொருள் 

உறைபனியுருகல் 

தியோடலைற்று 

புகையுருக்கொள்கை 

நோய்இர்க்ன்ற 
வெப்பவலயம்
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. English Tamil 

‘Thermal cycle வெப்பவட்டம் 

equator வெப்பமத் இியகோடு 

map வெப்பப்படம் 

region வெப்பப்பிரதேசம் 

spring வெந்நீரூற்று 
‘Thermancy வெப்பத் தன்மை 

- Thermodynamics வெப்பவியக்கவிசையியல் 

Thermogram வெப்பவரைப்படம் 

‘Thermograph -வெப்பம்பதிகருவி 

Thermometer வெப்பமானி 

Maximum உயர்வுவெப்பமானி 

Minimum இழிவுவெப்பமானி 

Wet bulb ஈரக்குமிழ்வெப்பமானி 
Thermometry வெப்பவளவியல் 
Thicket அடர்ந்தபுதர்க்காடு 

Thorn forest முட்காடு 

Thrust fault உதைப்புக்குறை 
plane உதைப்புக்களம் 

‘Thunder இடி 
cloud இடிமுழக்கமேகம் 

Thunderstorm இடிமின்னற்புயல் 

Tidal bore பெருக்குவிரையலை 

current வற்றுப்பெருக்கோட்டம் 

estuary வற்றுப்பெருக்குப்பொங்குமுகம் 

power வற்றுப்பெருக்குவலு 

race ~ வற்றுப்பெருக்குவிரைநீரோட்டம் 

range வற்றுப்பெருக்குவீச்ச 

scour வற்றுப்பெருக்குக்கழுவல் 

wave வற்றுப்பெருக்கலை 

Tide வற்றுப்பெருக்கு 

chart வற்றுப்பெருக்குச்கோட்டுப்படம் 

Ebb வற்று 

Flow or High பெருக்கு 

‘Low வற்று 

Lunar ம.இப்பெருக்கு 

mark வற்றுப்பெருக்குக்குறி 

இடையுவாவற்று
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Tide, Spring உவாப்பெருக்கு 

Till அறைபாறைக்களிமண் 

Timber line’ காட்டெல்லை 

Time நேரம் 

Apparent கோற்றநோம் 

Greenwhich Mean இரீனிச்சுச்சராசரிநேரம் 

Local உள்ளூர்நோம் 

Mean சராசரிநேரம் 

80187 ஞாயிற்றுச்சராசரிதோம் 

Sidereal உடூநோம் 

Solar ஞாயிற்றுநேரம் 

Standard நியமநேரம் 

zone நேரவலயம் 

Topographic map இடவிளக்கப்படம் 

Topography இடவிளக்கவியல் 

Mature முதிர்ந்தவிடவிளக்கலியல் 

Tor அரண் 

Tornado தோனாடோ 

Torricelli தொரிசெல்லி 

Torrid zone வெப்பவலயம் 

Torridonian தொரிடனுக்குரிய 
Total eclipse முழுக்கரகணம் 
Tongue, Glacial 

Tourist Industry 

Town, Bridge 

Entrepot 

Fall-line 

Inland 

Junction 

Nodal 

Market 

Piedmont 

planning 

Transfer 

Track 

Tract 

பனிக்கட்டியாற்றுதாக்கு 

ஊார்காட்டுந்தொழில் 

பாலப்பட்டினம் 

இறக்கியேற் அம்பட்டினம் 

நீர்வீழ்ச்சிக்கே £ட்டுப்பட்டினம் 

உண்ணுட்டுப்பட்டினம் 

சந்துப்பட்டினம் 

ணுப்பட்டினம் 

சந்தைப்பட்டினம் 

மலையடிப்பட்டினம் 

பட்டினமமை த்தல் 

ச/தனமாம்றுப்பட்டினம் 

சாவடி 

நீர்ப்பரப்பு, ிலப்பரப்பு
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Tract, Mountain மலைப்பரப்பு 

