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கலைச் சொற்கள்--ஏழாம் பகுதி 

"கணக்குப் பதிவியற் சொற்றறாகுதுி 

Technical Terms in Book-keeping 

1957 

இலங்கை அரசாங்க அச்சகத்திற் பதிப்பிக்கப்பட்டு 
  

அரசகருமமொழியலுவலகத் நாரால் வழங்கப்பட்டது



மூகவரை 

கணக்குப்பதிவியலுக்கான இக்கலைச்சொற்றொகுதி பொதுத்தகுதுப் பத்இரத் தேர்வுவரை 

பயன்படுத்தக் தக்கது. இக்கலைச்சொற்றொகுதியில் முதற்சொல்லின் வழிவந்த துணைச் 

சொற்கள் சில தம்மெதிரே முக்காற்புள்ளி கொண்டிருத்தல் காணப்படும். இவ் 

வாங்லேச் சொற்களின் தமிழாக்கங்களை வா௫ிச்கும்போது,  துணைச்சொற்களுடன் 

முதற் சொற்களையும் இணைத்து வாசித்தல் இன்றியமையாதது. 

சென்னையரசா௱்£த் தார் வெளியிட்ட கலைச்சொற்றொகுதியும் உசோவழி பயன்படுத்தப் 
பட்டது. 

வடமொழிச் சொற்களை எடக்தாளும்போது கரந்தலெழுத்துச்சள் முற்றாகக் தவிர்க 

கப்பட்டன. இக்கலைச்சொற்றொகுஇி மந்திரக் குழுவினரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. 

கலைச்சொல்லாராய்ந்தோர் பெயர்கள் வருமாறு : 

இரு. பொ. சங்கரப்பிள்ளை, B.A., B. Com. (Hons)., M.Sc. Econ. 

EG. Cer. aicrofuiPasin, B. Com., M.Se., Econ. 

SG. a. a8execaeau, M.Sc. Econ., M.C.1.A. 

கலாநிதி ௨. பொன்னையா, 11%. 

இரு. ௮. வி. மயில்வாகனன், துணைத்தலைவர் (தமிம்), குழுவின்றலைவர் 
ரீ 

அரசகருமமொழியலுவலகம், 
(கல்லிப் 3ரிவு), 

421, புஸ்லர் வீதி, கொழும்பு 7. 
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INTRODUCTION 

In this glossary of terms in Book-keeping the requirements of the G. C. E. Standard 

has been attained. Some subsidiary terms, appearing below the main term, have been 

printed with a colon in front of them. In the Tamil equivalents, the main form should 

be presumed to be taken with the translated secondary term. 

The Madras glossary also has been consulted. 

Grantha characters have been omitted when Sanskrit terms were taken In. These 

glossary terms have been approved by the Advisory Council. 

The following formed the Glossary Committee :— 

Mr. P. Sangarapillai, B.A., B. Com. (Hons.)., M.Sc. Eeon. 

Mr. 8. Vanniasingham, B. Com., M.Sc. Econ. 

Mr. V. Kanesalingam, M.Sc. Econ. M.C.LA. 

Dr. V. Ponniah, Ph.D. 

Mr. A. V. Mylvaganam, Asst. Commissioner, Chairman. 

DEPARTMENT OF OrriciaL LancuaGe AFFAIRS, 
(Educational Section), 

421, Buller’s Road, Colombo 7. 
1.3. 57 :



Technical Terms in Book-keeping 

  

BOOK-KEEPING 

கணக்குப் பதிவியல் 

English Tamil 

A 

Abatement தள்ளுபடி, 
Abbreviation குறுக்கம் 

Above par சமத்துற்குமேல் 
Absorption of Company கம்பனியுள்ளடக்கல், 

Acceptances ஓப்புக்கள், ஒப்புக்கொண்டவை 

Acceptor of bill 

Accident Assurance Co’s .. 

Accommodation Bill 

Accountant 

Society 

Accountancy .. 

Account 

Consignment 

Contra 

Current 

Days 

Open 

Sales 

Stated 

Accounts, Classes of 

of Companies 

Published 

Accounting .. it 

Accrued charges (expenses 

income 

Actuary : eG 

Adjudication in Bankruptcy 

Adjusting A/cs 

Adjustment 

A/e 

Administration 

Letters of 

Ad Valorem duty 

Advertising A/c 

Advice ‘ 

Affairs Statement of 

Affidavit 

உண்டியலொப்புக்கொள்பவர் 
விபத்து நட்டவீடுசெய் கம்பனி 
உதவியுண்டியல் 

கணக்கறிஞன் 
்ணக்கறிஞர் கழகம் 
கணக்கியல் 
கணக்கு, B/G, 

ஒப்படைக் கணக்கு 

மாதிர்க்கணக்கு 

நடைமுறைக்கணக்கு 

எணக்குநாள்கள் 

இறாக்கணக்கு 
விற்பனைக்கணக்கு 

சமர்ப்பித்த கணக்கு 

கணக்கினங்கள் 

கம்பனிக்கணக்குக்கள் 

வெளியிட்ட கணக்குக்கள் 
கணக்குழுறை 

நின்ற கொடுக்குமதி 
சேர்ந்த வருமானம் 
கணக்குநிபுணர் 

முறிவுத்தீர்ப்பு 
க/குச் செம்மையாக்கல் 

செம்மையாக்கல் 

செம்மையாக்கற் க/கு 

தத்துவம் 
குத்துவச்சட்டு 

பெறுமான வி௫தவரி 
விளம்பரக் ௧/கு 

அறிவிப்பு 
,நிலைமைக்கூற்று 
சத் நியவோலை



  

English ‘Tamil 

Affreightment கலக்கேழ்வு 
After sight தரிசனத்தின்பின் 
Agenda நிகழ்ச்சிநிரல் 

Agent பிரதிகருத்தா 
Agreement ஒப்பந்தம் 
Allonge ஒட்டுத்துண்டு 

Allotment ஒதுக்கல் 
Letters of ஒதுக்கற்பத் இரம் 
of shares பங்கொதுக்கல் 
Sheets ஓதுக்கற்றாள்கள் 

Allowance அனுமதி 
Alphabetical Ledger நெடுங்கணக்குப்பேரேடு 

Alteration of Capital மூலதனமாற்றம் 
of cheques .. காசோலைத்திருத்தம் 

Amalgamation ஒன்றாக்கல் 
of companies கம்பனியொன்றாக்கல் 

Amortisation fund கடனழிவுத் திரட்டுநிதி 
Analyse பாகுபடுத்தல் 
Annual Return ஆண்டுலிவரக்கூற்று 
Annuity ஆண்டுத்தொகை 
Ante-dating 68 முற்றேதியிடல் 
Application and allotment மனுவும் ஓதுக்கலும் 

form மனுப்பத்துரம் 
Apportionment பங்கீடு 
Apprenticeship தொழிற்பயிற்சி 
Appropriation A/c பகிர் க/கு 
Arbitration நடுநிலைக்குவிடல் 
Arrangement, Deed of கடன்றீரொழுங்குறுதஇ 
Article of association 

of partnership 

Assessable Income 

Assessment of Income Tax 

Assets 

Circulating .. 
Fictious 

Floating 

Fixed s 

Bankruptcy. . 

Intangible 

Liquid 

Marshalling of 

Opening Entries 

Order of 

Tangible 

கம்பனியமைப்பக விதிகள் 
பங்குவியாபாரவொப்பந்தம் 

வரிக்கு மதிக்கும் வருமானம் 
வருமான வரிமதிப்பு 
சொத்து, தனம் 

சுற்றுஞ் சொத்து 
கற்பனைச்சொத்து 

மிதக்குஞ்சொத்து 
நிலையான சொத்து 
முறிவிலுள்ள சொ த்து 
அருவச்சொத்துக்கள் 
எளீதிற்காசாகுஞ் சொத்து 
சொத்துவரிசைப்படு த்தல் 
சொத்துப்பதிவதொடக்கல் 
சொத்தின்வரிசை 
உருவச்சொத்து



English Pamil 
  

Assignment 

of Life Policy 

Assurance Account 

At a discount 

premium 

At sight 

Bills 

Attestation 

clause 

Attorney 

Power of 

Auctioneer’s Institute 

Audit 

Auditor’s certificate 

Authorised Capital 
Average 

Date 

Award 

உரிமை மாற்றம், சாட்டுதல் 

வாழ்க்கையீட்டினுரிமை மாற்றம் 

உறுதிகூறுங்கணக்கு 

கழிவில் 
கட்டணத்தில் 
கண்டவுடன் 

பார்வையுண்டியல் 

ஆணைகூறல் 
ஆணையுரை 

கருவியாளன் 

கருவியாளன் பத்திரம் 
ஏலங்கூறுவோனிலையம் 
கணக்குப் பரிசோதனை 

கணக்குப் பரிசோதகனினதுதகுதிப்பத்திரம் 

அனுமதித்த முதல் 
சராசரி 

சராசரித்திகதி 

தீர்ப்பு



  

English Tamil 

B 

Backing a bill உண்டியல்பொறுப்பேற்றல் 

Bad Debts அறவிடமுடியாக் கடன் 

money பெறமுடியாக்காசு 

reserve அறுவிடமுடியாக்கடனுக்கொதுக்கம் 

Bailee உடைமை ப்புவிக்கப்பட்டவன் 

Bailment உடைமை ஒப்புவித்தல் 

Bailor உடைமையொப்புவிப்பவன் 

Balance ws மிச்சம், நிலுவை, மீதி 
brought down சழேகொண்டுவந்த நிலுவை 

carried down மே கொண்டுசென்ற நிலுவை 

Balance Sheet ஐந்தொகை 

Balancing சமப்படுத்தல் 

Books கணக்குச் சமப்படுத்துதல் 

Bank வங்கி 
Account வங்கிக்கணக்கு 

balance sheet வங்வயைந்தெொகை 

Bill வங்கியுண்டியல் 

Charge வங்ூக்கூலி 

“விகாம்த வங்த்தடையொழித்தல் 
columns வங்கிநிரல்கள் 

commission வங்கித்தரகு 

deposit வங்கிவைப்பு 

discount வங்கக்கழிவு 

draft வங்கயாணை 
interest வங்கிவட்டி 

loan 2 வங்கிக்கடன் 

Minimum balance வங்கீயிழிவு நிலுவை 

Pass Book வங்கிப்பற்று வரவேடு 
Rate மத்தீயவங்கவீதம் 
Rebate வங்கித் தள்ளுபடி, 

Reconciliation வங்கக்கணக்கணுக்கம் 

Statement வங்கிக்கணக்ணெக்கக்கூற்று 

Return வங்கிக்கூற்று 

Banker's lien .. வங்கப்பாத்தியம் 

Bankrupt முறிந்தவன் 

Bankruptcy முறிவு 
Adjudication முறிவுத்தர்ப்பு 

அ... முறிவுச்சொத்து 
Deficiency A/c முறிவுக்குறைவுக் ௧/கு 
Discharge of Debtor முறிவுக்கடனாளிமின் பொறுப்புநீக்கம் 
Dividend முறிவுப்பங்குவீதம்



English Tamil 
    

(Bankruptcy) .. a 
Fraudulent Preference in 

Front Sheet .. 

Official Receiver 

Petition in .. 

: Preferential creditors 

: Proceedings 

: Proof of Debt 
: Realization Statement .. 

: Receiving Order 

: Secured creditors 

: Statement of affairs 

: Trustee 

: Trust Funds ae 

: Undischarged Bankrupt 

: Unsecured Creditors 

Bargain 

Barratry 

Barter 

Bearer 

Bond 

Cheque 

Below par 

Beneficiary 

Bill es 
: Acceptance .. 

for Honour 

Acceptor of 
Accommodation 

: Advising 
: After Sight 

: Allonge 

Amount on 

: Arbitrage 

Arbitration of Exchange 

at Sight 
Backing of .. 

Bank 

books 

broker 

Buying of 

Collection of 
Oe 

மறிவில் வஞ்சச்சாய்வு 

முறிவுமுதற்பக்கத்தாள் 
முறிவுத்தத்துவகாரன் 
முறிவுமனு 
முன்னு ரிமைக்கடன்காரர் 

முறிவுநடவடிக்கை 
கடனிறுவல் 
தேறியபணக்கூற்று 

முறிவுத்தத்துவம் 
ஈட்டுக்கடன்காரர், பிணையுள்ள கடன்காரர் 

,நிலைமைக்கூற்று 
காப்பாளர் 

காப்புநிதி 
விடுதலையடையாமுறிந்தவன் 
ஈடில்லாக் கடன்காரர், பிணையில்லாக்கடன் 

வாரார் 

விலைபேசல், இலாபமாற்று 

வஞ்சச்செயல் 

பண்டமாற்று 

காவி 
காவியுறுதிச்சீட்டு 
காவிக்காசோலை 

சமத்திற்குக்€ழ் 

பயனடைவோன் 

உண்டியல் 

ஒப்புக்கொள்ளல் 
நாணயவொப்புக்கொள்ளல் 
உண்டியலொப்புக்கொள்பவன், 
உதவியுண்டியல் 

அறிவிப்பு 
ரிசனத்தின்பின் 

ஒட்டுத்துண்டு 
உண்டியற்னறொகை 
ஆபிற்றேச்சு, ஒருங்கமைத்தகொள்ளல் 

விற்றல் 

மாற்று நடுநிலைக்குவிடல் 

ரிசனவுண்டியல் 
உண்டியற்பொறுப்பேற்றல் 

வற்ியுண்டியல் 

உண்டியலேடுூகள் 

உண்டியற்றரகன் 

உண்டியல் கொள்ளல் 

உண்டியற்பணந்திரட்டல்



English Tamil 

  

(Bill) 

Composition of 
Consideration of 

Currency of (Tenor) 
Date of , 
Days of Grace on 
Discounting of 

Dishonoured 

Documentary: 

D/A and D/P 

Domiciled 

Drawee of ... 

