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1966. 

'அரச்கரும் மொழித் இணைக்களம் (வெளியீட்டுப்பிரிக)



  

  

குடிசார் எந்திரவியல், பொறிமுறை எந்திரவியற் 

சொற்டுறாகுது 

Glossary of technical terms in 

Civil and Mechanical Engineering 

இலங்கை அரசாங்க அச்சகத்திற் பதிப்பிக்கப்பட்டது



நூன்முகம் 

உயர்நிலைக் கல்வி தன்மொழி மூலம் கற்பிக்கப்படல் வேண்டுமென்னும் பொறுப்பு 
ஏற்பட்டதும், இவ்வெளியீட்டுத் இணைக்களமானது அதற்குரிய கலைச்சொற்றொகுதிகள் 
பலவற்றை முதற்கண் பிரசுரிக்கத் தொடங்கிற்று. குடிசார் எந்திரவியலும் பொறி 
முறை எந்திரவியலும் கொண்ட சொற்றொகுதியை அடக்கயுள்ள இப்பிரசரமானது 
சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டூுள்ளது. இது எந்திரவியல் கற்கும் மாணவர்க்கும் 
கற்பிக்கும் ஆசிரியர்க்கும் மிகுந்த பயனளிக்குமெனக் கருதுகின்றோம். 

சொல்லாய்ந்த குழுவினர் வருமாறு :-- 

இரு. செ. இராசையா a நீர்த்தொழில்துறை அதிபர் 

கலைநிதி ௧. ஆறுமுகம் as பல்கலைக்கழக எந்.இரவியற் பகுதி 

இரு. த. சிவப்பிரகாசபிள்ளை .. பல்கலைக்கழக எந்திரவியற் பகுதி 

கலைநிதி வ. பொன்னையா ர பொற்பதி, கொக்குவில் 

இரு. வே. சிவகுரு ப் அரசகருமமொழித் இணைக்களம் 

இரு. இ. முருகையன் ன் அரசகருமமொழித் திணைக்களம் 

திரு. ௮. வி. மயில்வாகனம் .. உப ஆணையாளர் (தலைவர்) 

இரு. மு. சண்முகம் ie (செயலாளர்) 

இவர்களுக்கு எனது நன்றி 

நந்ததேவ விசயசேகரா, 
ஆணையாளர். 

5, த பொன்சேகா வீதி, 

கொழும்பு 5, 
29.6.65.
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GLOSSARY OF TECHNICAL TERMS IN CIVIL AND 
MECHANICAL ENGINEERING 

A 

A. B. C. Process 

Abney level 

Abrasion .. 

test 

Abrasive 

Abs—(Absolute) 

Abscissa 

Absolute 

humidity 

pressure 

strength 

temperature 

ton mile 

volume 

zero 

Absorb 

Absorbing power 

well 

Absorption 

detector 

dynamometer 

loss 

Absorptive capacity 

Abuting 

Abutment 

wall (wing wall) 

Abyssinian well 

A. C. (Alternating Current) 

Accelerate 

Accelerated circulation 

Acceleration 

Accelerator 

Access 

&௮2.0.செயன்முறை 

அபினிமட்டமானி 

தேய்ப்பு 

தேய்ப்புச் சோதனை 

தேய்ப்புப் பொருள் 

தனியான 

கடைத்தாூரம் 

தனியான 

தனியீரப்பதன் 

தனியமுக்கம் 

தனிவலு 
தனிவெப்பம் 

தனித்தொன் மைல் 

தனிக் கனவளவு 

தனிப்பூச்சியம் 

உறிஞ்சுதல் 

உறிஞ்சல் வலு 

உறிஞ்சற் உணெறு 

உறிஞ்சல் 

உறிஞ்சல்காட்டி 

உறிஞ்சல் வலுமானி 

உறிஞ்சல் நட்டம் 

உறிஞ்சற் கொள்ளளவு 

முட்டல் 

முட்டு 

முட்டுசுவர் (சிறைச் சுவர்) 

அபிசீனிய௰க் சணெறு 

ஆ... (ஆடலோட்டம்) 

ஆர்முடுக்கல் 

ஆர்முடுக்கய சுற்றோட்டம் 

வேகவளர்ச்சி, ஆர்முடுகள் 

வேகவளர்ச்சிக் கருவி, ஆர்டி 

அடைதல், வழி, சேர்வு
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Access road 

Accessible . . 

Accessories 

Accident crane 

Accidental error 

Accumulated work 

Accumulator 

Accuracy .. 

Acetylene gas 

Acid zs 

bath ., 

mine water 

process 

pump 

steel 

Acidity 

Acidometer 

Acidulated water 

Acme thread 

Acoustic strain gauge 

Acquisition survey 

Acre foot . 

inch .. 

Actinometer 

Action 

Activate 

Activated sludge 

Active earth pressure 

Actual size 

Actuate 

Acute angle 

Adapter 

Addendum 

circle 

Additive 

constant 

Adhesion .. 

Adiabatic curve 

அடையும்பாதை 

அடையத்தக்க 

துணைக்கருவி 

விபத்தில் உயர்த்தி 
தற்செயல் வழு 

சேர்ந்த வேலை 

சேமிப்புக் கலன் (சேமக்கலன்) 

செம்மை 

அசற்றலீன் வாயு 

அமிலம் 

அமிலத்தொட்டி 

அமிலக்கனிநீர் 

அமிலமுறை 

அமிலப் பம்பி 

அமில உருக்கு 
அமிலத்தன்மை 

அமிலமானி 

அமிலஞ்சேர் நீர் 

அக்மி புரி 

சத்த விகாரமானி 

உரிமைப்படுத்து நிலவளவீடு 

எக்கர் அடி 

எக்கர் அங்குலம் 

இரணமானி 

தாக்கம் 

ஏவு, உயிர்ப்பு 

ஏவப்பட்ட வண்டல், எவியமண்டி 

செய்விணை நிலவமுக்கம் 
உண்மைப் பருமன் 

ஏவுதல் 

கூர்ங்கோணம் 

இசைவாக 

கூட்டு 

கூட்டு வட்டம் 

கூட்டற்குரிய 

கூட்டல் மாறிலி 

ஒட்டல் 

சேறலில் வளைகோடு



Adiabatic expansion 

heat drop 

Adit .. 

Adjustable eccentric 

foot step 

level 

stroke 

Adjusting .. 

screw 

Adjustment 

strip 
Adjutage .. 

Admiralty rule 

Admission 

corner 

line 

port 

Admittance 

Admixture 

Adsorption 

Adsorbent 

Adulteration 

Advance 

Adze as 

block .. 

Aeolian 

Aeolotropic 

Aeration 

Aerial 

ropeway 

surveying 
transportation 

Aero engine 

Aerodynamic instability 

» Aerodynamics 

Aerofoil 

Aero-thread-insert 

Aeronautics 

சேறலில் விரி 

சேறலில் வெப்ப வீழ்ச்சி 

தளை 
செப்பமிடத் தக்கமையவகற்டிக்குரிய 

செப்பமிடத் தக்கபடி 

செப்பமிடத்தக்க மட்டம் 

செப்பமிடத்தக்க அடிப்பு 

சீராக்குதல் 

சீராக்கு திருகாணி 

சீராக்கல் 

செப்பஞ் செய்துண்டு 

சிவிறிவாய் 

இராணுவ அளவை 

புகவிடல் 

புகவிடுமூலை 

புகவிடு கோடு 

புகவிடு துறை 

உள்விடற்றிறன் 
கலப்பு 

புறத்துறிஞ்சல் 
புறத்துறிஞ்சி 
கலந்திளக்கல் 

முன்னோட்டம் 

வாய்ச்சி 

வாய்ச்சித் தலை 

அயோலியா 

மாற்றத்திருப்பதஇற்குரி௰ 
காற்றேற்றம் 
வானி, மின்னவைக்கம்பி 

வான்வடவழி 

வான் அளவியல் 

வான்வழிஉய்ப்பு 

காற்றெஞ்சின், விமான எஞ்சின் 

காற்றியக்க உறுஇிநிலையின்மை 

காற்றியக்கவியல் 

விமானஉரு, காற்றுத்தகடு 

விமானப்புரிப்புகுத்தி 

விமானவழியியல்



ம் 

Aesthetic view 

Affect 

Afflux 

A-frame 

After-bay 

After-blow 

Aftercooler 

After-damp 

Age 

Age-hardring 

Ageing 
Agent 

Aggregate 
motion 

Aggregation 

Agitating truck 
Agitator 

Agonic line 

Agricultural drain 

Ah-(Ampere-hour) 

A-horizon 

Aich metal 

Air 

bag 
base 

belt 

brake .. 

brick 

casing .. 

chamber 

channel 

chuck .. 

cleaner 

compressor 

condition (v) 

conditioner 

conditioning 

conditioning plant 

அழூயேற்பார்வை 

தாக்கு 
புள்ளிமுகப்பாய்வு 

& படல், & சட்டகம் 

நின்றவாவி 

நின்ற ஊதல் 
பின்குளிராக்க 

ஈரவாயு 

வயது 

காலத்தாற் கடினமாதல் 

முதிர்வு 
முகவர் 

பரல், இரட்டு, கூட்டு 
'திரளியக்கம் 

திரட்டல், திரட்டு 

கலக்கும் வண்டி 

கலக்கி 

சரிவில்புள்ளிக்கோடு 

விவசாயவடிகால் 

அம்பியர்-மணி 

&-அடிவானம் 

ஐக்குலோகம் 

வாயு 

வாயுப்பை 

விமானத்தளம் 

வாயுவலயம் 

வாயுத்தடுப்பு 
காற்று நுழைஅரிகல் 
வாயு உறை 

வாயுவறை 

வாயுக்கால்வாய் 

வாயுச் சக்கை 

காற்றுத்தூய்தாக்க 

வாயுவழுத்தி 
காற்றுக்கட்டுப்படுத்துதல் 

காற்றுக்கட்டுப்படுத்து 

காற்றுக்கட்டுப்படுத்தல் 
* காற்றுக்கட்டுப்படுத்தும் பொறித்தொகுத



Air cylinder 

density 

engine... 

fuel ratio 

furnace 

gun 

gate 

hardening 

hoist 

hole 

jet... 

lift 

lock 

pump 

receiver 

regenerator 

shaft .. 

survey 

tap 

thermometer 

valve .. 

vessel .. 

void ratio 

entrained concrete 

entraining agent 

exhauster 

ejector 

Airfield soil classification 

Air-preheater 

Air-lift pump 

Airless injection 

Airplane mapping 

Airfilter 

Airship 

Airway 

man 

Airy points 

Ajutage 

Alarm 

வாயுச்சிலிண்டர் 

வாயு அடர்த்து 

வாயு எஞ்சின் 

காற்று எரிபொருள் வி௫தம் 

வாயு உலை 

காற்றுத் துவக்கு 
வாயுப்படலை 

காற்றாற் கடினமாதல் 

காற்றுயர்த்தி, காற்றுத்தூ£க்க 
வாயுத்துளை 

வாயுதீதாரை 

வாயுவுயர்த்தி, விமானஉயர்த்தி 

காற்றடைப்பு, வாயுவடைப்பு 

வாயுப்பம்பி 

வாயுவாங்கி 

வாயுப்பிறப்பாக்க 

வாயுவழி 

வானளவீடு 

வாயுவாயில் 

வாயுவெப்பமானி 

காற்றுவால்வு 

காற்றுக்கலன் 

காற்றின்மைவி௫தம் 

காற்றேற்றிய கொங்கிறீற்று 

காற்றேற்றுங் கருவி 

காற்றுவெளிவாங்கி 

காற்றகற்றி, வாயுகக்க 

விமானத்தல தரைப்பாகுபாடு 

காற்று முன்ளுடாக்க 

காற்றுயர்த்திப்பம்பி 

காற்றில்லா உட்புகுத்தல் 

விமானப்படம்பிடித்தல் 

காற்று வடிகட்டி 
விமானம், ஆகாயக்கப்பல் 

காற் றுவழி 
விமான வழிகாட்டி 

எயறிப்புள்ளிகள் 

சிவிறிவாய் 

எச்சரிக்கை, ஓலம்
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Alarm system ல 

Alburnum 

Alclad... ae 

Alidade .. oe 

Algebraic signs or symbols 

Align (v) oe 

Alignment ee 

chart ee 

Alkali ee 

solids .. or 

Alkaline .. ee 

All geared drive oa 

mine pig 
Alligator shears 

Allowance ன 

Alloy os 

steel .. 

All sliming process 

Alluvial clay 

desposit 

soil 

Alluvium .. 

Alpax alloy 

Alpha beta brass 

brass 

iron .. 

Altar 

Alternate (angle) 

cone 

stress 

Alternating current 

Alternator 

Altimeter 

Altitude 

level 

Alumina 

எச்சரிக்.கத் தொகுதி 

வெண்வைரம் 

அல்ளோட்டு 

அலிடேட்டு 

அட்சரகணிதக் குறியீடுகள் 

வரிசையாக்குதல் 

வரிசையாக்கல் 

வரிசை 

வரிசையாதற்படம 

காரம் 

காரத்திண்மங்கள் 

காரமான 

சர்வய ரோட்டி 

கனியிரும்பு 

முதலைவாயிடுக்க 

விடுவெளி, இளக்கம், கழிவு 

கலப்புலோகம் 

கலப்புலோக உருக்கு 

அனைத்தும் வழுக்குமுறை 

வண்டற்களி 

வண்டற்படிவு 

வண்டற்றரை 
வண்டல் 

அல்பாக்ஸ்கலப்புலோகம் 

அல்பாபீற்றாப்பித் தளை 

அல்பாப்பித்தளை 

அல்பா இரும்பு 

பாதபீடிகை, வேதிகை 

ஆடல், ஒன்றுவிட்ட 

ஒன்றுவிட்டகூம்பு 

ஒன்றுவிட்டதகைப்பு 

ஆடலோட்டம் 

ஆடலாக்இ 

குத்துயரமானி 

குத்துயரம், கோணவேற்றம் 

குத்துயரமட்டம் 

அலுமினா



Aluminium 

alloy 

bronze = a 

Alumino-thermic reaction . 

Aluminous cement + = 

Amalgam 

, still 

Amalgamate avs 

Amalgamating process ae ais 

table 

Amalgamation 

Amendment 

American caisson 

cloth . 

ephemeris and Nautical Almanac .. 

pipe thread 

screw thread 

standard wire gauge 

wire gauge 

Ammeter .. 

Ammonal .. 

Ammonia . 

Ammoniacal 

Amorphous 

Amp 3 4 

Amp. hr. ee an 

Amperage we a 

Arnpere 

Ampere-hour zs ae 

Ampere-meter 3a “is 

Ampere-turn os ee 

Amplification 5% are 

Amplifier . த i 

Amplify .. nia ன் 

Amplitude 26 த 

Anallatic lens க கட் 

telescoep os as 

Analogy 

அலுமினியம் 

அலுமினியக்கலப்புலோகம் 

அலுமினிய வெண்கலம் 

அலுமினோவெப்பத்தாக்கம் 

அலுமினாச் சீமந்து 
அமல்கம் 

அமல்க வாலை 

அமல்கமாக்குதல் 

அமல்கமாக்கற் செய்முறை 

அமல்கமாக்கற்பீடம் 

அமல்கமாக்கல் 

திருத்தம் 
அமரிக்கன் பேடகம் 

அமெரிக்கன் சீலை 

அமெரிக்க பஞ்சாங்கம், கடலாகமம் 

அமெரிக்கன் குழாய்ப்புரி 

அமெரிக்கன் திருகாணிப்புரி 

அமெரிக்கன் நியமக்கம்பிமானி 

அமெரிக்கன் கம்பி அளவு 

அம்பியர்மானி 

அமோனல் 

அமோனியா 

அமோனியாச் சேர் 

பளிங்குருவற்ற, உருவற்ற 
அம்பி. ௮ம்பியர் 

அம்பி. மணி 

அம்பியரளவு 

அம்பியர் 

அம்பியர்-மணி 

அம்பியர் மானி 

அம்பியர் சுற்று 

பெருக்கல் 

பெருக்கி 

பெருக்குதல் 
வீச்சம் 

கூட்டல் மாறிலிச்சூனிய வில்லை 

கூட்டல் மாறிலிச்சூனியத் தொலை 
காட்டி 

ஒப்புமை
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Analysis .. க ... பகுப்பு, பாகுபாடு, வகுப்பு 

Anchor .. 2 ++ தீங்கூரம் 
and collar we ... நங்கூரமும் பிணையற்பட்டியும் 

block ன ... நங்கூரக்குற்றி 
bolt ட ..  நங்கூர அச்சாணி, சுரையாணி 

bracket . ... நங்கூரம் தாங்குமுனைப்பு 

plate a +. நங்கூரத்தகடு 

tower ors -. நங்கூரக்கோபுரம் 

Anchorage ss ... நங்கூரம் பாய்ச்சுமிடம் 
distance we .. நங்கூரமிடுதூரம் 

Anchoring spud BaAcAGa sry 

Anemometer காற்றுவேகமானி 
Aneroid barometer ss .... திரவமில் பாரமானி 
Angle axe -» கோணம் 

bearing கோணத்திசைகோள் 

board கோணப்பலகை 

bracket கோணத்தாங்குமுனைப்பு 

chuck கோணச்சச்கை 

cleat Ganomé&on 8 

dozer கோணப்புரட்டுபொறி 

iron . கோணவிரும்பு 
iron furnace கோணவிரும்புலை 
iron shears கோண இரும்புக் கத்தரி 
joint கோணமுட்டு 
motion கோணவியக்கம் 
of advance முன்னேறு கோணம் 
of contact தொடுகைக் கோணம் 
of depression இறக்கக்கோணம் 
of dip பதனக்கோணம் 
of external friction .. வெளி உராய்வுக்கோணம் 
of elevation ஏற்றக்கோணம் 
of friction உராய்வுக்கோணம் 
of incidence படுகைக் கோணம் 
of inclination சாய்வுக்கோணம் 
of internal friction உள்ளுராய்வுக் கோணம் 
of nip கடிக் கோணம் 
of obliquity சரிவுக்கோணம் 
of refraction : மூறிவுக் கோணம் 
of relief இடைவெளிக் கோணம் 
of repose ட 

விசிராமகோணம்



Angle of shearing resistance 

of twist 

of upset 

of yaw 

plane 

plate 

section 

wheel 

Angular advance 

brace 

deflection 

displacement 

fence 

hole drilling 

momentum oe 

thread os 

velocity 

Angus Smith’s Process 

Anhydrous i 

lime er 

tar 

Anicut .- $i ais 

Anisotropic a es 

Anneal... 

Annealed .. sia 

Annealing .. te 

oven 

pot oe 

Annual... as 

depreciation ar 

precipitation a 

reinfall ee 

ring we 

variation ss eis 

yield ர ர 

Annular bit ன 

borer =e 

கொய்வுத் தடைக் கோணம் 

முறுக்குக் கோணம் 

புரளற்கோணம் 

அலையற்கோணம் 

கோணச் சீவுளி 

கோணத்தகடு 

கோணத்துண்டம் 

கோணச்சக்கரம் 

கோணமுன்னேற்றம் 

கோணத்துறப்பணம் 

கோணத்திரும்பல் 

கோண இடப்பெயர்ச்சி 

கோணவேலி 

கோணத்துவாரம் துளைத்தல் 

கோணஉந்தம் 

கோணப் புரி 

கோணவேகம் 

அங்கசு சிமிதின் முறை 

நீரில்லா 

நீரில்லாச் சுண்ணாம்பு 
நீரில்லாத் தார் 

அணைக்கட்டு 

சமவியல்பில்லாத 

பதனிடு 

பதனிட்ட 

பதனிடும் 

பதனிடமடுப்பு 

பதனிடுபானை 

ஆண்டுக்குரிய 

ஆண்டுமதிப்பிறக்கம் 

ஆண்டுலீழ்ச்சி 

ஆண்டுமழைவீழ்ச்சி 
ஆண்டுவளையம் 

ஆண்டுமாறல் 

ஆண்டுத்தரவு 
ஆண்டுத்தொகை, ஆண்டுவரவு 

கங்கண அலகு 

கங்கணத் துளைப்பான்
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Annular gear aa oe 

seating 

valve 

Annular wheel 

Anode 

slime 

Anodic treatment 

Anodizing .. . 

Antechamber 

Antenna 

Anthracite coal 

Anti-clock wise 

Anti-crack reinforcement . 

Antielastic bending 

Anti-flood and tidal valve .. 

Anti-fouling composition 

Anti-friction grease 

metal 

motion 

roller 

Anti-incrustation 

Anti-knock substance 

Anti-rust paint 

Antimony .. 

Anti-priming pipe 

Anti-sag bar 

Anti-static.. 

Anvil 

block 

chisel 

core .. 

cutter 

head 

stand 

Aperture 

Apex 

stone 

Apparatus 

கங்கணக்கயர் 

கஙற்கணத்தளம் 

கங்கணவால்வு 

கங்கணச்சில்லு 

அனோட்டு 

அனோட்டுச்சேறு 

அனஜேட்டுப் பரிகரிப்பு 

அஜேட்டுப் படுத்தல் 

முன்அறை 

உணர்கொம்பு 

அந்திரசைற்று நிலக்கரி 

இடஞ்சுழியான 

வெடியாவகைப் பெலப்படுத்தி 

மீள்சத்தியெதுர் வளைவு 

வெள்ளவற்றுப்பெருக்கு எதிரிவால்வு 

பழுதெதிரிச் சேர்வை 

உரோஞ்சலெதிர் கொழுப்பு 

உரோஞ்சலெதிர் உலோகம் 

உரொஞ்சலெதிர் இயக்கம் 

உராய்வெதிரியுருளை 

பொருக்கெதிரி 

அடிப்பெதிர் பொருள் 

துருவெகிர் பூச்சு 

அந்திமனி 
நிரப்பலெதிர்குழாய் 

தொய்வெதிரிச் சட்டம் 

நிலைப்பெதிரி 

பட்டடை, பட்டறை 

பட்டடைக்குற்றி 

பட்டடை உளி 

பட்டடை அகம் 

பட்டடைவெட்டி 

பட்டடைத்் தலை 

பட்டடைத்தாழி 

துவாரம், துவாரப்பருமன் 

உச்சி 

உச்சிக்கல் 

உபகரணம்



Apparent altitude 

Append (v) 

Appendix .. 

Appliance .. 

Appolto ven 

Apprentice 

Approved .. 

Approximate 

value 

Approximately 

Apron 

flashing 

plate 

Aqueduct .. 

Arbor 

chuok 

Arboring 

Are 

crater .. 

lamp 

of approach 

of contact 

of pitch 

of recess 

welding 

Arcade 

Arch ‘ 

bridge 

dam 

joint .. 

rib... 

ting 

Arched beam 

Archemedian drill 

screw 

Architect .. 

Architectural lighting 

Architrave. . 

1] 

தோற்றக் குத்துயரம், தோற்றக் 
கோணவேற்றம் 

இணைதல் 

பின்னிணைப்பு 

சாதனம் 

அப்போற்றுக்கனலடுப்பு 

பயில்வோர் ் 

அங்கேரித்த 

அண்ணளவு 

அண்ணளவுப்பெறுமானம் 

அண்ணளவாக 

முன்தானை 

மூன்தானை அணைக்கட்டு 

மூன்தானைத் தகடு 
நீர்க்கான் 

செலுத்துதண்டு 
சில்லச்சாணிச்சக்கை 

செலுத்துகண்டு தாங்கல் 

வில், பிறை 

விற்ண்ணக்குழி 

வில்விளக்கு 

அண்மைவில் 

தொடுவில் 

புரிமிடைவில் 

இடைவிடுவில் 

வில்முறையுருணைப்பு 

வின்னிரை, வின்மாடம் 

வில் 

விற்பாலம் 

விற்றடுப்பு, வில்லணை 

வில்மூட்டு 

வில்விலா 

வில்வளையம் 

வில்வளை 

ஆக்மிமசின் துளைகருவி 

ஆகீமிடீசின்றிருகாணி 

கட்டடச்சிற்பி 

சிற்பஓளி, கட்டடக்கலைசார் ஒளியிடல் 

திலைச்சட்டம், சித் இரமால்
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Ardoloy 

Are (Unit of area) 

Area 

capacity curve 

computation 

Argillaceous iron ore 

Argon-are welding 

Arid 

climate 

Arithmetical mean 

Arm 

of resistance moment .. 

progression 

Armature we 

Armenguard’s screw thread 

Armour plate 

Armoured cable 

house 

Armstrong scale 

Arris 
Arrissi 

Arrow 

Arsenic 

tool 

Arsenic copper 

Arterial drainage 

road 

Artesian well 

Articled pupil 

Articulated locomotive 

Artificial 

cementing 

grindstone 

harbour 

horizon 

respiration 

ஆடலோய் 

ஆர் 

பரப்பு 
பரப்பு கொள்ளவு வளைகோடு 

பரப்புக்கணிப்பு 

ஆ$லேசிய இரும்புத்தாது 
ஆகன்வின்முறை உருணைப்பு 
வறண்ட 

வறண்டகால நிலை 

கூட்டல்இடை 

கூட்டல் விருத்தி 
புயம் 

தடைத்திருப்புதிறன் புயம் 
ஆமேச்சர் 

ஆமன்காட்டின் இருகுபுரி 
கவசத்தகடு 
கவசவடம் 

கவச இல்லம் 

ஆம்சுறோன் அளவுத்திட்டம் 
கூரம் 

கூரக்கருவி 
அம்பு 
ஆசனிக்கு 
ஆசனிக்குச் சேர்செம்பு 

தநாடிவடிகான் 

நாடித்தெரு 
ஆட்டீசியன் ணெறு 

பொருந்திப்பயிலும் மாணவன் 

தொடுத்த பாரவண்டி, இடம்பெயரி 

செயற்கைமுறை 
செயற்கைமுறை சீமந்திடல் 

செயற்கைச்சாணைக்கல் 

செயற்கைத் துறைமுகம் 

செயற்கை அடிவானம் 

செயற்கைமுறைச் சவாடிப்பு 

செயற்கைமுறைப் பதப்படுத்தல் 
கம்மியன், கவின் கலையாளன்



Asbestos 

Ascensional ventilation 

௧௮.0௮ 

Ash oe 

content 

pan 

pit .. 

plate .. 

Ashlar si 

Asphalt 

cement 

Ashphaltic concrete 

Assay 

Assembling 

Assembly 

Assess 

Assessed area 

Assessment 

Assured mineral 

A-standard 

A. 8. T. M. 

Astronomical eye-piece 

Astronomy 

Asymmetric section 

Atkinson cycle 

Atlas drawing paper 

map .. 

Atmosphere 

Atmosphereic line 

pressure 

Atom 

Atomic-hydrogen welding .. 

Atomiser 

A-truss 

Attached pier 

Attachment screw 

Attenuation 

13 

கன்னார் 

வறுமுறைக்காற்றோட்டம் 

௮.௫.௪.சங்கம் 

சாம்பல் 

சாம்பல் பிரமாணம் 

சாம்பற்றட்டூ 

சாம்பற்குண்டு 

சாம்பற்றகடு 

அசிலர், பொழிகல் 

அசுபாற்று 

நிலக்கீல் ௪ீமந்து, அசுபாற்றுச் சீமந்து 

அசுபாற்றுக்கொங்கிறீற்று 

பரீட்சை 

கோத்தல் 

கோப்பு 

மதிப்பிடுதல் 

மதிப்பிட்ட பரப்பு 

மதிப்பீடு 

துணிந்த கனிப்பொருள் 

வகுப்பு 

௮. தி.ப.சங்கம் 

வானிய௰யற்கண்வில்லை 

வானியல் 

சமச்சீரில்வெட்டுமுகம் 

அற்கன்சன் சக்கரம் 

அத்திலசுவரைதாள் 

அத்இிலசுப்படம் 

வளிமண்டலம் 

வளிமண்டலக்கோடு 

வளிமண்டலவமுக்கம் 

அணு 
அணுவைதரசன்முறைஉருக£ணைப்பு 

அணுவாக்கி 

&-உதைப்பு, &-சட்டகம் 

இணைத்த இண்டு 
தொடூபுரியாணி 

தொய்தாக்கல்
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Atterberg limit 
Attraction 

Attrition test 

Audio-frequency 

Auger “a 

Austenite .. 

Autogenous healing 

Autographic diagram 

Automation 

Automobile 

Autopatrol 

Autoset level 

அற்றர்பேக்கு எல்லை 

கவர்ச்சி 

உராய்வுச் சோதனை 
செவிட் . 

செவிப் ற ஓலம் 

செலிப்புலவ திர்வெண்: 

ஒகர், துறப்பணம் 

ஒளத்தனைற்று 
தன்னியக்கமுள்ள 

தன்ஆக்கத்தீர்வு 

தன்ஆக்க உருக்யிணைத்தல் 
தன்னியக்கப்பொறி வரிப்படம் (காட்டி 

வரிப்படம்) 

தன்னியக்கமான 

தன்னியக்க வில்முறை உருகணைப்புப் 

பொறி 

தன்னியக்க நிறவொளிச் சைகை 

தன்னியக்க அடக்கம் 

தன்னியக்கவிணைப்பு 

,தன்னியக்கமாற்றி 

,தன்னியக்கவிரிவு 

,தன்னியக்கவிரிவுக்கயர் 

ததன்னியக்கமுறை ஊட்டல் 

தன்னியக்க அலசு தொட்டி 
தன்னியக்கப்படலை 

தன்னியக்க அளவீட்டுப்பொறி 

தன்னியக்கச் செய்கை 

தன்னியக்கவககிரக்குழாய்வழி 

தன்னியக்க ஆளி 

தன்னியக்கமான உருக்ியிணைபொறி 

தன்னியக்கவேலை 

தன்னியக்கத்திற்குரிய, தன்னியக்கப் 
பொறி 

... தீன்னியக்கச்செய்கை 

தன்னசைவுள்ள 

தன்னசைவுப்பொறி (கார்) 

தன்னியக்க ஒப்புரவாக்



Autostoper 

Auzxilliary 

force 

telescope 

Available horsepower 

supply 
Avenue .. 

Average .. 

rainfall 

value 

Avoirdupois 

Avulsion 

Awl 

Axe +. 

Axed arches 

Axial pitch 

turbine 

Axial-flow fan 

Axis of symmetry 

Axle 

box . 

front .. 

grease... 

grinding machine 

guard 

keep 
lathe 

wad 

Axonometric projection 

Azimuth 

Azimuthal projection 

- Babbitt 
Babbitting 
Babitt’s metal 
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தன்னியக்கக்குடைபொறி 

துணையான 

துணை விசை 

துணைத்தொலைகாட்டி 

கிடைக்கத்தக்க பரிவலு 

பயன்படுவழங்கல் 

அகல்வழி 

சராசரி 

சராசரி மழைவீழ்ச்சி 

சராசரிப் பெறுமானம் 

பிரித்தானிய எடுத்தலளவை முறை 

பீறல் 
தமர் 

கோடரி, பரசு 

பரசு வில்வளைவு 
அச்சுப்புரி 

அச்சுநீளச்சுழலி 

அச்சுநீள ஒட்டக்காற்றாடி 

சமச்சீரச்சு 

அச்சாணி 

அச்சுப்பெட்டி, 

அச்சாணி முன் 

அச்சுக்கொழுப்பு 

அச்சாணிதேய்பொறி 

அச்சுக்காப்பு 

அச்சாணி வைப்பு 

அச்சாணிக்கடைசலி 

அச்சுத்தச்கை 

அச்சுமூுறையான எறியம் 

'தஇிசைவில் 

திசைவில்லெறியம் 

பாபிற்று 

பாபிற்றுப்படலிடல் 

பாபிற்றின் உலோகம்
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Bacillus coli 

Back 

Back balance 

Back centre 

Back cut-off valve 

Back cutting 

Back electromotive force .. 

Back firing 

Back gauge 

Back gear 

Back gear eccentric 

Back guys 

Back link 

Back mark “i 

Back observation, back sight 

Back plate 

Back pressure 

Back pressure valve 

Back prop 

Back rest 

Back saw 

Back shaft 

Back shift 

Back shunt 

Back stay 

Back steady rest 

Back stick 

Back water 

Backacter 

Back-end man 

Backfill 

Back-fire 

Backing belt ல 
Backing-off Lathe or Relieving Lathe 
Backing out . 

Backing sand 

Back-inlet gully 

Backlash .. 

பசிலசுக் கோலி 

பின் 

பிற்சமநிலைத்தட்டு 
பின்மையம் 

பின்னிறுத்த வால்வு 
பின்வெட்டல் 

பின் மின்னியக்கவிசை 

Nei mse 

பின்பரிமாணம் 

பின்துணைப் பொறி, பின்ூயர் 

பின்துணைப் பொறிமைய நீக்கமுவி 

பின்புற வலியுறுத்தி 
பின்இணைப்பு 

பின்னடையாளம் 

பின்னேக்கல், பின்பார்வை 

பின் தகடு 

பினமுகவமுக்கம் 

பின்முகவமுக்க வால்வு 

பின்மிண்டு 

பின்ிடை 

முதுகுவலிவான் 

பின்புறவாடுதண்டு 
பின்னேர முறைமாற்றம் 

பின்முகவிலகல் 

பின்னிறுத்தி 
பின்னுறுதிககடை 
பின்கஜி 

பின்னடைதீர், பின்னடைதீர் 'வீழ்வு 
அகழிவாறி 

பின்முனை ஆன் 
பின்னிரப்பல் 

பின்னாற்பற்றல், பின்சீதல் 
பின்முகமாக்கும் வார் 

பின்னிடையும் கடைசலி 

பின்னோடுதல் 

பின் மண் 

பின்நீரோடை 

பின் னடிப்பு



Bailer 

Bailey Bridge லக 

Baker bell dolphin = 

Balance 

bar or beam 

box 

bridge 

crane = 

cylinder or Balancing cylinder 

point 

Spring 
weight 

Balanced crank ne 

direct rope haulage 

earthworks ws 

hoisting 

valve es 

wheel <i 

cylinder 

tank க 

Balata .. oe 
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பிற்பார்வை 

பின்னோட்டும் மையநீக்கமுளி 

பின்முகப் போக்கு 

பின்னடை நீர் வளைவு 

பற்றீரியா 

தடக்கு 
தடக்குத் துண்டு 
துடக்குப் பலகை 

தடக்குத் திண்டு 
தடக்குத் தட்டு 

தடக்குச் சுவர் 
தடக்ககள் 

உறை வேலை 

நீளுறை 
கொளுவி 

சிவிறி 

பெயிலிப்பாலம் 

பேக்கர் மணித் தொல்பின் 

சமநிலை 

சமநிலைக்குண்டு 
சமநிலைச்சட்டம் அல்லது?சம.நிலவனை 

சமநிலைப்பெட்டி, 

சமநிலைப்பாலம் 

சமநிலைக் இரேன் 

சமநிலையுருளை, சமநிலைச்சிலிண்டர் 

சமநிலைப்புள்ளி 

விற்றராசு 

சமநிலை நிறை 
சமநிலைச் சுழற்றி 
சமநிலை நேர்த்தாம்பிழுவை 

சமநிலைமண் வேலை ் 

சமநிலை உயர்த்துகை 

சமநீலை வால்வு 

சமநிலைச் சில்லு 

சமப்படுத்தல் 

சமதநிலையுருளை 

சமநிலைத்தாங்க 

பலாந்றா



18 

Baling Press 

Balk, (Baulk) 

Ball Pr 

Ball bearing 

Ball and socket joint 

Ball joint 

Ball mill 

Ball pane 

Ball turning se 

Ball valve a 

Ballast 

Baller 

Balling 

furnace 

Balling up or Balling 

Ballistic Pendulum ட் 

Balloon boiler or Haystock boiler 

Ballooning. . 

Banca tin 

Band i 

Band chain or band or steel band 

Band conveyor 

Band pulley 

Band screen 

Banderolle 

Banding or bonding 

Banding press 

Banjo frame 

Bank exe 

Bank of transformers 

Bank protection 

Bank storage 

Banket 

Banking 

Banksman 

Banquette.. 

Bar 

கட்டாக்குமமுக்கி 

வரம்பு, சதுரமரம் 

குண்டு 

குண்டுப்போதிகை 

குண்டு தாங்குகுழி மூட்டு 
குண்டு மூட்டு 

குண்டுமில் 

தலைக்குண்டு 

குண்டு கடைதல் 

குண்டுவால்வு 

சரளை 

குண்டாக்இ 

குண்டாக்கல் 

குண்டாக்கும் உலை 

குண்டாக்கல் 

எறியலூசல் 

பலூன் . கொதிகலம், எயிஸ்ரொக்குக் 
கொதிகலம் 

பலூன் படுத்துதல் 

பாங்கா வெள்ளீயம் 

வார், பட்டை 

பட்டைச்சங்கிலி, பட்டை, உருக்குப்பட்டை 

வார்கொண்டுசெல்லி, கொண்டு 
செல்லும் வார் 

வார்க்கப்பி 

பட்டைத் இரை 

௨ நேர்ப்படுத்துங்கோல், லீச்சளவைக்கோல் 

பட்டையிடுதல் 

பட்டையிடும் அமுக 

பஞ்சோச்சட்டம் 

கரை, அணை, தொகுதி, கூட்டம் 

மாற்றித்தொகுதி 
கரைப்பாதுகாப்பு 

கரைச் சேமிப்பு 

படிகப்பரல் 

சரிவுப்படுத்தல் 

ஒரத்தான் 

உயர்வழி, புறவணை 

கம்பி, சட்டம்



‘Bar bender 

‘Bar clamp 

  

Bar mill 

‘Bar screen 

   ‘Bar stays .. 

‘Bar timbering 

Barba’s law 

Barber Greene tamping levelling finisher. . 

Bare 

Barffed 

Barff’s process 

Barge bed 

Barker’s mill 

Barlow’s Formula 

Barne’s formula 

Barometric pressure 

Barrage 

Barrel 

‘Barrel vault or cylindrical vault or tunnel 

vault or wagon vault 

Barrel wheel 

Barren ground 

land 

Barretter .. 

Barrier pillar 

Barring 

Barring engine 

Barrow ladle 

pump 
Basule bridge or counterpoise bridge or 

balance bridge 

Base ன ae 

“Base bullion ve ee 

Base charge as we 

Base circle... sit ve 

Base course Pat Bs 
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கம்பி அல்லது சட்டம் வளைகருவி 

சட்டம்பிடி கருவி 

கம்பிமானி 

சட்டக்கடைசலி 

சட்டமில் 

சட்டத்திரை 

சட்ட நிறுத்திகள் 
சட்டவளையிடல் 

பாபாவின் விதி 

பாபர்கரீனின் அடித்து மட்டப்படுத்தி 

முண்டம் 

பாபாக்கிய 

பாபின் செய்முறை 

தோணிக்கிடை 

பாக்கரின் மில் 

பாலோவின் சூத்திரம் 

பாண்சின் சூத்திரம் 

பாரமானியமுக்கம் 

அணை 

பீப்பா, குழாய் 

விற்கூல,ர, உருளைக்கூரை 

பீப்பாச் சில்லு, குமாய்ச்சில்லு 

வெறுவிலி நிலம் 

தரிசு நிலம் 

பரற்றர் 

தடைத்தூண் 
முன்சுமலும் 
முன்சுழல் எஞ்சின் 

கில்லுப்பண்டி. அகப்பை 

சில்லுப்பண்டிப் பம்பி 

சமநிலைப் பாலம் 

மூலம், அடி, பீடம், களம் 

குறைந்தபொற்கட்டி 
மூலவேற்றம் 

மூலவட்டம் 

மூலப்படை, அடிவரி
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Base exchange 

Base line (surveying) 

Base metals 

Base plate or Bed plate 

“ Basis ” brass 

Basie process 

Basic refractory 

Basic size .. 

Basic steel 

Basicity 

Basin 

Basket 

Bass scrub. . 

Bastard cut 

pitch 

wheel 

Bat faggot. . 

Batch mixer 

Batching plant 

Bath 

Bathotonic reagent 

Batten 

Batten plate 

Battened door 

Batter or rake 

Batter level 

Batter pile or raking pile 

Battcring off 

Battery 

feed 

lead 

locomotive 

of Boilers 

Battery terminal 

Baum 

Baurite 

Bauxite bricks 

Bay 

மூலமாற்று 
மூலக்கோடு 

எளிய உலோகங்கள் 

மூலத்தகடு, கடைத்தகடு 

“பேச” பித்தளை 

மூலச் செயன்முறை 

மூலவெப்பமழிக்காப்பொருள் 

மூலப்பருமன் 

மூலவுருக்கு 

மூலத்திறன் 
ஆற்றடி 
கூடை 

தும்புப்பிறாண்டி 

வம்பு வெட்டு 

வம்புப் புரி 

வம்புச் சில்லு 

காட்டம் 

ஒருகூட்டக் கலவைக் கருவி 

கூட்டும் பொறித்தொகுதி 

தொட்டி 

தாழ்தொனிப்புச் சோதனைப்பொருள் + 

சட்டம் 

சட்டத் தகடு 
சட்டக் கதவு 

சரிவு 

சரிவுமானி 

சரிவுத் தம்பம் 
அடித்துருவாக்கல் 

பற்றரி, அடுக்கு 

பற்றரி ஊட்டம் 

பற்றரி இணைகம்பி 

பற்றரி இடம்பெயரி 

கொதிகலனடுக்கு 

பற்றரி முனை 

போம் 

போரைற்று 

போட்சைநற்றுக்கட்டி 

குடா



Bayonet engine 

Baywood .. 

Beach chuck 

Beach placer 

Beaching .. 

Bead or Beading 

Bead sleeker 

Bead tool .. 

Beaded tube 

section 

Beading 

too] a8 aie 

Beak iron . 

Beam 

Beam and slab floor 

Beam bender 

Beam compass 

Beam engine 

Beam micrometer 

வய sill .. 

Beam test 

Beam theory 

Beaman stadia aro as es 

Bean shot copper Se oe 

Bear க ss 

Bearer 

Bearing (compass) - ee 

Bearing a5 = 

Bearing capacity 

Bearing metals 

Bearing neck 

Bearing pile 

Bearing plate 

Bearing pressure or Bearing stress 

‘Bearing ring 

Bearing sets 

Bearing springs 

Bearing stratum 
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வளைதகட்டு எஞ்சின் 

மலைவேப்ப வைரம் 

கரைச்சக்கை 

ஏமமணல் 

கரையேற்றுதல் 

மணி, மணிக்கட்டு 

மணிதீற்றி 
மணிக்கருவி 

மணிக்கட்டுக் குழாய் 

மணிக்கட்டூ வெட்டுமுகம் 

மணிக்கட்டு, கம்பியிழுப்பு 

மணிக்கட்டுக் கருவி 

அலகரும்பு 
வளை, கற்றை, விட்டம், உத்திரம் 

வளை, தட்டுத்தளம் 

வளை வளைகருவி 

சட்டக் கவராயம் 

சட்டவெஞ்சின் 

சட்ட நுண்மானி 

வளைப்படி 

வளைச்சோதனை 

வளைக்கொள்கை 

பீமன் தூரமானி வில் 

அவரைச் சன்னச் செம்பு 

பல்லம், துளையி 

தாங்க 

திசைகோள் 

போதிகை, தாங்கு 

தாங்குதிறன் 
போதிகையுலோகங்கள் 

போதிகைக் கழுத்து 

தாங்குதம்பம் 

தாங்கு தகடு 

தாங்குமமுக்கம், தாங்கு தகைப்பு 

தாங்கும் வளையம் 

தாங்கற் தொடைகள் 

தாங்கும் விற்கள் 

தாங்கும் படை
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Bearing surface 

Bearing test 

Bearing-up stops 

Beating 

Beaufort scale 

Beaumontague 

Beche 

Beck 

Bed zs 

Bed charge 

Bed load 

Bed material 

Bed plate 

. Bedding 

Bedding in 

Bedrock 

Beech 

Bee-hive oven 

Beeswaxing 

Beetle 

Beetle head 

Beilby layer 

Belfast sand 

Bell 

Bell centre punch 

Bell chuck 

Bell circuit 

Bell coil én 

Bell dolphin or Baker bell dolphin 

Bell metal 

Bell mouthed 

Bell relay .. 

Bell system 

Bellied 

Bellied core 

Bellied file 

Bellied girder 

Bellmouth overflow 

தாங்கும் பரப்பு 

தாங்கற் சோதனை 

தாங்கு நிறுத்தி 
அடிப்பு 
போவோட்டு அளவுதீஇட்டம் 

போமொரந்தேகு 

பாசு, பெஷே 

சொண்டு 

Ben. 

இடையேற்றம் 

திடைச்சுமை 

இடைப்பொருள் 

இடைத் தகடு 

கடை, கிடைவைப்பு 

உட்கிடை வைப்பு 

இடைப்பாறை 

பீச்சுமரம் 

தேன்கூட்டுக் கனலடுப்பு 

தேன்மெழுடல் 

மொங்கான் 

மொங்கான் தலை 

பீல்பிப்படை 

பெல்பாத்து மணல் 

மணி 

மணிமையக்குத்தி 

மணிச்சக்கை 

மணிச் சுற்று 

மணிச் சுருள் 

மணித்தொல்பின் (அல்லது பேக்கர் 
மணித்தொல்பின்) 

மணியுலோகம் 

மணிவாயுடைய 

பெல் அஞ்சல் 

பெல் முறை 

வயிறுள்ள 

வயிறுள்ள அகம் 

வயிறுள்ள அரம் 

வமிறுள்ள கேடர் 

மணிவாய் வழிகட்டு



Bellows 

Belly 

Belly helve 

Belt 

Belt conveyor 

Belt coupling 

Belt dressing 

Belt fork or strap fork 

Belt lacing 

Belt perch 

Belt pipe .. 

Belt polisher 

Belt pulley 

Belt punch 

Belt rivets 

Belt sander 

Belt screw 

Belt shifter 

Belt shipper 

i Belt shipping aes . 

“Belt stretcher 5 aie 

Belt tersion iis 

Belt tightener 

Bench 

Bench cut 

Bench drilling machine 

Bench hook 

Bench lathe 

Bench mark 

Bench placer 

Bench plane 

Bench rammer ig os 

Bench work oe ue 

- Benched foundation or stepped foundation 

4Benching .. 

‘ Benching iron ௦ oe 

Bend 

Bend test .. 
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துருத்தி 
வயிறு 

வயிற்றெல்வு (எல்வச்சம்மட்டி) 

வார் 

கொண்டுசெல்லும் வார் 

வாரிணைப்பு 

வார் பண்படுத்தி 

வார்க் கவை 

வார் நாண்மூட்டு 

வாரிருப்பு 

வார்க் குழாய் 

வார் மினுக்கி 

வார்க் கப்பி 

வார் குத்து 
வார்தறையாணி 

வாரரம் 

வார்த் திருகாணி 

வார் பெயர்த்து 

வார் ஏற்றி 

வாரேற்றல் 

வார் நீட்டி, 

வாரிமுவிசை 

வாரிறுகஇ 

பீடம் 

பீட வெட்டு 

பீடத்துளை கருவி 

பீடக் கொளுவி 

பீடக்கடைசலி 

பீடக்குறி 

பீடவிடங்கொளி 

பீடச்சீவுளி 

பீட மொங்கான் 

பீடவேலை 

பீடவத்திவாரம், படியத்திவாரம் 

பீடப்படுத்தல் 

பீடவிரும்பு 

வளைவு 

வளைவுச் சோதனை
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Bender... 

Bending or Flexure 

formula 

machine 

moment oe 

moment diagram .. 

moment envelope 

of pipe 
Tolls 

schedule 

strain 

Bendix gear 

Bent ள் 

Bent gouge 
Bent lever 

Bentonite 

Benzene or Benzole 

Berm =e 

Bernoulli’s assumption 

Bernoulli’s Theorem 

Berth 

Berthing impact 

Bessemer converter 

Pig 

plant 

process 

skulls 

steel 

Best or B .. 

Best, Best or B. B. 

Best, Best, Best or Treble best, B. B. B. 

Bethell’s process 

Beton 

Betty ச 

Between centres 

Bevel or Bevel square 

Bevel gear planer 

Bevel gearing 

வளைவாக, 

வளையல் 

வளையற் சூத்திரம் 

வளைக்கும் பொறி 

வளையற்றிருப்பு திறன் 

வளையற்றிருப்பு திறன் படம் 
வளையற்றிருப்பு இறன் சூழி 
குழாய் வளைத்தல் 
வளைக்குமுருளிகள் 
வளையவட்டவணை 

வளையல் விகாரம் 

பெண்டிற்சுத் துணைப்பொறி 
வளைகாலி 

வளைந்தநகவுளி 
வளைந்த நெம்புகோல் 
பெந்தோனைற்று 
பென்சீன் அல்லது பென்சோல் 

ஆள்வாரி 

மேணுர£லியின் எடூுகோள் 

பேணுலியின் தேற்றம் 

இடை 

இடைப்படுத்தும் மோதல் 
பெசமர் மாற்றி 

பெசமர்ப் பன்றி 

பெசமர் பொறித்தொகுதி 

பெசமர் செயன்முறை 

பெசமர் ஓடுகள் 

பெசமர் உருக்கு 

சிறந்தது 
மிகச் சிறந்தது 

நனிமிகச் சிறந்தது 
பெதலின் முறை 
பேற்றன் 
குணில் 

மையங்களிடை 

தரங்கு, தரங்கு மூலைமட்டம் 

தரங்குக் இயர் சீலி 

தரங்குக் உயர்த்தொகுப்பு



Bevel ring 2 

Bevelled washer or Tapered washer 

Bevel wheel as 

B. F. B.-a broad-flanged beam 

B. G. (Bermingham Gauge) 

B. H. N. (Brinell Hardness Number) 

B-horizon .- 

b. h. p. (Brake horse power) 

Bib cock 

Bi-cable ropeway 

Bieler Watson method 

Bifurcation 

Bifocal .. 

Bill of quantities 

Billets 

Billeting rolls 

Bi-metal strip 

Binder ல் 

pulley 
Binding strap 

4 wire 

Bing x 

Binocular .. Za 

Bio-chemical oxygen demand 

Biological filter 

Birds eye view 

Birmingham wire gauge 

or Stubs iron wire gauge . . 

Bisecting scale 

Bismuth 

Bit ss 

Bit stock drill 

Bite 

Bits 

, Bitumen 

Bituminous carpet 

coal 

emulsion or Bitumen road 

தரங்கு வளையம் 

தரங்குத் தகட்டுப் பூண் 

தரங்குச் சில்லு 

அகன்ற செவிவளை 

பேமிங்காம் அளவு (£.0.) 

பி.வ.௪. 

பி. கடைவானம் 

த.ப.வ. 

குழாய்ச்சேவல் 

இருவடவழி 
பீலவாற்சனர் முறை 

கவர்பாடு 

இருகுவியமுள்ள 
அளவுச் சிட்டை 

துண்டம் 

துண்டமாக்குமுருளி 
ஈருலோகக்லேம் 

கட்டி 

இறுக்குங் கப்பி 

கட்டூங் கம்பி 

நிலக்கரிக் குப்பை 

இருவிழிக்குரிய 
உயிரிரசாயன ஒட்சிசன் தேவை 

உயிரியல் வடிகட்டி 

புட்கண்பார்வை 

பேமிங்காம் கம்பியளவு 

தப்சு இரும்புக்கம்பியளவு 

மையங்காணி 

பிசுமது 

அலகு 

அலகுக் கூட்டுத்துறப்பணம் 

கடி. 

அலகுகள் 

பிற்றுமன் 

பிற்றுமன் விரிபடை 

பிற்றுமன் சேர் நிலக்கரி 

பிற்றுமன் குழம்பு, பிற்றுமன் தெரு
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Bituminous Paint or Tar varnish 

Black (mech) 

Black band ore 

Black bolts (Mech) 

Black copper 

Black damp(min) 

‘Black diamond (min) or carbonado or carbon 

Black gang (c.e) 

Black light crack detector 

Black nut 

Black oil .. 

Black pin .. 

Black plate 

Black print 

Black red heat 

Black sand 

Black smoke 

Black tin 

Black varnish =e 

Black wash or wet blacking 

Black work 

Black powder (min) or gun powder 

Blackening of screws 

Blackett conveyor (min) 

Blacking or Blackening 

bag 

mill 

Blacklead 

Blacksmith 

Blade 

_ grader (c.e.) 

Blading back (s.m.) 

Blaes or blaze (min) 

Blake breaker (min) 

Blank we 

Blank bolts 

Blank cap 

Blank carburizing (mech) .. 

பிற்றுமன் பூச்சு, தார் வாணிசு 

கரும்பாடு 

கரும்பட்டைத் தாது 

காரச்சாணி, கருஞ்சுரையாணி 

கருஞ்செம்பு 
கருந்துர்வாயு 
கருவைரம் 

கருங்குமு 
காரொளிக்கமர் காணி 

கருஞ்சுரை 
கருநெய் 

ina 
கருந்தகடு 

கரும் பதிவு 
கருஞ்செஞ்சூடு 
கருமணல் 

கரும்புகை 

கருவெள்ளீயம் 

கரும்வாணிச 

கருஞ்சாயமடித்தல் 
கருவேலை 

கருந்தூள், வெடிமருந்து 
திருகாணி கருமையாக்கல் 

பிளாக்கெற்றுக் கொண்டுசெல்லி 

கரியீடு, கரியிடல் 

கரியீட்ட்ப் பை 

கரியீட்டு மில் 

காரீயம் 

கொல்லன், கருமான் 

பத்திரம் 

பத்திரப்படிவாக் 

பின்முகம் பத்திரித்தல் 

நிலக்கரி 

பிளேக்கு உடை கருவி 
வெறுங்கட்டி 

வெற்றச்சாணி 

வெறுமூய் 
வெறுங்காப னேற்றம்



Blank end 

flange (mech) 

hole 

nitriding (Mech) - 

_ socket 

Blanket strake (min) 

Blanking die 
Blast. 
Blast engine 

Blast fan .. 

Blast furnace .- 

Blast-furnace cement (c. e) 

Blast-furnace gas 

Blast-furnace hoist 

Blast hole 

Blast main 

Blast nozzle 

Blast orifice 

Blast pipe 

Blast pressure gauge 

“Blast stove 

Blasting (min) .. 

Blasting cap or detonator (min) 

Blasting fuse (min) 

Blasting gelatine (min) 

Blasting machine or Battery or Exploder 

(min) .. “is 

Blazed pig 

Blazing off 

Bleaching .. 

Bleeding 

Blende or Zinc blende 

Blind apex or Sub-outcrop (min) 

Blind cylinder 

.Blind drain 

Blind drift. . 

Blind hole 

Blind valley 
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வெறுமுனை 
முட்டுச்செலி, முட்டுச்சடை 

வெறும்பிலம் 

வெறும் நைத்திரைட்டேற்றம் 

வெறுந்தாங்கு குழி 
போர்வைத் தாழி 

துளைக்குந்துறப்பணவலகு 

ஊதை 
ஊதையெஞ்சின் 

vere SNF) 

ஊாதுலை 

ஊதுலைச் மந்து 

ஊதுலை வாயு 

ஊதுலையுயர்த்தி 
வெடித்துளை 
ஊதைத்தலைக்குழாய் 
ஊதை நாகி. ஊதைக்குருகு 
ஊதைத்துவாரம் 

ஊதைக் குழாய் 

ஊதையமுக்கமானி 

ஊதையடுப்பு 
வெடிவைத்தல் 

வெடிமூய் 

வெடித்திரி 
வெடிச் செலற்றின் 

வெடிப்பொறி 

நவைப்பன்றியிரும்பு 
எறிந்துதணிதல், விளாசித் தணிதல் 

வெளிற்றல் 
கறள்பாரித்தல் 

மயக்த, நாகமயக்கி 

குருட்டூச்சி, அகவெளியங்குரம் 

மூட்டுருளை 
முடியாக் கான் 

முட்டுச் சுரங்கம் 

வெறுந்துளை, குருட்டுத்துளை 

மூட்டுப் பள்ளத்தாக்கு
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Blinding (c. e) 

Blister copper oe 

steel 

Blisters we 

Block ன 

Block and tackle 

Block carriage 

Block caving (min) 

Block holing (min) 

Block pavement (c.e) 

Block setting crane 

Block survey 

Block system 

Block tin .. 

Blocked-out ore (min) 

Block-in-course (c. e) 

Blocking or packing 

girder 

out 

out plans 

up 
Blockwork (c. e) 

Blockyard (c. e) or casting yard 

Blondin(c. e) 

Blooms (c. e) 

Bloom steel 

Bloomery .. 

Blooming down 

mill 

rolls 

Blot ee 

Blow ars 

Blow down or Blowing down (mech) 

Blow hole .. 

Blow lamp 

Blow off .. 

Blow-off bend 

Blow-off cock 

Blow-off seating 

'திரோதகம் 

கொப்புளச் செம்பு 

கொப்புளவுருக்கு 

கொப்புளங்கள் 

பிண்டம், தொகுதி, கட்டை, துண்டம், 

தடுகுற்றி, குற்றி 
கப்பித்தொகுதியும் கயிறும் 

துண்டங்காவி 

துண்டமறைபோதல் 

துண்டந்துளைத்துத்தகர்த்தல் 
துண்டப்பாவுகளம் 

துண்ட மடுக்குங் கிரேன் 

துண்டவளவீடு 

துண்டமுறை 
துண்ட வெள்ளீயம் 

துண்டாக்கிய தாது 

குற்றிவரி 
அடை, தடை 

தடுகேடர் 

துண்டாக்கல் 

துண்டாக்கற்படம் 

துண்டாலுயற்றல் 
துண்டுவேலை 

குற்றிவார்களம் 

புளண்டின் 

பிழம்புகள் 

பிழம்புருக்கு 
பிழம்புச்சாலை 

பிழம்பாக்கல் 

பிழம்பாக்கும் மில் 

பிழம்பாக்கும் உருளிகள் 

ஒற்று 
ஊதல் 

ீழமூதல் 

ஊதற்றுளை 
ஊாதுவிளக்கு 

வெளியூது வாய், வெளியூதுதல் 

வெளியூதல் வளைவு 

வெளியூதற் சேவல் 

வெளியூதலிருக்கை



Blow out (c. e) 

Blow-through valve 

Blower .. 

Blowing 

Blowing cylinder 

Blowing engine 

Blowing fan 

Blowing of a fuse 

Blowing off 

Blowing through 

Blown 

Blown in 

Biown out 

Blows 

Blue bath .. 

Blue heat .. 

Blue line phototype 

Blue metal 

Blue print 

Blue process 

Blunt file 

Blurred image 

B. M-Bench mark or Bending Moment 

b.m.e.p.-(Brake mean effective pressure). . 

Board 

Bob . 

Bob lever . 

Bobbing 

Body 

Body core 

Body flange 

Bog blasting (c. e) 

Bogie 

engine 

Boil or blow 

Boiled oil .. 

8—R 7198 (7/65) 
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வெள்ீவீசல் 

ஊாடது வால்வு 

ஊத 
ஊதல் 

ஊத லுருளை 
ஊதலெஞ்சின் 

வீசல் விசிறி 

உருகயின் எரிகை 

வெளிவீசுதல் 

ஊதல் 

ஊதற்றுளையுள்ள 

ஊதலிலுள்ள 

அணைந்த, ஊதிய 

வீசல்கள் 

நீலத் தொட்டி 

நீலச் சூடு 
'நீலக்கோட்டொளிப் பதிவு 

நீலவுலோகம் 

நீலப்பதிவு 

நீலச் செய்கை 

மொட்டையரம 

தெளிவற்ற விம்பம் 

பீ. ம. பீடக்குறி, வ. தி. வளையற்றி 

ருப்புதிறன் தடுப்பின் 
பயன்படும் த. ௪. ப. ௮. அமுக்கம் 

சராசரிப் 

பலகை 

குண்டு, மேற்படிவு 
குண்டு நெம்புகோல் 

மேற்படிவித்தல் 

சடலம் 

சடல அகணி 

சடலச்சடை 

சேறு வீசல் 

போ 

போட எஞ்சின் 

கொப்பலிீப்பு 

கொஇத்த எண்ணெய்
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Boiler 

Boiler capacity 

Boiler circulation 

Boiler coating 

Boiler corrosion 

Boiler crown 

Boiler dome 

Boiler explosion 

Boiler feed 

Boiler feeder 

Boiler fitting 

Boiler float 

Boiler incrustation 

Boiler leakage 

Boiler maker 

Boiler maker’s dolly 

Boiler mounting 

Boiler plate 

Boiler pressure 

Boiler prover 

Boiler scaling hammer 

Boiler section 

Boiler shell 

Boiler shop 

Boiler smithy 

Boiler stays 

Boiler testing 

Boiler tube .. 

Boiler-house foundation (c.e.) 

Boiling point 

Bollard (c.e) 

Bollman truss 

Bolster (c.e) 

Bolt (mech) 

Bolt cutter 

Bolt forcer 

Bolt head .. 

Bolt machine 

கொதிகலன் 

கொதிகலக் கொள்ளளவு 

கொதிகலச் சுற்றோட்டம் 

கொதிகலப்பூச்சு 

கொதிகலத்தின்னல் 

கொதிகலமுடி . 

கொதிகலக் கவிகை, கும்மட்டம் 

கொதிகல வெடித்தல் 

கொதிகல ஊட்டம் 

கொதிகல ஊட்டி 

கொதிகல இணைப்பு 

கொதிகல மிதவை 

கொதிகலப் பொருக்கு 

கொதிகல வொழுக்கு 

கொதிகலனாக்இ 

கொதிகலனாகயின் தொல்லி 

கொதிகலத்துணைப் பொருத்து 

கொதிகலத்தட்டு 

கொதிகலவமுக்கம் 

கொதிகலச்சோதனைக்கட்டு 

கொதிகலச் செதிலகற்றுஞ் சம்மட்டி 

கொதிகலவெட்டு முகம் 

கொதிகலனோடூ 

கொதிகலச் சாலை 

கொதிகலக் கம்மாலை 

கொதிகலனிறுத்து 

கொதிகலம் சோதித்தல் 

கொதிகலக் குழாய் 

கொதிகலவிருப்பு அத்திவாரம் 

கொதிநிலை 

,நடுகட்டை 

போல்மன் தாங்குபடல் 

ஏந்தி 
அச்சாணி, சுரையாணி 

அச்சாணி வெட்டி 

அச்சாணியமுக்க 

அச்சாணித் தலை 

அச்சாணிப் பொறி



Bolt oliver. . as 

Bolt sleeve 

Bomantague 

Bonanza (min) sis 

Bond or interpace strength or grip 
- (stru) or whip 

Bond and lease (min) 

Bond length (c.e) 

Bond stress (c.e) 

Bonding 

Boning (1) or Boning in 

Boning rod (sur) =e 

Bonnet (min) 

Bonneted safety valve 

Bonjee pump or bongie box or 

grouting machine or grout pan 

Booking (sur) 

Boom (1) (c.e) 

(2) (0.1) 

(3) (mm) 
Booster (mech) 

Boot (c.e) .. 

Boot man (c.e) a 

Borax 

Borda’s mouth piece 

Bordeau connection (mech) 

Border stone (c. e.) 

Bore “1s 

Bored pile 

Borehole (c.e) 

mining 
pump (min) 
samples (min) 

surveying (min) .. 

Boring (min) se 

bar és 

collar ee 
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அச்சாணி ஒலிவர் 

அச்சாணிப்பூண் 

போமந்தேகு 

தாதுவளன் 

கட்டு, முகவிடைவலிகை, பிடிப்பு, பற்று 

உடன்படிக்கையும் குத்தகையும் 

கட்டு நீளம் 

கட்டுத் தகைப்பு 

கட்டல், பிடித்தல் 
காலீடு 

காலீட்டுக் கோல் 

தொளைமூய் 

தொளைமூய்க்காப்பு வால்வு 

பூசிப்பம்பி, பூகிப்பெட்டி மென்சாந் 
திடு பொறி, மென்சாந்துச்சட்டி 

பதிவு செய்தல் 

தண்டம் 

தண்டம் 

தண்டம் 

எழுப்பி 

பாதுகை 

பாதுகையன் 

வெண்காரம் 

போடாவின் வாய்த்துண்டு 

போடோ தொடுப்பு 

கரைக்கல் 

தொளை, தொளையகல்வு, துளைத்தல் 

தொளைத்தம்பம் 

குடைதுளை 

குடைதுளையறுத்தல், கன்னுதல் 

குடைதளைப்பம்பி 

குடைதுளை மாதிரிகள் 

குடைதுளை யளவீடு 

குடைதல் 

குடைசட்டம் 

குடைபட்டிகை
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Boring flange ஸு 

head or cutter head 

lathe 

machine 

mill 

rest 

Boring... 

Boring tool 

Boron carbide 

Borrow (c.e) 

area 

pit 

Bort or Boart (min) 

Bosh 

Boss 

Boss tool 

Bossed up 

Bossing machine 

Bousinesq equation (s. n) 

Boston caisson (c.e) 

BOT 

Bott stick .. 

Botting 

Bottle jack 

tight 

Bottom or Floor (min) 

Bottom board 

Bottom belt conveyor (min) 

Bottom card , 

clearance 

cut or Draw cut 

cutter or Dinter 

face 

flue 

fuller 

gate (min) 
- part 

rake 

குடைசடை 

குடைதலை அல்லது வெட்டித்தலை 

குடைகடைசலெந்திரம், குடைகடைசலி 

குடைபொறி 

குடைமில் 

குடைகிடை 

குடையல் 

குடைகருவி 

போரன் காபைட்டு 

இரவல் 

இரவற் பரப்பு 

இரவற் குழி 
புரைவைரம் 

போசு 

குமிழ்ப்பு 
குமிழ்ப்புக் கருவி 

குமிழ்த்த 
குமிழ்க்கும் பொறி 

பூசிநேக்கு சமன்பாடு 

பொசுத்தன் பேடசம் 

வணிகசங்கம் 

களியடைப்புத்தடி 

களியடைத்தல் 

போத்தில்யாக்கு 

போத் திற்றடை 

அடி அல்லது தளம் 

அடிப்பலகை 

அடி. வார்க்கொண்டுசெல்லி 

அடியட்டை 

அடிநீக்கல், அடியிளக்கம் 

அடி வெட்டு 

அடிவெட்டி 

அடிமுகம் 

அடிப்போக்கு குழாய் 

அடி நிரப்பி 

அடிவழி 
அடிப்பகுஇ 
அடிவிறாண்டி



Bottom tool 

Bottoming (1) (c. e) 

(2) (rly) 
(3) (6.6) 

(4) (mech) 
Bottom sampler (hydr) 

Bottoming tap 

Bottoms 

Bouche . 

Boulder blasting or ரன்னை blasting (min) 

Boulder clay (min) 

Boulevard (c. e) 

Boulton process (c. e) 

Boundary .. 

Boundary (Natural) 

layer 

pillar (min) 

Bourden pressure gauge (mech) 

Bow compass 

Bowconnecting-rod or econesting rod 
or Bonjo frame ‘ 

Bow drill 

Bow file 

Bow saw .. 

Bowditch’s rule (sur) 

Bower-Baff process (mech) 

Bower’s process 

Bowk (min) 

Bowl scrapper or wheel scrapper (c. 6) 

sleeper 

Bowling iron 

Bows 

Bowstring girder (6. ௦) 

Box 

Box angle slate ச 

Box caisson or standard caisson or American 

caisson (0. 6) 

Box coupling 
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அடிக் கருவி 

அடியிடல் 
அடியிடல் 

அடிசெப்பனிடுதல் 

அடி செப்பனிடுதல் 

அடி மாதிரிதேரி 

அடியிடற் குழாய்வாய் 

அடியங்கள் 

துளையடை 

பாறை தகர்த்தல் 

பாறைக்களி 

நிழல் லீதி 
பூற்றன் முறை 
எல்லை 

எல்லை 

எல்லைப்படை 

எல்லைத் தூண் 

போடன் அமுக்கமானி 

விற்கவராயம் 

வில்லிணைக்குங் கோல் 
பொஞ்சோப்படல் 

விற்றுறப்பணம் 

வில்லரம் 

வில்வாள் 

போடிச்சின் விதி 

பாவுபெளவர் முறை 

பெளவர் முறை 

சால் 

இண்ணத்துருவி, சில்லுத்துருவி 
இண்ணக் இடைக்கட்டை 

போலிங்கு இரும்பு 

விற்கள் 

வின்னாண்! கேடர் 

பெட்டி 

பெட்டிக்கோணத் தகடு 

பெட்டிப் பேடகம், நீயமப்பேடகம், 

அமரிக்க பேடகம் 

பெட்டிப் பிணைப்பு
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Box culvert (c. e) 

Box dam (c. e) 

Box drain (C. E) 

Box end 

Box filling 

Box frame construction (stur) 

Box girder or Box beam (c. e) 

Box heading (c. e) a 

Box jig... 

Box link .. 

Box metal 

Box nut 

Box pile (c. e) 

Box safety-valve 

Box sextant (sur) 

Box shear test (s. m) 

Box sluice (min) 

Box spanner one 

Box standard or Boxed standard 

Box tools .. 