‘Plain. சமநிலப்பரப்பு 

Valley பள்ளத்தாக்குப்பரப்பு 

"Trade, Coast கடலோரவியாபாரம் 

Entrepot இறக்கயேற் ுமிடவியாபாரம் 

Export வற்றுமதிவியாபாரம் 

நாலாம் இறக்குமதிவியாபாரம் 

- 0ஏ0ாமகஸ கடல்கடந்து செய்யும் வியாபாரம் 

route வியாபாரவழி 

winds வியாபாரக்காற்றுக்கள், தடக்காற்றுக்கள் 

Trading centre 

station 

‘Traffic centre 

‘Trajectory 

‘Tramp steamer ~ 

Tramontana 

Trans-Continental Railway 

Trans-humance 

Transit trade 

Transitional zone 

Transmissivity 

‘Transparency 

‘Transpiration 

‘Transport 

Means of 

Transportation 

Agents of 

Transverse coast 

valley 

Trap 

‘Trappers 

‘Traverse 

Closed 

line 

Trawler 

Treaty port 

- Tree line 

வியாபாரமையம் 

வியாபார நிலையம் 

போக்குவரவுமையம் 

வீசுகோடு 

விளைந்தபடி செல்லுங்கப்பல் 

வடகுளிர்காற்று 

கண்டக்குறுக்குத்தண்டவாளப்பாை த 

மந்தையிடமாற்றல் 

கொண்டுசெல்லுந்தொழில் 

நிலைமாறுவலயம் 

செலுத்தற்றிறன் 
ஒரரிபுகவிடூமியல்பு 

ஆவியுயிர்ப்பு 

கொண்டுசெல்லல் 

கொண்டூசெல்லுஞ்சாதனம் 

கொண்டூசெல்லல் 

கொண்டுசெல்லுங்கருவிகள் 

குறுக்குக்கரையோரம் 

குறுக்குப்பள்ள த் தாக்கு 

பொறி 

உரோமலவிலங்கு தடமிடுவோர் 

வளைகுடா, தாண்டு தல் 

மூடுவளைகுடா 

வளைகுடாக்கோடு 

மீன்பிடிகப்பல் 

உடன்படிக்கைத்துறைப்பட்டினம் 

மரவெல்லை



110 

  

English Tamil 

Trelissed drainage அளியடைப்புவடிகால் 

Tremor அதிர்ச்சி, நடுக்கம் 

Submarine (Canyon) கடற்க&ழதிர்ச்சி 

Trench அகழி 

Triangulation முக்கோணமுறையளவிடல் 

Triassic இரயாசிக்கு 

system இிரயாசிக்குத்தொகுதுி 

rock HowunPAeeuuneon 

Tributary தளையாறு ் 

Trigger action பொறிகருவித்தாக்கம் 

Trigonometrical station ,திரிகோணகணித நிலையம் 

Trigonometry ,தஇரிகோணகணிதம் 

Tropic of Cancer கடகக்கோடு 

Capricorn மகரக்கோடு 

Tropical அயனமண்டலத்துக்குரிய 

climate அயனமண்டலக்கால நிலை 

cyclone அயனமண்டலச்சூறாவளி 

forest அயனமண்டலக்காடு 

grassland . அயனமண்டலப்புல்வெளி 

rainfall அயனமண்டலமழைவீழ்ச்சி 

region அயனமண்டலப்பிரதேசம் 

vegetation அயனமண்டலப்பயிர் 

Tropics அயனமண்டலம் 

Tropopause மாறற்றரிப்பெல்லை 

Tropophyte அயனவளரி 

Troposphere மாறன்மண்டலம் 

Trough தாழி 

Fault வழுத்தாழி 

Glacial பனிக்கட்டியாற்றுத் தாழி 

line தாழிக்கோடு 

Oceanic சமுத்திரத்தாழி 

of low pressure தாழமுக்கத்தாழி 

Truck farming வண்டிவேளாண்மை 

True bearing உண்மைத்திசைகோள் 
horizon உண்மையடிவானம் 

north உண்மைவடக்கு 

Truncated Spur துணித்தபாறைத்தொடர்
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Trunk lines முதற்பாதைகள் 
stream மு ,தலருவி 

