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இலங்கை அரசாங்க ௮ச்சகத்திற் பதிப்பிக்கப்பட்டது 
  

அரசகரும மொழியலுவலகத்தாரால் வழங்கப்பட்டது...





முகவுரை 

இவ்விலந்சியற் கலைச்சொற்றொகுதி அரசகரும மொழியலுவலகத்துக் கல்விப் பிரிவினர் 
வெளியிடங் கலைச்சொற்றொகுதிகளுள் ஒன்றாகும். இது மந்திரக் குழுவினரின் 

ஒப்பினைப் பெற்றது ; பொதுத் தகுஇப் பத்திரத்தேர்வுக்குரிய விலங்யெல் நூல்களிற் 
காணுங் கலைச்சொற்களைத் தன்னகத்துக் கொண்டது. விலங்குகள், கோத்திரங்கள், 
தொகுதிகளாதியவற்றின் உயிரியற் பெயர்கள் யாவும் சருவதேசப் பெயரீட்டுமுறையைத் 
தழுவி, தமிழிலக்கண வரம்பிற்கேற்ப உருப்பெயர்ச்கப்பட்டுள. 

சொல்லாய்ந்த குழுவினர் பெயர்வரிசை வருமாறு :-- 

கலாநிதி செ. அமிர்தலிங்கம், , 8௦. (8௦௯.), 2%. 0. அக்குவைனசு கோட்டம், 

கலாநிதி ப. மகாதேவன், 8. 8. (0.), Ph. D. பண்ணைவிலங்கு ஆராய்ச்சி 

அலுவலர், பேராதனை. 

இரு. செ. சிவலிங்கம், 1.80. (110.), கடற்றொழில் அலுவற்பகுதி, கொழும்பு. 

கலாநிதி வ. பொன்னையா, . &. (8௦08.), 11,0., கொக்குவில், யாழ்ப்பாணம். 

திரு. ௮. வி. மமில்வாகனன் (உதவி ஆணையாளர்) குழுவின் தலைவராகவும், 

திரு. செ. ௨. வேதநாயகம் செயலாளராகவுங் கடமையாற்றினர். 

421, புல்லர் வீதி, அரசகருமமொழியலுவலகம், 
கொழும்பு 7, (கல்விப்பிரிவு). 
ஒற்ரோபர் 15 ஆம் திகதி 1957.
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INTRODUCTION 

This publication is one of the series of Glossaries of Technical Terms in Tamil the 

Department of Official Language Affairs (Educational Section) is bringing out. 

This glossary which has been approved by the Advisory Council is intended to cover 

terms occurring in text books of the G.O.#. (Ordinary Level) Examination in Zoology. 

Biological names of animals, orders, phyla, &c., have been transliterated in conformity 

with the international nomenclature and as far as the Tamil grammar could permit. 

The following comprised the Committee :— 

Dr. C. Amirthalingam, B. Sc. (Hons.), Ph. D., Acquinas Hall. 

Dr. P. Mahadevan, B.Sc. (Hons.), Ph. D., Agricultural Research. Officer, 

Peradeniya. 

Mr. 8. Sivalingam, B. Se. (Hons.), Fisheries Department. 

Dr. V. Ponniah, B. A. (Hons.), Ph. D., Kokuvil, Jaffna. 

with Mr. A. V. Mylvaganam (Assistant Commissioner), as Chairman and 

Mr. C. W. Vethanayagam as Secretary. 

Department of Official Language Affairs, 
(Educational Section). 

421, Buller’s Road, 
Colombo 7, October 15, 1957.



விலங்கியல் 

Technical Terms in Zoology 

  

English Tamil 

B 

Abactinal ஆரைப்புள்ளிக்கெதிர்ப்புறமான 
: Abaxial அச்சுக்கெதிர்ப்புறமான 
‘Abdomen வயிறு 
Abdominal cavity atu menm 

pore வயிற்று நுண்டுளை 
vein வயிற்றுநாளம் 

Abducens nerve 

Abduction 

' Abductor 

muscle 

Abiogenesis 

Abomasum 

Aboral 

Absorption a 

Abyssal spa ட 

Accessory gland 
nerve 

Acclimatisation 3 
Accommodation (of the eye) 
Acetabulum 
Acoelomate 
Acoelous a 
Acoustico lateralis system 

Acontium 

Acquired character 
Acraniate 

Acromion 

Actinal (Oral) 
Actinomorphic 
Actinostome 

- Adaptation 

Adaxial 

Adductor 

muscle 

Adenoid 

Adhesion 

Adhesive cell 

Adipose tissue 
Adoral 

வெளிப்பக்கந் திரும்பும் நரம்பு (6 ஆம் 
மண்டை நரம்பு) 

வெளிவாங்கல் 
ஜெளிவாங்இ 
வெளிவாங்இத் தசை 
௪டப்பிறப்பு - 

சமிக்குமிரைப்பை (4 அம் இரைப்பை 

வாய்க்கெதிர்ப்புறமான 

உறிஞ்சல் 

ஆழ்கடற்றளத்துக்குரிய 
துணைச்சுரப்பி 

துணைநரம்பு 

புதுச்சூமற்ணெங்கல் 
கண்ணின்றன்னமைவு 
கிண்ணக்குழி, அசற்றபுலம் 

உடற்குழியில்லாத 

குழியில்லாத 
செவிப்புலப்பக்கக்கோட்டுத்தொகுஇ 

இழையம்பு 

பெற்றவியல்பு 

மண்டையிலி, மண்டையிலிக்குரிய 
தோட்பட்டைமுளை 
வாய்ப்பக்கமான 

ஆரைச்சமச்சீரான 
ஆரையமைப்பு 

இணக்கம் 
அச்சுப்புறமான 

உள்வாங்கி 

உள்வாங்கித் தசை 
சுரப்பிப்போலி, அ தனயிட்டு 
ஒட்டற்பண்பு 

ஒட்டற்கலம் 

கொழுப்பிழையம் 
வாய்ப்புறமான



  

English Tamil 

Adradius அயலாரை 
Adrenal அதிரனல், சிறு நீரகச்சுரப்பி 

gland அதுிரனற்சுரப்பி 

Adrenaline அ திரனலின் 
Adsorption மேன்மட்டவொட்டல் 
Adventitious இடமாறிப்பிறந்த . 
Aerial காற்றுக்குரிய 
Aestivation கோடைநெடுத்தூக்க நிலை 
Afferent உட்காவுகின்ற 
Affinity இணக்கம், நாட்டம் 
After-birth இளங்கொடி 
Aftershaft MHDS 5010S Hr 
Agar ஏகர் 
Air bladder காற்றுத்தோற்பை 

௦81 .. காற்றுக்கலன் 
sac காற்றுப்பை 

Albinism இிறப்பசைக்கேடு 
Albumen வெண்கரு 
Albumin வெண்புரதம், அலுபுமின் 
Albuminous வெண்புாதத்துக்குரிய, அல்பூமினுக் 

குரிய 
Alcohol அற்ககோல், மதுசாரம், நறவம் 

Alecithal மஞ்சட்கருவில்லாத த 
Alimentary canal உணவுக்கால்வாய் 

system உணவுக்கால்வாய்த் தொகுதஇ 

Alkaloid காரப்போலி 
Allantoic அலந்தோயிக்குரிய 

Placenta அலந்தோயிச்சூல்வித் தகம் 
Allantois அலதந்தோயி 
Alternation of generations சந்ததி ஒன்றுவிட்டொன்றாதல் 
Alveolar membrane சிற்றறைமென்றகடு 
Alveolus பற்குழி, சிற்றறை 
Ambulacral area குழாய்க்காற்பரப்பு 

groove குழாய்க்காற்றவாளிப்பு 
ossicle குழாய்க்காற்கிற்றெலும்பு 
pore குழாய்க்கானுண்டுளை 
ridge குழாய்க்காற்பீடம் 
spine குமாய்க்கான்முள் 
system குழாய்க்காற்றொகுஇ 

Amino-acid அமினோவமிலம் 

Ammonia அமோனியா 

Ammonite அமோனைற் ஸு 

Amnion அமினியன்



  

Antennule 

English Tamil 

Amniote’ அமினியன்விலங்கு 

Amniotic அமினியனுக்குரிய - 

Amoeba அமீபா 

Amoebocyte அமீபவியல்புக்கலம் 

Amoeboid க அமீபப்போலி 
cell , ee அமீபக்கலம் 

Amphibian ஈரூடகவாழ்வுள்ள 

Amphibious ஈரூடகவாழ்வுக்குரிய 

Amphicoelous இருபுடையுங் கு.மிவான 

Amphiplatyan »  இருபுடையுந் தட்டையான 

Ampulla (குழாயின்) விரிமுனை 

-Amylase அமிலேசு, மாப்பொருள் நொதிச்சத்து 

Anabolism உட்சேர்க்கை 

Anadromous ஆற்றுப்புறவோட்டமுள்ள 

Anaerobe காற்றின்றிவாமுமுயிர் 

க்... .குதத்திற்குரிய 
gland குதச்சுரப்பி 

plate குதத்தகடு 
-respiration குதச்சுவாசம் 

spot குதத் தானம் 
_ vesicle குதக்கொப்புளம் 

Analogous organ தொழிலொத்தவுறுப்பு 
Anaphase மேன்முகப்பிரிவு நிலை 
Anapophysis ஆரம்பமேலென்புமுூளை 

Anatomy உடலமைப்பியல் 
Anchylosis என்பொன்றாதல் 
Angular கோணவென்பு 

Animal behaviour விலங்இயல்பு 

Animalcule ண்விலங்கு 

Ankle காற்கணு 

Annelida அனலிடா 

Annelid அனலிட்டு 

Annual ஆண்டுக்குரிய 

Annulus வளையஉமைப்பு 

Antagonism பகை, எதிர்ப்பு 

Antenna உணர்கொம்பு 

Antennal socket உணர்கொம்புக்குழி 

Antennary gland உணர்கொம்புச்சுரப்பி 

சிற்றுணர்கொம்பு



  

Arytenoid cartilage 
Asexual reproduction .. 

English Tamil 

Anterior ate «© முற்பக்கமான 
abdominal vein முற்பக்கவயிற்றுநாளம் 
cardinal vein முற்பக்கவிதயநாளம் 
cardinal sinus முற்பக்கவிதயக்குடா 
commissure முற்பக்கவிணைபட்டை 
mesenteric vein முற்பக்க நடுமடிப்புநாளம் 
vena cava முற்பக்கப்பெருநாளம் 

Anthropoid ape மனிதவடி வக்குரங்கு 

Anthropology மனிதனியல் 

Antibiotic அண்ணுமிர்கொல்லி . 

Antitoxin .... தொட்சினெதிரி 

Anura அனுரா 

Anuran அனுராவைச்சேர்ந்த 

- Anus குதம் 
Aorta பெருநாடி 

Dorsal புறப்பக்கப்பெருநாடி 
Ventral அகப்பக்கப்பெருநாடி 

Aortie arch +. பெருநாடிவில் 

Apophysis 2% என்புமுளை 
Appendage 1 தூக்கம் 
Appendicular skeleton .. தூக்களெலும்புக்கூடு 
Appendix (Vermiform) குடல்வளரி 
Aquatic pupa நீர்வாழ் கூட்டுப்புழு 
Aqueduct of Sylvius சில்வியசின்கால்வாய் 
Aqueous humour நீர்மயவுடனீர் 

. இற 0பர்பிர்டார சிலந்திவலைச் சுரப்பி 
Arachnoid layer சிலந்திலலைப்படை 
Arch வில் . 
Archenteron ஆதிக்கருக்குடல் 
Areolar tissue சிற்றிடவிழையம் 
Arterial system நாடித்தொகுதி 

Arteriole சிறுநாடி 
Artery நாடி 

Arthropod .ஆதிரப்பொட்டு 

Articular bone மூட்டெலும்பு 
membrane மூட்டுமென்றகடு 
process மூட்டுமூளை 

Articulation மூட்டு 

Artificial insemination .. செயற்கைமுறைவிந்து புகுத்தல் 
parthenogenesis செயற்கைமுறைக்கனனிப் பிறப்பு 
selection செயற்கைத் தேர்வு 

துடப்புக்கசியிழையம் 

கலவிமில்லாமுறையினம்பெருக்கல்



English : Tamil 
  

Assimilation 

Association 

Atavism 

Atlas vertebra | 

Atrium 

of heart 

Atrophy 
Auditory bs be 

capsule a ane 
nerve 

organ 

ossicle 

vesicle 

Auricle ae 4 ies 
of heart 

Auricular. 

appendix ‘ 

Auriculo-ventrieular valve — 2a 
Autolysis 

Autonomic 

Autosome 

Autotomy 

Autotrophic 
Axial fibre 

filament 

nerve 

organ 

sinus 

skeleton 

Axis 

vertebra 

‘Axon 

Azygous vein 

Bacillus 

Backbone 

Bacteria 

Bacteriology 

Bacterium 
Balance of Nature 
Ball & socket joint 

-Barbel: 

தன்மயமாக்கல் - 

சேர்க்கை 
மூதாதையரியல்புமீட்சி 
அத்திலசுமுள்ளந்தண்டெலும்பு 
அறை 
இதயவறை 
நலிவு 
செவிக்குரிய 
செவியுறை 
செவிநரம்பு 
செவியுறுப்பு 
செவிச்சிற்றெலும்பு 
செவிப்புடகம் 

சோணை 
இதயச்சோணை 

சோணைக்குரிய 
சோணைவளரி 

சோணைபம்பறைவாயில் 
தற்றளர்ச்சி 

தன்னாட்சியான 

உடற்பண்பு நிறவுரு 
துற்பிரிவுள்ள 
துற்போசணையுள்ள 
அச்சுநார் 

அச்சிழை 

அச்சுநரம்பு 

அச்சுறுப்பு 

அச்சுக்குடா 

அச்செலும்புக்கூடு 

அச்சு 
அச்சுமுள்ளந்தண்டெலும்பு 

வெளிக்காவுநரம்புமுளை 
இணைபடாநாளம் 

கோலுருக்கிருமி, பசில௬ு 

முதுகெலும்பு 
பற்றீரியா 

பற்றீரியாவியல் 

பற்றீரியம் 
இயற்கைச்சம நிலை 

பந்துதாங்குகுழிமூட்டு 
தொடுமுளை



  