Boxing (rly) 

Boxing up (rly) 

Boyden’s diffuser 

Brace 

Brace (c. e) 

Brace bits 

Braced girder 

Braced truss 

Braced work 

Brachistochrone 

Bracing 

Bracket .. 

lamp 
pedestal 

Brad ல 

Brad awl .. 

Brad punch 

Braithwaite pile (c. e) 

பெட்டி மதகு 

பெட்டி அடையணை 

பெட்டி வடிகால் 

பெட்டி முனை 

பெட்டி நிரப்பி, பெட்டி நிரப்புதல் 

பெட்டிப்படலமைப்பு 

பெட்டிக்கேடர், பெட்டிவளை 

பெட்டித் தலைவழி 

பெட்டி. மாற்கட்டை 

பெட்டி இணையல் 

பெட்டியுலோகம் 

பெட்டிச்சுரை 

பெட்டி முளைக்குற்றி 
பெட்டிக் காப்பு வால்வு 

பெட்டிச் சட்டிமம் 

பெட்டிக்கொய்கைச் சோதனை 

பெட்டி மடை 

பெட்டிச் சுரைச்சாவி 

பெட்டியாதரம் 

பெட்டிக் கருவிகள் 

பெட்டிக்கட்டிடல் 

பெட்டிக்கட்டாலுயர்த்தல் 

பொயிடனின் பரப்பி 

துளைகருவி 

ஆதலை 
துளைகருவியலகு 

ஆ தலைக் கேடர் 

ஆதலைச் சட்டகம் 

ஆதலை வேலை 

இழிவுக்கால வளைகோடு 

ஆதலையாக்கல் 

தாங்குமுனைப்பு 
தாங்குமுனைப்பு விளக்கு 

தாங்குமுனைப்புப் பீடிகை 

கூரியம் 

கூரியவரம், கைத்தமர் 

கூரியகுத்தி 

பிரேத்துவைற்று முளைக்குற்றி



Brake 

block 

cylinder 

drum 

handle 

horse power 

incline or Graivity plane or Self acting 

incline or Jinny 

lever 

power 

shoe 

strap 

wheel .. es 

Braking 

Bramah press 

Bran 

Branch 

circuit 

pipe 
Brands 

Branding iron (c. e) 

Brasque 

Brass 

Brass 

Brass 

Brass 

bench 

boring 

contraction 

Brasses 

Brass 

Brass 

Brass 

finishing 

foundry 

furnace 

Brass moulder 

Brass sieve 

Brass tubing 

Brass wire 

Brass works as 

Brattice or Brattice cloth .. 

Brazed joint 

Brazing 
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தடுப்பு 
தடுப்புக்கட்டை 

தடுப்புருளை 
தடுப்புக்குடம் 

தடுப்புக் கைப்பிடி 

தடுப்புப் பரிவலு 

கடுப்புச் சரிவு, ஈர்ப்புத் தளம் 

தற்றொழிற்பாட்டுச் சரிவு, சின்னி 

தடுப்பு நெம்பு 

தடுப்பு வலு 

தடுப்பிலாடம் 

தடுப்பு நாடா 

தடுப்புச் சில்லு 

தடுப்பிடல் 
பிரமா வமுக்க 

தவிடு 

ளை 

களைச்சுற்று 

களைக்குமாய் 

குறிகள் 
குறியிடு முருளி, சூட்டுக்கோல் 

கரிப்பசை 

பித்தளை 

பித்தளைப் பீடம் 

பித்தளைக்குடையல் 

பித்தளைச் சுருங்கல் 

போதிகைகள் 

பித்தளையொப்பமாக்கல் 

பித்தளை வார்சாலை 

பித்தளையுலை 

பித்தளை மாற்காரன் 

பித்தளை நெய்யரி 

பித்தளைக் குழாய் 

பித்தளைக் கம்பி 

பித்தளைப் பொருள்கள் 

பிரிசுவர், தார்ச்சாக்கு 

பற்றுவைத்தமூட்டு 
பற்றுவைத்தல்
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Brazing metal 

Brazing wire 

Breach 

closure 

filling 
Break lathe 

Breakage of coal (min) 

Breakdown (v) 

Breakdown (n) 

Breakdown crane 

Break down van 

Breaking of an emulsion 

Breaker 

Breaking .. 

Breaking down rolls 

ground (min) 

joint 

Pieces or spindles 

point or breaking piece (mech) 

strength 

stress (str) க 

weight 

Break-pressure tank (hydr) 

Breakwater or mole 

Breast 

Breast brace 

Brest hole 

Breast plate 

Breast wheel 

Breather ன 

Breathing apparatus (min). . 

space 

Breeches pipe 

Breeze 

Bressumer 

Bricks 

Brick arch 

Brick clay 

பற்றுவைக்குமுலோகம் 

பற்றுவைக்குங் கம்பி 

உடைவு, முறிவு 
உடைவு மூடல் 

உடைவு நிரப்பி 

முறிவுக் கடைசலி 

நிலக்கரியுடைவு 

செயலொழிதல் 

செயலறவு 

செயலறவுக்கரேன் 

செயலறவு வான் 

குழம்புப்பிரிவு 
உடைபொறி 

இிரைதல் 

பருமட்டாக்குழுருள் 

நிலந்தகர்த்தல் 
முறிமூட்டு 
முறிதுண்டு, கதிர்கள் 

முறியிடம் 

மூறிபலம் 
முறிதகைப்பு 
முறிநிறை 
அமுக்கமுறி தாங்க 

அலைமுறி 
வட்சம் 

வட்சவாதலை 

வட்சத்துவாரம் 

வட்சத்தகடு 

வட்சச் சில்லு 

சுவா 

சுவாச உபகரணம் 

சுவாச வெளி 

கவர்க்குழல் 

கற்கரிப் பொடி 

பிரசமர் 

அரிகல் 

அரிகல்வில் 

அரிகற்களி



Bricking up 2 a 

Brickwork flues 5 oie 

Bridge (c. e) ல த 

bearing ae 

Bridge cap or Bridge pier ca 

Bridge cyclinder 

Bridge deck (c. e.) 

Bridge megger 

Bridge pier (c. e.) 

Bridge plate 

Bridge rail. . 

Bridge truss (c.e) 

Bridge thrust c.e) 

Bridging wiper 

Bridle 

Bridle path 

Bridle rod 

Bright annealing 

Bright nuts 

Bright red heat 

Bright work 

Brine 

pump 

valve is 

Brinell hardness test (mech) 

Briquette .. ee 

Briquette fuel oe 

British association (B. A.) thread 

British standard or British Standard ‘speci- 

fication or BS. oe 

Brtish Standard Institution 

British standard system of limits 

British Standards 

British Thermal Unit 

Brittle oie 

Brittle fracture oe oe 

Brittle-laquer technique .. oe 

Brittleness. . ௮ . 
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அரிகல்கட்டல் 

அரிகற்போக்க 

பாலம் 

பாலப்போதிகை 

பாலமூய், பாலத் திண்டுமூய் 

பாலவுருளை 

பாலத்தளம் 

பாலமெகர் 

பாலத்திண்டு 

பாலத்தகடு 

பாலத்தண்டவாளம் 

பாலச்சட்டகம் 

பாலவுதைப்பு 

பாலத்துடைப்பம் 

கடிவாளம் 

ஒற்றையடிப்பாதை 
ஆரைக்கோல் 

மிளிர்நீலக்காய்ச்சிப் பதனிடல் 

மிளிர் சுரை 

மிளிர்செஞ்சூடு 

மிவிர்வேலை 

உப்புநீர் 

உப்புநீர்பம்பி 

உப்புநீர் வால்வு 

பிரினல் வன்மைச் சோதனை 

சிற்றரிகல் 

சிற்றரிகல்லெரிபொருள் 

பி.ச.புரி. (8.&.) புரி 

பிரித்தானிய நியமம் 

பிரித்தானிய நியமக் குறிப்பு (பிநி.) 

பிரித்தானிய நியமதாபனம் 

பிரித்தானி நியம எல்லைத்தொகுதி 

பிரித்தானிய நியமங்கள் 

பிரித்தானிய வெப்பவலகு 

நொறுங்குஇன்ற 

நொறுக்கு முறிவு 
நொறுங்கரக்குமுறை 

நொறுங்குமியல்பு
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Broach . 

Broaching or Broach Channeling or Line 

Broaching machine 

Broad brush 

crested, weir 

cutting 

flanged beam 

gauge (rly) 
irrigation (c.e) 

Brob 

Broche 

Broken 

Bronze 

glass 

welding 

Brookhill waffler (min) 

Broom 

Brooming (c.e) 

Brow (mim) 

Brown and Sharpe wire gauge or American 

wire gauge 

Brown coal or Lignite | 

Brown haematite 

Brush 

holder 

Brushwood (c.e) 

BS—British Standard 

நீ. 8. F.-gritish Standard fine 
screw thread 

BSI—British Standard Institution 

B.S. 8. 

B. S. W.—British Standard Whitworth. } 
screw thred_B. S. 

Bubble 

Bubble 

Bucket 

(sur) : 

tube or Spirit glass 

air pump 

and plunger pump .. 

scraper (c.e) 

1. 

கல்லி 

கல்லுதல் 

கல்லும் பொறி 

அகலத்தூரிகை 

அகலமுடிக் கலிங்கல் 

அகல வெட்டு 

அகலச்சடைவளை 

அகலப்பாதை 

பரவக்கழி நீர்ப்பாசனம் 

தடையாணி 

கல்லி 

உடைந்த கண்ணாடி 

வெண்கலம் 

வெண்கலவுருக்கயினைப்பு 

புரூக்கில் தொடரி 

மாறு 

மாறாதல் 

புருவம் 
பிரவுண் சாப்பர் கம்பிமானி 

அமரிக்கன் கம்பிமானி 

கபிலநிலக் கரி, இலிக்னைற்று 

கபில எமத்தைந்று 

தூரிகை 

தூரிகைப்பிடி 

பற்றைமரம் 

பிரித்தானிய நியமம் 

(8.5.1.) பிரித்தானிய நியம நுண்ணிய 
இிருகாணிப்புரி 

(51) பிரித்தானிய நியம தாபனம் 

பிரித்தானிய நியம உவிற்று வேதுத் 
திருகாணிப்புரி 

குமிழ் 
குமிழிக் குழாய், நீர்மட்டம் 

சால், வாளி 

சாற்காற்றுப் பம்பி 

சால்முசலப் பம்பி 

சால் விறாண்டி



Bucket elevator a 

ladder dredger (c.e) 

ladder excavator (c.e) 

piston 

valve 

Bucking tool (mech) 

Buckle ea 

Buckled plate, =-Buckle plate 

Buckling .. 

Buckling load (str) 

Budding spanner 

Buff a 

Buff wheel 

Buffer re 

Buffer bar or Buffer beam 

Buffer block 

Buffer box.. 

Buffer disc ; ia 

Buffer plunger or Buffer rod 

Buffer spring 

Buffer stop (rly) 

Buffing 

Building code 

Building owner 

Building up 

Built up (str) 

Built up pulley 

Bulb a aw 

Bulb angles axe 

Bulb bars 

Bulb-holder 

Bulb tees .. 

Bulb of pressure 

Bulb filament 

( Bulger ram 

Bulging stress 

Bulk wa 

Bulk density (s.m) 
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சாலேற்றி 

சாலேணிவாரி 

சாலேணித்தோண்டி. 

சால்முசலம் 

சால் வால்வு 

அணைகருவி 

நெளிவு, மாட்டி 

நெளிதகடு 

நெளிதல் 

நெளிபாரம் 

அலர் சுரைச்சாவி 

பகட்டரம் 

பகட்டரச்சில்லு 

அடி தாங்கி 

அடி தாங்கிச் சட்டம், அடி தாங்களை 

அடி தாங்கக் கட்டை 

அடி தாங்கப் பெடடி 

அடிதாங்கத் கட்டி 

அடிதாங்கியமுங்கி, அடிதாங்கக் கோல் 

அடிதாங்க வில்லு 

அடிதாங்கி நிறுத்தி 
பகட்டரமிடல் 

கட்டுமாறை 

கட்டடச் சொந்தக்காரன் 

கட்டியெழுப்பல் 

கட்டியமைத்த 

கட்டியமைத்த கப்பி 

குமிழ் 
குமிழ்க் கோணங்கள் 

குமிழ்ச் சட்டங்கள் 

குமிழ்ப்பிடி 
குமிழ் *' கூர் 

அழுக்கக் குமிழ் 

குமிழிழையம் 

பொம்மு நகர்தண்டு 

பொம்முதகைப்பு 

கனவளவு 

கனவளவடர்த்தி
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Bulkhead .. 

Bulking (s.m) 

Bulldog .. as 

Buil metal . 

Bull point (min, c.e) 

Bull wheel (min) 

Bullet compasses or cone compasses 

Bulldog grip (mech) 

Bulldozer .. 

Bullhead rail (rly) 

Bulling (min) 
Bulling bar (min) 

Bullion .. 

Bullock gear (min) 

Bump (mm) 

Bumper up (c.e) 

Bund as 

Bunker (min) 

Bunker plate 

Bunton (min) 

Buoy ai ne 

Buoyancy .. ae 

Buoyant foundation or Buoyant raft 

Burden (min) 

Buried outcrop (min) 

Buried placer (min) 

Burn (c.e) .. 

Burn cut or shatter cut or 

Michigan cut (min) 

Burner (c.e) 

Burnett’s fluid 

Burning 

Burning on 

Burnish .. 

Burnisher .. 

Burnishing 

Burnt 

Burnt casting ee 

பிரிகட்டு 

பொலிதல் 

சுணங்கேறு 

உலோகவேறு 

கூரேறு, புல்லக்கூர் 

சில்லேறு 

சன்னக் கவராயம், கூம்புக் கவராயம் 

சுணங்கேற்றுப்பிடி, அழுங்குப்பிடி 

புல்டோசர், தகரேறு 

ஏற்றுத்தலைத் தண்டவாளம் 

பெயர்த்தல் 

பெயர்க்கும் சட்டம் 

அரும்பொன் கட்டி 

எருத்துக்கயோ் 

குலுக்கல் 

மோதி 

அணை 

வக்கு 

வக்குத்தகடு 
பிரிசட்டம் 

மிதவை 

மிதப்பு 

மிதத்தும் அத்திவாரம், மிதத்து தெப் 

பம் 

ஏற்றம் 

புதைந்த முளை 
புதைந்த எமமணல் 

எரிவெட்டுதல் 

எரிவெட்டூ, சிதறல் வெட்டு 

மிச்சிகன் வெட்டு 

எரிவெட்டி 

பேணற்றுப்பாயம் 

எறிதல், எரித்தல் 

எரித்து நிரப்பல் 

மெருூடுதல், மினுக்குதல் 

மெருகரம் 

மெருகடல் 

எரித்த, எரிந்த 
எரிந்த வார்ப்பு



Burnt iron. . 

shale (c.e) 

steel 

Burr 

Burra Burra copper 

Bursting .. 

pressure 

Bus bar 

Bush 

bearing 

hammer (c.e) 

hammering (c.e) 

Bushing 

Butane 

Butt coupling 

Butt hinges 

Butt joint 

Butt measurement 

Butt riveted joint 

Butt riveting 

Butt strap 

Butt strip .. 

Butt weld .. 

Butterfly throttle 

valve 

Buttock (min) 

Buttress 

Button 

headed screw 

sleekers 

Buttress dam oe 

drain, herring bone drain 

screw thread 

Butt-welded tube 

Buzz saw .. 

Buzzer 

B.W.G. .. 

Bye channel or Bye wash or diversion cut . 
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எரிந்த இரும்பு 
எரிந்த மாக்கல் 

எரிந்த உருக்கு 

சிம்பு 

பெரா பெரா செம்பு 

வெடித்தல் 
வெடிக்கும் அமுக்கம் 

UGE சட்டம் 

குழியுருளை 
குழியுருளைப் போதிகை 

பொளிச் சம்மட்டி 

பொளிதல் 

குழியுருளையிடுதல் 
பியூற்றேன் 

உதைப்பிணைப்பு 

உதைப்புப் பிணையல்கள் 

உதைப்பு மூட்டு 

உதைப்பளவீடு 

உதைப்புத்தறைந்த மூட்டு 
உதைப்புத் தறைதல் 

உதைப்பு நாடா 

உதைப்புத் துண்டு 
உதைப்புருக்கியிணைப்பு 

வண்ணாத்திப்பூச்சித் இரு 
வண்ணாத்துப்பூச்சி வால்வு 

பிட்டம் 

உதைகால் 

பொத்தான் 

பொத்தான்றலைப் புரியாணி 

பொத்தான்றீற்றி 

உதைகால் அடையணை 

உதைகால் 

வடிகான் 

உதைகாற்புரி 

உதைப்புருக்கியிணைப்புக்முமாய் 

மூரலும் வாள் 

ஜோலி, இரையி, பசர் 

B.W.G. (பே. ௧. மா.) 

பக்கக் கால்வாய், பக்கக் திருப்பல்வெட்டு 

வடிகான், எரிங்கென்பு
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By-law... a ue 

By-pass 

By-product 

Cc 

Cab ன 

Cabin 

Cabinet leg 

nest a 

projection as 

Cable mia at 

or percussion drill ., 

or churn drill ss 

duct .. 

railway 

Tig .. 

Cable-belt conveyor 

Cable-reel locomotive ite 

Cableway 

excavator oe 

transporter ன் 

Cadastral .. 

Cage 

valve .. 

Cager 

Caisson 

pile 
Caking coal 

Calamine . 

Calcine ரலி 

Calcination or Calcining or roasting 

Calciner 

Calcining furnance 

Calcite 

தற் சட்டம், உபவிதி 

தாண்டல் வழி 

பக்கவிளைவு 

அமரம், ஒதுக்கடம் 

குடிசல் 
பெட்டகக்கால் 

பெட்டகக் கூண்டு 

பெட்டக வெறியம் 

வடம் 

வடத்துறப்பணம் 

மோதுகைத் துறப்பணம் 

கடைதற்றுறப்பணம் 

வடக்கான் 

வடத்தண்டவாளப்பாதை 

வடவிசைப்பு 

வடவார்க்கொண்டுசெல்லி 

வடவுருள் இடம்பெயரி 

வடப்பாதை 

வடப்பாதைத் தோண்டி 

வடப்பாதை இடங்கடத்தி, கொண்டு 
செல்லி 

காணிக்குரிய 

கூண்டு 

கூண்டுவால்வு 

கூண்டு தள்ளி 

பேடகம் - 

பேடகத் தம்பம் 

பாளமாக்குங்கரி 

கலமைன் 

நீற்று தல் 
நிற்றல், நீற்றுதல், வறுத்தல் 
நீற்றி 
நிற்றுமுலை 
கல்சைற்று



Calcium Carbide 

chloride 

Calculate .. 

Calculation 

Calendar roller 

Calfdozer .. 

Calibrate 

Calibre 

Calibration 

California bearing ratio method or C. B. R. 
method .. 

California bearing ratio test C. B. RB. test. . 

California pump 

Caliper 

gauge 

rule 

Calking, Caulking 

Callipers 

Caloric engine 

Calorie 

Calorific intensity 

power as 

value or heating value 

Calorimeter 

Calyx drill 

Cam 

shaft .. 

Camber 

rod or Belly rod 

Camel 

hair .. 

Camming .. 

_ or Camp sheeting 
Campaign .. 

Canada balsam 

Canal 

lift 

losses 
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கல்சியங்காபைட்டு 

கல்சியங்குளோரைட்டு 

கணித்தல் 

கணிப்பு 

கலண்டர் உருளி 

காபுதோசர் : 

படிபார்த்தல் 
அகல் 

படிபார்த்தல் 

கலிபோனியா தாங்கு வித முறை 
(0.2.8. சோதனை) 

கலிபோனியா தாங்கு வி$தச் சோதனை 
(C.B.R.) 

கலிபோனியாப் பம்மி 

இடுக 
இடுக்கயளவுமானி 

இடுக்கி வரைகோல் 

அழுத்துதல் 
இடுக்கி மானி 

கலோரியெஞ்சின் 

கலோரி 

கலோரிச் செறிவு 

கலோரி வலு 

கலோரிப் பெறுமானம், சூடாக்கும் 
பெறுமானம் 

கலோரிமானி 

கேலிட்சுத் துறப்பணம் 

சீப்பு, இயக்கவழங்இ 

சீப்புத்தண்டு 
விற்சாய்வு 

விற்சாய்வுக் கோல், வயிற்றுக் கோல் 
ஒட்டகம் 

ஒட்டகமயிர் 

சீப்பிடுதல் 

நடவடில்கைக் காலம் 

கனடா மாப்பிசின் 

கால்வாய் 

கால்வாய் உயர்த்து . 

கால்வாய் நட்டம்



Ad 

Canal outlet “ee 

Canalization 

Canary 

Canch or Caunch 

Candle power 

Candles 

Cannel coal 

Cannon 

Cant aa as 

Cantilever 

arm 

bridge 

crane 

foundation 

wall 

Canting fence me 

motion or Angle’motion 

Cantledge .. ட் 

Canvas tube 

packing ௯ 

Cap a we 

crimper 

Capacity 

curve ee 

Cape chisel an 

Capel ல aa 

Capillarity Se 

Capillary “ 

action 

curve 

pressure or Seepage force 

water 

Capping 

piece 

Capstan 

lathe 

tool rest 

Car or mine car as 

கால்வாய் வெளிவழி 

கால்வாய்ப்படுத்தல் 

கனேரி 

படியியல்பு 

மெழுகுதிரி வலு 
மெழுகுதிரிகள் 

கனல் நிலக்கரி 

குழிக் கதிர் 
சரிவு 

முனை நெம்பு 

முனைநெம்புப் புயம் 

முனைநெம்புப் பாலம் 

முனைநெம்புக்கரேன் 

முனைநெம்பத்திவாரம் 

மூனைநெம்புச்சுவர் 

சரிவுவேலி 

சரிவியக்கம், கோணவியக்கம் 

சுமைதி 

கன்வசுக்குழாய், இரட்டுக்குழாய் 

கன்வசுப்பொதி 

மூய் 

மூய் நசுக்க 

கொள்ளளவு, ஆற்றல் 

கொள்ளளவு வளைகோடு 

முனையுளி 

கண்மூய் 

மயிர்த்துளைமை 

மயிர்த்துளைக்குரிய 

மமிர்த்துளைச் செயற்பாடு 

மயிர்துளைவளைகோடு 

மயிர்த்துளையமுக்கம், பொசிவு விசை 

மயிர்த்துளைநீர் 

மூயிடல் 

மூயிடுதுண்டு 

பிடியம், ஒஞ்சி 

பிடியக்கடைசலி 

பிடியக் கருவி தாங் 

கார், கனிக்கார்



Car slide 

stop 

Carat or karat 

Carbide of iron 

Carboloy .. ot = 

Carbon are welding 

mineral 

monoxide 

steel ன 

Carbonado or Black diamond 

Carbon-dioxide recorder 

Carbonization 

Carburization 

Carbarundum 

Carburettor 

Carburizing 

Card system 

Cardan shaft 

Cardox 

Carnot’s principle 

Carpet... 

Carriage hoist or locomotive hoist 

ladle 

mounting 

traverser 

way 

Carrier 

wheel 

Carriers (C.E) 

Cartesion coordinates or Rectangular 
coordinates 

Cartographer 

Cartridge brass 

paper 

Cascade 

Case hardening 

hardening box 

Casing ee 

Cashinghead gas or gasoline 
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கார் வமுக 

கார் நிறுத்தி 
மாற்று 
இரும்புக் காபைட்டு 

கபலோய் 

காபன் வின்முறை உருகணைத்தல் 

காபன் கனிசம் 

காபனோரொட்சைட்டு 

காபனுருக்கு 

காபனாடோ, கருவைரம் 

காபனீரொட்சைட்டு பதிகருவி 

காபனாக்கம் 

காபனேற்றம் 

காபரண்டம், குருந்தக்கல் 

காபனேற்தி 

காபனேற்றுதல் 

அட்டை முறை 

காடன் தண்டு 

காடொட்சு 

காணோவின் கோட்பாடு 

விரிபடை, கம்பளம் 

வண்டியேற்றி, இடம்பெயரியேற்றி, 
காவிஎஏற்றி 

வண்டியகப்பை 

வண்டியேற்றம் 

வண்டியியக்கி 

வண்டிப்பாதை, காவிவழி 

வா$£கம் 

வாககச்சில்லு 

வாககங்கள் 

தெக்காட்டின் ஆள்கூறுகள், செங் 

கோண வாள்கூறுகள் 

படம்வரைவோன் 

தோட்டாப் பித்தளை 

தோட்டாத் தாள், மாட்டுத்தாள் 

சோபானம் 

உறை வன்மையாக்கல் 

உறைவன்மையாக்கற் பெட்டி 

உறை, பெட்டி 

கசலீன்
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Cast 

hole 

in place} 
in situ 

iron 

steel .. 

Castigliano’s Theorem 

Casting .. 

ladle 

on es 

on end or Casting upright 

pit 

yard 

Cast-welded rail joint 

Castellated beam 

Castle nut a3 

Castor oil .. se 

Catalytic gas detector 

Cataract rod 

Catch 

basin 

crop .. 

feeder 

pit .. 

plate.. 

point 

prop 

water oe 

Catchment area or drainage area or drainage 

basin or gathering ground 

Catchment board ர 

Catenary aa 

correction 

suspension 

Caterpillar gate 

Caterpillars 

Cat-head sheave 

வார்ப்பு, கோலுதல் 

வார்ப்புப்பிலம் 

வேண்டிய இடத்தில் வார்த்தல் 

வார்ப்பிரும்பு 

வார்ப்புருக்கு 

கஸ்இிக்களியானோலின் தேற்றம் 

வார்த்தல் 

வார்ப்பகப்பை 

வார்த்திணைத்தல் 

முனையில் வார்த்தல், நிறுத்தி வார்த் 
தல் 

வார்ப்புக் கிடங்கு 

வார்ப்புச் சாலை 

வார்த்திணைத்த தண்டவாள மூட்டு 

கஸ்திலேற்று வளை 

காசிற் சுரை, கோட்டைச் சுரை 

ஆமணக்கெண்ணெய் 

ஊக்கன்முறை வாயு காணி 

நீர்வீழ்ச்சிக் கோல் 

பிடித்தல் 
ஏந்துதளம் 

இடைப்பயிர் 

ஏந்துகால்வாய் 

ஏந்து குழி 
பிடிதகடு 

பிடிப்பிடம் 

பிடிமுட்டு 

பிடிநீர் 

நீரேந்து பிரதேசம் 

நீரேந்தற் சபை 
மாலையம், சங்இலியம் 

மாலையத்திருத்தம் 
மாலையத்தொங்கல் 

கற்றப்பிலர்ப்படலை 

கற்றப்பிலர்கள் 

பூனைத்தலைக் கப்பி



I 

Cathetometer 

Cathode 

Cathode-ray oscillograph 

tube 

‘Cathodic protection 

Cation 

Cattle gear 

Caulking 

ring 
strip 

tool 

Causeway 

Caving 

Cavity 

Cavitation or separation 

Ceiling 

். Cellular cofferdam 

Cellulose nitrate 

Cement 

copper 

grout 

gun 

joggle 
mortar 

tester 

Cementation 

furnace 

Cemented carbide 

Cementite .. 

Centering .. 

arm 

Centigrade heat unit or pound calorie 

Central force 

Sentre casting 

dab 

gauge or screw cutter’s gag 

line.. 
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குத்துயரமானி 

கதோட்டு 

கதோட்டுக்கதிர் அலைவுபதிகருவி 

கதோட்டுக்கதிர் குழாய் 

கதோட்டுமுறைப் பாதுகாப்பு 

கற்றயன், நேரயன் 

கானடைக்கியர் 

அழுத்துதல் 
அமுத்துவளையம் 

அழு த்துலேம் 

அழுத்துகருவி 
சேது 

புடைவிழுதல் 

குறி 
குழிபடல், பிரிவு 

சீலிங்கு, விதானம் 

கலப்பெட்டியணை, கலக்கலிங்கு 

செலுலோசு நைத்திரேற்று 

சீமந்து 

சீமந்துமுறைச் செம்பு 

சீமந்துக் கூழ் 

சீமந்துத்துப்பாக்கி 

சீமந்து அசைவாணி 

சீமந்துச் சாந்து 

சீமந்துச் சோதனைக்கருவி 

கட்டுதல், சீமந்தாட்டல் 

கட்டலுலை 

கட்டிய காடைட்டு 

சீமந்தைற்று 
மையமிடல் 

மையமிடும் புயம் 

சதமவளவைவெப்பவலகு, இருத்தற் 
கலோரி 

மையவிசை 

மையவார்ப்பு 

மையங்குத்து 

மையமானி, திருகாணிவெட்டியின் 

மானி 

மையக்கோடு
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Centre of buoyancy 

of compression 

of floatation 

of gravity or mass centre or Centre 

of mass 

of gyration 

of inertia 

Centre (v) .. 

of moments 

of oscillation 

of percussion 

of pressure 

of tension 

plates 

punch 

Centre-bit .. 

Centres or Centre to centre 

of motion 

Centre square 

Centre-weighted governor . 

Centrifugal blower 

brake 

casting 

compressor 

fan .. 

force 

pump 

Centrifugal separation 

sand mixer 

Centrifuge 

moisture equivalent 

Centring 

chuck 

machine 

rest 

Centripetal force 

Centrode .. 

Centroid 

மிதப்புமையம் 

அமுூக்கமையம் 

மிதக்குமையம் 

புவியீர்ப்புமையம், தஇணிவுமையம் 

சுழிப்பு மையம் 

சடத்துவமையம் 

மையவிசைத்தல் 

இிருப்புதிறன் மையம் 

அலைவு மையம் 

மோதுகை மையம் 

அருக்க மையம் 

இழுவை மையம் 

மையத் தகடுகள் 

மையக்குத்தி 

மையவலகு 

மையங்கள், மையத்திற்கு மையம் 

இயக்க மையங்கள் 

மையமமட்டம் 

மையத்திற்கு நிறையேற்றிய ஆள் 
கருவி 

மையவகற்சியூஇ 

மையவகற்சித் தடுப்பு 

மையவகற்சி வார்ப்பு 

மையவகற்கியமுக்இ 

மையவகற்ிவிசிறி 

மையவகற்கிவிசை 

மையவகற்கிப்பம்பி 

மையவகற்சிப்பிரிவு 

மையவகற்சி மணல் கலக்கும் கருவி 

மையநீக்கி 

மையநீக்? ஈரப்பற்றுச்சமவலு 
மையமிடுதல் 

மையப்படுத்தும் சக்கை 

மையமிடு பொறி 

மையமிடந்றாங்க 

மையநாட்டவிசை 

மையவொழுக்கு 

மையப்போலி



Cess 25 

Cesspit or Cesspool 

Chain or engineer’s chain .. 

Chain barrel 

block 

book 

conveyor or Blankett or drag 
or scraper chain or linkconveyor .. 

feed 

joint 

man 

of locks 

pump 
riveting 

saw 

sling 
survey 

Chainage . 

Chain-bucket dredger 

Chain-grate stoker 

bolt 

Chalk line .. 

Chamber .. 

Chambered core 

Chambered level tube 

Chambering or Squibbing or Springing 

Chamfer 

Chamferred edge 

Chamfering machine 

Chance process or Sand floatation 

Change face or reverse face 

point or turning point 

valve os 

wheel 

Changing faces 

hook 

Channel ; 

section or channel iron 
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அடிக்கான் 

அடிக்கான் குழி, அடிக்கான் மடு 

சங்கலி, எந்திரியின் சங்கிலி 

சங்கிலிப் மீப்பா 

சங்கிலிக்கப்பிக்கட்டை 

சங்கிலிப்புத்தகம் 

சங்கலிக்கொண்டு செல்லி 

சங்கலியூட்டம் 

சங்கிலி மூட்டு 

சங்$லிக்காரன் 

பூட்டுத் தொடர் 

சங்கிலிப்பம்பி 

தொடர் தறைதல் 

சங்கலி வாள் 

சங்கிலிக்கவண் 

சங்கலியளவீடு 

சங்கியளவு 

சங்கிலிச்சால் வாரி 

சங்கிலித்தடக்குக் இளறி 

இருக்கை 
இருக்கை அச்சாணி 

சோக்குவரை 

அறை 

அறைகொண்ட அகணி 

அறைகொண்ட மட்டக்குழாய் 

அறைகொள்ளல் 

உருட்டு 
உருட்டிய விளிம்பு 

உருட்டும் பொறி 

சான்சுமுறை, மணல் மிதப்புமுறை 

முகமாற்றல் 

மாற்றற்புள்ளி, திரும்பற் புள்ளி 

மாற்றல் வால்வு 

மாற்றற் சில்லு 
முகமாற்றல் 
மாற்றற் கொளுக்கி 

கான் 

கான்வெட்டுமுகம், கானிரும்பு
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Channel capacity 

storage 

system 

Channeler .. 

Chaplet or stud 

block 

nail or moulder’s nail 

Characteristic 

curve 

equation 

Chain line .. 

surveying 

Chaining 

Charcoal 

blacking 

furnace 

iron 

plate 

Charge 

Chargeman or stallman 

Charging .. 

door 

platform 

hopper 

machine 

Charpy test 

Chartered civil engineer 

structural engineer 

Chaser 

Chasing 

Chassis 

Chatter 

Check 

nut 

rail or safety, rail, slide 

rail or guard rail 

valve 

கான்கொள்ளளவு 

கான் சேமிப்பு 

கான்றொகுதி 

கான்வெட்டி 

ஆதரம் 
ஆதரக்கட்டை 

ஆதரவாணி,அச்சுக்காரனின் ஆணி 

சிறப்பியல்புடைய 

சிறப்பியல்பு வளைகோடு 

சிறப்பியல்புச் சமன்பாடு 

சங்கலிவரை 

சங்கலிமுறையளவிடல் 

சங்கலிமுறை 

கரி 

கரியாற் கருமையாக்கல் 

கரியுலை 

கரியிரும்பு 

கரித்தகடு 

ஏற்றம் 

பொறுப்பாளி 

ஏற்றல் 

ஏற்றற் கதவு 

ஏற்றல் மேடை 

ஏற்றும் துள்ளி 

ஏற்றும் பொறி 

சாப்பிச் சோதனை 

பட்டயக் குடிசாரெந்இரி 
பட்டய அமைப்பெந்இரி 

வழியோடி 

வழியோடல் 

படலிகை 

கடகடப்பு 

தம்பனம், வாய்ப்புப்பார்த்தல் 

தம்பனச் சுரை 

{ans தண்டவாளம், காப்புத் தண் 
LRT, வழுங்கத் தண்டவாளம், 

L காவற் தண்டவாளம் 

கும்பன வால்வு



Cheek 

Cheese head rivet 

head screw 

_ Chemical gauging or chemi-hydrometry 

Chemical groution (grouting) 

precipitation 

Chemise 

Chequering aa 

Chequer plate or Chequered plate 

Cherry 

red .. 

wood 

Chert 

Chevron drain or Herringbone drain 

Cheval vapeur or Force de Cheval 

Chezy formula 

Chicago caisson or Chicago well 

Chief draughtsman 

(Chile copper 

Chill 

Chilled box 

cast iron 

roller 

wheel 

Chilling 

Chimney 

Chinaman chute 

Chinese Ink 

windlass 

Chipping .. is 

chisel or Cold chise. 

face 

hammer 

piece 1 
strips f 

Chippings 
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கன்னம் 

உருளைத்தலைத் தறையாணி 

aging sas Bas 
இரசாயனமுறையளவிடல், இரசாயஸ! 

நீர்மானம் 

இரசாயனமூறைக் கூழாக்கல் 

இரசாயனமுறைப்படிவுவீழ்த தல் 

படருஞ்சுவர் 

கரடாக்கல், சதுரங்கமாக்கல் 

கரட்டுத்தகடு, சதுரங்கக் தகடு 

செரி 

செரிச்சிவப்பு 

செரிமரம் 

சேட்டு 

செவலிரன் 

வடிகால் 

வடிகால்,  எரிங்குமுள் 

பிராஞ்சுப் பரிவலு 

சேசிச் சூத்திரம் 

சிக்காகோ பேடகம், சிக்காகோ ணெறு 

பிரதான சித் தரன் 

சில்லிச் செம்பு 

கூளிர்மால் 

குளிர்த்திய பெட்டி 

குளிர்த்திய வார்ப்பிரும்பு 

குவிர்த்திய உருளி 

குளிர்த்திய சில்லு 

குளிர்த்தல் 
புகைக்கூண்டு 

சீனன் சொரிவாய், சனச்சாய்கான் 

Foor enw 

. சீனவேற்றுப்பொறி, சனப்பாரஞ்சாம்பி 

பிசிர்நீக்கல் 

பிசிர் வெட்டிரும்பு, குலிர்நிலைவெட் 

டிரும்பு 
பிசிர்முகம் 

பிசிர் நீக்குமாமார், பிசிர்ச்சம்மட்டி 

பிசிர்த்துண்டு 

பிசிர்ச்சவல்கள்



கீ 

Chisel]. 

. point .. 

rod 

Chlorination 

Chock 

Choke tube 

Choking of vent 

Chop or Chap 

Chord oe .. 

pitch 

C-horizon .. 

Chrome-Nickel steel 

Chromium 

Chuck 

Chucking .. 

lathe .. ல 

Chucking reamer or Straigh 

Churn drill 

Churn shot drill 

Chute 

t Shank reamer.. 

Ciment fondu ae 

Cinder bed 

frame 

pig 
Cinematics 

Cipolletti weir 

Circuit breaker 

Circular Inch: 

level 

mill 

motion 

nut 

pillar drilling machine 

pitch or Circumferential pitch 

plane or Compass plane 

saw or Buzz saw 

table 

ee 

வெட்டிரும்பு 

வெட்டிரும்பு முனை ' 

வெட்டிரும்புக் கோல் 

குளோரீனேற்றம் 

குதிரை 
அடைப்புக்குழாய் 

வாயடைப்பு 

அலகு 

நாண் 

நாணிடைத்தூரம் 

0-அடிவானம் 

குரோம் நிக்கல் உருக்கு 

குரோமியம் 

சக்கை 

சக்கையிடல் 

சக்கையிட்ட கடைசலி 

இட்டிடைக்கட்டை, நேர்க்காம்பு அகற் 
சிக்கருவி 

கடை துறப்பணம், அகற்சிக்கருவி 

கடை சன்னத்துறப்பணம் 

சொரிவாய், சாய்கான் 

மந்து பொண்டு 

இருந்தைக் டை 
இருந்தைச்சட்டம் 
இருந்தைப்பன்றி 
இயக்கவியல் 

சிப்பலெற்றி ஒம்படை, கலிங்கு 

சுற்று நிறுத்தி 
வட்டவங்குலம் 

வட்டமட்டம் 

வட்டமில் 

வட்டவியக்கம் 

வட்டச் சுரை 

வட்டத்தூண் துளைபொறி 

வட்டப்புரியிடை,, பரிஇப்புரியிடை 

நகச்சீவுளி, கவராயச்சீவுளி 

வட்டவாள், முரலும் வாள் 

வட்டமேசை



Circular valve 

are method or slip-circle method . 

or Cylindrical-surface method 

Circulating pump 

tubes 

water 

Circumferential pitch 

Circumpolar star 

Cistern 

Civil engineer 

engineering 

engineering assistant .. 

engineering draughtsman 

Clack valve 

box .. 

Clad steel .. 

Clam (PO) 

nut .. 

* Clamp 

Clamping screw 

Clamshell grab 

Clapeyron’s Theorem 

Clapotis 

Clark’s process 

Clasp nail .. 

nut . 

Classification 

of soils 

Claw nut .. 

wrench 

Clay on 

band .. 

content 

cutter 

iron-stone 

plug ௦ 

puddle or puddle clay or pug 

sampler 
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வட்டவால்வு 

வட்டவில்முறை, வழுக்கு வட்டமுறை, 

உருளைப்பரப்புமுறை 

சுற்றுவிக்கும் பம்பி 

சுற்றுவிக் கும்மாய்கள் 

சுற்று நீர் 
பரிதிப்புரியிடை 

முனைவு சுற்றும் உடு 
தொட்டி, அகல் 

குடியெந்திரி, குடிசார் எந்திரி 
குடியெந் தரவியல் 

குடியெந்திரித்தணைவன் 
குடியெந்திரவியற் சித்திரன் 

இளாக் வால்வு 

கிளாக் வால்வுப் பெட்டி 

அணிந்தவுருக்கு 
பிடிகருவி (10) 

பிடி சுரை 

பிடிகருவி 

பிடிதிருகு 
மட்டியோட்டுக் கவ்வி 

ளைப்பீரனின் தேற்றம் 

களப்போற்றி 

கிளாக்கின் முறை 

,கழுவாணி 

இழுவை 
பாகுபாடு 

மண்பாகுபாடுூ 

உ௰ர்ச்சுரை 

உர் முறுக்கலி 

களிமண் 

களிமண்படை 

களிமண் உள்ளுறை 

களிமண்வெட்டி 

களிமண் இரும்புக்கல் 

களிமண் செருக, களிமண் பிளக்கு 

களிச்சேறு, சேற்றுக்களி, அளறு 

களிமண் மாதிரிகாணி
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Clay spade .. 

wash or Clay water 

Cleading 

Clean boiler 

casting 

cut 

fire .. 

hole .. 

lift .. 

metal 

mould 

scrap.. 

thread 

water 

Cleaner 

Cleaning up 

Clear oil or pale oil 

overfall spill 

span . 

water reservoir oe 

Clearance .. 

angle 

fit 28 

Clearing or clearing and grubbing 

hole 

Cleat 

Cleavage 

Cleavage fracture or Brittle fracture or 
Crystalline fracture 

Cleft 

Clenching 

Clevis 

Click 

wheels 

Climbing forms or Climbing shutter or 
Moving forms er 

Cliniching-See 

களிமண்துடுப்பு 

களிமண்ணீர் 

காப்பீடு 

துப்புரவான கொதிகலன் 

துப்பு/வான வார்ப்பு 

துப்புவான வெட்டு 

துப்புரவான நெருப்பு 

துப்புரவான துளை 

துப்புரவான எடுப்பு 

நறுக்குகல், துப்புரவான உலோகம் 

துப்புரவான மால் 

துப்புரவான கழிவு 

துப்புரவான தோல் 

துப்புரவான புரி 

துப்புரவான நீர் 

துப்புரவாக்க 

துப்புவாக்கல் 

தெளிந்த எண்ணெய், வெளிறிய 
எண்ணெய் 

மேவிப்பாயும் கலிங்கு 

சுயாதீன வகல்வு 

தெளிநீர்த் தேக்கம் 

இளக்கம் 

இளக்கக் கோணம் 

இளக்கப்பொருத்தம் 

வெட்டி, வேரோடு களைதல் 

இளக்கத் துவாரம் 

பப்ப 

பிளவுபாடு 

பிளவுபாட்டு முறிவு, நதொறுங்கல் 

முறிவு, பளிங்கு முறிவு 
பிளவு 

மடித்தல் 
பிடியல் 

கிளிக்கு 

இளிக்குச் சில்லுகள் 

வறுமால், இயுங்குமால் 

மடித்தல்



Clink 

Clinker 

Clinkering 

. Clinograph 

* Clinometer 

Clinophone 

Clip drum .. 

nut .. one oe 

pulley or clip drum .. 

Clip screw or clipping or adjusting screw 

Clogging .. ன ox 

Close (in surveying) a one 

annealing பள ப் 

circuit traverse as as 

link chain 

mouth 

topped furnance in 

Closed stokehold ax ee 

traverse 

Nosed-circuit grinding 

Closer 

Closing a rivet or Closing up error or error 

of closure 

hammer 

Clothing 

Clout nail .. 

Clutch 

Clyburn spanner 

Coach screw 

Coagulation 

Coal box 

bunk 

dust .. a ee 

tip (tippping bucket) .. os 

Coalite .. கல ae 
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Boing 

இிளிங்கர் 

இிளிங்கரகற்றல் 

சாய்வுபதிகருவி 

சாய்வுமானி 

சாய்வுபன்னி 

கவ்விக்கப்பி, கவ்விமுமவு 

கவ்விச் ரை 

கவ்விக்கப்பி 

கவ்வித் திருகாணி 

தடுத்தடைத்தல் 
மூடுதல், நெருங்கிய 

மூடியறிலைக்காய்ச்சிப்பதனிடல் 

மூடிய சுற்றுப்போகு 

நெருக்கமான குண்டுச் சங்கிலி 

மூடிய வாய் 

மேல் மூடிய உலை 

மூடிய ஊாட்டு தானம் 

மூடிய போகு 

மூடிய சுற்றரைப்பு 

மூடல் 

குறையாணி மழுக்குதல் 

மூடுதல் வழு 
மூடு சம்மட்டி 

காவலுடை 

தையலாணி 

பிடி, ச்சு 

ளைபேண் திருகாணிச்சாவி 

வண்டித் இருகாணி 

,திரளல் 

நிலக்கரிப் பெட்டி, 

நிலக்கரி வக்கு 

நிலக்கரித் தூசு 

நிலக்கரி மில் 

நிலக்கரி பறிகருவி, இறைசால்வாளி 

கோலைற்று
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Coarse aggregate of stone .. 

fibre 

feed 

grain 

grit 

hard 

metal கக 

pitch ee 

Coat ர ன 

Coated chipping or grit 

macadam 

Co-axial 

Cobbles 

Coble ore 

stone 

Cock 

metal 

Cock-wheel 

Cod 

Code 

Code of practice 

Coefficient . 

of compressibility 

of consolidation 

of contraction 

of correlation 

of discharge 

of elasticity 

of expansion 

of friction 

of imperviousness 

of internal friction 

of permeability 

of rigidity 

of roughness 

of traction 

of uniformity 

of variation 

நொறுக்கயகல், (கொங்கிறீற்றுக்கல்) 

கரட்டு நார், உரப்புநார் 

பருமட்டூட்டம் 

கரட்டு மணி 

கரட்டுப் பொடியல், கரட்டுக்குறுணி 

கரட்டுவன்மை 

கரட்டுலோகம் 

பருமட்டுப் புரிமிடை 

பூச்சு 

பூச்சிட்ட பொடிக்கற்கள், பூச்சிட்ட பரல் 

பூச்சிட்ட மக்காடம் 

ஒரேயச்சுள்ள 

சக்கரக்கல் 

கொபிள் தாது 

கொபிள் கல் 

சேவல், குதிரை 
குதிரை உலோகம் 

சோம்பு சக்கரம் 

பச்சகணி 

குறியீட்டு முறை, கோவை 

சாதனைக் கோவை 

குணகம் 

நெருக்கற்றகவுக் குணகம் 

இறுகற் குணகம் 
சுருங்கற் குணகம் 

தொடர்புறுத்தற் குணகம் 
இறக்கக் குணகம் 

மீள்சத்திக் குணகம் 

விரிவுக் குணகம் 

உராய்வுக் குணகம் 

புகவிடாமைக் குணகம் 

அகவுராய்வுக் குணகம் 

புகவிடற் குணகம் 

விறைப்புக் குணகம் 

கரட்டுக் குணகம் 

இழுப்புக் குணகம் 
ஒருசீர்க் குணகம் 

மாறற் குணகம்



Coefficient of velocity 

of volume change 

of viscocity 

Coffer 

Cofferdam 

Cog 

Cogged bloom 

Cogging 
engine 

mill 

Cogwheel 

Cohesion 

of soil 

Cohesionless soil 

Cohesive soil 

strength 

Coil 

clutch 

Coiled spring 

‘Coke 

basket 

bed 

dust .. 

furnace 

mill 

oven .. 

plate .. 

Colcrete 

Cold air machine 

bend .. 

bend test 

blast 

blast iron 

blow 

chisel 

drawing or wire drawing 

iron saw 

rivetting 
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வேகக் குணகம் 

கனவளவு மாற்றக் குணகம் 

பாகுநிலைக் குணகம் 

கூடை 

கூடையடையணை 

பல், பட்டடை 

திரட்டிய பிழம்பு 

திரட்டல் 

தரட்டுமெஞ்சின் 
திரட்டு மில் 

பற்சில்லு 

ஒட்டல், பற்றல் 
மண்ணினெொட்டல் 

பற்றா மண் 

ஒட்டல் மண் 

ஒட்டற் பலம் 

சுருள் 

சுருள் சளச்சு 

சுருள் வில் 

கற்கரி 

கற்கரிக் கூடை 

கற்கரிப் படுக்கை 

கற்கரித் தூசு 

கற்கரி உலை 

கற்கரி மில் 

கற்கரிக் கனலடுப்பு 

கற்கரித் தகடு 

கோல்கறீற்று 

குளிர்ச்சி வளிப் பொறி 

Gon Bev வளைவு 

குளிர்நிலை வளைவுச் சோதனை 

குளிர் ஊதை 

குளிர் ஊதை இரும்பு 
குலிர் ஊதல் 

குளிர் உளி 

குளிர் நிலை யிழுப்பு, கம்பியிழுப்பு 

குளிர்நிலை வாள் 

குளிர்நிலைத்தறைதல்
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Cold rolled 

rolling 

sand 

sawing 

set 

shortness 

shorts 

short .. 

soldering 

test 

water pump 

water test 

working 

Colgrout 

Collapse 

method of design .. 

Collapsible core bar 

Collapsing pressure 

Collar 

bearing 

gauge 

set 

Collaring .. 

Collar tools 

Collecting rings 

system 

vessel 

Collector 

Collet 

Collimation 

error 

line 

method 

Colloid 

Column 

analogy 

drill 

head 

குளிர்நிலை உருட்டிய 

குளிர்நிலை உருட்டல் 

குளிர்நிலை மணல் 

குளிர்நிலை அரிதல் 

குளிர்நிலைத் தொடை 

குளிர்நிலைக் குறுமை 

குளிர்நிலைக் குறள் 

குளிர்நிலைக் குறுமையுள்ள 

குளிர்நிலைப்பற்றாசுபிடி.த்தல் 
குளிர்நிலைச் சோதனை 

நீர்ப்பம்பி 

நீர்ச் சோதனை 

குளிர்நிலை வேலை செய்தல் 

கொல்ட$ரவுற்று 

பதனம் 

பதன முறைத் திட்டவிதானம் 
பதனவியல்பு அகணிச்சட்டம் 

பதனவமுக்கம் 

பட்டிகை 

பட்டிகைப் போதிகை 

பட்டிகை அளவு 

பட்டிகைத் தொடை 

பட்டிகைத் தொடுவை 

பட்டிகைக் கருவிகள் 

சேர்க்கும் வளையங்கள் 

சேர்க்கும் தொகுதி 

சேர்க்கும் கலம் 

சேர்கருவி 

பிடி பட்டிகை, ஆப்புச் சாவி 

நேர்வரிசையாக்கல் 

நேர்வரிசையாக்கல் வழு 

நேர்வரிசையாக்கற் கோடு 

நேர்வரிசையாக்கன் முறை 

கூழ் 
Bae 

நிரல் ஒப்பு 

நிரற்றுறப்பணம் 

இிரற்றலை



Comb tool 

Combination 

caliper 

chuck 

gauge or Compound gauge 

grits 

machine or Compound machine 

Combined carbon 

steam 

stress 

system 

Combustible mixture 

Combustion 

chamber 

Coming down 

Common boundary 

jaw chuck 

rafters 

slide valve 

thread 

tin 

- Commutator 

Comparator 

base 

Comparison tracing 

Compass or magnetic compass 

saw 

traverse 

Compasses 

Compensating collar 

eylinder 

diaphragam 

error or accidental error 

lever 

‘Compensation water 

Competence of a streaim 

Complement 
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வழிச்சீவி 

சேர்மானம் 

சேர்மான இடுக்கி 

சேர்மானச் சக்கை 

சேர்மான மானி, கூட்டு மானி 

சேர்மானப்பரல்கள் 

சேர்மானப்பொறி, கூட்ட்ப்பொறி 

சேர்ந்த காபன் 

சேர்ந்த கொதிநீராவி 

சேர்ந்த தகைப்பு 

சேர்ந்த தொகுதி 
ககனகத் தகவுக் கலவை 

ககனம் 

தகனவறை 

இறங்கல் 

பொதுவெல்லை 

சாதாரண தாடைச் சக்கை 

சாதாரண கைமரங்கள் 

சாதாரண வழுக்க வால்வு 

சாதாரண புரி 

சாதாரண வெள்ளீயம் 

திசைமாற்றி 

ஒப்பீட்டுமானி 

ஒப்பீட்டுமானி மூலம் 

ஒப்பீட்டுச்சவட்டுவரை 

திசைகாட்டி, காந்தத் இசைகாட்டி 

வளைவறுவாள் 

,திசைகாட்டிப்போகு 

கவராயம் 

ஈடுசெய் பட்டிகை 

ஈடுசெய் உருளை 

ஈடுசெய் மென்றகடு, விதானம் 

ஈடுசெய் வழு, விழுக்காட்டு வழு 

ஈடசெய் நெம்பு 

ஈடுசெய் நீர் 

அருலித்தகைமை 

நிரப்பி
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Complete combustion .. முற்றிய தகனம் 

Component - AD 

Composition உ கூட்டு 

of forces -. Sense HG 

of levers உ நெம்புக் கூட்டு . 

Compound adjutages கூட்டுச்சிவிறிவாய்கள் 

belts கூட்டு வார்கள் 

curve உ. கூட்டு வளைவு 

dredger கூட்டுச் சேறுவாரி 

engine கூட்டெஞ்சின் 

gauge Ss -- கூட்டுமானி 

girder or plated beam கூட்டுக்கேடர், தகட்டுப்படைவளை 

lever கூட்டு நெம்பு 

locomotive கூட்டு இடம்பெயரி 

machine கூட்டுப் பொறி 

oil கூட்டு எண்ணெய் 

pendulum உ. கூட்டு ஊசல் 

pipe +. கூட்டுக் குழல் 

pump கூட்டுப்பம்பி 

screw கூட்டுத் திருகாணி 

slide rest கூட்டு வழுக்க தாங்க 

stanchion +. கூட்டுத் தம்பம் 

sliding table or Compound table கூட்டு வழுக்கு பீடம், கூட்டுப் பீடம் 

stress ச கூட்டுத் தகைப்பு 

surface condensing engine கூட்டுப்பரப்பொடுக்கு மெஞ்சின் 

table | கூட்டுப் பீடம் 
tallow cup கூட்டுத் தைலக்ண்ணம் 
train கூட்டுத் தொடர் 

Compounded oil கலப்பெண்ணெய் 

Compounding கூட்டாக்கல் 

Comp. p (Compression pressure) நெருக்கல் அமுக்கம் 
Comp. r (Compression ratio) நெருக்கல் MBS5id 
Compress . நெருக்குதல் 
Compressed air ... நெருக்கிய காற்று 

steel நெருக்கயவுருக்கு 
Compressed-air lamp 

Compressed air lift or Pneumatic lift 

Compressed air loco 

-.... நெருக்கிய காற்று விளக்கு 

-.. நெருக்கிய காற்றுயர்த்தி, வாயுவுயர்த்தி 

நெருக்கயே காற்றிடம் பெயரி



Compressibillity 

Compressing cylinder 

Compression 

bar 

coupling 

engine 

failure 

flange or Compression chord 

or boom 

line 

strength 

stress 

testing 

Compressive strength 

Compressor or Air Compressor 

Computation forms 

Concentrate ன 

Concentrated load or point load 

Concentrator 

" Concentric chuck 

jaw chuck 

Conchoidal 

Concrete or Beton 

block 

breaker 

finishing machine 

mixer 

paver 

pile 

pipe 

pump 

roofs 

spreader 

vibrating machine 

woncreting boom 

“Condensate 

Condensation 

Condenser 

door 
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நெருக்கப்படு தகவு 

நெருக்கலுருளை 
நெருக்கல் 

நெருக்கற் சட்டம் 

நெருக்கலிணைப்பு 

நெருக்கல் எஞ்சின் 

தெருக்கற்றவறல் 
நெருக்கற் சடை, நெருக்கல் நாண், 

நெ. தண்டம் 

நெருக்கற் கோடு 

நெருக்கற் பலம் 

நெருக்கற்றகைப்பு 

நெருக்கற் சோதித்தல் 

நெருக்கு பலம் 

நெருக்க, காற்று நெருக்கி 

கணிப்புப் பத்திரங்கள் 

செறிவாக்குதல், செறிவு 

_ செறித்த சுமை, புள்ளிச் சமை 

செறிவாக்க 

ஒருமையச் சக்கை 

ஒரு மையத்தாடைச் சக்கை 

சங்குப்போலியான 

கொங்கிறீற்று, பேற்றன் 

- கொங்கிறீற்றுக்கல் 

கொங்கறீற்று உடைகருவி 

கொங்இறீற்று ஒப்பமாஃகும் பொறி 

கொங்இறீற்றுக் கலவைக்கருவி 

கொக்கறீற்றுப் பாவு கருவி 

கொங்கறீற்று முளைக்குற்றி 
கொங்இறீற்றுக் குழல் 

கொர்கறீற்றுப் பம்பி 

கொங்இறீற்றுக் கூரை 

கொங்கஇறீற்றுப் பரப்பி 

கொங்கறீற்று அதிர்வுப் பொறி 

கொங்கறீற்றிடும் தண்டம் 

ஒடுக்கப்பாட்டுப் பொருள் 

ஒடுங்கல் 

ஒடுக்கி 

ஒடுக்கிக் கதவு
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Condenser tube 

Condensing engine 

surface or Condensing tube... 
surface 

Condition 

Conduction 

Conductivity 

Conductor 

Conduit 

Cone 

bearing 

clutch 

key .. ae 

penetration test or deep 

penetration test 

plate or Boring collar 

tube .. 

vice coupling 

Conical projection 

Coned neck 

Cones 

Confluence. . 

Congelation 6 

Conglomerate or puddling .. 

Conical point 

rivet 

spring 
turning 

valve 

frustum 

Coning 

and quartering 

Conjugate . . 

axis 

Connecting rod 

Connector .. 

Consecutive 

Conservation of energy 

of momentum 

ஒடுக்கிக் குழாய் 

ஒடுக்குமெஞ்சின் 
ஒடுக்கும் பரப்பு ஒடுக்கும் 

குழாய்ப்பரப்பு 

நிபந்தனை, நிலைமை 

கடத்தல் 

கடத்துதிறன் 
கடத்தி 
கடத்துகால் 

கூம்பு 
கூம்புப் போதிகை 

கூம்புப் பிடி 

கூம்புச் சாவி 

கூம்பூடருவற் சோதனை ஆழ்வூடுருவற் 
சோதனை 

கூம்புத்தகடு, துளைக்கும் பட்டிகை 

கூம்புக் குழாய் 

கூம்புப் பேரிடுக்கயிணைப்பு 

கூம்பெறியம் 

கூம்பிய கழுத்து 

கூம்புகள் 

சங்கமம் 

ஒருங்குசெல்லாதல் 

ஒருங்கற்றிறன், குமாம்பல் 
கூம்புப் புள்ளி 

கூம்புத் தறையாணி 

கூம்பு வில் 

கூம்புக் கடைவு 
கூம்பு வால்வு 

கூம்பு அடித்துண்டு 
கூம்புவித்தல் 

கூம்புவித்தலும் காற்பங்காக்கலும் 
புணரியான 

புணரியச்சு 

தொடுக்குங் கோல் 

தொடுப்பு 

அடுத்து வரு$ன்ற 

சத்திக் காப்பு 

உந்தக் காப்பு



Consistency or Consistence. . 

index 

limit or Atterberg limit 

Consolidated earth 

emery wheel 

quick test 

Consolidation 

press or Consolidometer 

or oedometer 

settlement 

Constant .. 

load 

travel 

Constituent 

Construction 

joint 

Construction engineer 

spanner 

க way 

“Consultant 

Consulting engineer 

Consumptive use 

Contact aerator 

bed 

breaker 

Contactor 

Contact print 

Continuity or fixity 

of flow 

Continuous beam 

brake 

feed 

filter 

gauge 

girder 

grading 

rating 

63 

இசைவு 
இசைவு சுட்டி. 

இசைவு எல்லை, அற்றபேக்கு எல்லை 

இறுக்யே மண், திண்ணித்த மண் 

இறுக்கிய குருந்தச்சில்லு 
இறுக்க விரைவுச் சோதனை 

இறுக்கம், திண்ணித்தல் 

இறுக்க வழுத்தி, இறுக்க மானி 

ஈடோமானி 

இறுயை படிவு 
ஒருமையான, ஒருமையெண் 

ஒருமைச் சுமை 

ஒருமை இயக்கத் தூரம் 

உறுப்பு 

கட்டு 

கட்டு மூட்டு 

கட்டெந்திரி 

கட்டுப்புரியாணிச்சாவி 

கட்டு வழி 

ஆலோசகர், உசாவலர் 

ஆலோசனை எந்திரி 

செலவழிவு 

தொடுகைக் காற்றேற்றி 

தொடுகைப் படுக்கை 

தொடுகைநிறுத்தி 
தொடுகருவி 

தொடுகைப் பதிவு 

,நிலையுடைமைத் தொடர்ச்சி 

பாய்வுத் தொடர்ச்சி 

தொடர்ச்சியான வளை 

தொடர்ச்சியான தடுப்பு 

தொடர்ச்சியான ஊட்டம் 

தொடர்ச்சியான வடிகட்டி 

தொடர்ச்சியான மானி 

தொடர்ச்சியான கேடர் 

தொடர்ச்சியான தரங்கலத்தல் 

தொடர்ச்சியான வீதப்படுத்துகை
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Continuous ropeway 

Contour gradient 

interval or Vertical interval 

line or Contour 

plan 

ploughing or terracing 

survey 

Contracted 

weir 

Contraction 

in area or necking 

joint or shrinkage joint 

rule 

Contraflexure 

Control 

block 

flume 

heights 

point 

valve 

Controlled outlet 

pipe outlet 

Controller 

Controlling force 

Convection 

Conventional sign 

Converge .. 

Convergence 

Converging mouthpiece 

Conversion point 

Converter . 

Converting 

furnace 

pot 

process 

Conveyance loss 

Conveyor .. 

தொடர்ச்சியான கயிற்று வழி 

சமவுயரக்கோட்டுப் படித்திறன் 

சமவுயரக்கோட்டிடை, நிலைக்குத்திடை 

சமவுயரக்கோடு 

சமவுயரக்கோட்டுக் இடைப்படம் 

சமவுயரக்கோட்டூ உழவு, படிமுறையாக் 
கல் 

சமவுயரக்கோட்டளவீடு 

சுருங்கிய 

சுருங்க கலிங்கல் 

சுருங்கல் 

பரப்பளவிற் சுருங்கல் 

சுருங்கல் மூட்டு, சுருங்கு மூட்டு 

சுருங்கல் விதி 

எதிர் வளைவு 

அடக்கல் 

அடக்கக்குற்றி 

அடக்கப் பாய்ச்சுகான் 

அடக்க உயரங்கள் 

அடக்கத் தானம் 

அடக்க வால்வு 

அடக்கிய வெளிவழி 

அடக்கிய குழாய் வெளிவழி 

அடக்இ 

அடக்கு விசை 

சகவகனம், உடன்காவுகை 

வழக்கக் குறி 

ஒருங்குதல் 

ஒருங்கல் 

ஒருங்கும் வாய்த்துண்டு 

மாற்றப்புள்ளி 

மாற்றி 

மாற்றல் 

மாற்றுமுலை 

மாற்றும் பாண்டம் 

மாற் அம் முறை 

கொண்டுூ செல்லல் நட்டம் 

கொண்டு செல்லி



power thermometer 

surface 

system 

tower 

Co-ordinates 

Cope 

ring ௦ 

Copper bit or soldering iron 

drift 

glance 

hammer 

lining 
matt 

pytites 
smoke 

wire 

welding 

aluminium alloy 

bearing steel 

lead bearing alloy 

Copying frame 

machine 

paper or Ferro-prussiate paper 

principle 

Corbels 

Cordage 

Cordtex or Cordeau 

Corduroy road 

Core or Kern 

Core bar 

barrel 

bench 

bit 

board 

box 

boy 

carriage 
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குளிராக்கல், குளிர்தல் 

குளிரல் வலு வெப்பமானி 

குளிரற் பரப்பு 

குளிரற் தொகுதி 
குளிரற் கோபுரம் 

ஆள்கூறுகள் 

விதானம் 

விதான வளையம் 

செப்பலகு, பற்றாசிரும்பு 

செம்பு நகர்வு 

செப்பொளிரி 

செப்பாமார், செப்புச்சம்மட்டி 

செப்புப் படல், செப்பு நுதிப்பு 

செம்பு மற்றை 

செப்புக் கந்தகக்கல் 

செப்புப் புகை 

செப்புக் கம்பி 

செம்புகுணைகத்தல் 

செம்பு அலுமினியக் கலப்புலோகம் 

செம்புள்ள உருக்கு 

செம்பஈயமுள்ளகலப்புலோகம் 

படியெடுத்தற் சட்டம் 

படியெடுத்தற் பொறி 

படியெடுத்தல்தாள், 
யேற்றுத் தாள் 

படியெடுத்தற்கோட்பாடு 

பெரோ பிரச 

கற்சுவர்ப்போ இிகைக்கல் 

வடம் 

(வெடித்) திரி 
கோட்காட்டுத் தெரு 

அகணி, உள்ளீடு 

அகணிச்சட்டம் 

அகணிக் குழாய் 

அகணிப் பீடம் 

அகணி அலகு 

அகணிப் பலகை 

அகணிப் பெட்டி 

அகணிப் பையன் 

அகணி வண்டி
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Core catcher 

cutter or Core lifter 

drill 

drilling 
hole 

iron 

losses 

maker 

oven 

ring 
tod 

sand 

stove 

trestle 

vent 

wall 

Cored hole 

Core-making machine 

Corer 

Coring out 

up 

Corliss engine 

valve 

Corner sleeker 

Cornice 

Cornish boiler 

engine 

valve 

Correction 

Corrective gauge 

Correlation 

Corrosion .. ட் 

fatigue ee 

Corrugated Furnance tube or Fox’s 

Corrugated tube .. 

iron 

Corundum 

Cotter ce 

அகணி எந்தி 
அகணி வெட்டி, அகணி உயர்த்தி 

அகணித் துறப்பணம் 

அகணி துளைத்தல் 
அகணித் துவாரம் 

அகணிக் கோல் 

அகணி நட்டங்கள் 

அகணி ஆக்க 

அகணிக் கனலடுப்பு 

அகணி வளையம் 

அகணிக் கோல் 

அகணி மணல் 

அகணி அடுப்பு 

அகணித் தாங்குபடல் 

அகணி விதானம் 

அகணிச் சுவர் 

அகணித் துவாரம் 

அகணியாக்கும் பொறி 

அகணியாக்க 

அகணியெடுத்தல் 

அகணியிடல் 

கோலிசு எஞ்சின் 

கோலிசு வால்வு 

மூலைத் இற்றி 
சுவர் முடி, மூலைப்பட்டம் 

கோணிசுக் கொதிகலம் 

கோணிச எஞ்சின் 

கோணிசு வால்வு 

திருத்தம் 
திருத்தமானி 
தொடர்புபடுத்துகை, இணைபு 

தின்னல் 

தின்னல் இளைப்பு 

அலையுரு உலைக்குழாய் 

பொக்சின் அலையுருக்குழாய் 

அலையுரு இரும்பு 
கொரண்டம், குருந்தம் 

ஆப்புச்சாவி, அடைசல்



Cottar file 

way 

Cotton card 

cord 

tape 

Coulomb’s equation 

Counter or Engine counter or 
revolution counter 

Counter shaft 

balancing 

bore 

Counter-braced brace 

Counter-braced girder 

Counterbracing or Cross bracing 

Counter-current decantation 

Counterfort 

Counterpoise bridge 

Counterpressure 

Countersink 

«Countersunk rivet 

Counterweight 

Counting assay 

Couple 

Coupled wheels 

Coupler 

Coupling 

box 

rod 

Course 

Coursed blockwork or Coursed masonry 

ventilation 

Cover 

plate or cover strap 

Covered electrode 

4Covering strip 

Cowburn valve or Dead-weight satety valve 

Cow hair 

ee 
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ஆப்பு வழி அரம் 

ஆப்பு வழி 
பஞ்சட்டை 

பஞ்சு நாண் 

பஞ்சு நாடா 

கூலோமின் சமன்பாடு 

எண்ணி, எஞ்சின் எண்ணி, சுற் 
றெண்ணி 

குறுந்தண்டு 
சமதிலைப்படுத்தல் 

மெலி துளை 

எதிராதலை கொண்ட ஆதலை 

எதிராதலை கொண்ட கேடர் 

எதிராதலைப்படுத்தல், குறுக்காதலை 
யிடல் 

எதிரோட்டமுறைத்தெளித்தல் 

எதிராண் 

நிறை சமமாக்கிய பாலம் 

எதிரமுக்கம் 

மெலிதமர் 

மெலிதமர்த் தறையாணி 

சமனாக்கு நிறை 

கணிக்கும் பரீட்சை 

இணை, சுழலிணை 

இணைத்த சில்லுகள் 

இணையி 

இணைப்பு 

இணை பெட்டி, 

இணைகோல் 

வரி 

வரிக்கட்டு 

ஒருமுகக் காற்றோட்டம் 

மூடி, காப்பு 

மூடித் தகடு 
மூடிய மின்வாய் 

காப்புக் கலம் 

கெளபேண் வால்வு, நிலை நிறை காப்பு 

வால்வு 

ஆன்மயிர்
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Cow-mouthed chisel 

Cowper stove ai 

C.p. cycle, constant pressure cycle 

Crab .. 

