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பதிப்புரை 
மேல நீலித நல்லூர் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் கலைக் 

கல்லூரியின் மேனாள் தமிழ்ப் பேராசிரியர், புலமை வேங்கடாசலம் அவர்கள் 

இந்தப் பயனுள்ள ஆட்சி சொற்கள் அகராதியைத் தயாரித்துள்ளார். 

அவர் தமது முன்னுரையில் கூறுகிறார்: 

“தமிழகத்தில் தமிழ்தான் ஆட்சிஎமாழி; அதனால் தமிழக அரசின் 
'அலுவலகங்கள் அனைத்திலும் தமிழிலேயே கோப்புகள் எழுதியாக 

வேண்டும். எனினும், தமிழக அரசின் அலுவலகங்களில் சில இன்னமும் 

தமிழை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தாது கிருக்கிறது. 

வட தாட்டிலிருந்து தமிழ்நாட்டீற்கு வந்து பணியாற்றும் சில ஐ. ஏ. எஸ். 
அதிகாரிகள் அழுகாகத் தமிஸ்ரில் எழுதவும் பேசவும் செய்யும்போது நம்மவர்கள் 

மட்டும் ஆங்கிலத்தில் பேசுவதை ஒரு கெளரவமாக கருதுவதாக அவர் 

வருத்தப்படுகீறார். 

் கேரளா, ஆந்திரா மாநில அரசு அலுவலகங்களில் அவர்களது மொழிச் 

சொற்களே பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அங்கைல்லாம் பட்டப்படிப்புக்கு 

தாய்மாபியே பயன்படுத்தப்படுகிறது. தசிழகத்தில் அத்தகைய கல்லூரிகள் 

அதிகம் இல்லை. ஆங்கில மொழியை கற்றுக்கொள்ள நினைப்பது சரியே. 
ஆணால் தமது மொழிக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட வேண்டியது அவசியம். 

தமிழ்மொழி செம்மொழியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நீதீத் துறையிலும் 

தமிழ்மாழியை பயன்படுத்துவது என்பதைக் கொள்கை அளவில் நீதீபதீகளும் 

ஒப்புக்-காண்டுள்ளனர். தமிழக அரசு அனுவலகைங்களில் தமிழ் ஆட்சி 
சொற்கள்தான் கோப்புகளில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் 
இந்த அகராதி தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. அரசு முடிவுகளும் தமிழில் 
அறிவிக்கப்பட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் சாமான்ய மக்கள் அரசின் 

கொள்கைகள், முடிவுகள் மற்றும் அரசின் செயல்பாடுகளையும் புரிந்துகொள்ள 
மூடியும். அவர்களும் அரசுக்கு அனுப்பும் தங்கள் மனுக்களில் இச் ௨சாற்களை 

பயன்படூத்த முடியும். 

நடைமுறைக்குத் தேவைப்படும் எல்லா ஆங்கிலச் சொற்களுக்கும் 

பொருத்தமான தமிழ்ப் பதங்கள் கந்த அகராதியில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

ஆசிரியர் குறிப்பிட்டுள்ளதுபோல, இந்த நூல் அரசு அலுவகைங்களுக்கு 

மட்டுமல்லாது, அனைவருக்கும் பயன்படும். 

காலத்திற்கு ஏற்ற இந்த நாலை சிறப்பாகத் தயாரித்துள்ள ஆசிரியர் 

பாராட்டுக்குரியவர். இதை வெளியிட எமக்கு வாய்ப்பளித்ததற்கு அவருக்கு 

எமது உளமார்ந்த நன்றி. 

-பதிப்பசுத்தார்



முண்ணுரை 

தமிழகத்தில் தமிழ்தான் ஆட்சிமொழி: அதனால் தமிழக 
அரசின் அலுவலகங்கள் அனைத்திலும் தமிழிலேயே கோப்புகளை 
எழுதியாக வேண்டும். எனினும் தமிழக அரசின் அலுவலகங்களில் 

சில இன்னமும் தமிழை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தா 

திருக்கிறது. தமிழக அரசின் அலுவலக நடைமுறைகளுக்கு நன்கு 
பயன்படும் வகையில் ஆட்சிச் சொற்கள் அகராதி என்னும் இந்த 

அகராதியைத் திறம்படப் படைத்திருக்கிறேன். 

வடநாட்டிலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து பணியாற்றும் சில 
ஐ. ஏ. எஸ்., ஐ. பி. எஸ் அதிகாரிகள் அழகாக தமிழில் எழுதவும் 
பேசவும் செய்யும்போது நம்மவர்கள் மட்டும் ஆங்கிலத்தில் பேசவும் 

எழுதவும் செய்தால்தான் அறிவாளிகள் என்று மதிப்பார்கள் என்ற 
போலி மரியாதைக்காக ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் பேசவும் 
எழுதவும் செய்கிறார்கள். இதிலெல்லாம் இன்னொரு வேடிக்கை . 
என்னவென்றால், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தர்களாக 

நியமிக்கப்படுபவர்கள்கூட ஆங்கிலத்தில் பேசுவதைத்தான் 
பெருமையாகக் கருதுகிறார்கள். இவர்கள் எப்படித் தமிழை 
வளர்க்க முடியும்? 

இந்த நூல் அரசு அலுவலர்களுக்கு மட்டுமல்லாது 
அனைவருக்கும் பயன்படும் வகையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதன்கண் குறைகள் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. அப்படி 
ஏதாவது இருந்தால் அதை எழுதி அனுப்ப வேண்டுகிறேன். அடூத்த 
பதிப்பில் சரிசெய்யப்படும். ் 

இங்ஙனம் 

23/15, பூக்கார இரண்டாம் தெரு.. 
தஞ்சாவூர்-612 001 

தொலைபேசி எண் : 236554 

செல் எண் : 9362852769 

புலமை வேங்கடாசலம்
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புலமை வேங்கடாசலம், எம்.ஏ., பி.எல்.



ஆட்சிச் சாற்கள் அகராதி 
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[A] 

Abandonment of Revenue வருவாயைக் கைவிடுதல் 
Abatement of charges செலவுக் குறைப்பு : கட்டணக் குறைப்பு ; 

கட்டணத் தள்ளுபடி 

Abbreviation சுருக்கம் ; சுருக்கக் குறியீடு 
Abkari shop மதுக்கடை 
Abridged Edition சுருக்கப் பதிப்பு' 
Abridged Report சுருக்க அறிக்கை 
Absentee statement 

Abstract of Accounts 

Abstract Statement 

‘Academic Course 
Academician 
Academy of Tamil Culture 
Accepted and countersigned 
Accident Insurance 
Accident Reverse fund 

வராதவர் விவர அறிக்கை 

கணக்குகளின் சுருக்கக் குறிப்பு 

சுருக்கப் பட்ட்யல் : சுருக்க அறிக்கை . 

செயல்முறை சாறாக் கல்வி 

கலைக் கழக உறுப்பினர் 

தமிழ்ப் பண்பாட்டுக் கழகம் 

ஏற்று மேலாப்பமிடப்பட்டது 
விபத்து ஈட்டுறுதி 

எதீர்பாரா நிகழ்வுகளுக்கான ஒதுக்கீட்டு 

நீதி // காப்பு நிதி 
இடவசதிக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் 

இடவசதி ஆய்வாளர் 

Accommodation Controller 
Accommodation Inspector 
Accommodation Deputy 

Tahsilder கடவசதித் துணை வட்டாட்சியர் - 
Account கணக்கு ; விவரம் ; கணிப்பு ; மதிப்பீடு 
Accountancy "கணக்கியல் 
Accountant © General 
Accounts Supéri ntendent 
Accounting” 
Accounting procedure 
Accounting year. 

மரநிலக் -கணக்காய்வுத் தலைவர் 

கணக்குக் கண்காணிப்பாளர் 
் கணக்கு வைப்பு 

கணக்கு வைப்பு முறை 
ணிக்கு வைப்பிற்குரிய ஆண்டு :. 

கணக்கு ஆண்டு 
Accounts Officer கணக்கு அலுவலர்



Acid 

Acid test 

Acknowledgement 

Acknowledgement card 
Acquittance register 

Acquittance Roll 

Acting personnel 

Action Committee, . 

Action group 

Actual Balance 

Actual Expenditure 

Actual Journey time 

Actually transported 
Actual Receipt 

Additional Consulting 

Engineer 
Additional Rent Controller 

Additional fee 

Additional security 
Additional taxation 
Addressee 

Adequate knowledge of Tamil 
Adhoc Committee 

Adhoc grant . 
Adhoc rules ; 

Adjourn Sine Die 

Adjournment motion 

Adjusting Heads 
Adjustment Bill 

Adjustment register 
Administration Report 

Administrative Authority 
Administrative Cantrol 

ஆட்சிச் சொற்கள் அகராகி AY 

அமிலம். ; காடிப்பொருள் 

கடூந்தேர்வு 
ஒப்புகை 

ஒப்புகை அட்டை 

பற்றொப்பப் பதிவேடு 

பற்றொப்பப் பட்டியல் 

மாற்றாள் முறைப் பணியாளர் 

நடவடிக்கைக் குழு 

உள்ளபடியான இருப்பு 

உள்ளபடியான செலவு 

உள்ளபடியான பயண நேரம் 

உள்ளபடியாகக் கொண்டு எசன்ற 

உள்ளபடியான வரவு 

கலந்தறி கூடுதல் பொறியாளர் 
வாடகைக் கட்டுப்பாட்டு இணை 

அலுவலர் 

கூடுதல் கட்டணம் 

கூடுதல் பிணை 

கூடுதல் வரிவிதிப்பு 

முகவரியாளர் ; பெறுநர் 

போதிய தமிழ் அறிவு 

தனிக் குழு ; நீயமனக்குமு 

தனி மானியம் 

தற்காலிக விதிகள் 

நாள் குறியாமல் ஒத்திவை ; 

நாள் குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்தல் 

ஒத்திவைப்புக் கோரிக்கை : 

ஓத்தி வைப்புத் தீர்மானம் 

சரிக்கட்டும் தலைப்புகள் 
சரிக்கட்டல் பட்டி 

சரிக்கட்டல் பதிவேடு 
ஆட்சி அறிக்கை 

ஆட்சி அதிகாரி, சூட்சி ஆணைக்குழு 

ஆட்சிக் கட்டுப்பாடு 

வ்
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Administrative Expenses ஆட்சிச் செலவுகள் 

Administrative Glossary 

Administrative Head 

Administrative Intelligence 

Administrative Officer 

Administrative Powers 

Administrative Sanction 
Administrative Section or Wing 
Administrator 

Administrator - Genera] 

Admissible allowances 

Admission Register 

Adult Education 

Adulteration _ 
Adult Franchise 

Adult Population 

Advance Collection 

Advance copy 

Advance Register 

Adverse Remarks 

Advertised Vacancies 

Advertisement 

Advice 

Advice slip 

Adviser 

Advisory 

Advisory Board 
- Advisory Committee 
Advisory Memo 

Advisory Water 
Aerial Encroachment 
Aerial Photographing 

Aerial Spray 

Aerial Servey 

ஆட்சிச் சொல் அகரமுதலி, ஆட்சிச் 

சொல்லகராதி 

ஆட்சித் தலைவர் 

ஆட்சி நுண்ணறிவு . 
ஆட்சி அலுவலர் 

ஆட்சி அதிகாரங்கள் 

ஆட்சி முறை ஒப்பளிப்பு 

ஆட்சிமுறைப் பிரிவு அல்லது பகுதி 

். ஆட்சியர் 

பேராட்சியர் 

உரிய படிகள் 

சேர்க்கைப் பதிவேடு 

முதியோர் கல்வி 

கலப்பு ; கலப்படம் 

வயது வந்தவர் வாக்குரிமை 

வயது வந்தோர் தொகை 

முன் தண்டல் 

முன் படி ; முன் நகல் 

முன்பணப் பதிவேடு 

குறைக் குறிப்புரைகள் 

விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட காலியிடங்கள் 

விளம்பரம் 

அறிவுரை ; நல்லுரை 

அறிவிப்புச் சீட்ட ் 

அறிவுரையாளர் ; கருத்துரையாளர் 

அறிவுரை கூறுகிற ; அறிவுரை அடங்கிய 

அறிவுரைக் குழுமம் 

அறிவுரைக் குழு 

அறிவுரைக் குறிப்பு 
காற்றூட்டப்பட்ட நீர் 

வான் வெளி வரைகடப்பு 

- வானவவளியிலிருந்து நீழற்படமெடுத்தல் 
வானூர்தி மூலம் எதளிப்பு 

வானூார்தீ மூலம் ஆய்வ



Aerodrome 

Aerogram 

Aerometer 

_ Aeronautical Education and 
Training 

Aeronautics 

Aeroplane 

Affiliated 

Affiliation fee 

After-care Home 
Afternoon (P.M.) 
Agency 
Agent 

Agent General 
Aggregate value 
Agreed Pattern of Staff 

Agreement and contract 

Agreement Bond 

Agreement with Government 

Agricultural Assistant 
Agricultural Calendar 

Agricultural College 
Agricultural Credit Society 
Agricultural Demonstration 
Agricultural Depot 
Agricultural Economics 
Agricultural Experiments 
Agricultural Implements 
Agricultural Income 
Agricultural Income Tax Officer - 

Agricultural Journa) 

Agricultural Labour 
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வானூர்த நிலையம் ; வானூர்தித் தளம்; 
விமான நிலையம் 

கம்பில்லாத் தந்தீச் செய்தீ ; வானூர்தி வழி 

அஞ்சல் 

காற்று அளவி 

வானூர்தி இயல் கல்வியும் பயிற்சியும் 

வானூர்தி கயல் ; வாணூர்திக் கலை 

வானூர்தி 

கணைக்கப்எபற்ற : சேர்க்கப்பற்ற 

இணைப்புக் கட்டணம் 

பிற்காப்பகம் 

பிற்பகல் (fu) 

முகவர் நிலை 

முகவர் 

தலைமை முகவர் 

மொத்த மதிப்பு : தீரண்ட மதிப்பு 

கசைவளிக்கப் எபற்ற மாதிரிக்குரிய 

பணியாளர் தொகுதி 

உடன்படிக்கையும் ஒப்பந்தமும் 

உடன்படிக்கைப் பிணைமுறி 

அரசுடன் இணக்கம் : அரசுடன் 

உடன்படிக்கை. 

வேளாண்மை உதவியாளர் 

வேளாண் விவர அட்டவணை 

வேளாண் கல்லூரி 

வேளாண் கடன் வழங்கும் சங்கம் 

வேளாண் செயல்முறை விளக்கம் 

வேளாண் கிடங்கு 

வேளாண் பொருளியல் 

வேளாண் ஆராய்வுகள் 

வேளாண் கருவிகள் 

அவளாண் வருமானம் 

வேளாண்மை வருமானவரி அலுவலர் 

வேளாண் ௫சய்தீயிதழ் 

வேளாண் தொழிலாளர்
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Agricultural Loans 
Agricultural Marketing Society 

Agricultural Operations 

Agricultural Produce 
Agricultural Refinance . 