Tube குழாய் 
Tufa, நுண்டூளைப்பார் 
மயம் SY 
Tumulus செய்கைக்குன்று 
‘Tundra SOULTNT 
Turbidity கலங்கற்றன்மை 
Turbulence கொந்தளிப்பு 
Turbulivity கொந்தளிப்புத் தன்மை 
Twilight சந்தியொளி 

arch | சந்தியொளிவில் 
Type மாதிறி 
Typhoon தைபூன்



12 

  

English Tamil 

ப 

Ubae உபாக்கு 

Ultra-basic rock மிகையுப்புமூலப்பாறை 

Umbra கருறிழல் 

Unconformity படிவுத்தொடர்ச்சியின்மை 

Undercutting அடியறுத்தல் 

Underground drainage குரைக்கழ்வடிகால் 

spring ; தரைக்கீழூற்று 

water z குரைக்கீழ் நீர் 

Undertow &ீழிழுப்பு 

Undeveloped resources விருத்திசெய்யாவருவாய் 

Undulating land G) a r_aev lovin 

Uniform climate ஒருசீரானகால நிலை 

slope ஒருசீரானசாய்வுவி௫தம் 

Dnit அலகு ் 

Economic பொருளா தாரவலகு 

Geographical ய/வியலகு 

Natural 'இயல்பானவலகு 

Unstable உறுதியின்றிய 

Unstratified rocks படைபடாப்பாறை 

Upbank Thaw -மேற்கரைப்பனிக்கட்டியுருகல் 

Upheaval 'பெருங்குழப்பம் 

Upland மேனிலம் 

Uplift "மேலுயர்ச்சி 

மறற கா மேல்வளி 

*U’ shaped valley “1: யூ) வடிவப்பள்ளத்தாக்கு 

Upslope மேற்சாய்வு 

Upvalley மேற்பள்ளத்தாக்கு 

Ursa, Major பேருருசா 

Minor சிற்றுருசா, துருவநட்சத் திரக்கூட்டம்
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Vadose water 