Winch 

Crack detection 

Cracking in concrete 

Cradle... 

theodolite 

Cramp 

Cramped joint 

Crampoon 

Crane 

chain 

gantry 

hook 

jib... 

ladle 

post .. 

tower 

Crank is 

axle .. 

case .. 

handle 

hoop 

path 

pin .. 

plate 

shaft 

web .. 

wrist 

Crankshaft lathe . 

Crawler track or Caterpillar 

Creaking 

Creaser 

Creases 

Creasing tool 

Creep 

ee 

ஆன்வாயுளி 

கூப்பர் அடுப்பு 

ஒருமை அமுக்கச் சக்கரம் 

அலவன் 

பிடிச்சுழற்றி அலவன், சாம்பலவன் 

வெடிப்புக் காணல் 

கொங்கரீற்று வெடிப்பு 

தொட்டில் 

தொட்டில் தியொடலைற்று 

பற்றிணைப்பு, பிடி 
பற்றிணைப்பு மூட்டு 

பற்றி 
தரேன் 

இரேன் சங்கிலி 

கிரேன் சட்டகம் 

கிரேன் கொளுக்கி 

சரேன் புயம் 

கிரேன் அகப்பை 

திரேன் கம்பம் 

கிரேன் கோபுரம் 

சுழற்றி 

சுழற்றி ௮௬ 
சுழற்றி உறை 
சுழற்றிக் கைபிடி 

சுழற்றி வளையம் 

சுமற்றிப் பாதை 

சுழற்றி ஆணி 
சுழற்றித் தகடு 
சுழற்றித் தண்டு 
சுழற்றி இறை 
சுழற்றி ஆணி 
சுழற்றித் தண்டுக் கடைசலி 
நகரிச்௬வடு, கற்றப்பிலர் 

கிறீச்சடல் 

மடிப்பான் 

மடித்திகள், மடிகள் 

மடிகருவி 

படா



Creeper 
crane ன 

Creosote 

Creosoting . . 

cylinder 

plant 

gate or Spillway gate 

level .. 

line 

Crib 

dam or Crib wall 

Cribwork .. a 

Crimp and Bruges’ formula 

Crimper 

Crippling load or Buckling load 

density 

depth 

eccentricity 

flow 

height ae 

hydraulic gradient .. 

load 

point or critical temperature or 

Arrest point 

pressure 

range” 

temperature 

velocity 

voids ratio of sands. . 

volume 

Crocodile shears 

squeezer 

Crook bit tongs 

Crop ends .. 

Cropping .. 
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படரி 

படரிக்கரேன் 

யடரல் 

கிரியோசோற்று 

இரியோசோற்றேற்றல் 

கிரியோசோற்றேற்றல் உருளை 

.. கிரியோசோற்றேற்று தொகுதி 

முடி, முகடு 

முடிப்படலை, கலிங்குப்படலை 

முடி மட்டம் 

முடிக்கோடு 

முட்டுக்கட்டு 

முட்டுக்கட்டணை, முட்டுகட்டுச் சுவர் 

முட்டுக்கட்டு வேலை 

சரிம்பு பூருசர்ச் சூத்திரம் 

கரடாக் 

முடக்கு சுமை, நெளிக்குஞ் சுமை 

குறிப்பான, அந்தரமான, அவதி 

அவதி அடர்த்தி 

அவதி ஆழம் 
அவதி மையவகற்ித் திறன் 

அவதிப் பாய்ச்சல் 

அவதி உயரம் 

அவதி நீர்ப்படி.த்திறன் 
அவதிச் சுமை 

அவதி நிலை, அவதி வெப்பநிலை, 
மறி நிலை 

அவதி அமுக்கம் 

அவதி வீச்சு 

அவதி வெப்பநிலை 

அவதி வேகம் 

மணலின் அவதி வெறுமை விஓதம் 

அவதிக் கனவளவு 

முதலைவாய்க்கத்தரி 

முதலைவாய் நசுக்க 

கோணலலகுக் குறடு 

நறுக்குமுனை 
நறுக்குதல்
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Cropping machine “2 லக 

shear 

Cropper .. Ba ் 

Cross is a 

ஸம்... ae wa 

hair or spider line. i 

hatching 

poling = 

bending or cross-bending strain  .. 

Cross-bracing or Counter-bracing 

Crosscut chisel ae 

file an 

Cross-cut saw ‘a 

cutting 

girder க்க 

grain ox 

head oe 

joint 

pane 

section we 

slide 

tail 

tube 

tube boiler 

Crossing 

Cross over 

over road 

sectional area 

Crow bar, Crow or pinch bar 

Crowd shovel 

weight 

Crowe process 

Crown or soffit or vertex 

plate 

wheel 

Crowned pulley 

Crow feet or ticks 

நறுக்கு பொறி 
நறுக்கு கத்தரி 
நறுக்கி 

குறுக்கு, புள்ளடி 
குறுக்கு வெட்டு 

புள்ளடி மயிர், சிலந்திக் கோடு 

குறுக்கு வரையிடல் 

குறுக்குக் கோலிடல் 

குறுக்கு வளைவு, 
விகாரம் 

குறுக்காதலையிடல், எ திராதலையிடல் 

குறுக்குவெட்டுளி 

குறுக்குவெட்டரம் 

குறுக்கு வெட்டு வாள் 

குறுக்கு வெட்டல் 

குறுக்குக் கேடர் 

குறுக்கு மணி 
குறுக்குத் தலை 
குறுக்கு மூட்டு 

குறுக்குத் தகடு 

குறுக்கு வெட்டுமுகம் 

குறுக்கு வழுக்க 

குறுக்கு வால் 

குறுக்குக் குழாய் 

குக்குக் குழாய்க் கொதிகலம் 

கடவை 

குறுக்கு வளைவு 

பிரிகடவை 

பிரிகடவைப் பாதை 

குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பளவு 

அலவாங்கு, கட்டாப்பாரை 

தொகுநதுித் தகட்டுவாரி, ௪வன் 

தொகுதி நிறை 
Bray முறை 
முடி, சிகரம், உச்சி 

கிரவுண் தகடு 

முடிப்பற் சில்லு 

முடிக் கப்பி 

காகவடி



Crucible 

assay 

cast steel 

furnance 

tongs 
Crude oil .. 

Crump 

Crush 

Crusher 

run stone 

Crushing strain 

strength 
test 

Crystal .. 

Crystalline fracture 

rock 

Crystallography 
o/s, cycles per second 

Cube 

root .. 

strength 
test 

Culmination or Meredian passage or transit 

Culvert 

Cumec.. 

Cumulative error 

Cup and cone fracture 

chuck or Bell chuck 

drum . 

leather 

leather press 

nut 

shake 

_ Cupel ee 

Cupellation 

“Cuphead 

Cup-head bolt 

rivet 
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புடக்குகை 
புடக்குகைப் பரீட்சை 

புடக்குகை வார்ப்புருக்கு 

புடக்குகையுலை 
புடக்குகைக் குறடு 
தூய்தாக்கா எண்ணெய் 

“கமார்” 

நசுக்குதல், நொறுக்குதல் 
நசுக், நொறுக்கி 

நொறுக்கயோடிய கல் 

நசுக்கல் விகாரம் 

நசுக்கற் பலம் 

நசுக்கற் சோதனை 

பளிங்கு 

.. பளிங்குடைவு, பளிங்கொசிவு 

பளிங்குப் பாறை 

பளிங்கயல் 

௬/செ. செக்கனுக்குச் சுற்றுக்கள் 

கனம், சதுரமுக 

கனமூலம் 

கனப்பலம் 

கனச் சோதனை 

முடிவு, உச்சநெடுங்கோட்டுவழி, கடக்கை 

மத்கு 
இயூமெக்கு 

திரண்ட வழு 

கண்ண கூம்பு ஒசிவு 

இண்ணச் சக்கை, மணிச்சக்கை 

சண்ணக் குடம் 

ண்ணத் தோல் 

கண்ணத் தோல் அமுக்கி 

சண்ணச் சுரை 

கண்ண ஆட்டம் 

புடக்குப்பி 

புடமிடல் 

இண்ணக்குடுமி 

சண்ணக்குடுமி அச்சாணி, தாழ் 

சண்ணக்குடுமித் தறையாணி
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Cupola furnace . 

blast furnace aa 

fan 

Curb or Curb ring 

Curing or maturing 

period 

Current 

meter or rotary meter 

Curve 

ranging 

of expansion 

Curved roof 

Curving of castings 

Curvillinear 

Cusec 

Cushion head 

Cushioning 

Cut or Cutting 

Cut and cover 

and fill 

spring or Cut brad 

Cutanit 

Cut-in 

off .. 

off depth 

off trench a3 

off valve or Cut-off plate 

oe 

Cutout 

Cutter 

, bar .. 

block 

dredger 

head 

holder 

loader 

pin drill 

Cutting or Cut 

angle 

கொப்பரையுலை 

கொப்பரை ஊதுலை 

கொப்பரை விசிறி 

அடக்கு வளையம் 

பண்படுத்தல், முதிர்வித்தல் 

பண்படுத்தற் காலம், முதிர்தற் காலம் 

ஒட்டம் 

ஒட்டமானி, சுமற்சி மானி 

வளைகோடு 

வளைகோட்டு வீச்சுக் குறித்தல் 

விரிவு வளைகோடு 

வளை கூரை 

வார்ப்பு வளைதல் 

வளைகோட்டிற்குரிய 

இியூசெக்கு, கனசெக்கு 

திண்டுத்துண்டு 
Dein soo 

வெட்டல், வெட்டியபாதை 

வெட்டி மூடுதல் 

வெட்டி நிரப்புதல் 

வெட்டல் முளை, வெட்டற் கூரியம் 

கியூற்றானிற்று 
உள்வெட்டுதல் 

அண்டித்தல் 

துண்டிப்பாழம் 

துண்டித்த அகழி 
அண்டிக்கும் வால்வு, தண்டிக்கும் 

தகடு 
துண்டிக்கும் கருவி 

வெட்டி, 

வெட்டிச் சட்டம் 

வெட்டிக் கட்டை 
வெட்டிச் சேற்றுவாரி 

வெட்டித் தலை 

வெட்டிப் பிடி 

வெட்டிச் சுமையேற்றி 

வெட்டி ஆணித்துறப்பணம் 
வெட்டல் 

வெட்டற் கோணம்



Cutting blast .. 

curb or drum curb or shoe 

edge 

face 

fluid 

guage 

list or summary reinforcement 

oil 

plier 

tool 

out piece 

Cutter stock 

Cutwater .. 

C. V. Cycle (constant volume cycle) 

Cyanicide . 

Cyanidation vat 

Cyanide hardening or cyaniding 

Cycloid 

Cycloidal teeth 

. Cyclone 

rain 

flood 

Cylinder .. a 

bit or Half-round bit 

bore 

caisson 

cover 

escape valve 

flange 

gate oe 

grinding machine .. 

mandrel 

mouthpiece 

ratio 

test 

Cylindrical slide 
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வெட்டலூதை 

வெட்டலடக்கம், முமவடக்கம் 

வெட்டும் ஓரம் 

வெட்டு முகம் 

வெட்டற் பாயம் 

வெட்டல் மானம் 

வெட்டற் பட்டியல், பெலப்படுத்தி 

வெட்டல் எண்ணெய் 

வெட்டலிடுக்கி 

வெட்டற் கருவி 

வெட்டியெடுப்புத்துண்டு 

வெட்டிக்கூடு 

நீர்வெட்டி 

ஒருமைக்கனவளவுச்சுற்று (ஒ.க.சு.) 

சயனைட்டுக்கொல்லி 

சயனைட்டேற்றத் தொட்டி 

சயனைட்டுூவலிதாக்கல், சயனைட்டிடுதல் 

வட்டப்புள்ளிச் சுவடு, சக்கரப்போலி 

வட்டச்சுவட்டுப் பற்கள் 

சூறை 

சூறை மழை 
சூறை வெள்ளம் 

உருளை, சிலிண்டர் 

உருளையலகு, பிறையலகு 

உருளைத் தொளை 

உருளைப் பேடகம் 

உருளை மூடி 
உருளைத் தப்பு வால்வு 

உருளைச் சடை 

உருளைப் படலை 

உருளை அரைபொறி 

உருளை செலுத்து கதிர் 

உருளை வாய்த்துண்டு 

உருளை விகிதம் 

உருளைச் சோதனை 

உருளரக்கி, உருள்வமுக்கி
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D 

Dabbing on 

D’Alembert’s Principle 

Dalton’s Law of partial pressures 

Dam 

plate .. 

stone .. 

Damp 

proof course 

Damped vibration 

Damper .. 

weight 

Damping .. 

down 

Dangerous section 

Darey’s Law os 

Dash piston ப் 

plate or division plate 

pot 

Datum 

level 

line 

Davy lemp 

D-bit 

db-decibel 

D. B. pull .. 

Deacon meter 

Dead angle 

axle 

beat 

blow. . 

bright is 

centre ee 

centre lathe 

centres or Dead point 

coil .. 

end .. 

eye .. 

முனை மூட்டல், அப்புதல் 

தலம்பாட்டின் கோட்பாடு 

தாற்றனின் பகுதியமுக்கவிதி 
அணை 

அணைத்தகடு 

அணைக்கல் 

ஈரமான, இவாயு, தணி 

ஈரம்புகாவரி, ஈரம்புகாத்தட்டூ 

தணித்த வதிர்வு 
தணிகருவி 

தணிகருவி நிறை 
தணித்தல் 
தணிதல் 
அபாயவெட்டூ 

தாரியின் விதி : 

ஆற்றுமுசலம் 
ஆற்று தகடு, பிரிவுதகடு 

ஆற்று பானை 
தரவு 
தரவுமட்டம் 

தரவு கோடு 

தேவி விளக்கு 

D-2NG 

(தெ.பெ) தெூபெல் 

(இழுசட்டம்) இ.ச. இழுவை 

இக்கன்மானி 

மாய் கோணம் 

மாய்ந்தவச்சு 

மாய்ந்தவடிப்பு 

மாய்ந்தவடி 

அறப்பிரகாசமான 

மாய்மையம் 

மாய்மையக் கடைசலி 

மாய்மையங்கள் மாய்புள்ளி 

மாய் சுருள் 

மாய்முனை 

மாய்கண்



Dead frame 8 a 

head .. . 4 

hole .. si Is 

level . a 

load or Dead weight .. 

load safety valve or Cowburn valve 

man or anchor block or anchorage... 

melting 

mild steel 

parallel file 

plate 

point ர ப 

pouring 

smooth, file 

spindle 

water 

weight test 

wheel ai ac 

Debris dam ia ன 

_ Decagramme in an 

Decalescent point 

Decanting 

Decarburization 

Decigramme aa டர 

Decilitre .. “+ <e 

Decimal gauge 

pitch 

Decimeter os a 

Deck or decking 

bridge 

crane a 

winch 

Declination 

Dedendum 

. Deep compaction 

manhole 

penetration electrode a 

penetration test 
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மாய் சட்டம் 

மாய் தலை 

மாய் துளை 

கழிமட்டம், சரிமட்டம் 

மாய்சுமை, மாய்நிறை 

மாய்சுமைக்காவல் வால்வு, கெளபேண் 

வால்வு 

மாய் காணம், நங்கூரக்கட்டை 

மாயவுருகுன்ற 

கழிமெல்லுருக்கு 

அறச்சமாந்தரமான அரம் 

மாய் தகடு 

மாய் புள்ளி 

அறவூற்றல் 
அறவொப்பமான அரம் 

மாய் கதிர் 

மாய் நீர் 

மாய் நிறைச்சோதனை 

மாய் சில்லு 

கூளவணை 

தெக்காகிராம் 

வெப்பமுறிஞ்சல் நிலை 

தெளித்தெடுத்தல் 

காபனகற்றல் 

தெகிூராம் 

தெசிலீற்றர் 

தசம அளவு 

தசமப்புரியிடை 

தெசிமீற்றர் 

மேற்றளம் 

மேற்றளப்பாலம் 

மேற்றளக்கரேன் 

மேற்றளவிஞ்சு, மேற்றளச்சாம்பி 

சரிவு 

கழிப்பு 

ஆமழுவடர்ச்சி 

ஆழ்ந்த ஆட்பிலம் 
ஆழ்ந்தவடுருவல் மின்வாய் 

ஆம்ந்தஷடுருவற் சோதனை
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Deep well .. 

Deflection .. 

Deflectometer 

Deflector . 

Deformation 

Deformed bar 

Deformeter 

Degassing equipment 

Degradation of energy 

Degree of a curve A 

of compaction or Degree of density .. 

of saturation 

Dehottay process 

De-humidification 

Delay-action detonator 

Delivery 

box க 

pipe - 

valve or Discharge valve 

Delta metal 

Demagnetiser 

Denaturalise 

Dense concrete 

medium 

Density 

Dental 

Dentated sill 

Deoxidation 

Departure or easting 

Dephosphorization 

process .. 

Deposit 

Depressant or Bathotonic reagent or surface 
tension depressant 

Depth gauge 

Derrick 

chain 

crane 

gear 

ஆழ்ணெறு 
கோணல், கோடல் 

கோணன்மானி 

திருப்பி 
உருத்திரிவு 
உருத்திரிந்த சட்டம் 
உருத்திரிவுமானி 
வாயுவகற்றும் சாதனம் 

சத்திச் சிதைவு 
வளைகோட்டின் பாகை 

அடர்ச்சி அளவு, அடர்த்து அளவு 

நிரம்பல் அளவு 

தெகொற்றேய் முறை 

ஈரலிப்பகற்றல் 

தாமதித்துப் படாரிடுகருவி 

வழங்கல் 

வழங்கற்பெட்டி 

வழங்கற் குழாய் 

வழங்கல் வால்வு, இறக்க வால்வு 

தெலுத்தா உலோகம் 

காந்தமகற்றி 
இயல்பகற்றுதல் 

அடர்ந்த கொங்கரீற்று 

அடர்ந்த ஊடகம் 

அடர்த்து 

பல்சார்ந்த 

பல்கொண்ட படி 

ஒட்சிசனகற்றல் 

அகற்சி, ழைவீழல் 

பொசுபரசகற்றல் 

பொசுபரசகற்றன்முறை 

படிவு 

இறக, பரப்பிழமுவிசை இறக் 
ஆழமானி 

தெரிக்கு 

தெரிக்குச் சங்கலி 
தெரிக்குக் இரேன் 

தெரிக்குக் வர்



Derricking or luffing 

Derrick tower gantry 

Desaxe engine 

Design 

load 

Designer 

detailer 

Desulphurization 

Destructive distillation 

Destructor. . 

furnace 

Detachable bit 

Detaching hook +6 

Detail drawing or Working drawing 

Detailer 

Detail paper 

Determinable quantity 

Detonating fuse or primacord 

or Cordeau or Cordtex 

Detonation 

Detonator 

Distribution curve 

reservoir 

steel 

tile . 

Detritus slide or Creep slide 
tank or detritus chamber 

Detruding action 

Development 

Deviation . 

Devil 

Dewatering 

classifier 

Dew point 

Diagonal brace 

eyepiece 
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சுமற்றல், தெரிக்குக் கையாளுதல் 

தெரிக்குக் கோபுரச் சட்டகம் (சட்டக் 
கட்டு) 

அச்சுநீங்கெஞ்சின், டீசாக்கெஞ்சின் 

விதானம், திட்டம் 

லிதானச் எமை 

விதானி 

விதான விவாணகாரி 

கந்தக நீக்கல் 

அறக்காய்ச்சி வடித்தல் 

அழிகருலி, நாசினி 

அழிகருவியுலை 

கறற்றத்தக்க அலகு 

கமற் றும் கொளுக்கி 

விவரண வரைதல், தொழிற்பாட்டு 
வரைதல் 

விவரணகாரி 

விவரணக் தாள் 

தோரத்தக்க கணியம், அறுதுக்கணியம் 

படாரிடுந்திரி, முதற்றிரி 
படாரிடல் 

படாரிடு கருவி 

பரம்பல் வளைகோடு 

பகருதற்சேமம் 

பாப்பலுருக்கு 

பரப்பல் ஒடு 

துண்ட நழுவல், நகர்வு நழுவல், 

துண்டத் தாங்க, துண்டவறை 

8ழ்த்திணிக்கும் தொழில் 

விருத்தி 
விலகல் 

சூர் 

நீரகற்றும் 

நீரகற்றும் வகுத்தி 
பனி நிலை 

மூலைவிட்ட வாதலை 

மூலைவிட்டப் பார்வைத்துண்டு
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Diagonal scale 

stay 
tension 

winch 

Diagram 

Diagrid floor 

Dial or miner’s dial 

Dial gauge.. 

test indicator 

Diametral pitch ae 

Diamoud .. avs 

drilling ais 

point a 

pyramid hardness 

riveting oe 

switch 

tool 

Diaphragm 

pump 

Diastrophic 

Die 

box 

casting 

chuck 

forging 
nut 

stock .. 

Diesel engine 

hammer 

loco .. 

Differential gauge 

Differential accumulator 

arc lamp 

floatation 

motion 

principle 

pulley block or chain block 

மூலைவிட்டவளவுகோல் 

மூலைவிட்ட நிறுத்தி 
மூலைவிட்ட இழுவை 
மூலைவிட்ட விஞ்சு 

வரிப்படம், படம் 

மூலைவிட்ட அளியடைப்புத் தரை 

முகப்பு, கன்னுநன் முகப்பு 
முகப்புமானி 

முகப்புமானிச் சோதனைகாட்டி 

விட்டவிடைத்தூரம் 

வைரம் 

வைரவலகுத் துளைப்பு 

வைரக்கூர் 

வைரக் கூம்பக வன்மைச் சோதனை 

வைரத் தறைவு 

உரீத்தன் ஆளி 

வைரம் வெட்டி 

பித்தி,விதானம் 

பித்தப் பம்பி 

அறவுருத்திரிவுக்குரிய 

புரிவெட்டி, முத்திரை 
புரிவெட்டிப் பெட்டி 

மால் வார்ப்பு 

புரிவெட்டிச் சக்கை 

மால்காய்ச்சியடி த்தல் 

மாற்சுரை 

மாற்கட்டை 

தீசல் எஞ்சின் 

தீசற்சம்மட்டி 
தீசல் இடம்பெயரி 

வித் தியாசமானி 

வேறுபாட்டூச் சேமக்கலம் 

வேறுபாட்டு வில்விளக்கு 

வேறுபாட்டு மிதப்பு 

வேறுபாட்டியக்கம் 

வேறுபாட்டுக் கோட்பாடு 

வேறுபாட்டுக் கப்பித்தொகுதி



Differential settlement or Relative settlement 

screw 

strain 

Diffuser 

Diffusion .. 

Digestion .. 

Digger 

Digging shovel 

Dike su 

Dilatancy .. 

Dilurial 

Dimension 

line 

Dimensional analysis 

Diminishing socket 

Din 

Dinas brick 

Dip 4 

Dip crank shaft 

fault னு ன 

ட needle or dipping needle or dip compass 
or inclinometer a +4 

rod 

working 

Dipper dredger 

Direct acting slide valve 

acting pump. . 

casting 

current 

process 

reading tacheometer 

rope haulage. . 

stress 

Disc area .. sat 

crank or crank disc or crank plate- 

feed 

friction 

grinder 
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வேறுபாட்டுப்படிவு, சார்படிவு 

வேறுபாட்டுத் திருகு 
வேறுபாட்டு விகாரம் 

பரவி 

பரவல் 

சமிபாடு 

தோண்டி 

தோண்டும் சவள், துடுப்பு 

கடன்மதில், அகழி குத்துததீப்பாறை 

விரிதிறன் 

ஊழிநீர்க்குரிய 

பரிமாணம் 

பரிமாணக் கோடு 

பரிமாண வகுத்தல் 

குறைக்கும் குதை, குழசு 

தின் 

'தினாசரிகல் 

பதனம் 

சாய்வுச் சுழற்றித் தண்டு 

சாப்வுத்தவறு 

சாய்வூசு, சாய்வுமானி, பதனஷசி 

ஆழ்த்துகோல் 

சாய்வு வேலை 

ஆஜ்த்திச் சேற்றுவாரி 
நேரியக்க வழுக்கவால்வு 

நேரியக்கப் பம்பி 

நேர்வார்ப்பு 

நேரோட்டம் 

நேர்முறை 

நேர்நோக்கற் சுழற்சி வீதமானி 

நேர்வடவிழமுவை 

நேர்த்தகைப்பு 

கட்டுப்பரப்பளவு 

குட்டுச்சுமற்கி, 

றித்தகடு 
தட்டூட்டம் 

கட்டுராய்வு 

தட்டரைபொறி 

சழற்றித்தட்டு, சுழற்
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Dise valve 

wheel 

Discharge .. 

coefficient 

curve 

head 

valve 

Discharging tube 

Discontinuity 

Disengaging clutch 

couple 

gear 

nut 

Dishing .. 

Disintegrator 

Dispersing agent 

Dispersion 

Displacement 

cylinder 

diagram 

lubricator 

pump 
Displacer 

piston 

Distance piece or Separator 

Distress 

Distribution system 

Distributary channel 

Distributed load 

Distributor 

Ditch 

canal 

Ditcher or trencher 

Ditching by explosives 

Diver 

Divergence 

Diverging mouthpiece 

Diversion .. 

தட்டுவால்வு, வட்டிகைவால்வு 

தட்டுச்சில்லு 

இறக்கம், ஒச்சல் 

இறக்கக் குணகம் 

இறக்க வளைகோடு 

இறக்க நிரல் 

இறக்க வால்வு 

இறக்கற் குழாய் 
தொடர்ச்சிமின்மை 

விடுவிக்கும் பிடி 

விடுவிக்கும் இணை 

விடுவிக்கும் இயர் 

விடுவிக்கும் ௬ரை 

கண்ணமாக்கல் 

சிதர்த்தி 
பரப்பும் கருவி 

பரம்பல், கலைவு 

பெயர்ச்சி 

பெயர்ச்சியுருளை 

பெயர்ச்சி வரிப்படம் 

பெயர்ச்சி மசகூட்டி 

பெயர்ச்சிப் பம்பி 

பெயர்த்தி 

பெயர்த்தி முசலம் 

தூரத்துண்டு, வேறாக 
அவலம் 

பங்£ட்டூத் தொகு 

பங்கீட்டு வழி 

பரம்பிய சுமை 

பங்கிட கருவி 

அகழி 

அகழிக் கால்வாய் 

அகழி, தோண்டி 

வெடியால் அகழ்தல் 

மூழ்கி 
விரிகை 

விரி வாய்த்துண்டு 

பிறவழிப்படுத்துகை



Diversion dam 

weir 

Division gate 

Divided axial pitch 

bearing 

steam chest 

Dividers 

Dividing machine 

Diving bell 

Division peg 

plate 

plate wheel 

Doble vane 

Dock 

Docking blocks 

Dog 

chuck 

wheel 

wrench 

Dogtail trowel 

Dolly 

belt .. 

Dolomite .. 

Dolphin 

Dome 

cover 

Donkey 

boiler 

engine 

pump 

Dorr classifier 

thickener or Continuous thickener or 

clarifier 

Dosing siphon 

tank or Dosing chamber 

Double acting 

Double-acting Engine 

piston 

81 

பிறவழிப்படுத் தல்அணை 

பிறவழிப்படுத்தற் கலிங்கு 

பிரித்தற் கதவு 
பிரித்த அச்சுப்புரியிடைத்தூரம் 

பிரித்த போதிகை 

பிரிபட்ட கொதிநீராவிப் பெட்டி 

பிரிகருவி 

பிரிபொறி 

மூழ்குமணி 
பிரிவுமுளை 

பிரிவு தகடு 
பிரிவு தகட்டுச் சில்லு 

தொபிள் சிறை 

கலத்தானம், கலக்டை 

கலத்தானக் கட்டை 

நாய், சுணங்கு 

தநாய்ச்சக்கை 

நாய்ச்சில்லு 
நாய்முறுக்கலி 

நாய்வாலகப்பை 

பொம்மை 

பொம்மை வார் 

தொலமைற்று 

தொல்பின் 

கும்மட்டம் 

கும்மட்ட மூடி 

கழுதை 

கழுதைக் கொதிகலன் 

கழுதை எஞ்சின் 

கழுதைப் பம்பி 

தோர் வகுப்பாக்கி 

தோர் தடிப்பாக்க, தொடர் 

பாகி, தெளிவாக்க 

கொடுவை இறைகுழாய், 
கொடுவை நீரிறக்கி 

கொடுவைத் தாங்க, கொடுவை அறை 

தடிப் 

இரட்டைத் தொழிற்பாட்டுடைய 

இரட்டைத் தொழிற்பாட்டு எஞ்சின் 

இரட்டை த் தொழிற்பாட்டு முசலம்
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Double-acting steam 

hammer 

action 

pump 

armed pulley 

beat valve 

belting 

bogie engine 

butt strip 

card 

cut file 

cutting drill 

disc valve 

driver chuck 

drum hoist 

ended boiler 

ended bolt 

ended machine 

faced hammer 

fagoted 

fished joint 

flued boiler 

gear 

geared 

handed tool 

headed nail 

headed rail 
helical gear 

lock 

ported slide valve . 

ee 

puddling furnance .. 

reading scale 

riveting 

seal manhole cover 

shaper 

shear 

shear steel 

shrinkage 

இரட்டைத் தொழிற் கொதிநீராவி 

கொதிநீராலிச் சம்மட்டி, 

இரட்டைத் தொழிற்பாடு 
இரட்டைத் தொழிற்பாட்டுப் பம்பி 

இரட்டைப் புயக்கப்பி 

இரட்டை அடிப்பு வால்வு 

இரட்டை வார் 

இரட்டைப்போகி எஞ்சின் 

இரட்டை உதைப்புத்துண்டு 

இரட்டை அட்டை 

இரட்டை வெட்டு அரம் 

இரட்டை, வெட்டுத் துறப்பணம் 

இரட்டைத் தட்டு வால்வு 

இரட்டைச் செலுத்து சக்கை 

இரட்டைக்கட வுயர்த்தி 

இரட்டை முனைக்கொதிகலம் 

இரட்டை முனைத்தாழ் 

இரட்டை முனைப் பொறி 

இரட்டை முகச் சம்மட்டி, 

இரட்டைக் கட்டாக்யே 

இரட்டை அள்ளுமூட்டு 

இரட்டைப்போக்கு குழாய்க் கொதிகலம் 

இரட்டைக்கியர் 

இரட்டைக்கயரிட்ட 

இரட்டைக் சைக்கருவி 

இரட்டைத் தலையாணி 

இரட்டைத் தலைத்தண்டவாளம் 

இரட்டை விரிபரப்புச்சுருவிக்கியர் 

இரட்டை அடைப்பு 

இரட்டைத்துளை வழுக்கு வால்வு. 

இரட்டைத் துழாவுலை 

இருமருங்களவுகோல் 

இரட்டைத் தறைவு ் 

இரட்டை இறுக்கு ஆட்பில மூய் 

இரட்டை வடிவாக 

இரட்டைக் கொய்வு 

இரட்டைக் கொரய்வுருக்கு 

இரட்டைச் சருங்கல்



Double sling 

stroke a ‘ 

threaded screw .. 

valve box a ட 

wall cofferdam i we 

webbed girder 

welt joint si . 

Dovetail .. ன ன 

joint 8 

Dovetailing machine “i 

Dowel ws “8 

Down-comer or down take ர 

Downdraught carburettor .. ‘ 

Down-take es க 

Dowaward flow turbine 

Dowsing .. 

Dowson gas 3 ல 

Dozer 7 os க 

D. P. N.-Diamond pyramid hardness number 

Draft . ச் 

tube or Draught tube 

Drag 
bar .. - . 

bolt .. oe ் 

conveyer i ‘ 

hook .. os 

line or Dragline excavator 

plate .. oe 

rope .. க ன 

scraper 

shovel as ae 

spring 

surface 

Drain 

cock 

pipe 
rod .. 
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இரட்டைக் கவண் 

இரட்டை அடிப்பு 

இரட்டைப்புரித் திருகு 
இரட்டைவால்வுப்பெட்டி, 

இரட்டைச்சுவர்க கூடையடையணை 

இரட்டைப்பாவுக்கேடர் 

இரட்டை அணைமூட்டு 

புறாவால் 

புறாவால் மூட்டு 

புறாவால் வெட்டும் பொறி 

முளையாணி 

இற்க்9 
ழ் வீச்சுக் காபனேற்றி 

இறக 

£ழ்முகப்பாய்ச்சற்சும 

கனிதேடல் 

தவுசன் வாயு 
தோசர் 

வைரக்கூம்பகவன்மையெண்் (வை.கூ. 

௪.) 

இழுப்பு, வீச்சு, பருமட்டுவரைவு 

வீச்சுக்குழாய் 

இழுவை, மாற்றளம் 

இமுவைச்சட்டம் 

இழுவைத்தாழ் 
இழுவைக்கொண்டுசெல்லி 

இழுவைக்கொளுக்க 

இழுவை த்தோண்டி 
இழுவையிணைப்பு 

இழுவைத்தட்டு 
இழுவைவடம் 

இழுவை வாரி 

இழுவைத்துடுப்பு, இழுவைச்சவள் 

இழுவை வில் 

இழுவைப் பரப்பு 

வடிகால் 

வடி.காற் சேவல் 

வடிகாற் குழல் 
வடிகாற்கோல்
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Drain well.. 

Drainage .. 

area 

channel 

tunnel 

Drained shear test or slow test 

Draught 

bar 

tube 

Draughtsman 

Draw வ 

back 

bar .. 

pull 

bench 

bridge 

cock 

cut 

door weir 

down 

gate 

gear 

hook 

Drawing 

board 

down 

fires 

in 

office 

of pattern 

of temper 

of tube 

paper 

die 

pen 

pin 

knife 

Drawn on or pulled on 

வடிணெறு 
வடிப்பு, வடி 
வடிபரப்பு 

வடிவாய்க்கால் 

வடிப்புக்குடைவழி, வடிப்புச்சுருங்கை 

வடிப்புக்கொய்வுச்சோதனை, மந்தச்சோ 
தனை 

ஈர்வு 

ஈர்வுச்சட்டம் 

சர்வுக்குமாய் 

வரைவாளர், AS Hacir 

இழு, வரை 

பிறக்&ீடு 

இமுவைச்சட்டம் 

இழுவைச்சட்ட இழுப்பு 

இழுபீடம் 

இழுபாலம் 

இழுசேவல் 

அடிவெட்டு 

இழுகதவுக் கலிங்கல் 

தாழ்வு 
இழுகதவு 
இழு இயர் 

இழுகொளுக்க 

வரைதல், இழுப்பு 

வரைதற்பலகை 

மெலிப்பு 

தீக்ளெறுதல் 

உள்ளிழுப்பு 

வரைவலுவலகம் 

மாதுரியுரு கோலம்வரைதல் 

பதமகற்றல் 

குழாயிழுப்பு 
வசைதற்றாள் 
வரைஞாத் திரையச்சு 

வரைதற்பேனை 

வரைதலூகி 

சிவுகத்தி 

இழுபட்ட 

~
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Draw plate இமழுதகடுூ 

Drawing timber + -. மரமிமுத்தல் 

Dredge is +. சேறுவாருதல் 

Dredger .. as -. சேறுவாரி 

Dredging .. சேறுவாரல் 

well சேறுவாரிக்கணெறு 

Dressed. stone பொளிகல் 

Dresser அணி (கம்மாளர் கருவி) 

Dressing .. rs os பண்படுத்துதல் 

amalgamation plate அமல்கமாக்கற் றகடுபண்படுத்தல் 

Drift நகக்கூம்பாணி, போக்கு, நகர்வு 

barrier oe ௨ போக்குத் தடை 

test நகக்கூம்பாணிச் சோதனை 

Drifter drill போக்குத் துறப்பணம் 

Drifting நகக்கூம்பாணியிடல் 

Drill துறப்பணம், துளைகருவி 

bow துறப்பண வில் 

box துறப்பணக் கட்டை 

carriage or jumbo 4 2. துறப்பணம் கொண்டூசெல்லி, சம்போ 

chuck a உ துறப்பணச் சக்கை 

extractor is 2. துறப்பணமிடுங்கி 

feed .. ... துறப்பணவூட்டி 

fluid or drilling mud or mud flush துறப்பணப் பாயம், துறப்பணச்சேறு, 

நிரப்பு சேறு 

plate . துறப்பணத்தகடு 

rods .. துறப்பணக் கோல்கள் 

sampling. துறப்பணத்தால் மாதிரியெடுத்தல் 

socket a ௨ துறப்பணக் GHLOF 

spindle wi «6 துறப்பணக்கதிர் 

stock .. துறப்பணக்கூடு 

steel st ... துறப்பணவுருக்கு 

Drilled hole துளைத்த தொளை 

plate துளைத்த தகடு 

Driller துளைப்போன் 

Drilling துளைத்தல் 
cramp துளைத்தற் பிடி. 

machine + ... துளைபொறி 

Percussion மோதுகைத்துளைப்பு
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Drilling oil ‘6 

pillar . 

spindle 

table 

templet 

Drip 
can .. 

cup or Drip pan 

oil can 

pan 

Drive 

pipe 
Driven cast on place pile 

pile .. 

Driver chuck 

Driveway 

Driving axle 
Driving .. .. 

ban or pile hoop or pile ring 
cap : 

chain 

chuck 

fit .. 

gear 

home 

helmet 

side... 

spring 
surface 

wheel 

arm .. 

bottom box 

wall .. 

bottom bucket or 

bottom cupola 

bottom skip 

forgings 

hammer 

௬௫ 

oe 

துளைப்பெண்ணெய் 

துளைப்புத்தூண் 
துளைப்புக்கதிர் 

துளைப்புப்பீடம் 

துளைப்பு மாதிரித்தகடு 

விழுக்கு 
விழுக்குக்குவளை 

விழுக்குக் கண்ணம், விழுக்குச்சட்டி 

விமுக்கெண்ணெய்க்குவளை 

விழுக்குச்சட்டி 
செலுத்துதல் 
செலுத்து குழாய் 
செலுத்தி இடத்திட்ட தம்பம் 

செலுத்திய தம்பம் (அடுக்கு) 
செலுத்திச் சக்கை 

செலுத்து வழி 

செலுத்தும் அச்சு 
செலுத்துதல் 
செலுத்தற் பூண், தம்பவளையம் 

செலுத்தல் மூய் 

செலுத்து சங்கலி 

செலுத்து சக்கை 

செலுத்து பொருத்து 

செலுத்துகயர் 

இருப்புக்கேறச் செலுத்தல் 

செலுத்து சீரா 

செலுத்து பக்கம் 

செலுத்தல் வில் 

செலுத்து பரப்பு 
செலுத்து சில்லு 

விழுப்பு 

விழுப்புப் புயம் 

லீழடித் தளப் பெட்டி 
விழுப்புச் சுவர் 

வீழடித்தள வாளி 
வீழடித் தளக் கொப்பரை 

வீழடித்தள மொள்ளி 
வீழ்ப்புக்காய்ச்சியடி த்தல் 

வீழ்ப்பாமார், மொங்கான்



Drop on 

penetration test 

shaft or open caisson or cylinder 
caison 

ர் worm wheel 

Dross 

Drowned weir 

Drum 

gate 

head. 

screen 

Drunken saw 

screw 

Dry bottom 

brush 

bulb thermometer 

cleaning or dry washing 

copper 

density a 

dock or graving dock .. 

galvanising 

joint . 

moulding 

pack .. 

puddling 

sand .. 

sand moulding 

steam 

uptake 

weather flow 

well 

wood .. 

Drying 
oil .. 

stove 

‘ Duchemin’s formula 

Dryness fraction 

D. T. 1. 

Dual ignition 
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போடல் 

விழுப்பூடுருவற் சோதனை 

விழுப்புத் தண்டு, திறந்த பேடகம், உரு 
ளைப் பேடகம் 

விழுப்புப் புழுச்சில்லு 

மாசு.றுரை 

அமிழ்தந்திய கலிங்கல் 

முழவு, முழவம் 

முழவுக்கதவு 

முழவுத்தலை 
முழவுத் திரை 
நிலைகொளா வாள் 

நிலைகொளாக் திருகாணி 

உலார்அடித்தளம் 

உலர் தூரிகை 

உலர்குமிழ் வெப்பமானி 

உலர்முறை தூய்தாக்கல் 

உலர் செம்பு 

உலரடர்த்தி 

உலர்கலத்தானம், வற்றுக்கலஅடைப்பு 

உலர்முறை கல்வனைசப்படுத்தல் 

பற்றாமூட்டு 
உலர்மாலாக்கல் 

உலரடைசல் 

உலர்துழாவுதல் 

உலர் மணல் 

உலர் மணல் மாலாக்கல் 

உலர் கொதிநீராவி 

உலர் மேலடுப்பு 

உலர்கால நிலைப் பாய்ச்சல் 

உலர்கிணறு 

உலர்மாம் 

உலர்த்தும், உலரும் 

உலரும் எண்ணெய் 

உலர்த்தும் கனலடுப்பு 

தியூசிமினின் சூத்திரம் 

உலர்வுப்பின்னம் 

மு.சோ.கா. 

இருமை எரிபற்றல்



Ductile... 

Ductility .. 

Ductube 

Duff Abram’s Law 

Dull 

metal .. 

red heat 

Dumb barge or 

iron 

Dummy joint es 

Dump test or up ending tes 

Dumper .. 

Dumpling .. 

Dumpy level 

Duplex bar 

engine 

headed nail 

lathe 

machine 

planingmachine 

Duralumin oe 

Duration curve or Rating curve 

Dust consolidation 

exhausting 

Dusting 

Dutch deep sounding 

mattress 

wheel crane 

D-valve 

Dwarf wall 

ரண்டு... 

Dyke or Dik 

Dynamic load 

fatigue 

penetration test or Drop or Drop 
penetration test 

துல் 

கான் 

நிளத்தக்க 
நீடிறன் 
கான்குழாய் 

தபு ஆபிராமின் விதி 

மந்தம் 

மந்தவுலோகம் 

மந்தச் செஞ்சூடு 
ஊமன்தோணி, தன்னியக்கமில்படகு 

ஊாமன் இரும்பு 

பொம்மை மூட்டு 

கொட்டற்சோதனை, அந்த நிலைச் 
சோதனை 

கொட்டி 

குறுங்குவை 
குறுமட்டமானி 

இருமடிச்சட்டம் 

இருமடி எஞ்சின் 

இருமடித் தலையாணி 
இருமடிக் கடைசலி 

இருமடிக் கடைசல்பொறி 

இருமடிச் சீவுபொறி 
துராலுமின் 

நிகழ்கால வளைகோடு, வீதங்காண் வளை 
கோடு 

தூசு திண்ணித்தல் 
தூசு வெளியேற்றல் 

தூசாதல் 

'இடச்சுமுறை ஆழநோட்டம் பார்த்தல் 

இடச்சு மெத்தை 

இடச்சுச் சல்லுக்கரேன் 
ம-வால்வு 

குறுஞ் சுவர், கூழைச சுவர் 

சாயக்கோடு 

கடன்மதில், அகழி, குத்துத்தீப்பாறை 

இயக்கச் சுமை 

இயக்கஇளைப்பு 

இயக்கஊடுருவற் சோதனை விழுப்பூடு 
ருவற் சோதனை



Dynamic pile formula +: 

Dynamical values ல ee 

Dynamo 

"condenser 

Dynamometer 

Dyne 

Earth 

auger 

borer 

dam 

leakage protection 

movement 

moving plant 

pressure 

slip .. 

Earthenware 

Earthquake 

Earthwork 

Easement .. 

curve 

Easting 
Eave + 

Eaves gutter 

Ebb channel 

Ebonite 

Eccentric .. 

angle 

hoop 
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இயக்க மூளைச் சூத்திரம் 

இயக்க ஒப்புமை 

இயக்கப் பலம் 

இயக்கவிசையியற் பெறுமானங்கள் 

தைனமைற்று 

தைனமோ 

*தைனமோ ஒடுக்க 

தைனமோமானி 

தைன் 

செவி 

நிலம், மண் 

,நிலவோகர், நிலத்துறப்பணம் 

நிலந்துளைகருவி 
மண்ணணை 

திலவொழுக்குப் பாதுகாப்பு 

நிலவசைவு 
மண்பெயர்க்கும் பொறிகள் 

மண்ணமுக்கம் 

மண்சரிவு 

'நிலக்கம்பி 

மட்பாண்டம் 

பூகம்பம் 

மண்வேலை 

இலகுபாடு 
இலகுபாட்டு வளைகோடு 

மை வீழல், அகற்சி 

தாழ்வாரம் 

தாழ்வாரப் பீலி 

வற்றுக் கான் 

ஏபனைற்று 

மையவகற்சிக்குரிய 

மையவகற்சிக் கோணம் 

மையவகற்சி வளையம்
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Eccentric load 

lng 
rod 

sheave 

strap 
throw out 

Eccentricity 

Echo 

sounder 

Economic ratio 

Economizer 

Eddy 
action 

current 

flow .. 

loss .. 

Eddy’s theorem 

Edge os 

planing machine 

preparation 

tool .. 

Eduction 

overlap 

port a 

trunnion 

Effective area 

capacity 

depth 

force ன 

heating surface . 
height 

intergranular pressure 
length 

pressure 

rainfall 

section 

size 

span 

stress 

மையவகற்கச் சுமை 

மையவகற்ச் செவி 

மையவகற்சிக் கோல் 

மையவகற்சிக் கான்கப்பி 

மையவகற்சிப் பட்டி 

மையவகற்சி வெளியெறிகை 

மையவகற்கி 

எதிரொலி 

எதிரொலி நோட்டங்காணி 

சிக்கன வி£தம் 

ஃ... சக்கனமாக்? 

சுழிப்பு 

சுழிப்புச் செயல் 

சுழிப்போட்டம் 

சுழிப்புப் பாச்சல் 

சுழிப்பிழப்பு 

எடியின் தேற்றம் 

விளிம்பு 

விளிம்பு மட்டமாக்கும் பொறி 

விளிம்பு தயாரித்தல் 

விளிம்புக் கருவி 

வெளியெடிப்பு 

வெளியெடுப்பு மேற்கவிவு 

வெளியெடுப்பு வாயில் 

வெளியெடுப்புப்பேண் 

பயன்படு பரப்பளவு 

பயன்படு கொள்ளளவு 

பயன்படும் ஆழம் 

பயன்படும் விசை 

பயன்படு வெப்பமாக்கும் பரப்பு 

பயன்படும் உயரம் 

பயன்படும் மணியிடை அமுக்கம் 
பயன்படும் நீளம் 
பயன்படும் அமுக்கம் 

பயன்படும் மழைவீழ்ச்சி 
பயன்படும் வெட்டு 
பயன்படும் அளவு 

பயன்படும் அகல்வு 

பயன்படும் தகைப்பு



Effective thickness 

Efficiency .. 

Efflorescence 

Effluent sewage 

Effort 

Egg shaped sewer 

Ejector 

condenser 

Elastic 

blow 

clutch 

constant 

core packing 

curve 

design 

force 

limit 

modulus 

nut 

rail spike 

strain 

strength 

washer 

Elasticity .. 

Elbow 

bend 

Electric blasting cap 

crane 

crucible 

cutting 

drill 

drive 

furnace 

lighting 

locomotive 

motor 

shock 

traciion 
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பயன்படும் தடிப்பு 

வினைத்திறன் 
பூத்தல் 
பாய் கழிவு 

முயற்சி 

முட்டையுருக்கழிகான் 

வெளித்தள்ளி, உமிழி, கக்க 

வெளித்தள்ளி ஒடுக்க 

மீள்சத் இக்குரிய 

மீள்சத்தியடி 

மீள்சத்தப்பிடி 

மீள்சத்தி மாறிலிகள் 

மீள்சத் இயகணியடைசல் 

மீள்சத்தி வளைகோடு 

மீள்சத்தி விதானம் 

மீள்சத்தி விசை 

மீள்சத்தி எல்லை 

மீள்சத் திக் குணகம் 

மீள்சத்இச் சுரை 

மீள்சத்தித் தண்டவாளப் பேராணி 

மீள்சத்தி விகாரம் 

மீள்சத்இப் பலம் 
அடைசல், மீள்சத்தித் தகட்டுப்பூண் 

மீள்சத்தி, நெடழ்வு 
முழங்கை 

முழங்கை வளைவு 

மின்வெடி மூய் 

மின் இரேன் 

மின் புடக்குகை 

மின்முறைவெட்டல் 

மின்முறைக் துறப்பணம் 

மின்முறைச்செலுத்தல் 

மின்னுலை 

மின்வெளிச்சம் 

மின்னிடம் பெயரி 

மின்மோட்டர் 

மின்ன ர்ச்சி 

மின்முறையிழுப்பு
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Electric welding 

Electric-arc welding 

Electrical fittings 

resistance strain gauge 

resistance welding 

Electro deposition 

Electrode .. 

holder 

Electroformed mould 

Electrolysis 

Electrolyte 

Electrolytic copper 

corrosion 

refining 

Electromagnet 

Electromagnetic separation 

Electrometer 

Electron diffraction analysis 

microscope 

Electronic comparator 

crack detector 

timer 

Electronics 

Electro-osmosis 

Electroplating 

Electropolishing 

Electroscope 

Electrostatic separator 

Element 

Elephant (size) 

Elevating grader 

Elevation .. 

head 

Elevator 

dredger 

Ellipse 

of strain 

of stress 

மின்முறை உருணைத்தல் 

மின்வில்முறை உருணைத்தல் 

மின் உபகரணங்கள் 

மின்தடை விகாரமானி 

மின் தடைமுறை யுருணைத்தல் 
மின்முறைபடிலித்தல் 

மின்வாய் 

மின்வாய்ப்பிடி 

மின்முறையுருவாக்கிய மால் 

மின்பகுப்பு 

மின்பகுபொருள் 

மின்பகுப்புச் செம்பு 

மின்பகுப்புத் தின்னல் 

மின்முறை தாூய்தாக்கல் 

மின்காந்தம் 

மின்காந்தமுறை வேறாக்கல் 

மின்மானி 

இலத்திரன் கோணற் பகுப்பு 

இலத்திரன் நுண்காட்டி 

இலத்திரனியல் ஒப்பீட்டுமானி 

இலத்திரனியல் வெடிப்புக்காணி 

இலத்திரனியற் காலக் கருவி 

இலத்திரனியல் 

மின்முறைப்பிரசாரணம் 

மின்முலாமிடுதல் 

மின்மெருகடல் 

மின்காட்டி 

மின்னிலைமியல் வேறாக 

மூலகம் 

யானைப்பருமன், எலிபந்து 

ஏற்றும் படிவாக்க 

நிலைப்படம், ஏற்றம், நிலையேற்றம் 

ஏற்ற நிரல் 

ஏற்றி... 
ஏற்றிச் சேற்றுவாரி 

நீள்வளையம் 

விகார நீள்வளையம் 

தகைப்பு நீள்வளையம்



Eilipsoid of stress 

Ellipsoidal rivet 

Elliptic chuck 

trammel 

Eliptical gear 

trammel 

Elmarid 

Elongation 

Elutriation si as 

Elutriator 

Eluvium 

Embankment 

wall 

Emery 

buff... 

cloth 

grinder 5% oa 

grinding 
paper 

planer 

powder 

stick 

surface 

wheel - 

E. M. F. (Electro Motive Force) 

Emperor 

Emperical formula 

rule ன கர 

Empty cell process ல 

Emulsifier ய ரு 

Emulsion .. - aa 

injection 

Enamelling we °- 

Encastre 

Encase rT . ie 

Enclosed motor 55 ave 

wheel 

End bearing pile க oe 
5—R 7198 (7/65) 
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குகைப்பு நீள்வளையம் 

... நீள்வளையத் தறையாணி 

நீள்வளையச் சக்கை 

நீள்வளையத் இரமல் 

நீள்வளையக் இயர் 

Borate ds இரமல் 

எல்மரிட்டு 

நீட்சி 

அலம்பற்பகுப்பு 

அலம்பற்பகுப்பான் 

அறல், மீதி மண் 

ரம், கரைக்கட்டு 

தீரச்சுவர் 

எமரி, குருந்தம் 
எமரிப்பகட்டரம் 

எமரித்துணி 

எமரித் திரிகை 

எமரி அரைத்தல் 

எமரித்தாள் 

எமரி மட்டமாக்க, எமரிச்சிவுளி 

எமரித்தாள் 

எமரி ஒட்டு 

எமரிப்பரப்பு 

எமரிச்சில்லு 

மி. இ. லி. 

எம்பரர், சுயாதிபதி 

அனுபவ சூத்திரம் 
அனுபவ விதி 

வெறுமைக்கலமுறை 

குமம்பரக்க 

குழம்பு 
குழம்பு உள்ளெறிகை 

முலாமிடல் 

முனை நிலைப்படுத்திய 

வெளிச்சூழல் 

மூடிய மோட்டர் 

மூடிய சில்லு 
அடிதாங்கு தம்பம்
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End contraction 

elevation ws a 

fixed 2 os 

measurement oe 

play .. “s oe 

thrust an we 

view .. 

Endless chain 

counter sie 

friction 

lathe 

pit as ee 

draughtsman .. 

Engineer’s chain 

level 

transit ars os 

English bond ல ee 

Entrance loss 

Enrockment 

ஓரச்சுருங்கல் 

புடைநிலையேற்றம், புடைக்காட்சி 

அந்தம் நிலைப்படுத்திய 
அந்தமணிவரை 

அந்த அளவீடு 

அந்தஈடாட்டம் 

அந்த அகல்வு 
அந்த உதைப்பு 
புடைக்காட்சி 

முடிவில் சங்கிலி 

முடிவில் கயிறு 

முடிவில் கயிற்றிமுவை 

முடிவில் வாள் 

முடிவில் திருகு 
பொறுதியெல்லை 

சத்தி 
சத்திக்கோடு 

எஞ்சின் 

எஞ்சின் கொதிகலம் 

எஞ்சின் எண்ணி . 

எஞ்சின் உருளை 
எஞ்சின் உராய்வு 

எஞ்சின் கடைசலி 

எஞ்சின் குழி 
எஞ்சின் வலு 

எஞ்சின் தண்டு 

எந்திரி, எஞ்சினியர் 

எந்திரவியல் 

எந்திரவியல் உதவியாள் 

எந்திரவியல் வரைவாளர், சித்திரன் 

எந்திரியின் சங்கலி 

எந்திரியின் கடக்கை 

எந்திரியின்கடக்கை, இரான்சிற்று 

இங்கிலிசுக் கட்டு 

புகுமுகநட்டம் 

தளக்கல்லிடல் 

எந்திரப்பள்ளி



Entering file 

tap 
Entrance head 

lock 

loss 

Entropy 

Envelope .. 

Eotvos torsion balance 

Ephemeris 

Epycyclic train 

Epicycloid 

Epoch 

Equal angles 

falling particles 

sided angles 

Equalibration 

Equalization of boundaries 

Equalizing bed 

Equalling file 

Equation .. 

& Equidistant 

Equilibrium 

governor ie 

moisture content 

of floating bodies 

ring 

slide valve 

valve 

Equipment 

Equivalent 

Equipotential line 

Erecting 

eye-piece 

shop 

_ Erection 

் Erector 

Erg 

Erosion 
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புகும் அரம் 

புகும் புரிவெட்டி, 

புகுமுகநிரல் 
புகுமுக அடைப்பு 

புகுமுக நட்டம் 
எந்திரப்பி 

சூழி 
இயூற்வசு முறுக்கற்றராசு 

நாட்கோட்குறிப்பு 

மேல்வட்டத்தொடர் 

மேல்வட்டப்போலி 

காலவவதி 

சமகோணம் 

சமவீழ்ச்சித் துணிக்கை 

சமபக்கக் கோணங்கள் 

சமநிலைப்படுத்தல் 

எல்லைகளைச் சமமாக்குதல் 

படுக்கையைச் சமப்படுத்தல். 

சம அரம் 

சமன்பாடு 

சமதாரமான 

சமநிலை 

சமநிலை ஆள்கருவி 

சமநிலை ஈரப்பற்றுள்ளுறை 

மிதக்கும் பொருள்களின் சமநிலை: 

சமநிலை வளையம் 

FL HVA PSG வால்வு 

சமநிலை வால்வு 

உபகரணம் 

சமவலு 

சமபதவிக்கோடு, சமவமழுத்தக்கோடு: 

திறுவுகை 
நிமிர்த்தும் பார்வைத்துண்டு 

திறுவுகூடம் 

நிறுவுகை 
திறுவுநர், நிறுவி 
எக்கு 

அரித்தல்
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Erratic 

Error 

of closure 

Escalator .. 

Escape 
valve 

Escarpment 

Esoutcheon 

Estimate .. 

Estimating draughtsman .. 
Ethane .. 

Euler crippling stress 

Euler’s formula 

Eutectic 

Evaluate .. 

Evaluation 

Evaporation 

Evaporative cooling 

value 

Evaporator 

Even pitch 

Excavation 

Excavating cableway 

Excavator 

Excentric .. 

Exciter .. 

Exhaust .. 

edges 

fan 

injector 

lap 
line 

pipe 
port 

relief valve 

steam 

stroke 

ventilation 

திறம்பல் 
வழு 

மூடல் வழு 
நகரேணி 

கழிவாய், தப்பு 

கழிவாய்வால்வு, தப்புவால்வு 

சரிவப்பாறை 

கவசனை, துளைவாய் 

மதிப்பு 

மதிப்பீடு வரைவாளர் 

ஈதேன் 

தயிலர் முடக்கும் தகைப்பு 
ஒயிலரின் சூத்திரம் 

நல்லுருகலுக்குரிய, நல்லுருகல் 
பெறுமானங்காணுதல் 

பெறுமானங்காணல் 

ஆவியாதல் 

ஆலியா௫க் குளிரல் 

ஆலியாதற் பெறுமானம் 

ஆவியாக 

சமன்புரியிடை 

தோண்டல் 

தோண்டல் வடவழி 

தோண்டி 

மையவகற்சிக்குரிய, மையமகலி 

அருட்டி 
வெளியகற்றி 

வெளியகற்றும் ஓரங்கள் 

வெளியகற்று விசிறி 

வெளியகற்றல் உள்ளெறிகருவி 

வெளியகற்றல் மடி (கவிவு) 

வெளியகற்றற் கோடு 

வெளியகற்றற் குழாய் 
வெளியகற்றல் வாயில் 

வெளியகற்றல் நிவாரணவால்வு 

வெளியகற்றற் கொதிநீராவி 

வெளியகற்று அடிப்பு 

வெளியகற்றற் காற்றோட்டம்



Exhausting fan 

Exhaustion 

Expand 

Expanded metal 

steel 

Expanding 
bit 

cement 

mandrel as 

metal at 

ring clutch es 

Expansion ve 

bend 

bolt oe 

coupling we 

curve 

gear 

hoop we 

joint 

ring 

* roller oe 

tank 

valve on 

Expansive use of steam 

working 

Experiment 

Explosion .. 

Explosive .. 

Exposure .. ee 

Express boiler 

Extension .. 

arm 

Extensometer 

Extensive .. 

Exterior panel 

External screw 

screw tool 

thread 

chamber oe 

ee 
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வெளியகற்றும் விசிறி 

வெளியகல்வு 

விரிதல் 

உலோகச்சாலகம், விரியுலோகம் 

உருக்குச்சாலகம், விரியுருக்கு 

விரியும் 

விரியும் அலகு 

விரியும் சீமந்து 

விரியும் மந்தரம் 

விரியும் உலோகம் 

விரியும் வளையப்பிடி 

விரிவு 

விரிவு வளைவு 

விரிதாழ் 

விரிவிணை 

விரிவு வளைகோடு 

விரிவுக் இயர் 

விரிவு வளையம் 

விரிவு மூட்டு 

விரிவு வளையம் 

விரிவு உருளி 

விரிவு தாங்க 

விரிவு வால்வு 

கொதிநீராவியின் விரிபயன் 

விரி வேலைப்பாடு 

பரிசோதனை 

வெடியல் 

வெடியலறை 

வெடி, அதிரி 

படவைத்தல் 

விரைவுக் கொதிகலன் 

விரி 

விரிபுயம் 

விரிமானி 

மிகுதியான 

வெளி அடைசுபலகை 

புறத்திருகு 
புறத்திருகுக் கருவி 
புறப்புரி
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- External vibrator 
Externally fired 

Extra fine pitch 

Extrapolate 

Extremities 

Extruded section 

Extrusion .. 

' Eye 
bolt .. 

F 

Fabric 

Fabricate .. 

Fabrication 

Facade 

' Face 

‘chuck 

” lathe .. 

“deft. 

mould 

' piece . 

plate .. 
~ plate coupling 

right .. 
shovel 

waling 
- Facia board 
" Facing 

brick 

machine 

' points 

sand 

stone 

’ walt 

ee 

ee 

புறவதிரி 
புறத்தெரித்த 
மிகைநுண்புரி 

புறச்செருகல் 
முனைகள் 

வெளித்தள்ளியகூறு 

வெளித்தள்ளல் 

கண் 

கண்தாழ். 

கட்பரிசை 

கம்பிவலை 

புனைதல் 

புனைவு 
முகப்பு 
முகம் 

முூகச்சக்கை 

முகக்கடைசலி 

முகம் இடமாக 

மூகமால் 

முகதீதுண்டு 

முகத்தகடு, முகச்சக்சை 

முகத்தகட்டு இணை 
முகம் வலமாக 

மூகச்சவள், முகத்துடுப்பு 
முகவணை 

முகப்பலகை 

முகமிடல் 

மூகமிடு அரிகல் 

மூகமிடு பொறி 

முகமிடு முனைப்புக்கள் 

முகமிடு மணல் 

முகமிடூ கல் 

முகமிடுஞ் சுவர்



Factor oe 

of safety க 

¥. A. D. (Free air delivered 

_ Fagot ai 

' ‘Fagoted .. =i 

scrap 

Fagoting .. 

Fahrenheit 

Failure .. 

Fair 

Fairbairn crane 

Fairland 

Fairlie engine 

Fall x 

block .. 

pipe 
Fallers 

Falling weight 

. weight test 

¢ False bottom 
: core .. 

key .. 

leaders 

roof .. 

water level 

Falsework 

Fan 

belt 

light 

bolt 

Fascine 

Fast coupling 

feed .. 

head .. 

pulley 
Fat paint .. 

Fathom 

ee 

ee 
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காரணி, (குணியம்) 

காப்புக்காரணி 

(கொ. சு. கா,) 

கட்டு 

கட்டாக்கய 

கட்டாக்கிய கழிவு 

கட்டாக்கல் 

பரனைற்று 
தவறல் 
மட்டமான 

பெயபேன் இரேன் 

நிலையான வழிகாட்டி 

பெயளீ எஞ்சின் 

வீழ்ச்சி 

வீழ்ச்சித் தொகுதி 
வீழ்ச்சிக்குழாய் 

வீழ்தாங்கெள் 

விமும் நிறை 

விழும் நிறைச் சோதனை 

பொய்யடித்தளம் 

பொய்யகணி 

பொய்ச்சாவி 

பொய்வழிகாட்டிகள் 

பொய்க்கூரை 

பொய்நீர்மட்டம் 

பொய்வேலை 

விசிறி 

விசிறிவார் 

விசிறிப்பலகணி 

விசிறி ௮ச்சாணி 

பசீன், கட்டியசட்டம் 

இறுக்கமான இணைப்பு 

விரைவான ஊட்டம் 

இறுக்கமான தலை 

விரைவுக்கப்பி 

கொழுப்புப்பூச்சு 

யாகம்
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Fatigue 

allowance 

limit 

of materials 

test 

Fats 2 fie 

Fatty oil .. 

F. D. (Forced Draught) 

Faucet 

Fault 

Feather 

edge 

Feathering board. 

float paddle 

screw 

Feed ais 

gear .. 

pipe .. 

pump 

rod 

screw... 

tank .. 

water 

water heater 

Feeder 

channel af 

head. 

Feeding a 

head a 

rod oe 

Feet ae im 

Felleniu’s circular arc method 

Felly 

Felspar 

Felt 

Felting 

Female gauge 

screw 

இளைப்பு 
இளைப்பு விடுபாடு 

இளைப்பு எல்லை 

திரவிய இளைப்பு 

இளைப்புச் சோதனை 

கொழுப்புக்கள் 

கொழுப்பெண்ணெய் 

வி. ஈ. (விசைத்த ஈர்வு) 

போசெந்று 

குற்றம், தவறு 
இறக்கை 

இறக்கை விளிம்பு 

இறக்கையீட்டுப் பலகை 

இறக்கையீட்டு மிதவைத் துடுப்பு 

இறக்கையீட்டுத் திருகு 
ஊட்டம் 

காட்டக்இயர் 

ஸாட்டு குழாய் 

ஊட்டுப்பம்பி 

ஊட்டு கோல் 

ஊாட்டுதிருகாணி 

ஊட்டத்தாங்க 

ஊட்ட நீர் 

ஊட்ட நீர் சூடாக்க 

ஊட்டி 

ஊாட்டிக்கால்வாய் 

ஊட்டி த் தலை 
ஊாட்டல் 

ஊட்டற்றலை 

ஊட்டுங் கோல் 

அடிகள் 

பெலனியசின் வட்டவின்முறை 

நேமி 

களிக்கல் 

கம்பளி 

கம்பவியிடல் 

பெண்ணளவுமானி 

பெண்சுரை



Fence 

Fencing in 

Fender... 

pile a 

post 

ட wall 

! “pet 

Ferrite 

Ferro concrete 

manganese க 

prussiate paper ois 

Ferrule 

Fertile 

Fertiliser .. ௦ 

Fetch . au 

Ferrocrete 

Ferruginous 

Fettling 

Fibre 

rope .. 

Fibrous iron a wa 

Fiddle drill has an 

Fiddler’s gear © we 

Fiducial line 

point 

Field book. . 

channel 

drain 

- magnet 

moisture equivalent 

of vision 

rivet .. 

sheet 

tape .. 

tube 

Figures of equivalent resistance 

Filament lamp 

File .. 

handle 
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வேலி 

வேலியிடல் 

மோதற்காப்பு 

மோதற் காப்பு முளை 

மோதற்காப்புத் தம்பம் 

மோதற்காப்புச் சுவர் 

இரும்புப் பற்றி 
பெரைற்று 

பெரோக்கொங்றீற்று 

பெரோ மங்கனீ* 

பெரோ பிரசியேற்றுத்தாள் 

பூண் 

செழிப்பு 

செழிப்பாக்க 

கொணர்வு 

பெசோடரீநற்று 

இரும்பு கொண்ட 
சீர்ப்படுத்துதல் 

தார் 

தார்க்கயிறு 

நாரிரும்பு 
பிடிற்றுறப்பணம் 
பிடிலரின் இயர் 

அடிப்படைக் கோடு 

அடிப்படைப் புள்ளி 

மண்டல வேடு, வெளிக்களவேடு 

மண்டலக்கால்வாய், வயல்வாய்க்கால் 

நில் வடிகான் 

மண்டலக் காந்தம் 

மண்டல ஈரலிப்புச் சமவலு 

பார்வை மண்டலம் 

களத் தறையாணி 

புலத்தாள் 

அளவு நாடச 
களக் குழாய் 

சமவலுத் தடையருவங்கள் 

இழைவிளக்குகள் 

அரம் 

அரக்கைப்பிடி, அரப்பிடி
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block 

Filings 

Filled bitumen 

rail 

Filler o 

joist floor 

metal 

rod 

Fillet 

weld... 

Fillngin .. 

Filter ae 

block 

material 

tank 

well .. 

Fin 

Final pressure 

setting time 

topoplan 

village plan 

Fine adjustment screw 

aggregate 

cold asphalt 

feed, 

grain .. 

grit (emery wheel) 

hard (emery wheel) 

metal 

pitch .. 

soft (emery wheel) 

teeth .. 

thread. 