Drawer of 

Drawer’s liability 

Due Date 

Endorsement of 

: First of Exchange 

Foreign 

Holder of 

: Holder in due course 

House 

Inland 

: in case of need 

: Referee 

Long fas 

Maturity of 

: Measure of Damages 

Mode of payment of 

Negotiation of 

Notice of dishonour of .. 

Noting of 

Not Negotiable 
of Exchange, Clean 

of Lading 

of Sale 

Parties to 

Past due 

Payable 

Payee of 

Payer of 

Payment of 

Presentation of 

Protest of a 

Rebate on .. 

. Receivable .. 

உண்டியலமைத்தல் 

உண்டியற்பிரஇபயன் 

உண்டியற்செல்லுபடி, உண்டியற்றவணை 
உண்டியற்றேு 
உண்டியற்றயைநாட்உள் 

உண்டியல் கழிவொடுமாற்றல் 

மறுத்தவுண்டியல் 
ஆவணவுண்டியல் 

ஒப்பின்மேலாவணம் (9/ப), பணத்தின்- 
மேலாவணம் (ப/ப) 

இடம் விதித்தவுண்டியல் 

உண்டியல் விலாசகாரன் 
உண்டியல் பிறப்பிக் தவன் 

பிறப்பித்தவன்--பொறுப்புண்டியல் 
கதுவணைத்தேதி 

உண்டியல் சாட்டல் 

முதற்பிரதி 
பிறநாட்டுண்டியல் 

உண்டியலுடையவன் 

நவையறு உடைமையாளன் 

அகவுண்டியல் 

உண்ணாட்டுண்டியல் 

அமயத்துத்தாவாதி 

தேவைச்சாட்டற்காரன் (உத்தரவாத) 
நெடுந்தவணையுண்டியல் 

உண்டியற்றவணைமுடிவு 
நட்டவளவு 

உண்டியலைத் தீர்க்குழுறை 

உண்டியல் கைம்மாறல் 

உண்டியன்மறுப்பறிக்கை 

உண்டியன்மறுப்புக்குறிப்பு 

கைமாறாவுண்டியல் 

வெற் அுண்டியல் 

வார்நாமம், சுமைச்சட்டு 

ஒற்றியுண்டியல் 
உண்டியற்கட்சிகள் 

தவணைதப்பியவுண்டியல் 

சென்மதியண்டியல் 

உண்டியற் பணம்பெறுபவன் 

உண்டியற் பணங்கொடுப்போன் 
உண்டியலைக்தீர்த்தல் 
உண்டியல் வழங்கல் 

உண்டியலாட்சேபனை 

உண்டியலிற்றள்ளுபடி 

வருமதியுண்டியல்
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(Bill) Renewed 
Retiring of .. 

: Recourse. 

: Sans 

Sets of 

Short 

Sola 

Sole 

Stamped 

: Supra protest 

: Tenor 

Term of (Currency) 

Trade . 

: Transferor 

: Transferee 

: Undated 

: Usance of 

Via of 

Without grace 

_Bi-metallism 

‘Blank Cheque 

' Endorsement 
Blind Entry 

Board of Directors 

of Trade 

Bond 

Bonded Goods 

warehouse 

Bonus 

Share 

Book Debts 

keeping 

Books Statistical 

Statutory 
Subsidiary .. 

Boom 

Bottomry 

‘Bought Book .. 

Ledger 

Bounty 

Branch A/es 

Brokage 

wf 
wf 

புதுப்பித்தவுண்டியல் 
உண்டியலிளைப்பாற்றல் 
பின்றொடர்பு 
பின்றொடர்ச்சியின்றி 
உண்டியற்றொகுதிகள் 

குறுந்தவணையுண்டியல் 

குனியுண்டியல் 

முத்திரையிட்டவுண்டியல் 

ஆட்சேபித்தபின் 

தவணை 

உண்டியற்செல்லுபடி 

வியாபாரவுண்டியல் 
சாட்டுபவன் 

ஏற்பவன் 

இிகதியிடாத 
குவ ணைவ ழக்கு 

உண்டியற்பிரதி 
தயையற்றவுண்டியல் 

ஈருலோகநாணயத்திட்டம் 

தொகையிடாத காசோலை 
வெற்றுச்சாட்டல் 

குருட்டூப்பதிவு 
இயக்குநர்குழு 
வியாபாரமந்திரக்குழு 

உடன்படிக்கை 

சுங்கப்பொருள்கள் 

சுங்கப்பண்டகசாலை 

உபகாரப்பணம் 

உபகாரப்பங்கு 

ஏட்டுக்கடன்கள் 

கணக்குப்பதிவியல் : 

புள்ளிவிவரவேடுகள் 

சட்டவிதியேடுகள் 
துணையேடுகள் 

செழிப்பு, ஏற்றம் 

கப்பலடகு 

கொள்பொருளேடு 
கொள்பொருட்பேரேடு 

ஈந்தபணம் 

இளைக்கணக்குக்கள் 

BS



  

English Tamil 

Broker தாரகன் 

Brokerage BIG 

Brought down கீழேயிறக்கயே 
forward. கழேகொண்டுவந்த 

Budget வரவுசெலவுத்திட்டம் 

Bullion ஈருலோகக்கட்டி 

Business method தொழின்முறை 

Business name 

By 

தொழிற்பேர், முயற்சிநிலையப்பேர் 

ஆல்
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c 

Called up Capital 

' Call Letters 

Sheets 

Calls in Arrear 

unpaid 

Cambist 

Capital 
account 

Alteration of 

and Revenue 

assets : 

Authorised .. 

Called up 

Circulating .. 

Double account system 

Expenditure 

Fixed 
Floating 

Gearing of .. 
Issued 

- investment .. 

Nominal 
Paid up 

Partnership 

Proprietors’ 

receipts 

reconstruction sg 

Redemption Reserve Fund 

Registered .. 

Reserve 

Share 

Subscribed .. 

Trading 

Uncalled 

Working 

Capitalisation 

Capitalism ae 

Capitalized Expenditure .. 
profit 

Card Index 

Ledger 

அழைத்த முதல் 
அழைப்புப்பத்திரம் 

அழைப்புத்தாள்கள் 

நினுவையழைப்புக்கள் 
இறுபடாவறைப்புப்பணம் 

வெளிநாட்டுப் பணமதிப்பாளர் . 

மூலதனம், முதல், ஆக்கத்துக்குரிய 
மஊலதனக்கணக்கு 

மூலதனமாற்றல் 

முதலும் வரவும் 
மூலச்சொத்துக்கள் 

அனுமதித்த மூலதனம் 
அமை த்தமூலதனம் 

FD MND Sod 
இரட்டைக்கணக்குமுறை 

ஆக்கப்பொருட்செலவு: , 

நிலைமுதல் 

மிதக்குமுதல் 
மூலதனவிணைப்பு 
வழங்கய முதல் 

மூலதனமுதலீடு 
பெயாளவின்மூதல் 

இறுத்த மூலதனம் 
பங்குடைமைழமுதல் 

சொந்தக்காரர்முதல் 
முதல் வரவுகள் 

மூலதனப் புனராக்கம் 

மூலதனமீட்சியொதுக்கறிதி 
பதிவுசெய்த மூலதனம் 
ஒதுக்கயெமுதல் 

பங்குமுதல் 

வழங்கிய முதல் 

லியாபாரமுதல் 

அமைக்கப்படாமுதகல் 

தொழிற்படுமுதல் 
முதலாக்கல் 

முதலாளித்துவம் 

முதலாக்கய செலவு 
முதலாக்கயலிலாபம் 

அட்டையட்டவணை 
அட்டைப்பேரேடு
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Cargo கப்பற்சுமை 

Carriage A/e .. அனுப்புஞ்செலவுக் ௧/கு 
Forward அனுப்புஞ்செலவிறுபடாத 
Paid அனுப்புஞ்செலவிறுத்த 

Carriage and Cartage 

Carried down, Balance. 

forward, Balance 

Carry forward 

Case of need 

Cash A/c. 

Book : 

Bank Columns of 

-Cash Column in 

Discount Column in .. 

Petty 

Tabular 

Contra a/c .. 

credit 

discount ae 

on delivery (0. 0.2. 

Reconciliation Statement a/c 
: Sales and Purchases 

: Summary A/e. 

transaction .. 

Cashier 

C.& FF, 

0.1.3, 

Certain Rent .. 

Certificate 

Certificate of Auditors 

of Incorporation 

of Past Profits 

Shares 

Trading 

Cestui Qui trust (Beneficiary 

Chamber of Commerce 

Charges 

Charter party 

Chartered Accountant 

Institute 

அனுப்புஞ்செலவும் வண்டிக்கூலியும் 

கீழமேகொண்டூவந்த மீதி 

மேலேகொண்டிபோன மீதி 

மேலேகொண்டூுசெல்க 

தேவைப்படின் 

காசுக் க/கு 
காசேடுூ 

காசேட்டின் வங்ிநிரல்கள் 
காசேட்டிற் காசுநிரல் 
காசேட்டுக்கமிவுநிரல் 
சில்லறைக்காசேடு 

அட்டவணைக்காசேடூ 
எதிர்க்காசுக் ௧/கஞ 
காசுநிலுவை 

காசுக்கழிவு 

கொடுத்தகுங்காசு (கொ. கா.) 
இணக்கக்கூற்று ௧/கு ் 
கொள்ளல் விற்றல் 

இரட்டூக் ௧/க 
காசு கொடுக்கல் வாங்கல் 

காசாளன் 

விலையுங்கேழ்வும் (லி. கே.) 
விலையீடுகேழ்வுகள் (வி. ஈ. கே.) 

இிச்சயவாடகை 

தகுதிப் பத்திரம் 
கணக்குப்பரிசோதகரினது தகுதிப்பத்திரம் 

உறுவாக்கற்பத் திரம் ் 

கடந்த இலாபப் பத்திரம் 

பங்குப் பத்திரம் 

வியாபாரப்பத் இரம் 

நம்பிக்கை நயமடைவோன் 

வணிகக்கழகம் 

செலவுகள் 

குத்தகைப்பத்திரம் 

குதீதுவக் கணக்கறிஞன் 

தத்துவக்கணக்கறிஞர் சங்கம்
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Chequé ; காசோலை 
Amount of .. காசோலைத்தொகை 
Ante dated .. முற்றேதியிட்ட காசோலை 
Bearer காவியின்காசோலை 
Blank வெறுங்காசோலை 
Counterfoil of காசோலையெதிர்த்தாள் 
Crossed கோடிட்டகாசோலை 

Date of காசோலைத்தேதி 
Dishonoured மறுக்கப்பட்ட காசோலை 
Drawing of காசோலை பிறப்பித்தல் 
Endorsing of காசோலைசாட்டுதல் 
Foreign வெளிநாட்டுக் காசோலை 
Forged கள்ளவொடப்பக்காசோலை 

Incomplete .. நிறைவில்காசோலை 

Marked for payment அடையாளமிட்ட காசோலை 
Mutilated சிதைவுற்ற காசோலை 
Negotiation of காசோலை மாற்றல் 

Not Negotiable கைமாறமுடியாக்காசோலை 
Open கோடழித்தகாசோலை 

Order உத்தரவுக்காசோலை 
: Payee க பணம்பெறுவோன் 
Post dated .. பிற்றே தியிட்டகாசோலை. 
Presenting of காசோலைவழங்கல் 

(தது நாட்பட்டகாசோலை 
Undated தேதியிடாக்காசோலை 
Unpresented வழமங்காதகாசோலை 

Unstamped முத்திரையிடாக்காசோலை 

Circulating Assets சுற்றுந்தனம் 

Medium சுற் றுமூடகம் 

Circular letter of credit சுற்றுநாணயத்தாள் : 

Circulation of a bill உண்டியல் சுற்றல் 

Claim : உரிமை 

Classified Record பாகுபடுத் தியவிடாப்பு 

Clause உரைப்பகுதி 

Clean B/E வெற்றுண்டி.யல் 

Clearing Banks 

House 

Clerk, Articled 

Closing accounts 

Entries 

G. 0. D. 

இர்வைவங்ககள் 

இர்வைவீடு 

கட்டுப்பட்ட கணக்கன் 

கணக்குமுடித்தல் 

பதிவுமுடித்தல் ப 

கொடுத்ததுங்காசு (கொ. கா.) '
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Codicil 

Coin j 

Collateral Security 

Collection 

Columnar system 

Commerce 

Commercial credit 

Commission 

Bank 

del credere .. 

Committee 

Commodity 

Company 

Absorption 

Act 

: Agenda 

: Alteration of Capital 

Amalgamation of 

: Annual Return 

: Application and Allt. 

: Application Book 

: Appropriation A/c 

: Articles of Assn. 
: Balance Sheet 

: Bonus shares si : 

: Certificate for commencing Business 

: Contributory 

: Conversion of Shares 

: Debenture 

: Defunct 

: Directors 

: Dividends 

: Dividends A/c book 

: Exempt 

Floatation of 

: Forfeited shares 

: Formation Expense 

: Guarantee . 