Corporation 
- Agricuitural Society 
Agricultural Statistics 

Agricultural Year ; 
Agriculturists Debt Relief | 

Aide-De-Camp 
Aided School 

Aims and Objects 
_ Air Borne Disease 
Air Borne Trade 

Air Brake 

Air Condition 

Air Craft 

Air Field 

Air Force 

Air Hostess 

Air Mail 

Air Pollution 

Air Port 

Air Raid 

Airways 
Alarm Clock 

Alarming Report 

Album 

வேளாண் கடன்கள் 

வேளாண் விளைபொருள் விற்பனைச் 

சங்கம் 

வேளாண் செயற்பாடுகள் ; வேளாண் 

செயல்கள் 

வேளாண் விளைபொருள் 

வேளாண் மறுநிீதியுதவிக் கழகம் 

வேளாண் சங்கம் 

வேளாண் புள்ளி விவரம் 

வேளாண் ஆண்டு ; விவசாய ஆண்டு 

உழவர் கடன் தணிப்பு ; உழவர் கடன் 

இடருதவி 

ஆளுநருடைய மய்காப்பாளர் 

உதவிபெறும் பள்ளி 
நோக்கங்களும் குறிக்கோள்களும். 
காற்றால் பரவும் நோய் 

வான் வழி வணிகம் 

காற்று நீறுத்தி ; காற்றுத் தடை 
காற்றுப் பதனம் ; குளிரூட்டல் ;. 

குளிரூட்டப்பட்டது 

வானூர்தி 

வானூர்தி நிலையம் 

வான்படை 

வானூர்தீப் பணிப்பெண் ; 

். விமானப் பணிப்பண் 

வானஞ்சல் ் 

காற்றுத் தூய்மைக் கேர 

வானூர்தி நிலையம் ; வானூர்தீத் தளம்: 

விமான நீலையம் 

வான்வழித் தாக்குதல் 
வான்வழி 

விஸிப்பதிர்வாவிக் கடிகாரம் ; 

தூக்கத்திலிருந்து எழுப்பும் கடிகாரம் 

அச்சந்தரும் அறிக்கை ; 
கவலைக்கிடமான அறிக்கை : 

தீரட்டூ வைப்பேரு; நீழற்படத் தொகுப்பேடு



Alcohol 

Alcohol Industry 

A letter to this effect 
Algebra 

Alienable Right 

Alienation of land 

Alienation of Revenue 

Align 

Alignment 
Alimony 

Allegation 

Alleged Right 

Allied Trade 

Allied Trade Instructor 
All India level 

All India Service 

Allocation of Fund 

Allocation of Seat 

Allopathy 

Allotment Register 

Allowance 
Alms House 

Alphabetical List’ 

Alphabetical Order 

Alpha System of filing 

Alteration Memo 
Alternative Charge 

Alternative Occupation 
Alternative Vote 

A.M. 
Amateur 

SLAF Genpact அகராதி -CA 

வெறியம் ; மதுச்சத்து ; போதைநீர் ; 

சாராயம் 

- மதுச்சத்துத் தொழில் 
இவ்வகையான ஒரு கடிதம் 

குறிக்கணக்கியல் 

உடைமை மாற்றத்தக்க உரிமை ; 

கைமாற்றத்தக்க உரிமை 

நில உரிமை மாற்றல் 

நிவைரி நீக்கம் 

வரிசைப்படுத்து ; ஒழுங்குபடூத்து 
இயைவுநிலை : ஒப்புதல் 

வாழ்க்கைப்படி : சீவனாம்சம் 

சாட்டுரை ; குறை கூறல் 

சொல்லப்படுகின்ற உரிமை ; 

குறிப்பிடப்படுகின்ற உரிமை 

தொடர்புடைய வணிகம் 

துணைத்தொழில் ஆசிரியர் 

அனைத்தீந்திய நீலை 

அனைத்திந்திய பணி 

நீதி ஒதுக்கீடு 
இட ஒதுக்கீடு 

ஆங்கில மருத்துவம் : எதீர்மறை 

மருத்துவம் 
பாங்கீட்டுப் பதிவேடு 

ule 
இரவலர் இல்லம் 
அகரமுதலிப் பட்டியல் : அகரவரிசைப் 

பட்டியல் 

- அகரமுதலான முறை 

அகரமுதலிக் கோப்பு முறை 

மாற்றக் குறிப்பு 
மாற்றுக் குற்றச்சாட்டூ 

மாற்றுத் தொழில் 

ஒற்றை மாற்று வாக்கு 
முற்பகல் 

் கலைத்சதாழில் சாராக் கலைஞன் 

7
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Ambassador 

Ambiguous 

Ambulance 

‘A’? Memo 

Amendment 

Amendment of Act 

Amicable 

Amnesty 

Analysis 
Analysis of Soil 
Analyst 

Analytical 
Ancestor 

Ancestral Property 
Ancient Document 

Ancient Historical 

Monuments and Records 

Ancient Monuments 

“Ancient Writings 
Ancillary industries 
Ancillary Units 
Animal Husbandry 
Animation 
Annals 

Annex 

Annexure 

Anniversary 
Anno Domini (A.D.) 
Announcement 

Annual Audit 

Annual Audit Objection 
Statement 

தூதர் ; தூதுவர் ; நாட்டின் பேராளர் 

தெளிவற்ற 
நோயாளர் ஊர்தி 

ஒப்படைக் குறிப்பு 

திருத்தம் | 

சட்டத் திருத்தம் 
நட்பிணக்கமான 

பொது மன்னிப்பு 

பகுப்பு ; பகுப்பாய்வு 

மண் பகுப்பாய்வு 

பகுப்பாயநர் ; பகுப்பாய்வாளர் 

பகுப்பாய்வு சார்ந்த 

முன்னோன் ; மூதாதை 

மூதாதையர் வழிச்சொத்து 

தொல்லேடூ ; தொல்லாவணம் ; 

பழைய ஆவணம்; பழைய பத்தீரம் 

பண்டைய வரலாற்று நினைவுச் 

சின்னங்களும் பதிவுருக்களும் 

பதிவேடுகளும் . 

பண்டைய நீனைவுச் சின்னங்கள் ; 

புராதன நினைவுச் சின்னங்கள் 

பண்டைய நூல்கள் 

துணைத் தொழில்கள் 

துணையலகுகள் ; துணைப் பிரிவுகள் 

கால்நடைப் பராமரிப்பு 

கஇயைவூட்டம் 

ஆண்டுக் குறிப்பு வரலாறு : வரலாற்றுப் 

பட்டியல் ; வரலாற்றுப் பதிவேடுகள் 

பின் சேர் : பிண் இணை 

பிற்சேர்க்கை ; பின் இணைப்பு 

ஆண்டு விழா ; ஆண்டூ நிறைவு 
கஇயேசுவுக்குப் பின் (தி.பி.) 

பொது அறிவிப்பு 

ஆண்டுத் தணிக்கை 

ஆண்டுத் தணிக்கை மறுப்புரைப் 

பட்டியல்



Annual Balance Sheet 

Annual Establishment List 

Annual Establishment Return 
Annual Financial Statement 

Annual increment 

Annual Objection Statement 

Annual Programme of work 

Annual Report 
Annuity Deposit 
Antedated cheque 

Ante Natal 
Antibiotic 
Anticipated Revenue 
Anti-Clockwise 

Apex 
Apology 
Appeal 

‘Appeal Against Acquittal 
Appeal petition 
Appeal suit 

Appearances 
Appellant 

Appellate 

Appellate Authority 

Appellate Jurisdiction 

Appellate Tribunal 
Application for Licence 
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ஆண்டு, கிருப்பு நீலைக் குறிப்பு ; ஆண்டு 
ஐந்தொகைக் குறிப்பு 

பணியாளர் ஆண்டுப் பட்டியல் 

பணியாளர் ஆண்டு விவர அறிக்கை 

ஆண்டு நீதிநிலை அறிக்கை 

ஆண்டுக்கான ஊதிய உயர்வு 

ஆண்டுத் தணிக்கை மறுப்புரைப் 

பட்டியல் 

ஆண்டுக்கான வேலைத் தீட்டம் 

ஆண்டறிக்கை 

ஆண்டு வைப்புத் ததாகை 

முன்னாளிட்ட காசோலை ; 

முன் தேதியிட்ட காசோலை ' 

பேறுகாலத்திற்கு முந்திய 
நோய் நுண் உயிர்க்கொல்லி 

எதிர்பார்க்கும் வருவாய் 

இடஞ் சுழித்த 
மேல் நுனி ; உச்சி ; தலைமை 

மன்னிப்பு ் 

மேல் முறையீடு ; மேல் வழக்காடு ; 
வேண்டுகோள் விடு 

விடூவித்தலுக்கு எதீரான மேல் முறைய்டூ 

மேல்முறையீட்டு மனு 

உரிமையியல் மேல் முறையீட்டூ வழக்கு 

தோற்றம் ; வருகை தரல் 

மேல் முறையீட்டாளர் ; மேல் வழக்காடி ; 

மேல் முறையீடு தொடர்பான 

மேல் முறையீட்டுக்குரிய ; மேல் 

முறையீடு தொடர்பான 

மேல்முறையீட்டதீகாரி ; மேல் 

முறையீட்டு ஆணைக்குழு 
மேல் முறையீட்டு ஆட்சி வரம்பு : . 

மேல்முறையீட்டு ஆள்வரை ; மேல் 

மூறையீட்டூ அதிகாரவரம்பு 

மேல்முறையீட்டூத் தீர்ப்பாயம் 

உரிம விண்ணப்பம்
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Application form .... விண்ணப்பப் படிவம் 
Applied Nutrition Programme செயல்முறை ஊட்ட உணவுத் தீட்டம் 
Applied Science செயல்முறை அறிவியல் 
Appointed by transfer WApMerd Sioisssauhm 
Appointment . நியமனம் ; பணியில் அமர்த்தல் 
Appointment Committee நியமனக் குழு 
Appointment Order நியமன ஆணை 
Appraise மதிப்பீடு ; கணித்துக்கூறு . 
Appraiser | மதிப்பீட்டாளர் 
Apprehend கைப்பற்று : உணர் : ஐயுற்று அஞ்சு 
Apprentice தொழில் பழகுநர் 
Apprenticeship “தொழில் பழகு பருவம் 
Approval ஏற்பு: ஒப்பூதல் ; அங்கீகாரம் 
Approval probationer தகுதிகாண் பருவம் முடித்தவர் 
Approved Book ஏற்பளிக்கப்பட்ட நூல் ; 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நூல் 
. Approved candidate ஏற்பளிக்கப் பற்ற வேட்பாளர் : 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட வேட்பாளர் 
Approved List ஏற்பளிக்கப் பற்ற பட்டியல் ; 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பட்டியல் 
Approved Probationer _ தகுதி காணப் பெற்றவர் 
Approved Schoo] ஏற்பளிக்கப்பெற்ற பள்ளி ; சீர்திருத்தப் 

பள்ளி ் , Approver குற்றம் ஒப்பிய சான்றுரைஞர் ; 
குற்றமேற்ற சாட்சி ் 
குற்றம் ஒப்பியவர் சான்று ; குற்றத்தை 
ஒப்புக்கொண்டவரின் சாட்சியம். 

Approver’s Evidence 

Aptitue Test உளச் சார்புத் தேர்வு 
Arbitrator ... இசைவுத் தீர்வாளர் 
Arbitration இசைவுத் தீர்ப்பு 
Archaeological 
Archaeological remains ' 
Archaeological site 

தொல்பொருள் இயல் சார்ந்த 
தொல்பொருள் அழிபாட்டுச் சின்னம் 
தொல்பொருளியல் துறையினர் Silay 
செய்வதற்கான இடம் 
தொல்பொருள் இடங்களும்' ' 
சின்னங்களும்  ' 

Archaeological sites and 
Remains



Archaeologist 
Architect 

Architecture 

Architecture and structural 

Engineering 

Architectural_Assistant 

Architectural Draftsman - 

Arithmatic 

Armament 

Armed Force 

Armed Reserve Police 

Armoury 
Arms Act 

Arms and Ammunition 
Arms Licence 

Arrack 

Arrangment 

' Arrear 

Arrear Bill 

Arrear Claim 

Arrear Collection 

Arrear List 

Arrears of Pay 

Arrears of Pension 

Arrest and Detention 

Arrest Warrant 

Artest without warrant 

Art Gallery 

Article of constitution 

Articles of Association 
Articles of Peace 

Articles of War . 