Fineness modulus 

Finery 

oe 

அராவுதல் 

அராவற் கட்டை 

அராவு தூள் 

நிரவல் 

திரப்பிய பிற்றுமன், நிரப்பியஇயற்.றுக் 
கரம் 

நிரப்பிய தண்டவாளம் 

நிரப்பி 

திரப்பிவளைத் தளம் 

நிரப்பியுலோகம் 

இரப்புங் கோல் 

கக்கத்துண்டு 

கக்கத்துண்டு உரு9ணைப்பு 

திரப்புதல் 
வடிகட்டி 
வடிகட்டிக் டை 

வடிகட்டித்துண்டம் 
வடிகட்டித் திரவியம் 

வடிகட்டித் தாங்கு 
வடிகட்டிக் ஊணெறு 

செட்டை 

ஈற்றமுக்கம் 
ஈற்றிறுகு நேரம் 
ஈற்றிடத் திட்டப்படம் 

ஈற்றுக்கராமத் இட்டப்படம் 

தநுண்செப்பமாக்கற்றிருகு 

அுண்டிரள், மணல் 

அண் குளிர்நிலை அசுபாற்று, நிலக்8ல் 

நுண்ணூட்டம் 

ுண்மணி 

நுண்பொடியல் 

அண்வன்மை 

நுண்ணுலோகம் 

அுண்புரியிடை 

அண்மென்மை 

ுண்பல் 

அண் புரி 

நுண்மை மட்டி 

,திறமாக்க



Binger 

plate 

Final 

Finish 

Finished brick 

dimensions 

Finishing cut 

machine 

roll 

tool 

Fink truss 

Fir 

Fire bars 

box 

box crown 

box shell 

brick . 

brick arch 

bridge 

clay 

door 

flue... 

hardening 

hole 

hole ring 

place .. 

stone .. 

tube boiler 

Firedamp .. 

Firing 
chamber 

hole 

tool 

Hirm clay .. 

ground 

silt 

ttirmer tool 

First moment 

motion (shaft) 
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விரல் 

விரற்றகடு 

முடி 

முடிப்பு 
முடித்த அரிகல் 
முடித்த பரிமாணங்கள் : 

முடிக்கும் வெட்டு 
முடிக்கும் பொறி 
முடிக்குமுருள் 
முடிக்கும் கருவி 
பிங்குச் சட்டகம் 

பேர் (மரம்) 

இச்சட்டங்கள் 

இப்பெட்டி 

தீப்பெட்டிமுடி 
இப்பெட்டியோடு 

இயரிகல் 

இக்கல்வில் 

இப்பாலம் 

இக்களி 

இயடை வாயில் 

இபோக்க 

இமுறைவலிதாக்கல் 

இத்துளை 
இத்துளை வளையம் 

தீத்தலம் (அடுப்படி) 
இக்கல் 

இக்குழாய்க் கொதிகலன் 

கொள்ளிவாயு 

இயிடல் 

இயிடலறை 

இயிடுதுளை 
இயிடு கருவி 

உறுதியான களி 

உறுதியான நிலம் 

உறுதியான அடையல் 

உறுதிகூடிய கருவி 

முதற்றிருப்பு திறன் 
முதல் இயக்கம்
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Firth hardometer oa 

Fish-bellied girder 

Fish bolt .. 

joint .. 

ladder 

plate oe 

ois .. . ee 

screen se 

Fished joint a 

Fishtail bit 

bolt .. oe 

Fissure 

vein .. 

Fissured clay 

Fit a 

Fitter’s bench 

Fitting. 

shop .. 

Fixed beam 

centre 

crane 

cutters 

end .. 

eccentric 

expansion 

head 

needle survey 

pulley 
retaining wall 

-end moment 

Fixing moment 

Flag ws 

Flame box.. 

cutting 

furnace 

- 

ee 

பேது வன்மைமாவி 

மீன்வயிற்றுக்கேடர் 

அள்ளுதாழ் 

அள்ளுதகட்டு மூட்டு 
மீனேணி 

அள்ளுதகடு 
மீனெண்ணெய் 

மீன்றிரை 

அள்ளுதகட்டு மூட்டு 
மீட்டெடுத்தல், அள்ளுதகடமூட்டல் 
மீன்வாலலகு 

மீன்வால்தாழ் 

பிளவு 

பிளவு நாளம் 

பிளவுக்கவி 

பொருத்து 

பொருத்தியின் மீடம் 

பொருத்தல் 

பொருத்தற்சாலை 

நிலைப்படுத்தி வளை 
நிலையான மையம் 

நிலையான உரேன் 

நிலையான வெட்டிகள் 

நிலையான முனை 

நிலையான மையவகற்சி 

நிலையான விரி 

நிலையான தலை 

நிலையான ஊசியளவீடு 

நிலையான கப்பி 

நிலையான குறட்டுச்சுவர், நிலை அணை 
சுவர் 

நிலையான முனைத் திருப்புதிறன் 
நிலையாக்குந் திருப்புதிறன் 
நிலைப்பாடு 

கொடி, பட்டம் 

சுவாலைப்பெட்டி 

சுவாலை முறைவெட்டல் 

சுவாலை உலை



Flame hardening 

plate 

Flange 

~ rail 

washer 

Flanged beam 

bend 

chuck 

coupling 

girder 

joint 

nut 

pipe 
rail 

seam 

socket 

spigot 

wheel 

Flanging .. 

machine 

Flanks =. 

Flap door .. 

trap . 

valve... 

Flared column head 

Flask 

Flat 7 

arch .. 

bar iron 

bit tongs 

bottomed rail 

file 

gouge 

jack .. 

pointing 

rammer 

rope .. 

slab .. 

oo 
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சுவாலைமுறைவலிதாக்கல் 

சுவாலைத்தகடு 

சடை, செவி 

சடைத்தண்டவாளம் 

சடைத்தகட்டுப்பூண், சடை அடைசல் 

சடை வளை 

சடை வளைவு 

சடைச்சக்கை 

சடை இணை 

சடைக்கேடர் 

சடைழூட்டு 

சடைச்சுரை 

சடைக்குழல் 

சடைத்தண்டவாளம் 

சடைமடிப்பு 
சடைக்குதை, சடைக்குளசு 

சடைக்கழுந்து (௪டைக்கூம்பல்) 

சடைச்சில்லு 

சடையிடல் 

சடையிடும் பொறி 

புடைகள் 

சிறையடி கதவு 
சிறையடி. பொறி 

சிறையடி வால்வு 

மேற்பரந்த நிரற்றலை 

குடுவை 

குட்டை 

கட்டைவில் 

ட்டைச்சட்டவிரும்பு 

குட்டையலகுச் சாவணம் 

தட்டையடிக் தண்டவாளம் 

குட்டையரம் 

தட்டை நகவுவி 

கட்டையாக்கு 

தட்டைப் பொருத்து 

தட்டைமொங்கான் 

தட்டைக் கயிறு 

தட்டைப்பட்டம்



106 

Flats - 

Flattened strand rope 

Flaw 

Flax oF 

Flemish bond 

Flesh side . . 

Flexible ball coupling 

coupling 
crank shaft 

hose 

pavement 

wall 

Filexure 

Flexural rigidity 

Flint or 

¥Flitch plate 

Float ன 

and sink test 

board 
cut file 

gauge 

switch 

Floatation 

Floating crane 

derrick 

dock 

foundation 

harbour 

pipeline 

Flocculation 

Flogging chisel 

Flood es 

absorption 

channel 

detention 

level 

lift .. 

storage 

மாடி 

தட்டைப்புரிக்கயிறு, இழைக்கயிறு 

நவை 

பட்டுச்சணல் 

பிளெமிசுக்கட்டு 

2ஊன்பக்கம் 

வளையத்தக்கக் குண்டிணைப்பு 

வளையத்தக்க இணைப்பு, உவளிணைப்பு, 

வளையத்தக்க சுழற்றித் தண்டு 
வளையத்தக்க நெளிகுழாய் 

வளையத்தக்க பாவதர், உவள்சுவரா் 

வளையத்தக்க சுவர் 

வளையல், துவள்வு 

வளையல் விறைப்பு 

பிளிந்து, இக்கல் 

பொருத்துதகடு, பிளிச்சு,த் தகடு 

மிதவை, மிதத்தல் 

மிதப்பாழ்த்துமுறைச் சோதனை 
மிதவைப்பலகை 

மிதப்பு வெட்டரம் 

மிதவைமானி 

மிதவையாளி, மிதவைச்சுவிச்சு 

மிதப்பு 

மிதக்குங்கரேன் 

மிதக்குந் தெரிக்கு 
மிதக்குங் கலத்தானம் 

மிதக்கும் அத்திவாரம் 

மிதக்குந்துறைமுகம் 

மிதக்குங் குழற்றொடை 
Barone 

சிம்பாக்குமுளி 

வெள்ளம் 

வெள்ளமகப்படுத்தல் 

வெள்ளக் கால்வாய் 

வெள்ளத் தடுப்பு 

வெள்ள மட்டம் 

வெள்ள எழுப்பம் 

வெள்ளச் சேமம்



Floor ௮ 

plate 

rest .. 

slab .. 

Flotation .. 

agent 

Flour of sulpher 

Floury soil 

Flow 

curve 

gate .. 

index 

lines .. 

meter 

net .. 

table test 

Flowage damage 

Flowing metal 

Fluctuation 

flue ee 

bridge. . 

gas 

plates 

surface 

tube .. 

Fluid 

compressed steel 

friction 

pressure 

resistance 

Fluidity 

Flume 

Fluor spar 

Fluorescent screen 

Flush bolt 

system 

topped 

Flushing 

charge 
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தளம் 

தளத்தகடு 
தளத்தாங்கல் 

தளப்பட்டம் 

மிதப்பு 

மிதப்புக்கருவி 

கந்தகமா 

மாமண் 

பாய்ச்சல் 

பாய்ச்சல் வளையி 

பாய்ச்சற்படலை 

பாய்ச்சற் சுட்டி 

பாய்ச்சற் கோடுகள் 

பாய்ச்சன்மானி 

பாய்ச்சல் வலை 

பாய்ச்சல் மேசைச் சோதனை 

பாய்வுச்சேதம் 

பாயுமுலோகம் 

களம்பல் 

போக 

போகூப்பாலம் 

போக்கிவாயு 

போக்கத்தகடுகள் 

போகப் பரப்பு 

போக்கக் குழாய் 

பாய்பொருள், பாய்மம்,. பாயம் 

பாய்பொருளமுக்கய உருக்கு 

பாயவராய்வு 

பாயவழுக்கம் 

பாயத்தடை 

பாய்தன்மை 

பாய்கான் 

புளோர்க்களிக்கல் 

புளோரொளிர்வுத்திரை 

மட்டவச்சாணி 

அலசிவீசுந்தொகுதி 

மட்டமான மூடியுடைய: 

அலசுதல் 

அலசிலீசுமேற்றம்
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Flute 

Fluted reamer 

Flux 

Fly 

cutter 

nut 

press .. 

wheel .. 

Foam cock 

collector 

Foaming 

Focal point 

Focus 

Follower 

Followiug edge 

joints 

steady 

Fondu 

Foot sis 

block .. 

board 

brake 

bridge 

drill 

lathe 

lever .. 

piece .. 

plate . 

pound 

run 

step .. 

step bearing 

ton 

valve .. 

way 

Force 

fit 

pump 

செதுக்கணி, பீலி 

செதுக்கணியகற்கியசக்கி 

பாயம், இளகி 

பறந்தோடி 
பறந்தோடி வெட்டி 

பறந்தோடிச் சுரை 

பறந்தோடியமுக்க 
பறந்தோடிச்சில்லு, விசையாள்சில்லு 

நுரைச்சேவல் 

அுரைதிரட்டி 
அரைத்தல் 
குவியப்புள்ளி 

குவியம் 

தொடரி 

தொடரும் விளிம்பு 

தொடரும் மூட்டுக்கள் 
தொடரும் உறுதியாக, 

பொண்டு 

அடி 

அடிக்கட்டி 
மிதிபலகை 

மிதிதடுப்பு 
நடைபாலம் 

மிதித்துறப்பணம் 

மிதிக்கடைசலி 

மிதிநெம்பு 
மிதி துண்டு 
மிதி தகடு 
அடி இறாத்தல் 
அடியோட்டம் 

மிதிபடி 

மிதிபடிப்போதிகை 

அடி தொன் 

அடி வால்வு 

நடைவழி 

விசை 

விசைப்பொருத்தம் 

விசைப்பம்பி



Forced draught 

lubrication 

vibration 

Fore carriage லக oe 

gear eocentrio aa we 

observation . 5% 

plane 

plate . as 

sight as a 

Forebay 

Forehearth 

Foreman 

Forge ae 

crane 

rolls 

scales 

test . #8 se 

train 

welding .. 5 

Forgeability 

Forged scrap 

work 

Forging 

machine 

press 

Fork 

chuck 

lift truck 

Forked connecting rod 

end.. 

Form 

lining 

stop 

Formation 

level 

Former 

Formula 
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விசைத்த ஈர்வு 

விசைத்த மச$&டூ 

விசைத்த அதிர்வு 

முன்வண்டி 

முன்சியர் மையவகற்கி 

- முன்நோக்கல் 

முன்சீவுளி 

மூன்தகடு 

முன்னோக்கு 
முன்விரிகுடா 

முன்னடுப்பு 

தலையாள் 

காய்ச்சியடி த்தல் 

காய்ச்சியடிப்புக் சரேன் 

காய்ச்சியடிப்புருள் 

காய்ச்சியடிப்புச் செதில் 

காய்ச்சியடிப்புச் சோதனை 

காய்ச்சியடிப்புத்தொடர் 

காய்ச்சியடித் இணைத்தல் 

காய்ச்சியடி த்தற்றகவு 

காய்ச்சியடி த்தற் கழிவு 

காய்ச்சியடி த்தல் வேலை 

காய்ச்சியடி த்தல் 

காய்ச்சியடிக்கும் பொறி. 

காய்ச்சியடிக்கும் அமுக்கி 

கவர் 

கவர்ச் சக்கை 

கவருயர்த்திப் பாரவண்டி 

கவருள்ள தொடுக்குங்கோல் 

கவர் முனை 

மால், படிவம், உருவம் 

மாற்படல் 

மால் தாங்க 

உருவாக்கம் 

உருவாக்க மட்டம் 

உருவாக 

சூத்திரம்
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Fortin’s barometer 

Forward eccentric 

gear ve as 

Fottinger’s hydraulic 

transmitter 

Found 

Foundation an a 

bolt ae ன 

oylinder a ee 

failure 

pier os oe 

ring 

Foundry 

crane os “a 

ladle ar oe 

mould 

pig ae oe 

pit ‘ite ws 

sand 

stove 

Four cutter machine 

cylinder engine 

log sling 

stage compression 

way cock 

Fourier’s theorem 

Fourneyron turbine 

Foxey 

Fox’s corrugated tube 

Foxtail 

FE. P. (Freezing point) 

¥F. P. M. (Feet per min) 

F. P. 8. (Feet per sec.) 

Fraction 

Fractional horsepower motor 

pitch 

sampling 

Fracture .. 

போற்றினின் பாரமானி 

முன்முக மையவகற்க 

முன்முகக்யேர் 

போற்றிங்கரின் நீர்முறைச் செலுத்தி 

அத்திவாரமிடுதல் 

அத்திவாரம் 

அத்திவாரத்தாழ் 
அத்திவார உருளை 
அத்திவாரம் தவறல் 

அத்திவாரத் தூண் (துறைப்பாலம்) 

அத்திவார வளையம் 

மாற்சாலை 

மாற்சாலைக்றேன் 

மாற்சாலை அகப்பை 

மாற்சாலை மால் 

மாற்சாலைப் பன்றியிரும்பு 

மாற்சாலைக் குழி 

மாற்சாலை மணல் 

மாற்சாலைக் கனலடுப்பு 

நாலு வெட்டிப் பொறி 

நாற் சிலின்டர் எஞ்சின் 

நாற்கால் தூக் 

நாலுநிலை அமுக்கம் 

நாலுவழிச் சேவல் 

பூரியரின் தேற்றம் 

பூணிரன் சுழல்சக்கரம் 

குறையுள்ள 
பொக்சின் அலையுருக் குழாய் 

நரி வால் 

௨. நி. (உறைநிலை) 

(நிமிடத்துக்கு அடி.) நி. ௮. 
செ. ௮. (செக்கனுக்கு அடி) 

பின்னம் 

பின்னப் பரிவலு மோட்டர் 

பின்னப் புரியிடை 

பகுதிமுறை மாதிரிபார்ததல் 

முறிவு



Fragmental rock 

Frame 

saw 

weir 

“Framed dam 

‘ramework 

Fraroing 

Francis turbine 

Franki pile 

Frazing 

Free air 

board 

burning coal 

end 

fit 

flow .. 

haul .. 

piston compressor 

piston gas engine 
retaining wall 

sand .. 

vibration 

water .. 

Freeway 

Freewheel . . 

Freezing point 

French chalk 

curve 

drain 

horse power 

truss 

Frequency 

Fresh air . 

water 

ng 

Friction 

axis 

back gear 

111 

துண்டுப்பாறை 

சட்டம் 

சட்டவாள் 

சட்டக் கலிங்கல் 

சட்டமிட்ட அணை 

சட்டப்படல் 

சட்டம் 

பிரான்சசுச் சுழலி 

பிராங் முளைக்குற்றி 
சிம்புநீக்கல் 

சுயாதீனக் காற்று 

இல்லிடம் 

சுயாதீனமாய் எரியும் நிலக்கரி 

சுயாதீன முனை 

சுயாதீனப் பொருத்து 

சுயாதீன (தடையில்லாப்) பாய்ச்சல் 

சுயாதீன உய்ப்புத் தூரம் 

சுயாதீன முசல நெருக்கி 

சுயாதீன முசல வாயு எஞ்சின் 

சுயாதீன அணைசுவர் 

சுயாதன மணல் 

சுயாதீன அதிர்வு 

சுயாதீன நீர் 

சுயாதீன வழி 

சுயாதீன சக்கரம் 

உறைநிலை 
பிரான்சுச் சோக்கு 

பிரான்சு வளையி 

பிரான்சு வடிகான் 

பிரான்சுப் பரிவலு 

பிரான்சுச் சட்டகம் 

மீடிறன் 
நல் காற்று 
நன்னீர் 

செதுக்கல் 

உராய்வு 

உராய்வச்சு 

உராய்வுப்பின்சயர்
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Friction block 

brake 

elntch 

coupling 
disc 

gearing 

head 

horse power 

hoist 

metal 

motion 

of motion 

of repose 

pile 

ring 
roller 

wheel ee oe 
strap brake a 

Frictional gearing oe ee 
resistance 

soil 

Fringe water 

Frog 

rammer 

Front elevation 

end equipment os 

Frost 

boil 

heave 

Frosting 

Froth flotation 

Froude number 

Frostum 

f. s. (factor of safety) 

Fuel 

Fulcrum .. 

plate 

Full a 

bore .. 

உராய்வுப்பிண்டம் 

உராய்வுத் தடுப்பு 
உராய்வுப் பிடி 

உராய்வு இணை 

உராய்வுத் தட்டு 
உராய்வுக் சயர்த்தொகுதி 

உராய்வு நிரல் 

உராய்வுப் பரிவலு 

உராய்வு உயர்த்த 

உராய்வுலோகம் 

உராய்வு இயக்கம் 

இயக்க உராய்வு 

படுக்கை உராய்வு 

உராய்வு முளைக்குற்றி 
உராய்வு வளையம் 

உராய்வு உருஸி 

உராய்வு சக்கரம் 

உராய்வு வார்த்தடுப்பு 

உராய்வுக் சியர்த்தொகுத 

உராய்வுத் தடை 

உராய்வு மண் 

ஓரநீர் 

தவளை 

தவளை மொங்கன் 

முகப்பேற்றம் 

மூகப்புமுனைத் தளபாடம் 
உறைபனி 

உறைபனிக் கொப்புளம் 

உறைபனிப்புடைப்பு 

உறைபனியுருக்கொடுத்தல் 
அுரை மிதப்பு 
புருட்டு எண் 
முண்டம் 

கா/கா (காப்புக்காரணி) 

எரிபொருள் 

சுழலிடம் 

சுமலிடத்தகடு 

நிரம்பிய 

திசம்பிய தொளை



Full cell process 

gate 

gear .. 

load 

shrouding 

size. 

thread 

tide cofferdam 

waterway 

nut . 

way 

Fullering 

tool 

Fuller’s earth 

Fully divided scale 

fixed 

Fundamental! circle 

Funicular railway 

Furnace 

bar 

grate 

hoist 

lining 
shell 

tube 

Furring up 

Furrowing 

Funnel 

Fuse 

Fusibility 

Fusible alloy 

. plug 

Fusing point 

Fusion face 

welding 
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நிரம்பிய கலன் முறை 

முழுப்படலை 

முழுக் கியர் 

முழுச்சுமை 

மூழுச்சுரை 
மூழுமறைப்பு 

முழுப்பருமன் 

முழுப்புரி 
முழுவற்றுப் பெருக்குப் பெட்டியணை 

முழுநீர்வழி 
முழுவழி 
நிரம்பல் 

நிரம்பற் கருவி 

புல்லர் மண் 

முற்றாய்ப்பிரித்த அளவுகோல் 

மூற்றாய் நிலைப்படத்திய 
அடிப்படை வட்டம் 

வடத் தண்டவாளப்பாதை 

உலை 

உலைச்சலாகை 

உலைக்கிராது 

உலையுயர்த்தி 
உலைப்படல் 

உலையோடு 

உலைக்குமாய் 

பொருக்குப் பிடித்தல் 

சாலிடல் 

புனல் 

உரு, இரி 

உருகு தகவு 
உருகுதகவுக் கலப்புலோகம் 

உருகுதகவுச் செரு 

உருகுநிலை 
உருகன்ழுகம் 

உருகன்டுறையிணைப்பு
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G 
G.A. (Grate area) 

Gab 

lever .. 

Gabion 

Gable 

roof . 

wall . 

Gad 

Gager 

Gagger 

Gain 

Gale 

Galena 

Gallery 

Gallon 

Galloway boiler 

tube 

Galvanic action 

Galvanize .. 

Galvanised iron 

Galvanising 

Gamboge .. 

Gamma iron 

rays 

Gang 

mill .. 

mould 

saw 

Ganger 

Gangue 

Ganister 

Gantry 

crane 
girder 

Gap 

bed... 

bridge 

gauge .. 

இ.ப. (ரோதிப்பரப்பு) 

கொளு 

கொளு நெம்பு 

குடம்பை, கற்கூடு 

கேவல் 

கேவற் கூரை 

கேவற் சுவர் 

குற்றாப்பு 
நேராக்குவோன் 

பிடிகள் 

நயம் 

புயல் 

கலீனா 
கலரி, மார்க்கம் 

கலன் 

கலோவேக் கொதிகலன் 

கலோவேக் குழாய் 

கல்வானித் தாக்கம் 

கல்வனைசுப் படுத்துதல் 

கல்வனைசுப்படுத்திய இரும்பு 

கல்வனைசுப்படுத்துதல் 

கம்போசு 

காமா இரும்பு 

காமாக் கதிர்கள் 

கும்பல் 

கும்பல் மில் 

கும்பல் மால் 

கும்பல் வாள் 

கண்காணி 

அசாரம் 

கனித்தர் 

சட்டகம் 

சட்டகக் இரேன் 

சட்டகக் கேடர் 

இடைவெளி 

'இடைவெளிக்$டை 

இடைவெளிப்பாலம் 

இடைவெளி மானி



Gap graded aggregate 
lathe .. 

Garland 

Gas = 

carburizing 

coal .. 

coke 

drainage 

engine 

explosion 

furnace 

ignition 

indicator 

lift 

pliers .. 

port 

producer 

pump .. 

regenerator 

show 

stock and dies 

thread 

tongs .. 

tubing 

turbine 

welding 

Gaseous fuel 

mixture 

steam 

Gasket 

Gate es 

chamber 

crest .. 

valve .. 

Gathering ground 

Gauge 

cock 

door 
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இடைவெளிதரப்படுத்திய திரட்டு 

இடைவெளிக்கடைசலி 

மாலை 

வாயு 

வாயுமுறை காபனேற்றம் 

வாயு நிலக்கரி 

வாயுக்கற்கரி 

வாயு வடிகான் 

வாயுவெஞ்சின் 

வாயு வெடித்தல் 

வாயுவுலை 

வாயு பற்றல் 

வாயு காட்டி 

வாயு உயர்த்தல் 

வாயுக்குமாயிடுக்க 

வாயுத்துவாரம் 

வாயுவாக்கி 

வாயுப்பம்பி 

வாயுமின்பிறப்பாகீ? 

வாயு காட்டல் 

வாயுப்புரியச்சுங்கூடும் 

வாயுப்புரி 

வாயுக்குறடு 

வாயுக்குழாய் 

வாயுச் சுழலி 

வாயுமுறை உருணைத்தல் 

வாயுவெரிபொருள் 

வாயுக்கலவை 

வாயுக்கொதிநீராவி 

இணைப்பிறுக்க 

படலை 

படலையறை 

முடிப்படலை, படலைமுடி 

படலை வால்வு 

சேர்க்கை நிலம் 

மானி 

மானிச் சேவல் 

மானிக் கதவு
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Gauge glass 

length 

plate 

rod .. 

Gauging machine 

station 

Gaussian curve 

Gauze 

G-—clamp 

Gear 

box 

cutter 

cutting 

wheel 

Geared brace 

chuck 

engine 

fly wheel 

hand drill 

head stock 

ladle 

pump 
Gearing 

chain 

down 

Geat 

Gedge’s metal 

Geiger counter 

Gel 

Gelatine explosive ‘ 

method of borehole surveying 

Gem gravel 

General joiner 

Generating circle 

gear cutting machine 

surface 

மானிக்கண்ணாடி 

அளவைத் துண்டு 

மானித்தகடு 

மானிக் கோல் 

அளவிடூ பொறி 

அளவிடுதானம் 

கெளசின் வளைகோடு 

இழைவலை 
பிடி 

கியர் 

இயர்ப்பெட்டி 

Butt வெட்டி 

இயர் வெட்டுதல் 

Qué சில்லு 

இயரிட்ட துளைகருவி 

சியரிட்ட சக்கை 

இயரிட்ட எஞ்சின் 

கியரிட்ட பறப்புச் சில்லு, விசையாள் 

சில்லு 
இியரிட்ட கைத்துறப்பணம் 

இயரிட்ட தலைத்துண்டம் 

கியரிட்ட அகப்பை 

இயரிட்ட பம்பி 

இயரிடல் 

இயர்ச்சங்கிலி 

சியரிட்டூத் தாழ்த்துதல் 

படலை 

கெட்சின் உலோகம் 

கைகர் எண்ணி, ௪. 

செல் 

செலற்றின் வெடி 

குடைதுளையளவிடும் செலற்றின்முறை 

இரத்தினப் பரல் 

பொது மூட்டு 

பிறப்பாக்கும் வட்டம் 

பிறப்பாக்கும் இயர் வெட்டும் பொறி 

பிறப்பாக்கும் பரப்பு



Generator .. 

Gelignite 

Geodesy 

Geological map 

Geometrical mean 

progression 

Geophysical-prospecting 

Geophysics 

Geotechnical process 

Geothermal gradient 

Giant 

Gib oi 

and cottar 

headed key 

Gibbet 

Giffard’s injector 

Gilding metal 

Gimbal joint 

_ Gimlet 

Gimp nail .. 

Gin 
block 

pulley 

Girard turbine 

Girder 

bridge 

stay 

Girt 

Girth 

Git 

Give 

and take lines 

G. L. (Ground level) 

Glacial rock 

Glacier 

Glacis 

Gland 

bolt 

cook 
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பிறப்பாக்கி 

செலிக்னைற்று 

புலிப்பாத்தியல் 

புவிவாலாற்றுப்படம் 

பெருக்கலிடை 

பெருக்கல் விருத்தி 

புவிப்பெள திகவியலாய்வு 

புவிப்பெள தகவியல் 

புவித்தொழில் நுட்பமுறை 
புவிவெப்பப் படித்திறன் 

அரக்கன் 

முடியாணி 

முடியாணியும் ஆப்புச்சாவியும் 

முடித்தலைச்சாவி 
தூக்கு சட்டம் 

இபாட்டின் உட்பாய்ச்சி 

முலாமிடுமூலோகம் 

தன்சாய்வு மூட்டு 

சிறுதமரூசி 

சிம்பாணி 

சின் 

சின்கப்பித்தொகுதி 

சின் கப்பி 

சிராட்டுச் சுழலி 

கேடர் 

கேடர்ப்பாலம் 

கேடர் நிறுத்தி 
பரிதி 

பரிதி 

படலை 

விடுதல் 

கொடுத்து வாங்குங் கோடுகள் 

நி. ம. (நிலமட்டம்) 

இமப்பாறை 

இமவாறு 

சிறுசரிவு 

ஒழுக்கடை 

ஒழுக்கடைத்தாழ் 
ஒழுக்கடைச் சேவல்
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Glass we 

barrel pump 

gauge 

paper 

papering machine 

paper rubber 

Glazed pig 

Glazing 

Glenboig brick 

Globe valve 

Glory hole spill 

Glue 

cement 

heater 

pot 

Gluing 

Glut 

Glutting 

Glycerine .. 

Gneiss 

Go-devil 

Gold amalgam 

dredger 

; anning 
sluicing 

Goliath crane 

Goniometer 

Go out 

Goose neck 

Gorge 

Gouge 

bit .. 

slip .. 

Governor .. 

arm 

ball 

cut off 

sleeve 

கண்ணாடி 
கண்ணாடிக்குழாய்ப்பம்பி 

கண்ணாடி மானி 

கண்ணாடித்தாள் 

கண்ணாடித்தாளிடும் பொறி 

கண்ணாடி த்தாள் உரோஞ்சி 

மெருஉட்ட பன்றியிரும்பு 

மெரு9டுதல், கண்ணாடியிடுதல் 
இளன்போூ அரிகல் 

கோள வால்வு 

முள்ளிப்பூக் கலிங்கு, குழாய்வாய்வடி 

ஊன்பசை 

ஊான்பசைச் சீமந்து 

ஊேன்பசைச் சூடாக்க 

ஊன்பசைப் பானை 

ஊன்பசையொட்டு 

சளற்று 
தெவிட்டல் 

இளிசரீன் 

OBS 
போக்குகட்டை 

பொன்னமல்கம் 

பொன்வாரி 

பொன்தட்டூவழிதல் 

பொன்மடைவழியாய்தல் 

கோலியாத்துக் சரேன் 

கோணமானி 

வெளிப்போக்க 

வாத்துக் கழுத்து 

இடுக்கு 
நகவுளி 
நகவுளி யலகு 
நகவுளி நறுக்கு 
ஆளி 
ஆளிப் புயங்கள் 

ஆளிக் குண்டு 

ஆளித்துண்டிப்பு 
ஆளியுறை



Governor spindle 

valve gear 

Government channe! 

Grab ் 

bucket 

sapling 
Grade ae 

Graded aggregate 

filter 

sand 

Grader 

Gradient 

of equal traction . 

post 
Gradienter. . 

Grading 

curve 

instrument 

Gradiometer 

Gradual load 
Graduation 

Grain . 

roll 

side 

size classification 

tin .. 

Gram 

Gramme 

Granite 

Grano e 

Granolithic 

Granular iron 

stabilization 

Granulated copper 

Granulator 

Graph 

Graphic method 

statics 

119 

ஆளிக்கதிர் 

ஆளிவால்வுக்கயர் 

அரசாங்கக்கால்வாய் 

அள்ஸி 

அள்ளு வாளி 

அள்ளிமாதிரியிடல் 

ப்டி 

தரப்படுத்திய திரட்டு 

தரப்படுத்திய வடிகட்டி 

தரப்படுத்திய மணல் 

படிப்படுத்தி 
படி.த்திறன் 
சமவீர்ப்பின் படி.த்திறன் 

படித்திறன் தம்பம் 
படி.த்திறன் காணி 
தரப்டடுத்துதல், படிப்படுத்துதல் 
தரப்படுத்தல் வளைகோடு 

படி.த்திறன் கருவி 
படித்திறன் மானி 
படிமுறைப்பாரம் 

அளவுகோடு 

மணி 

மணியுருள் 

மணிப்பக்கம் 

மணிப்பருமன் பாகுபாடு 

மணிவெள்ளீயம் 

இராம் 

சராம் 

இரனைற்று, கருங்கல் 

இரானோ 

சரானோலிதிக்கு 

சிறுமணியிரும்பு 
மணிமுறையுறுதியாக்கல் 
சிறுமணியாக்கிய செம்பு 

மணியாக்க 

வரைப்படம் 

வரைப்படமுறை 

வரைபடநிலையியல்
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Graphical solution 

Graphite 

carbon 

Grapnel 

Grappel 

Grapple 

Grass 

Grate 

area 

bars 

surface 

Graticule .. 

Grating 

Gravel 

pump 
Graver 

Gravimeter 

Graving dock 

Gravitational 

methods of prospecting .. 
water 

Gravity 

arch dam 

conveyor 

correction 

dam 

feed 

main (pipe line) 

plane 

retaining wall 

scheme 

water 

wheel 

wind 

Grease ல 

axle box 

box 

cock 

cup * 

வரைப்படமுறைத்தீர்வு 

இரபைற்று, காரீயம் 

கிராபைற்றுக்காபன் 

கெளவி, சிறுநங்கூரம் 

கெளவி 

கெளவி 

புற்பதித்தல் 
சிராதி 

இராதிப்பரப்பு 

இராதிச் சட்டங்கள் 

இராதிப்பரப்பு 

சதுரங்கம், வலையுரு 

அளியடைப்பு 

பரல் 

பரற்பம்பி 

செதுக்க 

ஈர்ப்பு மானி 

தொடூுகலத்தானம் 

ஆய்வு நீர் ஈர்ப்பு முறைகள் 

புலியீர்ப்பு 

புவியீர்ப்பு வில்லணை 

புவியீர்ப்புக்கொண்டுசெல்லி 

புவியீர்ப்புத் திருத்தம் 
புவியீர்ப்பணே 

புலிமீர்ப்பூட்டம் 

புவியீர்ப்புக் குமாய்த்தொடர் 

புவியீர்ப்புத்தளம் 

புவியீர்ப்பு அணைசுவர் 

புலியீர்ப்புத் இட்டம் 

புவியீர்ப்பு நீர் 

புலியீர்ப்புச்சில்லு 
புவியீர்ப்புக் காற்று 

கொழுப்பு 

கொழுப்பு அச்சுப்பெட்டி 

கொழுப்புப்பெட்டி 

கொழுப்புச் சேவல் 

கொழுப்புக்ண்ணம்



Grease gun 

trap 

Greasy steam 

3reathead shield 

3reen coal 

heart 

sand 

sand moulding sf = 

wood — a8 9௫ 

Gray copper ore 

iron ai ee 

Gribble 

Grid 

bearing 93 oe 

Gridiron valve 

foundation ih wa 

Grinder 

. Grinding 

clamp 

in 

line 

machine 

rest 

wheel 2 க 

Grindstone 

truer 

Grip a 

length 

ebuck 

Grit 

blasting 

chamber 

stone .. 

Gritter 

aritting 

material 

Groin 

Gromet washer 
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கொழுப்புத் துவக்கு 

கொழுப்புப்பொறி 

கொழுப்புச்சேர் கொதிநீராவி 

கிரேற்றெட்டு பரிசை 

பச்சை நிலக்கரி 

கரீனாட்டு (மரம்) 

பச்சைமண் 

பச்சைமண் மாலீட 

பச்சை மரம் 

நீரைச் செப்புத்தாது 

நரை இரும்பு 
இரிபிள் 

நெய்யரி 

நெய்யரிப் போதிகை 

நெய்யரி இரும்பு வால்வு 

ராதி அத்திவாரம் 

அரைகருவி 

அரைத்தல் 

அரைக்கும் பிடி 

அரைத்துப் பொருத்துதல் 

அரைத்தற் கோடு 

அரைக்கும் பொறி 

அரைத்தற்றாங்கி 
அரைக்கும் சில்லு 

அரை கல் 

அரைகல் பொளி கருவி 

பிடிப்பு, பற்றி 

பிடிப்பு நீளம் 

பிடிப்புச் சக்கை 

பொடியல் 

பொடியலூதை பிடித்தல் 
பொடியலறை 

பொடியற் கல் 

பொடியலாகஇ 

பொடியலிடல் 

பொடியலீட்டூத் திரவியம் 

கவட்டை 

கந்தரத் துணைப்பூண், கந்தர அடைசல்
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Grommet 

Grooving .. 

saw 

Gross duty of water 

error 

diversion requirement 

indicated horse power 

mistake 

pressure 

section 

Ground 

beam 

floor 

frame 

level 

line 

movement 

prop 

water 

water lowering 

wheel 

Grouped safety valve 

Grout 

hole 

in cement 

box 

curtain 

pan.. 

Grouted macadam 

Grouting 

machine 

method 

Groutnick .. 

Groyne 

Grub axe .. 

screw 

Grummet .. 

washer 

கந்தரம் 

கதுவாளித்தல் 

தவாளிக்கும் வாள் 

மொத்த நீர்க் கடப்பாடு 

பெரும் வழு 

மடைமுகம் திருப்பத் தேவை 

காட்டப்பட்ட மொத்தப் பரிவலு 

மொத்த வழு 

மொத்த வமுக்கம் 

மொத்தவெட்டு 

தரை, பதிதுண்டு 

துரைவளை 

தரைத்தளம் 

தரைச்சட்டம் 

கதுரைமட்டம் 

தரைக்கோடு 

குரையசைவு 

தரைமுட்டு 

தரைநீர் 

தரைநீரிறக்கல் 

தரைச்சில்லு 

தொகுத்த காப்பு வால்வு 

கூழ் 
கூழ்த்துவாரம் 

சீமந்துக் கூழ் 

கூழ்ப்பெட்டி 

கூழ்த்திரை 
கூழ்ச்சட்டி. 

கூழிட்ட மக்கடம் 

கூழிடல் 

கூழிடும்பொறி 

கூழ்மு-ற 
கூழ்ப்பிடி 

தடைக்கட்டு 

டக் கோடரி 

&டப்புரியாணி, புதைசுரை 

கந்தரம் 

கந்தரத் துணைப்பூண், கந்தர அடைசல்



Guard 

. lock 

plate 

post 

rail 

stone 

strap 

Gudgeon 

pin 
- Guide 

bar .. 

block 

bracket 

frame 

iron 

pile .. 

plate 

pulley 
rail 

rod . 

runner 

screw 

screw stock 

Quilletine Shear 

Guillet a 

Saw .. 

teeth 

Gulleting .. 

Gulley 

sucker 

‘rap 

Gumming .. 

Gun . 

metal 

Gunite 

Guniter’s chain 

Gusset 

patle 

stay 
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காவல் 

காவற்டூட்டு 

காவல் தண்டவாளம் 

காவற்றம்பம் 

காவற்சராதி 

காவற்கல் 

காவல் நாடா 

கட்சன் 

கட்சன் ஆணி 

வழிகாட்டி 

வழிகாட்டிச் சலாகை 

வழிகாட்டித் துண்டம் 

வழிகாட்டித் தாங்குமுனை 

வழிகாட்டிச் சட்டம் 

வழிகாட்டி இரும்பு 
வழிகாட்டி. முளைக்குற்றி 
வழிகாட்டித் தகடு 

வழிகாட்டிக் கப்பி 

வழிகாட்டிச் சலாகை 

வழிகாட்டிக் கோல் 

வழிகாட்டி, ஓடி 
வழிகாட்டித் திருகு 
வழிகாட்டித்திருகு, அச்சுக்கூடு 

இலெற்றின் கொய்கருவி 

கழுந்து 
கமுந்து வாள் 

கமுந்துப் பல் 

கழுந்திடல் 
கான்குழி 

கான்குழியுறிஞ்சி 
கான்குழிப்பொறி 

பசைகொள்ளல் 

துவக்கு 
துவக்குலோகம் 

துவக்காற் பதித்தல் 

கந்தரின் சங்கலி 

கக்கம் 

கக்கத் தட்டு 

கக்க நிறுத்தி
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Gust of wind 

Gut band .. 

Gutermuth valve 

Gutta percha 

Gutter 

Guy 

derrick 

rope 

Gypsum 

deposit 

Gyration .. 

Gyratory breaker 

Gyroscope 

Gyroscopic compass 

stabiliser 

Gyrostat 

H 

Hack hammer 

saw 

sawing machine 

Hacking 

Hade 

Haematite 

Hair compass 

side 

Half blind hole 

centre 

crossed belting 

hour rating 

joist 

lap coupling 

lap hole 

lap joint 

காற்று உந்தல் 

கற்றமத்து வால்வு 
கற்றா பேச்சா, வச்சிரம் 

பீலி, சாக்கடை, எமச்சேக்கை 

ஆதரம், ஆளி 

ஆதரத்தெரிக்கு 
ஆதரக்கயிறு, ஆள்கயிறு 

சிப்சம் 

சிப்பப்படிவு 

சுழிப்பு 

சுழிப்பு நொறுக்க 

சுழிப்புக்காட்டி 

சுழிப்புத்இசைகாட்டி. 
சுழிப்புக்காட்டி உறுதியாக்க 

சுழிப்புநிறுத்தி 
i 

பொளியாமார் 

வெட்டு வாள் 

வெட்டு வாட்பொறி 

வெட்டல், பொளிதல் 

பேதக் கோணம், பதன் நிரப்பி 

ஏமற்றைற்று 
நுண்ணளவுத் இசைகாட்டி 

மயிர்ப்பக்கம் 

அரைக்குருட்டூத் துவாரம் 

அரைமையம் 

அரைக்குறுக்€ட்டு வார் 

அரைமணி வலீதப்படுத்துகை 

அரை உத்திரம் 

அரைமடி இணைப்பு 

அரைமடித்துவாரம் 

அரைமடிமூட்டு
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6—R 7198 (7/65) 

Half lattice girder அரை அளியடைப்பு 

pattern அரைப் படிவம் 

rip saw அரைக்கறேல் வாள் 

round bit as +. AOTUL அலகு 

round, chisel ze .. (அரை) நகவுளி 

round file அரைவட்ட அரம் 

round iron “s oe அரைவட்ட இரும்பு 

section oe ... அரைவெட்டு 

shrouding as ee அரைமூடுசடை 

socket pipe அரைக் குழிக்குழாய் 

tide cofferdam _ .. அரைவற்றுப்பெருக்குப்ந்பெட்டியணை 

track tractor as 1. அரையதர் இழுபொறி 

Hallinger shield அலிங்கர் பரிசை 

Halving ee +. பாதியாக்கல் 

Hammer me ... ஆமார் 

block ஆமார்க்கட்டை 

drill 8 ... ஆமார்த்துறப்பணம் 

hardening Zs ... ஆமாரால் வலிதாக்கல் 

head ஆமார்த்தலை 

marks ஃ ஆமார் 'அடையாளங்கள் 

mill ஆமார் மில் 

scale சட ... ஆமார்ச் செதிள் 

shaft ஆமார்த்தண்டு 

tongs ஆமார்க்குறடு 

Hammerman ஆமாராள் 

Hancock jig ஆங்கொக்குத்தத்தி 

Hand boring கைத்துளைப்பு 

brace கைத்துளைகருவி 

brake கைத்தடுப்பு 

crane கைக்கிறேன் 

drill கைத்துறப்பணம் 

drilling கைத்துறப்பணவேலை 

expansion gear nso N@uit 

feed கையூட்டம் 

file கையரம் 

filling கைதநிரப்பல் 

finisher கைமுடிகருவி 

fitted கையாற்பொருத்திய



Hand gear OEEBUT 

hammer கையாமார் 
hammer drill கை ஆமார்த்துறப்பணம் 
holes கைத்துவாரம் 
hook கைக்கொளுலி 
ladle கையகப்பை 
lead கையீய ஆழங்கரணி 
level கைமட்டங்காணி 
lever கைநெம்பு 

lift கை உயர்த்தி 
picking கையாற்பொறுக்குதல், தெரிதல் 
punner கைம்மொங்கான் 
rail கைச்சலாகை 
rammer கைக் சண்டி, கைக்ளெறி 
ramming கைம்மொங்கானிடல் 

rest கைதாங்க 
sampling கையால் மாதிரி பார்த்தல் 
Baw கைவாள் 

‘screw கைத்திருகு 
shank ladle கைக்காம்பகப்பை 
shearing machine கைக்கொய்வுப்பொறி 
sketch கைப்புறவருவப்படம் 
sounding lead கை ஆழங்காண் ஈயம் 
sprayer கைச்ிவிறி 
surfacing கையாற்றளமிடல் 
tap .. கையுட்புரிவெட்டி 
tool OEE HON 
traverse கைப்போகு 
traversing கைப்போூடல் 
turning கையாற் கடைதல் 
vice கைத்திருகற்பிடி 
wheel கைச்சில்லு 
wheel feed கைச்சில்லூட்டம் 

Handling plant . +. கையாளும் பொறித்தொகுதி 
Hanger .. “3 ... தொங்கி, விமானசாலை 
Hangfire .. a :-. அடங்கல் வெடி, அடக்கவெடி 
Hanging bolt és .... தொங்கலச்சாணி 

leader தொங்கும் முந்தி 
wall Osnigseraii



Harbour 

model 

of refuge 

Hard brass 

coke .. 

core . 

facing 

firing 

grit (emery wheel) 

iron .. 

lead . 

metal 

pan 

ramming 

solder 

tap 

water 

Hardenability 

Hardening 

box 

furnance 

mixture 

Hardenite .. 

Hardness .. 

of water 

scale 

test 

Hardy cross method 

Hardpan 

Harz jig 

Hasp and staple 

Hat hook 

leather 

Hatch 

window 

Hatchet 

stake 

Hatching . 
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துறைமுகம் 
துறைமுக மாதிரியுரு 
புகற்றுறைமுகம் 

வன்பித்தளை 

வன்கற்கரி 

வல்லகணி 

வன்முகமிடல் 

கடூமெரிப்பு 

வன்பரல் 

வல்லிரும்பு 

வல்லீயம் 

வல்லுலோகம் 

வன்பாத்து 

வன்மையாய் மொங்கானிடல் 

வன்பற்றாசு 

வன்றாரை, வல்லடி 

வன்னீர் 

வன்மையாகுதகவு 

வன்மையாதல், வன்மையாக்கல் 

வன்மையாக்கும் பெட்டி 

வன்மையாக்குமுலை 

வன்மையாக்கும்கலவை 

ஆடனைற்று 
வன்மை 

நீரின் வன்மை 

வன்மை அளவு 

வன்மைச் சோதனை 

ஆடிக்குரோசுமுறை 
வன்பாத்து 

ஆற்சுத்தத்தி 
பானாவுங் கொளுக்கியும் 

தொப்பிக் கொளுக்கி 

தொப்பித்தோல் 

சட்டப்படலை 

துவாரயன்னல் 

கைகோடரி 

கைக்கோடரிப்பட்டடை 

வரையிடல்
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Haulage 

road 

rope 

Haulier 

Hauling plant 

Haunch 

Hawse pipe 

Hawser rope 

Hay oh 

band .. 

band spinner 

rope 

stack boiler 

Hazel rod .. 

Hazen’s law 

Head 

bay . 

‘soard 

gate .. 

of water 

race .. 

sluice 

stock 

valve 

wall . 

screw 

Header 

Headframe 

Headgear .. 

Heading .. 

machine 

Headsheave 

Headwater 

Headworks 

Heart and square trowel 

cam 

shake 

trowel 

wood 

உய்ப்பு 

உய்ப்புத்தெரு 
உய்ப்புக் கயிறு 

உய்ப்பான் 

உய்க்கும் பொறித்தொகுதி 

நாரி 

நங்கூரக் குழாய் 

வலிவடம் 

வைக்கோல் 

வைக்கோல்வடம் 

வைக்கோல்வடமுறுக்கி 

வைக்கோல்வடம் 

வைக்கோற்பட்டடைக்கொதிகலன் 

ஏசற்கோல் 

ஏசனின் விதி 

தலை, நிரல் 

தலைவிரிகுடா 

தலைப்பலகை 

துலைப்படலை 

நீர்நிரல் 

தலேையோடை 

தலைமடை 

தலைத்துண்டம் 
தலைவால்வு 

தலைச்சுவர் 

தலைத்திருகு 
,தலைக்கல் 

,தலைச்சட்டம் 

தலைக்கயர், தலைப்பா 

முந்துறுதல் 
தலையிடுபொறி 

தலைக்கான்கப்பி 

தலைநீர், நிரல் நீர் 

தலைவேலைகள், நிரற் கட்டிடம் 

இதயசதுர அகப்பை 

இதயவுரு இயக்கவழங்இ 

குடல்வெடிப்பு 

இதயவுரு அகப்பை 

மரக்குடல்



Hearth 

back 

plate 

Heat 

iwsulation 

insulator 

treatment 

Heater 

Heating apparatus 

of bearings 

surface 

treatment 

Heaving shale 

Heavy cut 

firing 

liquid 

mineral 

oil 

running 

soil 

Hectare 

Hectogramme 

Hectolitre .. 

Hectometre 

Heel 

post 

tool es 

Height of instrument method 

Held water 

Helical conveyor 

door spring 

gear 

gear cutting 

reinforcement 

spring 

teeth 

Heliograph 

Helium 

diving bell 
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அடுப்பு 

அடுப்புப்பின்தட்டு 

அடுப்புத்தகடு 
வெப்பம் 

வெப்பக்கண்டிப்பு 

வெப்பக் கண்டி. 

வெப்பப்பிரயோகம் 

சூடாக்க 

வெப்பமாக்குமுபகரணம் 

போதிகை வெப்பமாதல் 

வெப்பமாக்கு பரப்பு 

லெப்பப்பிரயோகம் 

பெயரும் மாக்கல் 

பெருவெட்டு 

கடூமெரிப்பு 

பாரத்திரவம் 

பாரமான கனிப்பொருள் 

குடித்த எண்ணெய் 

கடுமோட்டம் 

பாரமான மண் 

எற்றாயர் 

சதக்கிராம் 

சத லீற்றர் 

சதமீற்றர் 

குதி 
குதித்தாண் 
குதிக்கருவி 

கருவி உயரமுறை 

பற்றுநீர் 
சுருளிமுறைக் கொண்டு செல்லி 

சுருளிக்கதவுவில் 

சுருளிக்கயர் 

சுருளிக்கயர் வெட்டுதல் 

சுருளியுருவலிதாக்கி 

சுருளிவில் 

சுருளிப்பற்கள் 

ஞாமிற்றொளிப்பொறி, எல்வரைவு 

ஈலியம் 

ஈலிய ஆழ்மணி
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Helmet 

Helve 

hammer 

Heap 

Hempen rope 

Hercules crane 

Hexagon nut 

High breast wheel 

High-alumina cement 

High-carbon steel 

High-early-strength cement 

High-pressure cylinder 

High-pressure engine 

High-pressure steam 

High-speed 

High-speed bearings 

High-speed tool steel 

High-tensile steel 

Highway .. 

Hiley’s formula 

Hindered settling 

Hinge 

Hip a 

rafter . 

roof 

Hipped end 

roof 

Hippopotamus hide 

H-iron 

Histogram 

Hitch + 

Hoarding .. 

Hob 

Hobbing 

machine 

Hodograph 

Hoe scrapper 

Hog ae 

back girder 

எஃகுக் குல்லாய், தலைப்பா 

கண்டம் 

குண்டவாமார் 

சடைச்சணல் 

சணல்வடம் 

ஏக்கூலிஸ்கிரேன் 

அறுகோணச்சுரை 

உயர்வட்சச்சில் 

அலுமினாமிகுசிமெந்து 
காபன் மிகு உருக்கு 

முன்வலு மிகுசீமெந்து 
உயரமுக்கவுருளை 

உயரருக்கவெஞ்சின் 

உயரமுக்கக் கொதிநீராவி 

உயர் கதி 

உயர்கதிப் போதிகை 

உயர்கதிக் கருவியுருக்கு 

உயர் இழுவிசை உருக்கு 

பெருந்தெரு 
ஐலியின் சூத்திரம் 

குடைப்பட்ட படிவு 

பிணையல் 

மூலைக்கை 

மூலைக்கைமரம் 

மூலைக்கைக்கூரை 

மூலைக்கைமுனை 

மூலைக்கைக்கூரை 

காண்டாமிருகத்தோல் 

11- இரும்பு 
மீடிறன் படம் 

குறை 
மறைப்பு 

குடம் 

புரிவெட்டூதல் 

புரிவெட்டுபொறி 

ஒழுக்குப்படம் 

வாரியள்ளி 

பொம்மல் 

பொம்மல் முதுகுக்கேடர்



Hogger pump 

Hoggin 
Hogging 

Hoist 

controller 

Hoister .. 

Hoisting crab 

engine 

sheave 

speed 

Hold-down bolt 

Holdfast 

Holding down bolt 

Hole 

director 

grinding machine 

Holliper 

Hollow 

bed 

block 

blow 

brick 

clay tile 

column 

dam 

half round 

mandrel lathe 

moulding 

plane 

quoin 

set 

spindle 

structure 

tile 

block floor 

tool 

wall 

web girder 
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ஒகர்பம்பி 

கனிசேர்பரல் 

பொம்முதல் 

உயர்த்தி 

உயர்த்து அடக்க 

உயர்த்தி 

உயர்த்துஞ்சாம்பி 

உயர்த்துமெஞ்சின் 

உயர்த்தும் கான்கப்பி 

உயர்த்தும் வேகம் 

நிலையாக்கும் தாழ் 

இறுக்கப் பற்றி 

நிலையாக்கும் தாழ் 

துளை 

துளைவழிகாட்டி 

துவாரம் சாணைபிடிக்கும் பொறி 

தலிப்பர் 

பொள் 

பொள்கிடை 

பொள்கட்டி 

பொள்ளடி 

பொள் அரிகல் 

பொட்களியோடு 

பொண்ணிரல் 

பொள் அணை 

பொள் அரைவட்டம் 

பொள்செலுத்துகதிர்க் கடைசலி 

பொள்மாலிடல் 

பொட்சீவுளி 

பொள்மூலைக்கல் 

பொள்தொடை 

பொள்கதிர் 

பொள்கட்டமைப்பு 

பொள் ஒடு 

பொள் ஒட்டுத் தளம் 

பொள்கருவி 

பொள்சுவர் 

பொள்பாவுகேடர்
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Homogeneous 

material ச 

Honeycombed wall 

Honeycombing 

Honigman method of shaft sinking 

Honing 

Hook 

and eye 

bolt 

gauge 

Pipe 
tool 

wrench 

Hooked tommy 

Hooke’s joint 

law 

Hoop iron 

tension 

tongs 

Hooped spindle 

Hooping .. 

Hooter 

Hopper 

barge 

dredger 
Hoppit . 

Horizon 

glass 

Horizontal boiler as 

boring machine . . 

circle 

crane 

ourve 

engine 

lathe 

line 

water wheel 

ஏகவினமான 

ஏகவினமான பதார்த்தம் 

தேன் கூட்டுச்சுவர் 

தேன்கூட்டுருவாதல் 

ஒனிக்மானின் தண்டாழ்த்து முழை 

சாணைபிடித்தல் 

கொளுவி, கொக 

கொளுக்கயும் கண்ணும் 

கொளுக்கத்தாழ் 

கொளுக்மோனி 

கொளுக்கமானிக்குழாய் 

கொளுக்கக் கருவி 

கொளுவி முறுக்கலி 

கொளுவிதிருப்பு, தண்டு, கொளுவியிட்ட 
தொமி 

ஊக்ன்மூட்டு 
ஊக்கன்விதி 

வளைய இரும்பு 

வளைய இழுவிசை 

வளையச் சாவணம் 

வளையமிட்டகதிர் 

வளையல் 

கூக்காரி 

துள்ளி 

அண்டாத் தோணி 

அண்டாச் சேற்றுவாரி 
உயர்த்து வாளி 

அடிவானம் 

அடிவானக் கண்ணாடி 

கடைக்கொதிகலன் 

சடைத்துளைபொறி 

இடை வட்டம் 

கிடைக்கிரேன் 

கடைவளைகோடு 

இடையெஞ்சின் 

இடைக்கடைசலி 

கிடைக்கோடு 

கடைநீர்ச்சில்லு



Horizontal winch 

Horn centre 

plate 

Hornblock 

Horn 

Horse gear 

hair cushion 

power 

power transmitted 

scrubber 

shoe .. 

whim 

Horsepower hour 

Horses 

Horseshoe curve 

gauge 

Hose an 

clip .. 

coupling 

pipe .. 

reel .. 

Hot air engine 

blast 

dip coating 

iron saw 

liquid pump 

metal .. 

miller .. 

rolling 
sand 

set . 

short .. 

shortness 

test 

water apparatus 

water test 

well .. 

working 
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கிடைச்சாம்பி 

கொம்பு மையம் 

கொம்புத்தகடு 

கொம்புத்துண்டம் 

கொம்பு 

பரிக்கர் 

பரிமமிர்த் தண்டு 

பரிவலு 

செலுத்தியபரிவலு 

பரிவிறாண்டி 

பரிலாடம் 

பரிக்கியர் 

பரிவலுமணி 

துரகங்கள் 

பரியிலாடவளைகோடு 

பரியிலாடன்மானி 

நெளிகுழாய், துவள்குழமாய் 

நெளிகுழாய்க் கெளவி 

நெளிகுமாயிணைப்பு 

நெளிகுழாய்க்கட்டை 

நெளிகுழாய்க்குழல் 
சுடுகாற்றெஞ்சின் 

சூட்டை 

சூட்டுத்தோய்ப்புப் பூச்சு 

சூட்டிரும்புவாள் 

சுடுதிரவப்பம்பி 

சூட்டுலோகம் 

சுடுநிலை அரைகருவி 

சுடுநிலை உருட்டல் 

சுடுமண் 

சுடுசெொடை 

சுடுநிலைக்குறை 

சடுநிலைக்குறைவு 

சடுநிலைச்சோதனை 

சுடுநீர் உபகரணம் 

சுடுநீர்ச்சோதனை 

சுடுணெறு 

சுடுநிலை வேலைசெய்தல
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House drain ue .. வீட்டுவடிகால் 

to house system . ... வீட்டுக்கு வீடான முறை 

Housing .. . .. &O, Geman 

screw 2: .. செருகு இருகாணி 

Howe truss ன் +. அவு சட்டகம் 

Hoyer method of prestressing +. ஐயர் முன்றகைப்பு முறை 

H. P. in ட பவ, 

H. U. GC. R.—(highest useful compression மி.ப.கெ.வி. (மிகப்பயன்படும் நெருக் 

ratio) .. a es கல் விதம்) 

Humble detaching hook .. .. அம்பிள் கழற்றும் கொளுக்கி 

Humidity .. .... சரப்பதன் 

of air ae ... வளியீரப்பதன் 

Humpage’s gear 3 2. அம்பேச்சின் Quit 

Humphrey pump ன ... அம்பிரிப்பம்பி 

Humus... be x8 உக்கல், மக்கல் 

tank a .... உக்கற்றாங்க 

Hundredweight ரு ... அந்தர் 

Hunting .. + தேடல் 

cog a8 .. தேடும்பற்சில்லு 

Hurdle work ய ..... தடைக்கட்டுவேலை 

Hurricane .. .... சூறாவளி 

Hushing .. ai .. கழுவித்தள்ளுதல் 

Huwood loader ee .. இயூஷூட் பாரமேற்றி 

Hydrated .. . ... நீரேற்றிய 

Hydration a -. நீரேற்றம் 

Hydraulic action a .. நீர்நுறைத் தொழிற்பாடு 

air compression .. தீர்நுறை காற்று நெருக்கம். 

bear ர .... தீர்ப்பல்லம், நீரியலமுகக்க 

belt ன .. நீர்வார் 

blasting 7 .. தீர்முறை தகர்த்தல் 

bolt forcer ன .... நீரச்சாணி தள்ளி 

brake a .. நீர்த்துடுப்பு 

cartridge es .... தீர்முறைத்தோட்டா 

crane ன .. தீர்முறைக்கிறேன் 

eylinder ae ஃ... தீருருளை 

dredger நீர்முறைச்சேறுவாரி 

dynamometer .. நீர்முறைத்தைனமோமானி 

efficiency 58 .. நீர்முறைவினைத்திறன் 

ejector is நீர்முறை வெளித்தள்ளி



Hydraulic elements 

elevator 

engine 

engineering 

excavation 

fill 

filling 
force pump 

forging press 

friction 

gauge 

glue 

grade line 

gradient 

hammer 

jack 

joint 

jump 
leather 

lift 

main 

mean depth 

mining 

motor 

pipe prover 

piston 

press 

prop 
prospecting 

pump 
ram 

riveter 

shearing machine 

stowing 

stripping 

test 

transmission of power 

tube 

wheel press 
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நீரியல்நூலகங்கள் 

நீர்முறையேற்றி 
நீரெஞ்சின் 

நீரெந்திரவியல் 

நீர்முறைத்தோண்டல் 

நீர்முறை நிரம்பி 
நீர்முறை நிரப்பல் 

நீர்செலுத்து பம்பி 

நீர்முறைகாய்ச்சியடிக்கும் அமுக்க 

நீருராய்வு 
நீர்முறைமானி 

நீரூன்பசை 

நீர்ப்படிக்கோடு 

நீர்ப்படி.த்திறன் 
நீர்முறையாமார் 

நீர்முறையாக்கு 
நீரிறுக்க மூட்டு 

நீர்ப்பாய்த்து, நீர்துள்ளல் 

நீரிறுக்கத்தோல் 

நீர்முறை உயர்த்தி 
நீர்த்தலைமைக்குமாய் 

நீர்ச்சராசரி ஆழம் 

நீர்முறை கன்னுதல் 
நீர்முறை மோட்டர் 

நீர்க்குழாய் இறுக்கங்காணி 

நீர்முறைமுசலம் 

நீர்முறை அழுக 

நீர்முறை முட்டு 
நீர்முறைநோட்டம்பார்த்தல் 

நீர்முறைப்பம்பி 

நீர்முறைமொங்கான் 

நீர்முறை தறைகருலி 
நீர்முறைக் கொய்பொறி 

நீரியலடூக்கல் 

நீர்முறை அகற்றல் 
நீர்முறைச்சோதனை 

நீர்முறைவலுச்செலுத்துகை 

நீரியற்குழாய் 

நீர்முறைச்சில்லமுக்க
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Hydraulics 

Hydrocarbon 

Hydrocarbon oil 

Hydrochloric acid 

Hydro-drill rig 

Hydrodynamics 

Hydro-electric power station 

Hydrogen .. 

embrittlement 

Hydrograph 

Hydrographer 

Hydrography 

Hydrology. . 

Hydrometer 

Hydrometry 

Hydro-pneumatic riveter 

Hydrostatic catenary 

excess pressure 

gauge 

press 

pressure 

pressure ratio 

test 

weighing machine 

Hydrostatics 

Hydrox 

Hydroscopic 

coefficient 

moisture 

Hyperbola 

Hyperbolic logarithm 

Hypocycloid 

Hypsometer 

Hysteresis 

Hypotenuse 

நீரியல், நீர்ப்பாயவியல் 

ஐ.தரோகாபன் 

ஐதரோகாபனெண்ணெய் 

ஐதரோகுளோரிக்கமிலம் 

நீரியல்துளை அணியம் 

,நீரியக்கவிசையியல் 

நீர்மின்வலு நிலையம் 

ஐதரசன் 

ஐதரசன் நொறுக்கப்பட்டடைவு 

நீர்அளவு வரைப்படம் 

நீர்வரைப்படமிடுவோன் 

'நீரளவியல் 

புவிநீரியல் 

நீர்மானி, நீரடர்த்இதமானி 

நீர்மானம் 

நீர்வளித்தறைகருவி 

நிலைநீர்ச்சங்கியம் 

நிலைநீர்ச்சமிகையமுக்கம் 

நிலைநீரியல்மானி 

நிலைநீர்முறைஅமுக்க 
நிலைநீர்முறை அமுக்கம் 

நிலைநீர்அமுக்க விதம் 

நிலைநீர்ச் சோதனை 

,நிலைநீர் நிறைப்பொறி (தராசு) 

நிலைநீரியல் 

ஓஐதரொட்சு 

FORELEG 

ஈரங்காட்டற்குணகம் 

ஈரங்காட்டும் ஈரலிப்பு 

அ திபரவளைவு 

அ இபரவளைவுமடக்கை. 

,உபசக்கரப்போலி 

உயரமானி 

பின்னிடைவு 

செம்பக்கம்



I 

I-beam 

Tee apron .. 

breaker 

Iceland spar 

Ideal engine 

Identical 

Idle time .. 

wheel 

Idler 

Igneous intrusion 

origin 

Igniter 

Ignition 

of fire damp 

powder 

slide 

system 

valve + 

Indicated horse-power (i-h.p.) 

Inger flywheel 

Image 

Imaginary line 

quantity 

Impact 

factor 

loss 

test 

wheel 

Impeller 

Impenetrable 

Imperfect frame 

Impermeability factor 

Imperial (size) 

Impermeable 

Impermeator 

Impervious 

soil 
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1-வளை 

பனிக்கட்டி மூன்றாங் 

பனிக்கட்டி, உடைக்கட்டு 

ஐசிலாந்துக் களிக்கல் 

இலட்சிய எஞ்சின் 

சுயமான, ஒருதரமான 

சோம்பு நேரம் 

சோம்பு சில்லு 

சோம்பி 

இப்பாறை 

இப்பாறையுற்பத்தி 
எரி மூட்டி 

எரிபற்றல் 

கொள்ளிவாய் எரிபற்றல் 

எரிபற்றற் பொடி 

எரிபற்றல் வழுக்க 

எரிபற்றல் தொகுதி 

எரிபற்றல் வால்வு 

கா. ப. வ. 

இன்கர் விசையாள் சில்லு 

விம்பம் 

கற்பனைக்கோடு 

கற்பனைக்-சஈளியம் 

மோதுகை 

மோதுகைக் காரணி 

மோதுகை நட்டம் 

மோதுகைப் பரிசோதனை 

மோதுகைச் சில்லு 

முடுக்கி 

ஊடுருவமுடியாத 

நிறைவில்லாச் சட்டம் 

ஊாடுருவாக் காரணி 

பேரரசு (பருமன்) 

ஊடுருவழுடியாத 

ஊடுபுகுத்தி 
உட்செல்லவிடாத 

உட்செல்லவிடாத மண் (தறை
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Imposed load 

Impounding reservoir 

Impregnation 

Improved venturi flume 

Improving furnace 

Impulse 

turbine 

Impulsive load 

force 

motion 

tension 

In gear 

line 

situ 

Inch ee 

pound 

ton 

Inching 

Incinerator 

Incise 

Inclination 

Incline 

breaker 

Inclined cableway 

cylinder engine 

gauge 

plane 

surface 

Inclinometer 

Inclusion .. 

Incompressible 

Incompressibility 

Incrustation 

Indented bar 

bolt 

Independent jaw chuck 

machine 

whip crane 

௪ எற்றியசுமை 

சேகரிக்கும் - தேக்கம் 

உட்செறிவிப்பு 

திருத்திய வெஞ்சூரிப் பாய்கான் 

செம்மையாக்கும் உலை 

கணத்தாக்கு 

கணத்தாக்கு சுழலி 

கணத்தாக்கு சுமை 

கணத்தாக்கு விசை 

கணத்தாக்கு இயக்கம் 

கணத்தாக்கு இழுவிசை 

இயரில் 

கோட்டில் 

இருப்பில் 

அங்குலம் 

அங்குல இறாத்தல் 
அங்குலத் தொன் 

அரக்குதல் 

சாம்பராக்5, நாசினி 

&ீறுதல் 

சாய்வு 

சாய்வு 

சாய்வுத் தடுப்பாளி 

சாய்வு வடவழி 

சாய்சிலிண்டரெஞ்சின் 

சாய்வளவுகோல் 

சாய்தளம் 

சாய்பரப்பு 

சாய்வுமானி 

உள்ளடக்கம் 

நெருக்கமுடியாத 
நெருக்கப்படாமை 

பொருக்கு 

பொளிக்கம்பி 

பொளித்தாழ் 

சாமராவலகுச்சக்கை 

சாராப்பொறி 

சரராச்சாட்டைக்கரேன்



ட 

Indeterminate 

frame 

Index 

centres 

glass 

of liquidity. 

of plasticity 

peg .. 

plate 

properties 

Indexing 

India rubber 

belting 

core packing 

pipe 

ring .. 

ring joint 

spring 

tube 

washer 

Indian Ink 

Indicated horse power 

Indicating 

Indicator 

card 

cock 

diagram 

Indifferent equillibrium 

Indirect acting slide valve 

action 

process 

Induced draught 

Induction .. 

coil 

heating 

port 

valve 

Industria] diamond 
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தேரா 

தேரத்தகாச்சட்டம் 

சுட்டி 
சுட்டிமையங்கள் 

சுட்டிக் கண்ணாடி. 