Holding 

Incorporation of 

: Interim dividend 

: Letter of Regret 

: Limited ie 

மரணசாதனவனுபந்தம் 

உலோக நாணயம் 

கூட்்டடு 

சேர்த்தல், இரட்டல் 

நிரன்பு/றை 

வாணிபம் 

,_ வணிகநாணயம் 

தரஞுக்கூவி 
QUADS) 

பொறுப்புத்தரகுக்கூலி 

சபை ் 

பண்டம் 

கம்பனி 

கம்பனியுள்ளடக்கல் 

கம்பனிச்சட்டம் 

நிகழ்ச்சிறிரல் 
மலதனமாற்றம் 

கம்பனி யொன்றாக்கல் 

ஆண்டுவிவரக்கூற்று 

மனுவுமொதுக்கலும் 
மனுவேடு 

பஇர் க/கு 
அமைப்பினகவிதஇகள் 

ஐந்தொகை 

உபகாரப்பங்குகள் 

வியாபாரவனுமஇப்பத் திரம் 
கொடையாளன் 

பங்குமாற்றம் 

தொகுதிக்கடன், திபெஞ்சர் 

ஒழிந்த 
இயக்குநர் 

பங்கலாபம் 

பங்கிலாபக்கணக்கேடு 

விலக்கு 

கம்பனியமைத்தல் 

பறிமுதலானபங்குகள் 

அமைப்புச்செலவுகள் 

பொறுப்பேற்றல் 

உடைமைக்கம்பனி 

கம்பனியுருவாக்கல் 

இடைக்காலப் பங்கலாபம் 

ம்றுப்புக்கடிதம் 

வரையறுத்த
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(Company,) 

: Limited by Guarantee .. பொறுப்பால்வரையறுத்த 
: Liquidation j RLS BOD 
: Memo of Assn. அமைப்புப்புறவிதிகள் 
: Minute Book ~ நிகழ்ச்சியேடு 
One-man a . . தனிமனிதன்கம்பனி 

: Preliminary Expenses .. ் தொடக்கச்செலவுகள் 

: Profits and Dividends .. ஆதாயமும்பங்கலாபமும் 
Private சொந்தக் கம்பனி 
Promoter of கம்பனியாக்கி 
Prospectus of a கம்பனிமுன்விவரணம் 
Public பொதுக்கம்பனி 

Reconstruction of . கம்பனி மறுவமைப்பு 
: Registered. office . பதிவுசெய்தகந்தோர் 
: Register of members உறுப்பினரிடாப்பு 
Registration of கம்பனிப்பதிவு 

: Registration Agent பதிவுப்பிரதிகருத்தா 
: Reserve கம்பனியொதுக்கல் 

Revenue A/c. கம்பனிவருமானக் ௧/கு 
Seal of கம்பனிமுத்திரை 
Secretary of கம்பனிச் செயலாளர் 

: Share Ledger பங்குப்பேரேடு 
: Share Register பங்கடாப்பு 

: Statutory meeting of சட்டமுறைக்கூட்டம் 
Report சட்டமுறையறிக்கை 

: Subscribers .. வழங்குவோர் 
Subsidiary .. உதவிக்கம்பனி 

: Table A. “ஏ” அட்டவணை 
: Trading A/c. வியாபாரக் ௧/கு 
: Transfer of share பங்ன் கைமாற்றம் 
: Trial balance பரீட்சை மீதி 
: Unclaimed dividends 

Unlimited 
: Vendor’s A/c. 
Winding up 

Comparison Costs Register 

Compensating Interest 
Competition 
Composition 

Compulsory winding up 

Conditional Endorsement. .. 

Confirmation 

Confirmed letter of credit 

Consideration 
Qe 

உரிமைகோராப்பங்கிலாபம் 
வரையறுக்காத கம்பனி 
விற்போன் ௧/கு 
கம்பனியொடுக்குதல் 

ஒப்பீட்டுச்செலவினவிடாப்பு 

ஈடாக்கும் வட்டி 

போட்டி, 
தொகுப்பு, அமைப்பு 

கட்டாயவொடுக்கம். 

நிபந்தனைச்சாட்டல் 

உறுதிப்படுத்தல் 
உறுஇப்படுத்திய நாணயப்பத்திரம் 

கைம்மாறு”
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English Tamil 

Consignment ஒப்படை 

Account ஒப்படைக்கணக்கு 

Book ஒப்படையேடு 

Note வார்நாமம், ஒப்படைச்சீட்டு 

Consignment Inward உள்வரவொப்படை. 

Outward வெளியனுப்பொப்படை 

Consignor ஒப்படைப்போன் 

Consignee ஒப்படைகொள்வோன் 

Consolidated A/cs 'இரட்டுக்கணக்குக்கள் 

Balance sheet 'இரட்டைந்தொகை 

P.& L. A/c. இரட்டிலாபநட்டக்கணக்கு 

Consols . .கொன்சொல், ஈட்டுக்கடன்பத்திரம் 

Consul பிறநாட்டூப்பிரதிநிதி 

Consular Invoice பிரஇிநிதிச்சாட்சிப்பத் தரம் 

Constitution . அமைப்பு 

Constituent கூறு 

Contango day கொந்தாங்கோ நாள் 

Contingent Liabilities 

Contra accounts 

Contraband 

Contract 

Aje 
Costs 

Note 

Price J 

Uncompleted 

Qontribution .. 

of Capital 

Contributory .. 

Control A/c. 

Conversion of business 

Bhares into Stock 

Convertible notes 

Co-operative Society 

Copyright 

Corporation 

Cost 

Aje. a 
and Freight 
Ledger 

நிகழத்தக்க பொறுப்புக்கள் 

எதிர்க்கணக்குக்கள் 

துடுபொருள் 

ஒப்பந்தம் 
ஒப்பந்தக் க/கு 
ஓப்பந்தச்செலவுகள் 
ஒப்பந்தச்சீட்டு 

ஒப்பந்தவிலை 
முடிவடையாவொப்பந்தம் 

பங்குகொள்ளல், கொடை 

மூலதனப்பங்குகொள்ளல் 

பங்குகொள்வோன் 

ஒழுங்குபடுத்துங் க/க 
முயற்சி மாற்றல் 

பங்குகளைச் சரக்குருகலாக்கல் 

மாற்றக்கூடிய தாள்கள் 

கூட்டுறவுச் சங்கம் 

பதிப்புரிமை 

சங்கம் ் 

விலை, செலவுகள் 

செலவினக் 4/5 
விலையுங் கேழ்வும் 
செலவுப்பேரேடு
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Cost, 

Contract — உட்பாட்டுச்செலவு 

Departmental பிரிவுச்செலவு 
Direct நேர்ச்செலவுகள் 
First முதற்செலவு 
Flat மட்டமான செலவு 
Indirect நேரில்செலவு 

Labour தொழிற்செலவு 
Material 'திரவியச்செலவு 
Multiple பெருகுசெலவு 
of production உற்பத் இச்செலவு, 
On நின்றசெலவு 
Operating நடத்து செலவு 
Out-put ஆக்கச்செலவு 
Overhead மிகைச்செலவு 
price கொள்விலை, ஆக்கவிலை 
Prime மூலச்செலவு 
Process செய்முறைச்செலவு 
Single குனிச்செலவு 
Terminal முடிவுச்செலவு 
Total முமுச்செலவு 
Working ஆக்கச்செலவு 

Counter எண்ணற்பலகை 
claim எ.திருரிமை 

Counterfoil அடிக்கட்டை, எதிர்த்தாள் 
Countermand .. அனுமதியழித்தல் 
Countersign மேற்கையொப்பமிடுதல் 

Coupon கூப்பன் 
Credit கொடுகடன் 

Balance கொடுகடன் மீது 

ledger கொடுகடன்பேரேடி 

note கொடுகடன்றாள் 

purchase கடன்கொள்வனவு 
sales கடன்விற்பனை 
side செலவுப்பக்கம் 

slip பற்றுத்துண்டு 
Creditor கடன்்கொடுத்தோன் 

Bank கடன்்கொடுத்த வங்க 

Fully Secured முழுப்பாதுகாப்போடுகடன்கொடுத்கோன் 
In Bankruptey முறிலிற் கடன்கொடுத்தோன் 
Joint ‘ கூட்டாகக் கடன்கொடுத்தோன் 
Judgment இர்ப்புமுறைக் கடன்கொடுத்கோன் 
Meeting of தடன்கொடுத்தோர் கூட்டம் 
Partly secured குறைப்பாதுகாப்போடு கடன்கொடுத்தோன் 

Partnership பங்குடைமைக் கடன்கொடுத்தோன் 
Preferential முன்னுரிமைக் கடன் கொடுத்தோன் 

Unsecured .. பாதுகாப்பில்லாக் கடன்கொடுத்தோன்
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Cross entry 

Crossed cheques 

_ Crossing General 

Special 

Restrictive .. 

Crown Debts .. 

Cum dividend 

Cumulative Pref. Shares , 

Currency 
Note 

Current 

Account 

Bank A/c. 
Market price 

Customary Tare 

Customers 

Customers’ Ledger 

Customs 

documents .. 

duty 

house 

Regulations 

மாறு பதிவு 

குறுக்குக் கோடிட்டகாசோலை 

பொதுமுறைக் குறுக்குக்கோடி டல் 

திறப்புமுறைக் குறுக்குக்கோடிடல் 
நிபந்தனையிற் குறுக்குக்கோடிடல் 

அரசுக்கடன் 

பங்கிலாபத்தோடு 

இரண் முன்னுரிமைப் பங்குகள் 

நாணயம் 

நாணயத்தாள் 

நடைமுறை 
நடைமுறைக்கணக்கு 

நடைமுறைவங்ூக் ௧/கு 

நிகழ்சந்தைவிலை 

வழக்கமான நிறை 

வாடிக்கைக்காரர் 

வாடிக்கைக்காரர் பேரேடு 

ச்ங்கம் 

சங்கவாவணங்கள் 

சுங்கத்தீர்வை 

சுங்கவீடூ 

சங்கக் கட்டுப்பாடுகள்
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D 

Dating Forward ... முற்றேதியிடல் 

Day Book இனசரிக்குறிப்பு 

Days of Grace தயை நாட்கள் 

Dead Freight .. குண்டக்கேழ்வு 
Rents பயனில் வாடகை 

Weight உயர்வுச்சுமை 

Death Duties .. மரண வரி, பூதல் வரி 

Debenture தொகுதிக் கடன், தஇபெஞ்சர் 
Discount on. . தொகுதிக் கடனிழ் கழிவு 
Mortgage FLOSOSIGHS கடன் 
Naked வெற்றுத்தொகுதிக் கடன் 
Premium on தொகுதிக் கடன் கட்டணம் 
Specific சிறப்புத்தொகுதுக் கடன் 
redemption fund தொகுதிக் கடன் மீட்குறிதி 
stock தொகுதிக் கடன் முதல் 
Trustees தொகுஇக் : கடனம்பிக்கையாளர் 

Debit வரவு 

Balance வரவு மீதி 

Note வரவுத்தாள் 

Side வரவுப்பக்கம் 

Debt படுகடன், கடன் 

Debtor கடன்பட்டோன் . 

Discharge of கடன்பட்டோன் விடுதலை 

Judgment இர்ப்புமுறைக்கடன்பட்டோன் 

Declaration உறுதியறிக்கை 

Deed of Agreement கடன்றீரொப்பந்தவுறுதி 
Deferred Annuities தவணையிட்டவாண்டுத்தொகை 

Shares தவணையிட்ட பங்குகள் 

Deficiency குறைவு 

Ale. குறைவுக் க/கு 
of capital மூலதனக் குறைவு 

Defunct companies 

Del credere Commission 

Delivery Order 

Demand deposit 
draft 

Demurrage 

Departmental A/c 
Ledger 

Stocks 

ஒழிந்த கம்பனிகள்” 

பொறுப்புத் தரகுக்கூலி 

ஒப்படைக்குமுத்துரவு 

கேள்வி வைப்ப 
கேள்வியுடன் உண்டியல் 

தாமதவரி 

பகு திக்கணக்கு 
பகு இப்பேரேடு 

பகுதிச்சரக்கு
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Deposit A/c வைப்புக்கணக்கு 

Demand. கேள்விவைப்பு 

Fixed நிலையானவைப்பு 

Deposits at call அமைப்புவைப்புக்கள் 

Depreciation பெறுமானத்தேய்வு 

Account பெறுமானத்தேய்வுக்கணக்கு 

Annuity System 
Fixed instalment method of 

fund A/c. 

of assets 

Rates of ba 

Reducing instalment method 

Sinking Fund method .. 
Straight line method 

Depression 

Derelict 

Devisee 

Devise 

Diminishing value 

Direct expenses 

Directors 

Board of 

Emoluments 

Fees 

Loan : 

Register of .. 

Discharge of Debtor 

Discontinuance of Business 

Discount 

Aje 

Ata 

Cash. 

Provisions for 

Rate of 

Reserve 

Trade 

Discounted Shares 

Discounting of Bills 

Dishonoured Bill 

Cheques 

Dissolution of Company 

of Partnership 

ஆண்டுத்தொகைமுறைப்பெறுமானத்தேய்வு 
மாறாப்பாகமுறைப் பெறுமானத்தேய்வு 
பெறுமானத் தேய்வுநிதிக் க/கு 
சொத்துப்பெறுமானத்தேய்வு — 
பெறுமானத் தேய்வுலீதம் 
ஒடுங்குபாகமுறை 

ஆழு நிதிமுறை 
நேர்கோட்டுமறை 

இறக்கம், தொழிலிறக்கம், மந்தம் 

சைவிட்டகப்பல் 

மாணசாகன நன்கொடைபெறுவோன் 

மரணசாதன நன்கொடை 

குறையும் பெறுமானம் 

நேர்ச்செலவுகள் 

இயக்குநர் 
இயக்குநர்குழு 
இயக்குநர் உருவாய் 

இயக்குநர் வேதனம் 

இயக்குதர் கடன் 

இயக்குநரிடாப்பு 

கடன்பட்டோன் விடுதலை 

தொழினிீறுத்தல் 
கழிவு 

கழிவுக் க/கு 
கழிவில் 

கா௫க்கழிவு 

கழிவொதுக்கம் 

கழிவுவீதம் 

கழிவிற்கொதுக்கம் 
வியாபாரக்கழிவு 

கழிவுவிலைப்பங்குகள் 

உண்டியன் மாற்றம் 

மறுத்தவுண்டியல் 

மறுத்தகாசோலை 

கம்பனிக்கலைவு 

பந்குடைமைக்கலைப்பு
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Distraint and Distress 

Distribution Expenses 

Dividend 

Account Book 

Arrears of .. 