English Tamil 

Barb இறகிமை 
Barbule இறகுச்சிற்றிமை 
Barnacle பாணக்கள், பிளவுசிப்பி 
Barrier reef தடுப்புப்பார்த்தொடர் 
Basal disc அடிவட்டத்தட்டு 

granule ... அடிச்சிறுமணி 
metabolism | இழிவுச்சேர்க்கையெறிகை 
plate அடித்தட்டு 

Basement membrane அடித்தளமென்றகடு 
Basioccipital bone அடிப்பிடரெலும்பு 
Basipodite அடிச்சந்துக்கான்மூட்டு 
Batrachian துவளைக்குரிய 
Battery கலவடுக்கு 
Belly வயிறு 
Benthos கடற்றளவுயிர் 
Biceps muscle” இருதலைத்தசை 
Bicipital groove இருதலைத்தவாவிப்பு 
Bicuspid valve இருமுளைவாயில் 
Bifurcated இருகவருடைய 
Bifurcation இருகவர்த் தன்மை 
Bilateral இருபக்கமான 

symmetry இருபக்சச்சமச்சர் 
Bile பித்தம் 

canaliculus பித்தச்சிறுகால்வாய் 
channel பித்தக்கால்வாய் 
duct பித்தக்கான் 
pigment பித்த நிறப்பசை 

salt பித்தவுப்பு 
Bilirubin பித்தச்செம்பசை 
Biliverdin பித்தப்பசும்பசை 
Binary fission இருகூற்றுப் பிளவு 
Binocular vision இருவிழிப்பார்வை 
Binomial nomenclature இருசொற்பெயரீடு 
Biochemistry உயிரிரசாயனவியல் 
Biogenesis உயிர்ப்பிறப்பு 

Principle of உயிர்ப்பிறப்புத் தத்துவம் 
Biological control உயிரினவியலாட்சி 
Biology உயிரினவியல் 
Bioluminescence உயிரினவொளியாக்கம் 
Biometry உயிரினப்புள்ளி விவரவியல் 
Bionomics வாழ்க்கை நியமலியல் 
Biophysics உயிரினப் பெளதிகவியல் 
Biotic factor வாழ்க்கைக்காரணி 
151060 இருகாலி



  

English Tamil 

Biramous appendage இருகளைத்தூக்கம் 
limb இருகளையவயவம் 

Bisexual இருபாலான 
Bivalent இருவலுவுள்ள 
Bivalve ட இருவாயில் 

Bladder தோற்பை * 
Air காற்றுத்தோற்பை 
Allantoic அலந்தோயிப்பை 
Gall- பித்தப்பை 
Urinary சிறுநீர்ப்பை 
worm பைவாற்பருவப்புமு 

Blind sas குறுட்டுப்பை 
spot குருட்டிடம் 

Blood குருதி 
Arterial நாடிக்குருதி 
Capillary குருதிமயிர்க்குழாய் 
Circulation of குருஇிச்சுற்றோட்டம் 

clot குருதியுறைதல், குருதியுறை 
. corpuscle குருதிச்சிறுதுணிக்கை 
film (smear) குருஇப்படலம் 

group குருதியினம் 
18810௨ குருதித் தரவவிமையம் 

platelet குருதிச்சிறுதட்டு 
pressure குருதியமுக்கம் 
serum குருஇநீர்ப்பாயம் 
sinus குருதிக்குடா 
stream குருதியருவி 
sugar .  குருதிவெல்லம் 
vascular system _ குருஇிக்கலன்றொகுஇ 
Venous நாளக்குருதஇ 

vessel நாளக்குருஇக்கலன் 
_ Blubber தோலயற்கொழுப்பு 
Blue coral ன 'நீலமுருகசைக்கல் 
Body (as in Malpighian body) (மல்பீசியின்) பொருள் 
Body cavity உடலறை 

: cell உடற்கலம் 
temperature உடல்வெப்ப நிலை 
wall உடற்சுவர் 

Bolus Baten



  

English Tamil 

Bone எலும்பு 
Articular மூட்டெலும்பு 
Basioccipital அடிப்பிடரெலும்பு 
Cannon 8ழ்க்காலெலும்பு 

Carpal மணிக்கட்டெலும்பு 
cell .. எலும்புக்கலம் 
Cheek கன்னவெலும்பு 

Chevron கவரெலும்பு 

Collar காறையெலும்பு 
corpuscle எலும்புச் சிறுதுணிக்கை 

Dermal உட்டோலெலும்பு 

Ethmoid நெய்யரியெலும்பு 
Exoccipital வெளிப்பிடரெலும்பு 

Frontal அுதலெலும்பு 
Jaw கதாடையெலும்பு 
Mandible Sis sromt_Glwayiory 

Metacarpal அனுமணிக்கட்டெலும்பு 

Metatarsal அனுக்கணுக்காலெலும்பு 
Nasal . மூக்கெலும்பு 
Occipital பிடரெலும்பு 

Palatine அண்ணவெலும்பு 

Parietal சுவரெலும்பு 
Scroll சுருளெலும்பு 
Sesamoid எள்ளுருவெலும்பு 
Sphenoid ஆப்புருவெலும்பு 
Tarsal கணுக்காலெலும்பு 
Temporal கடைநுதலெலும்பு 

Thigh தொடையெலும்பு 
Turbinal சுருளெலும்பு 

Tympanic செவிப்பறையெலும்பு 

Wrist மணிக்கட்டெலும்பு 

Bony fish முண்மீன் 

Book-gill எட்டுப்பூ 

lung ஏட்டுநுரையீரல் 
130025 0026 போமனினுறை 

Brachial புயத்துக்குரிய 
nerve புயநரம்பு 

plexus புயப்பின்னல் 
vein புயநாளம் 

Brachydactyly குறுவிரலுள்ள 
Brain .. மூளை 

. Branchia_ - டட குடி (நீர்வாழுயிர்ப்) பூக்கள்



  

English Tamil 

Branchial பூவுக்குரிய 
arch பூவில் 
chamber பூவறை 

cleft பூப்பிளவு 
pouch பூமடி, 

Branchio-cardiac groove பூவிதயத் தவாளிப்பு 
Branchiostegal பூமூடிக்குரிய 

ray பூமூடிக்கதுர் 

Branchiostegite பூமூடியோடு 

Bronchiole சுவாசப்பைச் சிறுகுழாய் 

Bronchus சுவாசப்பைக்குழாய் 

Brood-cavity or chamber கருவறை 
Brood-pouch கருமடி. 

Brownian movement பிரெளனினசைவு 

Buccal cavity வாய்க்குழி 

Budding 

Bulla 

Byssus gland 

Cc 

Caecum 

Calamus 

Calcaneal process 

Caleaneum 

Calcareous 

spicule 

Calciferous 

gland 

Calcification 

Calcified cartilage 

Calorie 

Canada Balsam 

Canaliculus 

Canal 

Alimentary 
system 

Canine (tooth) 

Cannon bone 

அரும்புமுறைப்பெருக்கல், அரும்புதல் 

குமிழ்முனைப்பு 
ண்ணிமழைச்சுரப்பி 

குருட்டுக்குழல் 
இறக்கைக்க£ழ்த்தண்டு 

குதிக்காலெலும்புமுளை 

கு இக்காலெ லும்பு 

சுண்ணாம்புக்குரிய, சுண்ணாம்புள்ள 
சுண்ணாம்புநுண்கூர் 

சுண்ணாம்பு தருகின்ற, சுண்ணாம்புள்ள 

சுண்ணாம்புதருஞ் சுரப்பி 

சண்ணாம்புப்படிவு 

சுண்ணாம்புசேர்கசியிழையம் 

கலோரி 

கனடாப்பிசின், கன்டாபோல்சம் 

சிறுகால்வாய் 

கால்வாய் 

உணவுக்கால்வாய் 

கால்வாய்த்தொகுதி 

வேட்டைப்பல் 

கீம்க்காலெலும்பு
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_ English Tamil 

Capillarity மயிர்த்துளைத்தன்மை 
Capillary மயிர்த்துளையுள்ள, மயிர்க்குழாய் 

Blood குருதிமயிர்க்குமாய் 
vessel மமிர்த்துளைக்கலம் 

Capitulum தலையுரு 

Capitate தலையுள்ள 
Capsule உறை 
Capsule of eye கண்ணுறை 
Carapace பரிசைமூடி 
Carbohydrate காபோவைகதரேற்று 
Carbon cycle காபன்வட்டம் 
Carbonaceous காபனுள்ள 
Carbon dioxide . காபனீரொட்சைட்டு 
Carboniferous காபனிபெரசு 
Cardiac இதயத்துக்குரிய 
Cardinal vein இதயநாளம் 

sinus இதயக்குடா 
Cardo அணுவடி 
Carina ஏரா 
Carnassial நறுக்குன்ற 
Carnivore ஊனு ண்ணி 
Carnivorous ஊனுண்ணுகஇன்ற 
Carotid arch சிரசுவில் 

artery Fo Tg. 
foramen சிரசுக்குடையம் 
gland சிரசுச்சுரப்பி 
labyrinth சிரசுச்சிக்கல்வமி 

Carpal bone #3 மணிக்கட்டெலும்பு 
Carpale (proximal carpals) அண்மைமணிக்கட்டெலும்பு 
Carpopodite oa. மணிக்கட்டுச்சந்துக்கான்ஜட்டு 
Carpus (distal carpals சேய்மைமணிக்கட்டெ ௮ம்பு 

Cartilage கசியிழையம் 
Arytenoid அடுப்புக்கசிமிழையம் 
bone கசியிமையெலும்பு 
Calcified சண்ணாம்புசேர்கசிமிழையம் 

Cartilaginous கசியிமையத்துக்குரிய 
Castrate நலந்தட்டல் 
Catabolism வெளியெறிகை 
Catadromous ai கடற்புறவோட்டமுள்ள
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English Tamil 

Catalase +. கற்றலேசு 

Catalysis தாக்கஷச்கம் 

Catalyst .. தரக்இ 

Caterpillar மயிர்கொட்டி 

Cat-fish கெளிறு 
Cauda வால் 
Caudal artery வானாடி 

fin வாற்செட்டை 
ganglion we -.. வாற்றிரட்டு 
pterylae ws +. வாற்சிறைச்சுவடு 
region வாற்பிரதேசம் 
spine வான்முள் 

vein வானாளம் 
vertebra வான்முூள்ளெலும்பு 

Caudate வாலுள்ள; வாலி 

lobe வாற்சோணை 

Caval vein பெருநாளம் 

Cell கலம் 
Amoeboid அமீபாவுருக்கலம் 

body கலவுடல் 

Body உடற்கலம் 
Bone எலும்புக்கலம் 
content is ro கலவுள்ளடக்கம் 
Collar ் காறைக்கலம் 

division கலப்பிரிவு 

membrane og ் .. கலமென்றகடு 
Olfactory es வு! oe மணறுகர்ச்ிக்கலம் 
sap ல ns கலச்சாறு 
theory : கலக்கொள்கை 

wall கலச்சுவர் 

Cellulose செலுலோசு 

Cement of teeth ் பற்சீமந்து 

Centipede தர ய மட்டைத்தேள் 

Central ‘ மையமான 

nervous system மையநரம்புத்தொகுதி 
Centrale ms oe SOLOW HIB 

Centrifugal * மையநீக்கமுள்ள 

Centripetal as +s மையநாட்டமுள்ள 

Centrum மையம் 

Cephalic குலைக்குரிய 

Cephalisation குலையாகுசெயல்
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Cephalocordate தலைதாணான 

Cephalopod குலைக்காலி 

Cephalothorax தலைநெஞ்சு 

Cercaria சேக்கேரியா 

Cercus தொங்கன் மூளைவால் 

Cere அலகுப்பூ 

Cerebellum > மூளி 

Cerebral cortex .... நூளையமேற்பட்டை 
fossa .. மூளையக்குழி 
hemisphere .- மூளையவரைக்கோளம் 
vesicle மூளையப்புடகம் 

Cerebrum மூளையம் 

Cervical கழுத்துக்குரிய 

Chaeta சிலிர்முள் 

Chalaza of egg மூட்டைச்சுருளிப்பட்டை 

Cheek bone கன்னவெலும்பு 

Chela கொடுக்கு 

Chelate கொடுக்குடைய 

Chelicera கொடுக்குக்கொம்பு 

Cheliped கொடுக்கடி 

Chevron bone கவரெலும்பு 

Chiasma கோப்பு 

Chitin. கைற்றின் 

Chiorophyil பச்சையம் 

Chloroplast பச்சையமணி 

Chendrocranium சசியிழையமண்டை 

Chorda நாண் 
Chordae tendineae இதயநாண் 

Chordate நாணுள்ளவை 

Choroid தோலுரு 

plexus தோலுருப்பின்னல் 

Chromosome Boa 

Chrysalis பொற்புழு 

Chyle குடற்பால் 

Chyme இரைப்பைப்பாகு 
Cicada சிள்வண்டு 
Ciliary பிசிரான 

19௦037 பிசிர்ப்பொருள்
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English Tamil 

( Ciliary) 
feeding பிசிரூட்டல் 
movement பிசிரசைவு 
muscle பிசிர்த்தசை 
process பிஓர்முளை - 

Ciliated பிசிர்கொண்ட 

epithelium பிசிர்மேலணி 
groove பி௫ர்த் தவாளிப்பு 

pit பிதிர்க்குழி 
ring பிசிர்வளையம் 

Ciliate பிசிருயிர் 

Cilium : பிசிர் 

Cingulum (Clitellum) வளையப்பட்டை 

Circular வட்டமான 

Circulate ‘ சுற்றியோடுதல் 

Circulation of blood குருதிச் சுற்றோட்டம் 

Circulatory system FHC HLL SO SIGH 

Clasper தழுவி ் 

01855 ' வகுப்பு 

Classification பாகுபாடு 

Clavicle சிறுசாவி 

Claw நகம், உர் 

Cleavage பிளவு 

Clitellum கட்டுச்சேணம் 

Clitoris பெண்குறி 

10808 கழியறை 

Clypeus இழையப்பரிசை 

Cnemial crest தழ்ச்கா லுண்முடி. 