திரவத் திறன் 
நெலழ்திறன் 
சுட்டிமுனை 

சுட்டுத்தகடு 

சுட்டியுடைமைகள் 

அட்டவணைப்படுத்தல் 

இந்திய ரப்பர் 

இந்திய ரப்பர் வார் 

இந்திய ரப்பர் அகணி 

இந்திய ரப்பர்குழாய் 

இந்திய ரப்பர் வளையம் 

இந்திய ரப்பர் வளைய மூட்டு 

இந்திய ரப்பர் வில் 

இந்திய ரப்பர் முழாய் 

இந்திய ரப்பர் வாசர் 

இந்தியன் மை 

காட்டிய பரிவலு 

காட்டல் 

காட்டி 

காட்டி. அட்டை 

காட்டி அட்டைச் சேவல் 

காட்டி வரிப்படம் 

உதாசீன சமநிலை 

நேரில் தொழிற்பாட்டு வழுக்கு வால்வு 

நேரில் செய்கை 

நேரில் செய்முறை 

தாண்டிய இழுப்பு 
தூண்டல் 

MDT DKS 

தூண்டல்முறை வெப்பமாக்கல் 

தூண்டற் றுறை 
தூண்டல் வால்வு 

கைத்தொழில் வைரம்
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Inertia 

Infiltration 

Influence coefficient 

line 

Infra-red photography 

Ingate wie 

Ingot 

crane 

iron .. 

mould 

saw .. 

tilter 

Ingoting 
Inherent settlement 

Initial condensation 

pressure 

setting time 

Injection 

cock 

condenser 

orifice 

pipe 

valve 

water 

Injector 

hydrant 

Inlet 

channel 

valve 

Innings 

Inorganic body 

deposit 

material 

Inrush of water 

Insertahle teeth. 

Insertion joint 

rubber 

sheet 

சடத்துவம் 

புகுந்து பரவல் 
ஆதிக்கக் குணகம் 

ஆதிக்கக்கோடு 

செந்நிறக்£ழ்புகைப்படப் பயில்பு 

உட்கதவு 
உலோகக்கட்டி, பாளம் 

உலோகக்கட்டிக்கிரேன் 

கட்டி இரும்பு 
கட்டி மால் 

கட்டி. வாள் 

கட்டி சரிப்பான் 

கட்டியாக்கல் 

உள்ளார்ந்த இறக்கம் 

ஆரம்ப ஒடுக்கம் 

ஆரம்ப அமுக்கம் 

தொடக்கப்படிவு நேரம் 

உட்பாய்ச்சுதல் 

உட்பாய்ச்சற் சேவல் 

உட்பாய்ச்சல் ஒடுக்க 

உட்பாய்ச்சற் துவாரம்ய் 

உட்பாய்ச்சற் குழாய் 

உட்பாய்ச்சற் வால்வு 

உட்பாய்ச்சல் நீர் 
உட்பாய்ச்சி 

உட்பாய்ச்சி நீர்முனை 

உள்வாயில் 

. . உள்வாயிற் கால்வாய் 

உள்வாயில் வால்வு 

மீணிலம் 

அசேதனப்பொருள் 

அசேதனப்பொருட் படிவு 

அசேதனத் திரவியம் 

நீரின் உட்பாய்வு 

புகுத்தத்தக்க பல் 

புகுத்தல் மூட்டு 

புகுத்தல் ரப்பர் 

புகுத்தற்றாள்



Inset 

Inside calipers 

crank 

cylinder 

fire box 

framing 

gouge 

jaw 

lap .. 

lead 

screw tool 

tool 

Insoluble 

Inspection 

chamber 

of boiler 

Inspector of mines 

of works 

Instantenous centre 

gripvice 

Instroke 

Instructor .. 

Instrument 

Instrumental arithmetic 

Insulation . . 

Insulator .. 

Intact clay 

Intake 

Integrally stiffened plating 

Integrating meter 

Integration 

Intensifier 

Intensifying screen 

Intensity .. 

of rainfall 

of stress 

Intercept .. 

Tntercepting channel 

drain 
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இடைவாயில் 

உட்பக்க இடுக்கி 

உட்பக்கச் சுழற்றி 

உட்பக்க சிலிண்டர் 

உட்பக்கத் தீக்கூடம் 

சட்டத்துள் 
உட்பக்க நகவுளி 

உட்பக்கத்தாடை 

உட்பக்கக் கலிவு 

உட்பக்கநேதா 

உட்பக்கத்திருகுகருவி 

உட்பக்கக்கருவி 

கரையாத்தகவு 

கண்கணிப்பு 

பார்வையறை 

கொதிகலன் கண்கணிப்பு 

கனிப்பார்வையாளன் 

வேலைப்பார்வையாளன் 

கணமையம் 

கணப்பற்றுப்பிடி சாவி 

உள்ளடிப்பு 

போதகர் 

கருவி 

கருவிக்கணக்கு 

கண்டிப்பு 
கண்டி, 

பிளவில்லாக்களி 

உள்ளெடுப்பு 

முழுமையாய் இறுக்யே தகடு 

தொகையீட்டு மானி 

தொகையீடு 

செறிவாக்கி 

செறிவாக்கு இரை 

செறிவு 
மழமைவீழ்ச்சிச்செறிவு 

தலைப்புச் செறிவு 

வெட்டுத்துண்டு 
குறுக்கடுங்கால்வாய் 

குறுக்கிடும் வடிகால்
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Interceptor 

Interchangeable 

gear 

Intercooler 

Interface strength 

Interference fit 

settlement 

Intergranular pressure 

Interheater 

Interior span 

Interlock .. 

Interlocking pile 

Intermediate 

gear 

layer 

receiver 

shaft 

sight 

Intermittent 

drainage 

feed 

filtration 

load 

Internal combustion engine 

combustion pump. . 

corrosion 

flange 

flue 

forces 

friction 

gear 

lead 

pressure 

screw 

screw tool 

stress 

wheel 

இடைநிறுத்தி 
இடைமாற்றத்தக்க 

இடைமாற்றத்தக்க இயர் 

இடைக்குளிர்த் தி, இடைக்குளிராக்க 

பொதுமுக வலிமை 

தலையீட்டுப் பொருத்தம் 

தலையீட்டிறக்கம் 

மணியிடையமுக்கம் 

இடைச்சூடாக்கி 

உள்ளகல்வு 

ஒன்றையொன்று பூட்டல் 

ஒன்றையொன்று பூட்டும் முளைக்குற்றி 
இடையான 

இடைநடூகயர் 

இடைப்படை 

இடைநடுவாங்க 

இடைந௫ுத்தண்டு 
இடைப்பார்வை 

இடைவிட்ட 

இடைலிட்ட வடிப்பு 

இடைமீட்டூட்டம் 

இடைவிட்ட வடிகட்டல் 

இடைமீட்டுச்சுமை 

உட்கன வெஞ்சின் 

உட்கனப்பம்பி 

உள்ளரிப்பு, உட்டின்னல் 

உட்சடை 

உட்போக்ட 

உள்விசைகள் 

உள்ளுராய்வு 

உட்டஇியர் 

உள்நேதா 

உள்ளமுக்கம் 

உட்புரி 

உட்புரிக்கருவி 

உட்டகைப்பு 

உட்சில்லு



Internally fixed boiler 

focussing telescope 

Interpolation 

of contours 

Intersection 

angle 

point 

Interval 

Interzonal 

Intrinsically safe 

Intrusive rock 

Inundation 

Invar 

Inverse squares 

Invert 

level 

Inverted cylinder 

cylinder engine 

siphon 

Investment casting 

Involute teeth 

Inward flow turbine 

[on 

LP. 

trish bridge 

Iron boring 

cement 

man .. 

moulder 

moulding 

ore 

oxide 

oxide paint 

pan .. 

patter: 

paving 
plate 

rope .. 
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உட்பொருத்திய கொதிகலன் 

உள்ளாய்க்குவியப்படுத்தும் தொலைகா 

ட்டி 
இடைச்செருகல் 

ஆஇருஇ இடைச்செருகல் 

இதா இதர வெட்டு, இடைவெட்டு 

இதர இதர வெட்டுக்கோணம் 

இதா இதர வெட்டுப்புள்ளி 

இடை 

இடைவலயத்துக்குரிய 

உள்ளீட்டுக் காப்பான 

துழைவுப்பாறை 

பிரவாகம் 

இன்வார் 

நேர்மாறு வர்க்கங்கள் 

அதோமுகம் 

அதோமுகமட்டம் 

கவிழ்த்த சிலிண்டர் 

கவிழ்த்த சிலிண்டர் எஞ்சின் 

கலிழ்த்த வடிகுழாய் 
போர்வையிட்டு வார்ப்பு 

கூம்பிப்பல் 

உண்முகப்பாய்ச்சற் சுழலி 

அயன் 

இ. ௮. (இடைநடுூ அமுக்கம்) 

ஐரிசுப் பாலம் 

இரும்புத்துளையல் 
இரும்புச் சீமந்து 
இரும்பாள் 

இரும்புமாலிடுநன் 

இரும்புமாலிடல் 

இரும்புத்தாது 
இரும்பொட்சைட்டு 

இரும்பொட்சைட்டுப் பூச்சு 

இரும்புச் சட்டி 
இரும்புக்கோலம் 

இரும்புப்பாவு 
இரும்புத்தகடு 
இரும்புக்கயிறு
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Iron sheet 

stone.. 

tubing 

turner 

turning 

wire .. 

Ironing 

Irrigable area 

Irrigating head 

Irrigation . 

canal 

project 

requirement 

water 

Isochromatic line 

Isochronous 

governor 

Isoclinal 

Isoclinic line 

Isodynamic line 

Isogonal 

Isogonic line 

Isohyet 

Isolator 

Isometric lines 

projection 

Isomorphism 

Isoceles triangle 

Jsoscismal focus 

line 

Isotherm 

Isothermal compression 

curve | 

lines 

Isotropiv 

Izod test 

இரும்புத்தாள் 
இரும்புக்கல் 

இரும்புக்குழாய் 
இரும்பு கடைவோன் 

இரும்பு கடைதல் 
இரும்புக்கம்பி 

மினுக்குதல் ' 

பாய்ச்சத்தகுபிரதேசம் 

பாசன நிரல் 

பாசனம் 

பாசனக்கால்வாய் 

பாசனத்திட்டம் 

பாசனத்தேவைப்பாடு 

பாசனநீர் 

ஒரே நிறக்கோடுகள் 

சமகாலத்துக்குரிய, சமகாலவி 

சமகால ஆளி 

சமசாய்வுள்ள 

சமசாய்வுக்கோடுகள் 

சமலியக்கவிசைக்கோடுகள் 

சமகோணம் 

சமகோணக் கோடு 

:. சமமமை 

கனியாக 

சமமானக்கோடுகள் 

சமமான எறியல் 

சமவடிவவியல்பு 

இரு சமகால் முக்கோணம் 

சமகம்பனக்குவியம் 

சமகம்பனக்கோடு 

சமவெப்பம் 

சமவெப்பநெருக்கல் 

சமவெப்ப வளையி 

சமவெப்பக்கோடுகள் 

சமதிருப்பத்திற்குரிய, சமவியலி 
ஐசொட்டு சோதனை



Jadk 

arch .. 

plane .. 

rafter .. 

roi... 

Jacked pile 

Jacket 

casing 

Jacketing .. 

Jackhammer 

Jacking up 

Jag . 

bolt 

Jaggers 

Jagging 
Jam nut 

riveter 

Jamb த 

lining 
stone 

Jammer 

Jamming .. 

Jar 

Jaw oe 

breaker 

chuck 

nut... 

Jeffcott tacheometer 

Jemmy 

Jenny 

Jet 

condenser 

drilling 

engine .. 

pump 

Jetting 

Jetty 
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யாக்கு 

யாக்குவில் 

யாக்குச்சீவுளி 

யாக்கு கைமரம் 

யாக்கு உருள் 

யாக்ூட்ட முளைக்குற்றி 

கஞ்சுகம் 

கஞ்சுக உறை 

கஞ்சுகமிடல் 

யாக்காமர் 

யாக்கால் உயர்த்தல் 

Woo 

முருட்டுத்தாழ் 
முருட்டுநூனைகள் 

முருடாக்கல் 

நெருக்கு சுரை 

சாம்புதறைகருவி 

கால் 

காற்படல், கால்நுதி 

காற்கல் 

நெருக்க 

நெருக்குதல் 
சருச்சரை 

தாடை 

தாடை நொறுக்கி 

தாடைச்சக்கை 

தாடைச்சுரை 

செவுகொற்று விரைவு காண்மானி 

சிற்றலவாங்கு 

ஜெனி 
தாரை 

தாரை தடுக்க 

தாரை முறை துளைத்தல் 
தாரை எஞ்சின் 

தாரைப் பம்பி 

தாரைப்பிரயோகம் 

கமைமுனை, துறைப்பாலம்
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Jetty cylinder 

Jib 

crane 

leg 

Jig 
back 

saw 

Jigging 
conveyor 

Jill barrow 

Jim crow . 

crow machine 

Jimmy 

Jinny os 

Jockey pulley 

weight 

Joggle 

Joggled 

John bull .. 

Johannson gauge block 

Joiner 

Joinery 

Joint 

board 

box .. 

filler 

pin 

ring .. 

sealing material 

washer 

Jointing 

Joist Ke 

Jonval turbine 

Joosten process 

Joule 

Joules equivalent 

Journal 

box 

கரைமுனையுருளை, துறைப்பால உருளை 

பெயரி 

பெயரிக்கரேன் 
பெயரிக்கால் 

குத்தி, மாற்கட்டை 

முன்பின் தத்தி 
குடைவாள் 

சக்கையிறுக்கல் 

தத்துங் கொண்டுசெல்லி 

ஜில் சில்லுப்பண்டி 

ஜிம்பாரை 

ஜிம் குரோப் பொறி 

சிற்றலவாங்கு 

ஜினி 

யொரக்க$க் கப்பி 

யொக்க நிறை 

யொக்கள் 

யொக்கிளாய 

யோன் புல் 

யோன்சன் அளவுக் கட்டை 

மூட்டி 
மூட்டுவேலை 

மூட்டு 
மூட்டுப்பலகை 

மூட்டுப்பெட்டி 

மூட்டு நிரப்பி 

ep. Ba 

மூட்டுவளையம் 

மூட்டு அடைக்குந்திரலியம் 

மூட்டுவாசர் 

மூட்டுதல் 

வளை 

யொன்வால் சுழலி 

யூஸ்தன் முறை 

யூல் 

யூலின் சமவலு 

யேணல், போதிகை நிலையி, 

அச்சுப்பெட்டி 
போதிகைப்பொட்டி, யேணற்பெட்டி



Joy loader 

Joy’s gear .. 

Jubilee wagon 

: Jumbo 

- Jump 

~ Jumper 

steel 

Jumping in 

up 
Junction joint 

valve 

Junk ring .. 

Jute fibre . 

K 

் Kaplan turbine 

Karat 

Kata thermometer 

Kater’s pendulum 

Keel blocks 

Keelson 

Keeper 

Kelly 

Kelvin’s law 

Kennedy theory 

water meter 

Kentledge . . 

Kep 

Kerb 

Kerf 

Kern 

Key 

bed . 

board .. 
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ஜோய் ஏற்றி 

ஜோயின் இயர் 

யுபிலிவண்டி 

ஜம்போ 

தவறல் 

ஜம்பர், துள்ளி 

ஜம்பருருக்கு, துள்ளியுருக்கு 
துள்ளப்புகுத்தல் 

விம்மல் 

துள்ளு மூட்டு 
சந்தி வால்வு 

அடைசு வளையம் 

சடைச்சணனார் 

கப்ளான் சுழலி 

கரற்று, மாற்று 
கற்றா வெப்பமானி 

கேற்றரின் ஊசல் 

எராக்கட்டை 

எராத்தொடை 

வைக்கை 

கெல்லி 

கெல்வின் விதி 

கெனடிக் கொள்கை 

கெனடி நீர்மானி 

அடுக்குச்சுமை 

பொறைக்கட்டை 

ஒரக்கல் 

அரிவகலம், சாம்பற்களி 

உள்ளீடு 

சாவி 

சாவிக்கடை 

சாவிப்பலகை
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Key boss . 

chuck .. 

screw .. 

seating. . 

stone . 

Kicker 

Kicking piece 

plate 

Kid 

Killing 
Kiln 

Kilo i 

Kilogramme 

Kilogrammetre 

Kilolitre 

Kilometre .. 

Kilowatt hour = 

Kind-chaudron method of shaft sinking 

Kinematic chain 

element 

link 

Kinematics 

Kinetic energy 

head 

Kinetics 

King bolt .. 

pile .. 

pin .. 

post .. 

rod .. 

tower 

truss 

Kingstone valve 

Kip (Kilopound) 

Kiruna method of borehole surveying 

Kish 

சாவிப்புடைப்பு 

சாலிச்சக்கை 

புரிச்சாவி 

சாவியிருப்பு 

அ.தாரக் கல் 
உதைப்பு 

உதைதுண்டு 

உதை தகடு 
கட்டு 

கோறல் 

சூளை 

லோ 

aGon@oma 

இலோிராம்மீற்றர் 

இலோ லீற்றர் 

இலோ மீற்றர் 

திலோ வாற்று மணி 

இண்டு சோடறன்முறை தண்டு ஆழ்த் 

துதல் 
இயக்கச் சங்கலி 

இயக்க மூலகம் 

இயக்க இணைப்பு 

இயக்கவியல் 

இயக்கப்பண்புச்சத்தி 

இயக்க நிரல் 

இயக்க வியல், இயக்கப்பாட்டியல் 

இராச அச்சாணி 

அரசமுளைக்குற்றி 

இராச ஊசி 

ஊாிக்கால் 

இராசகோல் 

இராசமல் 

(இராச சட்டகம் 

இங்ஸ்ரன் வால்வு 

பிறழ்வு 
ப்பு (இமெலாறாத்தல்) 

கருணாவின் குடைதுளையளவீட்டு முறை 
ஷ்



Knee 

brace 

rafter 

Kneeler 

- Knife edge loading 

. edges 

file 

key 

switch 

Knocker out 

Knocking .. 

Knotting .. 

Knuckle joint 

Knurling .. 

tool 

Kenimeter 

Koniometer 

Kutter’s formula 

Kyanizing .. 

L 

Lac 

Lace ன 

Laced column 

Lacing 

Lacquer 

Ladder 

Ladle 

- Lagging 
Laitance 

Lally column 

Lamella roof 

Lamellar 
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முழந்தாள் 

மூழந்தாள் ஆதலை 
மூழந்தாட் கைம்மரம் 

முழந்தாட்கல் 
கத்தி விளிம்புச் சுமையேற்றம் 

கத்தி விளிம்பு 

கத்தி அரம் 

கத்திச் சாலி 

கத்திச் சுவிச்சு 

தட்டித்திருப்பி 
அடிப்பு 
கணுவீடு 

மொளி மூட்டு 

கணுவரைவு 

கணுவரை கருவி 

கோணிமானி (தூசுமானி) 

கோணியோமானி (தூசுமதிமாண்) 

குற்றரின் சூத்திரம் 
கயணைசுதல் 

இலட்சம் 

நாடா 

அணைபட்டி பிடித்த தூண் 
அணைபட்டி 

அரக்குச்சாயம் 

ஏணி 

அகப்பை 

இடைவு, தங்கு 
ஆடை 

இலலித்தூண் 
தகட்டுக்கூரை 

குகட்டுக்குரிய, அடர்முறையான



150 

Lame’s formula 

Laminar flow 

velocity 

Laminated 

arch = 

plates 

spring 
Lemp oe 

bend. . 

hole .. 

Lancashire boiler 

files 

Land accretion 

drain 

drainage 

engine 

marking 

reclamation 

survey 

tie .. 

treatment 

slip .. 

Lap 
circle .. 

joint .. 

riveting 

weld .. 

Lapped valve 

Lapping 
Lard a8 

Lasher-on .. 

Lashing 

Last coat .. 

Latent heat 

Lateral 

canal 

development 

strain 

இலாமியின் சூத்திரம் 

அடர்பாய்ச்சல் 

அடர்வேகம் 

அடரான 

அடர்கொண்ட வில் 

அடர்கொண்ட தகடுகள் 

அடர்கொண்ட வில் 

விளக்கு 

விளக்கு வளைவு 

விளக்குத்துவாரம் 

இலங்கஷயர் கொதிகலன் 

இலங்கஷயர் அரங்கள் 

நிலவர்த்தனம், நிலலிருத்தி 

நிலவடிகான் 

நிலவடிப்பு 
Bad எஞ்சின் 

நிலங்குறித்தல் 
நிலம் மீட்டல் 

Bo அளவீடு 

நிலத்திமுவைக்கால் 

நிலப்பரிகாரம் 

நிலச் சரிவு 

கவிவு 

கவிவுவட்டம் 

கலிவு மூட்டு 

கவிவுத் தறைவு 
கவிவு உருணைப்பு 

கலிவு வால்வு 

கலிப்பிடல் 

பன்றிக்கொழுப்பு 

கட்டுவோன் 

கட்டுதல் 

ஈற்றுப்பூச்சு 

மறைவெப்பம் 

பக்க 

பக்கக் கால்வாய் 

பக்க விருத்தி 

பக்க விகாரம்



Lateral support 

traverse 

Lathe 

bearer 

bed 

can i 

centre grinder oa 

dog 
heads 

planer 

shears 

standards 

tailsotck 

tools 

work 

Lattice 

bars 

girder 

jib 

web 

Latticing .. 

Laws of motion 

Lay ‘ 

shaft 

Layout 

Leach 

Lead . 

button 

glance 

hammer 

joint 

lap 
letters 

line .. 

monoxide 

of a valve 

paint 

sheath 

spitter 
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பக்கவாட்டு ஆதாரம் 

பக்கவாட்டுப் போகு 

கடைசற்பொறி, கடைசலி 

கடைசற்பொறி தாங்க 

கடைசற்பொறிக் இடை 

கடைசற்பொறிக் குவளை 

கடைசற்பொறி மையம் தேய்ப்பான் 

கடைசற்பொறி நாய் 

கடைசற்பொறித் தலை 

கடைசற்பொறிச் சீவுளி 

கடைசற்பொறிக் கத்தாரி 

கடைசற்பொறிக் கால் 

கடைசற்பொறி வாற்கூடு 

கடைசற்பொறிக் கருவிகள் 

கடைசற்பொறி வேலை 

சாலகம் 

சாலகச் சட்டங்கள் 

சாலகக் கேடர் 

சாலகத் தூக்கி 

சாலகப் பாவு 

சாலகமாக்கல் 

இயக்க விதி 

இடை, துணை 

துணைத்தண்டு 
திட்டம், தளக்கோலம் 

பொசியலிட்டெடுத்தல் 

ஈயம் 

ஈயப்பொத்தான் 

ஈயவொளிரி 

ஈய ஆமார் 

ஈயமூட்டு 

ஈயக் கவிவு 

ஈய எழுத்து 

ஈயக்குண்டு நூல் 

ஈயவோரொட்சைட்டு 

வால்வின் விடுகை 

ஈயத் தந்தை 
ஈயமடல், ஈயஉறை 

ஈயத்துப்பி
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Lead-battery lamp 

Leader 

Leads 7 

Leading axle 

edge 

screw 

springs 

wheel 

Leaf wood 

Leakage 

Lean to roof 

Least angle of traction 

count 

Leat 

Leather 

belting 

hose 

lace 

Leathers 

Ledge rock 

Left hand engine 

screw 

tools .. 

twist drill 

Leftward welding 

Leg எக 

Lengthening bar 

bearers 

Let in 

Letters 

Letting down a 

down the temperature 

Levee 

Level 

book 

course 

of control 

recorder 

வழிகாட்டு பற்றரி விளக்கு 

வழிகாட்டி 

வழிகாட்டிகள் 

முதன்மை அச்ச, முன்அச்சு 

முதன்மை விளிம்பு, முன்விளிம்பு 
முதன்மை திருகு, முன்துருகு 
முதன்மை வில், முன்வில் 

முதன்மைச் சில்லு, முன்சில்லு 

இலைமாம் 

ஒழுக்கு 

பத்தி 
இழிவு இழுவைக் கோணம் 

இழிவெண்ணிக்கை 

நீர்த்தாரை 

தோல், அதள் 

தோல்வார் 

தோல்வளைகுழாய் 

தோல்நாடா 

அடைசு தோல் 

படிப்பாறை 

இடக்கை எஞ்சின் 

இடக்கைத் திருகு 
இடக்கைக் கருவிகள் 

இடக்கை முறுக்குத் துறப்பணம் 

இடக்கை முக உருணைப்பு 

களைச்சுற்று, கால் 

நீட்டூஞ் சட்டம் 

நீட்டூந் தாங்கள் 

உள்விடுதல் 

... எழுத்துக்கள் 

வன்மைகுறைத்தல் 

வெப்பநிலை இறக்கம் 

எழுப்பிய கட்டு 

மட்டம், மட்டங்காணி, மட்டமாக்கு 

மட்டவேடு 

மட்டவரி 

அடக்கமட்டம் 

மட்டம் பதிகருவி



Level trier 

tube .. 

Levelling .. 

block 

screw 

staff 

the instrument 

with the instrument 

Level-luffing crane 

Lever 

arm .. 

box .. 

bracket 

chuck 

crank chain 

jack .. 

press 

pump 

safety valve 

Levy facing 

Lewis 

bolt .. 

Licker 

Life a 

Lifelinesman 

Lift 

gate 

hammer 

irrigation 

pump .. 

slab construction 

valve 

Lifter (cleaner) 

hole 

Lifting .. 

block 

cylinder 
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மட்டம் முயலி 

மட்டக்குழாய் 

மட்டமாக்கல் 

மட்டமாக்கற் கட்டை 

மட்டமாக்குத்திருகு 

மட்டமாக்குங்கோல், மட்டம்பார் அளவு 

கோல் 

கருவியை மட்டமாக்கல் 

கருவியால் மட்டங்காணல் 

மட்டஞ் சுமலுங்கிரேன் 

நெம்பு 

நெம்புப்புயம் 

நெம்புதாங்5, எந்தானம் 

நெம்புப் பெட்டி 

நெம்புச்சக்கை 

நெம்புச்சுமல்சங்கலி 

நெம்புத் துறப்பணம் 

நெம்பு யாக்கு 

நெம்பு அழுத்தி 
நெம்புப் பம்பி 

நெம்புக் காப்பு வால்வு 

நீரிறுக்குமுகப்பு 
லூயிஸ் 

லூயிஸ் தாழ் 
நக் 

ஆயுள் 
உயிர்வடமாளி 

உயர்த்தி 

உயர்த் இப்படலை 

உயர்த்தாமார் 

உயர்த்து பாசனம் 

நெம்புப் பம்பி 

உயர்த்து தட்டுக் கட்டுவேலை 

உயர்த்து வால்வு 

கிளப்பி சுத்தமாக்க 

எழுப்புந்துவாரம் 

உயர்த்குல் 

உயர்த்துங்கப்பித்தொகுதி 

உயர்த்து சிலிண்டர்
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Lifting irons 

jack 

magnet 

plates 

pump 

ram 

screw 

straps 

tackle (rope) 

Light alloy 

cut .. 

firing 

ம்... 

railway 

running 
Lighter 

Lighthouse 

Lighting chamber 

cock 

Lignite 

Limb 

Lime 

bag 

Limestone 

Limit design 

of elasticity 

of liquidity 

of plasticity 

of proportionality 

of weight 

switch 

system .- 

Limiting angle of resistance 

gradient 

Limits... 

of tolerance 

Limpet.. 

dam 

உயர்த்தும் இரும்பு 
உயர்த்தும் யாக்கு 

உயர்த்தும் காந்தம் 

உயர்த்தும் தகடுகள் 

உயர்த்தும் பம்பி 

உயர்த்தும் முசலம் 

உயர்த்தும் திருகு 
உயர்த்தும் வார் 

உயர்த்தும் கயிறு 

இலேசான கலப்புலோகம் 

மென்வெட்டு 

மென்மைச்சுடுகை, இறந்த ௬டுகை 

மெல் எண்ணெய் 

இலேசான தண்டவாளப்பாதை 

மெல் ஒட்டம் 

வத்தை, விளக்கேற்றி 

கலங்கரை விளக்கம் (வெளிச்சவிடு) 

கொழுத்துமறை, தீயிடலறை 

கொழுத்தும் சேவல் 

இலிக்னைற்று 
அங்கம், £ழ்த்தகடு 

சுண்ணம் 

சுண்ணாம்புப்பை 

சுண்ணாம்புக்கல் 

நோக்குத்திட்டம், எல்லைவிதானம் 

மீளியல்பெல்லை 

,திரவத்துவ எல்லை 

நெடஇழ்வு எல்லை 

விதசமத்துவ எல்லை 

நிறை எல்லை 

நோக்குச்சுவிச்சு, எல்லை ஆளி 

எல்லை முறை 

எல்லைத் தடைக் கோணம் 

எல்லைப் படித்திறன் 

எல்லைகள் 

சூப் பெல்லைகள் 

இலிம்பெற்று 
இலிம்பெற்று அணை



Lincoln milling machine 
Linde welding 

Line 

~ colours 

drilling 
drop .. 

measurement 

of action 

of centres 

of chords 

of least resistance 

of pressure 

of resistance 

of thrust 

of volumes 

Linear 

advance 

velocity 

Lining 
Link 

conveyor 

reversing motion 

work .. 

Linseed oil 

Lip . 

block 

drill 

Lipping 
Liquefaction 

Liquid 
fuels 

oxygen explosive 

Liquidity index 

List 

Litharge 

Litre au 

Little giant turbine 
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இலிங்கன் கடை பொறி 

இலின்டே உருணைப்பு 

கோடு 

கோட்டு நிறங்கள் 

கோட்டுத்துளைப்பு 

கம்பி இறக்கம் 

நேரளவு 

தாக்கக்கோடு 

மையக் கோடு 

நாண் கோடு 

இழிவுத் தடைக் கோடு 
அமுக்கக்கோடு 

தடைக் கோடு 

உதைப்புக்கோடு 

கனவளவுக்கோடு 

நேர்கோடு 

நேர்கோட்டு முந்தல் 

நேர்கோட்டு வேகம் 

படல், படலிடுதல், நுதித்தல், அப்புதல் 

இலிங்கு, சங்கலி, பிணை 

சங்கிலிக் கொண்டு செல்லி 

பிணைமீளியக்கம் 

பிணைவேலை 

ஆளிவிதை எண்ணெய் 

சொண்டு 

சொண்டுத் துண்டு 

சொண்டுத் துறப்பணம் 

சொண்டுத்துண்டு, சொண்டிடல் 

(திரவமாக்கல் 

திரவம் 

திரவ எரிபொருள் 

,திரவஒட்சிசன் வெடி 

இரவத்துவச் சுட்டி 

விளிம்பு சரிதல் 

லிதாச்சு, ஈய ஒரொட்சைட்டு 

இலீற்றர் 
சிற்றசுரச் சுழலி
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Littoral deposit 

drift 

Live axle .. 

head .. 

load .. 

rail 

ring 

roller .. 

spindle 

steam 

Liverpool datum 

Lloyd Davies formula 

Load “i 

bearing wall 

extension diagram 

factor 

Loader .. 

Loading boom 

gauge 

pan 

shovel 

Loam .. 

board 

brick 

cake 

mill .. 

mould 

moulder 

moulding 

pattern 

plate 

work 

Local attraction 

extension 

Lock as 

bay .. 

gate .. 

nut .. 

கடற்கரைப் படிவு 
கடற்கரைப் பெயர்வு 

உயிர்ப்பச்சு 

உயிர்ப்பு.த்தலை 

உயிர்ப்புச் சுமை 

உயிர்ப்புத் தண்டவாளம் 

உயிர்ப்பு வளையம் 

உயிர்ப்பு உருளி 
உயிர்ப்புக் கதிர் 

உயிர்புக் கொதிநீராவி 

லிவர்ப்பூல் தரவு 

உலொயிட்டு தேலீஸ் சூத்திரம் 

சுமை 

சுமைதாங்கு சுவர் 

சமை விரி வரைப்படம் 

சுமைக் காரணி 

சுமையேற்றி 
சுமையேற்று தண்டம் 

சுமையேற்ற வளவு 

சுமையேற்றத் தட்டம் 
சுமையேற்றச் சவுள், சுமை 
பாரை 

பதமண் 

பதமண் பலகை 

பதமண் அரிகல் 

பதமண் விரட்டி 

பதமண் மில் 

பதமண் மால் 

பதமண் மாலாக்9 

பதமண் மாலிடல் 

பதமண் கோலம் 

Us Wein FEB 
பதமண் வேலை 

கானக் கவர்ச்சி 

தான விரி 

பூட்டு, அடைப்பு 
08 

-டுப்பட$ 

தளை



Lock paddle 

saw .. 

sill 

Lockage 

Locke level 

Locked coil rope 

Locomotive 

boiler 

crane 

haulage 

hoist 

Lock-up safety valve 

Lode 

Lodestone 

Lodestuff .. 

Loess 

Log 

chute .. ன 

frame saw 

way .. .. ‘a 

Logarithms 

London clay 

Long column “i os 

dolly ன ee 

D-valve 

span .. 

ton .. 

toothed gauge 

valve 

Longitudinal bead test 

elevation 

profile 

seam. 

section ok 

Loose centres 

core .. 

coupling 

eccentric 7 ae 

fit .. a i 
7—R 7108 (7/65) 

பூட்டுச்சிறுபடலை 

பூட்டுவாள் 

பூட்டடு ப்படி, தலைப்பட்டிப்படி 

பூட்டம் 

உலக்ரு மட்டம் 

பூட்டிய சுருட் கயிறு 

இடம்பெயரி 

இடம்பெயரிக் கொதிகலன் * 

இடம்பெயரிக்ரேன் 

இடம்பெயரி உம்ப்பு 

இடம்பெயரித் தூகீடு 

பூட்டிய காப்பு வால்வு 

வரை, நீர்நெறி 

காந்தக்கல் 
வரைப்பொருள் 

உலோயிச 

குற்றி, மடக்கை 

குற்றி வழி 
குற்றிச் சட்டவாள் 

குற்றிசாய் வழி 

மடக்கை 

இலண்டன் கழி 

நெடுத்தாண் 

நீள்பொம்மை 

நெடும் 19-வால்வு 

நீளகல்வு 

நெடுந் தொன் 

நெடும்பல் மானி 

நெடு வால்வு 

நெடும்பாட்டு மணிச்சோ தனை 

நெடும்பாட்டு நிலப்படம் 

நெடும்பாட்டுப் பக்கப்பார்வை 

நெடும்பாட்டுக் BONO! 

நெடும்பாட்டு வெட்டு 

தளர் மையங்கள் 

தளர்ந்த அகணி 

தளர் இணைப்பு 

தளர் மையவகல்வு 

தளர் பொருத்து
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Loose gland 

ground 

Loosening .. 

bar 

Lorry 
‘Loss 

of ground 

of head 

of heat 

Lost head .. 

motion 

pass 

Louvre 

Low breast wheel 

carbon steel 

flashing point 

freezing explosives 

freezing point 

press .: 

pressure. cylinder 

pressure steam 

red heat 

water alarm 

water safety valve 

L-rest 

Lubricant .. 

Lubrication 

Lubricator. . 

Luffin 

cable way mast 

jib crane 

Lug 

Luminosity 

Lump coal. . 

Lumping 

Lumps 

தளர் சளொந்து 

தளர்ந்த நிலம் 
தளர்த்தல் 
களர்த்தற் சட்டம் 

உலொறி, பாரவண்டி. 

தட்டம் 

,நிலநட்டம் 

நிரல் நட்டம் 

வெப்ப நட்டம் 

இழந்த நிரல் 

இழந்த இயக்கம் 
இழந்த செய்கை . 
லூவர் 

காழ் வட்சச் சில்லு 

காபன் குறைந்த உருக்கு 

தாழ் பளிச்சீட்டு நிலை 

தாழ்வுறைவு வெடி 
தாழ் உறைநிலை 

தாழ் அமுக்கு ; 
தாழ் அமுக்கச் சிலிண்டர் து 

தாழ் அழுக்கக் கொதிநீராவி 

தாழ் செஞ்சூடு 
தாழ் நீர் ஓலம் 
தாழ் நீர் காப்பு வால்வு 

1--தாங்க 

மசகு 

மசூடல் 

மசகூட்டி, 

தெரிக்குக் கையாளுதல் 

தெரிக்குக் கையாளுதல் வடவழிப்பாய் 
மரம் 

தெரிக்குக்கையாளற் பெயரிக்கிரேன் 

காது 

ஒளிர்திறன் 

கட்டி நிலக்கரி 

கூட்டிடுதல் 

கட்டிகள்



Lurching allowance 

Lurry 

Lustre 

Lutes . 

Luting.. கக 

M 

M of i. 

mM. p. g. 

m. p. h. 

m.p.8. .. ௦ 

M. R. (Moment of Resistance) 

M. 8. (Maximum stress) 

M teeth 

Mass borehole compass 

Macadam .. 

spreader #3 “a 

Mac George’s method of borehole surveying 

Machine 

centres 

cut pattern 

cutter 

drilling 

foundation 

mining a 

moulded wheel 

moulding 

riveting 

shop 

tap 

tool 

vice 

Machineman 

Machinery 
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தள்ளாட்ட விடுபாடு 

இலறி 
துலக்கம் 

சாந்து 

சாந்திடல் 

௪. தி, (சடத்துவத் திருப்புதிறன்) 
௧. மை, 

ம. மை, 

செ. மீ. 

தீ. தி. (தடைத் திருப்புதிறன்) 
௨. த. (உயர் தகைப்பு) 

28-பல் 

மாசு துளைதுவாரக் கவராயம் 

மக்கடம் 

மக்கடம் பரவி 

மட்சோச்சு துளைதுவாரமுறை அளவீடு 

பொறி 

பொறிமையங்கள் 

பொறி வெட்டுக்கோலம் 

பொறிவெட்டி 

பொறித்துளைப்பு 

பொறிப்பீடம் 

பொறிமுறைக் கன்னுதல் 

பொறிமாலிட்ட சில்லு 

பொறிமாவிடல் 

பொறித்தறைவு 
பொறிச்சாலை 

பொறிப்புரிவெட்டி 

பொறிக் கருவி 

பொறிஇருக்கி 

பொறியாள் 

பொறிவகை
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Machining 

Machinist .. 

‘Magnalium 

“Magnesian 

limestone 

Magnesite .. 

brick 

Magnesium 

aluminium alloys 

Magnetic bearing 

brake 

chuck 

compass 

crack detector 

declination 

field 

north 

separator 

south pole 

variation 

Magneting 

machine 

Magnetizing roast 

Magnetism 

Magnetite . 

Magneto 

generator 

Magnitude of force 

Magnetometer 

Mahogany 

Maihak strain gauge 

Main airway ‘8 

and tailrope haulage .. 

"beam .. 

bearing 

canal .. 

chuck 

பொறியீடு 

பொறியாள் 

மக்னேலியம் 

மக்னீசியத்துக்குரிய 

மகீனீசியச் சண்ணாம்புக்கல் 

மக்ணீசைற்று 

மக்னிசைற்றரிகல் 

மக்னீசியம் 

.. மக்னீசிய அ ஓமினியக்கலப்புலோகம் 

காந்தத் தசைகோள் 

காந்தத் தடுப்பு 
காந்தச் சக்கை 

காந்தத் திசைகாட்டி 

காந்த வெடிப்புக்காணி 

காந்தச் சரிவு 

காந்த மண்டலம் 

காந்த வடக்கு 

காந்தமுறை வேரறுக்க 

காந்தத் தென் முனை 

காந்த மாறல் 

காந்தப்பிரயோகம் 

காந்தப்பிரயோகப் பொறி 

காந்தமாக்கும் வறுவல் 

காந்தம் 

மகனெற்றைற்று 
மூனெற்றோ 

மூனெற்றோப் பிறப்பாக்கி 

விசைப் பருமன் 

காந்தமானி 

மலைவேம்பு 

மைகாக்கு விகாரமானி 

பிரதான வான்வழி 

தலைவால் கயிற்றுய்ப்பு 

பிரதான வளை 

பிரதான போதிகை 

பிரதான கால்வாய் 

பிரதான சக்கை



Main cylinder <n a 

drain .. 2% és 

driving belt 

driving pulley 

frame 

gate ள் ee 

rope .. +8 ae 

screw .. 

sewer .. ய ate 

tie .. 

valve oe a os 

Maintenance fitter #5 es 

period 

Major axis 

Make or 

Making joints 

up .. 

up piece 

“Malacca, tin 

Malachite .. 

Male . ப் 

Malleability Es a 

Malleable cast iron 

iron 

Malleable nail 

Mallet 

Mammoth pump 

Manchester principle லக 

Mandrel .. ae ஸு 

Mandril 

Manganese 7 as 

bronze 

steel bu டத 

Manhole 

cover 

Manifold .. 

Manilla rope 
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பிரதான சிலிண்டர் 

பிரதான கால்வாய் 

பிரதான செலுத்தும் வார் 

பிரதான செலுத்தும் கப்பி 

பிரதான சட்டங்கள் 

பிரதான வாயில் வழி 

பிரதான பிணை 

பிரதான கமிறு 

பிரதான திருகு 

பிரதான சுருங்கை, கழிகான் 

பிரதான இழுசட்டம் 

பிரதான வால்வு 

தாவரிப்புப் பொருத்தி 

தாவரிப்புக் காலம் 

பேரச்சு 

ஆக்கம் 

மூட்டாக்கல் 

சரிக்கட்டல் 

சரிக்கட்டற்றுண்டு 

மலாக்காத் தகரம் 

மலக்கைற்று 

ஆண் 

வாட்டற்றகவு 

வாட்டத்தக்க வார்ப்பிரும்பு 

வாடத்தக்க இரும்பு 

வாடத்தக்க ஆணி 

தட்டுப்பொல், கொட்டான் 

ஆனைப்பம்பி 

மான்செஸ்ற்றர் கோட்பாடு 

மந்தரம், கதிர் 

மந்தரம் 

மங்கனீசு 

மங்கனீசு வெண்கலம் 

மங்கனீ*ருக்கு 

ஆட்பிலம் 

ஆட்பிலமூடி 
பல்களையம் 

மனிலாக் கயிறு
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Manipulator 

Manlock 

Manometer 

Manometric efficiency 

Man power 

Manway 

Map . 

Mare’s grease 

Margery’s fluid 

Margin of safety 

Marigraph 

Marine boiler 

borer 

' engine 

glue 

pattern connecting-rod 

surveying லத 

hydrographical surveying 

Maritime plants 

Marker out 

Marking gauge 

out 

Marking-off table 

Marks 

Marlborough wheel 

Marl 

Marram grass 

Martensite 

Martenssen gyroscopic compass 

Mass * 

centre 

concrete 

diagram 

haul curve 

Mast 

winch 

கையாளி 

ஆளடைப்பு 

மனோமானி, அமுக்கமானி 

மனோமான வினைத்திறன் 

ஆள் வலு 

பெயர்வாள் வேலை 

ஆள்வழி, ஏணிவழி 

படம் 

குதிரைக்கொழுப்பு 

மாஜரியின் பாயம் 

காப்பீவு 

ஆழிமணி 
ஆழிக் கொதிகலன் 

ஆழிக்குடைபூச்சிகள் 

ஆழி எஞ்சின் 

ஆழிப் பசை 

ஆழிக்கோல இணைதண்டு 

ஆழியளவீடு 

ஆமி நீர்ப்படமுறை அளவீடு 

கடல்சார் தாவரங்கள் 

குறியிடுவோன், 

குறிக்கும் மானி 

குறித்தல் 
குறிக்கும் மேசை 

குறிகள் 
மால்பரோ சில்லு 

சிற்றளவுச் சுண்ணாம்புமண் 

மாரம் புல் 

மாற்றென்சைற் 

மாற்றன்சன் சுழிப்புக்காட்டித் திசை 
காட்டி 

திணிவு 
திணிவு மையம் 

திணிவுக் கொங்கறீற்று, பருங்கொங்இ 
நீற்று 

,திணிவுப்படம் 

திணிவுய்ப்பு வளைகோடு 

தம்பம் 

தம்பவலி, தம்பவிஞ்சு



Master jet oe oe 

light 

tap ee we 

. wheel 

Mastic asphalt 

Mastin shears 

Mat a 

Match plate 

Mate .. a “ 

Materials handling cs ௭ 

lock 

Matrix nee a 

Matt = ன் ee 

Mattress 

Maul 

Maximum dimensions 

dry density 

pressure 

strength 

weight 

~ Maxwell’s needle 

Mean 

depth 

effective pressure 

pressure 

strength 

velocity 

Measurement 

Measuring chain 

machine 

rod 

tape 

weir 

Mechanic .. 

Mechanical 

advantage 

analysis 

bond st ae 
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தலைமைத் தாரை 

,தலைமையொளி 

தலைமைப்புரிவெட்டி 

,தலைமைச்சில்லு 

பசை அசுபாற்று 

தம்பக் கத்தரி 

பாய் 

பொருத்தத் தகடு 
துணை 

பொருள்கள் கைவழங்கல் 

பொருளடைப்பு 

தாயம் 

மற்றை 

படுக்கை 

தீட்டுப் பொல் 

உயர்வுப் பரிமாணம் 

உயர்வுலரடர்த்து 

உயர்வு அமுக்கம் 

உயர்வு வலிமை 

உயர்வு நிறை 

மக்சுவெல் ஊச 

இடை, சராசரி 

சராசரி ஆழம் 

பலித அமுக்க இடை 

அமுக்க இடை 

வலிமை இடை 

சராசரி வேகம் 

அளவீடு 

அளவு சங்கலி 

அளவு பொறிகள் 

அளவுகோல் 

அளவு நாடா 

அளக்கும் ஒம்படை, கலிங்கு 

பொறியாளன் 

பொறிமுறை, விசையியல்முறை 

பொறிமுறை நயம் 

பொறிமுறைப் பகுப்பு 

பொறிமுறைப் பிடிப்பு
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Mechanica! centres 

efficiency 

engineering 

equivalent 

equivalent of heat 

handling 

loading me oe 

puddler 

rabble 

rammer 

sampler 

shovel 

stoker 

Mechanics 

Mechanism 

Meco-Moore loader 

Medical air lock 

lock 

Medium carbon steel 

drawing paper 

hard 

soft 

Meeting post 

Mega 

Mellow (wood) 

Melting ; 

down refinery 

furnace 

holes 

on 

house 

point 

Member 

Membrane 

analogy 

theory 

Mending up 

up piece 

பொறியியல் மையங்கள் 

பொறிமுறை வினைத்திறன் 

பொறி எந்திரவியல் 

பொறிமுறைச் சமவலு 

பொறிமுறை வெப்பச்சமவலு 

பொறிமுறை கைவழங்கல் 

பொறிமூறை சுமையேற்றல் 

பொறிமுறை துழாவி 

பொறிமுறைத்து துழாவி 

பொறிமுறை மொங்கான் 

பொறிமுறை மாதிரியெடுகருவி 

பொறிமுறை சவுள் 

பொறிமுறை எரிபொருளுட்டி 

பொறியியல், இயக்கவியல் 

பொறிநருட்பம், பொறியபை்பு 

மெக்கோ மூர் சுமையேற்றி 

மருத்துவக் காற்றடைப்பு 

மருத்துவ அடைப்பு 

இடைக் காபன் உருக்கு 

மித வரைதாள் 

மிதவன்மை 

மிதமென்மை 

சந்இக்குந் தம்பம் 

மெகா 

உதிர்ந்த 

உருக்குதல், உருகுதல் 
உருக்கும் புடச்சரலை 

உருக்குமுலை 
உருக்குப் பிலம் 

உருக்குந்தலம் 

உருகுநிலை 
உறுப்பு, அங்கம் 

மென்சவ்வு 

மென்சவ்வு ஒப்பு 

மென்சவ்வுக் கொள்கை 

திருத்துதல், சரிக்கட்டல் 

திருத்தற்றுண்டு



Meniscus .. 

Mensuration 

Merchant iron 

mill 

rolls 

Mercurial guage 

Mercury 

Meridian 

Merrill process 

Mesh 

Meshed 

Metacentre 

Metacentrie height 

Metal 

hollow 

pattern 

saw . 

spinning 

Metallic arc welding 

packing 

Metallics 

Metalling .. 

Metallurgical cement 

Metallurgy 

Metamorphic aureole 

Metamorphism 

Metasematic ores 

Meteoric iron 

Meter 

Methane 

detector 

drainage 

Method of design 

of moments 

of sections 

of slices 

Metre 

rule 

scale 

oe 
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பிறையுரு 
அளலியல் 

வணிக இரும்பு 

வணிக மில் 

வணிக உருளைகள் 

இரசமானி 

இரசம் 

நெடுங்கோடு, நள்வான் 

மெரில் முறை 

அரிவலை 

கொழுவிய 

அனுமையம் 

அனுமைய உயரம் 

உலோகம் 

உலோகப் பொள் 

உலோகக் கோலம் 

உலோக வாள் 

உலோகக்கறங்கல் 

உலோகலின்முறை உருக்கியிணைத்தல் 

உலோக அடைசல் 

உலோகப் பொருள்கள் 

உடைகற்பதித்தல் 

உலோகவியற் மந்து 

உலோகவியல் 

உருமாற்றத்தொடுவலயம் 

உருமாற்றம் 

அனுகாலத்தாதுக்கள் 

ஆகாயக் கல்லிரும்பு 

மானி 

மெதேன் 

மெதேன்காணி 

மெதேனகற்றல் 

திட்டமுறை, விதானமுறை 
இருப்புதிறன் முறை 
வெட்டுமூறை 

சீவல் முறை 

மீற்றர் 

மீற்றா்க் கோல் 

மீற்றர் அளவுகோல்
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Metrio system 

Mica 

Micro 

gas survey 

Micrometer 

caliper 
Micron 

Microphone 

Microscope 

Microscopic minerology 

Microstructure of metals 

Mid feather wall 

gear 

ordinate 

Middle cut file 

flat gouge 

part 
third 

Middling 

Midpoint .. 

Midspan 

Mild centred steel 

steel .. 

Mill 

bar 

bill 

furnace 

gearing 
pick 

race 

roll 

scales .. 

tail . 

Milled head 

Millier 

Milligramme 

Millimetre . . 

மீற்றர் முறை 
மைக்கா 

கைக்கரோ 1/106 

நுண் வாயு அளவீடு 

நுண்மானி 

நுண்மானி இடுக 

மைக்கிரன் 

ண்பன்னி 

அண்காட்டி, ஒளியியல் நு. கா. 

நுண் காட்டிக்கனிசவியல் 

உலோக நுண்ணமைப்பு 

நள்ளிறகுச் சுவர் 

நடுக்கயர் 

நடுநிலைக்கூறு 
இடைவெட்டரம் 

இடைத்தட்டைநகவுளி 
நடுப்பகுதி 
இடைமூன்று 
நடுவண் 

நடுப்புள்ளி, அ டூலீச்சு 

அகல்வு நடு 
மில் (1/1000 ௮ங்.) 

மென் மைய உருக்கு, நொய்யுருக்கு 

மெல்லுருக்கு 
மில் 

மில் சட்டம் 

மிற்பிக்கான் 

மில்லுலை 

மிற்கயர் 

மிற்பிக்கான் 

மில் நீரோடி 

மில்லுருள் 

மிற்செதில் 

மில்வால் 

வரைத்தலை 

மில்லியர் 

மில்லி௰ராம் 

மில்லிமீற்றர்



Millimetre drills 

rule 

Millimetric pitches 

Millimicron 

Milling 
cutter 

machine iss of 

tool. . 

wheel 

Mills Crowe process 

Millwright 

Mine 

car 

surveyor 

tin... i aa 

Miner se as 

Mineral 

dressing 

Mineral oil 

streak 

_ Mineralizing process 

Mineralogy 

Miner’s dial 

dip needle 

inch 

lamp 

pick 

Mining 

engineer 

engineering 

geology 

law 

methods 

officer 

surveyor 28 

Ministry of Transport loadin: 

Minium 

Minor axis 
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மில்லிமீற்றர் துறப்பணங்கள் 

மில்லிமீற்றர் கோல் 

மில்லிமீற்றர் புரி 

மில்லி மைக்கிரன் 

திரித்தல் 
திரி வெட்டி 

திரிபொறி 
இரி கருவி 

இரி சில்லு 

மில்சு குரோ முறை 

இரிப்போன் 

கனி, சுரங்கவெடி 

கனிக்கார் 

சனி அளப்போன் 

கனித்தகரம் 

கன்னுநன் 

கனிசம் 

கனிசம் சீர்ப்படுத்தல் 

கனிசவெண்ணெய் 

கனிப்பொருட்£ற்று 

கனிசவாக்கமுறைகள் 

கனிசவியல் 

கன்னு நன்முகப்பு 

கன்னுநன் பதனவூசி 

கன்னுநன் அங்குலம் (நீரளவு) 
கன்னுநன் விளக்கு 

கன்னுநன் பிக்கான் 

கன்னுதல் 

கனியெந்திரி 

கனியெந்திரலியல் 

கன்னு தற்புவிச்சரி தவியல் 

கன்னுதழ் சட்டம் 

கன்னுதல் முறைகள் 

கன்னுதல் அலுவலர் 

கனியளப்போன் 

போக்குவரத்தமைச்சுச் சுமை 

மினியம் 

சிற்றச்சு
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Minus lap .. 

sight 

Misfire .. a 

Miter . es os 

Mitis casting si 

board 

block. . 

box .. ae ase 

iron .. 

joint .. = 

post .. 

sill 

valve... 

wheel 

Mix in place 

Mixed flow turbine 

gauge 

oils .. ia x 

Mixer ன a ws 

Mixing chamber ee ட 

Mixture .. as 3 

Mnemonie = se 

Mobile crane 

hoist a a 

Model ய. ays ave 

analysis 

Modular ratio 

Module 

Modulus 

of elasticity 

of incompressibility 

of resilience 

of resistance 

of rigidity 
of rupture 

of section ‘ 

of subgrade reaction 

of volume change .. 

சய கவிவு : 

சயபார்வை 

பற்றல் தவறுதல் 
மைற்றர் 

மென் வார்ப்பு 

மைற்றர் 

மைற்றர்ப் பலகை 

மைற்நர்க்கட்டை 

மைற்றர்ப் பெட்டி 

மைற்றர் இரும்பு 
மைற்றர் மூட்டு 

மைற்றர்க் கம்பம் 

மைற்றர் அடிப்படி 

மைற்றர் வால்வு 

மைற்றர்ச் சில்லு 

இடத்திற் கலத்தல் 
கலப்புப் பாய்ச்சற் சுழலி 

கலப்புப்பாதை அளவு 

கலப்பெண்ணெய் 

கலவைப்பொறி 

கலக்கும் அறை 

கலவை 

நினைவுக் குறிப்பு 
அசையுங்களேன் 

அசையும் உயர்த்த 
மாதிரியுரு 

மாதிரிப் பகுப்பு 

மட்டு விதம் 

மட்டுப்படுத்தி 
மட்டு 

மீள்சத் இமட்டு 
நெருக்கப்படாமை மட்டு 

அதைப்புச்சத் இமட்டு 
தடைமட்டு 

விறைப்பு மட்டு 

கழிவு மட்டு 
வெட்டுமட்டு 

8ழ்ப்படைத்தாக்க மட்டு 

கனவளவுமாற்ற மட்ட



Mohr’s circle of stress 

Mohr’s scale of hardness 

Moisture content 

equivalent 

index 

movement: 

Mole 

Mole drain. . 

plough 

Molybdenum 

Moment 

distribution 

of a force 

of inertia 

of resistance 

of rupture 

Momentum 

Monitor 

Monkey 

wheel 

wrench 

Monocable 

Monolith .. 

Monolithic 

Monorail 

Monotower crane 

Monoxide .. 

Montant 

Monument. . 

Mooring forces 

Mortar 

mill.. 

mixer 

Mortice 

chisel 

gauge 

Morticing machine 

Mosaic 
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மோரின் தகைப்பு வட்டம் 

மோரின் வன்மை அளவுத்திட்டம் 

ஈரலிப்புள்ளுறை 

ஈரலிப்புச் சமவலு 

ஈரலிப்புச் சுட்டி, 

ஈரலிப்பசைவு 

அலைதாங்கி, அகம் 

அகழ்வடிகால் 

அகழ் கலப்பை 

மொலித்தனம் 

திரும்புதிறன், திருப்பம் 
திருப்புதிறன் பரம்பல் 

விசைத் இருப்புதிறன் 
சடத்துவத் திருப்புதிறன் 
தடைத்திருப்புதிறன் _ 
கழிவுத்திறப்புதிறன் 
உந்தம், தணிவுவேகம் 

எச்சரி கருவி 

மொங்கி, மொங்கான் 

மொங்கச் சில்லு 

மொங்க முறுக்கலி 

க வடம் 

குனிப்பாறை 

தனிப்பாறைக்குரிய 

தனித்தண்டவாளம் 

தனிக்கோபுரக்கிறேன் 

ஒரொட்சைட்டு 

மொன்ரான் 

நினைவுக்கட்டிடம் 

கட்டிவைக்கும் விசைகள் 

சாந்து 
சாந்து மில் 

சாந்து கலக்கும் பொறி 

பொளி 

பொளியுளி 

பொளிமானி 

பொளியிடுபொறி 

சதஇரவடிவு, சுட்டிமம்
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Motion 

bar 

block 

disc. . 

work 

Motive power 

Motor 

grader 

starter 

way... 

Mottled iron 

Mould 

maker 

oil 

Mouldboard 

Moulder 

Moulder’s basket 

_ bellow 

lamp 

mallet 

nail 

Moulding .. 

board 

box 

cutter 

letters 

machine 

sand 

tub 

Mound 

breakwater 

Mountain railway 

Mounted tracing 

Mounting .. 

Mountings 

Mouth 

Mouthpiece 

Movable bridge 

. இயக்கம் 

இயக்கச்சட்டம் 

இயக்கக்கட்டை 

இயக்கத்தட்டு 
இயக்க வேலைப்பாகம் 

இயக்க வலு 

மோட்டர் 

மோட்டர் படிப்படுத்தி 

மோட்டர் தொடக்கி 

மோட்டர் வழி 

புள்ளியிரும்பு 

மால் 

மாலாக்க 

மால் எண்ணெய் 

கொழு 

மாலிடுநன் 

மாலிடுநன் கூடை 

மாலிடநன் துருத்தி 
மாலிடுநன் விளக்கு 

மாலிடுநன் தட்டுப்பொல்லு 

மாலிடுநன் ஆணி 

மாலிடல் 

மாலிடற் பலகை 

மாற் பெட்டி 

மாற் வெட்டி 

மால் எழுத்துக்கள் 

மாற் பொறி 

மால் மணல் 

மால் தொட்டி 

இட்டு 
திட்டலைமுறி 
மலைத்தண்டவாளப்பாதை 

மேலொட்டி சுவடுவரைவு 

பதித்தல், ஏற்றுதல், மேலொட்டுதல் 

மேற்பதிப்புக்கள் 

வாய் 

வாய்த்துண்டு 
அசையத்தக்க பாலம்



Movable centre 

- dam 

expansion 

points 

pulley 
Moving forms 

ground 

load 

weight 

Muck 

shifting 

Mucking 

Mud box 

bucket 

flush .. 

hole .. 

hole door 

jacking 

lid 

run 

Mueseler safety lamp 

Muff coupling 

Muffle 

Muffler 

Mulbery harbour 

Multibucket excavator 

Multiple arch dam 

boiler 

boring machine 

dome dam 

drill 

drilling machine 

expansion engine .. 

gear 

threaded screw 

Multiplier .. 
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அசையும் மையம் 

அசையத்தக்க அணை 

அசையும் விரிவு 

அசையத்தக்க புள்ளிகள் 

அசையத்தக்க கப்பி 

அசையும் மாற்பெட்டிகள் 

அசையுந் தரை 

அசையுஞ் சுமை 

அசையுந் நிறை 
மட்கல் 

மட்கல்பெயர்தல் 

மட்கலிடல் 

சேற்றுப்பெட்டி 

சேற்று வாளி 

சேறல வீசல் 

சேற்று பிலம் 

சேற்றுபிலக்கதவு 

களிமுறையுயர்த்தல் 

சேற்றுமூடி 
களியோட்டம் 

மொகிலர் காப்பு விளக்கு 

மூடுபிணைப்பு 

அகல் 

அடக்கி 

மல்பெரி துறைமுகம் 

பலவாளித் தோண்டி 

தொடர்வில்லணை 

பல்குழாய்க்கொதிகலன் 

பல் துளைப்பொறி 

தொடர் கும்மட்டவணை 

பன்மைத்துறப்பணம் 

பல் துளைப்பொறி 

பல்விரிவெஞ்சின் 

பன்மைக்கியா் 

பலபுரித்திருகு 
பெருக்க
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Multiplying constant 

Multirope winding 

Multi-wheel roller 

Multistage pump 

Municipal engineering 

Muniz metal 

Mushroom construction 

valve xd = 

N 

N. D. (Natural draught) .. 

N-girder .. oc 

N.E.L. (National Engineering Laboratary).. 

N. P. L. (National Physical Laboratory) 

N-truss 

Nail 

punch 

Nailing 

Naked light 

Naked light mine 

Name plate 

Naptha .. 

Napier’s compass 

Nappe 

Narrow gauge 

Native copper 

metal 

Natural asphalt 

draught 

frequency 

gas 

harbour 

rock asphalt 

scale 

பெருக்கு, மாறிலி, பெருக்குமொருமை 

பல் கயிற்றுச்சுற்றல் 

பல் சில்லுருளி 

பல்படிப் பம்பி 

நகாசங்கவெந்திரவியல் 

மன்ற்ஸ் உலோகம் 

திட்டமில்லாக் கட்டுவேலை 

காளான் வால்வு 

31--கேடர் 

தே.எ.ஆ. 

தே. பெள. ஆ. 

[சட்டகம் 

ஆணி 

ஆணி குத்தி 
(ஆணியடித்தல்) குச்சியடித்தல் 
காப்பில் வெளிச்சம் 

காப்பில் வெளிச்சக்கனி 

பேர்த்தகடு 

தப்தா 

நேப்பியர்த் திசைகாட்டி 

நீர்த்தாள் 
ஒடுக்கப் பாறை 

இயற்கைச் செம்பு 

இயல்பு லோகம் 

இயற்கை அசுபாற்று 

இயற்கை இழுவை 

இயற்கை மீடிறன் 

இயற்கை வாயு 

இயற்கைத் துறைமுகம் 
இயற்கைப் பாறை அசுபற்று 

இயற்கை அளவுத்தட்டம்



Natura! splitting 

ventilation 

Nautical almanac 

Nave 

‘ Navier’s hypothesis 

Navigation 

Navvy 

Neat lines .. 

Neck 

ring 
Necking 

Needle instrument 

lubricator 

traverse 

valve 

Needle weir 

wire 

Needling 

Negative moment 

slip 

stress 

term 

Nest gearing 

Net duty .. 

indicated horse power 

Neutral axis 

equilibrium 

line 

point 

pressure 

stress 

surface 

New sand .. 

Newall system of limits 

Newel 

post 

“Newlyn datum 

Nickel 

plating 
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இயற்கைப் பிளவு 

இயற்கைக் காற்றோட்டம் 

வானியற் பஞ்சாங்கம் 

நாவி 

நேவியரின் கருதுகோள் 

கப்பலோட்டல், கப்பலாறு 

கூலியாள், நவி 

தேறு கோடுகள் 

கழுத்து 
கழுத்து வளையம் 

எக்கல் 

ஊசிக் கருவி 

ஊசி மசூடகருவி 

ஊாசிச் செல்லொழுக்கு, ஊப்போகு 

ஊரசி வால்வு 

ஊசிக் கலிங்கல் 

ஊசிக்கம்பி 

,தவ்விடல் 

மறைத்திருப்புதிறன் 
எதிர் நழுவல் 

எதிர்த் தகைப்புக் 

எதிர் உறுப்பு 

கூட்டுக் இயர் 

தேறிய தீர்வை 

தேறிய காட்டிப் பரிவலு 

நொதுமல் அச்சு, நொதுமற்கோடு 

நதொதுமற் சமநிலை 

நொதுமற் கோடு 

நொதுமற் புள்ளி 

தொதுமல் அமுக்கம் 

நொதுமற் நகைப்பு 

தொதுமற் பரப்பு 

பூதுமணல் 

நியூவால் எல்லை முறை 

நியூவெல் 

நியூவெல் கம்பம் 

தியூலின் தரவு 
நிக்கல் 

நிக்கல் முலாமிடல்
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Nickel silver 

steel 

Nicker 

Nicking 

fuller 

Night shift 

Nip 

Nipper 

Nipping lever 

Nipple 

Nitrading .. 

Nitralloy steel 

Nitriding .. 

Nitrocellueose 

Nitroglycerine 

Nitrous fumes 

Nobbing 

Noble metals 

Node is 

Nom. H.P. 

Nominal horse power 

Nomogram 

Non-cohesive soil 

Non-condensing engine 

Non-conducting composition 

Non-conductors 

Non-magnetic alloys 

Non-metallic minerals 

Non-return valve 

Non-slip floor 

Non-tilting mixer 

Noria 

Normal 

curve 

fault 

law of error 

pitch 

stress 

நிக்கல் வெள்ளி 

நஇிக்கலுருக்கு 
பொளிவெட்டி 

பொளிவெட்டல் 

புரிவெட்டல் மிதியன் 

இரவுப் பெயர்ச்சி, இராமூறை 

கெளவுதல், கெளவு கோணம் 

சள்ளிகள் 

கிள்ளுநெம்பு 

காம்பு 

நைதரசனேற்றம் 4 

நைற்றர்க்கலப்புருக்கு 
நைத்திரைட்டாக்கல் 

நைத்திரோ செலுலோசு 

நைத்திரோ இளிசரிண் 

நைத்திரசுத் தூ£மங்கற் 
தலையிடி 
விழுமிய உலோகங்கள் 

கணு 
பேர். ப. வ. 

பேர். ப. வ. 

வழங்கற்படம் 

ஒட்டாமன் 

ஒடுக்கா எஞ்சின் 

கடத்தாச் சேர்வு 

கடத்திலிகள் 

காந்தமில் கலப்புலோகங்கள் 

அலோகக் கனிப்பொருள்கள் 

மீளவிடா வால்வு 

வழுக்காத் தளம் 

சரியாக்கலவைப்பொறி 

நோரியா 

செவ்வன் 

செவ்வன் வளையி 

சாதாரண பழுது, புவியீர்ப்புப்பமுது 

வழுவின் நியமவிதி 

செவ்வன் புரியிடை 

Orang sas SOB



Normalizing 

Nose 

bit 

Nosing 

Notch 

effect 

plate 

‘Notched bar test 

weir 

Notcher 

Notching . 

Nowel 

Nozzle 

Nunier’s method 

Nut 

brown colour 

lock 

machine 

mandrel 

tapper 

wrench 

Nyslagmus 

Number one iron 

two iron 

Numerical coefficient 

0 

Oak 

Oblique 

area 

joint steam chest .. 

offset 

projection ae 

Obliquity of connecting rod 
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செவ்வளாக்கல் 

நாசி 

நாசி அலகு 

மொத்துதல் 

புரை, பொளி 

பொளிவிளைவு 

புரைத் தகடு, பொளித்தகடு 

புரைச்சட்டச் சோதனை 

புரைக்கலிங்கல் 

பிடுங்க 

பிடுங்குதல், புரைவெட்டல், பொளியிடல் 

உள்ளுடன் 

நாசி வாய் 

நன்னியரின் முறை 

சுரை 

வித்துக் கபில நிறம் 

சுரைப்பூட்டு 

சுரைப்பொறி 

சுரை மந்தரம் 

சுரைப்புரிவெட்டி 

சுரை முறுக்கலி 

நேத்திரகம்பம் 

மூதலாந்தர இரும்பு 
இரண்டாந்தர இரும்பு 
எண் குணகம் 

GEG 
சரிவு 

சரிவுப் பரப்பளவு 

சரிவுமூட்டுக்கொ இநீராவிப்பெட்டி 

சரிவுவிலகல் 

சரிவெறியம் 

இணைக்கோலின் சரிவு
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Obtuse angle 

Occlusion of gases 

Odd pitch .. 

Odoutograph 

Oedometer 

Oehman’s apparatus 

Off-colour gem 

Offset 

scale 

Oil boat 

can 

cataract 

cylinder 

collector 

cup... 

cylinder 

feed 

fuel 

hardening 

hole 

pool 

shall 

pump .. 

reservoir 

slip 

stone .. 

tray 

Oiler 

Oiling 
Oil-well 

cement 

Old sand .. 

Olefines 

Oliver 

filter 

On centre .. 