Cum a3 

Equalisation fund 
Ex. 

Shut for 

Unclaimed .. 

Warrant 

Dock Warrant 

Documentary Bill 

Documents 25 

against acceptance (D/A) 

Dormant partner 

Domicile 

Double account system 

Entry System 

Doubtful Debits 

Draft 

Dr. side 

Drawback 

Drawer 

Drawee 

Drawing A/c . 
of Partners 

Due date 

Average 

கடன்பறிமுதலும் பறித்தலும் 
பங்கீட்டுச்செலவு 

பங்கலாபம் 

பங்கிலாபக்கணக்கேடு 

பங்லாப நிலுவைகள் 
பங்லாபத்தோடுூ 
பங்லாபஞ் சமப்படுத்துநிதி 

பங்கிலாபமின்றி ் 
பங்கிலாபலிடாப்பு மூடுகை 
உரிமைகொள்ளாப்பங்கிலாபம். 
பங்கலாபச்ட்டு 

EOS தானவுரிமைச்£ட்டு 

ஆவணவுண்டியல் 

ஆவணங்கள் 

ஓப்புக்கொண்டபின் ஆவணங்கள் (9/ஐ) 

தூங்கும்பங்காளன் 

குடியிருப்பு 
இரட்டைக்கணக்குமுறை 
இரட்டைப்பஇிவுமுறை 

ஜ்யக்கடன்கள் 

உடனுண்டியல் 

வரவுப்பக்கம் 

திருப்பியெடுத்தல் 

பிறப்பிப்பவன் 

பெறுபவன் 

பற்றுக் க/கு 
பங்காளர்பற்று 

குவணைத்தேதி 
சாரசரித்தவணைத்தேதி
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E 

Earned Income 
Effects not cleared 

Elementary Contmercial practice 

Theory 

Embezzlement 

_ Empties 

Endorse 

Endorsee 

Endorsement .. 

Blank 

General 

Qualified 

Restrictive .. 

Special 

Endorser 

Endorsing 

Entrepot Trade 

Entry 

Cross 

Transfer 

Equal 

Equity 
Mortgage 

Errors 

3, 1ம், ; 11, % 0.1, 

Establishment Charges 

Estate A/c. 
Duty 

Personal 

Real 

Exchange 

Ale 

First of 

of Goods 

Rate of 

Second of 

Excise Duty 

Ex-dividend .. 

உழைத்தவருமானம் 

அறவிடாப்பணம் 

ஆரம்பவியாபாரநடைமுறை 

ஆரம்ப வியாபாரக் கொள்கை 

கையாடல் 

வெற்றுப்பெட்டிகள் 

சாட்டுதல் 

சாட்டப்படிவோன் 

சாட்டுதல், புறக்குறிப்பிடல் 
வெற்றுமுறைச் சாட்டுதல் . 
பொதுமுறைச்சாட்டுதல் 

நிபந்தனையோடு சாட்டுதல் 
வரையறையிட்டூச் சாட்டுதல் 

சிறப்பான சாட்டுதல் 

சாட்டுவோன் 

சாட்டுதல் 

இறக்€யேற்றுமிடவியாபாரம். 

பதிவு 
மாறுபதிவு 

மாற்றப்பதிவு 
சமம் 

வழக்குநீதி, வழக்கு, உரிமை 
வழக்கீடு 

வழுக்கள் 

வழுவிலக ; (வ. வி.) வழுக்களுந்தவறு. 
களும்விலக்கி (வ.த.வி.) 

,நிலையச்செலவுகள் 

ஆதனக் ௧/கு 
ஆகுனவரி 

அசைவுள்ளவாதனம் 

அசைவற்றவாதனம் 

நாணயமாற்று, மாற்று 

நாணயமாற்றுக் க/கு 

உண்டியலின்முதநற் பிரதி 
பண்டமாற்று 

நாணயமாற்றுலீதம் 

உண்டியலினிரண்டாம்பிரதி 

உண்ணாட்டுற்பத் இவரி 

பங்கிலாபமில்லாத
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English Tamil . 

Execution நிறைவேற்றல் 

Executor தத்துவகாரன் 

Executrix குத்துவகாரி 

Executorship A/c தத்துவக் ௧/கு 

Exempt Private Company விதிவிலக்கய தனிக்கம்பனி 

Expenses A/c செலவுக் alg 
Journal செலவுக்குறிப்பு 
of Maintenance பேணற்செலவு 

Export ஏற்றுமதி 
duty ஏற்றுமதிவரி 

Ex-quay இரேகுமட்டூம் 

Ex-ship கப்பலாலிறக்குமட்டும் 

Extending Protest மறுப்பை நீட்டித்தல் 

Ex-warehouse பண்டசாலைமட்டும்
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English » Tamil. - 

F ட 

Face value முகவிலை 

Factor காரணி 

Factory தொழிற்சாலை 

Fall in price விலைலீழ்ச்சி 

Fare பிரயாணக்கூலி : 

F. A. 8. (Free Alongside Ship) 

Fictitious Assets 

Payee 

Final account 

Fire Insurance 

Firm 2 

and Firm name 

Offer and Refusal 

First Cost 

Fixed Assets .. 

Capital 

Costs 

Deposits 

Instalment System 

Rents 

Flat cost 

Floating Assets 
Balances 

Capital 

Debt 

Flotation of Company 

Fluctuation aa 

¥. O. B. (Free on Board) .. 

Folio 

Foreclogure 

Foreign 

Cheques 

Currency 

Forfeited Shares 

Forged Cheque 

Formation Expenses 

Form E 

Forward Delivery = 

கப்பலருகுமட்டுமிலவசம் (௧. ௮. இ;) 

கற்பனைச் சொத்து 
கற்பனையான பெறுவோன் 

முடிவான கணக்கு 

இநட்டவீடு 

வியாபாரத்தாபனம் . 
லியாபாரத்தாபனமுந் தாபனப்பேரும் 
உறுதிச் சமர்ப்பணமும் மறுப்பும் 

முதற்செலவு 
நிலையான சொத்துக்கள் 
நிலையான முதல் 
நிலையான செலவுகள் 

நிலையானவைப்புக்கள் 
மாறாப்பாகமுறை 

நிலையான வாடகைகள் 

மட்டச்செலவு 

மிதக்குஞ்சொத்துக்கள் 

மிதக்குமீதிகள் 

மிதக்குமுதல் 
மிகக்கும்படுகடன் 

கம்பனியமைத்தல் 

கும்பல் 

கப்பற்றளமட்டூமிலவசம் (௧. த. இ;) 

பக்கம் 

டுக்கட்டல் 

பிறநாட்டுக்குரிய 
பிறநாட்டுக்காசோலை 

பிறநாட்டுநாணயம் 

பறிமுதலான பங்குகள் 

கள்ளவொப்பக்காசோலை 

உருவாக்கச் செலவுகள் 

“182 (ஈ) ப் பத்திரம் 

எதிர்காலவொப்படைப்பு
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English Tamil 

Founders Shares அமைத்தோர்பங்குகள் 

F. p. a. குறித்த சராசரி நீங்கலாக (கு. ௪. நீ.) 

Franco இலவசமாக ் ் 
Quay செய்துறைமட்டூமிலவசமாக . 

Fraudulent A/c வஞ்சக் ௧/கு 
Preference வஞ்சத்தேர்வு 

Freehold Ground Rent இறையில் வாடகை 

Free of Average சராசரிநீங்கலாக . 
of Income Tax வருமானவரிநீங்கலாக 
Overside கலனினிறக்கயதும் :பொறுப்புநீங்கலாக 

Freight கேழ்வு ட, 

rate கேழ்வுவீதம் 

Front sheet முகப்புத்தாள் — 

Funded Debt .. ,நிதியாக்கியபடுகடன் 

Futures எதிர்காலவிற்பனை
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English Tamil 

G 

Gain pula 

Garnishee Order காணிசீக்கட்டளை 

Gazette அறிக்கைப்பிரசுரம் 

Gearing of Capital மூலதனவிணைப்பு 

General averages பொதுச்சராசரி 

Crossing (of Cheque) . (காசோலையில்) பொதுக்குறுக்குக்கோடிடல் 

Ledger ae if பொதுப்பேரேடு 

Ledger Adjustment A/c பொதுப்பேரேடு செம்மைப்படுத்துங்கணக்கு 

Ledger Trial Balance பொதுப்பேரேட்டிப்பரீட்சைமீதி 

Lien பொதுவுரிமை 

Gilt-edged Securities பூச்சுவிளிம்பாவணவோலை 

Glossary சொற்றொகுதி 

Gold Coin பொற்காசு 
Point பொன்னிலை 
Standard பொன்னியமம் 

Goods சரக்குக்கள் 
Ale he சரக்குக் க/ஞு 
Exchanged .. மாற்றிய சரக்குக்கள் 

In transit வழிச்சரக்குக்கள் 

Goodwill நன்மதிப்பு 

Government Securities அரசாவணவோலை 

Gross loss மொத்தநட்டம் 

profit மொத்தவிலாபம் 

weight மொத்தநிறை 

Ground rent நிலவாடகை 

Group Accounts கூட்டுக்கணக்குக்கள் 

Guarantee Companies 

Guaranteed Stock 

Guarantor 

பொறுப்புக்குறித்த கம்பனிகள் 

பொறுப்பேற்ற தொகுப்புப் பங்குகள் 

பொறுப்பேற்போன்



  

English Tamil 

H 

Head Office Accounts ,தலைமையலுவலகக்கணக்குக்கள் 

Hidden Reserve மறைவானவெதிர்வொதுக்கம் 

Hire Purchase. . வாடகைக்கொள்வனவு 
Alc வாடகைக்கொள்வனவுக் ௪/ரூ 

Holder of a Bill உண்டியலுடையவன் 

Holding Company உடைமைக்கம்பணி 

out ms உரிமைகாட்டல் 

Honoured bill ஏற்கப்பட்டவுண்டியல் 

Hundi உண்டியல் 

Hypothecation ஈடுகொடுத்தல்
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: Expenses Deductible 

: Fire Losses .. 

: Foreign Resident 

: Free of Tax 

: Ground Rent 

: Housekeeper allowance 

: Iustalment .. 

: Interest of Partners 

: Interest Certificate 

English Tamil... . 

| 

Impersonal Accounts பெயரில்கணக்குகள் 

Ledger பெயரில்பேரேடு 

Import duty .. இறக்குமதிவரி 

Imprest system . முூற்பணமுறை 

Improvements to Property சொத்துத திருத்தங்கள் 

Income tax வருமானவரி 

Aje ‘ வருமானவரிக் ௧/கு 
Abatement .. வருமானவரித்தள்ளுபடி 

Allowances .. வருமானவரியனுமதிகள் 
: Annual Interest ஆண்டுவட்டி 
: Annuities ஆண்டுத்தொகைகள் 

: Appeal மறுவிசாரணை விண்ணப்பம் 

: Assessable income வரிமதிக்கத்தக்க வருமானம் 
: Bad Debt அறவிடமுடியாக்கடன் 

: Casual Transaction குற்செயலான நடவடிக்கை 

: Charges on Income வருமானச்செலவுகள் 

: Charities தருமப்பணங்கள் 
: Children’s Allowance பிள்ளைகளினனுமதஇகள் 

: Commercial Traveller வர்த்தகப்பிரயாணி 
: Compensation levy ஈட்டிறை 

‘ ; Copyright பதிப்புரிமை 

: Deceased Person’s இறந்தவனின் வருமானவரி 

: Deduction Allowed அனுமதத்தகழிவு 

Not allowed அனுமதியாக்கழிவு 

: Demand Note கேள்வித்தாள் 

: Dependent Relative சார்ந்தவினத்தவன் 

: Discontinuance of Business தொழினிறுததம் 

: Dividend Certificates பங்லோபப்பத் இரங்கள் 

: Dominion Relief ஆட்சிநாட்டுவரிநீக்கம் 

: Harned income உழைத்தவருமானம் 

: Embezzlement கையாடல் 

: Employer’s Return வேலைகொள்வோன் கூற்று 

: Exemption . . விலக்கு 

கழிக்கக்கூடியசெலவுகள் 

இநட்டங்கள் 

பிறநாட்டிற்றங்குவோன் 

வரிநீங்கலாக 

நிலவாடகை 

இல்லோம்புவோனனுமதி 

குவணைக்கட்டணம் 

பங்காளருரிமைகள் 

வட்டிப்பத் திரம்



  

: Royalties. 

: Salaries and. Pensions 

English Tamil: 

(Income tax) 
: Interest on mortgage ஈட்டின்வட்டி . 