process Eipsar qesoapten 
ridge தீழ்க்காலுண்முகடு 

Cnidoblast அழன்மொட்டு 

Cnidocil அழன்மொட்டுமுளை 

Cnidocyst அழன்மொட்டுப்பை 

00008 மணிக்கருமி, கொக்கசு 

(0001 மணிக்கிருமிகள் 

Coccyx குயிலலகு 

Cochela நத்தைச்சுருள் 

Cochlear canal நத்தைச் சுருட்கால்வாய் 
duct நத்தைச்சுருட்கான்
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English Tamil 

Cocoon புழூவுறை 

.. 0வ]8112781௨ குழிக்குடலி 

Coelenteron குழிக்குடல் 

Coeliac குழிக்குடலுக்குரிய 

Coeliaco-mesenteric 'குழிக்குடனடுமடிப்புக்குரிய 

Coelom - உடற்குழி 

Coelomata குழியுடலி 

Coelomate உடற்குழியுள்ள, சிலோமி 

Coelomic உடற்குழிக்குரிய 

Coelomoduct உடற்குழிக்கான் 

Coenenchyme பொதுத்தொடை 

Coenocyte கூட்டுக்கலம் 

Coenosarc பொதுச்சதை 

Cold-blooded சூழல்வெப்பக்குரு திநிலையான 

Collar— காறை 
bone காறையெலும்பு 
cell காறைக்கலம் 

Collateral ஒருங்குடக்கின்ற 

Collecting tube சேர்க்குங்குமாய் 

Colloid கூழ்நிலைப்பொருள் 

Colon குடற்குறை 

Colonial animal சமுதாயவிலங்கு 

Colony சமுதாயம் 

Coloration நிறமாக்கல் , 

Colour-blindness நிறக்குருடு 

Columella சறுகம்பம் 
auris செவிச்சிறுகம்பம் 

Column கம்பம் 

Columnae carneae சதைக்கம்பம் 

Columnar epithelium .. கம்பமேலணி 

Comb சிகை, பூ 

Commensalism ஒரட்டிலிலுண்ணுமியல்பு 

Commensal ஓரட்டிலிலுண்ணி 

Common carotid பொதுச்சரசுநாடி 

Compensation ஈடுசெய்தல் 

Competition போட்டி 

Complement துணையான
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Compound epithelium - கூட்டுமேலணி 
eye கூட்டுக்கண் 

Concentric ஒருமையமுள்ள 

Conception ல்கொள்ளல், எண்ணக்கரு 

Conchiolin கொங்கயோலின் 

Conditioned reflex 'நிபந் தனைவிளைவினை 

Conduction of impulses கணத்தாக்கக்கடத்துகை 

Condyle மூட்டுக்குமிழி 

Cones of eye கட்கூம்புகள் 
Congenital பிறப்பிலுள்ள 

Conjugation இணைதல் 

Conjunctiva இணையம் 

Connective தொடுப்பு, தொடுக்கின்ற 
tissue தொடுப்பிழையம் 

Contour feather புறவுருவச்சிறகு 

Contractile vacuole சுருங்கத் தக்கசிறுவெற்றிடம் 

Contractility சுருங்கு தன்மை 

Contraction சுருங்கல், சுருக்கம் 

Conus arteriosus 

Convergence 

Convergent adaptation .. 
evolution 

Convolution 

Co-ordination 

Copulation 

Copulatory sac 

Coracoid 

process 

Coral 

limestone 

reef 

Corallines 

Corallite 

Corallum 

Cord 

Nerve 

Cork 

Cormorant 

கூம்பு நாடி 

ஒருங்குதல் 

ஒருங்குமிணக்கம் 

ஒருங்குமுறைச்சிறத்தல் 
மடிப்பு 

இசைவாக்கம் 

புணர்ச்சி 

புணர்ச்சிப்பை 

காக்கையலகுருவெலும்பு 
காக்கையலகுருமூளை 

முருகைக்கல்லுக்குரிய, முருகைக்கல் 
முருகைச்சுண்ணாம்புக்கல் 

முருகைப்பார்த்தொடர் 

முருகையுருப்பிராணி 

மூருகைக்ண்ணம் 

முருகைக்கூடு 

நாண் 

நீரம்புநாண் 

தக்கை 

நீர்க்காக்கை



  

English N Tamil 

Cornea விழிவெண்படலம் 

Cornification கொம்பாதல் 

Coronary சுற்றியுள்ள, முடியுருவான 

Corpuscle சிறுதுணிக்கை 
Blood குருதிச்சிறுதுணில்கை 

Red blood செங்குரு இச்சிறு துணிக்கை. 
White blood வெண்குருதிச்சிறுதுணிக்கை 

Cortex மேற்பட்டை 

Cortical layer மேற்பட்டைப்படை 

Costal பழுவுக்குரிய 

Cotyloid இண்ணவுருஷான 

Coverslip மூடித்துண்டு 

Cowper’s gland: கூப்பரின்சுரப்பி 

Coxa அரைச்சந்து 

Coxal gland அரைச்சந்துச்சுரப்பி 
organ அரைச்சந்துறுப்பு 

Coxopodite அரைச்சந்துக்கான்மூட்டு 

Cranial cavity மண்டையோட்டறை 
nerve மண்டையோட்டுநரம்பு 
roof மண்டையோட்டுக்கூரை 

Craniate மண்டையோடுள்ள, கரேனியேற்று 

Cranium மண்டையோடு 

Crest உச்சி 

Cretin குறளன் 

Cretinism குறள்திலைமை 

Cricket .. துத்துவண்டியன் 

Cricoid cartilage வளையவுருக்கசியிழையம் 

Crop (of birds) (பறவை) கண்டப்பை 

Cross fertilisation GLH FE HSESLLO) 

Crown (of tooth) பற்றலை ் 

Crura cerebri காலுருமூளைத் இணிவுகள் 
Crural pterylae காற்சிறைச்சுளடு 

Crustacean கிரத்தேசியா 
Crystalline பளிங்குருவுள்ள 

Crystalloid பளிங்குருப்பொருள் 

Ctenidium: இப்புரு 

Ctenoid scale சீப்புருச்செதில் 
Ctenophore 

தினோபோர், நீந்தற்சிப்பு
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Cuboid bone செவ்வகத்திண்மவெலும்பு 

Cuirass .. . THUS SELCESER 

Culture .. பண்பாடு, வளர்ச்சி 

Cusp os கூர் 

Cutaneous தோலுக்குரிய 

Cuticle ன் புறத்தோல் 

Cuticularisation (Cutinisation) புறத்தோல்படைகொள்ளல் 

Cutin தோலகம், இயூற்றின் 

Cuttle fish கணவாய் 

Cuvierian duct குவீரியர்க்கான் 

Cycloid 50816 வட்டவுருச்செதில் 

Cyst சிறைப்பை : 

Cystic artery சிறைப்பைநாடி 

duct சிறைப்பைக்கான் 

Cysticercus பைவாற்பருவப்புழு, சிசிற்றிசேக்கசு 

Cytase சைற்றேசு 

Cytology கலவியல் . 

Cytolysis கலமழிதல் 

Cytoplasm | கலவுரு 

D 

Dactylopodite | விரற்சந்துக்கான்மூட்டு 

Darwinism தாவினின்கோட்பாடு 

Daughter-cel! மகட்கலம் 
chromosome மகணிறவுரு 
cyst மகட்சிறைப்பை 

nucleus மகட்கரு 

Decapod தசக்காலி 

Deciduous teeth உதிர்பற்கள் 

Degeneratiou சிதைவு 

Deglutition விழுங்கல் 

Dehydration நீரகற்றல் 

Deltoid muscle முக்கோணத்தசை 
ridge .. ... முக்கோணப்பீடம் 

Dendrite 1 of srreapsmine jaca 
Dendron J ௫ 

Dental formuia பற்சூத்திரம் 
groove பற்றவாளிப்பு
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Dentine .. பன்முதல் 

Dentition பல்லமைப்பு 

Depressor muscle இறக்கத்தசை 

Dermal . உட்டோலுக்குரிய 
borne உட்டோலெலும்பு 
branchium உட்டோற்பூ 
denticle உட்டோற்சிறுபல் 
layer உட்டோற்படை 
plate உட்டோற்றத்தட்டூ 
pore உட்டோ னுண்டூளை 

Dermis erGund — 

Development விருத்தி 

Dextral .. வலஞ்சுழியான 
Dextrin .. தெக்ரின் 

Dextrose தெக்குரோசு 

Diagnosis நிதானித்தல், வேறுபிரித்தறிதல் 
Dialysis . கூழ்பளிங்குவேறாக்கல் 
Diaphragm ட பிரிமென்றகடூ 
Diaphragm (Abdominal-thoracic) (மார்புவயிற்றிடை)மென்றகடூ 
Diastase தயற்றேசு 
Diastema பல்லினவிடைவெளி 
Diastole .. இதயவிரிவு, விரிவு 
Diet உணவு 
Differentiation வேறுபடுகை, வகையீடு 
Digenetic இருபோசணையுள்ள 
Digestion சமிபாடு 

Digestive சமிபாட்டுக்குரிய, சமித் குற்குத்துணை 
செய்கின்ற 

gland சமிபாட்டுச்சுரப்பி 
juice சமிபாட்டுச்சாறு 
organ சமிபாட்டுறுப்பு : 
system சமிபாட்டுத்தொகுதி 

Digital விரலுள்ள, விரல்போன்ற 
Digitigrade விரல்நடையான 
Digit விரல் 

Dimorphism ஈருருவுடைமை 
1710601015 ஈரில்லமுள்ள 
Diphycercal (tail fin) .. இருமடிவால் (மீன்)
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Diphyodont இருமுறைபல்முளைக்கன்ற 
dentition இருமுறைபல்லமைப்பு 

Diploblastic இருபடையுள்ள 

Diploid . : இரு தொகுதி 

Dipnoan (Dipneumon) .. ஈரூடகச்சுவாசப்பிராணி 

Dipterous இருசெட்டையுள்ள 

Directive ,தஇிசைகொள்ளல் 

mesentery திசைகோள்நடுமடிப்பு 

Disc வட்டத்தட்டு 
Imaginai ஈற்றுப்பருவவட்டத்தட்டு 

Dissection வெட்டிச்சோதித்தல் 

Distal: சேய்மையிலுள்ள 

Distalia சேய்மைமெலும்பு 

Distribution . .. பரம்பல் 

Geographical புவியியற்பரம்பல் 
Geological புவிச்சரிதவியற்பரம்பல் 
Horizontal இடைப்பரம்பல் 
Vertical - நிலைக்குத்துப்பரம்பல் 

Diverticulum களைக்குழாய் . 

Dominance ஆட்சியுடைமை 

Dormant ். உறங்குகின்ற 

Dorsal புறப்பக்கமான 
aorta புறப்பக்கப் பெருநாடி 

Dorsiventral ். புறவகப்பக்கமான 

Down-feather தூவி 

Dragon fly தும்பி 

Ductless gland கானில்சுரப்பி 

Ductus arteriosus நாடிக்கான் 

Botalli . போத்தலிக்கான் 
caroticus * திரசுநாடிக்கான் 
Cuvierii குவீரியர்க்கான் 
ejaculatorius ஷெளியெறிகான் 
endolymphaticus அகநிண நீர்க்கான் 
venosus நாளக்கான் 

Duodenal artery முன்சிறுகுடனாடி 
vein முன்சிறுகுடனாளம் 

Duodenum மூன்சிறுகுடல் 

Dura mater வன்றாயி
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£ | 
Ecdysis . தோல்கழற்றல், செட்டைகழற்றல் 

Echinoderm > தோன்முள்ளி 

Ecology .. சூழ்நிலையியல் 

Ectocuneiform புறவாப்பெலும்பு 

Ectoderm புறமுத.லுருப்படை 

Ectoparasite . புறவொட்டுண்ணி 

Ectoplasm புறக்கலவுரு 

Edentate பல்லிலி 

Effector neuron விளைவுகாட்டுநரம்புக்கலம் 

கனம் வெளிக்காவுன்ற 
branchial artery வெளிக்காவுபூநாடி 

fibre வெளிக்காவுதார் 

neuron வெளிக்காவுநரம்புக்கலம் 

Egg முட்டை 

Egg-case முட்டையோடு 

Egg membrane முட்டைமென்றகடூ 

Elastic cartilage மீள்சத் இக்கசிமிழையம் 

Elbow joint முழங்கைமூட்டூ 

Elephantiasis ஆனைக்கானோய் 

. Elevator muscle ஏற்றுந்தசை 

Elytrum .. வன்கவசம் 

Embryo .. மூலவுரு 

Embryology மூலவுருவியல் 

Embryonal disc மூலவுருவட்டத் தட்டு 

Embryonic membrane . மூலவுருமென்றகடு 

plate மூலவுருத்தட்டு 
stages மூலவருப்ட ௬வங்கள் 

Enamel மிலிரி 

Encystation சிஎறப்பையாக்கம் 

Endite அகநுளையம் 

Endocardium இதயவறையகச்சவ்வு 

Endocrine organ அகஞ்சுரக்குமுறுப்பு 

system அகஞ்சுரக்குந்தொகுதி 

Endocuticle புறத்தோலகம் 

¥ndoderm ; அகமுத ஓுருப்படை 

ட jamella அகமுதலுருமென்றட்டு 

அகழமுதலுருத்தட்டு
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Endolymph அகதநிணநீர் 

Endoparasite அகவொட்டுண்ணி 

Endoplasm அகக்கலவுரு 

Endopodite உட்கான்மூட்டு 

_ Endoskeleton . -அகவெலும்புக்கூடு 

Endostyle அகறிரல் . 