Artisan inams 
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தொல்பொருள் அறிஞர் 

கட்டடக் கலைஞர் 

கட்டடக் கலை 

கட்டடக் கலையும் அமைப்புப் - 

பொறியியலும் 

கட்டடக் கலை உதவியாளர் -: 

கட்டடக்கலை வரைவாளர் 

தண் கணக்கு 

போர்த் தளவாடங்கள் 

ஆயுதப் படை 

ஆயுதச் சேமப் படைக் காவலர் 

படைக்கலக் கொட்டில் 

படைக்கலச் சட்டம் 

போர்க்கருவிகளும் தளவாடங்களும் 

படைக்கல உரிமம் 

சாராயம் 

குற்றஞ் சாட்டுதல் 
- நிலுவை 

நினுவைப்பட்டி -- 

நீலுவைக் கோரிக்கை 

நீலுவைத் தண்டல் 

நிலுவைப் பட்டியல் 

சம்பள நிலுவை 

ஓய்வூதிய நீலுவை 
கைது செய்து காப்பில் வைத்தல் 

கைது செய்வதறகான பற்றாணை; 

கைது செய்வதற்கான கட்டளை 

பற்றாணையில்லாக் கைது : 

கட்டளையில்லாக் கைது 

கலைக்கூடம் 

அரசமைப்புச் சட்டப்பிரிவு 

சங்க அமைப்பு விதிகள் 

அமைதிக்கான ஒப்பந்த விதீகள் 

போர் விதிகள் ் 

கைவினைஞர் மானியம்
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Artisans and Agriculturists 
Artist Modeller 

Arts and Crafts 

Arts College 

As a matter of fact 

As a matter of policy 

As a matter of principle. 
As and when required 

As applicable to him 
As a rule 

As a Special case 

As contemplated in 

Government Order 
Assembling 

Assembly Constituency 
Assembly language 
Assent to Bill 

Assessee 

Assessing Authority 

Assessment of Tax 
Assessment Order 
Assessment Year 

Assessor 

Assets and Liabilities 
Assignee | 

Assignment 
Assignor 
Assistant Agricultural Income 
Tax Officer 

Assistant Commissioner of 
. Agricultural Income Tax 

பி புலமை வேங்கடாசலம் 

கைவினைஞரும் உழவரும் ' 

மாதீரியமைப்புக் கலைஞர் 

கலைகளும் கைத்தொழில்களும் 

கலைக் கல்லூரி 

உள்ளபடியாக 

கோட்பாட்டின்படி 

கொள்கையின்படி 

தேவைப்பட்டபோதெல்லாம் 
அவருக்குப் பொருந்துமாறு 

பொதுவாக ; வழக்கமாக 

தனர் நேர்வாக 

அழிசாணையின் கருத்துப்படி 

தொகுத்தல் ; இணைத்தல் 

சட்டப் பேரவைத் தொகுதி 

தொகுப்புசமாழி 

சட்ட வரைவிற்கு இசைவு : 

சட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்தல் 
வரிவிதிப்புக்குரியவர் 

வரிவிதிப்பு அதிகாரி ; வரிவிதிப்பு 

ஆ ணைக்குமு 

வரி மதிப்பீடு 

வரி விதிப்பு ஆணை 

வரி விதிப்பு ஆண்டு 

வரி விதிப்பவர் ; மதிப்பிடுபவர் 

உடைமைகளும் கடப்பாடுகளும் 

ஒப்படை பெற்றவர் : உரிமை மாற்றம் 

பெற்றவர் ; ஒதுக்கீடு பெற்றவர் 

ஒப்படைப்பு : உரிமை மாற்றல் ; ஒதுக்கல் 

உரிமை மாற்றுநர் : ஒப்படை செய்பவர் 

வேளாண்மை வருமானவரி உதவி 

அலுவலர் 

வேளாண்மை வருமானவரி உதவி 

ஆணையர்
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Assistant Electrical Inspector உதவி மின் ஆய்வாளர் 
Assistant Engineer 
(Monuments) 

Assistant Professor 
Assumption of charge 

_As the case may be 
Asylum 

. Athlete 

உதவிப் பொறியாளர் (வரலாற்றுச் 

சின்னங்கள்) 

துணைப் பேராசிரியர் 

பொறுப்பு ஏற்றல் 
நேர்வுக்கேற்ப ; நிலைக்கேற்ப 

காப்பகம் : புகலிடம் 

உடற்பயிற்சிப் போட்டியாளர் 

Attachment before Judgement $riys@qperr uppiens 
Attendance Register 
Attest 

Attestation 

At the best 

At the instance of 

At the Most 

At the same time 

At the rate of 

Auction 

Auctionere 

Auction Purchaser 

Audience Chamber 
Audio Recording 
Audience Hall 

Audio - Visual Aids 

Audio - Visual Education 

Audio - Visual Equipment 
Audit 

Audit Certificate 

Audit Clerk 

Audit Fees . 

Audit Intimation 

Audit Notes 

Audit Objections 

Audit Officer 

Auditor 

வருகைப் பதிவேடு 

சான்றொப்பமிடு 

சான்றொப்பம் 

மிகச் சிறந்த 

வேண்டியபடி ; வேண்டுகோளின்படி 

மிக உயர்ந்த அளவு 

அதே சமயம் 

வீதப்படி 

ஏலம் 

ஏலமிடுபவர் 

ஏலம் எடுப்பவர் 

பேட்டி அறை 

ஒலிப் பதிவு 
காணல் கூடம் ; பார்வையாளர் கூடம் 

ஒலி - ஒளி துணைகக் கலங்கள் 

ஒலி - ஒளிக் கல்வி 

ஒலி - ஒளித் தளவாடம் 

தணிக்கை : தணிக்கை செய் 

தணிக்கைச் சான்றிதழ் 

தணிக்கை எழுத்தர் 

தணிக்கைக் கட்டணம் 

தணிக்கை அறிவிப்பு 

தணக்கைக் குறிப்புகள் 

தணிக்கை மறுப்புரைகள் 

. தணிக்கை அலுவலர் 

தணிக்கையர்
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Auditor - General 

Auditorium 

Auditor’s Certificate 

Audit Register 

Audit Report 
Audit Slip 

Authenticate 

Authorisation 

Authorisation Letter 
Authorisation Slip 

Authorise 

Authorised Capital 
Authorised Dealer 
Authorised Edition 
Authorised Forms 
Authorised person 
Authorised Representative 

Authorised Version 

Authoritative 

Authority 

Autobiography 
Autocracy 

Automatic Signal 
Auto Rickshaw 
Average Daily Attendance 
Average Emoluments 

Average Pay 
Avoidable expenditure 
Await 

(இந்திய அரசுத்) தணிக்கைத் தலைமை 

அலுவலர் . 

அவைக் கூடம் : கலைக்கூடம் : அரங்கம் 

தணிக்கையர் சான்றிதழ் 

தணிக்கைப் பதிவேடு 

தணிக்கை அறிக்கை 

தணிக்கைகச் சீட்டு 

நழ்பத்தக்கதாக்கு : ஆக்க உரிமைச் 

சான்றளி ; ஆதார பூர்வமாக்கு 

அதிகாரம் வழங்குதல் ; உரிமை 

வழங்கல் 

அதிகார அளிப்புக் கடிதம் 

அதிகாரமளிப்புச் சீட்டு ; உரிமை அளிப்புச் 

சீட்ட , 

அதிகாரம் அளி ; உரிமை அளி 

அனுமதிக்கப்பட்ட மூலதனம் 

அனுமதிக்கப்பட்ட வணிகர் 

ஒப்பிய பதிப்பு 

ஒப்பிய படிவங்கள் 

அதிகாரம் எபற்றவர் ; உரிமை பெற்றவர் 

அதிகாரம் பெற்ற சார்பாளர் ; உரிமை 

பெற்ற சார்பாளர் : அதிகாரம்பெற்ற பிரதிநிதி ' 

ஒப்பிய கருத்து :ஒப்பிய கூற்று 

அதிகாரம் பெற்ற : தகுதியுடைய 

அதிகாரம் ; அதிகாரி ; ஆணைக்குழு ; . 

மேற்கோள் ; 

அடிப்படை 

தன் வரலாறு ; சுயசரிதை 
வல்லாட்சி 

தானியங்கு கட்டளைக் குறியீடு 
தானியங்கி மூவுருளி உந்து 

சராசரி நாள் வருகை 

சராசரி ஊதியம் 

சராசரி சம்பளம் 

தவிர்க்கக்கூடிய செலவினம் 

காத்திரு : எதிர்பார்த்திரு



Award of Black Mark 

Award of Certificate 

Award of Red Entry 

Ayacut 

Ayah 

Ayurvedic System 

Backspace 

Backup copy 

Bacteriology 

Bad Debt 

Bad Debt fund 

Bad Debt Reserve - 

Badge 

Balance as his credit 

Balanced Budget 

Ballot Box 

Ballot paper 

Bandage 

Banian 

Bank Deposit 

Bank Draft 

Bank Notes . 

Banner Headline 

Banqueting hall 
Baptism 

Barbed wire 

Bar code 

Bar Council 

Barracks 
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பிழைக் குறியீடு அளித்தல் 

சான்றிதழ் வழங்கல் 

திறமைக் குறியீடு வழங்கல் 

ஆயக்கட்டு ; பாசனப் பரப்பு 

பணிப்பெண் : டயா 

ஆயுர்வேத மருத்துவமுறை 

[8] 

பின் நகர்வு 

காப்பு நகல் 

நுண்மவியல் 

வாராக் கடன் 

வாராக் கடன் நீதி 

வாராக் கடனுக்கான ஒதுக்கீடு 

குறியீட்டுச் சின்னம் 

அவரது கணக்கில் உள்ள இருப்பு 

சமநீலை வரவு செலவுத் திட்டம் 

வாக்குப் பெட்டி 

வாக்குச் சீட்டு 

கட்டுத் துணி : துணிப்பட்டை 

உள்ளங்கி 

வங்கி வைப்புத் தொகை ; வங்கி திருப்பத் 

தொகை ' 

வங்கிப்பணக் கொடுப்பாணை 

வங்கிப் பணமுறி 

நாளிதழில் முழுநீளப் பேரைழுத்துத் 
தலைப்பு ் 

விருந்து மண்டபம் 

பெயரிடூ விமூ£ : திருக்கோயில் சமய 

நுழைவுச் சடங்கு 

வரிமுட் கம்பி ; வரிமுள் கம்பி 

பட்டைக் குறிமுறை 

வழக்குரைஞர் கழகம் : 

வழக்கறிஞர்கள் பெருமன்றம் - 

பாளையம் (படைக் குடியிருப்பு
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Basic Education 

Basic Servant 

Battalion 

Battle Field 

Belt Area 

Benefit Performance 
Benevolent Fund 

Betterment claim 

Betterment contribution - 

Betterment Levy 

Betting and Gambling 
Betting Tax 

Bid Amount 

Biennial Election 
Bilingual 

Bill 

Bill Collector 
Bill of cost 

Bill Register 
Bimonthly 
Binocular 
Bio-Chemistry 
Biogtaphy 
Biologist 
Biology 

Biophysics 
Bios 

Bird’s Eye View 
Birth Control 
Birth Mark 
Birth Pang 
Birth Rate 
Birth Right 
Bi-Weekly 
Bi-Weekly journal 

அடிப்படைக் கல்வி 

அலுவலக உதவியாளர் 

படைப்பிரிவு 

போர்க் களம் 

நகரைச் சூழ்ந்த பகுதி 
கொடை நீகழ்ச்சி 

நலநிதி 
மேம்பாட்டுக் கோரிக்கை ' 

மேம்பாட்டுப் பங்குத் எதாகை 
மேம்பாட்டு வறி 

பந்தயம் கட்டுதலும் கூதாடூதலும் 
பந்தய வரி 

ஏலத்தாகை 

ஈராண்டுக்கு ஒருமுறையான தேர்தல் 

இருமாழிக்குரிய 

சட்டமுன் வரைவு ; பட்டி ; விளம்பரச்சீட் 
வரித்தண்டலர் 

செலவுப் பட்டி ; விலை மதிப்புப்பட்டி 

பட்டிப் பதிவேடு 

மாதம் கீருமுறை 

இரட்டைத் தொலை நோக்காடி 

உயிர் வேதியல் 

வாழ்க்கை வரலாறு 

உயிரியலாளர் 

உயிரியல் 

உயிர் இயற்பியல் 

அடிப்படை உள்ளீடு / எவள்ளீடு 
மேல்நிலைக் காணல் 

பிறப்புக் கட்டுப்பாடு 

பிறவிக் குறி 

பேறுகால வலி 
பிறப்பு வீதம் 

பிறப்புரிமை 

இர வாரத்திற்கு ஒரு முறை 
வார கருமுறையிதழ் : இருவார 
ஒருமுறையிதழ் ்



Blue Print 

Blue Print Operator 

Board 

Board of Communication 

Boarding Grant 

Boarding Schoo] 

Board of Directors 
Board of Examiners 

Board of Management 

Board of Revenue 

Board of Secondary Education 

Board of Studies 

Boat Building Yard 

Boat Club 

Boat Hire Rate 
_ Boat House 

Boating and Shipping Rules 
Boat Race 

Bogus Entries 
Bonus — 

Book 

Book-Adjustment 

Books and Forms 

Books and Periodicals 

Books and Publications 

Book Balance 

Book Binding 
Book-Case 

Book-Debts 

Book-keeping 
Book let 

Book Post 

Book-Rack 

Book-Review 
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முதனிலை உருவரைப்படம் ; நிழற்பட 

அச்சுமுறை 

நீலவரைபடம் அச்செடுப்பவர் 

வாரியம் ; மன்றம் : குழுமம் ; பலகை ; 

கழகம் 

போக்குவரத்து வசதிக் கழகம் 

உணவக மானியம் 

உணவுகத்துடன் அமைந்த பள்ளி 

இயக்குநர் குழுமம் 

தேர்வாளர் குழுமம் 

மேலாண் குழுமம் 

வருவாய் வாரியம் 

இடைநிலைக் கல்விக் குழுமம் 

பாடத் திட்டக் குழுமம் 

படகு கட்டும் நீலையம் 

படகுக் குழாம் 

படகு வாடகை வீதம் 

படகு மனை ;: தோணித்துறை 

படகு மற்றும் கப்பலோட்டூம் விதீகள் 

படகுப் போட்டி 

போலிப் பதிவுகள் ; பொய்ப் பதிவுகள் 

மிகைச் சம்பளம்...) - 

புத்தகம் ; ஏடு : சுவடி 

கணக்கில் சரிக்கட்டல்... 

நூல்களும் படிவங்களும் 

நூல்களும் பருவ வெளியீடுகளும் 

நூல்களும் வளியீடுகளும் 

ஏட்டு இருப்பு 
புத்தகக் கட்டமைப்பு 

புத்தகப் பேழை 

ஏட்டுக்கடன் குறிப்பு 

வணிகக் கணக்குமுறை 

சிறு நூல் 

நூலஞ்சல் 

நூல் அருக்குத் தட்டு 
நூல் மதிப்புரை
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Book-Shelf 
Boot 

Booth 

Bootlegger 

Bore Hole latrine 

Borrowing Power 

Borstal School 

Botany 
Boundary. Line 

Boundary Stone 
Boycott 

Boy Scouts 

Brain Trust 

Branch Canal 

Branch Office 

Breach of contract 

Breach of Privilege © 
Breach of Promise 

Breach of Trust 

Break up expenditure 
Breeding Bull 
Bride 

Bride groom 

Brief Notes 
Brigadier 
Broadcast 
Broadcasting 
.Broadguage 

Broker 

Brokerage 

Brothel 

Brought Forward (B.F.) 
Browsing 

நூல் அருக்கம் : நூல் அலமாரி 

தொடங்குதல் 

சவுக்கை : சாவடி 

கள்ளச். சாராய வியாபாரி 

குழிக் கழிப்பிடம் 

கடன் வாங்கு திறன் 

இளங் குற்றவாளிகள் சிறைப்பள்ளி . 

தாவர கயல் 

எலைக்கோடு 

எல்லைக் கல் 

புறக்கணித்து ஒதுக்குதல் 
சிறுவர் சாரணப் பிரிவு 

அறிஞர் குழு ; தீறனாளர் குழு 

கிளைக் கால்வாய் ; 

கிளை அலுவலகம் ; பிரிவு அலுவலகம் 

ஒப்பந்த மீறல் : ஒப்பந்த முறி 
உரிமை மீறல் 

வாக்குறுதி மீறல் 

நம்பிக்கைக் கேடு : நம்பிக்கை முறிவு _ 

நம்பிக்கைக் குலைவு ; நம்பிக்கை 

மோசடி ் 

எெலவினக் கூறுகள் 

பொலி காளை 

மணமகள்: மணப்பெண் 

மணமகன் 

சுருக்கக் குறிப்புகள் 

படைப்பகுதீத் தலைவர் 

ஒலிபரப்பு 

ஒலிபரப்பல்: 

அகன்ற இருப்புப் பாதை ; அகல இரயில் 

பாதை 

தரகர் 
தரகு ; தரகுக் கூலி 

பரத்தையர் இல்லம் ;: வேசியர் விடுதி 

முன்பக்கப்படி (மு.ப... 