Vale 

Valley 

Contour 

Drowned 

Glaciated 

Hanging 

line or Thalweg 

Longitudinal 

Mature 

Old 

Ritt 

River 

Stage 

Strike _ 

Submerged 

Synclinal 

system 

Tectonic 

tract 

Transverse 

“U?’ shaped 

“V’ Shaped 

Wind 

Young 

Value, Cartographical 

Economic 

Vane 

Wind 

Vaporisation 

Vapour contents 

pressure 

tension 

Variability 

Variable wind 

Vv 

நிலம்பொசிநீர் 

பள்ளத்தாக்கு 

பள்ளத்தாக்கு 

பள்ளத்தாக்கின் சமவுயாக்கோடு 

ஆஜ்ந்தபள்ளத்தாக்கு 
பனிக்கட்டியாறாக்கியபள்ள ESTES 

தொங்குபள்ள த் காக்கு 

பள்ளத்தாக்குக்கோடு 

நீளப்பள்ளத்த £க்கு 

முதிர்ந்தபள்ளத்தாக்கு 

பமழையபள்ளத்தாக்கு 

பிளவுப்பள்ளத் தூக்கு 

ஆற்றுப்பள்ளத்து THE 

பள்ளத்தாக்கு நிலை 

சாய்வுச்செங்குத்துப்பன்ளத்த ஈக்கு 

ஆமழ்த்தியபள்ளத்தாக்ளு 

கழ் மடிப்புப்பன்ளத்காக்கு 

பள்ளத்தாக்குத்தொகுதி 
புலியோட்டழிவுப்பள்ளத்த TBS 

பள்ளத்தாக்குப்பிதேசம் 

குறுக்குப்பள்ளத்தாக்கு 

“0: (உய) வடிவப்பள்ளத்தாக்கு 

“37” (வி வடிவப்பள்ளத் தாக்கு 

பள்ளத்காக்குக்காற்று 

இளம்பள்ளத்தாக்கு 

படம்வரையியனயம் 

பொருளாதாரப்பெறுமானம் 

,நிசைகாட்டி 

காற்றுத் திசைகாட்டி, 

ஆவியாதல் 

ஆவியுள்ளுறை 
ஆவியருக்கம் 

ஆலவியிழுவிசை 

மாறுத ன்மை 

மாறுங்காற் று
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English Tamil 

Variation மாறல் 

Magnetic காந்த மாறல் 

Varnish வாணிசு 

Vector . காவி 

Veering வலஞ்சுழியாகத்திசைமாறல் 

wind வலஞ்சுழியாகத்திசைமாறுங்காற்று 

Vega வேகா ் 

Vegetable oil காவரநெய் 

Vegetation தாவரம் 

Alpine அலுப்பிசுத்தாவரம் 

Arctic ஆட்டிக்குத்தாவரம் 

Equatorial மத்தியகோட்டுத்தாவரம் 

Evergreen என்றும்பசுமையான தாவரம் 

Mediterranean மத்தியதரைத்தாவரம் 

Mountain மலைத்தாவரம் 

Tropical அயனவலயத் தாவரம் 

Zone தாவரவலயம் 

Vein மலைவெடிப்பு 

Veldt வெலிற்று 

Velocity வேகம் 

Limiting நோக்குவேகம் 

Potential நிகழக்கூடிய வேகம் 

Profile : பக்கப்பார்வைவேகம் 

Veneer மென்றகடுபொருத்தல் 

Ventilation காற்றோட்டம் 

Vernal equinox வசந்தசமலிராக்காலம் 

Vernier வேணியர் 

Vertical corrosion நிலைக்குத் தரிப்பு 

erosion நிலைக்குத்துத் இன்னல் 

interval (நிலைக்குத் இடைவெளி 

plane நிலைக்குத்துத்தளம் 

8081௦ மிலைக்குத்தளவுத்இட்டம் 

section நிலைக்குத்துவெட்டுமுகம் 

Virtual temperature மாயவெப்ப நிலை 

Viscosity பாகுத்தன்மை 

Visibility கட்புலனாகுதன்மை
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English Tamil 

Visible horizon க ட்புலனாகுமடிவ £னம் 

Viticulture முத்திரிகையுண்டாக்கல் 

Vitreous rock கண்ணாடிப்பாறை 

Voleanic ash எரிமலைச்சாம்பல் 

bomb எரிமலைக்குண்டு 

cinders எரிமலை த்தணல் 

cone எரிமலைக்கூம்பு 

crater எரிமலைவாய் 

deposit எரிமலைப்படிவு 

dust எரிமலை த்தூசு 

island எரிமலைத்தீவு 

neck எரிமலைக்கமுத்து 

quake எரிமலையதிர்ச்சி 

rock ஏரிமலைப்பாறை 

soil எரிமலைமண் 

Volcano எரிமலை 

Active உயிர்ப்பெரிமலை 

Dormant உறங்கெரிமலை 

Extinct அவிந்தவெரிமலை 
Mud களிமண்ணெரிமலை 

Submarine கடற்கீழெரிமலை 

Volume கனவளவு 

Specific குற்கனவளவு 

‘V ’ Shaped depression “37? (வீ) வடிவானவிறக்கம் 

Vortex சுழிப்பு
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English Tamil 

Ww 

‘Wadi வாடி 

‘Warm, Luke— நகச்ஞூடான, இளஞ்சூடான 

‘Water cut terrace நீரறுபடிவரிசை 

‘Water fall நீர்வீழ்ச்சி 
‘Water-jet நீர்த்தாரை 

Water shed or water parting or Divide நீர்பிரிநிலம் 
spout நீர்த்தம்பம் 
table நீர்ப்பீடம் 

vapour நீராவி 

“Wave erosion அலைதிவ்லால் 

Explosion வெடிப்பலை 

Standing -நிலையலை 

‘Weather வானிலை 

bureau வானிலையலுவலகம் 

chart வானிலைக் கோட்டுப்படம் 

Clear தெளிந்தவானிலை 

codes வானிலைப்பரிபாடைகள் 

Cold குளிர்வானிலை 

Cyclonic சூறாவவிவானிலை 

elements வானிலைபாலகங்கள் 

map வானிலைப்படம் 

maxim - வானிலைமுதுமொழி 

observation வானிலைநோக்கல் 

symbol வானிலைக்குறியீடு 

Warm இளஞ்சூட்டுவானிலை 

Wet ஈரவானிலை 

Weathering வானிலையாலழி தல் 

agents அழிவுதரும்வானிலைக்கருவிகள் 

Chemical 'இரசாயனமுறையழிதல் 

Mechanical பொறிமுறையாலழிதல் 

Weather cock வானிலைச்சேவல், காற்றுத் ,திசைகாட்டி 

Wedge of high pressure உயரமுக்கவாப்பு 

Weir அணைக்கட்டு 

Well, Artesian - ஆட்டிசியக்கணறு 

Westerlies மேலைக்காற்றுக்கள்
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Wind-system 