Endothelium அகக்கலப்படை 

Enterocoel உடற்குழிமூளையம் 

Enteron .. உணவுச்சுவடு 

Entocuneiform ் உள்ளாப்டெலும்பு 

Entomology பூச்சியியல் 

Enzym நொதிச்சத்து 

Evibranchial மேற்பூவுக்குரிய 

artery மேற்பூநாடி 

groove மேற்பூத்தவாளிப்பு 
vessel மேற்பூக்கலன் 

Epicardium இதயவறைமேற்சவ்வு 

Epicoracoid காச்கையலகுருமேலெலும்பு 

Epicranium மேன்மண்டையோடு 

Epicuticle மேற்புறத்தோல் 

Epidermal மேற்றோலுக்குரிய 

Epidermis மேற்றோல் 

Epididymis விதைமேற்றிணிவு-: 

Epigastric இரைப்பைழுற்சுவருக்குரிய 

Epiglottis மூச்சுக்கு மல்வாய்மூடி 

Epimeron மேற்றொடைத்தட்டு 

Epiotic மேற்செவியெலும்பு 

Epipharynx — மேற்றொண்டையெலும்பு 

Epiphysis மேலென்புமுளை 

Epipodite மேற்கான்மூட்டு 

Epipterygoid மேலிறக்கையுருவெலும்பு 

Epipubis மேன்முன்னிடப்பெலும்பு 

Episternum மேன்மார்பெலும்பு 

Epithelium மேலணி 
Erector muscle நிறுத்தித்தசை 

Erepsin .. இரப்பிசின் 

Erythroblast செங்குருதியரும்பு
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Erythrocyte செங்குருதிக்குழியம் 

Ethmoid bone நெய்யரியெலும்பு 

Euglenoid movement - er éBall onaicns oy 

Eustachian tube ஊரத்தேக்கியோவின் குழாய் 

Evolution இறத்தல் 

Excitation அருட்டல் 

Exconjugant இணைந்தசார்பிலி 

- 11% ரோஷம். கழித்தல், கழிவு 
Exites புறமுனையம் 
Excretory canal கழிவுக்கால்வாய் 

organ கழிவுறுப்பு 
Exoccipital வெளிப்பிடரெலும்பு 

Exopodite வெளிக்கான்மூட்டு 

Exophthalmic goitre கண்டமாலை 

Exoskeleton வெளிவன்கூடு 

. Expiration பெளிச்சுவாசம் 

Extensor muscle விரிக்குந்தசை 

External auditory meatus புறக்காதுக்குழி 
carotid artery வெளிச்சிரசுநாடி 
ear .. Glorciléarg 

gill .. வெளிப்பூ 
jugular vein ... வெளிக்கழுத்துநாளம் 
naris 7 
nostril r வெளிஷூக்குத்துவாரம் 

respiration - .. வெளிச்சுவாசம் 

Extrabranchial பூவிற்கப்புறமான 

Extracellular. கலத்இற்கப்புறமான 

Extra-embryonic மூலவுருவுக்கப்புறமான 
Eyeball - கண்விழி ் 
Eyebrow கட்புருவம் 

Eyelid கண்மடல் 
Eyespot கட்புள்ளி 

F 

Facet முகப்பு 

Facial முகத்துக்குரிய 
Factor 

காரணி
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English Tamil 

Faeces மலம்... 

Fallopian tube பலோப்பியோக்குழாய் 
False amnion போலிமமினியன் 

rib போலிவிலாவெலும்பு 

Family குடும்பம் 
Fang -  Oacraypihuc), uddGauir 

Fasciculus . கெளவும்நரம்புநார்க்கட்டு 

Fat el கொழுப்பு 
bodies கொழுப்புப் பொருள்கள் 
cell .. கொழுப்புக்கலம் 
soluble கொழுப்பிற்கரையுமியல்புள்ள 

Fatty acid கொழுப்பமிலம் 
Fauna விலங்னைம் 

Feather இறக்கை 
Feeding ஊரட்டல் .. 
Female பெண் 
Femur தெ £டையெலும்பு 
Femur (in insects) தொடை 
Fenestra பலகணி ் 

ovalis 'நீள்வளையப்பலகணி 
rotunda வட்டப்பலகணி 

Fertilisation வளமாக்கல், கருக்கட்டல் 

Fibre தார், தும்பு 

Fibrin பைபிரின், நாரகம் 
Fibrinogen பைபிரினாக்கி 
Fibrocartillage நார்க்கசியிழையம் 

Fibrous sheath நாருறை 
tissue நாரிழையம் 

Fibula கணைக்கால் வெளியெலும்பு 
Fibulare கணைக்கால்வெளியெலும்புரு 
Filament இமை 
Filoplume இமைச்சிறை 
Filter வடி. 
Fin a செட்டை 

Caudal வாற்செட்டை 
ray .. செட்டைக்கதிர் 

Fission பிளப்பு 
Fissure பிளவு
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Free living 

English Tamil 

Flagellate சவுக்குள்ள 

Flagellated chamber சவுக்குள்ளவறை 

' Flagellum சவுக்குமுளை 

Flame cell சுவாலைக்கலம் 

. Flat-worm தட்டைப்புமு 

Flea தெள்ளு 

Flexor muscie மடக்கத் தசை 

Flight பறப்பு 
Nuptial கலவிப்பறப்பு 

Floating rib மிதக்கும் விலாவெலும்பு 
1110000105 கம்பளிச்சிறுகற்றை 
Fluke, Blood குருதித்தட்டையன் 

Liver ஈரற்றட்டையன் 

Foetal membrane மூதிர்ஜரலவுருமென்றகடு 
Foetus முதிர்மூலவுரு 
Foliaceous limb இலையருவுறுப்பு 
Follicle .. புடைப்பு 

Graafian இராபின்புடைப்பு 
Fontanelle உச்சிக்குழி 
Food உணவு 

canal உணவுக்கால்வாய் 
chain A உணவுத்தொடர் 
vacuole உணவுச்சிறுவெற்றிடம் 

Foot பாதம் 
Foramen குடையம் 

magnum. பெருங்குடையம் 
Obturator தெருங்கற்குடையம் 
of Monro மொன்றோவின்குடைடம் 
ovale திள்வளையக்குடையம் 

Fore-arm முன்கை 
Fore-brain முன்மூளை 
Fore-gut மூன்குடல் 
Fossa குழிவு 

ovalis நீள்வளையக்குழிவு 
Fossiula சிறுகுழிவு 
Fourth ventricle நாலாம்மூளையறை 
Fovea centralis மையச்சிற்றிறக்கம் 
Fragmentation துண்டுதுண்டாக்கல் 

குன்னிச்சைவ £ழ்க்கை
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Frons 

Frontal bone 

Frontoparietal bone 

Fructose 

Frugivorous 

Fruit fly 

Function 

Fundus .. 

Fur 

Furca 

Furcula 

Fusiform 

G 

Gall bladder 

Gamete .. 

Gametocyte 

Gametogenesis 

Ganglion 

Gastric filament 

gland 

juice 
mill 

ridge 

vein .. 

Gastrocnemius 

Gastropod 

Gena 

Generation 

Gene 

Genetics 

Genital 

atrium 

fold .. 

pouch 

ridge 
vein 

Genitalia 

b
y
e
 

: 

அதல் 

அதலெலும்பு 
அதற்சுவரெலும்பு 
புருற்றோசு, பழவெல்லம் 

பழமுண்ணுின்ற 

பழலீ 

தொழில் 

அடிக்குழி 
விலங்குரோமம் 

கவர் 

இருமுனையுங்கூம்பிய 

பித்தப்பை 

புணரி 

புணரிக்குழியம் 

புணரிப்பிறப்பு 

இரட்டூ 

இரைப்பையிமை | 

இரைப்பைச்சுரப்பி 

இரைப்பைச்சாறு 

இரைப்பைத்திரிகை 
இரைப்டைப்பீடம் 

இரைப்பைநாளம் 

கணைக்காற்பெருந்தசை 

கத் திரப்பொட்டு 

கதுப்பு 

சந்ததி 
சந்ததிச்சுவடு 

பிறப்புரிமையியல் 

உற்பத்திக்குரிய, சனனி 

உற்பத் தியறை 
உற்பத்ிமடிப்பு 
உற்பத்திப்பை 

உற்பத்இப்பீடம் 
உற்பத்திநாளம் 

உற்பத்தியுறுப்புக்கள்
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English Tamil 

Genotype பிறப்புரிமையமைப்பு 

Genu முழந்தாள்வளைவு 
Genus சாதி ் 

Geological record புவிச்சரிதவியற்பதிவு 

Germ-cell . மூலவுயிர்க்கலம் 

Germ layer .... மூலவுயிர்ப்படை. 

Germ mother-cell மூலவுயிர்த் தாய்க்கலம் 

Germ plasm மூஒவுயிருரு 

Germinal epithelium மூலவுயிர்மேலணி 

Gestation சூல்கொள்ளல் 
period சூற்காலம் 

Gill பூ (மீன்) 
arch பூவில் 
Book எட்டூப்பூ 
cleft பூப்பிளவு 

 ந்ழ்ர்ணாம் வெளிப்பூ 
filament பூவிமை 
lamella பூமென்றட்டு 
parasite பூவொட்டுண்ணி 
pouch பூமடி 
ray .. பூக்கதுர் 
slit பூப்பிளவு 

Girdle வளையம் 
Pectoral மார்புவளையம் 
Pelvic இடுப்புவளையம் 

Gizzard அரைப்புப்பை, மீனிரைப்பை 
Gland சுரப்பி 
0100-0611 சுரகீகுங்கலம் 
Glandular cell ௬ரப்பிக்கலம் 
Glenoid cavity சண்ணக்குழி (தோள்) 

fossa கன்னக்குழிவு 
Glomerulus கலன்கோளம் 
010888 நாவுருமுளை 

Glossopharyngeal நாவுருதொண்டைகளுக்குரிய 
Glottis மூச்சுக்குமல்வாய் 
Glucose இராட்சைவெல்லம், குளுக்கோசு 
Glycerol இளிசரோல் 
Glycogen களைக்கோசன் 
Gnathobase தாடையடிமுனை 
Goblet cell 

கெண்டிக்கலம்



  

English Tamil 

Gonad சனனி 

Gonoduct சனனிக்கான் 

Graafian follicle இராபின்புடைப்பு 
Granular சிறுமணியுருவான 

Granule .. சிறுமணி . 

Green gland ப௪ஞ்சுரப்பி 

Gregarious கூடிவாழ்ன்ற 

Groin கவடு 

Groove தவாளிப்பு 

Ground substance அடிப்பதார்த்தம் 

மேம்... . பூச்சிக்குடம்பி 
Gubernacular cord ஆட்சிநாண் 

Gullet உணவுக்குழாய் 

Gut குடல் 

H 

Haemal arch குருதிவில் 

Haemocoel குருதிக்குழி 

Haemoglobin குரு ,இநிறச்சத்து: 

Haemophilia குருதியுறையாநோய் 

Hair மயிர் 

follicle மயிர்ப்படைப்பு 
papilla மயிர்ச்சிம்பி 

Hallux . தாற்பெருவிரல் 

Haltere சமநிலைப்படுத்திகள் 

Haploid ஒருதொகுதி : 

Hard palate வல்லண்ணம் 

Haversian canal | ஆவேசின்கால்வாய் 

Head தலை 

of femur தொடையெலும்புத்தலை 
of humerus புயவெலும்புத் தலை 

Hearing கேட்டல் 
Heart இதயம் 

beat இதயவடிப்பு 

Heel bone குதியெலும்பு 

Hemibranch அரைப்பூ 

Hemichordate அரைநாணான
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English Tamil 

Hepatic ஈரலுக்குரிய 
artery ஈரனாடி 
cell .. ஈரற்கலம் 
௦181 vein ஈரல்வாயில்நாளம் 
sinus ஈரற்குடா 
vein ஈரனாளம் 

Herbivorous இலையுண்ணாகன்ற 

Hereditary பரம்பரைக்குரிய 

Heredity பரம்பரை உரிமை 
Heritable பரம்பரையாகவருமியல்புடைய 
Hermaphrodite அலி, இருபாலான, இருபால் 

Heterocercal பலவினப்பகுஇவால் 
Heterodont பலவினப்பல்லுள்ள 
Heterogamete பலவினப்புணரி 
Heterogamy பலவினப்புணரியுண்மை 
Hexacanth அறுமுள்ளி, அறுமுள்ளுள்ள 

- Hexapod அறுகாலி 

Hind-brain பின்மூளை 
‘Hind-gut பின்குடல் 

Hip னு இடுப்பு 

Histology இழையவியல் 

Holobranch முழுப்பூ 

Holophytic தாவர முறைப்போசணையுள்௨- 
Holozoic விலங்குமுறைப்போசணையுள்ள 

Homocercal கவரில்வால், ஓரினப்பகு .இவால் 
Homodont ஒரினப்பல்லுள்ள 

Homeothermic ஒருவெப்பதிலையுள்ள 
Homologous அமைப்பொத்த 

Homology அமைப்பொப்பு 
Hormone தூண்டுமுட்சுரப்பு, ஓமோன் 
Horny கொம்புப்பொருளுள்ள 

Hast AG HSi yo 
Humerus 

புயளெலும்பு 
Hyaline cartilage பளிங்குக்கசிமிழையம் 

Hybrid கலப்புப்பிறப்பு 
Hydatid cyst நீர்ச்சிறைப்பை 
Hydra ஐதரா 

Hydroid 
ஒதராவுரு
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Hydrozoan ஐதரசோவாவைச்சேர்ந்த 

Hyoid உவையுருவான 
arch உவையுருவில் 

Hyoidean artery உவையுருநாடி ் 

Hyomandibular உவையுருக் £ழ்த்தாடையெலும்புகளுக் 
குரிய 

Hypapophysis உபவென்புமுளை 

Hypobranchial பூவின்மோன 

Hypoglossal nerve 

Hypopharynx 

Hypophysis மயிர் body) 

Hypostome : 

Tleo-colic valve 

Heum . 