உலவல்



Brush 

Budget 

Budget Debate 

Budget Estimate 

Bug 

Building Maistry 

Building Rules 

Built up Area (Plinth area) 

Bull dozer 

Bulletin 

Bullet Proof 

Bullion 

Bullion Weights 

Bullock Cart 

Bundobust Duty 

Burden of Proof 

Burial Ground 

Business Management 
Bus Route 

Bus Shelter 

Bus Stand 

Bus Stop 

Bus Terminus 

Bus Ticket 

Buttress wall 

By Air Mail 
By- Election 

By Express Train 
By-Gone 

By Goods Train 

By-Laws ; Bye Laws 

By Mixed Train 

By Order 
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தூரி கை : துடை 

வரவு - செலவுத் தீட்டம் 

வரவு - செலவுத் தீட்ட விவாதம் 

் வரவு - செலவுத் திட்ட மதிப்பீடு 

பிழை 

கட்டட 'மேலாள் 

கட்டட விதிகள் 

கட்டடப் பரப்பு 

நீலச்சமன் செய் பொறி 

செய்தி அறிவிப்பு வவளியீடு 

குண்டு துளையா ; குண்டூ துளைக்காத; 

குண்டூ புகா: குண்டு புகாத 

தங்கப் பாளம் : வவள்ளிப் பாளம் 

தங்கம், வள்ளி எடைகள் 

மாட்டூ வண்டி ௩. ~ 

பாதுகாப்புப் பணி 

மெய்ப்பிக்கும் பொறுப்பு 

இ௫ுகாடு 

வணிக மேலாண்மை - 

பேருந்துத் தடம் 
பேருந்துப் பயணர் காப்பிடம் : 

பேருந்துப் பயணியர் காப்பிடம் 

பேருந்து நிலையம் 

பேருந்து நீற்குமிடம் 

பேருந்துத் தட முடிவிடம் 
பேருந்துப் பயணச் சீட்டு 

முட்டுச் சுவர் 

வான்வழி அஞ்சல் மூலம் 

இடைத் தேர்தல் 

பயணியர் விரைவு இருப்பூர்தி மூலம் 

கடந்து சென்ற : கழிந்த 

சரக்கு இருப்பூர்தீ மூலம் : சரக்கு கீரயில் 

மூலம் 

துணை விதீகள் 

கருப்பு கருப்பூர்தீ மூலம் 
ஆணைப்படி
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By Passenger Train 

By Sea Mail 

By - pass 

By-Path 
By-Return of Post 

By virtue of 

C-Drive 

Cab 
Cabin 

Cabinet 

Cable 

‘Cablegram 
Cadre 

Cadre and Category 
Calculator 

Calendar 

' Calendar of Operations 
Calendar of Returns 

Calendar of Year 

Call Attention Motion 

Call for Records 

Call to Account 

Camp Clerk 

Camp Court 

Camp Equipment 
Camping Ground 
Camp Tapal Arrangement 
Campus 

பயணியர் விரைவிலா கிருப்பூர்தி மூலம் 

: பயணியர் கரயில் மூலம் 

கடல்வழி அஞ்சல் மூலம் 

புறக்கணி.; மாற்று வழி : தவிர் 

கிளை வழி 

மறு அஞ்சல் 

என்ற தன்மையினால்; என்ற 

தகுதியினால் 

iC] 

சி - இயக்கி 

வாடகைச் சீருந்து 

சிறுகுடல் : சிற்றறை : கப்பலறை 

அமைச்சரவைக் குழு 

கம்பிவடம்; கடல்வழித் தந்திச் செய்தி 

கடல்வழித் தந்திச் செய்தி 

பணிறிலைப் பிரிவு 

பணிநீலைப் பிரிவும் வகையும் 

கணிப்புப்பொறி : கணிப்பவர் 

நாள் காட்டி 

கசயல்முறை அட்டவணை 

விவர அறிக்கை அட்டவணை 

ஆங்கில ஆண்டு 

கவனார்ப்புக் கோரிக்கை ; 

கவன ஈர்ப்புத் தீர்மானம் 

பதிவணங்களைக் கோருதல்: 

பதிவணங்களைத் தருவித்தல் 

கணக்குக் காட்டக் கூறு: காரணங் காட்டக் 

கோரு 

தங்கல் எழுத்தர் 

தங்கல் நீதிமன்றம் : முகாம் நீதிமன்றம் 

தங்கல் தளவாடங்கள் . 

தங்கல் திடல் 

தங்கல் அஞ்சல் ஏற்பாடு 

வளாகம்



Cancelling of Licence 

Cancer Institute 

Candidate 

Canon 

Canon-Law 
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உரிமம் நீக்கல் ' 

புற்றுநோய் நிலையம் 

வேட்பாளர்; பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்; 

தேர்வு நாடுபவர் 

சட்டம்; நெறிமுறை 

கிறித்துவ சமயச் சட்டம் 

Canons of Financial Propriety நீதி ஒழுங்கு நநறிமுறை 

Canteen 

Cantonment 

Canvassing Agent 
Capital 

Capital Account 

Capital Cost 

Capital Expenditure 

Capital Goods 
Capital levy 

Capital Offence 
Capital Outlay 
Capital Punishment 

Capitation allowance 

Capitation tax 

Car 

Car advance 

Carbon paper; Carbon sheet 
Card 

Card Board 

Career 

Career for woman 

. Care Home 

Caretake Government 

Care taker 

Cargo 
Car Park 

Carpentary unit 

(பணிமனைச்) சிற்றுண்டிச்சாலை 

பாளையம் 

ஆதரவு நாடும் முகவர் 

முதல் : தலைநகர்; மூலதனம் 

முதலீட்டுக் கணக்கு 

முதலீட்டுச் செலவு 

முதலீட்டூச் சரக்கு 

முதலீட்டூ வரி 

கொலைக் குற்றம் 

முதலீட்டுத் எதாகை 

மரண தண்டனை 

தலைவீதப்படி; ஆளினர் வீதப்படி 

ஆளினர் வீத வரி 

சீருந்து: வண்டி; தேர்; தொடர் வண்டிப் 

பெட்டி; இரயில் பெட்டி 

சீருந்து முன்பணம் 

கரிப்படி தாள்; மைபடி தாள் 

அட்டை 

மெல்லிய அட்டை: அட்டைத் தாள் 

வாழ்க்கைப் போக்கு; வாழ்க்கைத் 

தொழில்: பிழைக்கும் வழி 
மகளிர்க்கான தொழில் 

காப்பு இல்லம் 

காபந்து அரசாங்கம் 

பொறுப்பாளர் 

கப்பல் சரக்கு 

சீருந்து நீறுத்துமிடம் 
தச்சு வேலைப் பிரிவு
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௩ 

Cart Stand 

Cart tax 

Cartridge paper 

Case history 
Case law 

Cash chest 

Cash counter. 

Case keeper | 
Cash on hand 

Cash order 

_ Cash remittance 

Cash remittance Book 

Cash security 

Casual inspection 
Casual labourer 

Casual leave 

Casualty ward 

- Casual vacancy 
Cataloguing 
Catering Technology 
Cattle breeding = 
Cattle pound 

Cattle Statistics 
Cattle Trespass 
Cease - Fire 
Ceiling 
Census 

Central Government 

Centralisation of Power 

Central jail 

Centra} list 

Central Processing Unit (CPU) 
Centrally Assisted Scheme 

வண்டி நீறுத்துமிடம்; வண்டிப்பேட்டை 

வண்டி வரி : ் 

கெட்டித் தாள் 

வழக்கு விவரம்: நோய் விவரக் குறிப்பு 
தீர்ப்பு வழிச்சட்டம் ; வழக்குத் தீர்வு 
பணப் பெட்டகம் 

பணம் பெறுமிடம்;: பணம் எசலுத்துமிடம் 
பணப்பொறுப்பாளர் 

கையிருப்புத் ததொாகை 

பணம் வழங்கு ஆணை 

பணம் செலுத்துகை 

பணம் செலுத்துகைப் பதிவேடு 

பணப் பிணையம் 

தற்செயல் ஆய்வு 
நாள் கூலியாள்; நாட்பணியாளர்; தினக் 
கூலி 

தற்செயல் விடுப்பு 

"இடை விபத்து மருத்துவப் பிரிவு 

தற்செயற் காலியிடம் 

அட்டவணைப்படுத்தல் 

உணவாக்கத் தொழில் 
கால்நடை வளர்ப்பு 

கால்நடைப் பட்டி; கால்நடை அடைப்பகம் 

கால்நடைப் புள்ளி விவரம் 

கால்நடை எல்லை மீறல் 
போர் நீறுத்தம் — 

உச்சவரம்பு; உட்கூரை 

மக்கள் தொகைக் கணக்கு 

மைய அரசு; மத்திய அரசாங்கம் 
- அதிகாரக் குவிப்பு 
மையச் சிறை : மத்திய சிறை 
மைய அரசு அதிகாரப் பட்டியல் ; மத்திய . 
அரசுப்பட்டியல் 
மத்திய செயலக அலகு 
மத்திய அரசு உதவித் திட்டம் 

Centrally Sponsored 501806 மத்திய அரசு தொடங்கிய திட்டம்



Central Services | 

Central Survey Office 
Ceremonial Parade 

Certificate of Approval. 

Certificate of identity 

Certificate of Nationality 

Certificate of Posting 
Certificate of Poverty 

Certificate of Registration 

Certificate of Verification 
Certified Copy 

Cess . 
Challenged Vote 

Chamber of Commerce 

Chancellor of University 

Channel of Correspondence 

Chapter 

Charge De Affairs: 

Charged Expenditure 

Charge Memo 

Charge not proved 

Charge partially proved 

Charitable Endowment 
Chartered Accountant 

Chatram Manager 

Chatram Superintendent 

Chavadi Watchman 
Checking Inspector 
Check Measuring Officer. 

Check Measuring Overseer 
Checking of personal Registers _ 
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மத்திய அரசு பணித் தொகுதிகள் 

மத்திய நீல அளவை அனுவலகம் 

சிறப்புக் கால அணர்வகுப்பு 

ஏற்டுச் சான்றிதழ் 
அடையாளச் சான்றிதழ் 

நாட்டினச் சான்றிதழ் 

அஞ்சல் அனுப்புகைச் சான்றிதழ் 

ஏழ்மைச் சான்றிதழ் 

பதிவுச்சான்றிதழ் 
சரிபார்ப்புச் சான்றிதழ் 

சான்றிட்ட பழ; சான்று நகல் 

மேல்வரி, வீதவரி 

மறுதளிப்பு வாக்கு 

வணிகர் கழகம் 

பல்கலைக்கழக வேந்தர் 

கடிதப் போக்குவரத்து வழி 

இயல் 

துணை நிலைத் தூதர் 

பொறுப்பேற்ற செலவு 

குற்றச்சாட்டுக் குழிப்பாணை 

- குற்றச்சாட்டு எண்பிக்கப்படவில்லை : 

குற்றச்சாட்டு மெய்ப்பிக்கப்படவில்லை ; 

குற்றச்சாட்டு நீளுபிக்கப்படவில்லை 

குற்றச்சாட்டு ஓரளவு எண்பிக்கப்பட்டது; 

குற்றச்சாட்டு ஓரளவுக்கு 

. மெய்ப்பிக்கப்பட்டது ; 

குற்றச்சாட்டு ஓரளவுக்கு நீரூபிக்கப்பட்டது 

அறக்கட்டளை 

பட்டயக் கணக்கர் 

சத்தீர மேலாளர் 

சத்தீரக் கண்காலரிப்பாளர் 

சாவடி காவலர் 

சரிபார்ப்பு ஆய்வாளர் 

அளவைத் தணிக்கை அனுவலர் 

அளவைத் தணிக்கைப் பார்வையாளர். 

தன் பதிஷேடுகளைச் சரிபார்த்தல்
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Check list 
Check Measurement 

Check Memorandum 

Check Post 

‘Check Slip 

Chemical Analysis 

Cheque Book . 
Cheque drawn in favour of 

the officer 

Chief Electrical Instructor 

to Government . 
Chief Accountant 

Chief Accounts Officer 

Chief Head Draftsman 

Chief Radio Officer 

Chip 
Chitta 

Circumstantial Evidence 

Citizenship 

Citizenship training 
City Compensatory Allowance 
City Improvement Trust 

City Police 

Civil Engineer ; 
Civil Engineering Works 
Claims and Objections 

Clarifications 

Clearance Certificate 
Clearance of Arrears 

Clearance of Audit Objections 
Clear Days 
Clerk 
Client 

சரிபார்ப்புப் பட்டியல் 
அளவு சரிபார்த்தல் 

சரிபார்த்தல் குறிப்பு 

தணிக்கைச் சாவடி 

சரிபார்த்தல் சீட்ட. 

வேதியியற் பகுப்பாய்வு ; வேதியியல் 

பகுப்பாய்வு 

காசோலை ஏடு 

அலுவலர் பெயரிலான காசோலை 

அரசு தலைமை மின் ஆய்வாளர் 

தலைமைக் கணக்காளர் 

முதன்மைக் கணக்கலுவலர் 

முதன்மை வரைவாளர் 

தலைமை வாணனாலி அனுவலர் 

சில்லு 

சிட்டா ; குறிப்பேடு 

௯ழ்நீலைச் சான்று 

.. சூடியுரிமை 

குடிமைப் பயிற்சி . 

நகர ஈட்டுப்படி 

நகர மேம்பாட்டுப் பொறுப்பாட்சிக் 

குழுமம் 

் மாநகர்க் காவலர்; மாநகர்க் காவல் துறை 

கட்டடப் பொறியாளர் 

குடிமுறைப் பொறியியல் வேலைகள் 

கோரிக்கைகளும் மறுப்புகளும் 

தெளிவ : விளக்கம் . 

தடைநீக்கச் சான்றிதழ் 

நீலுவையை-முடித்தல்; நிலுவையைத் 

தீர்த்தல் 
தணிக்கை மறுப்புரைகளைத் தீர்த்தல் 

முழுமையான நாட்கள். 