விரிகோணம் 

வாயு மறைப்பு 

இயல்முரணிய புரி 

பல்வரைவு 

ஈடோமீற்றர் ஈடோமானி 

ஈமனின் உபகரணம் 

நிறக்குறைவான இரத்தினம் 

குத்தளவு, எதிரிடை 
குத்தளவுக் கோல் 

எண்ணெய் ஒடம் 

எண்ணெய்க் கெண்டி 

எண்ணெய்ச் சிலிண்டர் 

எண்ணெய் ஏந்தி 

எண்ணெய்க் இண்ணம் 

எண்ணெய்ச் சிலிண்டர் 

எண்ணெய் யூட்டி 

எண்ணெய் எரிபொருள் 

எண்ணெய் முறை வலிதாக்கல் 

எண்ணெய்ப் பிலம் 

எண்ணெய் மடு 

எண்ணெய் மாக்கல் 

எண்ணெய்ப் பம்பி 

எண்ணெய்த் தேக் 

எண்ணெய் வழுக்கு 

எண்ணெய்க் கற்கள் 

எண்ணெய்த் தட்டம் 

எண்ணெய்யூட்டி 

எண்ணெயூட்டல் 

எண்ணெய்க் ணெறு 

எண்ணெய்க் சணற்றுச் சீமந்து 

பழமணல் 

ஒலிபைன்கள் 

ஒலிவ 

ஒலிவர் வடிகட்டி 

மையத்தில்



Open belt .. 

caisson 

channel 

divided scale 

frame connecting rod 

hearth 

jetty 
joint 

pattern’ 
pig .. 
pit .. 

rods 

safety valve 

sand. . 

sheeting 

stope 
traverse 

Open-cell process 

Open-cut mining 

Open-end rolls 

“Open-hearth process 

Open-tank treatment 

Open-topped furnance 

Open-webbed girder 

Operation waste 

Opposite angles 

Optical square 

Optimum moisture content 

Orange-peel bucket 

Order number 

Ordinary lay 

portland cement 

Ordinate .. 

Ordnance bench mark 

datum 

survey 
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திறந்த வார் 
திறந்த பேடகம் 
திறந்த கான் 
திறந்த பிரித்த அளவுகோல் 

திறந்த சட்ட இணைக்குங்கோல் 

திறந்த அடுப்பு 
திறந்த கரைமுனை, துறைப்பாலம் 

திறந்த மூட்டு 
திறந்த பிணை 
(திறந்த கோலம் 

திறந்த பன்றி 
திறந்த டங்கு 
திறந்த கோல்கள் 

திறந்த காப்பு வால்வு 

திறந்த மணல் 
(திறந்த அணைபலகை 

திறந்த வங்கு 
திறந்த செல்லொழுக்கு, திறந்தபோகு 

திறந்த கலன் முறை 
திறந்த வெட்டுக் கன்னல் 

திறந்த முனை உருள் 
திறந்த அடுப்பு முறை 
திறந்த தாங்கப் பரிகரிப்ப 

மேல் திறந்த உலை 

இறந்த பாவுக் கேடர் 

செய்கைச் சேதம் 

எதிர்க்கோணங்கள் 

பார்வை மூலபட்டம் 

உகந்த ஈரலிப்புள்ளுறை 

தோடையுரிவாளி 

கட்டளை எண் 

சாதாரண முறுக்கு 

சாதாரண போற்றுலாந்துச் Pubs 

நிலைக்கூறு 
பிரமாணப் பீட அடையாளம் 

பிரமாணத் தரவு 

பிரமாண அளவீடி
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Ore 

carrier .. 

deposit. . 

dressing 

in sight 

Oreshoot 

Organic silt 

Oriented-core barrel 

Orifice 

meter 

Origin 

Orsat gas-analysis apparatus 

Orthogonal 

Orthographic projection 

Orthotropic 

Oscillating cylinder 

engine 

Oscillation 

Oscillography 

Osmium lamp 

Osmosis 

Osmotic pressure 

Out and out 

Out of gear 

of truth 

Outburst .. 

bank 

Outcrop 

Outdoor foreman 

Outfalt 

Outlet 

Output 

per manshift 

Outrigger .. 

Outside caliper 

crank 

cylinder 

fire box 

gouge 

தாதுப்பொருள், தாது 

தாதுப்பொருள் காவி 

தாதுப் படிவு 
தாதுப் பொருள் சீர்ப்படுத்தல் 

நிதர்சன தாது 

தாதுச்செறிவு 

சேதனவுறுப்படையல், கவி 

,திசைகொண்ட அகணிக்குழாய் 

ஒட்டை, துவாரம் 

ஒட்டைமானி, துவாரமானி 

உற்பத்தி 
ஒசற்று வாயுப்பகுப்பு உபகரணம் 

மிமிர்கோணத்துக்குரிய 

நிமிர்வரைவெறியம் 

சமனில்லியல்பு 

அலையும் சிலிண்டர் 

அலையும் எஞ்சின் 

அலைவு 

அலைவுவரையியல் 

ஒ௫ுமியம் விளக்கு 

பிரசாரணம் 

பிரசாரணவமுக்கம் 

வெளிவெளியான 

தியரில்லா 

தவறான 

உடைப்பு 

உடைப்புக்கரைக்கட்டு 

வெளிமுனைப்பு, வெளியங்குரம் 

வெளியக முன்னவன் 

வெளிவீழ்வு 

வெளிவழி, வெளிவாய் 

பயன் 

பெயர்வாட் பயன் 

புறச்சட்டம் 

வெளிப்பக்க இடுக 

வெளிச்சுமற்றி 

வெளிச்சிலிண்டர் 

வெளிப்பக்கத் தீப்பெட்டி 

வெளிப்பக்க நகவுளி



Outside lap 

screw tool 

Out-stroke 

Outward flow turbine 

* Oval 

Ovality 

Oven coke ~ 

Oven-dry soil 

Over all 

Overblow 

Overbreak 

Overburden 

Overcut 

Over running 

Overfall 

Overflow . 

stand 

valve 

Over hanging cylinder 

pulley 
shaft .. 

Overhaul .. 

Overhauling 

Overhead .. 

crank 

gear 

ropeway 

traveller 

travelling crane 

Overhead valve 

Overheads 

Overheating 

Over-lap 

joint 

' Overload .. 

-. Overplanted 

_ Overpressure 

: Over-ramming 
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வெளிப்பக்கக் கவிவு 

வெளிப்பக்கத் திருகுக் கருவி 

வெளியடிப்பு 

வெளிமுகப்பாய்ச்சற் சுழலி 

முட்டை வடிவான 

முட்டைவடிவு 
கனலடுப்புக்கற்கரி 

கனலடுப்புலர் மண் 

வெளிவெளியான 

மிகையூதல் 

மிகையுடைவு 

மேற்சுமை 

மேல்வெட்டூ 

மிகையுய்ப்பு 

பாய்வழி 

மேவுபாய்வு 

மேவுபாய்வு நிலை 

மேவுபாய்வு வால்வு 

மேற்றொங்கும் சிலிண்டர் 

மேற்றொங்கும் கப்பி 

மேற்றொங்கும் தண்டு 

மிகையுய்ப்பு, முற்றாய்ச்செம்மைப்படுத் 
தல் 

கழற்றிப் பூட்டுதல் 
மேலுள்ள 

மேலுள்ள சுழற்றி 

மேலுள்ள கியர் 

மேற்கயிற்றுவழி 

மேலுள்ள பயணி 

மேலுள்ள பயணக் சரேன் 

மேலுள்ள வால்வு 

மேற்செலவு 

மிகைச்சூடாக்கல் 

மேற்கவிவு 

மேற்கவிவு மூட்டு 

மிகைச்சுமை 

மிகுபொறியுள்ள 

அதியமுக்கம் 

மிகைமொங்கல்
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Over-riding 

Overrun 

brake 

Overrunning 

Oversailing course 

Overshot wheel 

Oversize ன a 

Overtime .. 

Overwinding 

Owen’s borehole surveying instrument 

Ox gall 

hides 

Oxidation .. ae 

Oxide 

Oxidized zone 

Oxy-acetylene flame 

cutting 

hardening “6 

welding 

Oxygen 

Oyster shells 

P 

P. S. -Proof stress 

Pack as 

Packing .. 

case 

piece 

ring 

Pad we 

chuck .. 

foundation 

தெற்றுதல் 
மிகையுய்ப்பு 

மிகையுய்ப்புத் தடுப்பு 

மிகையோட்டம் 

முனைப்பு வரி 

மேலுதைப்புச் சில்லு 

மீறிய அளவு 

மிகைநேரம் 

மிகைச்சுற்று 

ஓவன்சிறு துளையோட்டை அளவீட்டுக் 
கருவி ் 

மாட்டுப்பித்தம் 

tone OSC sre 

ஒட்சியேற்றம் 

ஒட்சைட்டூ 

ஒட்ியேற்றிய வலயம் 

ஒட்சியசற்றலீன் சுடர் 

ஒட்சியசற்றலீன் முறை வெட்டல் 

ஒட்சியசற்றலீன் முறை வன்மையாக்கல் 

ஒட்சியசற்றலீன் முறை உருணைத்தல் 
ஒட்சென் 

சிப்பி 

கா. த. (காப்புத் தகைப்பு) நிறுவல் 

தகைப்பு 

அடுக்கு சுவர் 

அடைசல் 

கட்டுப்பெட்டி 

அடைசற்றுண்டு 

அடைசல்வளையம் 

மெத்து, இண்டு 
மெத்துச்சக்கை 

மெத்து அத்திவாரம்



Pad saw 

stone .. 

Paddle 

hole 

shaft 

wheel 

Page (wedge) 

Paint 

Painting 

machine 

Pale oils 

Pallet 

Pallet 

Pan 

conveyor 

head .. 

head screw 

Pane 

Panel 

gauge 

machine 

point 

saw .. 

Pan-head rivet 

Pannier 

Panning 

Pantograph 

Pap = 

Paper joint 

scale 

weight 

Parabola . 

Parabolic girder 

governor 

Paraffins 

Parallel fence 

file 

flanged beam 
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மெத்து வாள் 

பாதக் கல்லு 

துடுப்பு 

ல துடுப்புப்பிலம் 

துடுப்புததண்டு 
துடுப்புச்சில்லு 

ஆப்பு 

தந்தை 
தந்தை பூசல் 
தீந்தை பூசு பொறி 
வெளிய எண்ணெய் 

குட்டு 

ஏற்றுதட்டு 
சட்டி 

சட்டிக்கொண்டுசெல்லி 

சட்டித் தலை 

சட்டி தீதலை இருகாணி 
பீன், தட்டு, அடைசு 

அடைசுபலகை, பனல் 
பனல்மானி 

பனல் பொறி 

அங்கப்புள்ளி 

பனல் வாள் 

சட்டித்தலை தறை 
கூடை 

சட்டிப்பிரயோகம் 

பந்தோடூராபு 

UG 
SL. FNAB 

கடதாசி அளவுமானி 

கடதாசிப்பாரம் 

பாரவளைவு 

பரவளைவுக்கேடர் 

பரவளை வாளி 

பரவின்கள் 

சமாந்தர வேவி 

சமாநீதர அரம் 

சமாற்தரச் சடை வளை
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Parallel forces 

strip 

vice 

Parallelogram 

of forces 

Paramagnetioc 

Parapet 

Paring chisel 

Paring gouge 

tool 

Parashall measuring flume 

Part ன 

Partial pressure 

Partially fixed 

separate system . 

Particle size analysis 

Parting 

line 

ring 
sand 

surface 

tool 

Pascals law 

Passage 

Passes 

Passing place 

point 

Passive earth pressure 

Pasting 

Pasty. condition 

சமாந்தர விசைகள் 

சமாந்தர இரும்பு 
சமாந்தரக் கோடு 

சமாநீதர இயக்கம் 

சமாந்தரப் புள்ளிகள் 

சமாந்தரப் பதிவு 

சமாந்தரக் கோல் 

சமாந்தரக் காம்பு 

சமாநீதரக் 8ல்கள் 

சமாந்தர இடுக்கி 

இணைக்கரம் 

விசையிணைகரம் 

பாகாந்த 

கைச்சுவர் 

வழிக்குமுளி 

வழிக்கும் நகவுஸி 

வழிக்குங் கருவி 

பாசல் அளக்கும் போக்குகான் 

பகுதி, உறுப்பு 
பகுஇயமுக்கம் 

ஓரளவு நிலைப்படுத்திய 
ஒரளவு வேறுபட்ட முறை 

துணிக்கையளவுப் பகுப்பு 

பிரித்தல் 

பிரிகோடு 

பிரிவளையம் 

பிரி மணல் 

பிரிபரப்பு 

பிரி கருவி 

பசுகாலின் விதி 

வழி 
செலுத்தல்கள் 

கடக்குமிடம் 

கடக்குமிடம் 

செயப்பாட்டு மண்ணமுக்கம் 

ஒட்டுதல் 

பசைநிலை



Patch 

piece 

plate 

_ Patching .. 

Patent fuel 

~ Path of contact 

Pattern 

bench 

letters 

register 

shop 

stores 

work 

Patternmaking 

Paul 

feed. 

Pavement .. 

Paver 

Paving 

brick 

flag 

Pavior 

Pawl 

Pay gravel 

fom. 
Pear weight 

Pearlite 

Peat 

blasting 

Pebble 

Pedestal 

Peen 

Peg .. 

and cup dowels 

Peg-top paving 

Pegging rammer 

Pein .. 

Pelton wheel 
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ஒட்டு 

தட்டுத்துண்டு 

தட்டுதகடு 

ஒட்டுதல், தொட்டந்திருத்தல் 
தனியுரிமை எரிபொருள் 

தொடுகைப்பாதை 

கோலம் 

கோல மேசை 

கோல எழுத்துக்கள் 

கோலப்பதிவு 

கோலச்சாலை 

கோலக்களஞ்சியம் 

கோல வேலை 

கோலஞ் செய்தல் 

போல் 

போலூட்டம் 

பாவதர் 

பாவுநன் 

பாவுதல் 

பாவரிகல் 

பாவு பட்டம் 

பாவுநன் 

போல், நெம்பாணி 

பயக்கும் பரல் 

பீன் (தட்டு) 

பேரைப்படி 

பேளைற் 

பீற்று 
பீற்று வெடித்தல் 
கூழாங்கல் 

பீடிகை 

பீன், (கொண்டை) அடை 

முளை 

முளைசண்ணகூட்டிகள் 

சிறுகற் பாவுதல் 

மூளைமொங்கான் 

பீன், அடைசு (கொண்டை) 

பெல்ரன் சில்லு
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Pencoyd formula for impact se 

Pendant bracket 

Pendulum 

governor 

hammer oe 

saw 

Pene 

Penetration 

needle 

test 

Penetrometer 

Penning 

gate 

Penny weight 

Penstock 

Pent roof .. 

Penthouse 

Pentice 

Pentrough 

Peptising agents 

Perched water table 

Percolating filter 

Percolation 

Percussion 

Percussion drill 

drilling 

welding 

Percussive boring 

Perfect engine 

frame 

Perforated pulley 

Perforator 

Periodic time 

Periphery 

Permafrost 

Permanent coupling 

load 

set 

மோதுகைகச்கான பென்கொயிட்டு சூத் 
திரம் 

ஏந்தானக் கவரி, தொங்கல் கவரி 
(அணைப்பு) 

ஊசல் 

ஊசலாளி 

ஊசலாமார், ஊசல்மொங்கி 

ஊசல் வாள் 

பீன், (தட்டு) 

ஊடுருவல், நுளைதல் 

ஊடுருவல் ஊசி 

ஊடுருவற்சோதனை 

ஊாடுருவன் மானி 

அடைத்தல் 

பட்டிப்படல், அடைப்புப்படலை 

பென்னி நிறை 

மடை, மூட்டுவாய் (பட்டிப்படல்) 

பத் இக்கூரை 

பத்தி 
பத்தி 

பட்டி.த்தாழி 
சொல்லாக்குங் கருவிகள் 

உயர் நீர் மட்டம் 

மாடுவடிக்கும் வடிகட்டி 

ஊாடு வடிதல் 

மோதுகை, தாக்கு 

மோதுகைத் துறப்பணம் 

மோதுகைத் துளைப்பு, தாக்குத் களைப்பு 

மோதுகை உருணைப்பு 

மோதுகைத் தளைப்பு 

நிறைவெஞ்சின், உத்தமவெஞ்சின் 

நிறை சட்டம், உத்தமச் சட்டம் 

துளைகொண்ட கப்பி 

துளைப்பான் 

ஆவர்த்தன காலம் 

விளிம்பு 

,நிலையுறைபனி 

நிலையான இணைப்பு 

நிலையான சுமை 

நிலையான அமைவு



Permanent shuttering 

way 

- Permanent-way crane 

"7 Permeability 

Permeameter 

Perpendicular 

Perpetual screw 

Persian drill 

Personal equation 

. Perspective 

Pervibration 

Pet cock. .. 

Petrographic microscope 

Petrography 

Petrol engine 

Petroleum 

engine 

Petrology .. 

Phase 

~ Phosphorised copper 

Phenix column 

Phospher bronze 

tin 

Phosphorus 

Photo-elasticity 

Photo-electric cell 

Photo-electric effect 

Photo-geology கல 

Photogrammetry 

Photographic borehole surveying 

Photomagnetic borehole surveying 

Photometer 

Photomicrograph 

~Phototype 

Physic 

Pick 

Picker 
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நிலையான பெட்டி 

நிலையான வழி 

நிலைவழிக் றேன் 

உட்புகவிடுதகவு 
உட்புகுதகவுமாவி 
செங்குத்து 
இத்தியத்திருகு 
பாரசீகத் துறப்பணம் 

காண்போன் குற்றம், தற்சமன்பாடு 
பார்வை 

உள்ளதிர்வு 

செல்லச் சேவல் 

பாறைவகுப்பியல் நுணுக்குக்காட்டி 
பாறைவகுப்பியல் * 

பெற்றோல் எஞ்சின் 

பெற்றோலியம் 

பெற்றோலியம் எஞ்சின் 

பாறையியல் 

அவத்தை 

பொசுபரசுசேர் செம்பு 

பீனிக்சுத் தூண் 

பொசுபர் வெண்கலம் 

பொசுபர்த் தகரம் 

பொசுபாசு 

ஒளிமீள்சத்தியியல் 

ஒளிமின்கலம் 

ஒளிமின்விளைவு 

ஒளிப்புவிச்சரிதவியல் 

ஒளிப்படமானம் 

ஒளிப்படமுறைக்குடைதுளை அளவீடு 

ஒளிக்காந்தக் குடைதுளே அளவீடு 

ஒளிமானி 

ஒளிநுண்பதிகருவி 

ஒளிப்பதிவு 
பீதம் 

பிக்கான் 

பொறுக்க
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Picker-out 

Picket 

Picking-out 

Pickling 

of metal 

‘ of timber 

Piece rate system 

Piecework 

note 

Pier 

cap. 

template 

Piercer 

Piercing 

Piezometer tube 

Pig 
and ore process 

and scrap process 

bed. 

boiling 

iron. 

mould .. 

stack 

Pig-iron breaker 

Pile .. 

bridge 

cap 

core 

drawer 

driver .. 

- extractor 

frame .. 

group .. 

hammer 

head .. 

helmet 

hoop 

பொறுக்க 

குத்துக்கோல் 

பொறுக்குதல் 

ஊோறவைத்தல் 

உலோகம் ஊறவைத்தல் 

மரம் ஊறவைத்தல் 

துண்டுலீதமுறை, துண்டுவேலைமுறை, 
குத்தகைமுறை 

துண்டுவேலை 

துண்டுவேலை நோட்டு 

திண்டு, துறைப்பாலம் 

திண்டுமூய், திண்டுத்தொப்பி 

திண்டுமூய், இண்டுமாதிரித்தகடு 

துளை கம்பி 

துளைத்தல் 
அமுக்கமானிக் குழாய் 

பன்றி 

பன்றிதாதுமுறை 
பன்றி கழிவுமுறை 
பன்றிப் படுக்கை ட 

பன்றி கொகிப்பித்தல், ,திரவத்துழா 

வுகை 

பன்றியிரும்பு 

பன்றிமால், வார்ப்புக்குழி 

பன்றிப் பட்டடை 

பன்றியிரும்பு உடைப்பாண் 

முளைக்குற்றிக்கட்டு - 
ளைக்குற்றிப் பாலம் 

முளைக்குற்றிமூய் 
முளைக்குற்றி அகணி 
மேளைக்குற்றி இழுப்பான் 

முளைக்குற்றி செலுத்தி 
மூளைக்குற்றி பிடங் 
முளைக்குற்றிச் சட்டம் 

மூளைக்குற்றிக் கூட்டம் 
முளைக்குற்றி ஆமார் 

முளைக்குற்றித் தலை 
முளைக்குற்றிச் சரா 

ட 

- முளைக்குற்றி வளையம்



Pile ring 

sawing machine 

screw .. 

shoe 

“Piled foundation 

'Pillar 

bolt .. 

drill ..- 

drilling machine 

file 

iron .. 

pump 

Pillow block 

Pilot 

circuit 

lamp .. 

plant .. 

raise .. 

tunnel 

wheel 

Pimple metal 

Pin 

boss 

drill 

joint 

rammer 

Pincer tongs 

Pincers 

Pinch bar . 

Pinchers 

Pinion 

Pinned joint 

Pinning 

Pinny 
Pipe 

‘bend .. 

bending 
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முளைக்குற்றி வளையம் 

முளைக்குற்றியரிபொறி 

முளைக்குற்றித் திருகு 
முளைக்குறிப் பூண் 
முூளைக்குற்றி யத்திவாரம் 

முளைக்குற்றியடித்தல் 
தூண் 

தூண் தாழ் 
தூண் துறப்பணம் 

தூண் துளைபொறி 

தூண் அரம் 

தூண் இரும்பு 
தூண் பம்பி 

அணைகட்டை 

வழிகாட்டி. 

வழிகாட்டிச் சுற்று 

வழிகாட்டி விளக்கு 

வழிகாட்டிப் பொறித்தொகுதி 
வழிகாட்டி எழுப்பி 

வழிகாட்டிச்சுரங்கம் 

வழிகாட்டிச் சில்லு 

பருவுலோகம் 

ஊசி 

ஊர௫க்குமிழ்ப்பு 

ஊசித்துறப்பணம் 

ஊசி மூட்டு 

ஊசி மொங்கான் 

இ௫க9க் குறடு 
இடுக்கி 

தன்னு. பாரை 

நெருக்ககள் 

சிறுபற்சில் 

ஊடி மூட்டு 

குற்றுதல் 

பின்னி (தாள் நிறைந்த) 

குழல் 
. குழல் வளைவு 

குழல் வளைத்தல்
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Pipe bending machine 

calipers 

connection 

covering 

flange 

joint .. 

moulding 

nails .. 

oven .. 

prover 

roll... 

sleeker 

stand .. 

stove .. 

tap... 

ing machine 

thread 

tongs 

wrench 

Pipe-clay 

Pipe-cutter 

Pipe-threader 

Piping. த ட 
erosion 

Piston 

air pump 

cover 
drill சி 

packings 
ring 
rod 

speed 

spring 
valve 

Piston-rod gland 

packing 
Pit லல 

brow . 

குழல் வளைக்கும் பொறி 

குழல் இடக் 

குழல் தொடுப்பு 

குழல் மூடி 

குழற்சடை 

குழல் மூட்டு 
குழல்மாலிடல் 

குழல் ஆணிகள் 

குழற் கனலடுப்பு 
குழல்சோதிப்போன் 

குறற்சுருள் 

குழல் நீற்றி 
குழல் தாங்க 
குழற்கனலடுப்பு 

குழற்புரிவெட்டி 
குழல்சோதிக்கும் பொறி 

குழற் புரி 
குழற்குறடு 

குழல்முறுக்கலி 
குழற் களி 

குழல் வெட்டி 
குழற் புரிவெட்டி 

குழற்சி 
குழற்சி அரிப்பு 
முசலம் 

முசலக்காற்றுப்பம்பி 

முசலமூடி 
முசலத்துறப்பணம் 

முசல அடைசல் 

மூசல வளையம் 

முசலத் தண்டு 

மூசலக் கதி 
முசல வில் 

முசல வால்வு 

மூசலத்தண்டு ஒழுக்கடை 

FOS FIG அடைசல் 
கிடங்கு 

இங்குப் புருவம்



Pit head gear 

saw 

Pitch 

chain 

circle 

cone 

diameter 

line 

plane 

Pitched work 

Pitcher 

paving 
Pitching 

ferrule 

out 

seam 

Pithead 

Pitot tube 

Pitting 

Pivot bridge க 

Placer ity wa 

deposit 

mining 

Placing plant 

Plain concrete 

Plan 

Plane 

frame 

-iron .. 

of rupture 

_ of saturation 

surface 

surveying 

table 

tabling 

Planer 

bar 

centres 

8--ஆர் 7198 (7/65) 
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இடங்குத்தலை உபசாதனம் 

“குழி வாள் 

கரிப்பிசின், புரிஇடை, சாய்வு, சுருதி: 

புரியிடைச்சங்கலி 

புரியிடை வட்டம் 

சாய்வுக் கூம்பு 

பல்லிடைவிட்டம் 

பல்லிடைக் கோடு 

பல்லிடைத் தளம் 

அடுக்குவேலை, பதிப்புவேலை 

அடுக்குகல் 

அடுக்குகற் பாவுகை, பதிபாவுகை 

திறுவல் 
நிறுவுதுளைப்பூண் 

இடை குறித்தல் - 
நிமிர் கவிவு 

கடங்குத் தலை 
பிற்றோக் குழாய் 

குழிவிமுதல் 
சுழல்பாலம் 

எமமணல் 

எமமணற்படிவு 

எமமணல் கன்னுதல் 

இடும் பொறித்தொகுதி 

சாதாரண கொங்கறீற்று 

திட்டம், இடைப்படம் 

தளம், சீவுளி 

தளச் சட்டம் 

சீவுளியிரும்பு 

இழிவுத்தளம் 
நிரம்பற்றளம் 

தளப் பரப்பு 

,தளவளவீடு 

குளப்பீடம் 

தளப்பீடமிடல் 

தளமாக்க, சீவுளியாள் 

தளமாக்கச்சட்டம் 

தளமாக்க மையங்கள்
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planimeter 

Planning engineer 

Planish 

Planishing hammer 

Plank . 

way 
Planometer 

Planometric projection 

Plant 

Plant-mixed concrete 

Plashing 

Plaster 

of Paris 

shooting 

Plastic 
deformation 

design 

flow 

fracture 

hinge 

limit 

metal 

modulus 

welding 

yield 

Plasticity index 

Plasticizer 

Plate 

amalgamation 

bearing test 

bending machine 

box .. 

dowel 

edge planing machine 

flattening machine 

furnace 

gauge 

பரப்பு மானி 

திட்டமிடும் எந்திரி 

ஒப்பமாக்கு 

ஒப்பமாக்கும் ஆமார் 

பலகை 

பலகை வளி 

மட்டமானி 

. .. இடைப்பட எறியம் 

பொறித்தொகுதி 
பொறித்தொகுதிக் கலவை 

பொறித்தொகுதி கலந்த கொங்றீ 

ற்று 
பின்னியடைத்தல் 

காரை 

பரிசுச் சாந்து 

காரைமூடித் தகர்த்தல் 

நெகிழ்வு 

நெகழ்வுருச்சிதைவு, நெடழ்புப்பாய்வு 
நெகழ்வுத்திட்டம், குலைவுத் தட்டம் 
நெகஒழ்வுப் பாய்ச்சல் 

நெகிழ்வுடைவு 
நெடழ்வுப் பிணைச்சல் 

நெ௫ழ்வெல்லை 

நெ௫ழ்வுலோகம் 

நெஒழ்வுமட்டு 

நெகிழ்வுமுறை உருணைத்தல் 
நெட௫ழ்விளகல் 

நெகழ்வுச்சுட்டி 

நெகிழ்த்தி 
தகடு 

பீடத் தமல்கமாக்கல் 

தகடு தாங்கு சோதனை 

தகடு வளைக்கும் பொறி 

தகட்டுப்பெட்டி 

கட்டுக் ஈட்டிகள் 

தகட்டு விளிம்பு சீவுபொறி 
தகடு தட்டையாக்கும் பொறி 

தகட்டுலை 

குகட்டுமானி



Plate girder 

link chain 

metal 

mill .. 

moulding 

screw 

vibrator 

Platen 

Plater 

rolls 

shearing machines 

Platform .. 

crane 

gantry 

hoist 

scale 

Plating 

Platinum .. 

Play 

process 

Pliers 

Plomber block 

Plomer block 

Plot 

Plotting instrument 

Plough 

steel 

Plug 

and feathers 

center bit 

cock .. 

gauge 

rod 

tap 

tree 

Plum 

Plumb 

- bob 
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கட்டுக் கேடர் 

தகட்டுப்பிணை சங்கிலி 

தகட்டுலோகம் 

தகட்டுமில் 

தகடுமாலிடல் 

LOS HGS 
SELL Gin 

(மேசை) தகடு 

தகட்டு வினைஞன், முலாமிடுவோன் 

தகட்டுருள்கள் 

தகடுகொய் பொறி 

மேடை 

மேடைகரேன் 

மேடை கந்திரி 

மேடையுயர்த்தி, 

மேடைத்தாரசு 

முலாமிடல் 

பிளாற்றினம் 

ஆட்டம், தளர்வு 

தளர்வு முறை 

குறடு 
போதிகைக் கட்டை 

போதிகைக் கட்டை 

குறித்தல் 
குறிகருவி 
உழுதல், கொழு 

கொழுயவுருக்கு 
சொருகி 

சொருகயும் சிறகும், பன்மையாப்புக் 
கள் 

சொருக மையவலகு 

சொருடச் சேவல் 

சொருக மானி 

சொருஇத்தண்டு 

சொருடப் புரிவெட்டி 

சொருூக் கோல் 

பெயர்த்து 

திலைக்குத்து 
தாக்குண்டு
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Plumb block 

line 

Plumbago .. 

blacking 

crucible 

Plumber 

Plumbing .. 

Plumber block 

Plunger 

air pump 

bucket 

pump 

Plus sight .. 

Ply 

Plyers 

Pneumatic. . 

caisson 

conveyor 

drill 

floatation 

lift 

lighting 

mortar an 

moulding machine 

pick 

process 

riveter 

sewer ejector 

tools 

transmission of power 

tyre 

Pneumatics 

Pocket print 

Pocket 

Podger 

Podzol 

Poetsch process 

போதிகைக் கட்டை 

குண்டு நூல் 

காரீயம் 

காரீயக் கறுப்பீடு 

காரீயப் புடக்குகை 

ஈயவேலை செய்பவன், குழாய்வேலை 
செய்பவன் 

ஈயவேலை செய்தல் 

போதிகைக் கட்டை 

அழுங்க, முசலம் 

முசலக் காற்றுப்பம்பி 

முசல வாளி 

மூசலப் பம்பி 

முன்னோக்கி 

இழை 
குறடு 
வாயுவுக்குரிய 

வாயுப் பேடகம் 

வாயுக் கெண்டு செல்லி 

வாயுத் துறப்பணம் 

வாயு மிதப்பு 

வாயுமுறை உயர்த்து 

வாயுமுறை ஒளியேற்றல் 

வாயுமுறைச் சாந்து 

வாயுமுறை மாலிடற் பொறி 

வாயுப் பிக்கான் 

வாயு முறை 
வாயுத் தறைபொறி 

வாயுமுறை கழிவகற்றி 
வாயுமுறைக் கருவிகள் 

வாயுமுறை வலுச் செலுத்தல் 

வாயுத்தயர் 

வாயுவியல் 

பொக்கணைப் பஇவு 

பொக்கணை, அளை 

கோப்புக்கோல் 

பொட்சோல் 

போயெற்சு முறை



Point 2 

bearing pile 

gauge 

load .. 

rail 

tool .. 

Points 

Possion’s ratio 

Poker filing 

vibrator 

Polariscope 

Polarized light 

Polarizer .. 

Polar moment of Inertia 

Polder 

Pole 

lathe .. 

Poling 
boards 

frame 

Polishing head 

headstock 

lathe 

stick 

wheel 

Poll 

Polygon 

of forces 

Polyphase current 

Pond 

Pontoon 

bridge 

Pop shooting 

Popit 

Poppet 

cylinder 

head 

Poppit 

oe 
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புள்ளி, முனை 

முளைதாங்கு முனைக்குற்றி 
புள்ளிஅளவை 

புள்ளிச்சுமை 

முனைத்தண்டவாளம் 

முனைக்கருலி 

புள்ளி, சுவிச்சு 

புவசோனின் விதம் 

அலைவராவல் 

இளறியதிரி 

முனைவாக்கங்காட்டி 

முனைவாக்கய ஒளி 

முூனைவாக்க 

முனைவுச் சடத்துவத்திருப்பு திறன் 
மீட்டநிலம் 

முனைவு 
கோல் கடைசலி 

கோல்போடல் 

சார்பலகை 

சார்சட்டம் 

மினுக்குங் கடைசலி 

மினுக்குந் தலைத்துண்டம் 

மினுக்கும் கடைசலி 

மினுக்குந்தடி 
மினுக்குஞ் சில்லு 
தலை 

பல்கோணம் 

விசைப் பல்கோணம் 

பல்லவத்தை மின்னோட்டம் 

குட்டை, அடைவு, அடைகுட்டை 

சலங்கு 

சலங்குப்பாலம் 

* பொப்பு ” வெடித்தல் 

பாவை 

பாவை 

பாவை உருளை 

பாவைத் தலை 

பாவை
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Pores 

Pore space filling 

water pressure 

water pressure cells 

Porosity 

Porthole . 

Portability 

Portable crane 

drill 

engine 

forge 

machine tool 

vice 

winch 

Portal 

crane 

frame 

jib .. 

Portland blast furnace cement 

cement 

cement concrete .. 

Ports 

Position head. 

Positive 

stroke 

stress 

term 

Post 

hole augar 

stressing 

tensioning 

Pot an 

lid valve 

metal . 

sleeper 

steel 

valve .. 

Potential energy 

அவாரங்கள் 

துவாரவெளிநிரப்பல் 

துவாரநீரமுக்கம் 

துவாரநீரமுக்கக்கலன்கள் 

துவாரத்தன்மை 

வாயில் 

அசைதகவு 

இலாகவக் இரேன் 

இலாகவத் துறப்பணம் 

இலகவ எஞ்சின் 

இலாகவ உலைக்களம் 

இலாகவப் பொறிக் கருவி 

இலாகவப் பிடிச்சராவி 

இலாகவ வலி 

வாயில் நிலை 

"கந்திரிக் இரேன் 

வாயில் நிலைச் சட்டம் 

கந்திரிக்கரேன் 

போற்றிலந்து ஊதையலைச் சீமெந்து 

போற்றிலந்துச் மந்து 

போற்றிலந்து சமந்துக் கொங்கறீற்று 

வாயில் 

நிலைப்பண்பு நிரல் 

நேர் 

நேரடிப்பு 
நேர்த்தகைப்பு 

நேரடிப்பு உறுப்புக்கள் 

தம்பம் 

தூண் துளைத்துறப்பணம் 

பின்-தகைப்பிடல் 

பின்-இழுவிசைத்தல் 

பானை 

பானைமூடிவால்வு 

பானை உலோகம் 

பானைச் இலீப்பர், பானைக்கை 

பானை உருக்கு 

பானை வால்வு 

நிலைப்பண்புச்சத்து, பதவிச்சத்தி



Potentiometer 

Pound 

calorie 

degree 

foot 

Pouring 

gate 

Powder spreader 

Power 

barrow 

earth augar 

feed .. 

gas .. 

gear 

house 

lift . 

loader 

machine 

press 

rammer 

shovel 

Pozzolana .. 

Pratt girder 

truss 

Preadmission 

Preboring .. 

Pre-cast concrete 

Precipitation 

Precise levelling 

Precision .. 

Precoated chippings 

Preconsolidation load 

Preformed rope 

_ Pre-ignition 

Premature blast 

Preparation plant 

Prerelease .. 
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அழுத்தமானி 

இறாத்தல் 
இருத்தற் கலோரி 
இறாத்தல் பாகை 

இறாத்தல் அடி 
ஊற்றுதல் 
ஊாற்றுவாய் 

பொடி பரப்பி 

வலு 

வலுப்பண்டி 

வலு நிலத்துறப்பணம் 

வலுட்டம் 

வலுவாயு 

வலுக்கியா் 

வலுவகம் 

வலுப்வுயர்த்தி 
வலுச்சுமையேற்றி 

வலுப்பொறி 

வலு அழுத்தி 
வலு மொங்கான் 

வலுச்சவள் 

பொசோலானா 

பிராற்றுக் கேடர் 

பிராற்றுச்சட்டகம் 

முன்னனுமதிப்பு 

முன் துளைத்தல் 

முன்வார்ப்புக் கொங்கிறீற்று 

படிவுலீம் 
இட்டமட்டமாக்கல் 

திட்டம், செப்பம், திட்பம் 

முன் அப்பிய குறுணிக்கல் 

முன்னிறுக்கற்பாரம் 

முன் பின்னிய கயிறு 

முன் எரிபற்றல் 

அகாலத்தகர்ப்பு 

ஆயத்தப் பொறித்தொகுதி 
மூன்விடுகை
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Preservatives டக .. பேணிகள் 

Press க ன அழுத்தி 
drill .. ய ++ அழுத்து துறப்பணம் 
fit .. 43 -- அழுத்து பொருத்து 

Presser. 38 அழுத்தி 
Pressed. brick + ஃ.. அழுத்திய அரிகற்கள் 

Pressing .. is ... அழுத்துதல் 

Pressure .. ia oe அமுக்கம் 

angle சி ... அமழுக்கக் கோணம் 

blower அமுக்க ஊதி 

forging ae ... அருக்கமுறை உருவாக்கல் 

creosoting ் ௨... அமுக்கக் சரெயசோற்றூட்டல் 

gauge as oe அழுக்கமானி 

head 38 ae அழுக்கறிரல் 

ram. .. ... அமுக்கமொங்கான் 

tank a ... அமுக்கத்தாங்கி 

welding a ... அமுக்கமுறை உருணைத்தல் 

Prestressed concrete + + மூன்தகைத்த கொங்கறீற்று 
Prestressing ன் .. முன்தகைத்தல் 

Pre-tensioning ௦ ++ முன் இமுலிசைத்தல் 

Pre-testing -. (pot Grr Bs gov 

Pricker குத்தி 

Primary breaker ஆரம்ப உடைகருவி 

noineral re = முதற்கனிப்பொருள், ஒட்சி ஏற்றுக் 
கனிப்பொருள் 

Prime உட முதல் 

mover a +. முதலியக்கி 
Primer முதலி 
Priming . +. இரப்பல், முதலல் 

cartridge oe + ESOC Sra 
valve ர +» முதலி வால்வு 

Principal point தலைமைப்புள்ளி 

stress தலைமைத்தகைப்பு 

Principals .. .. பிரதானிகள் 
Principle of Archimedes... .... ஆக்கிமிடீசன் கோட்பாடு 

of least work  ., ௨. இழிவு வேலைக் கோட்பாடு 
of superposition .. ... மேற்பொருத்துகைக்கோட்பாடு 

Print oe se +. usa; 
Printing frame பதிப்புச் சட்டம், பிரதிசெய்சட்டம்



Prising .. ia ae 

Prism “8 au ws 

Prismatic compass ea os 

telescope 

Prismoidal formula 

Prism square ன oe 

Probability ie oe 

Probable error aa oe 

Probing .. us ee 

Problem 

Processing 

Proctor compaction test 

plasticity needle 

Prod 

Producer . 

gas 

Product 

Products of combustion 

Profile 

ட paper 

Profiling 

Progression 

Projection 

welding 

Prong chuck 

key . 

Proof bar .. 

load .. 

strain 

stress 

Prop 

Propane 

Propeller .. 

blade 

fan 

screw 

starter 
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நெட்டுதல் 

அறியம் 

அரியத் இசைகாட்டி 

அரியத்தொலைகாட்டி 

அரியவுருச்சூத் திரம் 

அரியச்சதுரம் 

நிகழ்தகவு 
நிகழ்தகுவழு 
ஆய்தல், துளைத்தல் 

பிரச்சினை 

பதப்படுத்தல் 

புறொற்றர் அடர்ச்சிச் சோதனை 

புறோற்றர் நெ௫ழ்வூசி, ஊடுருவூசி 
தாது 

ஆக்இ 

ஆக்கவாயு, வாயு எரிபொருள் 

விளைவு, பெருக்கு 

தகன விளைபொருள்கள் 

பக்கவுரு, புறவுரு 

பக்கவுருத்தாள் 

புறவுருப்படுத்தல் 

விருத்தி 
எறியம் 

எறியமுறை உருகணைத்தல் 
கவர்ச்சக்கை 

கவர்ச்சாவி 

சோதனைக் கோல் 

காப்புச்சுமை 

காப்பு விகாரம் 

காப்புத்குகைப்பு 

மூண்டு 
புரொப்பேன் 

உந்தி 
உந் தியலகு 

உந் திவிசிறி 

உற்தித்திருகு 
உந்தித் தொடக்க
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Proportion 

Proportional comipasses 

Proportionality 

Proportioning 

Prospect 

Prospecting 

Protection 

Protective clothing 

equipment 

Proto oxygen apparatus 

Protracting 

Protractor 

Proud 

Proving machine 

Proving ring 

Prussian blue 

Prussiate bath 

Psychrometer 

Puddle... 

bail 

bar .. 

clay 

Puddled steel 

Puddler 

Puddling .. 

furnace 

rolls 

Pug mill 

Pull 

Pull-lift 

Pulley 

block 

lathe 

Pulling up 

Pulp at 

Pulsometer pump 

Pulverized coal 

Pulverizing mixer 

விதசமம் 

வி௫ிதக் கவராயம் 

விதிதசமத்துவம் 

வி௫தப்படுத்தல் 

எதிர்வாய்தல் 

எதிர்வாய்வு 

காப்பு 

காப்புடை 

காப்புச்சாதனம் 

புரோற்றோ ஒட்சென் கருவி 

கோணம் வரைதல் 

கோணமானி 

இவப்பு 
சோதகனைப்பொறி 

நிறுவுவளையம் 

'பிரசிய நீலம் 

பிரசியேற்றுத் தொட்டி 

ஈரமானி 

குலாம்பு 
குழாம்பற்றிரணே 

குழாம்பு கோல் 

சேற்றுக்களி 

குழாம்பிய உருக்கு 

குழாம்பி 

குமாம்புதல் 

குழாம்புலை 
குஜாம்புருள், உருவாக்குதொடர் 

குழைக்கும் மில் 

இழுவை 
இழுவை உயர்த்தி 

கப்பி 

கப்பித் தொகுதி 

கப்பி கடைசலி 

இழுத்தல் 
கூழ் 

துடிப்புப்பம்பி 

பொடியாக்கயே நிலக்கரி 

பொடியாக்குங் கலவை



Pump 
barrel 

bob 

bucket 

case 

2ump cup leather 

் gear 

head 

leather 

rod .. 

spear 

top... 

Pumping 

crank 

engine 

well 

Pun 

Punch 

pliers 

Punched hole 

_ plate 

Puncheon 

Puncher 

Punching bear 

machine 

shear 

strength 

stress 

Punner 

Purple 

Push shovel 

Pusher tractor 

Pycnometer 

Pyrometer 
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பம்பி 

பம்பிச்சிலிண்டர் 

பம்பிக் குமிழ் 

பம்பிவாளி 

பம்பிக்கூடு 

பம்பிககண்ணத்தோல் 

பம்பிக்கயர் 

பம்பித்தலை 

பம்பித்தோல் 

பம்பிக்கோல் 

பம்பி ஈட்டி 

பம்பி மேல் 

பம்புதல் 

பம்புஞ்சுழற்றி 
பம்பும் எஞ்சின் 

பம்பு கணெறு 

உரம்போடுதல் 

குத்தி 
குத்துக்குறடு 

குத்திய துளை (பிலம்) 
குத்திய தகடு 
குத்துக்கால் 

குத்தி 
குத்துபல்லம் 

குத்துபொறி 

துளைக்கொய்வு 

குத்தும் பலம் 

குத்து தகைப்பு 
உரச்கோல் 

செவ்ஷவதா 

தள்ளு சவுள் 

கள்ளும் பொறி 

அடர்த்திமானி 

இமானி
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Q 
Quadrant .. 

plate 

Quadrantal bearing 

Quadrilateral 

Quantity 

surveying 

Quarry 
Quarter 

peg 

Quartering 

Quartz 

Quartzite .. 

Quenched 

Quenching 

Quick 

feed 

gear.. 

return 

test 

traverse 

Quicklevelling head 

Quicksand 

Quickset level 

Quit claim 

Quoin post 

R 

R. A. (Reduction of area) . 

r.p.m. 

r.p.8. os 

Rabbet 

Rabble 

Rabbling .. 

கால்வட்டிகை 

கால் வட்டிகைத் தகடு 

கால்வட்டத் இசைக்கோள் 

நாற்பக்கல் 

கணியம் 

கணிய அளவீடு 

வங்கு 

கால் 

கான்முனை 

காலாக்கல் 

படிகம், குவாட்சு 

குவாற்சைற்று 
தணித்த 
தணித்தல் 
விரைவு 

விரைவூட்டம் 

விரை இயர் 

விரை மீட்ட 

விரை சோதனை 

விரை போகு 

விரை மட்டத்தலை 

சொரி மணல் 

விரையமை மட்டம் 

கோரிக்கை துறத்தல் 

மூலைத்தூண் 

படித்தள்ளு 

Sioned) 

துழாவல்



Race Ae a 

Racing 

Rack 

and pinnion 

compass 

feed 

railway 

Racked timbering 

Racking 

course 

gear aaa 

Rad (Radius) is 

Radar 

Radial 

arm 

axle 

axle box 

drilling machine 

gate 

paddle wheel 

Radial-sett paving 

Radiation .. 

Radio-activity 

Radius-and-safe-load indicator 

finder 

of gyration 

rod 

Raft foundation 

Rafter 

Rag bolt 

Rail 

bender 

chair .. 

clamp .. 

clip 

drill .. 

fagot .. 

fastening 2 
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Py. 

சவாரி 

எந்தானம், ஒடுசட்டம், படிச்சட்டம் 

ஒடு சட்டமும் சிறுபற்சில்லும் 

ஒடுசட்டக்கவராயம் 

ஒடூசட்ட ஊட்டம் 

படித்தண்டவாளப்பாதை 

ஏந்தான மரவணைப்பு 

படியாக்கல் 

படி.வரி 

ஒடுசட்டக் இயர் 

ஆரை 

இரேடார் 

ஆரையான 

ஆரையப் புயம் 

ஆரைய அச்சு 

ஆரைய அச்சுப் பெட்டி 

ஆரையத்துளை பொறி 

கதிர்ப்படலை, ஆரைப்படலை 

ஆரையத் துடுப்புச்சில்லு 

கதிர்ப் பதிப்புப் பாவுகை 

கதிர்ப்பு 

கதிர்த் தொழிற்பாடு 

ஆரை-காப்புப்பாரங் காட்டி. 

ஆரை காணி 

சுநிப்பாரை 

ஆரைக்கோல் 

தெப்ப அத்திவாரம் 

கைம்மரம் 

கரட்டுச்சுரையாணி (தாழி) 

கண்டவாளம், சட்டம், சலாகை, பீவி 

தண்டவாளம் வளைகருவி 

தண்டவாள இருப்பு 

தண்டவாள இறுக்கி 

தண்டவாளங் கவ்வி 

கண்டவாளக் துறப்பணம் 

தண்டவாளக்கட்டு 

தண்டவாள மிறுக்கல்
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Rail gauge 

guard .. 

ingot .. 

mill 

pile 

punch 

saw .. 

straightener 

test 

Railing 

Railway 

axle 

brake 

chair 

curve 

gauge 

transit 

wheel 

Rainfall 

Raingauge 

Rainwash .. 

Rain-water pipe 

Raised work 

Raising 

hammer 

Rake 

Raking bar 

out 

pile 

Ram 

leather 

pump on 

Rammer 

Rataming block 

Ramp ie 

Ramsbottom ring 

தண்டவாள இடை அளவை 

தண்டவாள ஓம்பி 

,கண்டவாளப் பாளம் 

தண்டவாள ஆலை 

தண்டவாள அடுக்இ 

தண்டவாளங்குத்தி 

தண்டவாள வாள் 

தண்டவாள நிமிர்த்தி, தண்ட வாள 
வளைப்பான் 

தண்டவாளச் சோதனை 

இிராதி 

தண்டவாளப்பாதை, புகையிரதப் 

பகுதி 
புகைவண்டி அச்சு 

புகைவண்டித் தடிப்பு 

தண்டவாள இருப்பு 

தண்டவாளப் பாதை வளைவு 

தண்டவாள இடை அளவை 

,தண்டவாளக்கடக்கை 

புகைவண்டிச் சில்லு 

மழைவீழ்ச்சி 

மமைமானி 

மமைக்கழுவல் 

மழை நீர்க் குழாய் 

எழுப்பிய வேலை 

எழுப்பு 

எழுப்பு சம்மட்டி 

வாரி 

வாருஞ்சட்டம் 

வாரித்தள்ளல் 

சரிவு முளைக்குற்றி 
மொங்கான், முசலம் 

முசலத்தோல் 

முசலப்பம்பி 

மொங்கான் 

மொங்கு குற்றி 
சாய்ப்பு, வழிப்படுத்தல்தட்டு 

இராம்சுபொதம் வளையம்



Ram’s horn 

Random masonary 

sample 

Range 

line .. 

pole 

rod .. 

Ranging rod ea 

Rankine’s ellipse of stress .. 

theory 

Rapid-hardening cement 

Rapping 
bar 

hole 

mallet 

plate 

Rasp 

cut .. 

Rastrick boiler 

Ratchet 

Rachet-and-pawl mechanism 

bar 

brace 

drill 

feed 

jack 

paul 

teeth 

wheel 

Rate 

Rating 

curve 

flume 

Rat-tail file 

Ratio 

of expansion 

Rattle barrel 
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கடாக்கொம்பு 

கண்டகற் கட்டு 

எழுந்தமான மாதிரி 

வீச்சு, வரிசைப்பாடு 

வரிசைப்பாட்டுக்கோடு 

வரிசைப்பாட்டுக் கம்பம் 

வரிசைப்பாட்டுக்கோல் 

வரிசைப்பாட்டுக்கோல் 

இரங்கினின் தகைப்பு நீள்வளையம் 

இரங்கனின் கொள்கை 

விரைந்திறுகு மந்து 
தட்டுதல் 

,தட்டுகோல் 

குட்டுதுவாரம் 

கட்டுகொட்டன், மாலரின் கொட்டன் 

தட்டுதகடு 

மூள்ளரம் 

முள்ளரவெட்டு 

இரசுதிரிக்கு கொதிகலன் 

பற்சுழற்றி 
பற்சுழற்றி-நெம்பாணிப்பொறிமுறை 

பற்சுழற்றிச்சட்டம் 

பற்சுமற்றி ஆலை 
பற்சுழற்றித் அறப்பணம் 
பற்சுமற்றி ஊட்டம் 

பற்சுழற்றி யாக்கு 
பற்சுழற்றிநெம்பாணி 

பற்சுழற்றிப்பல் 

பற்சழற்றிச்சில் 

வீதம் 

வீதப்பாடு 

வீதப்பாட்டு வளைகோடு 

வீதப்பாட்டுப் பாய்கான் 

எலிவாலரம் 

விதம் 

விரிவு விதம் 

கடகடபீப்பா
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Rattling box 

Ravelling .. 

Raw hide belting 

iron .. 

mine (ore) 

Rawhide gears 

Rawlbolt .. 

Rawiplug .. 

Raymond standard test 

Reach 

Reaction .. 

turbine 

wheel 

Ready-mixed concrete 

Reagent 

Realignment 

Ream 

Reamer 

Rebate 

joint ee 

plane 

Rebating .. 

Reboring .. 

Recalescene 

Recalescent point 

Recarburisation 

Receiver 

Rechucking 

Reciprocal 

deflections 

levelling 

Reciprocating 

drill 

engine 

machine tools 

pump 

weight 

Recirculation 

கடகடபெட்டி 

சளருண்ணல் 

பதப்படாத் தோல்வார் 

பதப்படா இரும்பு 

பதப்படா அயத்தாது 

பதப்படாத் தோற் இயர் 

உரோல் அச்சாணி 

உரோல் செரு 

இரேமன் நியமச் சோதனை 

கூவம் 

எதிர்த்தாக்கம் 

எதிர்த்தாக்கச்சுழலி 

எதிர்த்தாக்கச்சில் 

கலந்த கொங்க$றீற்று 

தாக்குபொருள் 

மீளவரிசையாக்கல் 

அகட்டூதல் 

அகற்சிக்கருவி 

படி.த்தள்ளு, தள்ளுபடி 

படி.த்தள்ளுமூட்டு 
படித்தள்ளுச்சீவுளி 

படிதள்ளல் 

மறுதுளைப்பு 

மறுசூடுறல், வெப்பங்கக்கல் 

மறுசூடுறுநிலை 
மறுகரியூட்டல் 

ஏந்துகலம், வாங் 

திருப்பி மிறுக்குதல் 
இதரேதரம், இணைக்கணே 

+. இதரேதரக் கோணல் 

இதசேதர மட்டங்காணல் 

முன்பின்னாகும் 

முன்பின் துறப்பணம் 

முன்பின் எஞ்சின் 

முன்பின் பொறிக் கருவிகள் 

முன்பின் பம்பி 

முன்பின் நிறை 

மறுகாற்குற்றல்



rc 

Recorder . 

Recording gauge 

Recovery .. சத் _ 

peg 5% ஸி 

Rectangle .. ல a 

” Rectangular coordinates 

weir 

Red brass .. 

brick dust 

copper ore 

hamatite 

heat .. si 

lead .. we 

shortness 5% os 

Reddle 

Reduce 

Reduced level 

natural frequency 

Reducing agent 

furnace es னு 

pipe 
valve 

Reduction 

factor 

in area 

of area sis 

of level 

ratio 

Redundancy 

Redundant frame 

Reduplication 

Reef 

Reeking 

Reel hose . 

Re-evaporation 

Reeving thimble 

Reference mark 

object 

peg 
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பதியி 

பதிவுமானி, பதிகருவி 

மீட்டல் 

அடையாள முனை 

செவ்வகம் 

செவ்வக வாள்கூறுகள் 

செவ்வகக் கலிங்கல் 

செம்பித்தளை 

செங்கட்டி த்தூள் 

செஞ்செம்புத்தாது 
செவ்வேமற்றைற்று 

செஞ்சூடு 

செவ்வீயம், மின்னீயம் 

செங்குறுமை, வெங்குறுமை 

இரெடில் 

தாழ்த்துதல் 
தீர்ப்பு மட்டம், சுருக்கு மட்டம் 

சுருக்யெ இயற்கை மீடிறன் 

தாழ்த்தும் கருவி 
தாழ்த்தும் உலை 

குறைக்கும் குழாய் 

குறைக்கும் வால்வு 

தாஜ்ததல், குறைத்தல் 

குறைத்தற் காரணி 
பரப்புக் குறைதல் 

பரப்புக் குறைப்பு 

மட்டந்தீர்த்தல் 
குறைத்தல் வி௫தம் 
மிகை 

மிகைச்சட்டம் 

மீனிரட்டிப்பு 

தரம்பு 

கரியடித்தல் 

கண்துவள் குழாய் 

மறித்தாலியாதல் 

(இணைவளையம் 

அடையாளக்குறி 

அடையாளப்பொருள் 

அடையாள மூளை
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Refined iron oe 

tin 

Refinery 

Refining 

Reflecting level 

Reflux valve 

Refractory 

clay 

lining 

Refrigerating fluid 

Refrigeration 

Refrigerator 

Refuge 

hole 

Refusal 

Refuse destructor 

Regeneration 

Regenerative furnace 

stove 

Regenerator 

Regime 

Reglette 

Regulation course 

Regulator 

valve 

Regulus 

of copper 

Reheating 

furnance 

Reheater 

Reinforced brickwork 

concrete 

grouted-brick-masonary 

Reinforcement ee 

Reins 

Reiteration 

புடமிட்ட இரும்பு 
புடமிட்ட தகரம் 

புடமிடுசாலை 

புடமிடல் 

தெறிக்குமட்டம் (குமிழி) 

பிற்பாய வால்வு, எதிர்ப்பாயவால்வு 

வெப்பமழிக்காத 

வெப்பமழிக்காக்களி 

வெப்பமழிக்காநுதி, வெப்பமழிக் 
காப்பூச்சு 

குளிர்த்தும் பாயி 

குளிரேற்றல் 

குளிர்த்தி 
சரண் 

சரண்துளை 

மறுப்பு 

குப்பை நாசினி 

மீள்பிறப்பாக்கம் 

மீளவாக்க உலை 

மீளவாக்கச் சுடாடுப்பு 

மீளவாக்இ 

ஆட்சி 

இறெலலெற்று 
ஒழுங்கு வரி 

ஒழுங்காக, இிரமப்படுத்து 

சிரமப்படுத்துவால்வு 

கசடு 

செப்புக் கசடு 

மறுவெப்பமாக்கல் 

மறுவெப்பமாக்கும் உலை 

மீளவெப்பமாக்5, -இடைவெப்பமாக்இ 

வலியுறுத்திய அரிகல்வேலை 
வலியுறுத்திய கொங்கறீற் நு 

வலியுறுத்திக்கூழிட்ட அரிகற்கட்டு 
வேலை 

வலியுறுத்து, வலியுறுபொருள் 
கைபிடி 

மீள் செய்கை



Relative compaction 

density 

humidity 

settlement 

strength 

volume 

Relay 

Release 

Relief value 

well 

Relieving 

lathe 

Relighting 

Remelting 

Remote control 

Remoulding 

index 

Repair. 

Repetition 

Replacement ore body 

._ Repose 

Representative sample 

Repressuring 

Rerailing .. 

Resection 

Reserve 

Reservoir .. we 

pressure 

Resident engineer 

Residual error 

gas 

placer 

Resilience . . 

Resin 

_ Resistance 

butt-welding 

flash welding 

moment 
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தொடர்படர்ச்சி, சாரடர்ச்சி 

தொடர்படர்த்தி, சாரடர்த்தி 

சாரீரப்பதன் 

தொடர்படிவு 

தொடர்பு வலிமை 

தொடர்புக் கனவளவு 

அஞ்சல் 
விடுதல் 

நிவாரணவால்வு 

நிவாரணக் ணேறு 

நிவாரணஞ் செய்தல் 

நிவாரணக் கடையி 

மறுகொளுத்தல் 

மறு உருக்கல் 

சேய்மையாளுகை 

மீளமாலிடல் 

மீளமாலிடற் சுட்டி 

பழுதுதிருத்தல் 
மீள்செய்கை 

பிரதியீட்டுக் கனிசப்பொருள் 

தடை, ஓய் 

வகைக்குறிப்பு மாதிரி 

மீளவழுக்கல் 

மீளத் தண்டவாளத்தேற்றல், மீளப் 
பீலியிடல் 

மறுவெட்டு 

சேமம் 

தேக்க, சேமிப்புக்கலம் 

தேக்கயமுக்கம் 

வதியுமெந்திரி 
எச்சவமு 

மீதி வாயு 

எச்ச ஏமமணல் 

அதைப்பு 

குங்கிலியம் 

தடை 

குடைமுட்டுருகணைப்பு 

தடைப் பளிச்சுருணைப்பு 

தடைத்திருப்புஇறன்
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Resistance percussive welding 

projection welding 

seam welding 

spot welding 

strain gauge 

welding 

Resistivity 

Resolution of forces 

Resonance 

Respirator 

Rest 

Resultant 

Retaining ring 

valve 

wall 

Retarder 

of set 

Reticle 

Reticule 

Retort . 

Retreading roads 

Return block 

flue 

tubular boiler 

_ valve 

wall: 

Reverberatory arch 

furnace 

Reversal of ventilation 

Reverse cones 

curve 

face 33 

jaw chuck 

jaws 

keys 

Reversed fault 

filter 

mould 

தடை மோதுகைமுறையுருணைப்பு 

தடை எறியமுறை உருணைப்பு 

தடை முறைமூட்டுருணைப்பு 

தடை முறைப்பொட்டு உரு£ணைப்பு 

,தடைவிகாரமானி 

தடை முறை உருணைப்பு 

தடைத்திறன் 
விசைத்துணிப்பு 

பரிவு 

காற்றுவாங்கி 

தங்கடம், இருப்பு 

விளைவு 

அணைவளையம் 

தாங்கு வால்வு 

அணைசுவர், குறட்டுச்சுவர் 

மந்தமாக்கி 

இறுகல் மந்தமாக்கி 

வலையம் 

வலைவடிவு 

வாலை 

தெரு மறுபாவுதல் 

திரும்பு கப்பித்தொகுதி 
திரும்புபுகைபோக்குகுழாய், திரும்பு 

போக்இ 

திரும்பு குழாய்க் கொதிகலன் 

திருப்பு வால்வு 

திரும்புசுவர் 
தெறிவில் 

தெறியுலை 
காற்றோட்டம் பின்திருப்பல் 

எதிர்மாறு கூம்புகள் 

எதிர்மாறு வளையி 

எதிர்மாறு முகம் 

எதிர்மாறு தாடைச்சக்கை 

எதிர்மாறு தாடைகள் 

எதிர்மாறு சாவிகள் 

கவி பழுது 

புதிமாற்றவடி 

எதிர்மாறு மால்



Reversibility 

Reversible jaw 

Reversing .. 

countersharft 

cylinder 

engine 

face 

gear 

handle 

level 

link a 

mill 

motion 

plate cose 

rolling mill engine 

roll 

shaft 

stud - 

valve 

Revet 

_ Revetment 

Revolution 

counter 

Revolver .. 

Revolving furnace 

screen 

tool box 

Reynold’s number 

Bhomboid 

Rhombus .. 

Rhymer 

Rib 

mesh 

Ribbed tube 

Ribbon brake 

saw 

Riddle 

Riddling 
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எதிர்மாறு தன்மை 

மீள் தாடை, எதிர்மாறுதாடை 

பின்செலுத்தல், முன்பின்னாக்கல் 

நேர்மாறு முரண்தண்டு 

நேர்மாறு சிலிண்டர் 

நேர்மாறு எஞ்சின் 

முகம் பின்திரும்பல் 

நேர்மாற்றுக் கியர், பின்போகும்யேர் 

நேர்மாற்றுக் கைபிடி 

நேர்மாற்று நெம்பு 

நேர்மாற்று இணைப்பு 

நேர்மாற்று மில் 

நேர்மாற், று இயக்கம் 

நேர்மாற்றுத் தகடு 
உருளை இருப்பும் மில் எஞ்சின் 

நேர்மாறுருள் — 

நேர்மாற்று தண்டு 

நேர்மாற்றுத்தறி 
நேர்மாற்று வால்வு 

முகப்பிடல் 

முகப்பு 
சுழற்சி 

சுழற்சி எண்ணி 

சுழலி 

சுழலுலை 

சழல்திரை 

சுமல்கருவிப்பெட்டி 

இரனோல்டின் எண் 

சாய்சதூத் இண்மம் 

சாய்சதுரம் 

அகற்கசிக் கருவி 

விலா 

விலாவலை 

விலாவுருக் குழாய் 

நாடாத் தடுப்பு 
நாடா வாள் 

சல்லடை 

சல்லடைக் கம்பி
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Rider 

Ridge 

capping 
roof .. 

Riding... 

Ridley Scholes process 

Riitler 

Rift 

Rig 

Rigger 

Right angle 

line .. 

Right-hand engine 

Right-hand screw 

Right-hand tools 

Rightward welding 

Rigid 

arch .. 

frame 

metals 

wheel base 

pavement 

Rigidity 

Rim 

Rimer 

Ring ர 

lubrication 

seam .. 

tension 

valve 

Rip 

saw 

Riparian 

Ripper 

Ripping .. 

lip 
Rip-rap 

Rise on 

and fall method 

ஏறி 
முகடு, வரம்பு 

முகட்டுமூய் 
மூகட்டுக்கூரை 

தெற்றுதல் 
இரிட்டிலிஸ்கோல்சு முறை 

வில்லரம் 

இரிவு 
அணியம் 

அணியடுக்கு 

செங்கோணம் 

செங்குத்துக்கோடு 

வலக்கை எஞ்சின் 

வலக்கைப்புரி 

வலக்கைக் கருவிகள் 

வலக்கைமுக உருணைப்பு 

விறைப்பு, உறுதி, இடம் 
விறைப்புவில் வளைவு 

விறைப்புச் சட்டம் 

விறைப்பு உலோகங்கள் 

உறுதிச் சில்லுத்தளம் 

விறைப்புப் பாவதர் 

விறைப்பு, உறுதிநிலை, திடநிலை 
விளிம்பு 

அகற்சிக் கருவி 

வளையம் 

வளைய மச 

வளையக் கவிவு 

வளைய இழுவிசை 

வளைய வால்வு 

இழித்தல், இளப்பல் 
.. £றல் வாள் 

நீர்வழிக்குரிய 

Beni 

கழித்தல், &றுதல் 
உடைவுச் சொண்டு 

கண்ட கல்லடுக்கு 

ஏற்றம், எழுச்சி



Riser 

Rising and falling spindle .. 

and falling table 

gate 

main 

rod 

spindle saw 

Rittinger’s law 

Rivet 

boy .. 

catcher 

forge 

head 

hole .. 

joint 

snap .. 

steel .. 

test .. 

tester 

tongs 

_Riveted plate 

stay 

Riveter 

Riveting 

crane 

hammer 

machine 

set 

Rivets 

Roach belly 

Road 

bed 

form .. 

heater 

locomotive 

panel. . 

pen .. 

roller 

sand .. 
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ஏறி 
ஏறு இறங்கு கதிர் 
ஏறியிறங்கு பீடம் 

ஏறியிறங்கு படலை 

ஏறுபெருங்குழாய் 

ஏறுகோல் 

ஏறு கதிர்வாள் 

இரிதிங்கர் விதி 

,தறையாணி, தறை 

தறைப்பையன் 

,தறையாணி எந்தி 

தறையுலை 
தறை தலை 
தறை துளை, தறைபிலம் 

தறை மூட்டு 
தறைமால் 

தறை உருக்கு 
துறையாணிச் சோதனை 

தறைசோதகர் 

தறை குறடு 

தறைந்த தகடு 

தறைந்த தாங்கு 
தறையுநன் 

SOD SD 
துறைகரேன் 

தறை ஆமார் 

தறை பொறி 

தறை கருவி 
குறையாணிகள் 

மத்தள வண்டி 

தெரு, பாதை 

பாதைக்கடை 

தெருப்படிவம், பக்கப்படிவம் 

தெருவெப்பமாக்கி 

தெரு இடம்பெயரி 

தெருவங்கம் 

தெருப்பேனை 

தெரு உருளி 

தெரு மணல்
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Road-making plant 

Roasting 

Rock 

breaker 

burst .. 

drill 

dust 

fill dam 

sand 

Rocker bearing 

shovel 

Rocking disc 

frame 

grate bars 

handle 

lever 

shaft 

Rockwell hardness test 

Rod oe 

chisel . . 

float .. 

gauge 

man 

Rodding 

Roll squeezer 

Rolled 

asphalt 

bar 

beam 

iron 

Rolled-steel joist 

steel section 

Roller 

bearing 

bit 

Rolling 

circle 

தெருச்செய் பொறி 

வறுத்தல் 

பாறை 

பாறை உடைகருவி 

பாறைவெடிப்பு 

பாறைத்துறப்பணம் 

பாறைப்பொடி 

பாறை நிரப்பிய அணை 

பாறை மணல் 

ஆடுபோதிகை 

ஆரடுசவுள் 

ஆடு தட்டு 
ஆடுசட்டம் 

ஆடு கிராதிக் கம்பி 

ஆடு கைபிடி 

ஆடூநெம்பு 
ஆடு தண்டு 

உரொக்குவெல் வன்மைச்சோதனை 

கோல் 

கம்பியுளி 

கோல்மிதப்பு 

அளவுகோல், கோலளவை 

கோலாள் 

கோல்முறைக்கழுவல் 

உருள் நசுககெள் 

உருட்டிய 

உருட்டிய அசுபாற்று 

உருட்டிய கம்பி 

உருட்டிய வளை 

உருட்டிய இரும்பு 
உருட்டிய உருக்குவளை 

உருட்டியவுருக்குவெட்டு 

உருளி 

உருளிப்போதிகை 

உருளி அலகு 

உருட்டல் 

உருட்டல் வட்டம்



Rolling collar 

Rolls 

Rollway .. 2. wie 

contact 

curve oe oe 

friction 

lift bridge 

load 

margin 

mill. . 

mill engine 

oil . 

over 

parallel rule 

resistance ட we 

up curtain weir 

Roman balance 

Roof 

stays .. 

truss .. 

Roofing stay 

Root 

circle .. 

Rooter 

Rootes blower 

Rope 

crane .. 

drive . 

fastening 

guide , 

haulage 

wheel 

Ropeway .. 