: Investment income மூதலிடுகைவருமானம் :... 
: Legal charges வழக்குச்செலவுகள் ் 
: Lien ‘ பாத்தியம் 
: Life Assurance ஆயுளுறுதி 
: Limited Company .. வரையறுத்தகம்பனி 

: Literary Royalty எழுத்தாளருரிமைப்பணம் 
: Losses ள் nie நட்டங்கள் oo 
: Machinery .. si பொறிக்கூட்டம் .. 
: Maintenance of Building கட்டடக்காப்பு 

: Marginal Relief எல்லைச்சகாயக்கழிவு -- 
Married woman’s மணமாகியபெண்ணின் வருமான்வரி 

: Mines ‘ சுரங்கங்கள் 
: Mining Royalty சுரங்கவுரிமைப்பணம் 
: National Insurance நாட்டுநட்டவீடு 

: New Business புதுத்தொழில் 
: Not Assessable மதிக்கத்தகாத 
: Notice of appeal மறுவிசாரணைமனுவறிவிப்பு' 

Assessment of வருமானவரிமதிப்பறிவிப்பு 
: Obsolescence வழமைமாறல், பழைய்னகழிதல் 
: Official Residence அ லுவலகவிலாசம் 
: Partners ப்ங்காளிகள் 
: Patent Royalties பதிவுசெய்த தன்னுரிமைப்பணங்கள் ' 

: Payable கொடுக்கவேண்டிய 

PAY.E உமைக்கும்பொழுது கொடுத்தல் - 
(௨. பொ. தொ.) 

: Penalty incurred பெற்றதண்டம் 
 நினடீர்ப இளைப்பாறற்சம்பளம் 

fund இளைப்பாறற்சம்பள நிதி 

: Plant and Machinery பொறிவிருட்சமும் பொறிக்கூட்டமும் ' 
: Preliminary Expenses .. தொடக்கச்செலவுகள் 
: Property Tax ஆதனவரி 

: Quarry கல்லுடைக்கும் பாறை 
: Reduced Income குறைத்தவருமானம் 
: Relative Dependent சார்ந்தவினம் .... 

Remittance of வருமானவரிகொடுத்தல் 
: Removal Expenses பெயர்ச்சிச்செலவுகள் 
Repairs இருத்தங்கள் 

: Repayment இிருப்பிக்கொடுத்குல் 
: Reserves ஒதுக்கல்கள் 

: Residence குடியிருப்பு 
: Residence Abroad வெளிதாட்டிற்குடியிருத்தல் 
: Return of Assessment . வரிமதப்புக்கூற்று 

உரிமைப்பணங்கள் 

சம்பளங்களும் இளைப்பாறற்சம்பளங்களும்
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English Tamil 

(Income tax) 
: Schedule அட்டவணை 
: Statement of Income வருமானக்கூற்று 
: Stockholder’s Tax பங்குத்தொகு இயாளன்வரி 
: Subscription கட்டுப்பணம் 

: Succession சந்ததி 
: Superannuation முதுமையுபகாரச்சம்பளம் 

: Super-Tax மேல்வரி 

: Tax Return by Employers 

Taxable as 

: Trade Expenses 

: Travelling Expenses 

: Unearned Income 

: Vouchers 

: Wear and Tear 
: Weekly wage Earners 

Incomplete cheque 

Inconvertible Notes 

Incorporation 

Increase of Capital 

Indemnity, Letter of 

Indent 

Index, English, Tamil 

Indirect Expenses 

Infant ன 

Inland Bill of Exchange .. 

Inland Revenue 

Tn liquidation 

1.0.0. 

Inscribed Stock 

Tnsolvent 

Inspection of Share Register 

Instalment System 

Institute of Chartered Accountants .. 

Actuaries 

Bankers 

Secretaries .. ல 

Institution of Certified Accts. 

Instrument 

Insurable Interest 

வேலைகொள்வோர் வரிக்கூற்று 

வரிவிஇக்கத்தக்க வருமானம் 

வியாபாசச்செலவுகள் 

பிரயாணச்செலவுகள் 

உமையாவருமானம் 

உறுதிச்சீட்டுக்கள் 

தேய்வுமொடிவும் 
கிமமைச்சம்பளமுமைப்போர் 

நிறைவில் காசோலை 

மாற்றத்தகாக தாள்கள் 

உருவாக்கல் 

மூலதனங்கூட்டல் 

நட்டவீட்டுப்பத் இரம் 

கட்டனயட்டவணை 

ஆங்கிலம்-தமிழ் அட்டவணை 

நேரில் செலவுகள் 

குழந்தை 

உண்ணாட்டுண்டியல் 

உண்ணாட்டு வருமானம் 

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

பதிவுசெய்த பங்குத்தொகுதி 

முறிந்தவன் 

பங்கடாப்புப்பார்வையிடல் 

பாகமுறை, தவணைக்கட்டணமுறை 

திதீதுவம்பெற்ற கணக்கறிஞர் நிலையம் 
் கணக்குறிபுணர் நிலையம் * 

வங்கியாளர் நிலையம் 
செயலாளர் நிலையம் 

உறுதப்படுத் இய கணக்கறிஞர் நிலையம் 

சாதனம் 

நட்டவீ டுசெய்யக்கூடியவுரிமை
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Tamil 
  

Insurance A/c. 

and income Tax 

Certificate 

* Fund 

Policy 

Premium 

Prepaid 

Saving Fund 

Insure 

Inter-Company Balances .. 

Profits 

Interest 

Afe 

Compensating 

on calls 

on capital 

on debenture 

on Drawings , 

on withdrawals 

paid out of Capital 

Warrant 

Interim Dividend 

Intangible Assets 

Intestate 

Inventory 

Investment A/c. 

Invoice 

Book 

Consular 

Loco Shipping 
Pro forma 

Irredeemable Debenture 

Irrevocable 

Assued Capital 

Issue of Shares and Debentures 

நட்டவீட்டுக் 8/5 

நட்டவீடும் வருமானவரியும் 

நட்டவீட்டுறுஇிப்பத் தரம் 

நட்டவீட்டுநிதி 

நட்டவீட்டொழுங்குப்பத் இரம் 

்.. நட்டவீட்டுக்கட்டணம் 

முன்கட்டிய நட்டவீடு 

நட்டவீட்டுச் சேமநிதி 

ஈடுசெய்தல் 

கம்பனிகளிடை நிலுவைகள் 

கம்பனிகளிடையிலாபங்கள் 

வட்டி 

வட்டிக் க/கு 
ஈடூசெய்வட்டிக்கணக்கு 

அழைத்தமூலதனவட்டி 
முதலின்மீதுவட்டி 

தொகு இக்கடன்வட்டி 

பற்றுக்களின்மீதுவட்டி 

மறுபடியெடுத்தகொகைகளின் மீதுவட்டி 

மூலதனத்திலிருந்து கொடுத்த வட்டி 
வட்டியுரிமைச்சீட்டு 

இடைக்காலப்பங்கிலாபம் 

அருவச் சொத்துக்கள் 

மரணசாதனமில்லாத 

பொருட்பட்டோலை 

முதலீட்டுக்கணக்கு 

பட்டியல், சாட்சிப்பத்திரம் 

பட்டியலேடு- 

பிரதிநிஇச்சாட்சிப்பத் இரம் 
எற்றுமிடத்துக்கப்பற்பட்டியல் 

மாதிரிப்பட்டியல் 

மீட்கமுடியாத்தொகு இக்கடன் 

கைகடந்த 

வழங்கயமுதல் 

பங்குகளுந் தொகுஇக்கடன்களும் வழங்கல்



  

English Tamil 

J 

Jettison வெளியெறிதல் 

Jobber வர்த்தகன் 

Joiné Account. . கூட்டுக்கணக்கு . 

Adventure .. ws ALG WUD  . a 
And Several Liability ஒருங்காயுந் தனித்தனியாயுமுள்ளபொறுப்பு 
Creditors ஒருங்குகடன்கொடுத்தோர் 
Estate கூட்டாதனம் 

Stock Company கூட்டுப்பங்கு த்தொகுஇக்கம்பனி 

Journal நாட்குறிப்பு 
Practical செய்முறை நாட்குறிப்பு 
Proper முறையானநாட்குறிப்பு 

Journalising நாட்குறிப்பெழுதல் 
Adjustments in நாட்குறிப்புச்செம்மையாக்கல் 
Combinations in நாட்குறிப்புச் சேர்க்கைகள் 
Errors in நாட்குறிப்பில் வழுக்கள் 
Transactions கொடுக்கல்வாங்கல்களை நாட்குறிப்பிடுதல் 

Judgment Creditor இர்வைக்கடன்கொாடுத்தோன் 
Debtor இர்வைக்கடன்பட்டோன் 

K 

Keelage கப்பற்றுறைவாடகை 

Kites (Accommodation Bills) +. காற்றாடிகள் (உதலவியுண்டியல்கள்)
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L 

Labour in Costs செல்வினத்திற்கூலி 

Lac or Lakh இலட்சம் 

Land Tax (நிலவரி 

Larceny களவு 

Lay days இறக்கவேற்றநாட்கள் ' 

Leakage A/c. .. ஒழுக்குக் க/கு 

Lean Year பலன்றராவாண்டு . 

Lease குத்தகை 

hold குத்தகையாதனம் 

Ledger பேரேடூ 

Afe. பேரேட்டுக் ௧/கு 

Classes of பேரேட்டுக்கணக்கினங்கள் 
Bankers’ வங்கயோளர்பேரேடு 
Bills Receivable வருமதியுண்டியற்பேரேடு. 

: Blind Entry குருட்டூப்பதிவு சி 
Card அட்டைப்பேரேடு. 

Costs செலவினப்பேரேடு 

Departmental பகுஇப்பேரேடு 
General பொதுப்பேரேடு 
Impersonal .. பெயரில்பேரேடு 

Indexes to .. பேரேட்டட்டவணைகள் 

Perpetual நித தியபேரேடு 

Private சொத்தப்பேரேடு 
Purchases கொள்வனவுப்பேரேடு 
Sales உ விற்பனைப் பேரேடு 

Self-Balancing கானேசமப்படுத்தும் பேரேடு 
Share பங்குப்பேரேடு 

Legacy மரணசாதனவுரிமை 
duty . மாரணசாதனவுரிமைவரி 

Legal expenses வழக்குச்செலவுகள் 
tender சட்டம்விதி நாணயம் 

Lessee குத்தகைக்காரன் 

Lessor குத்தகைகொடுப்போன் 
Letter பத்திரம், கடிதம் 

of allotment 

of application 

of credit 

of Hypothecation 
of Indemnity 
of Lien 

ஐதுக்கற்பத்திரம் 
மலுபப்பத்திரம் 

நாணயக்கடைதம் 

ஈடுகொடுத்தற்பத்இரம் 

நட்டவீட்டுப்பத்இரம் 

பாத்தியக்கடிதம்
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Letters of administration குத்துவக்கடிதம் 
Liabilities மொத்தக்கடன்கள் 

Liability பொறுப்பு 

Lien - பாத்தியம் 

Life Annuities ஆயுட்காலவாண்டுத்தொகைகள் 
Assurance accounts ஆயுளுறுதிக்கணக்குக்கள் 
Insurance Co.’s A/c. 

Insurance & Income tax 

Tenant 

Limit of Insurance Risk .. 

Limited Company (Ltd.) .. 

Liability . 

Partnership . . 

Liquidation 

4/௦. 

Liquidator 

Liquid assets .. .. 

Literary Royalties and Tax 

Lloyd’s Bonds 

Register 

Loan Capital .. 

on policy 

Leans 

Loco Invoice 

London Chamber cof Commerce 

Long Bill of Exchange 

Long Term Loan 

Loose leaf Ledgers 

Lorry 

Loss 

Gross 

Nett 

on Exchange 

Losses prior to Incorporation 

Lost B'E. 

ஆயுளுறுதிக்கம்பனிக் ௧/கு 

ஆயுளுறுதியும் வருமானவரியும் 
ஆயுட்குத்தகைகாரன் 

நட்டவீட்டபாயவெல்லை 

வரையறுத்தகம்பனி (வ. ௧.) 
வரையறுத்தபொரறுப்பு 

வரையறுக்தபங்குடைமை 

ஒழிவு 
ஒழித்தற் ௧/கு 
ஒமிப்போன் 

இரவச்சொத்துக்கள் 

எழுத்தாளருரிமையும்வரியும் 

உலோயிட்டினுறுதிச்சட்டுக்கள் 

உலோயிட்டினிடாப்பு 

கடன்மூலதனம் 

நட்டலீட்டொழுங்குப்பத் இரமீடுவைத்துப் 
பெற்ற பணம் 

கடன்கள் 

இடப்பட்டியல் 

இலண்டன் வர்த்தகக்கழகம் 

டு 'நடுங்காலவுண்டியல் 

நெடுந்தவணைக்கடன் 

கட்டாத தாட்பேரேடுகள் 

உலொரி 

நட்டம் 

மொத்தநட்டம் 

தேறியநட்டம் 

நாணயமாற்றுநட்டம் 

உருவாக்குமுனட்டம் 

காணாமற்போனவுண்டியல்
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M 

Machinery பொறித்தொகுதி 

and Income tax பொறிகளும் வருமானவரியும் 

Management Shares ஆளுகைப்பங்குகள் 

Manager ஆள்வோன் 

Managing Directors ஆளுமியக்குநர் 

Manifesto 

Manufacturing A/c. 

Margin 
of Solvency 

for Security 

Marginal Relief 

Marine Insurance Co. 

Marked Cheque 

price 

Market Rate .. 