எழுத்தர் 
கட்சிக்காரர்: சார்ந்திருக்கிறவர்



Clipart 
Cloack Room 

Coach 

Coalition Government 

Co-Defendant 

Codification of Law 

Co-heir 

Coir Industry 

Collateral Purpsoe 

Collateral Security 
Collection of information 

Collection of Revenue 

Collective Farming 
Collective Responsibility 

Collector of Excise 

College Education 

College of Commerce 

Colonization 

Command 

Commemoration 

Commemorative Stamps 

Commentary 

Commerce 

Commercial Accountant 

Commercial Area 

Commercial law 

Commercial] Product 

Commercial Tax 

Commission Agent 
Commissioner of Agricultural 
Income Tax , 
Committed to Sessions 
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ஆயத்தப்படம் 

பொருள் வைப்பறை 

பயிற்சி அளிப்பவர்; பயிற்சி அளி: 

மூடுவண்டி 
கூட்டணி அரசு ;: கூட்டணி அரசாங்கம் 

உடன் எதீர்வாதி; சக பிரதிவாதி 

உடன் எதிர் வழக்காடி 

சட்டத் தொகுப்பு 

உடன் மரபுரிமையர்; உடன் வாரீசு; 

பங்காளி 

கயிற்றுத் தொழில்; கயிறு தொழில் 
உடன்ஒத்த நோக்கம்; ஒத்திசைவான 

நோக்கம்; துணை நோக்கம் 

துணைப் பிணையம் 

செய்தீ தீரட்டல் 

வருவாய்த் தண்டல் 

கூட்டுப் பண்ணை 

கூட்டுப் பொறுப்பு 

ஆயத்துறை ஆட்சியர் 

கல்லூரிக் கல்வி 

வணிகவியல் கல்லூரி 

குடியேற்றம் 
ஆணை ; கட்டளை; கட்டூப்பாடூ 

நீனைவு விழா : நீனைவு வழிபாடு 

நினைவு அஞ்சல் வில்லை 

விளக்கவுரை 

வணிக இயல் ; வணிகம் 

வணிக் கணக்கர் 

வணிகப் பகுதி 

வணிகச் சட்டம் 

வணிக உற்பத்தி 

வணிக வரி 

தரகு முகவர் 

வேளாண்மை வருமான வரி ஆணையர் 

அமர்வு நீதிமன்ற விசாரணைக்கனுப்புதல்
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Communal Representation வகுப்புச் சார்பான்மை; வகுப்புப் 

பிரதிறீதித்துவம் 
செய்தீ அறிவிப்பு; தகவல் அளப்பு: 
போக்குவரத்து; கடிதப் போக்குவரத்து 

அஞ்சல் வழிச் செய்தீ அறிவிப்பு 
கருப்பூர்தி வழிச் செய்தி அறினப்பு; 
கிருப்பூர்தி வழிப் போக்குவரத்து 
சாலை வழிச் செய்தீ அறிவிப்பு; சாலை 

வழிப் போக்குவரத்து, 
Communication by Ropeway sudhmaufe asus அறினிப்பு 
Communication by Telegram தந்திவழிச் செய்தி அறிவிப்பு 
‘Communication 09 191௦7௨ தொலைபேசி வழிச் செய்தி அறிவிப்பூ 
Communication by Tramway சாலை இருப்பூர்திப் போக்குவரத்து 

Communication 

Communication by post 

Communication by Railway 

Communication by Road 

Communication by Wireless 

Community Development 
Block 
Community Development 
‘Project 

Community Hall 
Commutation of Pension 
Compact Disk (CD) 
Compassionate Allowance 
Compassionate Gratuity 
Compensation for Loss 
Compensation for Tenants 
improvements 

Compensatory allowarices 
Compensatory Leave 
Competent Authority 
Competent Court 

Competent Witness 
Competitive Examination 

கம்பியில்லாத் தந்தி வழிச் செய்தி 

அறிவிப்பு 

சமுதாய வளர்ச்சி வட்டாரம் 

சமுதாய வளர்ச்சித் திட்டம் 

சமுதாயக் கூடம் 

ஓய்வூதியம் தொகுத்துப் ௨பறல் 

குறுவட்டு 

கருணைப்படி 

கருணைப் பணிச்சிகடடை 

இழப்பீடு . 

குத்தகையாளர் - குடிக்கூலிக்காரர் 
மேம்பாட்டுப் பணிகளுக்கான கிழுப்பீடு 
ஈட்டுப் படிகள் 

ஈடுசைய் விருப்பு 

தகுதியுடைய அதிகார 

தகுதிவாய்ந்த நீதிமன்றம்: 
தக்கந்திமன்றம் ; உரிய அதிகார 

அரம்புடைய நீதிமன்றம் 

தகுதிவாய்ந்த சான்றுரைஞர் 

போட்டித் தேர்வு



Complaint Cell 

Compounded Tax 

Compounder 

Compound Rate of Tax 

Compromise Talks 

Comptroller and Auditor 

General 

Comptroller of Audit and 

Accounts 

Compulsory Acquisition 

Compulsory Acquisition of 

Land 

Compulsory Education 

Compulsory Enforcement . 

Compulsory Labour 

Compulsory Registration 

Compulsory Retirement 

Compulsory Savings Deposit 

Computing 

Concurrent Audit 

Concurrent Auditor 

Condition precedent 
Conditions of Licence 

Conditions of Service 

Conditions of Tender 

Conditions of Works 

Conditions stipualted 

Condolence Meeting 

Condonation 

_ Conference Hall. 
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குறையீட்டுப் பிரிவு 

கூட்டு வரி 

மருந்து கலப்பவர்: மருந்து கலவையர் 

கூட்டுவரி வீதம் 

இனக்கத் தீர்வுப் பேச்சு; ஒத்திசைவு 

உடன்பாட்டுப் பேச்சு 

மைய அரசு கணக்குத் தணிக்கைத் 

தலைவர் _ 

மைய அரசு கணக்கு மற்றும் . 

தணிக்கைத் தலைவர் 

கட்டாய கையகப்படுத்துகை 

கட்டாய நீலக் கையகப்படுத்துகை 

கட்டாயக் கல்வி 

கட்டாயச் செயலாக்கம் 

கட்டாய உழைப்பு 

கட்டாயப் பதிவு 

கட்டாய ஓய்வு 

கட்டாயச் சேமவைப்பு 

தொகுத்தல் 

உடனிகழ் தணிக்கை; ஒருங்கியல் 

தணிக்கை 

டனிகழ் தணிக்கையாளர்; ஒருங்கியல் 

தணிக்கையர் 

முன் நீபந்தனை 
உரிம வரையறைகள் 

பணிமுறைமைகள் 

ஒப்பந்தப்புள்ளி வரையறைகள் 

வேலை முறைமைகள் 

குறிப்பிடப்பட்ட வரையறைகள் 

இரங்கற் கூட்டம் 

பிழை பொறுத்தல்: மன்னிப்பு: 

பொருட்படூத்தூதுவிடல் 

மாநாட்டுக் கூடம்
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Confidentia} Cover 

Confidential Records 

Confidential Report 

Configuration 
. Confiscated Property 

Confiscation 
_Consignee 

Consignment 
Consignor 

Consolidated certificate 

Consolidated Fund of India 

Consolidated Fund of State 

Consolidated Preliminary 
List of Amendments . 

Constituency 
Constituent Assembly 
Constitution 
Constitutional Remedy 

மந்தண உறை: கிரகசிய உறை: கழுக்க 
உறை 

- மந்தணப் பதிவுருக்கள்: கரகசிய 

பதிவணங்கள்; கமுக்கப் பதிவணங்கள் 

மந்தண அறிக்கை; இரகசிய அறிக்கை 

அமைப்பு 

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சொத்து 

பறிமுதல் 
சரக்குப் எபறுபவர்; பண்டம் பெறுபவர் 

அனுப்புச் சரக்கு ஒப்படைப்பாருள் 

சரக்கு அனுப்புபவர் 

தொகுக்கப் பெற்ற சான்றிதழ்; 

ஒருங்கிணைவுச் சான்றிதழ் 

இந்திய அரசுத் தொகுறீதி 
மாறீல அரசுத் தொகுநிதீ 

. ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட தொடக்கத் 

திருத்தப் பட்டியல் 
தொகுதி; வாக்காளர் தொகுதி 

அரசமைப்புச் சட்டம் போவை 

அழிசமைப்புச் சட்டம்; உடல் கட்டமைவு 

அரசமைப்புச் சட்ட தீர்முறை 
0010101101) கரம் ரகாதா சார் அமைப்பும் மேலாண்மையும் 
Constitution of India 

Consulation fees 
Consulative Committee 
Consulting fee 

Consulting Engineer 
Consumer 

Consumer Goods 
Contempt of Court 
Contingency fond 
Contingent Bill 

கீந்திய அரசியலமைப்பு ; 

இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம்; இந்திய 
அரசியலமைப்புச் சட்டம் 

கலந்தறி கட்டணம்: : 

கலந்தாய்வுக் குழு 

அறிவுரைக் கட்டணம் 

கலந்தறி பொறியாளர் 

பயனீட்டாளர்; பயன்படுத்துபவர்: 

நுகர்வோர் ் 

நுகர்பாருள்; பயன்படு பொருள் 

நீதிமன்ற அவமதிப்பு 

எதிர்பாறாச் செலவு நீதி 

சில்லறைச் செலவினப் பட்டி



Contingent Expenditure 
Contingent Register 

Contingent Staff 

Contract Committee 

Contract of Service 

Contractor 

Contrary 

Contributory Negligence 
Controlling Authority 

Convener 

Conversion Table 

Conveyance Allowance 

Conveyance Deed 

- Convocation 

Co-operation 
Co-operative Agricultural 
Bank 

Co-operative Canteen 

Co-operative Central Bank 

Co-operative Credit Bank 

Co-operative Credit Society 

Co-operative Society 
Co-operative Super Market 

Co-operative Union 
Co-ordinating Authority 

Co-ownership 
Copies of Document 

Copy 
Copy Application 
Copy Application Register 
Copy Superintendent 

Copying Fees 
_ Copyist 
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சில்லறைச் எசெலவினம் 

சில்லறைச் செலவினப் பதிவேடு 

சில்லறைச் செலவினச் சம்பளப் 

பணியாளர் 

ஒப்பந்தக்குழு 
பணி ஒப்பந்தம் 

ஒப்பந்தக்காரர் 

எதிர்நீலையான; முரண்பாடான 

தற்கவனமின்மை 

கட்டுப்பாட் டூ அதிகாரி 

கூடடுநர்; அவைக்கூட்டூநர்; குழுத் 

தலைவர் 

மாற்று அட்டவணை 

. ஊளர்திப்படி 

மாற்றளிப்பு ஆவணம் 

பட்டமளிப்பு விழா 

கூட்டுறவு ; ஒத்துழைப்பு 

, கூட்டுறவு வேளாண்மை வங்கி 
கூட்டுறவுச் சிற்றுண்டிச் சாலை 

கூட்டுறவு மைய வங்கி; கூட்டுறவு வங்கி 

கூட்டுறவு நாணய வங்கி 

கூட்டுறவு நாணயச் சங்கம் 

கூட்டுறவுச் சங்கம் 

கூட்டுறவுச் சிறப்பங்காடி 

கூட்டுறவு ஒன்றியம் 

ஒத்திசைவிக்கும் அதிகாரி 

கூட்டுரிமை நிலை 

ஆவணப் படிகள்: ஆவண நகல்கள் 

படி நகல் ; நகல் 

நகல் விண்ணப்பம் 

நகல் விண்ணப்பப் பதிவேடு 

நகல் கண்காணிப்பாளர் 

நகல் கட்டணம் 

நகலர்
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Copy Right 

Corporate Body 
Corporate Respondibility 
Corporation 

Corporation of Chennai 

‘Corporation Tax 
Corps 

Corrected Copy 

Correlation Statement 
Correspondent Course 

Corresponding Period- 

Corresponding Post 

Cost Accountant 

Cost Analysis 
Cost of Maintenance 

Cost of Preduction 
Cost Price 

Co-tenant 

Cottage Industry 
Cotton Waste 

Counciller 

- Council of Ministers 

Council of States 

Council Rules 

Counter Affidavit 

Counter Claim 

Counterfeit Note 

Counterfoil 

Countermand 

Counter part 

Counter petition 

Counter Petitioner 
Counter-Sign Counter 

Signature , 
Countersigning Officer 

பதிப்புரிமை 

கூட்டாண்மை அமைப்பு 

கூட்டாண்மைப் பொறுப்பு 
மாநகராட்சி; மாநகராட்சி மன்றம்; கழகம் 

சென்னை மாநகராட்சி 

மாநகராட்சி வரி 

படைப் பிரிவு; தனிப் பணிக்குழு 

திருத்திய படி 
ஒப்புமை தொடர்பு விவரப் பட்டியல் 

அஞ்சல் வழிக் கல்வி 

ஒத்திசைவான காலம் 

ஒத்த பணியிடம் 

விலை மதிப்பீட்டுக் கணக்கர் 

செலவுப் பகுப்பாய்வு 

பேணுகைச் செலவு : 

உற்பத்திச் செலவு: ஆக்கச் செலவு 

அடக்க விலை ; கொள் விலை 

உடன் குடியிருப்பவர் ; உடன் 

குத்தகையாளர் ; ௪க குத்தகையாளர் 

குழசைத் தொழில் 

கழிவுப் பஞ்சு : பஞ்சுக் கஸ்ரிவு 

மன்ற உறுப்பினர் 
அமைச்சரவை 

மாநிலங்கள் அவை 

மன்ற விதிகள் 

எதீர் ஆணையுறுதி ஆவணம் 

எதிர் கோருரிக்கை 

கள்ளத்தாள் நாணயம் 

அழிச்சீட்டு : மறுபாதி 

எதிரான ஆணை 

ஒத்த பகுதி ; ஒத்த நிலையினர் 
எதீர் மனு 

எதீர் மனுச் செய்பவர் 

மேல் ஒப்பமிடு: மேல் ஒப்பம் 
மேஷாப்பமி௫ம் அலுவலர்



Country Liquor 

Coupon 

Course 

Courtesy Call 

‘Covenant 

Covering letter 

_ Craft Instructor 

Craftsman 

Grane 

Grane Fees 

Grash Programme 

Creche 

Credentials 

Credit Head 

Credit Note 

Credit Sale 

Credit Side 
Creeche Attendants 

Crematic Ground: 

Crematorium 

Crime Detection 

Crime Statistics 

Criminal Breach of Trust 

Criminal Case 

Criminal Complaint 

Criminal Investigation 

Criminal Jurisdiction 

Crop Insurance 

Crossed Cheque - 
Cross Reference 

Crown grant 
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நாட்டுச் சாராயம் ; பட்டைச் சாராயம் 

கைச் சீட்டு : அடையாளச் சீட்டு 

படிப்புப் பிரிவு; செல்வழி 

வணக்கக் காணல்;வழக்கக் காணல் ; 