Rose bit 

end . 

jet 

reamer 

Rosette copper 
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உருள் பட்டி 

உருளற்றொடுகை 

உருள் வளைகோடூ 

உருளுராய்வு 

உருளும் உயர்த்துபாலம் 

அசைபாரம், உருள் பாரம் 

உருட்டும் ஈவு 

உருட்டூமில் 

உருட்டுமில் எஞ்சின் 

உருட்டல் எண்ணெய் 

YoLO sad 

உருளும் சமாதந்தரக்கோல் 

உருள் தடை 

உருட்டும் தஇிரைக்கலிங்கல் 

உருள் நசுக்கள்' 

உருள்வழி 

உரோமர் தராசு 

முகடு, கூரை 

கூரை தாங்கிகள் 

கூரைச் சட்டகம் 

கூரை தாங்க 

மூலம் 

மூல வட்டம் 

களறி 

உரூட்சு ஊாதி 

வடம், தாம்பு 

தாம்புக்கறேன் 

தாம்புச் செலுத்தல் 

தாம்பு இறுக்கல் 

தாம்பு வழிகாட்டி 

தாம்புய்ப்பு 

தாம்புச்சில்லு 

தாம்புவழி 
உரோசு அலகு, பூவலகு 

உரோசு முனை, பூமுனை 

உரோசுத்தாரை, பூத்தாரை 

உரோசு அகற்ளிக்கருவி, பூவகற்ச 

உரோசருச் செம்பு, சதபத்திரச்செம்பு
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Rosin 

Rotary blower 

cutter 

drilling 

dumper 

engines 

excavator 

furnace 

meter sie 

piston 

puddler 

pump 

screen 

squeezer 

tippler 

vice 

Rotating valve 

weight 

Rotation recorder 

Rotational slide 

weights 

Rotator 

Rough coat 

cut 

dimension 

Roughing .. 

down 

out 

rolls 

tool 

Roughness. . 

Round... 

backed angles 

bar iron 

body valve 

file .. 

head screw 

nose tool 

குங்குலியம் 

சுழலூதி 
சுழல் வெட்டி 

சுழல்துளைப்பு 

சுழல்கொட்டி 

சழல் எஞ்சின் 

சுழல் தோண்டி 

சுமலுவை 

சுழல்மானி 

சுழல் முசலம் 

சுழல் சேறாக்க 

சுழல் பம்பி 

சுழல்திரை 

SLO) Bardo 

சுழல்பறிகருவி 

சுழல் இடுக்கி 

சுழல் வால்வு 

சுழல் நிறை 
சுமற்சிபதிகருவி 

சுமல்வழுக்கு 

சுழல் நிறைகள் 

சுழற்றி 
முருட்டுப்பூச்சு 

பருவெட்டு, பருவெட்டரம் 

பருமட்டடுப்பரிமாணம் 

பருமட்டாக்கல் 

பருமட்டாக்கல் 

பருமட்டாக்கல் 

பருமட்டுருள்கள் 

பருமட்டாக்குகருவி 

GGG 
பாட்டம், வட்ட 

வளைமுதுகுக் கோணங்கள் 

வட்ட இரும்புக்கம்பு 

வட்ட உடல்வால்வு 

திரண்ட அரம் 

திரள் தலைப்புரியாணி 
திரள்மூக்குக் கருவி



Round plane 

tool. . a3 

Round-headed buttress dam 

Rounding tool 

Royal drawing paper 

Rubber 

hose 

lined pipe 

lined skips 

tyred haulage 

tyred roller 

Rubbing 

board 

Tope 

Rubbish pulley 

Rubble 

concrete , ae 

drain 

mound breakwater .. 

~Rueping process 

Rule 

measurement 

of the middle third 

Ruling gradient 

Rumble 

Rumbling 

Run off 

out... 

Run-off coefficient 

off-mine ore 

Runner 

head 

pin.. 

stick 

Running away 

centre chuck 

down 
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Bacon Fajof 

திரள் கருவி 

வட்டத்தலை உதைப்பு அணை 

இரட்டூ கருவி 

உறோயல் வரைதாள் (14”%195”) 

உரோஞ்சி, இறபர் 

இறபர் துவள் குழாய் 

இறபர்நுதிக் குழாய் 
இறபர்நுஇி வாளி 

இறபர்த் தயருள்ள உய்ப்பு 

இறபர்த் தயருள்ள உருள் 

உரோஞ்சுதல் 

உரோஞ்சு பலகை 

உரோஞ்சு தாம்பு 

சின் கப்பி ் 

உடை கல் 

உடைகற்கொங்இறீற்று 

உடைகல் வடிகால் 

உடைகல் இட்டு அலைமுறி 

உருப்பிங்கு முறை 

அளவுகோல், விதி, ஆட்சி 

கோலளவை 

மூன்றில் நடுவிதி 
ஆளும் படித்திறன் 
கட கட பீப்பா 

கடகடத்தல் 

ஒடிவழிதல் 
வெளியோடுதல் 

ஒடிவழிகைக்குணகம் 

கனிக்கனிச ஒட்டம் 

ely 

ஓடி,த்தலை 

ஒடியூசி 

ஒடி.த்தடி 

ஒடுதல் 

ஒடும் மையச் சக்கை 

ஒடியிறங்கல்
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Running gate 

ground 

in refinery 

out 

pulley 
Running-in 

Rust 

joint .. 

Rusting 

Rustless steel 

Rymer 

Rymering .. 

Ss 

Sacrificial anode 

protection 

Saddle 

flange 

reef 

Safe circuit 

edge file 

load indicator 

Safety belt 

catch 

factor 

fuse 

gap 

hoist 

ladle 

lamp 

plug 
rail 

valve 

valve lever 

valve seating 

ஓகேதவு 
ஓடும் நிலம் 

உள்ளோடுதல் புடமிடசாலை 

வெளியோடுதல் 

ஒடுகப்பி 

உள்ளோடுதல் 

தரு, 

துருமூட்டு 
துருப்பிடித்தல் 
துருப்பிடிக்கா உருக்கு 
அகற்சிக்கருலி 

அகற்றுதல் 

பலி அனோட்டு 

பலிக் காப்பு 

சேணம் 

சேணச் சடை 

சேண நரம்பு 

காப்புச்சுற்று 

காப்பு விளிம்பரம் 

காப்புச்சுமை காட்டி 

காப்புவார், காப்புவலயம் 

காப்புப்பிடி 

காப்புக்காரணி 

காப்புத்திரி 

காப்பிடை 

காப்புயர்த்தி 

காப்பகப்பை 

காப்புவிளக்கு 

காப்புச் செருக 

காப்புத் தண்டவாளம் 

காப்புவால்வு 

காப்பு வால்வு நெம்பு 

காப்பு வால்வு இருக்கை



Sag 
bar 

correction 

pipe 

Sagging moment 

Salt bath furnace 

water. . 

Sample 

Sampler 

Sampling . 

spoon 

Sand es 

bank .. 

bed .. 

blast .. 

catcher 

drain 

fill 

filter .. 

floatation 

grain meter 

grinding 
joint . 

pile 

pit 

plug 

pump 

pump dredger 

sifting 

valve 

trap 

wheel 

Sanding 

machine 

Sando bridge 

Sandpaper surface 

Sandpapering machine 

Sandstone 

Sapwood .. 
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தொய்கை, தொய்வு 

தொய்தண்டு 

தொய்கைத் திருத்தம் 
தொய் குழாய் 

தொய்கைத் திருப்புதிறன் 
உப்பு த்தொட்டியுலை 
உப்பு நீர் 

மாதிரி 

மாதிரி எடுகருவி 

மாதிரி எடுத்தல் 

மாதிரி எடுத்தற் காண்டி 

மணல் 

மணற் கரை, மணல் அணை 

மணற் கடை 

மணலூூதை 

மணல் ஏந்தி 

மணல்வடிகான் 

மணல் நிரப்பு 

மணல்வடிகட்டி 

மணல் மிதப்பு 

மணல் மணிமானி 

மணல் அரைத்தல் 

மணல் மூட்டு 

மணற்றம்பம் 

மணற் இடங்கு 

மணற் செருக 

மணற் பம்பி 

மணற்பம்பிவாரி 

மணலரித்தல் 

மணல் வால்வு 

மணற்பொறி 

மணற்சில்லு 

மணலிடல் 

மணலிடற் பொறி 

சாந்தோ பாலம் 

அரத்தாட்பரப்பு 

அரத்தாட் பொறி 

மணற்கல் 

சோற்றி
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Saturated air 

steam 

Saturation 

line 

Saucer 

Saw ae 

bench 

dust 

file .. 

filing machine 

frame 

guard 

Pit 

sharpening 

sharpening machine 

spindle 

tooth truss 

Sawing 

Seabbing .. 

Scabble 

Scabbling .. 

Scaffold 

Scaffolding 

Scalar 

Scale 

drawing 

Scaling 

hammer 

Scarifier 

Schlumberger resistivity method 

Scissors 

Sclerometer 

Scleroscope 

Scoop 

Scorification 

Scorifier 

Scotch boiler 

derrick 

நிரம்பிய காற்று, நீர்செறிவாயு 

நிரம்பிய கொதிநீராவி 

நிரம்பல், செறிதல் 

நிரம்பற் கோடு 

தகழி 
வாள் 

மேசை வாள் 

அரி தூள் 

வாளரம் 

வாளராவும் பொறி 

வாட் சட்டம் 

வாட்காப்பு 

குழிவாள் 

வாள் தீட்டுதல் 

வாள் இட்டும் பொறி 

வாட் கதிர் 

வாட்பற் சட்டகம் 

அறிதல் 

கிளறுண்ணல் 

பருவெட்டு 

சல்லியடுக்கு 

சாரம் 

சாரம் 

எண்ணி 

அளவிடை, அளவுகோல், சட்டம், தட்டம் 

அளவிடை வரைதல் 

செ.திலகற்றல் 

செதிலகற்று ஆமார் 

கிளறி 

சுஞூம்பேகர் தடைத்திறன் முறை 

கத்தரி 

வன்மைமானி 

வன்மை காட்டி 

முடைதல், கோலுதல் 

களிம்பகற்றல் 

களிம்பகற்றி 

ஸ்கொச்சு கொதிகலன் 

ஸ்கொச்சு தெரிக்கு



Scotch pig 

turbine 

tuyers 

Scour 

protection 

Scouring sluice 

Scow 

Scragging (test) 

machine 

Scrap 

heap .. 

iron .. 

steel .. 

Scraper 

box 

bucket 

chain 

conveyor 

excavator 

ஸ்ட loader 

ring 
Scraping 

tool 

Scratch brush 

Screed 

Screen 

analysis 

Screenings 

Screw 

area .. 

chuck 

clamp 

conveyor 

coupling 

cutting 

cutting lathe 

driver 

driver bit 
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ஸ்கொச்சுப் பன்றி 

ஸ்கொச்்௯ு சுழலி 

ஸ்கொச்சு வாயுக்குழாய்கள் 

அரிப்பு, மண்ணுதல் 

அரிப்புப் பாதுகாப்பு 

மண்ணுமடை 

ஊமணைத்தோணி 

மோதற் சோதனை 

மோதற் சோதனைப்பொறி 

கழிவு 
கழிவுக் குவியல் 

கழிவிரும்பு 

கழிவுருக்கு 
-  பிறாண்டி 

பிறாண்டிப் பெட்டி ' 

பிறாண்டி வாளி 

பிறாண்டிச் சங்கலி 

பிறாண்டிக்கொண்டு செல்லி 

பிறாண்டித் தோண்டி 

பிறாண்டிச் சுமையேற்றி 

பிறாண்டி வளையம் 

பிறாண்டுதல் 

பிறாண்டு கருலி 

விரறாண்டு தூரிகை 

மட்டப்பலகை பிடித்தல், மட்டமானி 

திரை 

திரைப்பகுப்பு (அரிதட்டுப்பகுப்பு) 

அரிகழிவு 

திருகு 
இிருகுப் பரப்பு 

திருகுச் சக்கை 

திருகுப் பிடி 
இிருகுக் கொண்டு செல்லி 

திருணைப்பு 

திருகு வெட்டல் 

திருகு வெட்டுக் கடையி 

திருகு செலுத்தி 
திருகு செலுத்தியலகு
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Screw engine 

feed .. 

gearing 

head 

nut .. 

pile .. 

plate.. 

press. . 

propeller 

spike.. 

thread milling 

Sealed area 

Sea-level correction 

Sealing 

coat 

Seam 

welding 

Seamless copper tubes 

tube 

Seasoning 

Seat earth 

Seating 

Seat of settlement 

Secant modulus of elasticity 

Second cut 

cut file 

Second-foot 

Second-foot day 

Secondary beam 

blasting 

mineral 

Section 

modulus 

properties 

Sectional area 

boiler 

elevation 

tank 

Sector 

gate .. 

இிருகெஞ்சின் 

திருகூட்டம் 
திருகுக் இயர் 

திருகுத் தலை 
திருகுச் சுரை 
திருகு முளைக்குற்றி 
திருகுத் தகடு 
திருகழுத்தி 
தருகுந்தி 
திருகுமுள் 
இருகுப் புரிவெட்டுதல், உடக்குவெட்டல் 

அடைத்த பிரதேசம், அடைபரப்பு 

கடல்மட்டத்திருத்தம் 

அடைத்தல் 

அடை பூச்சு 

நரம்பு, கவிவு, மூட்டு, 
தைத்தல் 

கவிவு உருணைப்பு 

கவிவில் செம்புக் குழாய் 

கவிவில் குழாய் 

பதப்படுத்தல் 

இருப்பு மண் 
இருப்பு 
படிதல் இருப்பு 
இக்கன் மீள்சத் இமட்டு 
இரண்டாம் கொத்து 

இரண்டாம் கொத்தரம் 

செக்கன் அடி (இயூசெக்கு) 

செக்கன் அடி நாள் 

.. துணை வளை 

புடைத்தகர்ப்பு 

புடைக் கனிசம் 

வெட்டு, பிரிவு 

வெட்டு மட்டு 

வெட்டுடைமைகள் 

வெட்டுப் பரப்பளவு 

பிரிவுடைக் கொதிகலன 

வெட்டு நிலைப்படம் 

பகுதித் தாங்க 
ஆரை 

ஆலமைச் சறைப்படலை 

அண்ணல்,



- Sector gear 

Sectorial lines 

Sediment .._ 

க collector 

Sedimentary rock 

Sedimentation 

Seed oil 

Seepage 

force 

loss 

Segmental gears 

rack 

rivet 

sluice gate 

wheel 

_ Segregation 

Seiche ட 

Seismic prospecting 
Seismograph . 

Seismology 

~“Selamometer 

Seizing. 
Self-acting 

balance crane _ 

incline 

lathe .. 

lubricator 

Self-advancing chock 

Self-centring 

Self-cleansing gradient 

Self-contained machines 

Self-delivery 

Self-fluxing ore 

Self-hardening steel 

Self-potential survey 

Self-propelled hopper 

Self-reading staff 

Seller’s screw threads 
o—R 7198 (7/65) 

ந. 

ஆரைக் Bust 

ஆரைச்சிறையிக்கோடுகள் - 

அடையல், சவடு 

அடையல் சேர்ப்பான் 

அடையற் பாறை, சவட்டுப்பாறை 

அடைதல் 

வித்தெண்ணெய் 

கசிவு 

கசிவு விசை 

கவு நட்டம்: 

துண்டக் கியர் 

துண்ட எந்தானம் 

துண்டத்் தறை 
துண்ட மடைக்கதவு 

துண்டச் சில்லு 

பிரிபாட 

சாசு, எரியலைவு 

அதிர்வுமுறை எதிர்வாய்தல்: 

பூகம்பவரையி 

. பூகம்பலியல் 

பூகம்பமானி 

பற்றுதல் 
தன்னியக்கமுள்ள 

தன்னியக்கச்சமன்செய்கறேன் 

தன்னியக்கச் சாய்வு 

தன்னியக்கக்கடையி 

தன்னியக்கமசூடுகருவி 

தன்முந்தற் குதிரை 
தான் மையப்படுத்தும் 

சுயசுத்திச் சாய்வு 

தன்னடங்கு பொறிகள் 

தன்விடுவிப்பு 
தன்னிளக்கத் தாது 

தன்வன்மை உருக்கு 

தன்னமுத்த அளவீடு 
தன்னுந்தல் அண்டாத்தோணி 

SHANA SSAA 

செலரின் திருகுப் புரிகள்
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Selvage .. 

Semephore 

Semi-beam 

Semi-bituminous coal 

Semi-chord 

Semi-circle 

Semi-fixed portable engine 

Semi-girder 

Semi-portable engine 

Semi-skilled man 

Semi-steel .. 

Sensible horizon 

heat 

Sensitiveness 

Sensitivity ratio 

Separate system 

Separation door 

Separator .. 

Septic tank 

Series-wound motor 

Service pipe 

reservoir 

road 

Serving 

board 

mallet 

Serve motor 

Set: aa 

after fracture 

hammer 

off 

screw 

square .. 

Set-up 

work 

Bett 

Setting 

block 

தன்விளிம்பு 

செமபோர் (சைகை) 

அரைவளை 

குறைபிற்றுமன் நிலக்கரி 

அரைநாண் 

அரைவட்டம் றை 

அரைநிலைப்பாட்டு இலாகவ எஞ்சின் 

அரைக் கேடர் 

அரை இலாகவ எஞ்சின் 

ஒரளவு தேர்ச்சியுள்ள ஆள் 

அரை குறையுருக்கு 
உணர்தகீக கடைவானம் 

உணர்தக்க வெப்பம் 

உணர்தன்மை 

உணர்திறன் விதம் 

வேறான தொகுதி 

வேறாக்கற் கதவு 

வேறாக்கி 

அழுக்குத்தொட்டி 

தொடர் சுற்று மோட்டர் 

சேவைக் குழாய் 

சேவைத் தேக்கம் 

சேவை வீதி 

சேவித்தல் 

சேவைப் பலகை 

சேவைத் தட்டுப்பொல் 

சேவக மோட்டர் 

நிறுத்தல், அமைவு 
முறிவின்பின் அமைவு 

வெட்டுளி, அமையாமார் 

எடுப்பு 

அமைதிருகு 
மூலைமட்டம் 

அமர்விடம் 

நிருமித்த வேலை 
UG ae, இறக்கம் 

அமைவு, நிறுத்துதள் 
அமை குற்றி



Setting down 

hammer 

of boilers 

of valves 

out 

over 

Settlement 

crater 

Sewage 

disposal 

farm 

gas... 

Sewer 

Sewerage .. 

Sewer pill .. 

pipe... 

Sextant 

‘ Shackle 

bolt 

Shackler 

Shaft 

boss . 

column 

coupling 

governor 

plumbing 

plumbing wire 

pocket 

set .. 

signalling 

sinking 

straightener 

tunnel 

Shafting 

oil. . 

Shake 

Shaker conveyor 

பதித்தல் 
அமையாமார் 

கொதிகலனமைத்தல் 

வால்வமைத்தல் 

அமைவு செய்தல் 

மேலமைத்தல் 

இறக்கம் 

இறக்கக் கும்பா 

கழிபொருள் 

கழிபொருள் அகற்றுதல் 

கழிபொருட் கமம் 

கழிவாயு, சகதி வாயு 

சுருங்கை, கழிகான் 

சுருங்கையியல், கழிகானியல் 

சுருங்கையுருண்டை 

சுருங்கைக்குழாய் 

சட்டிமம் 

தளை 

தளைத்தாழ், சுரையாணி 

தளையிடுநன் 

நிழற்றுதல் 
குண்டு, சுரங்கவழி 

தண்டுமுனைப்பு 
குண்டு நிரல் 

தண்டிணைப்பு 
தண்டாளி 

சுரங்கவழித் தூக்குக்குண்டு பிடித்தல் 

சுரங்கவழித் தூக்குக்குண்டுக் கம்பி 

சுரங்கவழி அளை 

சுரங்கவழி அணைப்பு 

் சுரங்கவழிச் சைகை 

சுரங்கவழி தோண்டல் 

தண்டுநேராக்க 

துண்டுச் சுரங்கம் 

தண்டுத் தொடை 

குண்டு எண்ணெய் 

வெடிப்பு, குலுக்கம் 

குலுக்கிக் கொண்டூசெல்லி
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Shaking test 

Shale 

Shallow manhole 

well 

* Shank 

laddle 

Shaper 

Shaping 

Shaping machine 

Sharpening 

Shear 

Jegs .. 

modulus 

slide 

steel 

‘strain 

strength 

stress 

test .. 

zone 

Shearing 

jib 

machine 

resistance 

strength 

stress 

Shears 

Sheathed explosive 

Sheathing 

Sheave 

wheel 

Sheepfoot roller 

Sheer pole 

Sheers 

Sheet brass 

‘copper 

iron 

lead 

குலுக்கும் சோதனை 

மாக்கல் 

ஆழமில் ஆட்பிலம் 

ஆமழமில் இணறு 

காம்பு 

காம்பகப்பை 

உருவாக்க 

உருவாக்கல் 

உருவாக்கற்பொறி 

இட்டுகல் 

கத்தரி, கத்தரிப்பு, கொய்வு 

கத்தரிக்கால்கள் 

கொய்வு மட்டு 

கத்தரிப்பு வழுக்கல் 

கத்தரி உருக்கு 

கொய்வு விகாரம் 

கொய்வு வலிமை 

கொய்வு தகைப்பு 

கத்தரிப்புச் சோதனை 

கத்தரிப்பு வலயம் 

கத்தரித்தல், கொய்தல் 

கத்தரிப்பெயரி 

கத்தரிப் பொறி 

கொய்வுத் தடை 

கொய்வு வலு 

கொய்யுந் தகைப்பு 

கத்தரிக்கோல், கத்தரிக்கால் 

உறையுள்ள வெடி 

உறையீடு 

கான் கப்பி 

கான் கப்பிச் சில்லு 

ஆட்டுச்சுவட்டுருவி 

'நிலைக்குத்துக்கம்பம் 

நிலைக்கம்பங்கள் 

தகட்டுப் பித்தளை 

தகட்டூச் செம்பு 

தகட்டிரும்பு 
குகட்டீயம்



Sheet metal gauge 

pavement 

Sheet rubber 

| tin .. 
Sheeted ground 

Sheeter 

Sheeting 

_ Sheffield files 

Shellac 

bond 

varnish 

Shield 

Shielded arc welding 

Shift 

Shim 

Shin os 

Shingled bloom 

Ship caisson 

Shipyard cableway 

~ Shoad 

Shock 

absorber 

damper 

Shode 

Shoe 

8-hook 

Shoot 

Shop rivet 

tools .. ௦ os 

weld .. 

Shore 

protection 

Short circuit 

column எட எடி 

ton .. 

Shot 

blasting 

aril 
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தகட்டுலோக அளவு 

குகட்டுப் பாவதர் 

ககட்ட றப்பர், படலம், தாள் 

தகட்டீயம் 

படை நிலம் 

அணைதகடு 

பலகையிடல் 

செபில்ட அரங்கள் 

அவலரக்கு 

அவலரக் கொட்டு 

அவலரக்கு வாணீச 

பரிசை 

பரிசையிட்ட வில் உருணைப்பு 

நகர்வு, முறைமாற்றம், பெயர்ச்சி 

திம்பு 

கொளுவலகு 

சரளைப் பிழம்பு 

கப்பற்பேடகம் : 

கப்பற்கள வடவழி 

சோட்டு 

அதிர்ச்சி 

அ,திர்ச்சியுறிஞ்சி 

அதிர்ச்சிதணித்தி 
சோட்டு 

இலாடம், பூண் 

5-கொழுக்கூ 

ஊட்டி, சுடுதல் 

சாலைத்தறைவு 
சாலைக் கருவிகள் 

சாலை உருணைப்பு 

முண்டு, கரை 

கரைப்பாதுகாப்பு 

குறுஞ்சுற்று 

குறு நிரல் 
குறுந்தொன் 
சன்னம், குண்டு 

சுன்னவூதல் 

சன்னத் துறப்பணம்
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Shot drilled shaft 

drilling 

Shovel 

Shovelling 

machin 

Shovel loader 

S.H.P.—(Shaf horse power) 

Shrinkage .. 

allowance 

limit 

stoping 

Shunt is 

Shunt-wound motor 

Shuttering 

Side board. . 

discharge tippler 

discharge valve 

discharge wheel 

entrance manhole 

forms 

frames 

hook .. 

lever engine 

planing machine 

pond .. 

rake 

tank .. 

telescope 

tool 

valve . 

view .. 

walk .. 

Sidesway .. 

Sieve 

analysis 

Sight distance 

hole .. 

rule (slidade) 

சன்னத்தளைச் சுரங்கவ;ி 

சன்னத்தளைப்பு 

சவள், பாரை 

வாருதல் 

சவட்பொறி 

சவட்சுமையேற்றி 

த.ப.வ. 

சுருங்கல் 

சுருங்கல் விடுகை 

சுருங்கல் எல்லை 

சுருங்கற்சுரங்கமாக்கல் 

விலக்கி 

விலக்க சுற்றுமோட்டார் 

பெட்டி 

பக்கப்பலகை 

பக்க இறக்கப் பறிப்பான் 

பக்க இறக்க வால்வு 

பக்க இறக்கச் சில்லு 

பக்க வாயில் ஆட்பிலம் 

பக்கப்படிவங்கள், பக்கமால் 

பக்கச் சட்டங்கள் 

பக்கக் கொழுக்க 

பக்க நெம்பெஞ்சின் 

பக்கஞ் சீவு பொறி 

பக்கக்குளம் 

பக்க வாரி 

பக்கத் தாங்கி 

பக்கத்தொலைகாட்டி 

பக்கக் கருவி 

பக்க வால்வுகள் 

பக்கப் பார்வை 

பக்க நடைபாதை 

பக்கவுலாஞ்சல் . 

சல்லடை 

சல்லடைப்பகுப்பு 

பார்வைத்தூரம் 

பார்வைப்பிலம் 

பார்வை வரைகோல், (அலிடேட்டு



Sight rail .. 

Silencer .. 

Silent feed 

Silica 

brick 

Silicate bond 

cloth 

injection 

paint 

Siliceous dust 

"iron 

sand 

steel 

Silicon 

aluminium alloy 

carbide 

Silk .. 

Silky fibre 

Sill 

“Silo 

Silt 

box 

displacement 

ejector .. 

grade 

Silting 

Silver grain 

Similar beams 

Simple beam 

bending 

curve 

engine 

framework 

harmonic motion 

machine 

pendulum 

Simpson’s rule 

Single-acting 
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பார்வைச்சட்டம் 

FS SOLED 

மெளன ஒட்டம் 

சிலிக்கா 

சிலிக்கா அரிகல் 

சிலிக்கேற்று ஒட்டு 

சிலிக்கேற்றுச் சீலை 

சிலிக்கேற்று உட்பாய்ச்சுதல் 

சிலிக்கேற்றுப் பூச்சு 

சிலிக்காத் தூசி 

சிலிக்கா இரும்பு 

சிலிக்கா மணல் 

சிலிக்கா உருக்கு 

சிலிக்கன் 

சிலிக்கன் அலுமினியக் கலப்புலோகம் 

சிலிக்கன் காபைட்டு 

பட்ட 

பட்டுப்போன்ற நார் 

படி, அடிப்படி 

குப்பாயம் 

வண்டல் 

வண்டற்பெட்டி 

வண்டல் இடப்பெயர்ச்சி 

வண்டல் வெளிப்பாய்ச்சி 

வண்டற் படித்தரம் 

வண்டலடைதல் 

வெள்ளி மணி 

ஒத்து வளைகள் 

எளிய வளை 

எளிய வளைப்பு 

எளிய வளைகோடு 

எளிய எஞ்சின் 

எலிய சட்டப்படல், எளியசட்டகம் 

சாளிய இசைய இயக்கம் 

எளிய பொறி 

எளிய ஊாசல் 

சிம்சனின் எற்பாடு 

ஒற்றைத் தொழிற்பாட்டு, ஒற்றையடிப்பு
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Single-acting engine 

Single-acting piston 

Single-acting pump 

belting 

curve teeth 

cut file 

cutting drill 

cylinder engine 

disc valve 

gear 

Single-hand drilling 

Single-ported slide valve 

Single-stage compressor 

Single-stagepump 

Single-webbed girder 

Sinker bar 

drill 

Sinking bucket 

pump 
Sintered bearings 

carbide 

carbide tools 

Sintering . 

Sinuous flow 

Siphon 

spillway 

Site 

exploration 

rivet 

weld 

Size analysis 

distribution 

grading 

reduction 

Skeleton 

Skeleton girder 

pattern 

Skip 

தற்றையடிப்பு எஞ்சின் 

ஒற்றையடிப்பு முசலம் 
ஒற்றையடிப்புப் பம்பி 

ஒற்றை வார் 

ஒற்றை வளைவுப் பற்கள் 

ஒற்றை வெட்டரம் 

ஒற்றை வெட்டுத் துறப்பணம் 

ஒற்றைச் சிலின்டர் எஞ்சின் 

ஒற்றைத் தட்டு வால்வு 
தஒற்றைக்கயர் 

தற்றைக் கைத்துளைப்பு 

ஒற்றை வாயில் வழுக்கி வால்வு 

ஒற்றை நிலை நெருக்க 
ஒற்றை நிலைப் பம்பி 

இற்றைப் பாவுக் கேடர் 

ஆழ்த்தித் தண்டு 
ஆம்த்தித் துறப்பணம் 
தோண்டல் வாளி, தோண்டற்சால் 

தோண்டற் பம்பி 

தணற்றிய போதிகைகள் 

தணற்றிய காபைட்டு 

தணற்றிய காபைட்டுக் கருவி 

SOND ISO 
சைனலைப் பாய்ச்சல், கொந்தளிப்புப் 

பாய்ச்சல் 

நீரிறக்க 

திரிறக்கி வடிவழி 

அமைவிடம், நிலையம் 

அமைவிடம் சோதித்தல் 

அமைவிடத் தறைவு 

அமைவிட உருணைப்பு 

அளவுப் பகுப்பு 

அளவுப் பரம்பல் 

தளவுத் தரப்படுத்தல் 
அளவுச் சருக்கம் 

கங்காளம், வண்கூடு 

கங்காளக் கேடர், வன்கூட்டுக் கேடர் 

வன்கூட்டுக் கோலம் 

வாளி, சால்



Skew 

back saw 

bridge 

Skidding 

Skids nd vs 

Skilled man 5 

Skimmer 

equipment 

Skimming .. 

Skin 

deep .. 

Skin friction ane 

Skip 

track .. 

Slab 

Slab-and-beam floor 

Slabbing 

Slabbing machine 

Slack 

_Slack chain 

fit .. 

line cableway 

line excavator 

Slack-water navigation 

Slag 

cement 

Slag hole 

pit 

Sledge 

hammer 

Sleeker 

Sleeper 

Sleeve 

Sleeve bearing 

screw 

valve 

wheel Pr 

Slender beam 
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ஓராயம் 

ஒராயப்புற வாள் ௪ 

ஒராயப்பாலம் 

சறுக்கல் 

சறுக்ககள் 

,திறமையாளன், சமர்த்தன் 

சீவி 
சீலிச்சாதனம் 

சீவுதல், ஆடைநீக்கல் 

தோல் 

தோலாழம் 

தோலுராய்வு 

வாளி . 

வாளிப்பாதை 

550 
தகடு வளைத் களம் 

புறவெட்டு 

புறவெட்டுப் பொறி 

MEOH 

அகைவுச் சங்கிலி 

அகைவுப் பொருத்து 

அகைவு வடப் பாதை 

HOE வடத் தோண்டி 

நிலை நீர் நாவாயோட்டல் 

களிம்பு 

களிம்புச் சீமத்து 

களிம்புப்பிலம் 

களிம்புக் டங்கு 

சம்மட்டி 

சம்மட்டி, 

தீற்றி 
கிடைக்கட்டை 

காப்புறை 

காப்புறைப் போதிகை 

காப்புறைத் திருகு 
காப்புறை வால்வுகள் 

காப்புறைச் சில்லு 

தொய்வு வளை
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Slenderness ratio 

Slewing 

Sliced blockwork 

Slickensided clay 

Slickensides 

Slide 

bar .. 

lathe. . 

rod 

Slider crank chain 

Sliding caisson 

contact 

fit .. 

Sliding gate 

Sliding panel weir 

Sliding-wedge method 

Slime 

Sling 

Sling chain 

Slinging psychometer 

Slinger 

Slip 

circle 

circle method 

dock 

gauge 

- jaws 

joint 

knot 

of a screw 

plane .. 

rings 

surface 

Slips 

Slipway 

Slitting file 

Slope 

Opmicnin N@ gid 

சுழற்றுதல் 

வெட்டிய துண்டு வேலை, சிவற்குற்றிய 
மைப்பு 

அழமுத்தப்பக்கக் களி 

அழுத்தப் பக்கங்கள் 

வழுக்கல் 

வழுக்கு சட்டம் 

வழுக்கு கடையி 

வழுக்கு இருப்புப் பாதை, வழுக்கு 
சலாகை 

வழுக்கு கோல் 

வமுக்கி சுழற்று சங்கிலி 

வழுக்கு பேடகம் 

வழுக்கு தொடுகை 

வழுக்கு பொருத்து 
வமுக்கு படலை 

வழுக்கு அடைசுபலகைக் கலிங்கு 

வழுக்கி ஆப்பு முறை 
சளி 

தடம் 

BLE சங்கிலி 

தட ஈரமானி 

கிரேன் கொளுலி 

தழுவல் 
நழுவல் வட்டம் 

நழுவல் வட்ட முறை 

தழுவு கலக்டை 

நமுவல் மானி 

நழுவு தாடைகள் 

தழுவு மூட்டு 

தழுவு முடிச்சு 
திருன் நழுவல் 

நழுவு தளம் 
நழுவல் வளையங்கள் 

நழுவல் மேற்பரப்பு 

தழுவற்றளம் 

தழுவு பாதை 
பிளக்கும் அரம் 

சாய்வு



Slope correction 

gauge 

hoist 

staking 

tile .. 

Slot 

drill... 

drilling 

hole 

link 

Slotted cross head 

Slotting 

machine 

tool 

Slow test .. 

cutting motion 

feed 

gear 

Slough 

Sludge 

் box 

chamber 

cock 

hole. . 

trap 

Sludger 

Sluice 

gate 

Sluicing 

glump 
test 

Slurry 

Slusher 

Slushing 

Small coal 

Smelting 

furnace 

Bmith 
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சாய்வுத் திருத்தம் 
சாய் மானி 

சாய்வுயர்த்தி 

சாய்வுகமு, சாய்கழுவிடல் 

சாய்வு ஒடு 

வ௫ிவு 

வசிவுத்துறப்பணம் 

வ௫வுத் துளைப்பு 
வூவுத் துவாரம் 

வசிவுப் பிணை 

வசிவிட்ட குறுக்குத்தலை 

வசிவிடல் 

வசிவிடு பொறி 

வ௫ிவிடு கருவி 

மந்தச் சோதனை , 

மந்த வெட்டியக்கம் 

மந்த ஊட்டம் 

மந்தக்கியர் 

சகதி 

மண்டி, 

மண்டிப்பெட்டி 

மண்டியறை 

மண்டிச் சேவல் 

மண்டித் துவாரம் 

மண்டி. தடுப்பான் 

மண்டியகற்றி 
மடை 

மடைப்படலை 

. மாடைமுறைப் பிரயோகம், மடையோட்டம் 

இறங்குதல், சழிதல் 
இறங்கற் சோதனை 

கூழ், கூழம் 

சேறேற்றி 
சேறேற்றுதல் 
சிறு நிலக்கரி 

உருக்கியெடுத்தல் 

உருக்கியெடுக்கும் உலை 

கம்மாளன்
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Smith welding 

Smithing .. 

Smith’s brace 

hammer 

saw 

shop 

striker 

Smith’s tools ae 

work 

Smithy fan 

Smoke 

box 

box plate 

cloud 

consuming 

flues 

helmet 

prevention 

test .. 

‘tube 

Smokeless coals 

Smooth .. 

cut file 

Smoother . 

Smoothing iron 

plane 

S-N curve—(Stress-number curve) 

Snail 

Snap 

flask .. 

gauge.. a 

head .. 

head rivet . 

Snatch block கக 

Snecked masonry 

Snift valve 

Snifting valve 

Snout boring machine 

கம்மாலை உருணைப்பு 

கம்மாலைத் தொழில் 

கம்மாளன் ஆதலை, துளைகருவி 

கம்மாளன் ஆமார் 

கம்மாளன் வாள் 

கம்மாலை 

கம்மாளன் அடியி 

கம்மாளன் கருவிகள் 

கம்மாள வேலை 

கம்மாலை விசிறி 

புகை 

புகைப் பெட்டி 

புகைப்பெட்டித் தகடு 

புகை முகல் 

புகைநுகரும் 

புகைப்பாய்கான் 

புகைக் குல்லாய் 

புகைத் தடுப்பு 
புகை முறைச் சோதனை 

புகைக் குழாய் 

புகைக்காக் கரி 

அழுத்தம், ஒப்புரவு 
ஒப்பவெட்டரம் 

ஒப்புரவாக்கி 

அழுத்தமாக்குமிரும்பு 
ஒப்புரவாக்கு சீவுளி 

Sor. வளையி (தகைப்பு-எண் வளையி) 

நத்தை 
கடி, ண்ணத்தலை, நொடிப்பிடி 

இண்ணத்தலைக் குடுவை 

தண்ணத்தலை மானி 

கண்ணத் தலை 

கண்ணத்தலைத் தறையாணி 

கெளவு கப்பித் தொகுதி, பற்றுத் 
தொகுதி 

பல்செவ்வகக் கட்டு 

மூசு வால்வு 

நிவாரண வால்வு 

மூஞ்சி துளைபொறி



Snow 

sample 

Snug 

fit 

Soakaway 

Soaking 

Soaking pit 

Soap film technique 

water can 

Soapstone .. 

gasket 

Soapsuds 

can 

Socket 

bend 

chisel 

pipe 

washer 

Soda 

ash... 

Sodium cyanide 

Soft blast .. 

brass . 

centred steel 

clay 

grit grindstone 

iron 

metal .. 

ramming 

soap 

solder 

water 

woods .. 

Softner 

Soft-suspension theory 

Soil 

analysis 

auger 
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மழைப்பனி 

மழைப்பனி மாதிரி 

சவி 

சவிப் பொருத்து 

க௫குழி 

ஊறவைத்தல் 
ஊறவைக்கும் இடங்கு 

சவர்க்காரப்படல முறை 

சவர்க்கார நீர்க் குவளை 

சவர்க்காரக் கல் 

சவர்க்காரக்கல் இணைப்பிறுக்இ 

சவர்கீ்கார நுரை 

சவர்க்கார நுரை பேணி 
குடைகுழி, குளசு, குதை, தாங்குகுழி 
குளசு வளைவு 

குளசு உளி 

குளசு குழாய் 

குளசு வாசர், அடைசல் 

சோடா 

சோடாச் சாம்பர் 

சோடியம் சயனைட்டு 

மெல்லூதை 

மென் பித்தளை 

மென்மைய உருக்கு 

மென்களி 

மென்பரல் திருகை 

மெல்லிரும்பு 

மெல்லுலோகம் 

மென்மொங்கல் 

மென்சவர்க்காரம் 

மென்பற்றாசு 

மென்னீர் 

மென்மரம் 

மென்மையாக்க 

மென்தொங்கற் கொள்கை 

மண், தரை 

மண்பருப்பு 

மண் ஓகர்
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Soil consolidation 

mechanics 

mixer .. 

profil: 

sample 

sampler 

shredder 

solidification 

stabilization 

survey 

Solder 

Soldering .. 

Soldier 

Soldering iron 

Sole plate .. 

Solenoid 

Soles 

Solid 

blow .. 

box 

column 

coupling 

drawn tubes 

emery wheel 

half round 

map 

piston 

reamer 

rolled 

tool .. . 

Solidity 

web 

Soling 

Sollar 

Solubility .. 

Soluble oil 

Solution cavities 

injection 

treatment 

மண் இறுக்கல் 

மண் இயக்கவியல் 

மண் கலவைப் பொறி 

மண் பக்கப் பார்வை 

மண் மாதிரி 

மண் மாதிரி அள்ளி 

மண் உதிர்த்த 

மண் திண்மமாக்கல் 

மண் உறுதிப்படுத்தல் 

மண் அளவீடு 

பற்றாசு 

பற்றாசுபிடி த்தல் 
காலாள், தூண், நிரல் 

பற்றாசு இரும்பு 

பாதத்தகடு 
வரிச்சுருள் 

பாதங்கள் 

திண்மம், திடம் 

திடவடி 
,தஇிண்மப் பெட்டி 

,திண்மதிரல் 

,நிண்ம இணைப்பு 

திண்ம இழுவைக் குழாய் 

இண்மக் குருந்தச் சில்லு 
திண்ம அரை வட்டம் 

,திண்மப்படம் 

திண்ம முசலம் 

திண்ம அகற்சிக்கருவி 

திண்மமாய் உருட்டிய 

திண்மக் கருவிகள் 

திண்மை 

,திண்மைப் பாவு 

பாதம் 

சொலர் 

கரைதகிறன் 

கரையும் எண்ணெய் 

கரைசற் சுழி 
கரைசல் உட்பாய்ச்சுகை 

கரைசற் பரிகரணம்



Soot 

door .. 

Sopwitth staff 

Sorbite . 

Sorting 

Sounding .. 

lead 

line 

Southing 

Sow 

Space average 

Space frame 

lattice 

Spacing 

Spade 

Spall 

Span 

Spandrel 

wall 

Spanner 

Spar 

Spare 

Spare parts 

Spark arrestor 

Spathic ore 

Spear 

Specific adhesion 

Sparking plug. 

Specification 

Specific gravity 

heat 

levity 

retention 

speed 

surface 

volume 

Specification 

Specified length 

புகையடை 

புகையடைக் கதவு 

சொப்பித்து கோல் 

சோபைற்று 

வகைப்படுத்தல் 

நோட்டம் பார்த்தல் 

நோட்ட ஈயம் 

நோட்ட நாண் 

தென்பால் வீழல் 

பன்றித்தாய் 

வெளிச் சராசரி 

வெளிச்சட்டம் 

வெளிச்சாலகம் 

இடையளவாக்கல் 

மண்கல்லி, பாரை 

சல்லி 

அகல்வு 

வின்முளை, பந்திரல் 

பந்திரற் சுவர் 

முடுக்கி, சுரைச்சாவி 

களிக்கல் 

உதிரி 

உதிரிப் பரு.இகள் 

பொறி தடுப்பான் 

பளிங்கயத் தாது 

ஈட்டி 

தன்னொட்டல் 

பொறிச் செரு 

விவரக்கூற்று 

SOIC TLL 

குன்வெப்பம் 

துன்ஜெொய்ப்பு 

தற்பற்று 
தற்கதி, குறித்தகதி 
தற்பரப்பு 
குற்கனவளவு 

விபரக்கூற்று 

குறித்த நீளம்
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Specimen bar 

bridle 

holder 

plate 

Specular ore 

Speed 

cones 

pulley 

of cutting tools 

of ignition 

recorder 

reduction 

Speeding . 

Speedometer 

Spelter 

Sperm oil .. 

Sp. gr. 

Sphere 

Spherical dam 

engine 

Spherical grip 

Spherometer 

Spider lines 

web 

wheel 

Spiegel 

Spiegeleisen 

Spigot 

bearing 

Spike 

Spile 

Spill 

Spillway 

gate 

Spilly 

மாதிரிச் சட்டம் 

மாதிரிக் கடி 

மாதிரிப்பிடி 

மாதிரித் தகடு 

ஒளிரித்தாது 

கதி 
கதிக்கூம்புகள் 

கதிக்கப்பி 

வெட்டுக்கருவிகளின்கதி 

எரிபற்றுங் கதி 

கதி பதியி 

கதிகுறைப்பு 
கதிக் கணிப்பு 

கதிமானி 

சுப்பெல்றர் 

விந்தெண்ணெய் 

த.ஈ. 

கோளம் 

கோள அணை 

கோள எஞ்சின் 

கோளப் பிடிப்பு 

கோள மானி 

சிலந்திநூல் 
சிலந்தி வலை 

சிலந்திச் சில்லு 

ஆடியயம் 

ஆடியயம் 

கூம்பல், கழுந்து 

கூம்பற் போதிகை 

பேராணி, முள் 

முளைமரம் 

சில்லி 

வடிவழி 

வடிவழிப் படலை 

சில்லியான



Spindle 

valve 

wheel 

Spinning 

S-pipe 

Spiral 

curve 

gear 

spring 

winged valve 

Spirit level 

Spitter 

Spitzkasten 

Splasher 

Splice 

bar 

piece. . 

Splicing 

Spline 

Split 

cottar pin 

draught 

joint .. 

key 

pin... 

pulley... 

ring 

wheel 

Splitting 

plate 

samples 

Spontaneous combustion 

fire 

liquefaction .. 

Spoil 

Spoke machine 

shave 
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கதிர் 

கதிர் வால்வு 

கதிர்ச்சில்லு 

கறங்கல் 

5-குழமாய் 

சுருளி 

சுருளி வளைகோடு 

FHL இயர் 

சுருள் வில் 

சுருட்கிறகு வால்வு 

நீர்மட்டம், குமிழ்மட்டம் 

உமிழி 

சுபிற்சுகற்றன் 

விளாசி 

இசைப்பு 

இரைப்புச் சட்டம் 

இசைப்புத் துண்டு 

இசைத்தல் 
பாக்கு 

பிளத்தல் 

பிளவு ஆப்பாணி 

பிரிந்த இழுவை 
பிளவு மூட்டு 

பிளப்புச் சாவி 

பிளவூசி 

பிளவுக்கப்பி 

பிளவுவளையம் 

பிளவுச் சில்லு 

பிளத்தல் 

பிளதகடு 

மாதிரி பிரித்தல் 

சுய தகனம் 

சுய நெருப்பு 

சய இரவவாக்கம் 

கழிவு 

சிலைக்கம்புப் பொறி 

சிலைக்கம்புச் சீவுளி
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Sponge 

cloth 

Spontaneous combustion 

ingnition 

Spoon 

bit .. 

gouge 

tools 

Spot level .. 

weld .. 

welding 

Spotting 

Spotty ore 

Spout-delivery pump 

Sprag 

Sprague and Henwood core barrel 

Spray 

bar... 

lance 

tuyers 

Sprayer 

Spread 

box 

footing 

recorder 

Spreader 

beam 

Sprig 

Sprigging .. 

Spring 

balance 

balance valve 

base 

bows 

box 

buckle 

chaplet 

பஞ்சு 

பஞ்சு த்துணி 

சுயதகனம் 

சுய எரியூட்ட 

கரண்டி 

கரண்டி அலகு 

கரண்டி. நகவுளி 

கரண்டிக் கருவிகள் 

பொட்டு மட்டம் 

பொட்டுருணைப்பு 

பொட்டுரு£ணைப்பு 

இடம் படுத்தல் 

பொட்டுத் தாது 

காரைப் பம்பி, பீறிப்பம்பி 

மூண்டு 
சுபிராக்கு என்வூட்டு அகணிக்குழாய் 

சிவிறல் 

சிவிறற் குழாய் 
சிவிறிட்டி 
சிவிறற் காற்றுக்குழாய் 

சிவிறி ் 

பரப்பல் 

பரப்பும் பெட்டி 

பரப்பல் அத்திவாரம் 

பரப்பற் பதிகருவி 

பரப்பி 

பரப்பும் வளை 

கூரியம் 

கூரியமிடல் 

வில், உவறி 

விற்றராசு 

விற்றராசு வால்வு 

விற்றளம் 

லிற்கவராயம் 

விற்பெட்டி 

வில் மாட்டி, 

வில் ஆதரம்



Spring chuck 

compass 

cradle 

dividers 

governor 

grinder 

hammer 

hanger 

paul 

piston 

point 

pole rig 

pulley 

ring 

roll 

safety valve 

swage tool 

tool 

washer 

. wheel 

Springer 

Springing 
Sprocket 

wheel 

Spruce 

Spud 

Spudding boreholes 

Spun yarn 

Spur 

gear cutting 

gearing 

wheel 

Square 

centre 

corner smoother 

file 

hole chuck 

inch 
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விற்சக்கை 

லிற்கவராயம் 

விற்றொட்டில் 

விற்பரியி 

வில்லாளிகள் 

வில் திரிகை 

வில்லாமார் 

விற்நூக்க 

விற்பவுல், வில்நெம்பாணி 

வில் முசலம் 

விற்புள்ளிகள் 

துலா அணியம் 

விற்கப்பி 

வில்வளையம் 

வில்லுருள் 

விற்காப்பு வால்வு 

வில்லச்சுக் கருவி 

விற்கருவி 

விற்றகட்டுப்பூண், அடைசல் 

விற்சில்லு - 

எழும்பி 

எழும்பல் 

பற்சில்லு 

பற்சில்லு 

வார்கால் 

உழவாரம், தவ்வாணி 

துளையோட்டைகளை அகல்லித்தல் 

நூற்ற நூல் 

குதிமுள், களை 

முட்டியர் வெட்டல் 

முட்தியர் 

(pe Fier gy 
சதுரம் 

சதுர மையம் 

சதுர மூலை ஒப்பமாகக 

சதுர அரம் 

சதுரத் துவாரச் சக்கை 

சதுர அங்குலம்
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Square joint 

packing 

root 

thread 

tile 

trowel 

_ way 
Square-bar iron 

Square-body value 

Squared 

Square-edged angles 

Square-mile foot 

Square-nose tool 

Square-threaded screw 

Squaring up 

Squeeze riveter 

Squeezer 

Squeezing machine 

Squib 

Squirrel-cage motor 

Stability 

Stabilisation 

Stabilizer .. 

Stable equilibrium 

Stack 

Stacking crane 

truck 

Stadia hair 

rod 

work 

Staff 

gauge 

Staff man 

Staggered 

Staging 

Stahlton plank 

Stake 

Staking on 

சதுர மூட்டு 

சதுர அடைசல் 

வர்க்கமூலம் 

சதுரப்புரி 

சதுர ஒடு 

சதுரச் சாந்தகப்பை 

சதுர வழி 

சதுரச்சட்ட இரும்பு 

சதுர உடம்பு வால்வு 

சதுரித்த 
சதுரவிளிம்புக் கோணங்கள் 

சதுரமைல் அடி 

சதுர மூக்ரூக் கருவி 

சதுரப்புரித் திருகு 
சதுரித்தல் 

நசுக்கு தறிகருவி, தறையாணி நசுக்க 

நசுக்கி 

நசுக்கு பொறி 

an 

அணிற்கூட்டு மோட்டர் 

உறுதிப்பாடு, நிலைபேறு 

உறுதிப்படுத்தல் 
உறுதிப்படுத்தி 
உறுதிச்சமநிலை 

கழு, போர், பட்டடை 

அடுக்கும் இரேன் 

அடுக்கும் பாரவண்டி 

தூரமானி மயிர், 'நிலைக்கேசம் 

தூரமானிக் கோல் 

தூாரமானி வேலை 

கோல் 

கோல் மானி 

கோலாள் 

உறழ்ந்த 
அரங்கு 

சுதால்த்தன் பலகை 

கழு 
கமுவிடல்



Stalk 

Stamp 

Stamping .. 

Stamps 

Stanchion .. 

Stand pipe 

Standard . 

caisson 

corrective gauge 

deviation 

error 

gauge 

pile 

rod 

rule 

section 

specification 

wire gauge 

Standardization 

correction . 

termperature 

Standards .. 

Standing pier 

vice 

pipe 

wave 

water level 

Stank oe a 

Stanley compensating diaphragm 

Staple 

vice.. 

Star gear . 

wheel. . 

Starling 

Starter 

bar 

frame 

Motor 
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காம்பு 

அச்சு 

அச்சிடல் 

அச்சக்கள் 

தாணு 

தில் குழாய் 
நியமம், தூண் 

'நியமப் பேடகம் 

தியமத்திருத்தளவை 
நியம விலகல் 

இயம வழு 

இயம அளவை 

நியம முளைக்குற்றி 
நியமக் கோல் 

நியம அளவுகோல் 

நியம வெட்டு 

நியம விவரக்கூற்று 

நியம கம்பி அளவை 

நியமவாக்கம் 

நியமவாக்கத் இருத்தம் 

நியமவாக்க வெப்பநிலை 

நியமங்கள் 

நிற்குந் திண்டு 
நில்பிடிச்சிராவி 

நிற்கும் குழாய் 
இற்கும் அலை 
நிற்கும் நீர்மட்டம் 

பெட்டியணை 

சுதான்லி ஈடசெய் விதானம் 

பானா 

பானாப்பிடிச்சிராவி 

உடுக்கியர்கள் 

உடுச்சில்லு 

காப்புக்கட்டு 

தொடக்கி 

தொடக்கிக்கம்பு 

தொடக்கச் சட்டம் 

மோட்டர் தொடக்கி
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Starting cylinder 

engine 

gear 

lever 

of machines 

valve 

Starter 

Star-wheel motion 

Static fatigue 

Static head 

load 

moment 

penetration test 

Statically-determinate 

Statically-indeterminate 

Statically-determinate frame 

Statically-indeterminate frame 

Statics 

Station 

Stationary dredger 

engine 

hand-wheel feed 

link 

Statistical uniformity 

Statistics . 

Staunch 

Staunching bead 

piece 

rod 

Stave 

Stay 

Stay bars .. 

bolt .. 

pile .. 

tap 
tubes. . 

Stayed link chain 

Staying 

.. தொடக்கு சிலின்டர் 

தொடக்கும் எஞ்சின் 

தொடக்கும் இயர் 

தொடக்கும் நெம்பு 

பொறிகளைத் தொடக்கல் 

தொடக்கு வால்வு 

தொடி 

உடுச்சில்லியக்கம் 

நிலை இளைப்பு 
Bee Hired 

நிலைச்சுமை 

நிலையியற் தஇருப்புதிறன் 
நிலைச்சுமை ஊடுருவற் சோதனை 

நிலையியற்படி. தீர்க்கத்தக்க 

நிலையியற்படி. தீர்க்கத்தகாத 

'நிலையியற்படி. தீர்க்கத்தக்க சட்டம் 

நிலையியற்படி தீர்க்கத்தாகத சட்டம் 

நிலையியல் 

தானம் 

நிலையான வாரி 

நிலையான எஞ்சின் 

நிலையான கைச்சில்லூட்டம் 

நிலையான பிணை 

புள்ளிவிவர ஒருசீர்மை 

புள்ளிவிவரம் 

பெலப்பு, உதை 

உதைமணி 

உதைத்தண்டு 
உதைகோல் 

பிடிதடி 
நிறுத்தி 
நிறுத்திச் சட்டங்கள் 

நிறுத்தித்தாள் 
நிறுத்தித் தம்பம் 

. நிறுத்திப் புரிவெட்டி 

நிறுத்திக் குழாய் 

நிறுத்திக் குண்டுச் சங்கலி 

நிறுத்தியிடல்



Steady 

flow.. 

load 

pin.. 

Steadying roller 

Steam 

blower 

- boiler 

brake 

capstan 

cage 

chamber 

chest 

coal 

cock 

coil 

corner 

crane 

curing 

cylinder 

dome 

donkey pump 

edge 

engine 

indicator 

gauge 

hammer 

framing 

type 

jacket 

jet 

joints 

lap 

lift 

line 

loop 

lubrication 

lubricator. 
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உறுதி 
உறுதியான ஒட்டம் 

மாறாச் சுமை 

உறுதி ஊசி 

உறுதியாக்குருளை 

கொதிநீராவி, வெள்ளாவி 

கொதிநீராவியூதி 

கொதிநீராவிக் கலன் 

கொதிநீராலித் தடுப்பு 

கொதிநீராவித் தவுர், கொதிதீராவி 

ஒஞ்சி 
கொதிநீராலிக் கூடு 

கொதிநீராவி அறை 

கொதிநீராவிப் பெட்டி 

கொதிநீராவி நிலக்கரி 

கொதிநீராலிச் சேவல் 

கொசிநீராவிச் சுருள் 

கொதிநீராவி மூலை 

கொதிநீராலிக் கிரேன் 

கொதிநீராவி முறை குணப்படுத்தல் 

கொதிநீராவிச் சிலிண்டர் 

கொதிநீராலிக் கும்மட்டம் 

கொதிநீராலி முட்டாள் பம்பி 

கொதிநீராவி விளிம்பு 

கொதிநீராவி எஞ்சின் 

கொதிநீராவி எஞ்சின் காட்டி 

கொதிநீராவி மானி 

கொதிதீராவி ஆமார் 

கொதிநீராவி ஆமார்ச் சட்டம் 

கொதிநீராவி ஆமார் மாதிரி 

கொதிநீராவிக் கஞ்சுகம் 

கொதிநீராவித் தரை 

கொதிதநீராவி மூட்டுக்கள் 

கொதிநீராவிக் கலிவு 

கொசிநீராவி உயர்த்தி 

கொதிநீராவிக் கோடு 

கொதிநீராவிவடம் 

கொதிநீராவி மச&டு 

கொதிநீராவி மசகடலி



Steam navy கொதிநீராவி அசைவு 

nozzle கொதிநீராவி நாசி 

packing கொதிநீராவியடைசல் 

passage கொசிநீராவி வழி 

pipe கொகிநீராலிக் குழாய் 

port கொதிநீராவி வாயில் 

pressure கொதிநீராவி அமுக்கம் 

pump கொதிநீராவி பம்பி 

reversing cylinder கொதிநீராவி பின்திருப்பு சிலின்டர் 

roller கொதுிநீராவி உருளி 

room கொதிநீராவி இடம் 

shovel - கொதிநீராவிச் சவள் 

thermometer கொதிநீராவி வெப்பமாணி 

tight கொதிநீராவி இறுக்கமான 

trap கொதிநீராலிப் பறி 

turbine கொதிநீராலிச் சுழலி 

valve கொதிநீராலி வால்வு 

whistle கொதிநீராவிச் சீழ்க்கை 

winch ... கொதிநீராவி வலி 

Steaming .. su .... கொதிநீராலி ஆக்கல் 

Steart mine fan ஸு ... சிதியற்று கனி NAD 

Steel io ன ஃ... இருக்கு 

கயம் ., உருக்குப் பட்டி 

boiler உருக்குக் கொதிகலன் 

casting உருக்கு வார்ப்பு 

erector உருக்குறிமிரி, இரும்புப் பொருநன் 

facing உருக்கு முகப்பு 

frame உருக்குச் சட்டகம் 

grit blasting உருக்குப் பொடியலூதை பிடித்தல் 

girder உருக்குக் கேடர் 

pulley உருக்குக் கப்பி 

press உருக்கு அழுத்தி 
ring உருக்கு வளையம் 

rope உருக்குல் கயிறு 
rule .. உருக்களவுகோல் 

sheet piling உருக்குத் தகட்டு முளையிறுக்கல் 

square உருக்கு மூலை மட்டம் 

support உருக்கா தாரம்



Steel tape .. 

tyre 

wire 

wire rope 

yard 

Steeling 

Steely iron 

Steening 

Steeple engine 

Steeples 

Steering 

bracket 

gear 

lock 

Steining 

Stellite 

Stem 

Stemming .. us 

Stencil plate 

Stencilling 

Step 

: bearing 

gauge 

iron .. 

Stephenson lamp 

Stepped foundation 

gearing 

pulley 

rack 

Stepping in 

round 

Stereometric map 

Stereoscopic vision 

Stern tube 

Sterro metal 

Stevenson’s formula 

Sticking of valves 

Stiff clay 
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உருக்கு நாடா 

உருக்குத் தயர் 
உருக்குக் கம்பி 

உருக்குக் கம்பிக் கமிறு 

உருக்குத் துலாக்கோல் 

உருக்கடல் 

உருக்கியல் இரும்பு 

சங்களை 

தாபி எஞ்சின் 

மாலாணிகள் 

கடவுதல், கடவு 

கடவு எந்தானம் 

கடவு வெர் 

கடவு பூட்டி 

சங்களை 

தெலைற்று 
தண்டு 

மக்கடல் 

உருவரைதகடு 

உருத்தகட்டு வரைவு 

அடி 
அடிப்போதிகை 

படி மானி 

படி இரும்பு 
இபன்சன் விளக்கு 

படி. அத்திவாரம் 

படிகொண்ட இயர் 

படிகொண்ட கப்பி 

படிகொண்ட எந்தானம் 

படியல் 

சுற்றுக்கவடிடல் 

,இண்மமானப் படம் 

இண்மங் காட்டும் காட்சி 

அமரக் குழாய் 

ஸ்தெரோ உலோகம் 

இவன்சன் சூத்திரம் 

வால்வு இறுகல் 

கெட்டிக் களி
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Stiffened suspension bridge 

Stiffener 

Stiffening girder 

Stiff-fissured clay 

Stiff-frame. . 

Stiff-legged derrick 

Stiffness 

Stilling basin 

pool 

well 

Still-water navigation 

Stink damp 

Stirrup 

Stitch welding © 

Stock 

rail 

and dies 

Stoke hole 

Stoking 

Stokehold .. 

Stoker 

Stokes’s formula 

Stokes’s law 

Stone 

drain 

dust... 

Stone-block paving 

Stone work 

Stoning 

Stop 

cock 

drill . 

end .. 

log 

motion 

plank 

valve seating 

valve. . 

கெட்டித்த தொங்கு பாலம் 

கெட்டியாக்கி 

கெட்டிக்குங் கேடர் 

கெட்டிப் பிளவுக் களி 

கெட்டிச் சட்டகம் 

கெட்டிக்கால் தெரிக்கு 

கெட்டி 

தணிக்கும் வடிகலம் 

துணிக்கும் மடு 

தணிக்கும் ணெறு 

நிலைநீர்க் கப்பலோட்டம் 

நாற்றவாயு 

ஏந்தி 
தையலுருகணை 

இருப்பு, சேகரி 

இருப்புத் தண்டவாளம் 

புரிவெட்டியும்கூடும் 

எரிபொருட்பிலம் 

எரிபொருரூநட்டல் 

எரிபொருள் கொள்ளிடம் 

எரிபொருரூட்டி 

சுதோக்கன் சூத்திரம் 

சுதோக்கின் விதி 

கல் 

கல்வடிகால் 

கற்றூள் 

கற்கண்டப்பாவல் 

கல்வேலை 

கல்லடை 

நிறுத்தி 
நிறுத்து சேவல் 

நிறுத்தற்றுறப்பணம் 
நிறுத்து முனை 
தடு குற்றி 

நிறுத்திய இயக்கம் 

தடு பலகை 

நிறுத்து வால்வு இருக்கை 

நிறுத்தும் வால்வு



Stope 

board 

hoist 

Stopper hole 

Stoppering — 

Stopping 

off 

_ over 

Storage 

Storage-battery 

Storm pavement 

sewer 

water 

water tank 

Stourbridge clay 

Stove 

Straddle mill 

Straight edge 

link 

pane 

shank drill 

taper 

way valve 

eight 

Straightening machine 

Shank reamer 

Straight-line formula 

run bitumen 

Strain 

ageing 

energy 

gauge 

hardening 

Strainer 

rack 

Straining 

beam 

line 
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சுருங்கை 

சருங்கைப் பலகை 

சுருங்கை உயர்த்தி 

அடைப்போட்டை. 

அடைப்பிடல் 

அடைத்தல் 

தடுத்தல் 

தடுத்தல் 

சேமம் 

சேமிப்படுக்கு 

புயற் பாவதர் 

புயற் கழிகான் 

புயல்நீர் 

புயல் நீர்தாங்கி 

ஸ்றோபிரிஜ் களி 

கனலடுப்பு 

கடப்புக் கடையி 

நேர் விளிம்பு 

நேர்க்குண்டு 

நேர்ப்பின் 

நேர்க்காம்புத் துறப்பணம் 

நேர்க்கூம்பி 

நேர்வழிவால்வு 

நேரெட்டு 

நேர்சீராக்கு பொறி 

அகற்கிக் கருவி 

நேர்கோட்டுச் சூத்திரம் 

நேரோட்ட பிற்றுமன் 

விகாரம் 

விகார முதிர்வு 

விகாரச் சத்தி 

விகாரமானி 

விகாரவன்மையாக்கம் 

சல்லடை 

சல்லடை தாங்க 

விகாரித்தல் 

விகாரிக்கும் வளை 

நூலிழுத்தல்
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Straits tin 

Strand 

Stranded caisson 

steel 

Strap 

bar .. 

brake 

end 

fork 

Streak 

Stream tin.. 

diagram 

Streamline flow 

Stream-lined 

Street 

refuge 

Strength 

of materials 

Stress 

analogy 

analysis 

Stress circle . 

concentration 

relieving 

Stresscoat .. 

Stressed-skin construction .. 

Stress-number curve 

Stress-strain curve 

Stretcher . 

bar 

stretching .. 

Strickle 

Strickling .. 

Striding level 

Strike 

fault 

Striker 

Striking .. 

gear 

மலேசிய தகரம் 

இமை 
இமைத்த பேடகம் 

இழை உருக்கு 
வார் 

வார்ச்சட்டம் 

வார்த்தடுப்பு 

வார்நுனி 

வார்கீகவர் 

£ற்று 
அருவித் தகரம் 

அருவி வரிப்படம் 

அருவியொழுக்குப் பாய்ச்சல் 

அருவிக்கோடுபடுத் திய 

தெரு 
தெருப்புகல் 

வலிமை 

சடவலிமை 

கதுகைப்பு 

தகைப்பு ஒப்புமை 

தகைப்புப் பகுப்பு 

தகைப்பு வட்டம் 

தகைப்புச் செறிவு 

தகைப்பு ஆற்றுதல் 
தகைப்புப் பூச்சு 

தகைத்த தோலமைப்பு 

தகைப்பெண் வளைகோடு 

தகைப்பு விகார வளைகோடு 

நீட்டி 
நீட்டிக் கம்பு 
நீட்டுதல், விரித்தல் 

தட்டி 
தட்டுதல் 

கடப்பு மட்டம் 

கீற்று 
கற்றுப் பழுது 
அடிக்குநன் 

அடித்தல், கழற்றுதல் 

அடிக்கும் இயர்



Striking knife 

Screw 

up.. 

String survey 

Stringer 

Stringer beam 

Strip 

Stripborer drill 

Strip footing 

foundation 

Stripper plate 

Stripping .. 

Stripping plate 

Stroke 

Strong iron 

sand 

Struck capacity 

Structural analysis 

design 

designer 

draughtsman 

engineer 

load 

steelwork 

| Structure .. 

i drilling 
Strut 

Strut girder 

Stub axle .. 

end 

Stud 

block .. 

print .. 

wheel 

Studded chain 

Stuffing box 

Stull 
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அடிகத்தி 
திருகடித்தல் 
தட்டுதல் 

கயிற்றளவீடு 

நெடுவளை, நெடுக்கு 

நெடுவளை 

கமற்றுதல், 8று, லம் 

இடைத்துறப்பணம் 

தீலப்பாதம் 

இலை அத்திவாரம் 

கழற்றித் தகடு 

கழற்றுதல் 

கழற்று தகடு 

அடிப்பு 

வலிய இரும்பு 

வலிய மணல் 

பறைவெட்டிய அளவு 

அமைப்புப் பகுப்பு 

அமைப்புத் தட்டம் 

அமைப்புத் திட்டமிடுவோன் 

அமைப்புத் தட்ட வரைவோன் 
அமைப்பு வரைவோன் 

அமைப்பு எந்திரி 

அமைப்புச் சுமை 

அமைப்பு உருக்கு வேலை 

அமைப்பு 

அமைப்புத் துளைப்பு 

காவாங்கு, உதைசட்டம், உதைகால் 

காவாங்குக் கேடர் 

கட்டையச்சு 

கட்டை நுனி 

தறி 
தறிக்கட்டை 

கறியச்ச 

தறிச் சில்லு 

SDE FBS) 

அடைபெட்டி 

முட்டு
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Stull covering 

timbering 

Stumper 

Stunt end .. 

Sub-base 

Sub-grade .. 

Sub-irrigation 

Sub-drift caving 

Submarine blasting 

Submerged float 

orifice 

weir 

Submersible pump 

Sub-press .. 

Subsidence 

Subsoil 

drain 

Substructure 

Subsurface erosion 

float 

Subtense bar 

Sub-zero heat treatment 

Sucker 

Sucker-rod. pump 

Sucking pump 

Suction 

box 

dredger 

gas producer 

head 

pipe 

pump 

strainer 

tube 

valve 

cutter dredger 

Sudden drawdown 

grip vice 

பந்தல் 

முட்டுமரமிடல் 

கட்டை இளறி 

நிறு த்துமுனை 
உபபீடம் 

உபபடி,, உபபடை, £&ழ்ப்படை 

உபநீர்ப்பாசனம் 

உபமட்டக் குடைவு 

நீர்கீ£ஜ்த் தகர்ப்பு 

அமுக்கிய மிதவை 

அமுக்கிய துவாரம் 

அமுக்யெ கலிங்கல் 

அழமுங்கத்தக்க பம்பி 

உப அழுத்தி 
படிதல் 

நிலக்கீழ், 8ழ்நிலம் 

நிலக்கீழ் வடிகான் 

கீமமைப்பு 

பரப்புக் கீழரிப்பு 

பரப்புக்கீழ் மிதவை 

எதிரமை கோல் 

உபபூச்சியவெப்பக்பரிகரணம் 

உறிஞ்சி 

உறிஞ்சி கோற் பம்பி 

உறிஞ்சு பம்பி, உறிபம்பி 

உறிஞ்சல் 

உறிஞ்சற் பெட்டி 

உறிஞ்சல் வாரி 

உறிஞ்சல் வாயுவாக 

உறிஞ்சல் நிரல் 

உறிஞ்சற் குழாய் 
உறிஞ்சற் பம்பி 

உறிஞ்சற் சல்லஎட 

உறிஞ்சு குழாய் 

உறிஞ்சு வால்பு 

உறிஞ்சல் வெட்டி வாரி 

சடூதி இறக்கம் 

சடுதிப் பிடிச்சராவி



Sudden load 

Suct 

lubricator 

Sullage 

piece 

: Sulphate of copper 

bearing soils 

resisting cement .. 