Marks on Packages 

Marshalling Assets 

Materials Consumed 

Maturity 

of a bill 

Measure of damage 

Medium of Exchange 

Meeting of Creditors 

of Shareholders 

Members, Register of 

Memorandum 

of Association 

Mercantile 

Term 

Minimum balance 

rent 

Subseripition 

Mining Companies 

Royalties 

Minority shareholders 

Mintpar 

Minutes Book 

அறிக்கை 

பரும்படிச் செய்கைக் க/கு 

எல்லை 

கடன்றீராற்றலினெல்லைத் திறன் 
பிணையினெல்லைத் இறன் 

எல்லைச்சகாயக்கழிவு 

கடலபாயநட்டவீ 'ட்டூக்கம்பனி 

அடையாளமிட்ட காசோலை 

குறிக்கப்பட்டவிலை 

சந்தை விலை 

கட்டுக்களிற்குறிகள் 

சொத்துவரிசைப்படுத்தல் 

காரியப்பட்ட இரவியங்கள் 

முதிர்வு 
உண்டியன் முதிர்வு 

அழிவினளவு 

பண்டமாற்றுச்சாகனம் 

கடன்கொடுத்தோர் கூட்டம் 

பங்காளர் கூட்டம் 

உறுப்பினரிடாப்பு 

புறவிதி 
அமைப்புப்புறவிதகள் 

வியாபாரத் திற்குரிய 

வியாபாரக்கலைச்சொல் 

இறிவுமீதி 
இழிவு வாடகை 

இழிவுக்கட்டணம் 

சுரங்கக்கம்பனிகள் 

சுரங்கவுரிமைப்பணம் 

தி றுபான்மைப்பங்காளர் 

அடிப்புலோகச்சமம் 

நிகழ்ச்சிக்குறிப்பேடு
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Misconduct of Bankrupt (or insolvent)  முறிந்தவனடைப்பிழை 

Misdemeanour .கூடாநடத்தை 

Model Exercises on Company A/c. 

Money 

market 

order 

Moneys of Account 

Mcno-metallism 

Monopoly 

Moratorium 

Mortgage 

Debentures 

Mortgages, Register of 

Movable property 

Multiple costs .. 

Mutilated cheque 

Mutual Insurance Co. 

கம்பனிக்கணக்குமாதிரிப்பயிற்சிகள் 

பணம், நாணயம் 

நாணயச்சந்தை. 

அஞ்சற்பணச்சட்டு 

கணக்குநாணயங்கள் 

ஒருலோகத்தன்மை 

தனியுரிமை 

சட்டமுறைக்கடன்றாமதம் 

ஈடு, பிணை ் 

ஈட்டுக்கடன்பத்திரம் 

ஈட்டிடாப்புக்கள் . 

அசையுஞ்சொத்து 

பல்செலவுகள் 

சிதைந்தகாசோலை 

குமக்குளீடுசெய்கம்பனி



35 

  
English -° Tamil: ~ 

N 

Naked Debenture வெற்றுத் தொகுதிக்கடன் . 

Narration” 9... விளம்பல் 

National Debt. . நாட்டுக்கடன் 

Defence Contribution நாட்டுக்காப்புப்பங்குகொள்ளல் 

Insurance நாட்டுநட்டவீடு 

Negotiable கைமாறத்தக்க 

Document .. கைமாறத்தக்கவாவணம் 
Instrument .. கைமாறத்தக்க சாதனம் 

Negotiation மாற்றல் 

of bills உண்டியன்மாற்றல் 
of Cheque காசோலைமாற்றல் 

Net Cash தேறியகாசு 
loss தேறியநட்டம் 

proceeds தேறியவருவாய்கள் 
profit தேறியவிலாபம் 
Revenue தேறியவருமானம் 
weight தேறியநிறை 

Nominal A/c. .. பெயரளவிற் ௧/கு 
Capital பெயாளலின்மூலதனம் 
Ledger பெயரளவிற்பேரேடு 
Partner பெயரளவிற்பங்காளன் 

Non-cumulative shares 'திரளாதபங்குகள் 

Noncupative will வாய்ச்சொன்மாணசாதனம் 

Notary Public. . பொதுமக்கள்சாதகவிலி௫தன் 

Note, Bank வங்கக் குறிப்புப்புத்ககம், வங்கித்தாள் 

Notice of appeal மறுவிசாரணைமனுவறிவிப்பு 

of Assignment உரிமைமாற்றலறிவிப்பு 

of Dishonour உண்டியன்மறுப்பறிலிப்பு 

of Dividend பங்கிலாபவறிவிப்பு 

Noting a Bill . உண்டியன் மறுப்பறிவிப்பு 
Not Negotiable 3 கைமாறத்தகாத 
N.S. F. (not sufficient fund போதியநிதியில்லை (போ. நி. இ,) 

Numerical card Ledger எண்ணட்டைப்பேரேடு
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௦ 

Oath ஆணை 

Obsolescence .. பழையனகழிதல், வழமைமாறல் 

Official Receiver முறிவுத்தத்துவகாரன் 

Ontission SUN 

On cost நின்றசெலவு 

On Demand கேட்டவுடன் 

On Rail புகைவண்டி_மட்டும் 

On sale or Return 

Oneman Company 

Open A/c. 

cheque 

Opening Entries 

Operating Cost 

Or Order 

Order Book 

Cheque 

of discharge. . 

To- 

Ordinary shares 

Trial Balance 

Original entry 

Ostensible Partner 

Other Deposits 

Securities 

Output costs . 

Outstanding debt 

expenses 

Overcharge 

Overdraft 

Overhead cost. . 

Overtrading 

விற்க அல்லது திரும்பவனுப்புக 

தனிமனிதன்கம்பனி 

இறாக் ௧/கு 
கோடளித்தகாசோலை 

தொடக்கப்பதிவுகள் 

நடத்துசெலவு 
அல்லது உத்தரவுப்படி 

உத்தரவுப்புத்தகம் 
உத்தரவுக்காசோலை 
விடுதலைக்கட்டளை 

உத்தரவிற்கு 
சாதாரணமான பங்குகள் 

பொதுப்பரீட்சைமீதிகள் 

முதற்பதிவு 
பெயரளலவிற்பங்காளன் 

வேறுவைப்புக்கள் 
வேற்றாவணங்கள் 

வெளியிடுகைச்செலவுகள் 

நிலுவைக்கடன் 

நிலுவைச்செலவுகள் 

மிகைவிலையிடல் 

மேலதிகப்பற்று 

மேலதிகச்செலவு 

மேலதிக வியாபாரம்
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P 

Package A/c. .. கட்டுக் ௧/கு 

Packing கட்டுதல் 
Charges கட்டுக்கூலி 

Materials கட்டுத் திரவியங்கள் 

Paid-up Capital இறுத்த மூலதனம் 

Paper money .. தாணாணயம் 
profits தாளிலாபங்கள் (கணக்களவிலிலாபம்) 

Par Above சமத் திற்குமேல் 

At சமநிலையில் 
Below சமத்திற்குக்8ழ் 

Mint அடிப்புலோகச்சமம் 
of Exchange நாணயமாற்றுச்சமன் 

Participating Shares பங்குபற்றும் பங்குகள் 

Particular average விசேடச்சராசரி 

Partly paid shares பகுதியிறுத்தபங்குகள் 

Partner பங்காளன் 

, Active இயங்கும்பங்காளன் 
Managing ஆளும்பங்காளன் 

New புதியயங்காளன் 

Nominal பெயரளலிற்பங்காளன் 
Outgoing வெளியேறும் பங்காளன் 
Retiring இளைப்பாறும் பங்காளன் 
Working தொழில்செய்யும் பங்காளன் 

Partnership பங்குடைமை 
Accounts பங்குடைமைக்கணக்குக்கள் 

Act பங்குடைமைச்சட்டம் 

Article of பங்குடைமையொப்பந்தம் 
Assets பங்குடைமைச்சொத்துக்கள் 

Balance Sheet LIBIGSOL GOLA 5O) 5 TENE 

Bankruptcy. . பங்குடைமைழுறிவு 
Books பங்குடைமையேடுகள் 
Business பங்குடைமைத்தொழில் 
Capital பங்குடைமைமுதல் 

- Debts பங்குடைமைப்படுகடன்கள் 

Dissolution of 

Duration of. . 

Firm name of 

: General partners 

goodwill 

: Income tax .. 

பங்குடைமைக்கலைப்பு 

பங்குடைமைக்காலவெல்லை 

பங்குடைமைவிலாசப்பேர் 

பொதுப்பற்காளர் 

பங்குடைமை நன்மதிப்பு 

வருமானவரி
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(Partnership) Interest 
Limited 
Liquidation of 
Losses 
Management of 

New Partner 
Object of 

Premium 

Profits 

Profit and Loss A/c. 

Purchase of Business 

Realisation of 

Registered 

Unlimited: .. 

Working Capital 

Partner’s Capital account 
Current accounts 

Drawings account 

Goodwill 

Liability 

* Losses 

Premium 

Profits 

Salary 

Pass Book 

Past due bill 

Patent 

Patron 

Patronage 

Pawn 

Payee only 

_ Account 

Payer 

Payable 

Paying in Slip. . 

Payment 

for goods 

for Honour .. 

Payments in Advance 

Pension 

Percentage 

Account 

பங்குடைமைவட்ட. 

வரையறுத் தபங்முடைமை 

பங்குடைமையொழிவு 

பங்குடைமைநட்டங்கள் 

பங்குடைமையாட்சி 

புதியபங்காளன் 

பங்குடைமைதோக்கம் 

பங்முடைமைஉட்டம் 

பங்குடைமையிலைபங்கள் 

பங்குடைமையிலாப நட்டக் ௧/கு 

தொழில்கொள்ளல் 
பற்குடைமைபணமாக்கல் 

பதிவுசெய்தபங்குடைமை 
வரையறுக்கப்படா தபங்குடைமை 

தொழிற்படுமுதல் 

பங்காளர்ஜூலதனக்கணக்கு 

பங்காளர்நடைமுறைக்ணக்குக்கள் 

பங்காளர் பற்றுக்கணக்கு 

பங்காளர் நன்மதிப்பு 

பங்காளர் பொறுப்புக்கள் 

பங்காளர் நட்டங்கள் 

பங்காளர்வட்டம் 

பங்காளரிலாபங்கள் 

பங்காளர்சம்பளம் 

பற்றுவரவுப்புத்தகம் 

தவணைதப்பியவுண்டியல் 

ஆக்கவுரிமை 

ஆகுரீப்போன் 

ஆத்த படு] 

அடகு 

பெறுவோனமமட்டும் 

பெறுவோன்கணக்கு 

கொடுப்போன் 

கொடுக்கவேண்டிய 

கட்டுந்துண்டு 

பணங்கொடுத்தல் 

பொருள்களுக்குப்பணங்கொடு த்தல் 

நாணயத்துக்குப்பணங்கொடுத்தல் 

முற்பணங்கொடுத்தல் 

இளைப்பாறற்சம்பளம் 

சதவீதம், நூற்றுவீதம் 
சகுவீதக்கணக்கு
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Tamil 

Permanent Assets நிலையானசொத்துக்கள் 

Perpetual Ledger 58S BusCuCse 

Per procuration (Per Pro) உத்தரவின்படி (௨. ப.) 

Personal Accounts பெயருள்கணக்குக்கள் 

Estate அசைவுள்ளவாதனம் 
Expenses தற்செலவுகள் 

Petition in Bankruptcy முறிவமனு 

Petty Cash சில்லறைக்காசு 

Account சில்லறைக்காசுக்கணக்கு 

Book சில்லறைக்காசேடு 

Keeper சில்லறைக்காசாளன் 

Plant and Machinery பொறிவிருட்சமும் பொறித்தொகுகியும் 

Register பொறிலிருட்சவிடாப்பு 

Pledge அடகு 

Policy of Insurance நட்டவீட்டொழுங்குப்பத்திரம் 

Postage அஞ்சற்செலவு 

Postal Order {P. 0.) அஞ்சற்சீட்டு (௮, ௪) 

Post-date பிற்றேதியிடுதல் 

dated பிற்றே இயிட்ட 
dating பிற்றே HuSiov 

Obit Bond .. மரணத்தின்பின் கொடுக்குமதியொப்பந்தம் 

Posting பதிதல் 

Errors in பதித்தல்வழுக்கள் 

Postcript (P. 8.) 

Poundage வ es 

Power of Attorney {P .A.) 

Practical Book-keeping 

Pre-acquisition Profit 

Pre-incorporation profit 

Preface 

Preference (Pref.) 
shares 

Preferential claim 

Preferred creditors 

ordinary shares 

Preliminary Expenses 

Premises A/c. .. 

பிற்குறிப்பு (பி. கு) 
இறாத்தல்வரிவீதம் 

கருவியாளன்பத்திரம் (௧. ப.) 

செய்முறைக்கணக்குப்ப இவியல் 

கொள்வனவிற்குமுநு தியவிலாபம் 

உருவாக்குமுன்னுள்ளவிலாபம் 

முன்னுரை 

தேர்வு (தே), முன்னுரிமை 
முன்னு ரிமைப்பங்குகள் 

தேர்வுரிமைகள் 

முன்னு ரிமைக்கடன்காரர் 

முன்னுரிமைச்சாதாரணபங்குகள் 

கொடக்கச்செலவுகள் 

தொழிலகக் ௪/கு



Pilate of wi 

Process Costs .. 

Production A/c. 

Productive wages 

Profit and Loss A/c. 
: Appropriation A/c. 

Departmental 

Manufacturing 

_: Prior to incorporation .. 