வழக்கமான சந்திப்பு 

வரைமொழி; உடன்பாடு 

மேல் கடிதம் : இணைப்புக் கடிதம் 

கைத்திறத் தொழில் பயிற்றுநர் 
கைவினைஞார் 

சுமை தூக்கு பொறி 

சுமை தூக்கு பொறிக் கட்டணம் 

மிகு விரைவுத் திட்டம் 

குழந்தையர் காப்பகம் ; 

குழந்தைகள் காப்பகம் : 

அறிமுக ஆவணம் 

வரவு வைக்கும் தலைப்பு 

வரவுச் சீட்டு ; வரவுக் குறிப்பு 

கடன் விற்பனை 

வரவுப் பக்கம் : பரவு நீலை 

குழந்தைகள் காப்பகப் பணியாட்கள் 

சுடுகாடு 

சுடலை 

குற்றத் துப்பறிதல் 
குற்றப் புள்ளி விவரங்கள் 

குற்றவியல்புடைய நம்பிக்கை மோசடி: 

குற்றமுறு நம்பிக்கை மோசடி 

குற்றவியல் வழக்கு, 

குற்றவியல் குறைபாடு : குற்றப்புகார் 

குற்றவியல் புலனாய்வு : குற்றப்புலன் 

விசாரணை 

குற்றவியல் ஆட்சி எல்லை ; குற்றவியல் 

அதிகார வரம்பு 

பயிர் ஈட்டுறுதி 

குறுக்குக் கோடிட்ட காசோலை 

தொடர்புக் குறிப்பு 

அரசு மானியம் -
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Cruelty to wild animals 

Cryptic Remark 
Cupboard 

Curative Medicine 

Curator 

Assistant Curator 
Curb 

Curfew Order 

Current Account 

Current duties 

Current File 

Curriculam 

Curricular Activities 

Custodian 

Custodian of enemy property 
Custody of Document 
Customary Law 
Customer 

Customs Duty 
Cycle Rickshaw 

Cycle Stand 
Cycle tube 
Cyclostyle 
Cylinder 

Daily 

Daily Allowance 
Daily average wage 
Daily Collections 

Dairy ; Dairy farm. 
Dairy farming 

வன விலங்குகளுக்கு ஊறு செய்தல் 

மறைபுதீரான குறிப்புரை 
நீலை அரக்கு 

நோய் தீர் மருந்து: நோய் தணிக்கும் 

மருந்து 
காப்பாட்சியர் 

உதவி காப்பாட்சியர் 

அடக்கு; தடை எய் 

ஊரடங்கு ஆணை; ஊரடங்கு உத்தரவு 
நடப்புக் கணக்கு 

நடப்பு அலுவல்கள் 

நடப்புக் கோப்பு 

பாடத் திட்டம் 

பாடத் திட்டம் சார்ந்த செயல்கள் 

காப்பாளர் 

பகைவர் சொத்துக் காப்பாளர் 

ஆவணக் காப்புப் பொறுப்பு 

வழக்கச் சட்டம் 

வாடிக்கைக்காரர்; வாங்குபவர் 

சுங்கத் தீர்வை 

மூவுருளி மிதிவண்டி ; 
மூன்று சக்கர மிதிவண்டி 

மிதிவண்டி நிறுத்துமிடம் 
மிதிவண்டி உருளி காற்றுக்குழல் 

படி பெருக்கி 

நீள் உருளை ; வட்டூரு 

[D} 

நாள்தோறும்: நாளிதழ் 

நாள்பழ 

சராசரி நாள் கூலி 

நாள் திரட்சி : நாள் தண்டல் 

பாற்பண்ணை ; பால்பண்ணை 

பாற்பண்ணைத் தொழில்; பால் 
பண்ணைத் தொழில்



Dais 

Dam 
Damages 

Dangerous Lunacy 

Dangerous weapon 

Data 

Data - Area 

Data Processing Centre 

(D.P. Code No.) 

Data Processing Code No 

Dated 

Date of coming into force 

Date of expiry 

Date of issue 

Date of renewal 

Date of return 

Date stamp 

Date book 

Day scholar 

Dealer 

Deal with the petition 
Dean 

Dearness allowance 

Death-cum-Retirement 

Gratuity (D,C.R.G) 
Death Duty 
Debar 

Debate ~ 

Debenture: 

‘Debit and credit entries 
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மேடை : அரங்கம் 

அணை 

இழப்பீடு 

கேடுபயக்கும் மனநோய் 

கேடூபயக்கும் ஆயுதம் 

அடிப்படை விவரம்: விவரக் குறிப்பு: தரவு 

தகவல் 

தகவல் பகுதி 

னிவர வகைப்பாட்டுூ நிலையம் 

விவர வகைப்பாட்டுக் குறியீட்டண் 

நாளிட்ட : தேதியிட்ட 

நடைமுறைக்கு வரும் நாள் 

காலக்கழிவுக்குரிய நாள் : முடிவுறு நாள் 

அனுப்பிய நாள்: பிறப்பிக்கப்பட்ட நாள் 

எவளியிட்ட நாள் ; வழங்கிய நாள் 

புதுப்பித்தலுக்குரிய நாள் 
திரும்பிய நாள்; தீரும்பக் 

கொடுப்பதற்குரிய நாள் 

நாள் முத்திரை 
நாளோடு 

விடுதியில் தங்காது பயிலும் மாணவர்; 

வெளி மாணவர் 

வணிகர் 

மனுமீது நடவடிக்கை எட 

(கல்வி நிலையம்) முதல்வர் : புலத் 

தலைவர் 

அகவிலைப்படி 

இறப்பு - ஓய்வுப் பணிக்கொடை 

இறப்பு வரி 

விலக்கி வை; உரிமை தட 

விவாதம்: பட்டிமன்றம்: சொற்போர்; 

விவாதம் செய்; சொற்போரிட 

கடனீட்டு ஆவணம் 

பற்று வரவுப் பதிவுகள்
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Debit Head 

Debit note 

Debit side 

Debtor 

Decency and Decorum of Office 

Decennium disposal (D.Dis.) 
Decentralization 
Declaratory Judgement : 

Decorder 

Defaulter’s Register 

Defective charge 

Defective report 
Defence 

Defence force 

Defence of India Act 
Defence Services Personnel 

' Defraud 

Degree 
Dejure 
Delegate 

Delegation 

Delivery Order 
Delivery of Possession 

Delivery pipe 
Demand draft 

Demand notice . 
Demarcation stone 
Demi-Official correspondence 
Demi - Official letter 
Demi-Official Reminder 
Democracy 

Demonstrator 

செலவுத் தலைப்பு; பற்றுத் தலைப்பு - 
உற்றுக் குறிப்பு 
செலவுப் பக்கம் 

கடனாளி; கடன்பட்டவர்; கடன் 

வாங்குபவர் 

அலுவலக நற்பாங்கும் சீஷராழுங்கும் - 

பத்தாண்டூ முடிவு ப.மு.) 
பரவல்; பன்முகப்படுத்தல் 

ேரிமை) விளம்பு வகைத் தீர்ப்பு 

குறிமுறை நீக்கீ ப 
தவணை தவறியவர் பதிவேடு: குறைக் 

குறிப்பேடு 
குறைபாடுடைய குற்றச்சாட்டூ 

குறைபாடுடைய அறிக்கை 

எதீர்வாதம்; எதீர்வழக்குரை; மறுப்புரை; 
பாதுகாப்பு 7 

பாதுகாப்புப் படை ; ஏமப் படை 

இந்தியப் பாதுகாப்புச் சட்டம் - 

பாதுகாப்புப் படையினர் 

ஏமாற்று: மோசடி செய் 

- பாகை ; படிநிலை; பட்டம் 

உரிமைப்படி: சட்டப்படி 

ஆணைப் பேராள்; பேராளர்; ஒப்படை 

உரிமைப் பேராளர் குழு : ஒப்படைப்பு 

ஒப்படைப்பு ஆணை ; 

உடைமை ஒப்படைப்பு; துய்ப்புரிமை 

அளித்தல் 

-வெளியேற்று குழாய் 

கேட்புக் காசோலை 

கேட்புத்தொகை அறிவிப்பு 

எல்லை வரையறைக் கல் 

நேர்முகக் கடிதப் போக்குவரவு 

நேர்முகக் கடிதம் 

நேர்முக நினைவூட்டு 

மக்கள் ஆட்சி ; சனநாயகம்-; குடியரச 
, செய்முறை விளக்குநர்



Denomination 

Denotified Communities 

Denotified Tribes 
Department 

Departmental audit 

Departmental estimate 

Departmental expenditure 
Departmental! proceedings 

Departmental publications 

Departmental receipts 

Departmental revenues 

Departmental test 

Departmental Unit 

Departmental manual 

Deposit 
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வகைப்பெயர்; இனம்; மதப்பிரிவு 

, குற்றமரபினர் பட்டியலிலிருந்து 

நீக்கப்பட்ட இனத்தவர் 

சீர்மரபினர் 

துறை 
துறைத் தணிக்கை 

துறை மதிப்பீடு 

துறை செலவு 

துறை நடவடிக்கைகள் 

துறை வெளியீடுகள் 

துறை வரவினங்கள்: துறை வரவுகள் 

துறை வருவாய் 

துறைத் தேர்வு 
துறைப் பிரிவு 

துறை நடைமுறை நூல் 
வைப்புத் தொகை : வைப்பீடு 

Deposit and remittance heads வைப்பு செலுத்துத் தொகைத் தலைப்புகள் 

Depositor 

Depreciation Reserve fund 

Depressed classes 

Deputation 

Deputation Allowance 

Deputating for training 

Deputy 

Deputy Officer 

Deputy Chairman 

Deserter 

Designation fe 

Desk Top Publishing (DTP) 

Despatch 

Despatch by local delivery 
Despatch by post 

Despatch by special Messenger 
Despatch Register 

Despatcher 

தொகை செலுத்தபவர்; கணக்குடைமையர் 

, தேய்மான நிதி 

தேய்மானக் காப்பு நீதி 

மாற்றுப்பணிக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுதல் 

பேராண்மைக் குழு: வேற்றுப் 

பணிக்கனுப்புதல் 

வேற்றுப் பணிப்படி : பயிற்சிக்கு அனுப்புதல 
துணை 

துணை அலுவலர் 

துணைத் தலைவர் 

பொறுப்பை விட்டோடுபவர்; கைவிடுபவர் 

பதவிப் பெயர் ் 

மேசைப் பதிவு வெளியீடு 

அனுப்புகை 

உள்ளூர் அஞ்சல் ஒப்படைப்பு 

அஞ்சல் வழி அனுப்புகை 
தணி ஆள் வாயிலாக அனுப்புகை 

அனுப்புகைப் பதிவேடு 

அனுப்புகைப் பணியாளர்
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Despatching Clerk 
Destruction of Records - 

Destruction of Registers 

Detailed arrear jist 

Detailed bill 

Detailed heads of account 

Detailed plans and estimates 

Detailed Review 

Detention Order 

Detenu 

‘Deterrent Punishment 

Devaswom fund 
Development Assistant 

_ Development Overseer 
Devolution of power 
Devotion of duty 
Diagram 

Diamond jubilee 

Diary 
Dictation 

Dictionary 

Diesel engine 

Digest 

Digit 
Digital 
Diglot Register 
Dignitary 
Dignity 

Dilemma 

அனுப்புகை எழுத்தர் 

பதிவுருக்களை அழித்தல் 
பதிவேடுகளை அழித்தல் 

விரிவான நிலுவைப் பட்டியல் ; 

விரிவான பாக்கிப் பட்டியல் 

விவரப் புட்டி 

விரிவான கணக்குத் தலைப்புகள் 

விரிவான அமைப்புப் படங்களும் 

மதிப்பீடுகளும் 

விரிவான ஆய்வு 

காப்பில் வைப்பு ஆணை; காவல் வைப்பு 

ஆணை 

தடுப்புக் காவல் கைதி 

அச்சுறுத்துத் தண்டனை; கொடுந் 

தண்டனை 

ஆலய ஆட்சி நீதி; தேவஸ்தான நீதி 

வளர்ச்சித் திட்ட உதவியாளர் 

வளர்ச்சித் திட்டப் பார்வையாளர் 

அதிகாரப் பொறுப்பரிமை ஒப்படைப்பு 

கடமையார்வப் பற்று: கடமை ஈடுபாடு 
விளக்க வரைபடம் 

வைர விழா; அறுபதாம் ஆண்டு நிறைவு 

விழா 

நாள் குறிப்பு 

சொல்வதெழுதுதல்: கட்டளையிடுூதல் 

அகராதி; சொற்களஞ்சியம்: அகரமுதலி 

டீசல் பொறி: எண்ணெய்ப் பொறி 

செரிமானம் செய்: சுருக்கத் தொகுப்பு: 

மனதீற் கொள் 

இலக்கம் 

இலக்கமுறை 

இருமாழிப் பதிவேடு 

உயர் பதனியாளர் 

கண்ணியம்; மதிப்பு; பெருந்தன்மை 

கரண்டக நிலை; இருதலைக் கொள்ளி 

எறும்பு நீலை



. Dining room 

Diploma 
Diploma course 

Diplomacy 

Diplomat 
Diplomatic corps 

Diplomatic representation 

Diplomatic representative 

Direct evidence 

Direction 

Direct recruitment 

Direct Tax 

Directive principles of the 

constitution 

Director 

Director of Archives 

Directorate 

Directive principles 
Directory 

Disability leave 

Director of Archaeology 

Director of Harijan Welfare 

Director of Museum 
Director of Town Planning 

Disbursing Officer 
Discharge Certificate 

Discharged soldiers 

Disciplinary action 
Disciplinary cases 

Disciplinary proceedings 
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உண் அறை: உணவு. அறை 

பட்டயம் 

பட்டயப் பழுப்பு 

கூழ்ச்சித்தீற நயம்: சசெயலாண்மைத் 

திறம் . 