1118௦ 

111010010௨ : 

lium 

Imaginal disc 

Imago 

Impulse 

Incisor 

Incomplete 

Incubation (adj.) 

Incubation (of eggs) 

Incus 

Infection 

Inferior jugular 

infundibulum 

Ingestion 

Inguinal 

Inheritance is 

Ink sac .. 

Inner ear 

Z 4——_J. N. B 65106 (4/57) 

நாவின்£ழ் நரம்பு, 12 ஆம் மண்டை 

நரம்பு 
தொண்டைக்&ழ் 

கீமுள்ளவளரி (பித்தூத் 'தாப்பொருள்) 

வாய்க்£ழ் 

சுருட்குடற்குறையிடைவாயில் 

சருட்குடல் 

LICL. TAGES Mu 

புடைதாங்கநொரி 

புடைதாங்கி 

விம்பவட்டத் தட்டு 

விம்பம் 

கணத்தாக்கம் 

வெட்டும்பல் 

முடிவுபெறாத 
நோயரும்புகாலம் 

அடைகாத்தல் 

பட்டடையுரு 

தொற்றுதல் 
8ழ்க்கமுத்துக்குரிய 

Lor Qe 
உட்செலுத்தல் 

கவட்டுக்குரிய 

தலைமுல றயுரிமை 
மைப்பை 

அ.கச்செவி



  

, English Tamil 

Innominate நிருநாமமான 
artery நிருநாமநாடி 

i bone நிருநாமவெலும்பு 
vein நிருநாமநாளம் 

Insect பூச்சி 

Insectivorous . பூச்சியுண்ணுகின்ற 

Insemination விந்துச்சேர்க்கை 

Artificial செயற்கை முறைவிந்துச்சேர்க்கை 

Insertion (of muscle) (தசையின்) இணைப்புப்புள்ளி 

Inspiration உட்சுவாசம் 

Insulin இன்சுலின் 

Integument «+ கவசம் 

Intercalar 2 - ; 

Intercalated 2] இடைப்புகுந்த 
Intercalary Growth இடைப்புகுந்த வளர்ச்சி 

intercellular கலத்திடையிலுள்ள 

Interclavicle சிறுசாலியிடையெலும்பு 

Intercostal ட முவுக்கடையான 

Interdependence (ட சர்வத 8113 ஒன்றையொன்று சார்ந்த 
plants) 

Intermediate இடைப்பட்ட 

Intermedium ea இடைநடூ எலும்பு 

Internal carotid artery .. உட்சிரசுநாடி 
ear .. , உட்செவி 
gill .. உட்பூ (மீன்) 
jugular vein உட்சமுத்துநாளம் 
119115 உண்டமூக்குத்துவாரம் 

secretion உட்சுரத்தல் 

Internasal septum உண்மூக்குப்பிரிசுவர் 

Inter-radial இடையாரைக்குரிய 

Inter-radius இடையாரை 

Interstitial சிற்றிடைவெளிக்குரிய 

Interventricular septum இதயஉறைப்பிரிசுவர் 

Intestinal , குடலுக்குரிய " 

Intestine குடல் 

Intracellular கலத்தகத்துள்ள 

Invagination உண்முகமடிப்புள்ள 

Invertase இன்வெட்டேசு, வெல்லம்மாற்றும் 

நொதிச்சத்து
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Invertebrate முள்ளந்தண்டில்லாத 

Involuntary muscle இச்சையின்றி இயங்குந்தசை 

Iodine அயடீன் 

Tris ms கதிராளி 

Irritability உறுத்துணர்ச்சி 

Ischiopodite இடைச்சந்துக்கான்மூட்டு 

Ischium . நாரியம் 

Islet Ana; 

Isogamete ஒத்தபுணரி 

Isolation தனிமையாக்கல் 

Iter வாய்க்கால் 

J 

Jaw a காடை 
Lower கீழ்த்தாடை 
Upper மேற்றாடை 

Jejunum ் இடைச்சிறுகுடல் 

Jelly-fish சொறிமுட்டை 

Joint மூட்டு 

Jugal கவெலும்பு 

Jugular கழுத்துக்குரிய 

K , 

Katabolism வெளியெறிகை 

Katadromous கடற்புறவோட்டமுள்ள 

Keel (Carina) ஏரா 

Keratin கொம்புமுதல், கெரற்றின் 

Kidney .. சிறுநீரகம் 

ட 

Labellum சிற்றுதடு 
Labial பிற்சொண்டுக்குரிய 

palp .. பிற்சொண்டுப்பரிசம் 

Labium பிந்சொண்டு 

Labrum முற்சொண்டு 

Labyrinth சிக்கல்வழி 

Lacrymal கண்ணிீர்க்குரிய
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LACTASE 

Lacteal 

Lactose 

Lacuna 

' Lamarckism 

Lamellibranch 

Large intestine 

Larva 

Laryngeal 

Larynx ள் 

Lasso cell 

Lateral .. 
abdominal vein 
ganglion 
line canal 

line canal system 

Laurer’s canal 

Layer 

Lecithin 

Lens 

Capsule 

Leucocyte 

Lienogastric artery 
vein .. 

Life cycle 4 தர 

Life-history xe i 

Ligament 

Ligula 

Limb 

girdle 

skeleton 

Lines of growth 

Lingual 

artery 

vein 

Linkage 

Lipase 

Lip ate 

Lithocyst 

இலற்றேசு, பானொதிச்சத்து 
பால்போன்ற, பாலுக்குரிய 
இலற்றோசு, பால்வெல்லம் 

கலனிடைக்குழி 
இலமாக்கன்கொள்கை 
இலமெல்லிபிராங்குப்பிராணி 
பெருங்குடல் 

குடம்பி 

குரல்வளைக்குரிய 

குரல்வளை 

எறிதடக்கலம் 

பக்கத் திற்குரிய 
பக்கவயிற்றுநாளம் 

பக்கத் திரட்டு 
பக்கக்கோட்டுக்கால்வாய் 
பக்கக்கோட்டுக்கால்வாய்த் தொகுதி 

உலோரரின் கால்வாய் 

படை 
இலசத்தின், வெண்கருக்கொழும்பு 

வில்லை 

வில்லையுறை 

வெண்குருதிக்குழியம் 

மண்ணீரலிரைப்பை நாடி 
மண்ணீரலிரைப்பை நாளம் 

வாழ்க்கைவட்டம் 

வாழ்க்கைவரலாறு 

இணையம் 

சிறுநா 

அவயவம் 

அவயவவளையம் 
அவயவவன்கூடு 

வளர்ச்சியெல்லைகள் 

நாவுக்குரிட 

தாதாடி 
நா நாளம் 

இணைப்பு 

கொழுப்புப் பிரிநொதிச்சத்து, இலைப் 
பேசு 

உதடு, சொண்டு 

கற்பை
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Liver ஈரல் ் 
fluke ஈரற்றட்டையன் 

Living வாழ்தல் 
Lobi inferiores எழ்ச்சோணைகள் 

Locomotion இடம்பெயர்தல், இடப்பெயர்ச்சி . 

Longitudinal நீளப்பக்கமான 

Louse பேன் 

Lower jaw Bid Seo 

Lumbar நாரி 

Lung அுரையீரல், சுவாசப்பை 

Lymph .. நிணநீர் 

capillary நிணநீர்மயிர்த்துளைக்குமாய் 
heart நிணநீரிதமம் 
nodule நிணநீர்ச்சிறுகணு 
sinus நிணநீர்க்குடா 
space நிணநீரிடைவெளி 

Lymphatic நிணநீர்க்குரிய 
system நிணநீர்த்தொகுதி 
vessel நிணநீர்க்கலன் 

Lymphocyte நிணநீர்க்குழியம் 

14 

Macrogamete பெரும்புணரி 

Macrogametocyte பெரும்புணரிக்கலம் 

Macronucleus பெருங்கரு 

Macrophage பெருந்தின்கலம் 

Macula .. பொட்டு 
lutea (விழித்திரை) மஞ்சட்பொட்டு 

Madreporite தாய்க்கற்றகடு 

Maggot உடம் 

Malar bone கதுப்பெலும்பு 

Male ஆண் 

Malleus சம்மட்டியுருவெலும்பு 

Malpighian body மல்பீசியின்டொருள் 
capsule மல்பீசியின் உறை 
layer மல்பீசிமின்படை 
tubule மல்பீசிமின் சிறுசுமாய் 

Maltase மோற்றேசு, மாப்பசை நொதகிச்சத்து 

Maltose மோற்றோசு, மாப்பசைவெல்லம்
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Mamma முலை 

Mammal முலையூட்டி 

Mammalian மூலையூட்டிக்குரிய 

Mammary gland 

Mandible 

Mandibular 

Mantle 

cavity 

Manubrium 

Marginal 

Marrow (of bone) 

Mast cell 

Mastication 

Mastoid 

Matrix 

Maturation 

Mature 

Maxilla 

Maxilla (ie. Maxillary appendage i 
invetebrates) 

Maxillary (bone) 

Maxilliped 

Maxillula ன 

Mechanism of inheritance 

Meckel’s cartilage 

Median 

Medulla 

oblongata 

Medullary 

Medullated nerve-fibre 

Medusa 

Medusoid 

Megagamete 

Megagametocyte 

Meganephridium 

Meganucleus 

Meiosis 

மூலைச்சுரப்பி, பான்மடிச்சுரப்பி 

இழ்த்தாடை, சிபுகம் - 

சிபுகத்துக்குரிய 

மென்மூடி, 
மென்மூடிக்குழி © 

பிடியுரு 
விளிம்புக்குரிய 

(எலும்பு) மச்சை 

அடி நாட்டக்கலம் 

மெல்லுதல் 
முலையுருவான 

தாயம் 

முதிர்வு 
முதிர்ந்த 
அனு 

அனு 

அனுவேலும்பு 
் அனுக்காலி 

சிற்றனு 
தலைமுறையுரிமைப்பொறிமுறை 

மெக்கெலின் கசியிழையம் 

நடுக்கோடு 

மையவிழையம் 

ட் தநீள்வளையமையவிழையம்' 

மையவிழையத்துக்குரிய 

மையவிழைய நரம்புநார் 

மெதூசா 

மெதூசாவுருவான 

பெரும்புணரி 

பெரும்புணரிக்கலம் 

பெருங்கழிநீரகம் 

பெருங்கரு 

ஒடூங்கற்பிரிவு
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Membrane, Alveolar பற்குமிமென்றகடு 
Articular மூட்டுமென்றகடு 
Basement அடித்தளமென்றகடுூ 
bone சவ்வெலும்பு : 
Cell கலமென்றகடு 
Foetal முதிர்மூலவுருமென்றகடுூ 
Mucous சிதமென்றகடு 

Nuclear கருமென்றகடுூ 
Shell ஒட்டுமென்றகடு 
Timpanic செவிப்பறைமென்றகடு 
Undulating அலையுருமென்றகடு 
Vitelline மஞ்சட்கருமென்றகடூ 
Wing சிறைமென்றகடு 

Membranous labyrinth மென்றகட்டூச்சிக்கல்வநி . 

Mendelism மென்டலின்கொள்கை 

Meninges FORLOLD 

Meninges (of brain) (மூளைச்) சருமம் 

‘Meninges (of spinal cord) (முள்ளந்தண்டுச்) சருமம் 

Meropodite தொடைச்சந்துக்கான்மூட்டு 

Mesenteron (mid gut) நடுக்குடல் 

Mesentery நடுமடிப்பு 

Mesethmoid bone நடுநெய்யரியெலும்பு 

Mesocuneiform இடையாப்புருவான 

Mesoderm இடைமு தலருகுப்படை 

Mesogloea இடைப்பசை 

Mesonotum .— இடைமுதுகு 
1465050118 இடையுடல் 

Mesosternum இடைமார்புப்பட்டை 

Mesothorax இடைமார்பு 

Metabolism சேர்க்கையெறிகை 

Metacarpal அனு_மணிக்கட்டுக்குரிய 

Metacromion அனுத்தோட்பட்டை 

Metamere அனு வளையவுரு 

Metameric அனுவளையவுருவான 

Metamerism அனு வளையவுருவாகுமுறை 

Metamorphosis உருமாற்றம், அனுமாற்றம். 