Meier 

a oe 

  சொந்தச் செலவுகள் 
சொந்தப்பேரேடு 
மரணசாதனநிறுவல் 
சிக்கல்கள், பிரச்சனைகள் 

நடைமுறை 
நிகழ்ச்சிகள் 

செய்முறைச்செலவுகள் 
ஆக்கக் ௧/கு 
ஆக்கச்செலவுகள் 
பயன்றருகூலிகள் 

இலாபநட்டக் ௧/கு 
பூர் ௧/கு 

களையிலாபநட்டம் 
பகுதியிலாபம் 

பரு, TEES ட ம்படிய। முறையிலாபம் 

--... உருவாக்கற்குமுன் 
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English Tamil 

Profiteering மிக்கவிலாபம்பெறல் 

Profits and Dividends இலாபங்களும் பங்லோபங்களும் 

Pro-forma invoice மாதிரிப்பட்டியல் 

Promissory Note P/N வாக்குறுதச்சீட்டு (வா. சீ.) 

Maker of வாக்குறுஇச்சீட்டாக்குவோன் 

Prompt Gash .. உடன்காசு 

delivery உடஜெப்படைப்பு 

sale உடன்விற்பனை 

Promoter ஆக்குவோன் 

Proof of Accuracy செம்மைதிறுவல் 

of Debt படுகடனிறுவல் 

Property சொத்து 

Afe. சொத்துக் க/கு 

Immovable . . அசையாச்சொத்து 

Movable அசையுஞ்சொத்து 

of Bankrupt முறிந்தவன்சொத்து 

Tax சொத்துவரி 

Proportion oN®@ 5FLoLD 

Proprietory Accounts 
Proprietor’s Capital 

Prospectus 

Protest of a bill 

as to a ship 

Provision 

and reserves 

for bad and doubtful debts 

for Depreciation 
for Discount 

Proxy ‘ 

Public Auditors 

Companies .. 
Deposits 

Examination cf Bankrupt 

Trustee 

Published Accounts 

Purchase A/c. 
Books, Tabular 

Credit 
Day Book 

Deposits 

Journal 

சொந்தக்காரர் கணக்குக்கள் 
சொந்தக்காரன் முதல் 

முன்விவரணம், 

உண்டியன்மறுப்பாட்சேபனை 
கப்பலிடையூற்றாட்சேபனை 

பொறுப்பொதுக்கம் 

பொறுப்பொதுக்கமுங் காப்பொதுக்கமும் 

ர அறவிடமுடியாக்கடன்களுக்கும் ஐயச்கடன் 

mL “ECHSGOMOTHIESD 
பெறுமானத்தேய்வுக்கொதுக்கம் 
கழிவுக்கொதுக்கம் 

தத்துவம் 
பொதுக்கணக்குப்பரிசோதகர் 

பொதுக்கம்பனிகள் 

பொதுவைப்புக்கள் 

முறிந்தோன்பொதுப்பரிசோ தனை 

பொதுநம்பிக்கையாளன் 

வெளியிட்டகணக்குக்கள் 

கொள்வனவுக் ௧/கு 
அட்டவணைக்கொள்வனவேடு 

கடன்்கொள்வனவு 
கொள்வனவுநாளேடு 
கொள்வனவுவைப்புக்கள் 
கொள்வனவு நாட்குறிப்பு
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English 

(Purchase) A/c. Ledger 
Price ia 
Return Book 

ஓ 

Qualified endorsement 

Quay 

Quarter days .. 

Quid Pro Quo.. 

Quorum 

Quit Rent 

' Pamil 

கொள்வனவுக் கணக்குப்பேரேடூ 
கொள்விலை 
கொள்வனவுக்கூற்றேடு 

நிபந்தனைப்புறக்குறிப்பு 
செய்துறை 

காலாண்டு நாட்கள் 

கைம்மா று 

காழ்வெல்லை 

குடிமைப்பதில்வாடகை
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English Tamil 

R 

‘Ranking of assets .  சொத்துவரிசைப்படுத்தல் 

Rate, Bank வங்கி வீதம் 

Depreciation பெறுமானத்தேய்வுவீதம் 

of Discounts கழிவுவீதம் 

of Exchange மாற்றுவீதம் 

of interest வட்டிலீதம் 

Rates இறைகள் 

Rates and Taxes இறையும் வரியும் 

Rationalisation சிக்சனவொழுங்குசெய்தல் 

Raw material .. மூலப்பொருள் 

‘Ready Cash உடன்பணம் 

Real A/c. மெய்க் ௧/கு 

Estate அசைவற்றவாதனம் 

Tare ue கொள்கலன் மெய்த்றிறை 

Realisation A/c. தேறியபணக் 6/6 

Statement தேறியபணக்கூற்று 

Realised profits தேறியவிலாபங்கள் 

Re-Assurance .. மறுத்துறுதிகூறல் 

Rebate தள்ளுபடி 

Receipt ர எ பற்றுச்சீட்டு 

Receipts and Payments A/c பற்றுவரவுக் 1G 

Receiver, Official முறிவுத்தத்துவகாரன் 

Receiving order .  முறிவுத்தத்துவம் 

Reconcilation Statement .. கணக்கணெக்கக்கூற்று 

Reconstruction of Company கம்பனிதிருத்தியமைத்தல் 

‘Recourse : பின்றொடர்பு 

Without (sans) பின்றொடர்ச்சியின்றி 

Recover மீளப்பெறுதல் 

Redeem மீட்டல் 

Redeemable மீட்கத்தக்க 

Debenture .. மீட்கத்தக்க தொகுதிக் கடன்பத்திரம் 
Preference Shares மீட்கத்தக்கமுன்னுரிமைப்பங்குகள் 

Red Ink Imprest சிவப்புமைவட்டி 

Reducing balance method ஒடுங்குமீதிமுறை 

Reduction of Capital ~ மூலதனங்குறைத்தல் 

Referee of respectability .. உத்தரவாத 

in case of need தேவையுத்தரவாதி 

Refer to Drawer (Banking) R/D பிறப்பித்தவரை விசாரிக்க (பி. வி.)
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English Tamil 

Reference ({Ref.) விசாரணை (ல) 

Refusal மறுப்பு 

Registered Capital பதிவுசெய்தமூலதனம் 
Debentures .. பதிவுசெய்த தொகுதிக் கடன்பத்திரம் 
Office பதிவு செய்தவலுவலகம் 
Value பதிவுசெய்தவிலை 

Register பதிவுசெய்தல், இடாப்பு 
of applications மனுவிடாப்பு 
of Directors இயக்குந்ரிடாப்பு 
of Members உறுப்பினரிடாப்பு 
of Mortgages ஈட்டிடாப்பு 
of Shares பந்கடாப்பு 
of transfers மாற்றங்களினிடாப்பு 

Registration Agent பதிவுப்பிரதிகருத்தா 
fee se பதுவுக்கட்டணம் 
of Business Names வியாபாரப்பேர்ப திதல் 
of a Company கம்பனிப்பதிவு 

Re-insurance .. மறுநட்டவீடு 

Relative, Dependant சாருறவினர் 

Release of Trustee 

Remittance 

Remuneration. of Directors 

Rendered A/c 
Renewal notice 

premium 

Renewed Bills. . 

Rent 

Charge 

Roll 

Repairs 

Replacement .. 

Report of Auditors 

Reserve 

Account 

Bank 

Capital 
of Discount 

for Doubtful Debts — 
for Repairs 

Fund Account 

Liability 

Revenne 

நம்பிக்கையாளன் பொரறுப்புநீக்கம் 

அனுப்புதல், அனுப்பும்பணம் 

இயக்குநர்வேதனம் 

இறுத்த க/கு 
புதுப்பித்தலறிக்கை 
புதுப்பித்தற் கட்டணம் 

புதுப்பித்தவுண்டியல் 

வாடகை 
வாடகைச்செலவு 
வாடகையிடாப்பு 

திருத்தங்கள் 
பிரதியிடுகை 

கணக்குச்சோதனைகாரரறிக்கை 

காப்பு, ஒதுக்கல், காப்பொதுக்கல் 
காப்புக்கணக்கு 

காப்புவங்£, மத் இயவங்கி 
ஒதுக்கியமூலதனம் 

கழிவிற்கொதுக்கம் 

ஐயக்கடன்களுக்கொதுக்கம் 

திருத்தத்திற்கொதுக்கம் 
ஒதுக்கறிதிக்கணக்கு 

ஒறுக்கப்பொறுப்பு 

வரவொதுக்கம்



English 
  

Residuary Devisee 

Legatee 

Respondentia . . 

Rest 

Restrictive Endorsement .. 

Retail trade 

Retire : 

Retiring cf Bill 

Return for assesment 

Returns and allowance 

Inwards Books 

Outwards Book 

Revenue 

Ale. 
Assets 

Expenditure 

Investment 

Net 

Receipts 

Revaluation 

Reversion 

Risk of Insurance 

Royalties 

Royal Charter. . 

Rummage sale 
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((மரணசாதன) மீதியசைவற்றவாதன 
் (| நன்கொடை பெறுவோன் 

[(மாணசாதன) மீதியசைவுள்ளவாதன 
் L வுரிமையாளன் 

மாலுமிப்பொறுப்புக்கடன் 

மற்றையவை 

வரையறையோடூசாட்டுதல் 

சில்லறைவியாபாரம் 

இளைப்பாறுதல், இளைப்பாற்றுதல் 

உண்டியலிளைப்பாற்றல் 

வரிமதிப்புக்கூற்று 

திருப்புதல்களுந் தள்ளுபடிகளும் 
உட்டிரும்பியசரக்கேடு 

வெளித்திரும்பியசரக்கேடு 

வருமானம் 

வருமானக் ௧/கு 
வருமானச்சொத்துக்கள் 
வருமானச்செலவு 

வருமானமுதலிடுகை 
தேறியவருமானம் 
வருமானவரவுகள் 

மறுபடிவிலைமதித்தல் 

இரும்பலுரிமை, திரும்பல் 

நட்டவீட்டபாயம் 

இறைகள் 

அரசவுத்தரவு 
தேங்குபொருள்விற்பனை
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5 

Salaries of Partners பங்காளர்சம்பளங்கள் 

Salary Tax, ௪ம்பளவரி 

Sale விற்பனை 

or Return விற்பனையின்றேற்றிருப்பியனுப்புக 

Sales விற்பனைகள் 

Ale. விற்பனைக் &/G 

Adjustment A/e. 

Credit 

Day Book 

Tabular 

Journal 

Ledger 

Trial Balance 

on Commission 

Return 

Salvage 

Sample 

Sans Recourse 

Schedule 

Scheme of Composition 

Scientific method 

Scrip 

Seal of company 

Second of exchange 

Secret Reserve 

Secretary 

Sectional Ledgers 

Secured Creditors 

Debenture .. 

Securities 

Collateral 

Self-Balancing Ledger 

Selling expenses 

Price 

Sequestration .. 

Set-off 

Settling Days .. 

விற்பனைசெம்மையாக்கற் 6/5 
கடன்விற்பனை 

விற்பனைநாளேடு 

அட்டவணை விற்பனை நாளேடு 

விற்பனைநாட்குறிப்பு 

விற்பனைப்பேரேடு 

விற்பனைப்பேரேட்டுப்பரீட்சைமீது 

தரகுவிற்பனை - 
விற்பனைவிவரக்கூற்று 

மீட்டல் 

மாதிரி : 

பின்றொடர்பின்றி 

பட்டோலை 

பொருத்தத் திட்டம் 

விஞ்ஞானமுறை 

கட்டுப்பணப்பத் தரம் 

கம்பனி முத்திரை 

உண்டியலினிரண்டாம்பிரதி 

_ மறைவொதுக்கம் 

செயலாளர் 

பிரிவுப்பேரேடுகள் 

உறுதிப்படுத்திய கடன்கொடூத்தோர் 
உறுதிப்படுத்திய தொகுஇக்கடன்் சட்ட 

அவணங்கள் | 

துணையு நு தியாவணங்கள் 

குற்சமனாக்கும்பேரேடு 

லிற்பனைச்செலவுகள் 
விற்கும்விலை 

சட்டமுறை சொத்துப்பற்றல் 

பதிலீடுசெய்தல் 

கணக்குக்கீர்க்குநாள்கள்
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Seven-days Bills எழுநாளுண்டியல் 

Share பங்கு 

ஹேக்... ் பங்குமுதல் “ 
Certificate பங்குப்பத்திரம் 

Discount பங்குக்கழிவு 
Ledger பங்குப்பேரேடு 
Premium பங்குவட்டம் 

Register பந்டாப்பு 

Transfer பங்குமாற்றம் 

Shareholder’s Address Book 

Meetings 

Shares 

at a Discount 

Deferred 

Fully paid .. 

Forfeited 

Ordinary 

Partly paid 
Participating 

Preferred ordinary 
Preference .. 

Cumulative 
Premium on 

Shipping Documents 

Invoice 

Note (S/N) .. 

Shipment 

Ship Shares 

Short Bill cf Exchange 

Term Loans 

Sight Drafts 

Signatories 

Signature Book 

Silent Partner 

Silver Standard 

Simple contract 

Single A/c System 

Entry 

Costs 

பங்காளியின் விலாசவேடு 

பங்காளர்கூட்டம் 

பங்குகள் 

கழிவொடுபங்குகள் 
பின்னுரிமைப்பங்குகள் 

முழுதுங்கொடுத்தபங்குகள் 

பறிமுதலாயேபங்குகள் 
சாதாரணபங்குகள் 

பகு திகொடுக்கப்பட்டபங்குகள் 

பங்குபற்றும்பங்குகள் 

முன்னுரிமைச்சா தாரணபங்குகள் 
முன்னுரிமைப்பங்குகள் 

'இரண்டமுன்னுரிமைப்பங்குகள் 
வட்டத்துடன்பங்குகள் 

கப்பலிலனுப்புமாவணங்கள் 

கலன்சரக்குப்பட்டியல் 

அகலன்சரக்குக்குறிப்பு (௧. கு.) 