தூதர் 
தூதர் குழு 
விரகர் சார்பான்மை; தூதுக்குழு 

பிரதிநீதீத்துவம் 
விரகர் சார்பாளர்; தூது பிரதிநீதீ 

நேர்முகச் சான்று: நேரிடையான சாட்சி ; 

நேரடி சாட்சி 

கட்டளை: தீசை; இயக்குதல் 

நேரடி ஆளெடுப்பு 
நேர்முக ஆஸடுப்பு : 

அரசியலமைப்புச் சட்ட வழிகாட்டும் 

கோட்பாடுகள் 

இயக்குநர்; செயலாட்சிக் குழு உறுப்பினர் 

ஆவணக் காப்பக கயக்குநர் 

இயக்ககம் 

வழிகாட்டும் கோட்பாடுகள் 

தகவல் தொகுதி; விவரத் தீரட்டு 

இயலாமை விடுப்பு; ஊன விடுப்பு 

தொல்பொருளியல் துறை கியக்குநர் 

அரிசன நல இயக்குநர் 

அருடகாட்சியக இயக்குநர் 

நகரமைப்பு கியக்குநர் 

பணம் வழங்கும் அலுவலர் 

விடூவிப்புச் சான்றிதழ் 

படைப் பணியிலிருந்து -விடவிக்கப்பட்ட 
படைவீரர்கள் 

ஒழுங்கு நடவடிக்கை 

ஓழுங்கு நடவடிக்கை இனங்கள்: ஒழுங்கு 

நடவடிக்கை நீகழ்வுகள் 

ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கைகள்
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Discretion 

Discretionary functions 
Discretionary Grant 
Discretionary Power 
Discussion 
Dismissal from service 
Dismissed Officer 
Dismissal of suit 
Disorderly conduct 
Dispensary 

Dispense with 

Display Board 
Disposal index register 
Disposal number 
Disposal number system 
Dispossession 

Disqualification 
Dissenting judgement 
Dissolution 

Distillery 

Distorted facts 
Distraint fees. 
Distress signal 
Distress warrant 

Distribution list 
Distribution list of work 
Distribution of revenue 
Distribution Register 
Distribution System 
District 

District Administration 

District Board 
District Boundary 
District Central Library 
District Collector 
District Development Council 

விருப்புிரிமை 

விருப்புரிமைப் பணிகள் 

விருப்புரிமை மானியம் 

விருப்புரிமை அதிகாரம் 

கலந்துரையாடல்; கலந்தாய்வு 

பணியறவு: பணர் நீக்கம் 

விலக்கப்பட்ட அனுவலர் 

வழக்குத் தள்ளுபடி 
முறையற்ற நடத்தை 
மருந்தகம் 
விட்எடாழி 

“காட்சிப் பலகை 

முடிப்பு அட்டவணைப் பதிவேடு 

முடிப்பண் . 

முடிப்பண் முறை 

உடைமை பறித்தல் 

தகுதியின்மை 

மாறுபட்ட தீர்ப்பு 

கலைத்தல் 

வடிசாலை: வடிப்பகம் 

திரித்துக் கூறப்பட்ட செய்திகள் 

கைப்பற்றுகைக் கட்டணம் 
கடுக்கண் அறிவிப்புக் குறிப்பு 
உடைமை பற்றுகையாணை 

_பகிர்வுப் பட்டியல் . 
பணப் பகிர்வுப் பட்டியல் 
வருவாய்ப் பகிர்வு 

பகிர்வுப் பதிவேடு 

பகிர்வு முறை 
மாவட்டம் 

மாவட்ட ஆட்சி; மாவட்ட நீர்வாகம் 
மாவட்டக் கழகம் 

மாவட்ட எல்லை 

மாவட்ட மைய நூலகம் 
மாவட்ட ஆட்சியூர் 

மாவட்ட வளர்ச்சி மன்றம் ; 
- மாவட்ட வளர்ச்சிக் கழகம் .



District Gazette 

District Gazetteer ட 
District Headquarters Hospital 

District soliders Committee 

District Touring Map 
District Welfare Officer 

Ditto 

Dividend 

Division 

Divisional Accountant 

Divisional Engineer 

Divisional Panchayat Officer 

Docket Sheet 

Doctor 

Doctrine | 

Document 

. Documentary Evidence 

D.O.Letter 

Domestic Economy 

Domestic Hygiene 

Domicile 
Donee 

Donor 

Dossier 

Dot matrix 

Double Bracket 

Double payment 

Double taxation 

Dowry 
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மாவட்ட அரசிதழ் 

, மாவட்ட விவரச் சுவடி 

மாவட்டத் தலைமை மருத்துவமனை 

மாவட்டப் படை வீரர்கள் நலக் குழு 
மாவட்டப் பயண நீலப்படம் 

மாவட்ட நல அனுவலர் 

மேற்படி 

ஆதாயப் பங்கு; ஊதியப் பங்கு; பங்கு 

வீதம் 

கோட்டம்; வகுத்தல்; வாக்கெடுப்பிற்காகப் 

பிரித்தல் 

கோட்டக் கணக்காளர் 

கோட்டப் பொறியாளர் 

கோட்ட ஊராட்சி அலுவலர் 

சுருக்கக் குறிப்பு; புறத்தாள்; உறைத்தாள் 

மருத்துவர்: முனைவர்; பண்டாரகர் 

கோட்பாடு 

ஆவணம் 

ஆவணச் சான்று; எழுத்துச் சான்று ; 

வரைமொழிச் சான்று 

நேர்முகக் கடிதம் (நே.மு.க.) 

மனைப் பொருளியல் 

மனை நல இயல்; குடும்ப நல தீயல் 

உறைவிடம்: குடியிருப்புரிமை 

கொடை பெறுபவர் : கொடை பெறுவோர்; 

பரிசிலர்: 

கொடையாளி ; கொடை கொடுப்பவர் 

மந்தணக் கோப்பு: இரகசியக் கோப்பு 

புள்ளி அணி 
இரட்டை அடைப்புக் குறி; இரட்டைப் 

பிறைக் குறி 

இருமுறைக் கொடுப்பு . 

இருமுறை வரிவிதிப்பு : கரட்டை 

வரிவிதிப்பு 

சீதனம்: பெண்வழிச் சீர்: வரதட்சணை
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Draft 

Draft Amendment 

Draft Bill 
Draft Declaration 

Drafting capacity 

Draft, letter 

Draft notification 

Draft order 

Draft put up for approval | 
Draft rule 

Drainage 

Drainage channel 
Drainage pipe 

Drain covering 
Drainage scheme 

Dramatic performance 
Drawee 

Drawer 

Drawing Instructor 
Drawing Officer 

Drilling Machine 
Driving licence 

Drop further action 
Due by 

Due Date 
Due’ process of law 
Due to 

Duffador 

Dummy Parade 
Dummy slip 

Dumping depot 

வரைபு 

திருத்த்த்திற்கான வரைவு; 

வரைவத்திருத்தம் 
வரைவுச் சட்டம் _- 

வரைவு அறிவிப்பு 

வரைவைழுதும் திறமை; வரைவுத் 

திறமை 
வரைவு கடிதம் 

வரைவு அறிக்கை 

வரைவு ஆணை 

ஏற்புக்காக வரைவு வைக்கப்படுகிறது 

வரைவு விதி 

வடிகால் அமைப்பு; வடிகால் வசதி; 

வடிமானம் 

வடிகால் 

வடிகால் குழாய் 

வடிகால் மூடி 

வடிகால் திட்டம் 

நாடக நீகழ்ச்சி 

காசோலைக்குரிய எபயரினர் 

பணம் எடுப்பவர்; காசோலை பெற்று 

அனுப்புபவர் 

வரைபட ஆசிரியர் 

பணம் எடுக்கும் அலுவலர் ' 
துளையிடும் பாறி 

ஓட்டுரிமம் ;: ஓட்டுநர் உரிமம் 
மேல் நடவடிக்கையைக் கைவிடு 

வரவேண்டியது 

உரிய நாள் - 

தக்க சட்டமுறை; தக்க சட்டவழி முறை 
காரணமாக: விளைவாக; கொடுக்க 

வேண்டியது 

தபேதார்; தலைமைச் சேவகர் 

பாசாங்கு அணிவகுப்பு 

மாற்றுச் சீட்டு; அடையாளச் சீட்டு 

குப்பைக் கிடங்கு



Duplicate 
Duplicate licence 

Duplicating paper 

Duplicator 

Dust bin 

‘Dust proof 

Duty 

Duties imposed 

Duty allowance 

Duty chart 
Duty free 

Dynamo 

Dynasty 

E-mail 

Earned Leave 
Earnest Money 
Earnest Money Deposit 
Earning Member 
Ecology 
Economic Advisor 

Economy Label 
Editing 

Editor 

Editorial 

Education 

Educational Officer 
Educational Trust 

Election. 

Election Commission of India 

Election petition 
Election Tribunal! 
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இரட்டிப்பான படி; இரண்டாம்படி 

உரிம இரண்டாம் படி; உரிமத்தினுடைய 

பழி ; மற்றொரு உரிமம் 

படி பெருக்கு தாள் 

படி பெருக்கி 

குப்பைக் கூடை ; குப்பைத் தொட்டி 

தூசி புகா ; தூசி புகாத 

கடமை ; அலுவல்; தீர்வை; சுங்க வரி 

விதிக்கப்பட்ட கடமை; விதிக்கப்பட்ட தீர்வை 

அலுவல் படி ; பணிப்படி 
அலுவல் அட்டவணை 

தீர்வையில்லா 

மின் ஆக்கப் பொறி 

அரச மரபு 

[E] 

மின் அஞ்சல் 

ஈட்டிய விடுப்பு 

ஈபொறுப்புறுதீப் பணம் 

பிணை வைப்புத் தொகை 

பொருள் ஈட்டுபவர் 

(உயிரின வாழ்க்கை) சூழலியல் 

பொருளியல் அறிவுரையாளர் 

.முகவரீச் சீட்டு 

பதிப்பித்தல்: திருத்தி அமைத்தல் : 

தொகுத்தமைத்தல் 
பதிப்பாசிரியர் ; இதழாசிரியர் 

தலையங்கம் 

கல்வி 

கல்வி அலுவலர் 

கல்விப் பொறுப்பாட்சிக் குழுமம் 

தேர்தல் 

கிந்திபத் தேர்தல் ஆணையம் 

தேர்தல் வழக்கு மனு: 

தேர்தல் தீர்ப்பாயம்
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Elector 

Electoral Laws 
தேர்ந் தடுப்பவர்; வாக்காளர் 

தேர்தல் சட்டங்கள் 

Electoral Registration Officer Garg பதிவு அலுவலர் 
Electoral Right 

Electoral Rolf 

. Electorate 

Electrial lift - 

‘Electric Grid 

Electric Heater 

Electrician 

Electric Installation 
Electricity 

Rlectricity Board 
Electric Light 
Electric Meter 

Electric Motor and Pump-Set 
Electric Plant 

Electric Plug 
Electric Shock 

Electric Stove 

Electric Train 

Electrical Draftsman 

Electrical Inspector 
Electrification 

Electrocution 

Electrocution Chamber 
Electronics 
Element 
Elementary Education 
Elementary School. 
Eligible for Public Service 
Eligible for University Course 

Embassy 

தேர்தலுக்குரிய உரிமை : 
வாக்காளருக்குரிய உரிமை 

வாக்காளர் பட்டியல் 

வாக்காளர் தொகுதி ; தேர்தல் தொகுதி 
மின் தூக்கி 

மின் இணைத் தொகுதி 

மின் வெப்பமூட்டி : மின்ணடுப்பு 
மின்வினைஞர் 
மின் அமைப்பு 
மின்னாற்றல்; மின்சக்தி 

மின் வாரியம் 

மின் விளக்கு 

மின் அளவி 

மின்னியக்கப் பொறியும் இறைப்பியும் 
மின் ஆக்க இயந்திரத் 8ாகுதி 
மின் செருகி 

மின் அதிர்ச்சி 

மின் கடுப்பு 

மின் கருப்பூர்தி: மின்சார இரயில் 

மின் வரைவாளர் 

மின் ஆய்வாளர். 

மின் வசதி செய்தல் 

மின்பாய்வு இறப்பு: மின்சாரம் தாக்கி 

_ இறத்தல் 
மின்பாய்வு இறப்பறை 

மின்னனுவியல் 
 தணிமம்; தனிப்பொருள்: மூலப்பொருள் 

தொடக்கக் கல்வி 

தொடக்கப் பள்ளி 

அரசுப் பணிக்குத் தகுதியுடைய 

பல்கலைக் கழகப் படிப்பிற்குத் 

தகுதியுடைய 
தூதரகம் : தூதுக் குழு



Embedded Chest 
Emblem . 

Emergency cases (Medical) 
Emergency Commitee 
Envergent Petition 

Emigrant 
Emissary 

Employee 

Employees Provident Fund 

Employees State Insurance 
Corporation (ESI) 
Employer 

Employer’s Liability 

Employment 
Employment Advisory . 
Committee . 
Employment and 
Unemployment 

Employment Exchange 

Employment Guidance Bureau 
Enclose 

Encroachment 

Encumbrance Certificate - 

Encyclopaedia 
Endorsement 

Endowment 

Endowment for prize _ 
Endowment for Scholarship 

Endowment Fund 

Endowment Insurance 

Endowment Lectures 

Enfacement slip 

Enfranchisement 
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பதிக்கப்பட்ட பட்டகம் 

தனிக் குறி ; சின்னம் 

உடனடிக் கவனணிப்புக்குரிய நோயாளர் 

நெருக்கடி நிலைக் குழு , 

அவசரத் தன்மை மனு 

குடிபெயர்ந்த ; குடிபெயர்ந்தவர் 

தூதுச் செய்தியாளர் 

வேலையாள்; வேலையில் உள்ளவர்: 

- தொழிலாளி 

தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நீதி . 

தொழிலாளர் ஈட்டுறுதீக் கழகம் 

வேலைக் கொடுப்பவர் ; அமார்த்துநர் :' 

பணியாண்மையர் 

வேலையில் அமர்த்துநர் கடப்பாடூ : 

பணியாண்மையரின் பொறுப்பு 

வேலை ; தொழில் ; பயன்படுத்துதல் 

வேலைவாய்ப்பு அறிவுரைக் குழு. 