Sulphide ores 

Sulpho-chlorinated oil 

Sulphur 

mining 

Sulphurised oil 

Summary of reinforcement 

Summit canal 

Sump 

Sun and planet wheels 

copy .. 

Sunk key .. 

_ Super royal drawing paper. . 

salted water 

Supercharger 

Superelevation 

Superficial compaction 

Superheated steam 

Superheating 

surface 

Superimposed load 

Superload .. 

Superposed frame 

Supersonic. . 

flaw detector 

Superposition 

Superstructure 

Supersulphated cement 

Supplement of an angle 

Supply 
steam 
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சடுதிச் சமை 

கொழுப்பு 

கொழுப்பு மச&டலி 

அடையல், கசாளம் 

கசாளத் துண்டு 

செப்புச் சல்பேற்று 

சல்பேற்றுக் கொண்ட பூமி 

சல்பேற்றெதிர்க்கும் சீமந்து 

சல்பைட்டுத் தாதுக்கள் 

கந்தகம் குளோரீனேற்றிய எண்ணெய் 

கந்தகம் 

கந்தகம் கன்னு தல் 

கந்தகமூட்டிய எண்ணெய் 

வலியுறு திரட்டு 

உச்சிக் கால்வாய் 

வாங்குதொட்டி, பட்டைகடைங்கு 

ஞாயிறு கோள்ச் சில்லுகள் 

ஞாயிற்றுப் பிரதி 

ஆழ்த்திய சாலி 
பெரிய றோயல் வரைதாள் 

மிகையுப்பு நீர் 

மிகையேற்றி 

மீயேற்றம் 

பாப்படர்ச்சி 

மிகைச்சூடாக்கயே கொதிநீராவி 

மிகைச்சூடாக்கல் 

மிகைச்ளூடாக்குபரப்பு 

ஏற்றிய உபரிச் சுமை 

உபரிச்சுமை 

மேலமை சட்டம் 

மீயொலிக்குரிய 

மீயொலிப் பழுதுகாணி 

மேலமைப்பு 

மேற்கட்டமைப்பு . 

மிச்சல்பேற்றுச் சிமந்து 

கோண மிகைநிரப்பி 

வழங்கல் 

வழங்கற் கொதிநீராவி
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Support 

moment 

Suppressed weir 

Suppression 

Surcharge .. 

wall 

Surface activity 

blow off 

chuck 

condensation 

condenser 

condensing engine .. 

dressing 

float 

gauge 

meter 

plate 

tension 

water 

tension depressant. . 

water drain 

Surfacing .. 

lathe 

Surge 

pipe .. 

pulley 
tank 

Surging drum 

Survey 

Surveying .. 

error 

Surveyor 

Surveyor’s dratightsman 

Suspended span 

Suspended-frame weir 

Suspender .. 

Suspension’ bridge 

cable 

link 

ஆதாரம் 

ஆதாரத் திருப்புதிறன் 
ஒழித்த கலிங்கல் 

அடக்கம் 

மிகையேற்றம் 

மிகையேற்றச் சுவர் 

பரப்புத் தொழிற்பாடு 

பாப்பு ஊது அகற்றல் 

பரப்புச் சக்கை 

பரப்பொடுக்கம் 

பரப்பு ஒடுக்க 

பரப்பொடுக்கும் எஞ்சின் 

பரப்புப் புனைவு 

பரப்பு மிதவை 

பரப்புவரைமானி 

பரப்பு மானி 

பரப்புத் தகடு 
பரப்பிமுவிசை 

பரப்பு நீர் 

பரப்பிமுவிசை தாழ்த்தி 

பரப்புநீர் வடிகான் 

பரப்பிடுதல் 

பாவு கடைசலி 

எழுச்சி, களம்பல், பொங்கல், கெம்பல் 

எழுச்சிக் குழாய் 

எழுச்சிக் கப்பி 

எழுச்சித் தாங்கி 

பொங்கு முழவு 
அளவீடு 

அளவிடுதல் 

அளவிடை வழு 

அளவையாளர், உலாந்தா 

அளவையாளரின் வரைவோன் 

தொங்ககல்வு 

தொங்குசட்டகக் கலிங்கல் 

தொங்கி 

தொங்கற் பாலம், ஆடுபாலம் 

தொங்கல் வடம் 

தொங்கற் பிணே



Suspension—cable anchor 

Sussman gas detector 

4. V. (Stop Valve) 

Swab 

Swab pot 

Swage 

block a8 

tools 

Swabbing .. 

Swaging 

Swart 

Swash plate 

Sway 

bracing 

Sweating 

‘Sweating on 

Swedish iron 

Sweep 

saw .. 

Sweeping up 

Swell of pulley ய 

8. W. G (Standard Wire Gauge) 

Swell piece 

Swing 

bridge 

frame 

of bridge 

sledge 

table 

Switch 

board 

Swivel 

hook 

jaw 

union 

vice... 

Symbol 

Symmetrical beams 
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தொங்கல் வட நுக்கூரம் 

சசுமான் வாயு காணி 

மி. வா. 

FD MID 

ஒற்றுப் பானை 

அமையச்சு 

வஅுமையச்சுக் குற்றி 

அமையச்சுக் கருவிகள் 

ஒற்றுதல் 
அமையச்சு அமைத்தல் 

கழிவு 

அலைகத்தட்டு 

உலாஞ்சல் 

ஆட்டாத்லை, உலாஞ்சா தவே 

வேர்ப்பித்தல் 

'வேர்ப்பித்தல் 

சுவீடின் இரும்பு 

வீசல், வீச்சு 

வீசல் வாள் 

வழித்தல் 
கப்பி வீக்கம் 

றி. க. ௮. (நியமக்கம்பிஅளவை] 

வீக்கத்துண்டு 

ஊஞ்சல், ஆடுகள் ற 

லீசு பாலம் 

ஊஞ்சம் சட்டம் 

பால வீச்சு 

ஓங்கு சம்மட்டி 

ஆடு மேசை 

அவிச்சு, ஆவி 

ச்விச்சுப் பலகை 

சுழல் மூட்டு 

சுழல் கொழுக்க 

சமல் நாடை 

சுழல் ஒன்றிப்பு 

சமல் பிடிச்சராவி 

குறியீடு 
சமச்சீர் உத்தரம்



254 

Synchronous motor 

Syphon lubricator 

oil cup 

System 

of limits 

T 

Table 

feed .. 

moulding machine 

saw .. 

vice. . 

Tacheometer 

Tackle 

Tail 

bay 

gate 

piece .. 

race 

rope 

rope haulage 

screw .. 

sluice .. 

stock .. 

stop screw 

vice 

water 

Tailing 

Tainter gate 

Taking up 

up slack 

up wear 

Talbot process 

சமலீத மோட்டர் 

இறைகுழாய் மசூடலி 

எண்ணெயிறக்கக்ண்ணம் 

முறைமை, தொகுதி 

எல்லை முறைமை 

மேசை, பீடம், அட்டவணை 

மேசையூட்டம் 

உருவாக்கம் மேசைப் பொறி 

மேசை வாள் 

மேசைப் பிடிச்சராவி 

சுமற்சிமானி 

சாம்பி 

வால், கடை 

கடைக்குடா 

கடைப்படலை 

வாற்றுண்டு 

கடையோடை 

கடைக்கயிறு 

கடைக்கயிற்றிழமுவை 

வாற்றிருகு 
வால்மடை. 

TDG 

வாற்றடைத்திருகு 
வாற்பிடிச்சராவி 

கடை நீர் 

கழிவு 
தெயிந்தர்ப்படலை 

எடுத்தல் 

ims எடுத்தல் 
தேய்வெடுத்தல் 

தல்போ முறை



Tallow 

cup 

injector 

Tally 

Tam 

Tamp 

Tamper 

Tamping 

bar 

roller 

Tan 

Tandem engine 

hoisting 

roller 

Tang 

chisel 

Tangent distance 

point 

screw 

wheel 

~ Tanite 

Tank 

base .. 

engine 

plates 

sprayer | 

Tannic acid 

Tap 

cinder .. 

grooving 

holder 

hole 

plate 

wrench 

Tape 

correction 

Taper 

belt joint 

file 
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விலங்குக் கொழுப்பு 

விலங்குக் கொழுப்புக் ண்ணம் 

விலங்காக கொழுப்பு உட்பாய்ச்ச 

வாலி, ஒத்திருத்தல் 
தாம் (ஆமார்) 

உரம்போடுதல் 

உரப்படுத்தி 

உாம்போடுதல் 

உரம் போடுகோல் 

உரம்போடுருளி 

கான் (தாஞ்சன்) 

முன்பின் எஞ்சின் 

முன்பின் உயர்த்துதல் 

முன்பின் உருளி 

காம்பு 

காம்புளி 

தொடுகைக் தாரம் 

தொடுகைப்புள்ளி 

தொடுகைத் திருகு 
தொடுகைச் சில்லு 

தானைற்று! 
தாங்கு 

தாங்குத் தளம் 

தாங்கெஞ்சின் 

தாங்குத் தகடுகள் 

தாங்குச் சிவிறி 

தானிக்கமிலம் 

புரிவெட்டி, தாரை, தொடுகை 

தட்டுத் தணல் 
புரிவெட்டி. தவாளித்தல் 

புரிவெட்டிப் பிடி 

கறப்புத்துளை 
புரிவெட்டி.த் தகடு 

புரிவெட்டி முறுக்கவி 

இடா 

நாடாத் திருத்தம் 
கூம்பி 

- சூம்பி வார் மூட்டு 

கூம்பாம்
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Taper plug 

reamer 

serew chuck 

shank drill 

shank reanier 

tap 

turning 

vice 

Tapered flange beam 

washer 

Tappet 

motion 

Tapping 

Tapping bar 

hole 

Tar 

emulsion 

paving 

pavior .. 

spreader 

sprayer 

varnish 

Tare 

Target rod.. 

staff 

Tarmacadam 

plant 

spreader 

Tarred rope 

Task work ed 

Taylor-White process 

Teak ie 9] 

Tedge 

Tee 

Tee-beam .. 

Tee-headed bolt 

Tee-iron 

கூம்பிச் செருகி 

MUN அகற்சிக்கருவி 

FUNG Hime சக்கை 

கூம்பிக்காம்புத் துழப்பணம் 

கூம்பிக்காம்பு அகற்சிக் கருவி 

கூம்பிப் புரிவெட்டி 

கூம்பி கடைதல் 

கூம்பிப்பிடிச்சராவி 

கூம்பிய சடை வளை 

கூம்பிய வாசர் 

குப்பெற் 

தப்பெற்றியக்கம் 

கறத்தல் 

கறத்தற் சட்டம் 

கறத்தற்பிலம் 

தார் 

தார்க்குழம்பு 

கார் பாவுதல் 

தார் பாவுநன் 

தூர் (மக்கடம்) பரப்பி. 

தார் சிவிறி 

sant arene 

கழிவு 
இலச்குக் கோல் 

இலக்குத் தண்டு 
கார்மக்கடம் © 

தார்மக்கடப் பொறி 

தாம்மக்கடப் பரப்பி 

கார்க் கயிறு 

துண்டு வேலை 

தெயிலர் வைற் முறை 

தேக்கு 

உட்படலை 

pg 

வளை, 1 உத்தரம் 

ம தலைத் தாழ் 
ம-..இரும்பு



Tee-iron 

joint 

pipe 

rest 

section 

slot 

square .. 

Teem 

Teeming 

hole 

Teeth 

Telecontrolled power station 

Telegraph .. 

Telemeter rod 

Tdlescopic boiler 

pipe a oe 

shaft 

slide ப oe 

Telfer oe wx aie 

- Tell tale 

Teller . ஸு 

Telodynamic transmission . . க்க 
Temper 

Temperature 

correction 

gradient 

steel 

stress 

survey 

Tempering. . 

Template .. 

maker 

Teraplating 

Templet .. 

Temporary adjustment 

centre 

mandrel 

Tenacity 
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T—Q@iny 
நி மட்கு 

1 குழாய் 

ந. தாங்கு 

வெட்டு 

1. -வசிவு 

ர. மூலைமட்டம் 

ஊற்றுதல் 

ஊற்றுதல் 
லாற்றுதுளை, ஊேற்றுபிலம் 

பற்கள் 

தொலைகட்டூப்பாட்டு வலுநிலையம் 

தத்தி 
தொலைமானிக் கோல் 

சொருகுகுமற் கொதிகலன் 

Ger GEG ye 
சொருகு தண்டு 

சொருகு வழுக்க 

தெல்பர் 

,நிலைசொல்லி 

எண்தட்டு 

தொலையியக்கச் செலுத்தல் 

பதனிடுதல் 

வெப்ப Hcy 

வெப்பறிலைத் திருத்தம் 
வெப்பதிலைப் படித்திறன் 

வெப்பநிலை உருக்கு 

வெப்பறிலைத் தகைப்பு 

வெப்பநிலை அளவீடு 

பதனிடுதல் 

மாதிரித் தகடு 

மாதிரித்தகடு ஆக்க 

மாதிரித்தகடாக்கல் 

மாதிரித் தகடு 

தற்காலிகச் செப்பம் 

தற்காலிக மையம் 

தற்காலிக மந் தரம் 

பற்றுமை, உயர்தகைப்பு
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Tender 

Tendon 

Tenon 

saw .. 

Tenoning machine 

Tensile force 

strain 

strength 

stress 

test 

Tension 

bar 

bolt 

carriage 

correction 

flange 

rod 

sleeve 

Terminal .. 

pressure 

velocity 

Term 

Terracing .. 

Tesselated plate 

Test bars ‘.. 

cock 

cube .. 

load 

piece .. 

pit 

pressure 

pump .. 

specimen 

strip 

Tester 

Testing machine 

Tetrahedron 

கோரிக்கை, கோருதல் 

நாரிழை 

கழுந்து 
கழுந்து வாள் 

கழுந்திடு பொறி 
இழுவிசைவலு 

இழுவை விகாரம் 

இழுவன்மை 

இமுவைத் தகைப்பு 
இமுவைச்சோதனை 

இழுவிசை 
இழுவிசைச் சட்டம் 

இழுவிசைத் தாழ் 
இழுவிசை வண்டி 

இழுலிசைத் திருத்தம் 
இழுவிசைச் சடை 

இழுவிசைக் கோல் 

இழுவிசை உறை 

ஈறு 

ஈற்று அமுக்கம் 

ஈற்று வேகம் 

உறுப்பு 

படியமைப்பீடு 

கட்டத் தகடு 
சோதனைச் சட்டங்கள் 

சோதனைச் சேவல் 

சோதனைச் சதுரமுடு 

சோதனைச் சுமை 

சோதனைத் துண்டு 
சோதனைக் டங்கு 

சோதனை அமுக்கம் 

சோதனைப் பம்பி 

சோதனை மாதிரி 

சோதனைக் லைங்கள் 

சோதிப்பான் 

சோதிக்கும் பொறி 

நான்முஇ



Tetrapod .. 

Theodolite 

Theorem 

Theoretical quantity 

Theory of structures 

Thermal 

boring 

lines 

storage 

unit 

value 

Thermic boring 

Thermit 

Thermocouple 

Thermodynamic engine 

Thermodynamics 

Thermokinematics 

Thermometer 

Thermo-osmosis 

Thermostatics 

Thick fire .. 

oil .. 

Thickener . . 

Thickness .. 

piece 

Thicknessing machine 

Thimble 

Thin fire 

oil 

section 

shell 

surfacing 

Thinning out 

Thixotropic fluid 

Thixotropy 

Thoroughfare hole 

Thread 

gauge 

rolling 
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நாற்காலி 

'தஇியோடலைற்று 

தேற்றம் 
அறிமூறைக் கணியம். 

அமைப்புக் கொள்கை 

வெப்ப 

வெப்பமுறைத்தளைப்பு 

வெப்ப வரைகள் 

வெப்பச்சேமிப்பு 

வெப்ப அலகு 

வெப்பப் பெறுமானம் 

வெப்பமுறைத் துளைப்பு 

தேமிற்று 
வெப்பவிணை 

வெப்பவியக்கவிசை எஞ்சின் 

வெப்பவியக்கவிசையியல் 

வெப்பவியக்கவியல் 

வெப்பமானி 

வெப்பமுறைப் பிரசாரணம் 

வெப்பநிலையியல் 

விளாசு £ 

குடித்த எண்ணெய் 

தடிப்பாக்கி 

தடிப்பு 

தடிப்புத் துண்டுகள் 
தடிப்புச் செப்பப் பொறி 

தீதாள் 
இளந் 
இலேசான எண்ணெய் 

மென் வெட்டு 

மெல்லோடு 

மென்பரப்பிடல் 

மெலிவித்தல் 

தொடுகைத் திருப்பப் பாயி 

தொடுகைத் திருப்பம் 

ஊரடுசெல் துளை 

புரி 

புரிமானி 

புரிவெட்டம்!
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Three-axle tandom roller .. 

Three-cylinder engine 

Three-high mill 

Three-hinged arch 

Three-leg sling 

Three-part box 

Three-phase motor 

Three-pinned arch 

Three-point problem 

Three-ported cylinder 

Three-square file 

Three-throw crank 

Three-throw pump 

Three-way cock 

Throat 

core box 

plate 

Throttle 

governing A ன 

valve 

Throttling 

Through bridge 

tubes 

Throw 

disc. . 

out 

out gear 

Thrust 

bearing 

block 

borer 

collar 

fault 

screw 

Thumb plane 

screw 

tack 

Tidal dock.. 

lag 

மூவச்சு முன்பின்னுருளி 

முச்சிலிண்டர் எஞ்சின் 

மூவுருளை மில் 
முபிணைச்சல் வில் 
மூன்று காற் கவண் 

முப்பகுஇப் பெட்டி 

மூவவத்தை மோட்டர் 

முப்பிணைச்சல் வில் 
முப்புள்ளிப் பிரச்சினை 

முவ்வாயிற் சிலின்டர் 

முப்பட்ட அரம் 

முவ்வீச்சுச் சுழற்றி 

முவ்வீச்சுப் பம்பி 

மூவழிச் சேவல் 

தொண்டை 

தொண்டை அகணிப்பெட்டி 

தொண்டைத் தகடூ 

நெரி, ஊசிவாய் 

நெரி ஆளுதல் 
நெரி வால்வு, ஊசிவாய்வால் 

நெரித்தல் 

ஊடு பாலம் 

ஊடு குழாய்கள் 

எறி 
எறி தட்டு 
வெளி யெறி 

வெளிஎறி இயர் 

உதைப்பு 

உதைப்புப் போதிகை 

உதைப்புக் கட்டை 

உதைப்புத் துளைகருவி 
உதைப்புப் பட்டி 
உதைப்புப் பழுது 

உதைப்புத் திருகு 
கைச் சிவுளி 

கைத் திருகு 
AIS RA 

வற்றுப்பெருக்குக் கப்பற்றளம் 

வற்றுப்பெருக்கு இடைவு



Tide gauge 

predictor 

Tie 

beam 

bolt 

line 

rods. 

Tied retaining wall 

Tight fit 

fitting bolt 

Tightening gear 

pulley 
Tightener 

Tile 

Till 

Tilt 

hammer 

steel 

Tilting gate 

level 

mixer 

Timber clamp 

measurement 

rack 

scriber 

set 

washer 

Timbering 

Time recorder 

sheet 

keeper 

> Timing 

dredging 
ore ve 

plate 

Tine 
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வற்றுப்பெருக்கு மாணி 

வற்றுப்பெருக்கு முற்கூறி 
இழமுசட்டம், பிணி 

பிணி உத்தரம் 

பிணி தாழ், சுரையாணி 

பிணி கோடு 

பிணி கோல் 

பிணித்த தாங்கு சுவர் 

இறுகு பொருத்து 
இறுகப் பொருந்தும் தாழ் 

இறுக்கு. சியர் 

இறுக்கு கப்பி 

இறுக்க 

ஓடு 
பண்படுத்தல், கற்சணி 

சாய்த்தல் 

ஒங்காமார் 

போட்டடித்த உருக்கு 
சாய்படலை 

சாய்மட்டம் 

சாய்கலவைப்பொறி 

மரப்பிடியி 

மரஅளவை 

மரஎந்தானம் 

மரவரையாணி 

மரத்தொடை 

மாவேலை வாசர் 

மரமிடல் 

நேரம் பதியி 

நேரத்தாள் 

காலக்கணி 

காலம் விதித்தல் 

தகரம் 

வெள்ளீயம் வாருதல் 

தகரத்தாது 

தகரத்தகடு 
கொடுக்கு, Bars)
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Tinned chaplet 

nails 

Tinning 
Tinstone 

Tipping bucket 

lorry 

wagon 

Tippler 

Tire 

Titan crane 

Titanic steel 

Titanium .. 

Title 

Titration .. 

TN. TT. ss 

To-and-fro ropeway 

aerial ropeway 

Toe 

drain 

filter 

line... 

step bearing 

Toggle joint 

mechanism 

Tommy 

hole 

Ton 

Tongs 

Tongue .,. 

joint 

piece 

Tongueing 

Tonne 

Tool 

angles. . 

blanks 

board 

box 

carriage 

தகரம்பூசிய மிண்டு 

தகரம்பூசிய ஆணிகள் 

தகரம் பூசுதல் 

தகரக்கல் 

பறிக்கும் வாளி, இறைசால்வாளி 

பறிக்கும் லொரி, பாரவண்டி 

பறிக்கும் வண்டி 

பறிப்பான் 

தயார் 

தைத்தன் இரேன் 

தைத்தானிக்குருக்கு 
தைத்தேனியம் 

உரித்து 
நியமிப்பு 

மு. நை. தொ 

முன்பின் வட வழி 

முன்பின் வான் வடவழி 

அுனிப்பாதம் 

நுனிப்பாத வடிகால் 

நுனிப்பாத வடிகட்டி 

நுனி மட்டம் 

பதப்படிப் போதிகை 

கொழுவி மூட்டு, அழுத்திமூட்டு 

கொழுவிப், பொறிமுறை, அழுத்து 
பொறிமுறை 

துறட்டு 

துறட்டுத் துளை 

தொன் 

சாவணம் 

நா 

நா மூட்டு 
நாத்துண்டு 
நாவாக்கல் 

தொன்னி (பிரான்சுத் தொன்) 

கருவி 

கருவிக் கோணங்கள் 

கருவி வெற்றுக்கள் 

கருவிப் பலகை 

கருவிப் பெட்டி 

கருவி காவி



Tool grinding machine 

handle 

holder 

points. . 

post 

rest 

room .. 

smith 

stay 

steel 

Tooling 

Tool-room lathe 

Tooth 

block 

Toothed gearing 

segment 

wheel 

Top and bottom tools 

card 

face 

frame 

fuller 

iron 

part 

print .. 

rake .. 

steam 

Topographical surveying 

Topping 
Topsoil 

Torpedo 

Torque 

Torsion 

balance 

meter 

Torsional stiffness 

strength 

stress 
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கருவி அரைபொறி 

கருலிக்கைப்பிடி 

கருவிப்பிடி 

கருவிப் புள்ளிகள் 

கருவித் தம்பம் 

கருவி தாங்கி 

கருவி அறை 

கருமான் 

கருவி தாங்கி 

கருவி உருக்கு 

கருவியிடல் 

கருவியறைக் கடைசலி 

பல் 

பற்குற்றி 
பற்ஜயோ் 

பற்றுண்டம் 

பற்சில்லு 

மேல் கீழ் ஊசி 

மேல் அட்டை 

மேன்முகம் 

மேற்சட்டம் 

மேல்” நிரவி - 
மேலிரும்பு 

மேற்பாகம் 

மேற் பதிவு 
மேல்வாரி 

மேற்கொதிநீராவி 

பிரதேசவியல் அளவீடு 

மேல்வெட்டி, 

மேற்பூமி 

தோப்பிடோ (ஆமைக்கப்பல்) 

முறுக்கு 
முறுக்கல் 

முறுக்கற்றராசு 

முறுக்குமானி 

முறுக்குக் கெட்டி 

முறுக்கு வலிமை 

முறுக்கு தகைப்பு



264 

Tortuous flow 

Tosding 

Total heat 

heat of steam 

heat of evaporation .. 

pressure 

wheel baes 

Touch hole 

Tough brass 

cake copper 

iron oe 

pitch te 

Toughness 3% 

index 

Tow 

Tower 

crane 

gantry 
Township .. 

Tracer 

Tracing 

cloth 

float 

machine 

paper 

Track 

bolt .. 

cable 

laying traetor 

spike 

stringer 

Tracking .. 

Traction 

engine 

rope 

Tractive force 

resistance 

வதைபாட்டுப் பாய்ச்சல் 

துழவல் 

மொத்த வெப்பம் — 

மொத்தக் கொதிநீராவி வெப்பம் 

மொத்த ஆவியாதல் வெப்பம் 

மொத்த அமுக்கம் 

மொத்தச் சில்லிடை 

தொடு துளை 

உரப்புப் பித்தளை 

உரப்பு விறாட்டிச் செம்பு 

உரப்பு இரும்பு 
உரப்பு நிலை 

உரப்பு 

உரப்புச் சுட்டி 

சணல் 

கோபுரம் 

கோபுரக். இரேன் 

கோபுரக் கந்திரி 

பாக்கம் 

சுவடு வரைநன் 

சுவடு வரைதல், சுவடு 

சுவட்டுத் துணி 

மிதவை தொடர்தல் 

சுவட்டுப் பொறி 

சுவட்டுத்தாள் 

பாதை 

பாதைத் தாழ் 
பாதை வடம் 

பாதையிடும் இழுபொறி 

பாதை முள் 

பாதை நெடுக்கு 

பாதை வீழல் 

இழுவை 
இழுவை எஞ்சின் 

இமுவைக் கயிறு 

இழுவை விசை 

இழுவைத் தடை



Tractor 

‘shovel 

Trade mark 

Tradesman 

Trailing axle 

cable 

length 

spring 

point 

wheel 

Train 

of gearing 

of wheels 

oil... 

Training wall 

works 

Tram j 

wheel 

Tramcar 

Trammel .. 

head 

Trammelling off 

Tramway .. 

wheel lathe 

Transfer of heat 

Transformer 

Transit 

instrument 

mixer 

Transition curve 

length 

Transmission line 

of heat 

of power 

Transoms 

‘ansportation 

Transporter 

bridge 

crane 

265 

இழுபொதி 
இழமுபொறிச் சவள் 

வியாபாரக் குறி 

தொழிலாளி 

தொடரும் அச்சு 

தொடர் வடல் 

தொடரும் நீளம் 

தொடரும் வில் 

தொடர் முனை 

தொடரும் சில்லு 

தொடர் 

ஓயொத் தொடர் 

சில்லுத்தொடர் 

திமிங்கல நெய் 

வழிப்படு சுவர் 

வழிய்படு வேலை 

திராம் 

இராம் சில்லு 

இராம் கார் 

Bowe 

,தஇரமல் தலை 

,இரமலித்தல் 

இராம் வழி 

இராம் வழிச் சில்லுக் Beno 

வெப்ப இடமாற்றம் 

உருமாற்றி 

,திரான்சிற்று, கடக்கை 

இரான்சிழ்றுக்கீருவி 
கடக்கைக் கலப்பான் 

தாண்டல் வளைகோடு, நிலைமாறுவளை 
கோடு 

தாண்டல் நீளம் 

செலுத்தற் கம்பி 

வெப்பஞ் செலுத்தல் 

வலுச் செலுத்தல் 

குறுக்குச் சட்டம் 

கொண்டு செல்லல், பெயர்ச்சி, உய்ப்பு 

கொண்டூசெல்லி 

ஸ௯ொண்டு செல்லிப் பாலம் 

கொண்டு செல்லிக் இரேன்
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Transverse axis 

loading 

section 

strain 

Trap 

points 

Trapezium. . 

Trapezoid .. 

Trapezoidal rule 

Trass 

Travel 

Traveller 

gantry 
Travelling crane 

gear 

gantry 

screen 

Travel-mixer 

Traverse 

table 

Traverser . 

Traversing 

bridge 

drill 

head 

Traversing mandrel 

screw 

screw jack 

slipway 

Tread 

Treadle 

Treble 

barrel pump 

beat 

slack box 

gear 

geared 

ported slide valve .. 

குறுக்கச்சு 

குறுக்குச் சுமை 

குறுக்கு வெட்டு 

குறுக்கு விகாரம் 

பொறி 

பொறிப் புள்ளிகள் 

சரிவகம் 

சரிவகவுரு 

சரிவகவுரு விதி 

எரிமலைச்சாம்பல் 

கமனம் 

நகரி, பயணி 

நகரிக் கந்திரி 

பயணிக்கரேன் 

பயணிக் இயர் 

.. நகரும் கந்திரி 

நகரும் திரை 

நகர் கலப்பான் 

போகு 

போகு அட்டவணை 

போட 

போடல் 

நகர்த்து பாலம் 

போகு துறப்பணம் 

போகுதலை 

போகு மந்தரம் 

போகு திருகு 
போகு திருகுயாக்கு 
நகரும் சறுக்கதர் 

மிதி 
மிதியடி 

மும்மை 

முச்சிலிண்டர்ப் பம்பி 

மூவடிப்பு 
மூவால்வுப் பெட்டி 

முக்கயர் 

(eeu Ae 

மூவாயில் வழுக்கி வால்வு



Treble rivetting 

valve box 

Tree cutter 

feller 

Treenail 

Tremie 

Trenail 

Trench 

drain 

excavator 

Tresses 

Trestle 

bridge 

Trial and error method 

bar .. 

hole 

pit 

Triangle 

of error 

of forces 

Triangular compasses 

notch 

rule 

scale 

weir 

Triangulation 

Triaxial compression test .. 

Triblet 

Tribrach 

Trief process 

Trigonometrical station 

survey 

Trimming .. 

press 

Trinitrotoluene 

Trip coil 

engine 

gear 
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மத்தறைவு 
மூவால்வுப் பெட்டி 

மரம் வெட்டி _- 

மாம்விமுத்தி 

மாரவாணி 

Bon, 

மாவாணி 

அகழி 

அகழிவடிகால் 

அகழி தோண்டி 

சட்டக்கோப்பு 

சட்டக்கோப்புள்ள 

சட்டக்கோப்புப் பாலம் 

பரீட்சைவமுமுறை 

பரீட்சைச் சட்டம், முயற்சிச்சட்டம் 

சோதனைப்பிலம் 

சோதனைக் டங்கு 

முக்கோணம், மூலை மட்டம் 

வழு முக்கோணம் 

விசைமுக்கோணம் 

முக்கோணக் கவாரயம் 

முக்கோணப் பொளி 

மூக்கோண அளவுகோல் 

முக்கோண அளவுகோல் 

முக்கோணக் கலிங்கல் 

முக்கோணவாக்கம் 

மூவச்சு நெருக்கச் சோதனை 

இரிபிளெற்று 

முக்குறில் 

திரீபு முறை 
,திரிகோணலியல் நிலையம் 

திரிகோணவியல் அளவையீடு 

நேர்த்தியாக்குதல் 

நேர்த்தியாக்கும் அழுத்தி 
முந்தநைதரோ தொலுயீன் 

இடறு சுருள் 

இடறெஞ்சின் 

போகடு கியர், இடறுகியர்
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Trip hammer 

lever 

Triple expansion engine 

Tripod 
jack 

vice 

Trolley 

track 

wheel 

Trommel 

Trough conveyor 

flooring 

section 

Troughing 

Troughs 

Trowel 

Truck 

mixer 

mounted drilling rig 

True bearing 

meridian 

pitch 

screw 

section 

True-to-scale print 

Trumpet mouth 

mouthed 

Trunk 

air pump 

conveyor 

engine 

plunger 

road. 

valve 

Trunnion .. 

axis 

Truss 23 

rod .. 

போடாமார் 

போகு நெம்பு 

மூவிரி எஞ்சின் 

முக்காலி 

முக்காலி யாக்கு 

முக்காலிப் பிடிச்சராவி 

துரொலி 

துரொலிப் பாதை 

துரொலிச்சில்லு 

சுழல் திரை 

காழிக் கொண்டுசெல்லி 

தாழித் தளவீடு, அகட்டுத்தளவீடு 

தாழி வெட்டு 

SMA 

தாழி 
சாந்தகப்பை 

பாரவண்டி 

பாரவண்டிக்கலப்பான் 

பாரவண்டியேற்றிய துளைப்பணியம் 

உண்மைத் திசைகோள் 

உண்மை நெடுங்கோடு, உண்மைநனள் 
வான் 

உண்மைப் புரியிடை 

உண்மைத் திருகு 
உண்மைவெட்டு 

அளவிடை ஓத்த அச்சீடு 

விரிவாய் 

விரி வாயுடை 

கொட்டு 

கொட்டுக் காற்றுப் பம்பி 

மூலக்கொண்டூ செல்லி 

கொட்டு எஞ்சின் 

கொட்டு அமுங்இ 

மூலத்தெரு 
கொட்டு வால்வு 

பேண், ஆடுகால் 

காம்பச்சு, ஆடுகாலச்சு 

சட்டகம் 

சட்டகக் கோல்



Trussed arch 

beam 

shaft 

Trussing 

Truth 

Try cock 

square 

Trying cock 

plane 

up.. 

up machine 

Tube 

cleaner 

cutter 

drawing 

expander ea os 

ferrule 

plate 

plug 
railway 

scraper 

stopper 

surface as +e 

vice 

wrench 

Tubing 

Tubular boiler 

compasses 

girder 

scaffolding 

Tubulous boiler 

Tucking board 

frame 

in 

under 

Tue iron 

Tumbler 

bearing 
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சட்டக வில் 

சட்டகவளை 

சட்டகத் தண்டு 

சட்டகம் பண்ணல் 

உண்மை 

சோதனைச் சேவல் 

படிமான நூலைமட்டம் 

சோதனைச் சேவல் 

படிமானச் சீவுளி 

படிமானமாக்கல் 

படிமானப் பொறி 

குழாய் 
குழாய் சுத்தமாக்க 

குழாய் வெட்டி. 

குழாய் இழுத்தல் 
குழாய் விரிப்பி 

குழாய்ப் பூண் 

குழாய்த் தகடு 

குழமாய்ச் சொருக 

குழாய் இருப்புப்பாதை 

குழாய் சாண்டி 

குழாய் அடைப்பு 

குழாய்ப் பரப்பு 

குழாய்ப் பிடித்தராலி 

குழாய் முறுக்கலி 

குழாய். வகை, குழாயிடல் 

குழாய்க் கொதிகலன் 

குழாய்க் கவராயம் 

குழாய்க் கேடர் 

குழாய்ச் சாரம் 

குழாய்க் கொதிகலன் 

செருகு பலகை 

செருகு சட்டம் 

தணித்தல் 
திணித்தல் 
வாயுக் குழாய் 

துளங்கி 

துளங்கப் போதிகை
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Tumbling bay 

Tungston .. 

carbide 

Tunnel 

bearing 

head 

lining 
minor 

shield 

vault 

Tunnelling 

speed 

Tup 
Turbine 

pump 

Turbo-drill 

Turbulence 

Turbulent flow 

Turfing 

Turn bridge 

buckle 

carriage 

over board 

over skip 

screw 

Turned bolt 

Turner 

Turnery 

Turning 

chisel 

gouge 

lathe 

over 

point 

saw 

shop 

tool 

Turnings 

Turnout 

துளங்கு குடா 

தங்ஸ்தன் 

தங்ஸ்தன் காபைட்டு 

சுரங்கம், குடைபாதை 

சுரங்கப் போதிகைகள் 

சுரங்கத் தலை 

சுரங்கம்பூசுதல், நுஇத்தல் 

சுரங்கக் கன்னுநன் 

சுரங்கப் பரிசை 

சுரங்க முகடு 

சுரங்கமறுத்தல், பாதைகுடைதல் 

சுரங்கம் வெட்டும் கதி 

மொங்க 

சுழலி 

சுழலிப் பம்பி 

சுழல் துறப்பணம் 

கொந்தளிப்பு 

கொந்தளிப்புப் பாய்ச்சல் 

புற்கற்றையிடல் 

திரும்பு பாலம் 

சுழல் பூட்டி 
திரும்பு காவி 

புரட்டுப் பலகை 

புரட்டு வாளி 

திருகு திருப்பி 
கடைந்த தாழ் 
கடைஞன் 

கடைசாலை 

கடைதல் 

கடைதல் உளி 

கடைதல் நகவுளி 

கடைசலி 

புரட்டுதல் 

திரும்புபுள்ளி 
இரும்பு வாள் 

கடைசாலை 

கடைசற் கருவி 

துருவல் 

திருப்பம்



Turntable .. 

Turret rest 

Tuyer 

box 

Twin-cable ropeway 

screw 

Twist 

drill 

drill grinder 

wheel 

Twisted belt 

Twisting moment 

Two high mill 

high rolls 

salt waters 

Two-hinged arch 

Two-jawed chuck 

Two-leg sling 

Two-pinned arch 

Two-stage compression 

- Two-stage hoisting 

Two-throw crank 

Two-throw pump 

Two-way cock 

Two-wheeled barrow 

Twyere 

Tyler series 

Tymp 

plate 

stone 

Typical engine 

Tyre “8 

bolt .. 

Ting .. 

rivet 

rolling mill 
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இிரும்புமேசை 

சூளிகை தாங்க 

வாயுக் குழாய் 

வாயுக்குழாய்ப் பெட்டி 

இருவடப் பாதை 

இரட்டைத் திருகு 
முறுக்கு, உழற்றல் 
முறுக்கு துறப்பணம் 

முறுக்கு துறப்பணம் ட்டி 
முறுக்கு சில்லு 
முறுக்கிய வார் 

முறுக்கு திறன் 
ஈருயர உருள்கள் 

ஈருயர உருள்கள் 

ஈருப்பு நீர் 

இரு பிணையல் வில் 

இருதாடைச் சக்கை 

இருகாற் கவண் 

இருபிணையல் வில் 

இருபடி நெருக்கல் 
இருபடி உயர்த்தல் 
ஈரெறிச் சுழற்றி 

ஈரடிப்புப் பம்பி 

இருவழிச் சேவல் 

இரு சிற்பண்டி 
வாயு இடைவெளி 

தைலர்த் தொடர் 

திம்பு 
திம்புத் தகடு 
திம்புக் கல் 

இலட்சிய எஞ்சின், வகைக்குறிஎஞ். 
சின் 

குயர் 

தயர்த் தாழ் 
தீயர் வளையம் 

தயாத் தறை 
குயர் உருட்டு மில்
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U 

U-leathar .. 

Ultimate analysis 2 

beaadng pressure .. 

eompressive strangth 

set 

strength 

tensile strength 

tensile stress 

Tobalanced hoisting 

Unconfined compresston test 

Under bridge 

okay 

coat 

oat 

frame 

Undercutting 

Underflow 

Underground drilling 

haulage 

raflway 

Undespin .. 

Underplanting 

Under poled 

Under-reaming 

Under-shot wheel 

Undersize 

Undisturbed sample 

Undrained shear test 

Unequal angle 

lap 

Unequal-sided angle 

Ungeared .. 

Uniferm load 

pitch 

motion 

sand 

strength 

U-G sae 

ஈற்றுப் பகுப்பு 

ஈற்றுத்தாங்கழுத்தம் 
ஈற்று நெருக்கல் வலிமை 

ஈற்றுப் படிவு 

ஈற்று வலிமை 

ஈற்று இழுவிசை வலிமை 

ஈற்று இழுவிசைத் தசைப்பு 
சமனில் உயர்த்தல் 

அடைக்காத நெருக்கஜ் சோதனை 

மதகுப் பாதை 

தீழ்க்களி 

Broun year 

அகழ் வெட்டு 

கீழ்ச் சட்டம் 

அகழ் வெட்டு 

கீழ்ப்பாய்ச்சல் 

நிலக்£ழ்த் துளைத்தல் 
திலகக&மிழுவை 

நிலக்கீழ் இருப்புப் பாதை 

&ழ்மிண்டு, £ழிறுக்கல் 

குறைப்பொறித் தொகுதி 
குறைக்கோலீடு 

கீழகற்சி 

கீழமுதைப்புச் சில்லு 

குறை அளவு 

கலைக்கா மாதிரி 

வடியாக் கொய்வுச் சோதனை 

சமனில் கோணம் 

சமமில் படி 

சமமில் பக்கக் கோணம் 

கியரிடாத 

ஒருசீர் ௬மை 

ஒருசீர்ப்புரி இடை 

ஒருசீர் இயக்கம் 

ஒருசீர் மணல் 

ஒருசீர் வலிமை



Uniformity 

coefficient 

of section 

Union லச 

wrench 

"Unit boiler 
of heat 

of mass 

of séction 

of work 

strength 

stress 

weight 

Universal bend 

chuck 

coaleutter 

coupling 

joint 

machine 

motor 

scale 

Unloader .. 

Unoxidized inineral 

Unstable 

equilibrium 

frame 

Unsymmetrieal beam 

Untarred rope 

U-packing . 

Up end 

ending 

hand 

Uphand sledge 

றம் 

Uplift 

Upper transit 

Upright chuck 
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ஒருசீர்மை 

ஒருசீர்மைக் குணகம் 

வெட்டின் ஒருசீர்மை 

ஒன்றிப்பு 

ஒன்றிப்பு மூறுக்கலி 
பகுதிக் கொதிகலன் 

வெப்ப அலகு 

,திணியலகு 

வெட்டல்கு 

வலை அலகு 

அல்கு வலிமை 

அலகுத் தகைச்பு 

அலகு நிறை 
சர் வளைவு 

சார்வச் சக்கை 

அலை நிலக்கரி வெட்டி 

சர்வ இணைய்பு 

சர்வ மூட்டு 

சர்வப் சொறி 

அலை மோட்டார் 

சர்வ அளவுகோல் 

சுமை இறக் ' 

ஒட்சியேறாக் கனிசம் 

நிலைகில்லாத 

உறுதியில் சமநிலை 

உறுதியில்லாத சட்டம் 

சமச்சீரற்ற உத்திசம் 

காரிடாக் கயிறு 

(-அடைசல் 

முனையில் நிறுத்தல் 

முனையில் நிறுத்தல் 
மேற்சை 

மேற்கைச் சம்மட்டி 

மேல்வீச்சு 

மேலுயர்தீதல் 

மேற்கடக்கை 

நிமிர் சக்கை
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Upsetting .. 

Uptake | 

Uranium 

Use 

Vv 

Vacuo 

Vacuum 

brake 

concrete 

engine 

gauge 

filter 

lifting 

mat 

method eae 

method of testing 

pump 
Valve 

casing 

chamber 

chest 

circle 

cock 

diagram 

face 

gear 

milling machine 

plate 

re-seating 

ring 

rod 

rod gland 

seat 

மேற்பதித்தல் 
மேலெடுப்பு 

யூரேனியம் 

(உலோக) வழங்கல் 

வெற்றிடம் 

வெற்றிடம் 

வெற்றிடத்தடுப்பு 
வெற்றிடக் கொங்கறீற்று 

வெற்றிட எஞ்சின் 

வெற்றிட மானி 

வெற்றிட வடிகட்டி 

வெற்றிடமுறை உயர்த்தல் 

வெற்றிடத் தகடு 
வெற்றிட முறை 
வெற்றிடமுறை சோதித்தல் 
வெற்றிடப் பம்பி 

வால்வு 

வால்வுப் பெட்டி 

வால்வறை 

வால்வுப் பெட்டி 

வால்வு வட்டம் 

வால்வுச் சேவல் 

வால்வு வரிப்படம் 

வால்வு முகம் 

வால்வுக் இயர் 

வால்வுத் தரிபொறி 

வால்வுத் தகடு 

வால்வுமீள அமர்த்துதல் 

வால்வு வளையம் 

வால்வுக் கோல் 

வால்வுக் கோல் ஒழுக்கடை 

வால்வு இருப்பு



Valve seating 

sector 

spring 

stem 

tower 

yoke 

box 

Valve-bridle 

Vanadium 

steel 

Vane 

Vane test . 

Vanning 

Vapour pressure 

tension 

Variable expansion 

expansion gear 

gear 

load 

motion. 

Variance 

Variation | 

Varnish 

Varying lap 

lead 

load 

travel 

Vee cut 

notch 

strip .. 

threaded screw 

welding 

Vee'd edge 

Vees 

Vegetable oils 

Vein 

stuff . 

> Veins 
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வால்வு இருப்பு 
வால்வு ஆரைச் சிறை 

வால்வு வில் 

வால்வுத் தண்டு 

வால்வுக் கோபுரம் 

வால்வு நுகம் 

'வால்வுப் பெட்டி 

வால்விலகான் 

வனேடியம் 

வனேடிய உருக்கு 

சிறை, தட்டை, வேன் 

சிறைச் சோதனை 

தெள்ளல் 

ஆவி அமுக்கம் 

ஆவி அமுக்கம் 

மாறு விரி 

மாறுவிரிக் கியர் 

மாறத்தக்க இயர் 

மாறு சுமை 

மாறு இயக்கம் 

மாறற்றிறன் 
மாறல் 

வாணிச 

மாறு மடி 

மாறு விடுகை 

மாறு சுமை 

மாறு கமனம் 

வெட்டு 

*--பொளி 

3--€லங்கள் 

4--புரித் திருகு 
ந தறைவு 
விளிம்பு 

க்கள் 

தாவர எண்ணெய்கள் 

நரம்பு 
நரம்புப் பொருள் 

நாளம்
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Veinstuff .. 

Velocity 

head 

of approach 

of retreat 

Velocity ratio 

Vena contracta 

mouthpiece 

Vent (re-boiler) 

Vent pipe .. 

Vent rope 

wire .. 

Ventilating bucket 

fan 

Ventilation 

Ventilator . 

Venting 

Venturi flume 

meter 

tube 

Verge 

Vermillion 

Vernier 

Versine 

Vertical 

alignment 

boiler 

boring mill 

circle 

crane 

curve 

engine 

interval 

milling machine 

photograph 

sand drain 

section 

shaping machine .. 

நரம்புப் பொதிவு 

வேகம் 

Cala poe) 

அணுகு வேகம் 

விலகு வேகம் 

வேக விதம் 

ஒருங்கு நாளம் 
ஒருங்குநாள வாய்த் துண்டு 

அதர் 

ASS குழாய் 

அதர்க் கயிறு 

அதர்க் கம்பி 

வளித்துளை வாளி 

காற்றோட்ட விசிறி 

காற்றோட்டம் 

காற்றோட்டி 

அ தரிடல் 

வெஞ்சூரி போக்குகால் 

வெஞ்சூரி மானி 

வெஞ்சூரிக் குழாய் 

ஒரம் 

சாதிலிங்கம் 

வேணியர் 

வேசைன் 

நிலைக்குத்து 
நிலைக்குத்து வரிசையாக்கல் 

நிலைக்குத்துக் கொதிகலன் 

நிலைக்குத்துத் துளைக்கும் மில் 

நிலைக்குத்து வட்டம் 
நிலைக்குத்துக் இரேன் 

நிலைக்குத்து வளைகோடு 

நிலைகுத்து எஞ்சின் 
நிலைக்குத்து ஆயிடை 
நிலைக்குத்துத் திரிபொறி 
நிலைக்குத்து ஒளிப்படம் 

,நிலைக்குத்து மணல் வடிகான் 

நிலைக்குத்து வெட்டி 

,நிலைக்குத்து உருவாக்கு பொறி



Viaduct 

Vibrated concrete 

Vibrating links 

roller 

screen 

Vibration .. 

of foundations 

Vibrator 

Vibroflot 

Vibroflotation 

Vibrometer 

Vice 

bench 

chuck 

clamp 

jaw .. 

Vickers hardness test 

Victaulic pipe 

Virendeel girder 

Vignoles rail 

Virtual slope 

Viscosimeter 

Viscosity 

Viscous flow 

Visible drop lubricator 

Vis viva .. 

inertia 

Void 

ratio 

Volatile content 

Voltmeter .. 

Volumetric analysis 

efficiency 

Volute 

Vortex turbine 

Voussoir 

Vulcanised rubber 

Vuleanite .. 

2TT 

வாராவதி 

அதிர்த்த கொங்கிறீற்று 

அதிரும் பிணை 

அதிரும் உருளி 
அதிரும் திரை 
அதிர்வு 
அத்திவார அதிர்வு 
அதிரி 

அதிர்வு மிதப்பு 
அதிர்வு மிதப்பு 

அதிர்வு மானி 

பிடிச்சராலி 

பிடிச்சராலி மேசை 

பிடிச்சராவிச் சக்கை 

பிடிச்சராவிப் பிடியி 

பிடிச்சராவித் தாடை 

விக்கரின் வன்மைச் சோதனை 

விற்றோலிக்கு குழாய் 

விறெண்டீல் கேடர் 

விஞ்னோலிசு தண்டவாளம் 

மாயச் சரிவு 

பிசுபிசுப்பு மானி, பாகுநிலைமானீ 

பிசுபிசுப்பு, பாகு நிலை 

பிசுபிசுப்புப் பாய்ச்சல் 

தோற்றுந் துமி மசடைவி 

சடத்துவ விசை 

சத்தி 
வெறுமை 

வெறுமை வி௫தம் 

ஆவிப்பறப்பு உட்கோள் 

வோல்ற்று மானி 

கனமானப் பகுப்பு 

சனமானத் திறன் 

மலரி 

உந்திச் சுழலி 

விற்கல் 

வற்கனைசிய இறப்பர் 

வற்கனைற்று



278 

Ww 

Wabble saw 

Wabbler 

Wabbling disc 

Wafter 

Wagon boiler 

breast 

drill 

retarder 

Wale-piece 

Wale 

Waling ofa 

Walking beam 

dragline 

ganger 

pipe 
Wall 

bearing 

box .. 

bracket 

drill .. 

engine 

friction 

plate.. 

pump 

washer 

rock .. 

Walling crib 

curb 

Wallow wheel 

Walrus hide 

Wancy board 

log.. 

Ward-leonard control 

Warehouse crane 

Warp 

Warping 

தளம்பு வாள் 

குளம்பி 

குளம்பு தட்டு 

ஊாதிமிதவை 

வண்டிக் கொதிகலன் 

வண்டி. வீட்சம் 

வண்டித் துறப்பணம் 

வண்டி அவமுடுக்க 

ஒடி. மரம் (வளை) 

ஒடி மரம் 

ஒடி மரமிடல் 

நடை வளை 

நடையிழுவடம் 

நடைக்கங்காணி 

நடைக் குழாய் 

சுவர் 

சுவர்ப் போதிகை 

சுவர்ப்பெட்டி 

சுவர் ஏந்தானம் 

சுவர்க் துறப்பணம் 

சுவர் எஞ்சின் 

சுவருராய்வு 

சுவர் வளை, சுவர்த்தகடு 

சுவர்ப் பம்மி 

சுவர் வாசர் 

சுவராட்டம் 

சுவர்முட்டுக்கட்டு 

சுவர் அடக்கை 

புரள் சில்லு 

நீர்யானைத் தோல் 

தேய்ந்த பலகை 

தேய்ந்த குற்றி 
உவாட்டு-லெனாட்டு கட்டுப்பாடு 

பண்டசாலைக் இரேன் 

வலித்தல் 

கோலுதல், வளைதல்



Warping cone 

ends 

Warren girder 

Warwick safety device 

Wash boring 

brush 

dirt .. 

Washer 

Washery 

water 

Washing .. 

down 

cut 

Washout 

Wash-out plug 

valve 

Waste 

block 

gas 

heat 

pipe 

weir 

water cock 

water pipe 

Waster 

casting 

Wasteway 

Water 

bath 

bearing ground 

blast 

bosh 

brush 

can 

chamber 

cement ratio 

cock 

column 
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வலி கூம்பு 

வலி முனைகள் 

உவான் கேடர் 

உவாரிக்கு காப்புப் பாயம் 

கழுவு துளைப்பு 

கழுவு தூரிகை 

கமுவமுக்கு 

வாசர், பூண் 

கமுவகம் 

கழுவக நீர் 

கழமுவல் 

மெலிலித்தல் 

கழுவித் தள்ளல் 

வார்தளம் 

கழுவித்தள்ளடைப்பு 

கழுவுவால்வு 

கழிவு, கழி 
கழிவு மால் 

கழிவு வாயு 
கழிவு வெப்பம் 

கழிவுக் குழாய் 
கழிவுக் கலிங்கல் 

கழிவு நீர்ச் சேவல் 

கழிவு நீர்க் குழாய் 
கழிவு, கழியி 

கழிவு வார்ப்பிடம் 

கழிவு வழி 
நீர் 

நீர்த்தொட்டி 
நீர் தாங்கு நிலையம் 

நீரூதை 
நீர்த் தொட்டி 
நீர்த்தூரிகை 

நீர்ப்பேணி 

நீரறை 
நீர் சிமந்து விதம் 

நீர்ச்சேவல் 

நீர் நிரல்
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Water content 

core 

erane 

cushion 

eylinder 

_ drive 

engine 

float 

gas 

gauge 

gland 

hammer 

hardening 

hole 

jacketing 

jet driving 

lowering 

meter 

of capillarity 

packing 

pot 

ram 

requtrement 

ring 

parting 

shed 

softening 

supply 
table 

tank 

test 

treatment 

tube 

tube boiler 

turbine 

tuyer 

wall 

wheel 

way 

நீர் உள்ளுறை 

நீரகணி 

நீர்க்கரேன் 

நீர்த்திண்டு 
நீர்ச்சிலின்டர் 

நீர்ச் செலுத்துகை 

நீர் எஞ்சின் 

நீர் மிதனை 

நீர் வாயு 

நீர்மட்டமாணி 

நீர்க்ளெரந்து 

Boe SEY 

தோயல் 

. -நீர்த்துரவு, நீர்ப்பிலம் 

நீர்க்கவசமிடல் 

நீர்த்தாரை செலுத்தல் 
'நீரிறக்கம் 

நீர்மானி 

மயிர்த்துளைமை நீர் 

நீரடைசல் 

நீர்க்கடம் 

நீர்முசலம் 

நீர்த்தேவைப்பாடு 

நீர்வளையம் 

நீர்ப்பிரியம் 

தீர்திதேக்கம் 

ீர்மென்மையாக்கல் 

நீர் வினியோகம், நீர்வ;௦ங்கல் 

நீர்ப்பீடம் ் 

நீர்முசலம் 

நீர்ச்சோதனை 

நீர்ப்பரிகரணம் 

நீர்க் குழாய் 

நீர்க்குமாய்க் கொதிகலன் 

நீர்ச்சுழலி 

நீர்வாயுக்குழாய் 

நீர்ச்சுவர் 

நீர்ச்சில்லு 

நீர்வழி



Watering .. 

Water-pressure engines 

Waten-proof cement 

glue 

Water-tank bed plate 

Water-tube boiler 

Wattmeter 

Wave wheel 

Wax 

Wave pressure 

Weak sand 

Wear 

Wear and tear 

Weathering 

Web ன +. 

Webster fire damp indicator 

Web stiffener 

Wedge 

cut .. 

gearing 

theory 

Weeks’ manometer 

Weephole .. 

Weigh batcher 

bridge 

Weighing machine 

Weigh shaft 

Weight 

case 

distributed 

Weighted average 

Weighted pendulum governor 

Weight indicator 

Weighting 

down 

Weir 
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இறைத்தல் 
நீரமுக்க எஞ்சின் 

நீர்க்காப்புச் சீமந்து 

நீர்க்காப்பு வச்சிரம் 

நீர்த்தாங்கு அடித்தகடு 
தீர்க்குமாய்க் கொதிகலன் 

உவாற்றுமானி 

அலைச்சில்லு 

மெழுகு 
அலைஅமுக்கம் 

நலி மணல் 

தேய்வு 

தேய்வுஇழிவு 
வானிலைப் படல் 

பாவு 

வெஸ்தர் கொள்ளிவாயு காட்டி 

பாவு கெட்டியாக்கி 

ஆப்பு 

ஆப்பு வெட்டு 

ஆப்புக்கியர் 

ஆப்புக்கொள்கை 

வீக்கின் மனோமானி 

சொரிதுவாரம், கசிதுவாரம் 

நிறைகூட்டற்பொறி 

நிறுபாலம் 

Baur) 

துலைத் தண்டு 
நிறை, பாரம், படி. 

நிறைப்பெட்டி 

ப்ரம்பிய நிறை 

மதிப்பேற்றிச் சராசரி 

பாரமேற்றி ஊசலாளி 

நிறை காட்டி 

மதிப்பேற்றல் 

பாரம் வைத்தல் 

கலிநங்கல், ஒம்படை
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Weir head.. 

Weisbach triangle 

Weld 

face .. 

iron .. 

metal ~ . 

Weldability 

Welded frame 

joint 

Welded tube 

Welder 

Welding 

heat 

rod 

thermit 

Weldless tube 

Well 

borer ... 

crane .. 

drain .. 

foundation 

hole 

plate .. 

point .. 

pump 

sinker 

stage .. 

Well-base rim 

Well-conditioned triangle .. 

Wellington formula 

well-logging 

Welt 

Westing 

Westinghouse brake 

Wet analysis 

assay 

blacking 

blasting 

கலிங்கல் திரல் 

விசுபக்கு முக்கோணம் 

உருணைத்தல் 
உருணை முகம் 

உருணை இரும்பு 
உரு$ணை உலோகம் 

உருணைதகவு 

உருகணை சட்டம் 

உருணைத்த மூட்டு 
உரு$ணை குழாய் 

உருணைஞர் 

உருகணைத்தல் 

உருணை வெப்பம் 

உரு$ணை கம்பி 

தேமிற்றுரு£ணைப்பு 
உருகணையில் குழாய் 

Bevery 

சணறு தோண்டி 

இடங்குக் இரேன் 

சணெற்று வடிகான் 

கிணற்று அத்திவாரம் 
சணெற்றுத் துலை 
ணெற்றுத் தகடு 
Bevo to 

இணற்றுப் பம்பி 

ணெறு இறக்கி 

சணற்று மேடை 

குழித் தள வளையம் 

நன்னிலைமைப்படுத்திய முக்கோணம் 

வெலிங்தன் சூத்திரம் 

கணற்றாய்வுப் பதிகை 

அணைதகடு 

மேலை வீழல் 

வெல்றிங்கவுஸ் தடிப்பு 

ஈரப்பகுப்பு 

ஈரப்பரீட்சை 

கரும்பூச்சு 

ஈரத்தகர்ப்பு



Wet bottom 

brush 

bulb thermometer 

dock .. 

drilling 

galvanizing 

puddling 

sand process 

steam 

uptake 

well 

wood 2 

Wet-and-dry bulb thermometer 

Wettability 

Wetted perimeter 

Wh 1 

Whale oil .. 

Wharf 

crane 

’ Whatman paper 

Wheel 

and axle 

bossing 

centre 

cutting 

draught 

float 

gauge 

gearing 

lathe a3 

moulding machine .. 

plate 

segment 

slope 

stamping 

swart 

teeth 
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ஈர அடி 

ஈரத்தூரிகை 

ஈரக்குமிம் வெப்பமானி 

ஈரக்கல அடைப்பு, ஈரக்கலக்டை 

ஈரமுறைதுளைத்தல் 
நனைமுறை கல்வனைசுதல் 

நனை கலவை 

ஈரக்குழாம்பல் 

ஈரமணல்முறை 

ஈரக்கொதி நீராவி 

ஈர மேலெட்ப்பு 

ஈர இறை குண்டு ணு) 
பச்சை மரம் 

ஈரஉலர் குமிழ் வெப்பமானி 

நனை தகவு 
நனை பரிதி 

உம (௨உவாற்று மணி) 

திமிங்கல நெய் 

துறைக் களம் 

துறைக்களக் இரேன் 

உவற்றுமன் தாள் 

சில்லு 

சில்லும் அச்சும் 

சில்லுப் பொம்மல் 
சில்லு மையம் 

சில்லு வெட்டல் 

சுழலிளுப்பு 

கப்பி மிதவை 

சில்லளவ 

சில்லுக் இயர் 

சில்லுக் கடைசலி 

சில்லு உருவாக்குபொறி 

சில்லுத் தகடு 
சில்லுத் துண்டம் 

சிற்சரிவு 

சல்லடித்தல் 
இில்லுக் களிம்பு 
சில்லுப் பல்
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Wheel scraper as 

tooth-cleaning machine 

valve 

barrow 

base 

Wheeled tractor 

Wheel-spin 

Whelps 

Whip crane 

gin .. 

Whipping drum 
Whip 
Whipple-Murphy truss 

Whirley crane 

Whirling of shaft 
Whirlpool chamber 

White brass 

damp 

heat 

iron 

lead 

line phototype 

metal 

pine 

rope 

spruce 

Whitening 

. bag 

White’s tackle 

Whitney stress diagram 

Whitwell stove 

Whitworth thread 

Whole-circle bearing 

shrouding 

Wholes and halves 

Whole-tide cofferdam 

Wicket 

சில்லுப்பிறாண்டி 

சில்லுப் பல்துலக்கி 

சில்லு வால்வு 

சிற்பண்டி 

சில்லிடை 

சில்லிமுபொறி 

சிற்கறங்கல் 

பிடி£லம் 

சாட்டைக் கிரேன் 

சாட்டைச் சின் 

வலி முழவு 
துலா 

உவிப்பிள் மேபி சட்டகம் 

உவேளி இரேன் 

தண்டுத் தெற்றுச் சுழல், தண்டுமற்றல் 

சுழிப்பறை, உழற்றறை 

சீழ்க்கை 

வெண் பித்தளை 

வெள்ளாவி 

வெண்ணூடு 

வெள்ளிரும்பு 

வெள்ளை ஈயம் 

வெண்கோட்டு ஒளியச்சு 

வெள்ளுலோகம் 

வென்தேவதாரு 

வெண்கயிறு 

வெண் வார்கால் 

வெண்மையாக்கல் 

வெள்ளைப் பை 

உவைற்றின் சாம்பி 

உலிற்றினித் தகைப்பு வரிப்படம் 

உவிற்வெல் சுடாடுப்பு 

உவிற்வோத்துப்புரி 

முழுவட்டத் தஇசைகொள் 

முழு மூடல் 
முழுமைகளும் பாதிகளும் 

முழுப்பெருக்குப் பெட்டியணை 

புழைக்கடை



Wicket dam 

gate 

Wide gauge 

Wide-gauge railway 

Wimet . 

Wimshurst machine 

Winch 

handle 

shaft 

Wind beam 

bore 

chest 

engine 

force 

gall .. 

load 

portal 

pressure 

road 

tunnel 

Windage 

Windbrace 

Winder 

Winding 

drum 

engine 

gear 

rope 

stick 

strip 

Windlass .. 

jack 

Windmill .. 

Window 

Wing bar .. 

compasses 

dam 

nut .. 

rail .. 
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புழைக்கடையணை 

புழைக்கடைப் படலை 

அகலளவை 

அகலளவை இருப்புப்பாதை 

உலிமெற்று 

உவிம்சேற்றுப் பொறி 

வலி, சாம்பி 

வலிக்கைபிடி 

வலித்தண்டு 

காற்றுவளை 

காற்றுத்துளை 
காற்றுப்பெட்டி 

காற்றெஞ்சின் 

காற்று விசை 

உட்காயம் 

காற்றுப்பாரம் 

காற்று வாயல் 

காற்றமுக்கம் 

காற்று வழி 
காற்றுச் சுரங்கம் 

காற்றிடை, காற்றடை 

காற்றாதலை 
சுற்றி 
சுற்றுதல் 

சற்று முழவு 
சுற்றுமெஞ்சின் 

சுற்றுகியர் 

சுற்றுங்கயிறு 

சற்று தடி 
சுற்று கலம் 

சுற்றுவளை 

சுற்றுவளையாக்கு 

காற்றாலை 

காற்று வளி 

கிறைச்சட்டம் 

சிறைக் கவராயம் 

சிறையணை 

சிறைச்சுரை 

சிறைத்தண்டவாளம்
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Wing tank.. 

valve 

wall 

Wiper 

shaft 

wheel 

Wipes 

Wire ak 

brush 

card 

drawing 

edge 

gauge 

gauze 

nail 

pliers 

rope .. 

mesh reinforcement .. 

Witness 

‘line 

Wobble-wheel roller 

Wolf firedamp detector 

Wood 

ferrule 

pavior 

screw 

spirit 

turning 

block paving 

stave pipe 

Woolf engine 

Woolen pad 

Work 

hardening 

Workability 

Working 

anvil block 

barrel 

beam 

சிறைத்தாங்கு 
சிறைவால்வு 

சிறைச்சுவர் 

துடைப்பம் 

துடைப்பத் தண்டு 

துடைப்பச் சில்லு 

சாடுகள் 

கம்பி 

கம்பித்தூரிகை 

கம்பிச் சீப்பு 

கம்பியிழுத்தல் 

கூர்ச்சுருள் , 
கம்பிமானி 

கம்பிவலை 

கம்பியாணி 

கம்பிக்குறடு 

கம்பிக்கயிறு 

கம்பிவலை வலுவுறுத்தல் 

சாட்டி 

சாட்சிக்கோடு 

தள்ளாடூ சில்லுருளி 

ஊால்பு கொள்ளிவாயு காணி 

மரம் 

மரப்பூண் 

மரப்பாவுநன் 

மர.த்திருகு 
மரசாரம் 

மரங்கடைதல் 

மரக்கட்டை பாவுதல் 

மரப்பலகைக் குழாய் 

ஊல்வு எஞ்சின் 

கம்பளிமெத்து 

வேலை 

வேலை வன்மையாக்கம் 

செய்படுதகவு 

வேலைசெய்தல், 

வேலைசெய்யும் பட்டடைக்கட்டை 

வேலைசெய் கொட்டு 

வேலைசெய் வளை



Working bed 

chamber 

cylinder 

depth 

ஞ் door 

drawing 

gear 

load 

nut 

pressure 

shaft 

stress 

Workshop microscope 

Worm 

gearing 

conveyor 

wheel 

Worsted pad 

Wracking force 

Wrench 

Wrinkling .. 

strain 

Wrist ன 

plate. . 

Wrought aluminium alloy . 

iron 

Wrought-iron casting 

Wrought-iron pipe 

Wrought-iron plate 

Wrought-iron pulley 

X 

X-ray 

crystallography 

Xanthate .. 

Xylonite 
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வேலைத்தளம் 

வேலை அறை 

வேலைச் சிலின்டர் 

வேலைசெய்யாழம் 

வேலைக்கதவு 

வேலைசெய் விபரப்படம் 

வேலைசெய் இயர் 

வேலைசெய் சுமை 

வேஃலைசெய் சுரை 

வேலைசெய் அமுக்கம் 

வேலைசெய் சுரங்கவழி 

வேலைசெய் தகைப்பு 

தொழிற்சாலை நுணுக்குக்காட்டி 

சர்ப்பம், நெளி 

சர்ப்பக் இயர் 

சர்ப்பக் கொண்டுசெல்லி 

சர்ப்பச்சில்லு, நெளிசில் 

கம்பளி மெத்து 

குலைக்கும் விசை 

முறுக்கலி 

சுருங்குதல் 

சுருங்கல் விகாரம் 

மணிக்கட்டு 

மணிக்கட்டூத் தகடு 

உருக்கொடுத்த அலுமினியக் கலப்பு 
லோகம் 

தேனிரும்பு 

தேனிரும்பு வார்ப்புக் 

தேனிரும்புக் குழாய் 

தேனிரும்புத் தகடு 
தேனிரும்புக் கப்பி 

%--கதர் 

20 கதிர்ப்பளிங்கு வரைபியல் 

சந்தேற்று 
சைலோனைற்று
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௫ 

Yacht - 

“Y ” alloy 

Yard 

trap -. 

traveller (crane) 

Yarn 

Yellow 

bath 

brass 

metal 

Yield 

point 

stress 

Yielding prop 

Y-lever 

Yoke 

Young’s modulus 

Z 

Zero 

Zigzag-riveting 

Zine 

box .. 

white 

alluminium alloys 

Zirconia 

Zone 

of saturation 

Zyglo crack detector 

ப்ட்கு 
“537 கலப்புலோகம் 

யார், சாலை 

சாலைப் பொறி 

சாலைப்பயணி (இரேன்) 

ஹூல் 

மஞ்சள் 

மஞ்சள் தொட்டி 

மஞ்சட் மித்தளை 

மஞ்சலுலோகம் 

விளைவு, இளகல் 

இளகுநிலை 
இளகு தகைப்பு 
ஈயும் முண்டு 

Y—Opiby 
நுகம் ' 

யங்கன் மட்டு 

பூச்சியம், சூனியம் 

கோணற்றறைவு, குறுக்குமறுக்குத் 
BEND , 

சிங்கு 

சிங்குத் தொட்டி 
சிங்கு வெள்ளை 

சிங்கு அலுமினியக் கலப்புலோகம் 

சேக்கோனியா 

வலயங்கள் 

நிரம்பல் வலயம், செறிவுவலயம் 

சைகளோ வெடிப்புக்காணி
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