Metanotum கடைமுதுகு 

Metaphase அனுப்பிரிவு நிலை 

Metapophysis அனுவென்புமூளை
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Metasoma கடையுடல் 

Metasternum கடைமார்புப்பட்டை 

Metatarsal அனுக்கணுக்காலுக்குரிய 

Metathorax கடைமார்பு 

Metazoan கடைக்கலவுரு 

Microgamete நுண்புணரி 

Microgametocyte அண்புணரிக்குழியம் 

Micronucleus அண்கரு 

Mid-brain நடுமூளை 

Mid-gut 'நடுக்குடல் 

Middle-ear நடுச்செவி 

Migration வாழிடமாறல் 

Milk dentition பாற்பல்லமைப்பு 

‘Mineral salt கனிப்பொருளுப்பு, தாதுப்பொருளுப் 

Mite a5 சிற்றுண்ணி - 

rere division } இணழைகுருப்பிறிவு 

Mitral valve - இருகூர்வாயில் 

Molar tooth கடைவாய்ப்பல் (அரைக்கும்பல்) 
Mollusc மொலக்காப்பிராணி 

Monecious ஒரில்லமுள்ள 

Monophyodont ஒருமுறைபல்முளைக்கன்ற 

Morphology உருவவியல் 

Mosaic சித்திரவடி.வு 

Moth அந்து 
Mother-of-pearl சிப்பியகவொளிரி 

Motor fibre இயக்குதார் 

nerve இடக்குநரம்பு 

neuron இயக்குநரம்புக்கலம் 

Moulting (கவசங்) கழ்ற்றல் 
Mouth வாய் 

Mucous .. சீதத்துக்குரிய 
membrane சீதமென்றகடு 

Mucus .. சீதம் 

Multicellular பல்கலமுள்ள 

Muscle fibre தசைநார் 
Muscle .. ar BOF



  

English Tamil 

Muscular தசைசெறிந்த 

Musculi papillare சிம்பியுருத்.தசை 
Musculo-cutaneous தோற்றசை 
Mushroom-shaped gland காளானுருவச்சரப்பி 
Mussel கருதீலச்சிப்பி 
Mutation விகாரம் 

theory . விகாரக்கொள்கை 

Mutant விகாறி 

N 

Nacre சிப்பியகவொளிரி 

Nacreous சிப்பியகவொளிரிக்குரிய 
Nail நகம் 

Naris மூக்குத்துவாரம் 
Nasal cavity மூக்குக்குழி 
Nasal மூக்குக்குரிய, மக்கெலும்பு 
Natural wes இயற்கையான 
Nematoblast (Cnidoblast) அழன்மொட்டு 

Nematocyst (Cnidocyst) அழன்மொட்டுப்பை 
Nematode இழைப்புழு, வட்டப்புமு 
Neoteny நீள்யெளவனதிலை 
Nephridiopore கழிதீரகறுண்டுளை 
Nephridiostome -  கழிதீர கவாய் 

Nephridium eB Bretb 

Nerve நரம்பு 
cell நரம்புக்கலம் 
cord. நரம்புநாண் 

fibre நரம்புநார் 

Nervous layer நரம்புப்படை 
system நரம்புத்தொகுதி 
tissue நரம்பிழையம் 

Neural arch நரம்புவில் 
canal ரம்புக்கால்வாய் 

crest நரம்புச்சி 

plate நரம்புத்.தட்டூ 
spine நரம்புமுள் 

Neuromast organ நரம்புத் திடருறுப்பு 

system நரம்புத்திடர்த்தொகுதி 
Neuron நரம்புக்கலம்
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Odontoid process 

Odontophore 

Oesophageal 

Oesophagus 

Oestrous cycle 

Oil gland 

English Tamil 

Neuropodium நரம்புச்சோணை 

Nictitating membrane .. சிமிட்டுமென்றகடுூ 

Nipple முலைக்காம்பு 

Nitrogenous நைதரசனுக்குரிய 

Node கணு 

Nomenclature பெயரீடு 
Binomial இருசொற்பெயாரீடூ . 

Nose... மூக்கு 

Notochord மூதுகுநாண் 

Notopodium முதுகுச்சோணை 

Notum. .. முதுகுப்பகுதி 

Nuchal பிடருக்குரிய 

Nuclear கருவுக்குரிய 

Nucleolus கருவின்கரு 

Nucleoplasm கருக்கலவுரு 

Nucleus ௧௫௬ 

Nuptial flight கலவிப்பறப்பு 
pad கலவிச் சும்மாடூ 

Nutrition போசணை 

Nymph அணங்குப்புழு 

Oo 

Oblique muscle சரிவானதசை 

Obturator foramen நெருங்கற்குடையம் 

Occipital பிடரெலும்பு 
condyle பிடரெலும்புக்குமிழ் 

Ocellus சிறுகண் 

Octopod எண்காலி 

Octopus அட்டபாதம் 

Oculomotor விழிமியக்கி, விழிமியக்குசன்ற 

பல்லுருமுளை 
பல்தாங்க 

களத்துக்குரிய 

களம் 

காமவெப்பவட்டம் 

எண்ணெய்ச்சுரப்பி
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Cilecranon fossa முழங்கைத் தலைக்குழிவு 
process முழங்கைத் தலைமூளை 

Olfactory capsule மணறுகர்ச்சியுறை 
Olfactory lobe மண ுகர்ச்சிச்சோணை 

cell மணருகர்ச்சிக்கலம் 
nerve மணறுகர்ச்சிநரம்பு 
organ மணறுகர்ச்சியுறுப்பு 
peduncle மண நுகர்ச்சித தண்டடி 
pit மணறுகர்ச்சிக்குழி 
880 மாணறுகர்ச்சிப்பை 
tract மணறுகர்ச்சிச்சுவடு 

Omasum துந்தம் 6 ம் இரைப்பை), 

Ommatidium சிறுகண், கண்மூலகம் 

Ommatophore கட்கொம்பு 

Omnivorous அனைத்துமுண்ணுன்ற 

Ontogeny வியத்திவாலாறு 

Oocyst புணரிக்கலச்சிறைப்பை 

0௦016 முட்டைக்குழியம் 

Oogenesis மூட்டையாக்கம் 

Operculum முடியுரு 

Ophthalmic கண்ணுக்குரிய 

Opisthocoelous பின்குழிவான 

Optic பார்வைக்குரிய 

Oral cone . வாய்க்கூம்பு 
groove வாய்த்தவாளிப்பு 
hood வாய்க்கவிப்பு 
lobe வாய்ச்சோணை 
sucker வாயுறிஞ்சி 

Orbitosphenoid அதலாப்பிடையம் 

Orbit சுற்றீயம் 

Order கோத்திரம் 

Organ உறுப்பு 

Organic சேதனவுறுப்புக்குரிய 

Origin of life உயிருற்பத்தி 
of muscle துசையினாரம்பப்புள்ளி 

of species இனவுற்பத்தி 
Oro-nasal வாய்மூக்கணைக்கின்ற 

Orthogenesis குறித்தமாறற் பிறப்பு 
Os innominatum நிருதாமவென்பு 

Os magnum பேரென்பு 

Osmo-regulation சவ்வூட்பரவற்சீராக்கல்
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English Tamil 

Osmosis சவ்வூடேரவல்” 

Osphradium ' கடுமணவுணரி 

Ossicle, Ambulacral குழாய்க்காற்சிற்றெலும்பு 
Auditory செவிச்சிற்றெலும்பு 

Ossification என்பாக்கல் 

Osteoblast என்பாக்குகலம் 

0216001951 என்புடைக்குங்கலம் 

Ostium வாயுரு 

Otolith செவிக்கல் 

Ovarian funnel சூலகப்புனல் 

Ovary சூலகம் 

Oviducal சூலகக்கானுக்குரிய 

Oviduct சூலகக்கான் 

Oviparous முட்டையிடூன்ற 

Oviparity முட்டையிடுதன்மை 

Ovipositor சூலிடப்படுத்தி 

Ovisac சூற்பை 

Ovum சூல் 

Oxidation ஒட்சியேற்றம் 

Oxyhaemoglobin ஒட்சிக்குருஇிநிறச்சத்து 
. Oxyntic cell அமிலமாக்குங்கலம் 

P 

Paired fins சோடிச்செட்டை 

Palaeontology கற்சுவட்டியல் 

Palate. அண்ணம் 

Hard வல்லண்ணம் 
Soft மெல்லண்ணம் 

Palatine அண்ணத்துக்குரிய 
bone அண்ணவெலும்பு 

Pallial line ஆவரணக்கோடு 

Pallium ஆவரணம் 

Palmar அங்கைக்குரிய 
Palmate அங்கையுருவான 
Palpal organ பரிசவுறுப்பு 

Palpifer பரிசந் தாங்க 

Palp பரிசம்
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English » Tamil 

Pancreas . “5 ne சதையச்சுரப்பி £ 
Pancreatic duct சதைக்கான் 

juice as ++ சதைச்சாறு 
Papilla சம்பி 

Paraglossa புடைநாவுருமுளை 

Parapodium புடைக்கால் 

Parasite ஒட்டுண்ணி 

Parasitism ஒட்டுண்ணியியல்பு 

Parasphenoid புடையாப்பெலும்பு 

Parathyroid புடைக்கேடயச்சுரப்பி 

Parenchyma an * “ee புடைக்கலவிழையம் " 

Parenchymatous tissue புடைக்கலவிழையம் 

Parietal சுவருக்குரிய 

bone சுவரெலும்பு 
Parotid gland கன்னவுமிழ்நீர்ச்சுரப்பி 

Pars பகுதி 
Partes பகுதிகள் 

Parthenogenesis கன்னிப்பிறப்பு 
Artificial செயற்கைமுறைக்கன்னிப்பிறப்பு 

Parturition ஈனுதல் 
Patagium தோற்செட்டை 

Patella மூட்டுச்சில் 

Pathetic nerve உணர்ச்சிநரம்பு 

Pathogenic தோய்விளைவிக்கன்ற 

Pecten சீப்புரு 

Pectoral மார்புக்குரிய 

fin மார்புச்செட்டை 
girdle மார்புவளையம் 

16007 விரத மார்புத்தசை 

1601௦௮ சிற்றடி. 

Pedicle சீறடி. 

Pedipalp உணரடி 
Peduncle க +. தண்டடி 
Pellicle , Bs +) சருமம் 
Pelvic இடுப்புக்குரிய 

Pelvie fin இடுப்புச்செட்டை 

girdle இடுப்புவளையம் 
vein இடிப்புநாளம் 

Pelvis இடுப்பு ; 
ஆண்குறிக்குரிய Penial



42 

  

English Tamil , 

Penis ° ஆண்குறி 
Pentadactyl ஐலிரன்முடிபுள்ள 

Pepsin பெச்சின் 

Peptic cell பெச்சின்கலன் 
gland பெச்சின்சுரப்பி 

Pereiopod நடக்குங்கால் 

Pericardial இதயவறைச்சுற்றுச்சவ்வுக்குரிய 

Pericardium இதயவறைச்சுற்றுச்சவ்வு 

Periosteum என்புசற்றி 

Periostracum ஒட்டுச்சுற்றி 

Peripheral nervous system சுற்றயல்நரம்புத்தொகுதி 

Periplast FDOUNS QG 

Perisarc பரிசதை 

Peristalsis சுற்றுச்சுருக்கு 

Peristomium 
Peristome ] வாயபல் 

Peritoneal சுற்றுவிரிக்குரிய 

Peritoneum சுற்றுவிரி 

Permanent dentition நிலையானபல்லமைப்பு 

Per-radial ஊாடாரைக்குரிய 

Per-radius ஊடாரை 

Pes உட பாதவுரு 

Petrifaction கல்லாதல் 

Phagocyte தின்கலக்குழியம் 

Phalanx விரற்றுண்டம் 
Pharyngeal தொண்டைக்குரிய 

Pharyngobranchial தொண்டைப்பூவுக்குரிய 
Pharynx தொண்டை 
Phenotype தோற்றவமைப்பு 
Photoreceptor ஒளிவாங்இ 
Photosynthesis ஒளித்தொகுப்பு 
Phrenic 'மென்றகட்டிடத் இலுள்ள 
Phylogeny +. சாதிவரலாறு 

Phylum தொகுதி 

Physical factor பெளதிகக்காரணி 
Physiological உடற்றொழிலுக்குரிய 
Physiology உடற்றொழிலியல்
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' English Tamil 

Pia mater e+ மென்றாமி: 

Pigment Booties 

Pineal body . கூம்புருப்பொருள் 

Pinna... சோணை 
of ear காதுச்சோணை 

Pith or medulla மையவிழையம் 

Pituitary கபச்சுரப்பி 

Placenta சூல்வித்தகம் 
Allantoic பாயப்பைச்சூல்வித்தகம் 

Placoid scale தட்டச்செதில் 

Plankton நீரிலலையுமுயிர், பிளாந்தன் 

Plantar உள்ளங்காலுக்குரிய 

Plantigrade உள்ளங்காலால் நடக்ன்ற 

Plasma தஇிரவவிழையம் 

Plastid உருமணி 

Plastron -  மார்புப்பரிசம் 

Plate தட்டு 

Pleopod நீந்துங்கால் 

Pleura நெஞ்சுக்கூட்டுச்சவ்வு 

Pleural . நெஞ்சுக்கூட்டுச்சவ்வுக்குரிய 

Pleurobranch நெஞ்சுக்கூட்டுப்பூ 

Pleuron பாரிசப்பட்டை 

Plexus பின்னல் 

Podobranchium காற்பூ 

Podomere -+ கான்மூட்டு 

Poikilothermic மாறுவெப்பநிலையுள்ள 

Poison gland ° நச்சுச்சுரப்பி 

Polian vesicle போலியின் கொப்புளம் 

Pollex பெருவிரல் 

Polyembryony பலமூலவுருகொள்ளுதன்மை 

Polymorphic பலவுருத்தோற்றமுள்ள 
Polymorphism பலவுருத்தோற்றம் 
Polyphydont பன்முறைபல்லமைப்பு 

Polyploidy பலதொகுதியாகும் இயல்பு 
Polyp பொலிப்பு 
Pore இல்லி 
Portal circulation வாயிற்சுற்றோட்டம் 

system வாயிற்றொகுதி 
vein ve i வாயினாளம்
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English Tamil 

Post-axial அச்சின் பின்புறமான 

Post-anal spine குதத்தின் பின்புறமுள் 

Posterior பிற்பக்கமான 

Post-frontal அதலின் பின்புறமான 

Post-narial 8 © மூக்கன்பின்புறமான 

Postpatagium --° மின்றோற்செட்டை 

Postzygapophysis பின்னுகவென்புமுளை 

Pre-axial அச்சின்முன்புறமான 

Prechordal நாணினமுன்புறமான 

Precoracoid முன்காக்கையலகுரு 

Precoxa முன்னரைச்சந்து 

Prefrontal அதலின்முன்புறமான 

Prehallux or calear காற்பெருவிரலின்முன்முளை 

Premaxilla மூன்னணு 

Premolar முன்கடைவாய்ப்பல் 

Preoral .. வாயின்முன்னான 

Prepatagium தோற்செட்டைமின்முன்னான 

Presphenoid முன்னாப்பெலும்பு 

Pre-zygapophysis முன்னுகவென்புமுனை 

Primary .. முதலான 

Primaries முூதற்சிறைகள் 

Primate .. உயர்விலங்கு 

Primitive ஆதியான, மூலமான 

Primordial முதலான 

‘Principle . தத்துவம் 

Prismatic அரியவுருவான 

Proboscis தும்பிக்கை 

Process .. முறை 

Process (i.e., a projection, 8௦.) முளை 

Procoelous முன்குமிவான 

1102101115 விருத்தி உடன்மூட்டு 
Proleg பொருத்தில்கால் 

Pronotum முதன்முதுகு 

Pro-otic . காதுமுதலென்பு 

Prophase 
முற்பிரிவுநிலை
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Psalterium (in ruminants) 

Pseudobranch 

Pseudopodium 

Pterygoid 

Pterylae 

Ptyalin 

Pubic symphasis 

Pubis 

Pulmo-cutaneous 

Pulmonary 

Pulmonate 

Pulp 

Cavity 

Pulvillus 

Pupa 

Pupil 

Pygidium 

Pygostyle 

Pyloric .. 