கலனிலேற்றுகை, கலன்சரக்கு 

கலன்பங்குகள் 

சிறுதவணையுண்டியல் 

சிறுதவணைக்கடன்கள் 

குரிசனவுடனுண்டியல் 

கையொப்பகாரர் 

கையொப்பவேடு 

மோனப்பங்காளன் 

வெள்ளிதியமம் 

எவியவொப்பந்தம் 

ஒற்றைக் க/கு முறை 
ஒற்றைப்பதுவு 
ஒற்றைச்செலவுகள்
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Sinking Fund .. ஆழ்நிதி 

Investment A/c. ஆழ்றநிதிமுதலீட்டுக் க/கஞு 

Sleeping partner உறங்கும்பங்காளர் 

Rent உறங்கும்வாடகை 

Sliding Scale .. வழுக்கியளவுத் இட்டம் 

Slip System HBIGCHEOD 

Slump வறட்சி, இறக்கம் 

Soft money மென்காசு 

Sola தனிப்பிரதி 

B/E தனிப்பிரதியுண்டியல் 

Sole Trader தனிவியாபாரி 

Solvent கடன்செலுத்தக்கூடிய 

Special சிறப்பான 

Crossing சிறப்புக்கோடிடுகை 

Endorsement சிறப்புப்புறக்குறிப்பிடுதல் 

Lien, சிறப்புப்பாத்தியம் 

Trial Balance சறப்புப்பரீட்சைமிதி 

Specialty Debt சிறப்பு.றுஇக்கடன் 

Speci point உலோகவினப்புள்ஸளி 

Specimen மாதிரி 

Speculation உத்தேச வியாபாரம் 

Spot delivery தலத் திலொப்படை த தல் 
transaction. கலத்திற்பரிமாறல் 

State Cheque .. அரசாங்கக்காசோலை 

Stamp Duty முத்திரைத்தீர்வை 

Standard money நியமக்காசு 
of value பெறுமதிநியமம் 

Standing Expenses நிலையானசெலவகள் 

Statement of Accounts கணக்குக்கூற்று 
of Affairs நிலைமைக்கூற்று 

for Income Tax 

in lieu of Prospectus 

Statistical Books 

Statute, Barred 

of Limitations 

Statutory Books 

Declaration 

Income 

Meeting of Company 

Report 

Returns 

வருமானவரிக்கூற்று 

முன்விவரணத்திற்குப்பதிற்கூற்று 
புள்ளிவிவர வேடுகள் 

குடைபட்டசட்டம் 

வரையறைச்சட்டம் 

சட்டவிதியேடுகள் 

சட்டமுறை யுண்மையறிவிப்பு 

சட்டமு/றைவருமானம் 

சட்டமுறைக்கம்பனிக்கூட்டம் 

சட்டமுறையறிக்கை 
சட்டமுறைக்கூற்றுக்கள்
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Sterling | தேளிங்கு 

Stock _ கையிருப்பு, சரக்குழுதல், பங்குத்தொகுதி 

Alc. ஃ சரக்குமுதற் ௧/கு 
and shares A/c. பங்குத்தொகுதிப்பங்குக் ௧/கு 
Book சரக்குமுதலேடு 
of Goods கையிருப்புச்சரக்குக்கள் 

Stock-taking .. கையிருப்புக்கணக்கெடுத்தல் 

Stores A/c. களஞ்சியக் ௧/கு 

Stoppage in Transit வழியிலே நிறுத்துகை 

Straight line method தநேர்கோட்டுமூறை 

Sub-divisions சிறுபிரிவுகள் 

Subrogation பதிலாள்வைப்பு 

Subscribed Capital வழங்கயமூலதனம் 

Subsidiary Books துணையேடுகள் 

Company .. .. துணைக்கம்பனி 

Company Balance Sheet துணைக்கம்பனியைந்தொலை 

P. & L. Aes. துணைக்கம்பனியிலாபநட்டக்கணக்கு 

Subsidy உதலிப்பணம் 

Sundry சில்லறை 

Creditor சில்லறைக்கடன்கொடுத்தோன் 

Debtor சில்லறைக்கடன்டட்டோன் 

Super cargo கலன்சரக்க திகாரி 

மீதாக மேலதிகக்கழிவுநிறை 
Tax மேலதிகவரி 

Supra Protest ஆட்சேபத் இன்மேல் 

Surety பிணைநிற்போன் 

Surface Damage மேற்பரப்பழிவு 

Surplus 

Surrender Value 

Suspense A/c. 

Suspension of payment 

மேலதிகமான, மிகை 

ஒப்படைப்புப்பெறுமானம் 

தொங்கற் க/கு 

பணங்கொடுத்தலை நிறுத்தல்
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T 

‘Table 

of Usance 

Tabular Books 

Cash Book .. 

Cost Book .. 

Departmental Trading A/c. 

Expenses Journal 
Ledger 

Stock A/e. .. 
Trading A/c. 

Tale quale 

Tangible assets 

‘Tare 

Tariff 

Office 

Taxable Income ee 

Telegraphic Transfers (T.T.) 

Teller 

‘Tenancy 

‘Tenor of Bill .. 

Tentail 

‘Terminable Annuities 

‘Terminal Cost 

‘Terms 

of Issue 

of payment 

Testamentary Expenses 

‘Theoretical Book-keeping. . 

‘Third Party Insurance 

‘Time Cards 

Charter Party 

‘To ts 

‘To Arrive (Goods) 

order 

‘Tobacco Trade A/c. 

‘Token money .. 

‘Torn Cheque .. 

‘Totals 

அட்டவணை 

வழங்கு தவணையட்டவணை 

அட்டவணையேடுகள் 

அட்டவணைக்காசேடு 

அட்டவணைச்செலவேடூ 

பகுதிவியாபாரக் க/கு 
அட்டவணைச்செலவுநாட்குறிப்பு - 
அட்டவணைப்பேரேடுூ 
அட்டவணைச்சரக்குழுதற் ௧க/கு 
அட்டவணைவியாபாரக் ௧/கு 

இது எவ்வகை அது அவ்வகை 

உருவச்சொத்துக்கள் 

கொள்கலனிறை 

இறுப்புப்பட்டி பல் 
இறுப்பலுவலகம் 

வரிவிதிக்கத்தக்கவருமானம் 

தொலைபன்னிமாற்றங்கள் (தொ. மா,;) 

எண்ணுவோன் 

குத்தகை 
உண்டியற்றவணை 

பரப்புவாடலை 

முடிக்கத்தக்கவாண்டூத்தொகைகள் 

முடிவுச்செலவு 
கட்டுப்பாடுகள் 

வழமங்கற்கட்டுப்பாடுகள் 

கொடுப்பனவுக்கட்டுப்பாடுகள் 

மரணசாதனச்செலவுகள் 

அறிமுறைக்கணக்குப்பதிலியல் 

படர்க்கைநட்டவீடு 

நேரவட்டைகள் 

தவணைக்குத்தகைப்பத்திரம் 

கூ 

அடைவதற்கு (பொருள்கள்) 

உத்தரவிற்கு 

புகையிலைவியாபாரக் ௧/கு 

அடையாளநாணயம் 

கிழிந்தகாசோலை 

மொத்தங்கள்
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Trade வியாபாரம் 
Bill வியாபாரவுண்டியல் 
Discount வியாபாரக்கழிவு 
Expenses A/c. வியாபாரச்செலவுக் 6/6 
Mark வியாபாரக்குறி 

Trading A/c. .. வியாபாரக் ௧/கு 
Branch களைவியாபாரம் 
Capital : வியாபாரமுதல் 

Certificate வியாபாரப்பத்திரம் 
Departmental பகுஇவியாபாரம் 
Percentage A/c. வியாபாரவீதக் &/G 

Transaction கொடுக்கல் வாங்கல், கொள்ளல் விற்றல் 

Transfer Deed. . கைமாற்றவுறுதி 
entry கைமாற்றப்பதுவு 
of shares பங்குக்கைமாற்றம் 

Register கைமாற்றவிடாப்பு 

Transferee கைமாற்றம்பெறுவோன் 
Transferor கைமாற்றுவோன் 

Transport A/c. அனுப்புஞ்செலவுக் க்/கு 
Traveller’s cheque 

letters of credit 

Treasury Bill .. 

Tret 

Trial Balance .. 

True Discount. . 

Trust 
Deed 
Receipt 

Trustee 

Turnover 

பிரயாணியின் காசோலை 
பிரயாணியின் கொடுசடன்பத்இரம் 
இறைசேரியுண்டியல் 

தேய்வுக்கழிவு 

பரீட்சைமீதி 

உண்மைக்கழிவு 

நம்பிக்கை 
நம்பிக்கையுறுதி ~ 
நம்பிக்கைக்காப்பாளர் பற்றுச்சிட்டு 

நம்பிக்கைக்காப்பாளர் 

மொத்தவிற்பனை (மொ. வி.)
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English Tamil 

ப 

Ultra Vires சட்டத்துக்கப்பாலுள்ள ன 

Ultimo சென்றமாதத்தில் 

Umpire நடுவுதிலையாளன் 

Unealled அழைக்கப்படாத 

Unclaimed உரிமைகோராத 

Undated தேதியிடாத 

Undercharges .. குறைவானவிலைகள், குறைந்தவிலையிடதல் 

Underwriter நட்டவீட்ட்ப்பொறுப்பாளி (ந. பொ.) 

Underwriting .. நட்டவீடுசெய்தல் 

Commission ws BLS OCS SIG 

Undischarged Bankrupt .. பொறுப்புநீங்காமுறிந்தோன் 

Unearned Income உழைக்காத வருமானம் 

Unfunded Debt நிதியாக்கப்படாக்கடன் 

Unissued Capital வழங்காமுதல் 

Unlimited Company வரையறுக்கப்படாதகம்பனி 

Unpaid calls .. இறுபடாவழைப்புப்பணம் 

expenses இறுபடாச்செலவுகள் 

Unpresented Cheque வழங்காத காசோலை 

Unsecured Creditors பாதுகாப்பில்லாக்கடன்கொடுத்தோர் 

Unstamped Cheque முத்திரையிடாக்காசோலை 

Usance வழங்குதவணை 

Usury கடு௨ட்டிக்குக்கொடுத்தல்
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English Tamil 

v 

Valuation Balance Sheet .. மதிப்பீட்டைந்தொகை 

Value பயன், பெறுமானம், மதிப்பு, பெறுமதி 
Received பெற்ற பயன் 

Vendee வாங்குவோன் 

Vendor’s A/c. விற்போன் ௧/கு 
Shares விற்போன்பங்குகள் 

Via of B/E. உண்டியற்பிரதி 

Voluntary Liquidation தானாகவொழித்தல் 
Winding up தானாகவொடுக்கல் 

Voucher பற்றுச்சீட்டு (ப. 2.) 

Vowel Index உயிரெழுத்தட்டவணை 

Voyage A/c. பிரயாணக் ௧/கு 
Charter Party பிரயாணக்குத்தகைப்பத் இரம்
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English Tamil 

w 

Wage wis கூலி 

Abstract of .. கூவிக்கணக்குப்பட்டியல் 
Account கூலிக்கணக்கு 
Book கூலியேடு 

Warrant, Dividend பங்லாபவுிமைச்சீட்டு 

Dock கலத் தானவுரிமைச்€ட்டு 
Interest வட்டியுரிமைச்சீட்டு 

Warehouse .. -- பண்டகசாலையுரிமைச்சட்டு 

Warranty சான் அ... உத்தரவாதம், உறுஇ, தணை- 

இிபந்தனை 
Warehouse Book a .  பண்டகசாலையேடு 

Warehousing .. ax பண்டகசாலையிலிடல் 

Waste os அழிவு 
Book - aad 

Wasting Assets .. -  அழிவாகுஞ்சொத்துக்கள் 

Watering of Stock பங்குழு தலை நீர்பெருக்கல் 

Way leaves : வழியிமைப்பணம் 

Wear ல தேய்வு 
Adjustment A/c. த ... தேய்வுச்செம்மைக் ௧/கு 
and Tear தேய்வுமொடிவும் 

Weekly average 2 வாரச்சராசரி 
Cash sheet .. வாரக்காசுத்தான் 

Wages . வாரக்கூலிகள் 

Weight, Gross மொத்ததநிறை 
Net ade ல் தேறிய திறை 

Wholesale Depot ல தொகைவிற்பனையிடம் 
Price தொகைவிலை 

Will ல +. மரணசாதனம் 
Winding up +. B@Sa0 

Window Dressing ல வெனிப்பூச்சு 

With recourse - பின்றொடர்ச்சியோடு 

Withdrawals of partners .. 

Without Grace 

recourse 

Working capital 

cost 

Expense... 

Ale. 

Partner 

பங்காளர்நீக்கல் 

தயையின்றி த 

பின்றொடர்ச்சியின்றி 
an Ae, . . . தொழிற்படுமுதல், பயன்படுதனம் 

தெ ஈமிற்படுசெலவு 

தொழிற்செலவு 

தொழிற்படு க/கு 
உமைக்கும்பங்காளர் 

 



Tamil 

  

English 

Workmen’s Compensation. . .. தொழிலாளர்நட்டவீடு 

Works Cost ie -. தொழிற்செலவுகள் 

Writ es oe எழுத்துத்தரவு 

Write off 22 பதிவழித்தல் 

Y 

Yield வருவாய், பயன்
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