English — Tamil 

‘Wet bulb temperature ஈரக்குமிழ்வெப்ப நிலை 

Wet jungle ஈரவடர்காடு 

season ஈரப்பருவம் 

spell | ஈரவுடைவுக்காலம் 

weather ஈரவானிலை . 

Whaling industry இிமிங்கலைம்பிடிதொழில் 

நுல் கோதுமை 

belt கோதுமைவலயம் 

Whirlpool நீர்ச்சுமி 

Whirlwind சுழிகாற்று 

Wind காற்று 

Anabatic ஏறுகாற்று 

Antitrades முரண்டடக்காற்றுக்க..! 

belt காற்றுவலயம் 

break காற்றுடைவு 

Constant இடைவிடாதகாற்று 

701081101௦ வட்டநிபந்தனைக்காற்று 

Dry உலர்காற்று 

Geostrophic புவிதிரும்புவிசைக்காற்று 

Isallabarie சமவமுக்கமாற்றக்காற்று 

Katabatic இறங்குகாற்று, புலியீர்ப்புக்காற்று 

Local இடக்காற்று 

Mill காற்றாடியெந்திரம் 

Monsoon பருவக்காற்று 

Off shore கடற்கரைநீங்குங்காற்று 

On shore கடற்கரைக்காற்று, கடற்கரைநோக்குங் 

காற்று 
Periodical ஆவர்த்தனக்காற்று 

Permanent நிலையானகாற்று 

Planetary கோட்காற்று 

Prevailing நிகழ்காற்று 

Thermal வெப்பவிளைவுக்க எற் ரு 

Trade வியாபாரக்காற்று, தடக்காற்று 

Variable மாறுங்காற்று 

Veering வலஞ்சுமியாக மாறுங்காற்று 

Wind-rose காற்றுக்கோட்டுப்படம் 

காற்றுத்தொகுதி



118 

  

English Tamil 

“‘Wind-vane காற்றுத் திசைகாட்டி, 

“vector காற்றுக்காவி 

zone காற்றுவலயம் 

“Windward side காற்றுப்பக்கமான 

Winter solstice மாரிச்சூரியகண நிலைநேரம் 

‘Wireless telegraphy கம்பியில்லாத்தந்திமுறை 

Wood சிறுகாடு, மரம்
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English | Tamil. - 

. X. 

-Xerophyte . anor Herouen A 

Xenon செனன் 

oy. 

Yardangs '..' இயாடங்குகள் 

அகா. ஆண்டு 

Leap நெட்டாண்டு 

Light ஒளியாண்டு 

Lunar ் மதியாண்டு 

’ Sidereal உடுவாண்டு 

Young rock இளம்பாறை 
கற இளமருவி ் 

valley இளம்பள்ளத்தாக்கு 

Youthful river இளமையபொருந்தியவாறு 

‘stream இளமையொருத்தியவருவி 

stage இளமைபொருத்திய நிலை
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. Zenith — 

distance 

Zenithal projection 

Equidistant projection 

Zero 

Zodiac 

Zodiacal light 

Zonda 

Zone 

Cool Temperate 

Frigid 

Temperate 

Torrid 

Time 

Transitional 

Zoogeography 

Z. 

்... ஐச் 

உச்சித்தூரம் 
உச்சியெறியம் 

உச்சிச்சமதூரவெறியம் 

- பூச்சியம் 

(இராசி 

இராசியொளி 

சோண்டாக்காற்று 

வுலயம் 

குளிர்ச்சியானலிடைவெப்பவலயம் 

'கடுங்குளிர்வலயம் 

இடைவெப்பவலயம் 

வெப்பவல்யம் 

நேரவலயம் 

. “தன்மைமாறுவலயம் 

விலங்குப்புவியியல்
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