Orifice 

sphincter 

Pylorus . 
Z 5——J. N. B 65106 (4/57) 

English Tamil 

Propodite பாதச்சந்துக்கான்மூட்டு 
Prosoma ழூதலுடல் 
Prostate gland முன்னிற்குஞ்சுரப்பி 
Prosternum முதன்மார்புப்பட்டை 
Prostomium வாய்முன் 
Protease புரத்தியேசு, புரதநொடிச்சத்து 
Protein புரதம் 
Prothorax முதன்மார்பு 
Protochordate மூலநாணுள்ள 
Protoplasm முதலுரு 
Protopodite முதற்கான்மூட்டு 
Protozoan SHEVA 

_Protractor muscle விரிதசை 
Proventriculus புசோதரம் 

துந்தம் (மூன்றாம் இரைப்பை) 

போலிப்பூ 

போலிக்கால் 

இறக்கையுரு என்பு 
சிறைச்சுவடு 

கயலின், உமிழ்நீர்நொதி 

பூப்பெலும்பொட்டு 

பூப்பெலும்பு 

சுவாசப்பைதோல்களுக்குரிய ' 

சுவாசப்பைக்குரிய 

சுவாசப்பையுருவுள்ள 

மச்சை 

மச்சைக்குழி 

இண்டு. 
கூட்டுப்புழு 

கண்மணி 

ஒடுக்கவெச்சம் 

எச்சக்கம்பம் 

குடல்வாய்க்குரிய 

குடல்வாய்விவரம் 

குடல்வாய்ச்சுருக்கி 

குடல்வாய்
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English Tamil 

Qa 

Quadrate நாற்புடையம் 
Quadrato-jugal நாற்புடைநுகவெலும்பிணேயம் 

Quill feather காம்பிறக்கை 

௩ 

Race குலம் 
Rachis இறக்கைமேற்றண்டு 
Radial ஆரைக்குரிய 

symmetry ஆரைச்சமச்சீர் 
Radiale .. ஆரைத்தொடுவை 
Radio-ulna ~~ ஆரைச்சீரை 
Radius (bone).. ஆரை முன்னங்கையெலும்பு 

Radula : வறு 
Recapitulation theory .. பரம்பரைபின்பற்றற்கொள்கை 
Receptaculum seminis .. விந்துவாங்இ 

ovorum. சூல்வாங்இ 
Receptor வாந்இ 

Recessive பின்னிடைன்ற, பின்னிடைவு 
Rectal நேர்குடலுக்குரிய 
Rectum .. நேர்குடல் 
Rectus (muscle) நேர்த்தசை 
Recurrent மீண்டு மீண்டும்வரு$ன்ற 
Reduction division ஒடங்கற்பிரிவு 
Reflex action இச்சையில்விளைவினை 

are இச்சையில்வில் 
Regeneration புத்துயிர்ப்பு 
Renal சிறுநீரகத்திற்குரிய 

artery சிறுநீரகநாடி 
portal vein சிறுநீரகவாயினாளம் 
portal system சிறுநீரகவாயிற்றொகுதி 
tubule சிறுநீரகச்சிறுகுமாய் 
vein சிறுநீரகநாளம் 

Rennin 
"இரெனின், (ஓட்டி)
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இ 

English . Famil 

Reproduction இனம்பெருக்கல் 
Asexual கலவிமில்முறையினம்பெருக்கல் 
Sexual கலலிமுறையினம்பெருக்கல் 

Reproductive இனம்பெருக்குன்ற 
system இனம் பெருக்கற்றொகுதி 

Reptile நகருயிர் 

Reservoir சேமிப்புக்கலம் 

Respiration சுவாசம், சுவாசித்தல் 
Anal குதச்சுவாசம் ' 

Respiratory tissue சுவாசவிழையம் 

Response தூண்டற்பேறு 
Reticular சிறு வலையுருவான 

Reticulum Ao வலைவமிறு (இரண்டாம் 
இரைப்பை) 

Retina விழித்திரை 
Retinal .. விழித் திரைக்குரிய 

Retractor இழுதசை, இழுவை 

Rhinal மூக்கற்குரிய 

Rib ‘a விலாவெலும்பு 
False பொய்விலாவெலும்பு 
Floating மிதக்கும்விலாவெலும்பு 

Rodent a கொறியுயிர் 

Rods and cones (of the eye) கோல்களுங்கூம்புகளும் 

Root வேர் 

Rosette .. சதபத்திரவுரு 
Rostellum சஞ்சு 

Rostral அலகுருமுளைக்குரிய 

Rostrum அலகுருமுளை 

Rudiment வளர்ச்சியிலி 

Rudimentary வளர்ச்சியடையா உறுப்புக்குரிய 

structure வளர்ச்சியடையா உறுப்பமைப்பு 

Rumen அசையூண்வயிறு (மூதலிரைப்பை) 

Sac (Saccus) பை 

Air .. காற்றுப்பை 

Sacculus சிறுபை 

Sacral இருவெலும்புக்குரிய 

- plexus இருவெலும்புப்பின்னல்
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English Tamil 

Sacrum SGOar gyi} 

Salinity உவர்த் தன்மை 

Saliva உமிழ்நீர் 

Salivary உமிழ்நீருக்குரிய 
Saprophyte அமுகல்வளரி 
Saprophytic அழுகல்வளரிக்குரிய 
Sarcolemma குசைநாருறை 

Sarcoplasm ,தசையரு 

Sartorius சப்பணத்தசை 

Scala media இடையேணிக்கால்வாய் 
tympani செலிப்பறையேணிக்கால்வாய் 
vestibuli ,தலைவாமிலேணிக்கால்வாய் 

Scale அளவுத்திட்டம் 

Scale (of fish) செதில் 

Ctenoid சீப்புருச்செதில் 
Cycloid வட்டவுருச்செதஇில் 
Placoid தட்டச்செதில் 

Scalp தலைத்தோல் 
Scalpel ஆய்கத்தி 
Scaphognathite ஒடத் தாடை 

Scapula . தோட்பட்டையெலும்பு 
Sciatic கடிக்குரிய 
Sclerite .. வன்கோது 

Sclerotic layer வன்கோதுப்படை 
Scolex &டகச்சென்னி 
Scroll bone சுருளென்பு 

Scrotal sac ] ப்பை 
Scrotum 

Scutellum சிறுகேடயம் 
Scutum .. கேடயம் 
Sea-urchin கடன்முள்ளி 
Sebaceous gland நெய்ச்சுரப்பி 
Secondaries வழிச்சிறைகள் 
Secondary துணையான, வழிவந்த 
Secretion சுரப்பு, சுரத்தல் 

External வெளிச்சுரப்பு 
Internal உட்சுரப்பு 

Secretory சுரக்குந்தன்மையுடைய
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English Tamil 

Sedimentary rock வண்டற்பாறை 

Segment துண்டு ௨ 

Segmentation துண்டுபடல் 

Segregation துனிப்படுத்துகை 
of characters பண்புதனிப்படுத்துகை 

Selection தேர்வு 

Selfing தானாகக்கருக்கட்டல் 

Semen சகலம், வீரியம் 

Semi-circular canal 

Semilunar valve 

Seminal fluid 

funnel 

groove 

vesicle 

Seminiferous tubule 

Semi-permeable — 

Sense capsule 
organ 

Sensilla 

Sensitive spot 

Sensitivity 

Sensory 

Septal 

Septum .. 

Serum 

Sesamoid bone 

Seta (Chaeta) 

Setal 

Sex 

Chromosome 

gland 
hormone 

inheritance 

linked character 

organ 

Sexual cycle 

dimorphism 

reproduction 
rhythm 

அரைவட்டக்கால்வாய் 

அரைமதிவாயில் 

சுக்கலப்பாயம் 

சுக்லைப்புனல் 
சுக்லைத் தவாளிப்பு 
சுக்கலப்புடகம் 

சுகிலைச்சிறுகுமாய் 

ஒருபங்கூடுசெல்லவிடூன்ற 

புலனுறை 
புலனுறுப்பு 

சிறுபுல(-றுப்பு 
உணரிடம் 

உணர்திறன் 

உணர்ச்சிக்குரிய 

பிரிசுவருக்குரிய 

பிரிசுவர் 

நீர்ப்பாயம் 

எள்ளுருவெலும்பு 

சிலிர்முள் 

கிலிர்முள்ளுக்குரிய 

பால் 

பால்காட்டும் நிறவுரு 
பாற்குறிச்சுரப்பி 
பாற்குறித்தாண்டுமுட்சுரப்பு 
பாலிணைந்த தலைமுறையுரிமை 
பாலிணைந்தபண்பு 

பாற்குறி 
பாலுக்குரியவட்டம் 

பாலீருருவுடைமை 
கலவிமுறையினம்பெருக்கல் 
பாற்சந்தம்
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English Tamil 

Shank கீழ்க்காலெலும்பு 

Shark சுறு 

Shell ஓடு 
gland , ஓட்டுச்சுரப்பி 
membrane ஒட்டுமென்றகடூ 

Shield பரிசை 

Shrew மூஞ்சூறு 

Sight பார்வை: : 

Sigmoid 6 “௭௪௪” வுருவான 

Signet ring stage 

Silk-worm moth 

Simple epithelium 

Sinistral 

Sino- (Sinu-) 

‘Sino-auricular aperture 

Sinus 

venosus 

Siusoid 

Siphon 
Exhalant 

Inhalant 

Respiratory 

Siphonoglyph 

Skeletal 

Skeletogenous 

Skeleton 

Skin 

Skull 

Sleepy sickness 

Sleeping sickness 

Slipper animalcule (Paramecium) 

Small intestine 

Smooth muscle 

Social insect 

Socket 

Soft palate 

Solar plexus 

Somatic 

முத்திரைமோதிர நிலை 

பட்டுப்புமுவந்து 
கனிமேலணி 

இடஞ்சுழியான 

குடாவுக்குரிய, சமினோ 

குடாச்சோணைத்துவாரம் 

குடா 
நாளக்குடா 

குட்வு 
ஒட்டுகுமாய், நீரிறக்க 
வெளியோட்டுகுழாய் 
உள்ளோட்டுகுழாய் 
சுவாசவோட்டுகுழாய் 

ஒட்டுகுமாய்த்தவாளிப்பு 

எலும்புக்கூட்டுக்குரிய, வன்கூட் டுக்குரிய 

எலும்புக்கூடாகன்ற, வன்கூடாஅன்ற 

வன்கூடு, எலும்புக்கூடு 

தோல் 

கலையோடு 

சோம்பல்வியாதி 

உறங்கும்வியாதி 

> GGG நுண்விலங்கு (பரமீசிடம்) 

சிறுகுடல் 

மழமழப்பானதசை 

சமூகவாழ்க்கைப்பூச்சி 

தாங்குகுழி 
மெல்லண்ணம் 

சூரியபின்னல் 

உடலுக்குரிய
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English 

Somite ke உடற்றுண்டம் 

Special creation, Theory of சிறப்புப்ட டைப்புக்கொள்கை 
Species இனம் 

Sperm sac Ms sie 
mother cell விந்துத் தாய்க்கலம் 

Spermary விதை 

Spermatheca _ விந்துவாங்்க 

Spermatid விந்தாகுகலம் 

Spermatocyte விந்துக்குழியம் 

Spermatogenesis வித்தாக்கம் 

Spermatogonium வித்துத்தாய்க்கலம் 

Spermatophore .  விந்துதாங்க 

Spermatozoon வித்து ் 

Spermotheca விந்துவாங்$ 

Sphenoid bone ஆப்புருவெலும்பு 

Sphenoidal ஆப்புருவான 

Sphincter இறுக்கி 

Spicule *e ுண்கூர் 

Spinal (re vertebral column) முள்ளந்தண்டுக்குரிய 

Spinal (re Spinal cord.) முண்ணாணுக்குரிய 
cord 2 முண்ணாண் 

Spindle கதிர் 
attachement கதிர்த்தொடுப்பு 

Spine (Vertebral colum) முள்ளெலும்பு 

Spine முள் 

Spiniferous முள்ளுள்ள 

Spinneret பின்னி 

Spinning gland பின்னற்சுரப்பி 

Spinule சிறுமுள் 

Spiracle . சுவாசத்துவாரம் 

Spiral சுருளி, சுருளியுருவான 

valve சுருளிஉாயில் 

Spleen மண்ணீரல் 

Splenic மண்ணீரலுக்குரிய 

Sponge கடற்பஞ்சு 

Spongy கடற்பஞ்சின் இயல்புடைய 

Spontaneous generation தானாகத்தோன்றும் பிறப்பு
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Stratified epithelium 

Stratum 

corneum 

granulosum 

Malpighii 

Striated border 

muscle 

Striped muscle 

Strobilation 

strobila 

Structure 

Struggle for existence .. 

Subclavian 

Sub--mandibular 

Sub-maxillary 

Spore வித்தி 

Sporoblast லித்இக்கலம் ' 

Sporocyst வித் இச்சிறைப்பை 

Sporogony வித்குப்பிறப்பு 

Spur (Calcaneum) குதிக்காலெலும்பு 

Squamosal செதிளென்பு 

Squamous epithelium செதிண்மேலணி 

Stapes ஏந்தியுரு, 
Starfish நட்சத்திரம் 

Statocyst நிலைச்சிறைப்பை 

Statolith நிலைக்கல் 

Stellate உடூவுரு 

Sternal மார்புக்குரிய 

Sternebra மார்பெலும்பு 

‘Sternum மார்புப்பட்டை 

Stigma குறி 

Stimulus தூண்டி, தூண்டல் 
Stipes அனுத்தண்டு, சிறுகற்கள் 
Stomach இரைப்பை 

Stomatogastric வாயிரைப்பைகளுக்குரிய 
Stomium வாய் 
Stone canal கற்கால்வாய் 

படைகொண்டமேலணி 

படை 

கொம்புப்பொருட்படை 

சிறுமணிப்படை 

மல்பீசிமின்படை 

வரிவிளிம்பு 

வரித்தசை 

8ற்றுத்தசை 
அண்டூபட்டுஇனம்பெருக்கல் 

உடன்மூட்டுத்தொடர் 

அமைப்பு 

வாழ்க்கைப்போர் 

காறையெலும்பின் €ீமுள்ள 

சிபுகத்தின் கீழுள்ள 

சிபுகத்தின்€முள்ள
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Sub-neural HrnenSiperen 

Sub-oesophageal களத்தின்€ீமுள்ள 

Subscapular தோட்பட்டையெலும்புக்குக்கமுள்ள 

Subterranean SouMcnBipcirar 
Subumbrella உட்குடை 

Succus entericus குடற்சாறு 

Sucker உறிஞ்சி 

Sucrose 

Sudoriferous gland 

Suleus (of brain) 

Superposition 

Supporting cell 
tissue 

Supra-angular ‘ 

Supra-branchial chamber 

Supra-dorsal 

Supra-intestinal 

Supra-labial 

Supra-occipital 

Supra-occular 

Supra-orbital 

Supra-pharyngeal 

Supra-renal 

Supra-scapula 

Supra-temporal ் 

Survival of the fittest .. 

Suture (of bones) 

Sweat gland 

Sylvian fissure 

Symbiont 

Symbiosis 

Symmetry, Bilateral 
Radial 

Sympathetic 

Symphysis 

Synapse 

Syncytium 

கரும்புவெல்லம், சுக்குறோசு 

வியர்ச்சுரப்பி 

(மூளை) தவாளிப்பு 

மேற்பொருத்துமக 

தூாங்குங்கலம் 

தாங்குமிழையம் 

கோண என்புக்குமேலான 

பூவுக்குமேலான அறை 

முதுகுக்குமேலான 

குடலுக்குமேலான 

பிற்சொண்டுக்குமேலான 

மேற்பிடரெ லும்பு 

மேற்கண்ணுக்குரிய 

கட்குழிக்குமேலான 

. தொண்டைக்குமேலான 

சிறுநீ ரகத் துக்குமேலான 

மேற்றோட்பட்டையெலும்பு 

மேற்கன்னத்துக்குரிய 

குக்கன பிமைத்துவாழ்தல் 

அசைவில்பொருத்து, ஒட்டு 

வியர்ச்சாப்பி 

சில்வியன்பிளவு 

கொடுத்துவாங்கி 

கொடுத்துவாங்குமியல்பு 

இருபுடைச்சமச்சீர் 

ஆரைச்சமச்சிர் 

பரிஇன்ற 

என்பிணைப்பு 

நரம்பிணைப்பு 

பலகருமுதலுரு
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Syndactyly விரலிணைப்புள்ள 

Syngamy புணரிச்சேர்க்கை 

Synovial மூட்டுக்குரிய 
fluid (Synovia) மூட்டுறைப்பாயம் 

System முறை, தொகுதி 

Systematic முறையான-தொகுதியான 

Systematics தொகுதிமியல் | 

Systemic aorta தொகுஇப்டெ ருநாடி 
arch தொகுதிவில் 

circulation தொகுகுிச்சுற்றோட்டம் 
trunk தொகுதிமூலம் 

Systole இதயச்சுருக்கம் 

T 

Tactile cell தொட்டூணர்கலம் 

Tadpole வாற்பேய் 

stage வாற்பேய் நிலை 

Tail வால் 
feathers வாற்சிறகுகள் 

Tape-worm நாடாவுருப்புழு 

Tarsal bone . கணுக்காலெலும்பு 
Tarsale காற்குமைச்செலும்பு, பாதவெலும்பு 

Tarso-metatarsus கணுக்காலனு வெலும்பு 

Tarsus கணுக்காற்றட்டு, குல மச்சுத்துண்டம் 

Taste சை 
bud சல வயரும்பு 

Taxonomy பாகுபாட்டியல் 

Teat முலைக்காம்பு 

Tegmen (Tegumen) மூடுபடை 

Telophase ஈற்றுப்பிரிவு நிலை 

Telson புச்சம் 

Temperature வெப்பநிலை 

Temporal bone கடைநுதலெலும்பு 

Tendon சிரை 

Tentacle பரிசக்கொம்பு 
Tentaculated உணர்கொம்பான 

Tergum முதுகுப்பட்டை
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» Toxin 

English Tamil 

Termite — க் ++ கறையான் 

Terrestrial நிலத்தில்வாமுசன்ற 

Tertiaries புடைச்சிறைகள் 

Testis விதை 
sac விதைப்பை 

Thalamus உள்ளறை, பரியகம் 

Thecodont குழிகளிற்பல்லுள்ள 

Thigh தொடை 
bone தொடையெலும்பு 

Thoracic நெஞ்சறைக்குரிய 

Thorax டு 'நஞ்சறை 

Thrombin துரம்பின் 

Thrombocyte குருத்தித்தட்டு 

Thymus £ழ்க்கழுத்துச்சுரப்பி 

Thyroid கேடயச்சுரப்பிக்குரிய 

cartilage கேடயக்கசிமிழையம் 

gland கேடமச்சுரப்பி 

Thyroxine . தைரொட்சின் 

Tibia கணுக்காலுள்ளெலும்பு 

Tiba (in insects) கணுக்கால் 

Tibiale கணுக்காலுள்ளெலும்புத்தொடுவை 

Tibio-fibula கணுக்காற்கீழ்க்கால் 

Tibio-tarsus கணுக்கான்மேற்கால் 

Tick உண்ணி 

Tissue இழையம் 

‘Adipose கொழுப்பிழையம் 

Areolar சிற்றிடவிழையம் 

Connective இணையிழையம் 

Epithelial புறவணியிழையம் 

Fibrous நாரிழையம் 

Nervous a vit நரம்பிழையம் 

Parenchymatous புடைத்தொடைமிழையம் 

Respiratory சுவாசவிழையம் 

Supporting தாங்கழையம் 

Tongue நாக்கு 

லஷ தொண்டைமுளை 

Tooth பல் 

ட Touch தொடுகை 

தொட்சின், நச்சுப்பதார்த்தம்
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English Tamil 

Trachea மூச்சுக்கு மற்றொடுவை 

Tracheole மூச்சுக்குமற்சிறுதொடுகை 

Transmission (e.g. of acquired charac- _ 
ter) செலுத்தல் (பெற்றஇயல்புகளை) 

Transverse process குறுக்குமூளை 

Trapezium சரிவகம் 

Trapezoid சரிவகவ்ரு 

Triceps muscle முத்தலைத்தசை 

Tricuspid valve முக்கூர்வாயில் 

Trigeminal முப்பெருநரம்பு 

Triggar hair பொறிமயிர் 

Trimorphic மூவுருவான 

Trochanter உச்சிமுனை 
Greater ~ பேருச்சியுனை 
Lesser சிற்றுச்சிமுனை 
Third மூன்றாமுச்சிமுனை 

Trochanter (of insects) .. உச்சிமுனை 

Trochlea கப்பியுரு 

Truncus arteriosus மூலநாடி 

Trypsin இரிச்சின் 

Tube-feet குழாயடி 

Tuberculum - சிற்றேரியுரு 

Tuberosity கழலை 

Greater பெருங்கமலை 
Lesser சிறுகழலை 

Turbinal bone சுருளெலும்பு 

Tympanic bone செவிப்பறையெலும்பு 
bulla செவிப்பறைக்குமிழ்முனைப்பு 
chamber செவிப்பறையறை 
membrane செவிப்பறைமென்றகடூ 

Tympanum செவிப்பறை 

Typhlosole குருட்டூமடி 

ப 

Ulna அரந் தி 

Ulnare அரந்துத்தொடுவை 

Umbilical கொப்பூழமுக்குரிய 
cord G) காப்பூம்நாண்
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. English Tamil 

Umbilicus கொப்பூழி 

Umbo பரிசைமுனை 

Unciform ss 

Uncinate oe ] கொளுக்கபோன்ற 
Undulating .. -... தொடரலைபோன்ற 

Ungulate குளம்புவிலங்கு 

Unguligrade குளம்புச்சாரிகள் 

Unicellular தனிக்கலமுள்ள 

Unipolar a8 ee ஒருமுனைவுள்ள 

Unstriated வரிகொள்ளாத 

Upper arm மேற்புயம் 

jaw மேற்றாடை 

Urea சிறுநீ ருப்பு 

Ureter சிறுநீர்க்குழாய் 

Urethra சிறுநீர்வழி ' 

Uric acid ஊரிக்கமிலம், சிறுநீரமிலம் - 

Urinary bladder சிறுநீர்ப்பை 
duct சிறுநீர்க்கான் 

papilla சிறுநீர்ச்சிம்பி 
sinus சிறுநீர்க்குடா 

tubule சிறுநீர்ச்சிறுகுமாய் 
Urine சிறுநீர் 

Uriniferous tubule சிறுநீர்தாங்கு சிறுகுழாய் 

Urinogenital சிறுநீர்ச்சனனிக்குரிய 
canal .. .இறுநீர்ச்சனனிக்கால்வாய் 
chamber சிறுநீர்ச்சனனியறை 

duct சிறுநீர்ச்சனனிக்கான் 
papilla சிறுநீர்ச்சனனிச்சிம்பி 

sinus. சிறுநீர்ச்சனனிக்குடா.. 
system சிறுநீர்சசனனித்தொகுதி 

Urochordate வானாணான 

Uropod ae வாற்பாதம் 

Urostyle a +s வாற்கம்பம் 

Uterine கருப்பையிற்குரிய 

Uterus கருப்பை 

Utriculus தோற்பை 

Uvula உண்ணாக்கு
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Vestibule 

English Tamil 

Vv 

Vacuole - சிறுவெற்றிடம் 

Vagina. யோனிமடல் 

Vagus - அலையுநரம்பு (பத்தாம்நரம்பு) 
Valve வாயில் 

Vane இறகுப்பரப்பு 

Variation மாறல் 

Variety பேதம் 

Vascular system’ கலன்றொகுதி 

Vas deferens அப்பாற்செலுத்தி 
efferens வெளிச்செலுத்தி 

Vector காவி 

Vegetative தாவரமுனைவு, தாவரமுறைமுனைவு 

Vein நாளம் 

Velum . திரை 

Venom , விடம் 

Venous blood நாளக்குருதி 
system நாளத்தொகுதி 

Ventral அகப்டக்கமான 
aorta அகப்பக்கப்பெருநாடி 

Ventricle (of heart) இதயவறை 
Ventricle (of brain) மூளையறை 

‘Vermiform appendix குடல்வளரி 

Vertebra முள்ளந்தண்டெலும்பு 

Vertebral column முள்ளந்தண்டு 

Vertebrarterial canal முள்ளெலும்புநாடிக்கால்வாய் 
foramen முள்ளெலும்புநாடிக்குடையம் 

Vertebrate முள்ளந் தண்டுவிலங்கு 

Vertex உச்சி 

Vesicle புடகம் 

Vesicula seminalis சுக்கலப்புடகம் 

Vesicular duct புடகக்கான் 
gland புடகச்சுரப்பி 

Vessel கலன் 

தலைவாயில்



  

English Tamil 

Vestige சுவடு 

Vestigial structure சுவட்டமைப்பு 
Vexillum இறகுப்பரப்பு 

Vibrissa தொண்டுணரி 

Villus சடைமுளை 

Virus வைரசு 

Visceral arch உடலகவில் 
cleft உடலகப்பிளவு 
mass 2s உடலகத்திணிவு - 
muscel (plain muscle) ++ 21055 500F 
skeleton உடலகவன்கூடூ 

Vision காட்சி 

Visual பார்வைக்குரிய 

Vitamin விற்றமின், உயிர்ச்சத்து 

Vitellarium மஞ்சட்கருவாக்கி 

Vitelline மஞ்சட்கருவாக்இக்குரிய 
duct . - மஞ்சட்கருவாக்்கக்கான் 
gland மஞ்சட்கருவாக்ச்சுரப்பி 
membrane மஞ்சட்கருவாக்கமென்றகடு 

Vitreous கண்ணாடிக்குரிய 
_ humour கண்ணாடியுடனீர் 

Viviparity பிள்ளையீனுந்தன்மை 

Viviparous பிள்ளையீனுசன்ற 

Vocal cord குரனாண் 
sac குரற்பை 

Voice box குரற்பெட்டி 

Voluntary இச்சைவழியியங்குன்ற 

Vomerine ஏர்க்காலென்புக்குரிய 

Vomer ஏர்க்காலென்பு 

Vulva யோனிமடி, ,யோனிமுகம் 

w Z 

Warm-blooded இளஞ்சூட்டுக்குருதிநிலையான 
Wasp குளவி 

Water-vascular 'திரவக்கலன்றொகுதுி 

Weevil நிண்மூஞ்சிவண்டூ 
Whale திமிங்கிலம்
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Zygotic nucleus» 

English — Tamil 

White corpuscle வெண்கிறுதுணிக்கை 
fibre வெண்ணுர் 
matter வெண்சடப்பொருள் 

Wing சிறகு 
membrane சிறகுமென்றகடூ 

Wrist மணிக்கட்டு 

x 

‘Xiphisternum வாளுருண்மார்புப்பட்டை 

Xiphoid (adj) வாளுருவான 

X-ray . எட்சுக்கதிர் 

Y 

Yolk மஞ்சட்கரு 

2 

Zooid விலங்குருவுறுப்பு 
Zoology விலங்கியல் 

Zygapophysis HIEWaxrair japlar 
Zygomatic  யுகவுருவான 

Zygote புணரிக்கலம் 

புணரிக்கலக்கரு



ey ட்ப 

Ss: 

* 

டு 

இன 
படல் 5 pias 
ப  
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