வேலையும். வேலையின்மையும் 

வேலை வாய்ப்பகம் 
வேலை வாய்ப்புத் தகவலளிப்பகம் 

இணை ; உள்ளடக்கு 

எல்லை மீறுகை : வரம்பு கடப்பு 
வில்லங்கச் சான்றிதழ் 

கலைக் களஞ்சியம் 

மேற்குறிப்பு ; மேல் எழுத்து ; ஏற்பிசைவு 

அறக்கட்டளை 

பரிசுக்கான அறக்கட்டளை 

படிப்புதவித் ஐதாகைக்கான அறக்கட்டளை 

அறக்கட்டளை நீதீ 

காலவரை எட்டூறுதீ 

அறக்கட்டளைச் சொற்பொழிவுகள் 

முகப்புச் சீட்டு 

வாக்குரிமை அளித்தல் : தன்னுரிமை
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Engine 

Engineer | 

Engineering College 

Engineering Officer 
Engineering Section 

Engineering Supervisor 
Enhancement of Sentence 
Enquiry 

Enquiry Counter 
Enrolment 

Entertainnient 

அளித்தல் 

பொறி 

பொறியாளர் 

பொறியியற் கல்லூரி 

பொறியாளர் தொடர்பு அலுவலர் 

பொறியியற் பிரிவு 

பொறியியல் மேற்பார்வையாளர் 

தண்டனையை உயர்த்துதல் 

விசாரணை; தகவல் அறிதல்; உசாவுதல் 
தகவல் அறியுமிடம்; தகவல் அளிப்பிடம் 

பட்டியலில் சேர்க்கப்படுதல் 

கேளிக்கை: பொழுதுபோக்கு; 

விருந்தளிப்பு 
Entertainment and Amusement கேளிக்கையும் வேடிக்கையும் 
Entertainment Tax 

Entomologist 

Entomology 
Entrance Examination 

Entrance Ticket 

Entries for Good Services 
Entrusting of fund 
Entry of Foreigners 
Enumeration 
Enumeration Form 
Enumerator 
Envelope 
Environment. 
Envoy 

Epigraphist 
Epigraphical Attender 
Equal instalment 
Equipment 
Equipment Grant 
Equipment Register 
Errata List 
Error Message 

கேளிக்கை வரி 

பூச்சியிலர் 
பூச்சியியல் 

நுழைவுத் தேர்வு 
நுழைவுச் சீட்டு 
நற்பணிட் பதிவுகள் 

நீதீ ஒப்படைப்பு 

அயல் நாட்டார் உட்புகுதல் 

கணக்கெடுப்பு . 

கணக்கெடுப்புப் படிவம் 
கணக்கெடூப்பவர் 

உறை 

சுற்றுப்புறம்; சூழல் 
காதர் 
கல்வட்டு ஆய்வாளர் 

கல் வட்டுப் பணியாள் 

சம தவணை 

தளவாடம் 

தளவாட மானியம் 

தளவாட்ப் பதிவேடு 

பிழை திருத்தப் பட்டியல் 
பிழைச்சுட்டும் செய்தி



Essentiality Certificate 
Essential Services 

Essential Supplies 
Establishment charges 
Estate 
Estate Duty 

Estate Manager 
Estimate 
Estimated Expenditure 
Ethics , 
Ethnography . 
Ethnology 
Evacuee Property 
Evasion of Tax 

Eviction 

Examination 

Examination Centre 

Examination Fees 

Examination in Chief 

Examiner 

Examining Fees 

Excavationist 

‘Exception 

Excess Expenditure 
Excess Payment 
Excess Profits Tax (E.P.T.) 

Exchange 

Exchange Compensation 
Allowance 

Exchange Deed 

Exchange Reminder 
Excise 

Excise Administration 
Excise Commissioner 
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கன்றியமையாச் சான்றிதழ் 

இன்றியமையாப் பணிகள் 

இன்றியமையாப் பொருள்கள் : 

பணியாளர் தொகுதீச் செலவினம் 

உடைமை : தோட்டம் ் 

இறப்பு வரி 

சமீன் சொத்து மேலாளர் 

மதிப்பீடு 

மதிப்பிட்ட செலவினம் 

ஒழுக்கவியல் 

மக்கள் இன அமைப்பியல் 

மக்கள் இன விளக்க நூல் 

வெளியேற்றப்பட்டவர் சொத்து 

வரி ஏய்ப்பு 

எவளரீயேற்றல் 

தேர்வு : ஆராய்வு 
தேர்வு மையம் . 

தேர்வு கட்டணம் 

முதல் விசாரணை 

தேர்வாளர் : ஆராய்வாளர் 

ஆராய்வுக் கட்டணம் 

அகழ்வாய்வாளர் 

புறநடை : விதிவிலக்கு 

மிகைச் செலவு 

மிகைக் கொடுப்பு 

மிகை ஊதிய வரி 

பரிமாற்றம் : மாறு 

பரிமாற்ற ஈட்டுப்படி மாற்றி 

கொள்ளத்தக்க ஈட்டூப்படி 

பரிமாற்ற ஒப்பாவணம் ; 

பரிவர்த்தனைப் பத்தீரம். 

மறுமாழியுடன் மீள் நினைவூட்டு 
உள்நாடடுப்எபாருள் வரி : ஆயத்துறை 

ஆயத்துறை ஆட்சி: ஆயத்துறை நீர்வாகம் 

ஆயத்துறை ஆணையம்
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Excise Committee 

Excise Duty 

Excise Manual 

Ex-convict 

Executant 

Execution of Agreement 

Execution of Document 

Execution Petition 

Execution Proceedings 
Executive and Judiciary 

Executive Authority 

Executive Committee 

' Executive Councils 

Executive Instructions 

Executive Staff 

Exemption 
- Exercise 

Exgratia payment 
Exhibition 

Ex-Officio 

Ex-Officio Member 

Ex-Officio President 

Expeditiously 
Expel 

Expenditure Statement 
Expense 
Experience 
Expert 
Explanation 
Explanatory Note 
Export Duty 
Export - Import Trade 
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ஆயத்துறை குழு 
ஆயத் தீர்வை 

ஆபத்துறை நடைமுறை நூல் 
முன்னால் தீர்ப்புக் குற்றவாளி 

எழுதிக் கொடுத்தவர் நீறைவேற்றுநர் 

- உடன்படிக்கை நிறைவேற்றல் 

ஆவணம் எழுதிக் கொடுத்தல் 

நீறைவேற்றம் கோரும் மனு 

நிறைவேற்று நடவடிக்கைகள் 

செயலாட்சித் துறையும் நீதித்துறையும் 

செயலாட்சி அதிகாரி; எசசயலாட்சி 

ஆனைைக்குமு ; செயல் அதிகாரம் 

செயற்குழு 
செயல்மன்றம், செயலாட்சி மன்றம் : 

செயலாண்மை அறிவுரைகள் 

செயலாண் பணியாளர்; 

செயலாட்சித்துறை பணியாளர் 

விலக்களிப்பு ; விதி விலக்கு 
பயிற்சி 

'கருணைத் தொகையளனிப்பு 

பொருட்காட்சி 

அலுவல் வழி ; பதவி வழி 

அனலுவல்வழி உறுப்பினர் ; 
பதவிவழி உறுப்பினர் 

அலுவல்வழித் தலைவர் ; 
பதனிவழித் தலைவர் 

விரைவார்ந்த தன்மை 

வெளியேற்று; நாடுகடத்து 
செலவின விவர அறிக்கை : 

செலவு : செலவுத்தொகை 

இனுபவம் ; பட்டறிவு 

வல்லுநர் 

விளக்கம் 

விளக்கக் குறிப்பு 

ஏற்றுமதி தீர்வை: ஏற்றுமதி வரி 

ஏற்றுமதீ இறக்குமதி வளனிகம்



Express Bus 

Express Memo 
Express Telegram 

Express Train 

Ex-Servicemen 

Extension Officer for 

Panchayat 

Extension of Service 

Extension Telephone 

External Affairs 

Extra Curricular Activities 

Extradition Warrant 

Extra Judicial 

' Extraordinary Gazette 

Extraordinary Leave without _ 
Allowance 

Extraordinary Pension’ 

Extraordinary Powers 

Extra Territorial Jurisdiction 
Eye Hospital] 
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விரைவுப் பேருந்து 

விரைவுக் குறிப்பாணை 

விரைவுத் தந்தி 
விரைவு இிருப்பூர்தி; விரைவு இரயில் ; 
விரைவுத் தொடர்வண்டி 

முன்னாள் படைவீரர் 

ஊராட்சி விரிவாக்க அலுவலர் 

பணிநீட்சி : பணி நீட்டிப்பு 

கிளைத் தொலைபேசி 

வெள் நடவடிக்கைகள் 

" பாடத்திட்டப் புறச் செயல்கள் ; பாடத் திட்டம் 

சாராச் செயல்கள் 

அயல்நாடூ புகுந்த குற்றவாளிப் 

பிடியாணை 

சட்டமுறைக்குப் புறம்பான 

சிறப்பரசிதழ் ; சிறப்பு அரசிதழ் 

ஊதியமற்ற விடுப்பு ; படிகளற்ற மிகை 

விடுப்பு 

சிறப்பு ஓய்வூதியம் 
சிறப்பு அதிகாரங்கள் 

பூற நிலவரை ஆட்சி எல்லை 

கண் மருத்துவமனை 

LF] 

Facsimile 
Facsimile Signature 
Fact in issue 

Factories Act 

Faculty 
் Fag End of the year 

Failure of Justice 

உருவ நேர்பழி 

ஒப்ப உருவ நேர்படி 

தீர்வுதரு பொருண்மை: தீர்வுறு 

பொருண்மை 

தொழிற்சாலைகள் சட்டம் 

புலம் 

ஆண்டு முடியும் தருவாய் 

நீதி தவறுகை
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Failure to Report 

Fair Copy 
Fair Copy Register 

Fallow 

False claim . 

False Evidence 

False Personation 

False Weight and Measures 
Falsification of Accounts, 

Falsification of Records 

Family Allowane - 
Family Benefit Fund 

Family Benefit Scheme 

Family Planning 

Family Pension 
Famine Relief 

Famine Relief Programme 
Farewell Address 

Farm Economy 

Farm Manager 
Fash 

Fatal Error 

Fax Machine 
Favourable Orders 

Federation | 
Feeding Charges 
Fee Remission 

Fees for stamping 
Festival Advance 

Field Assistant 

Field Boundary 

Fieldman 
Field Measurement Book 
Field Officer 
Field Register 

Field Sketch 

அறிவிக்கத் தவறுதல் 

செவ்வைப் படி 

செவ்வைப் படிப் பதிவேடு 

தரிசு நீலம்: பயிரிடப்படாத நீலம் 

தவறான உரிமைக் கோரிக்கை 

பொய்ச் சான்று; . ஆதாரமற்ற சான்று 

ஆள் மாறாட்டம் 

தவறான எடைகளும் அளவைகளும் 

பொய்க் கணக்கு எழுதுதல் 

பொய்ப் பதிவுரு அமைத்தல் 

குடும்பப் படி 

குடும்பக் காப்பு நீதி 

குடும்பக் காப்புத் திட்டம் - 

குடும்ப நலத் தீட்டம் 

' குடும்ப ஓய்வூதியம் 

பஞ்ச இடருதவி 
பஞ்ச &டருதவித் திட்டம் 

வழியனுப்பு உரை 

_ பண்ணைப் பொருளியல். 

பண்ணை மேலாளர் 

வருவாய்த்துறை ஆண்டு 
மூடிவான பிழை 

தொலை நகல் இயந்திரம் 

ஆதரவான ஆணை 

இணையம்; கூட்டுப் பேராட்சி; கூட்டாட்சீ 

தீனிக் கட்டணம்; உணவுக் கட்டணம் 
கட்டலாத் தள்ளுபடி 

எடை அளவுகள் முத்திரைக் கட்டணம் 

விழா முன்பணம் 

களப்பணி உதவியாளர் _ 

புல எல்லை 

களப் பணியாள் ; களப்பணியாளர் . 

புல அளவைச் சாவழ 

களப்பணி அலுவலர் 

புலப் பதிவேடு 

புல ௨௫ வரைபடம்



Field Staff - 

Field Stone 
File 

File Backup 
File Directories 
File Disposal (F.Dis) 
File Pad 

File Server 

File with D.Dis.No. 
Final Bill 

Final Decree 

Final Modification Statement 
Final Order 

_ Final Payment. 
Final withdrawl 

Finance Bil! 
Finance Committee 
Finance Department 
Financial Adjustment 
Financial Agreement — 
Financial Code 

Financial Commission 
Financial Control 
Financial Corporation 
Financial Emergency 
Financial Investment 

Corporation 
Financial frregularity 
Financial Outlay 
Financial Position 
Financial Powers 
Financial Propriety 
Financial Statement 

Financial Year 
Fine 
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களப்பணி ஊழியர் 

புல எல்லைக் கல் 

கோப்பு ; தாக்கல் செய் : கோத்து வை 

கோப்புக் காப்பு 

கோப்பு அட்டவணைத் தொகுப்பு 

கோவை முடிவு (கோ.மு.) 

கோப்பு அட்டை 

கோப்புப் பரிமாறி ; கோப்புச் சார்வு 

செய்பவர் 

ப.மு.எண். கோப்புடன் சேர்த்திடுக் 

இறுதிப் பட்டி 
இறுதித் தீர்ப்பாணை 

இறுதி மாற்ற விவர அறிக்கை 

இறுதி ஆணை 
இறுதிக் கொடுப்பு 

இறுதிப் பெறுகை : 

இறுதியாகத் திரும்பப் பெறுதல் 

நிதி சட்டழுன்வரைவு 

நீதிக் குழு 
நிநீத்துறை 
நீதிச் சரிக்கட்டல் 

BS உடன்பாடு 

நிதி விதீத் தொகுப்பு 
_ நிதி ஆணையம் 

நிதிக் கட்டுப்பாடு 
நீதிக் கழகம் 

நீதீ நெருக்கடி 

நீதி முதலீட்டுக் கழகம் 

நீதி முறைக்கேட 
நிதி முதகீட 
நீதி நிலை 
நிதி அதிகாரங்கள் 
நிதித் தகவு; நீதீ ஒழுங்குமுறைமை . 

நீதீநிலை விவர அறிக்கை 
நிதியாண்டு 

அபறாதம் : தண்டம்: தண்டப் பணம்;



50 வி புலமை வேங்கடாசலம் 

. Fine Arts 

Fire accident . 
Fire Brigade 
Fire Engine 

Fire Extinguisher 
Fire Insurance 

Fire Proof - 
Fire Services 

Firing Order 
Firm 
First Aid Box; First Aid kit 
First Aid Centre 
First Charge 

First Copy 
First Grade Draftsman 
First Offender 
Fishermen Co-operative 
Society 

Fishery Rental 
Fishery Research 
Fishery Right; Fishing Right 
Fish Farm 
Fish Preservation 
Fixation of Fair Rent 
Fixation of Pay 
Fixed Assets 
Fixed Deposit 
Flag hoisting 
Flimsy 
Floppy Disk 
Flush out Latrine 
Fly leaf 

Fly-Over 
Follow up action 

நேர்த்தியான எெப்பமுடைய 

கவின் கலைகள்: நுண் கலைகள் 

தீ விபத்து 
தீயணைப்புப் படை 

தீயணைப்பு ஊர்தி 

தீயணைப்பான் 

தீ ஈட்டுறுதி 
தீப் பற்றாத 
தீயணைப்புத் துறை: தீயணைப்புப் 

பணித் தொகுதி 
சுடுவதற்கான ஆணை 

நிறுமம் 
முதல் உதவிப் பெட்டி 

முதல் உதவி நிலையம் 

முதல் பற்று: முதல் செலவு: முதல் 

உரிமை 

முதல் படி; முதல் நகல் 
முதல்தர வரைவாளர் 

முதன்முறைக் குற்றவாளி 

மீனவர் கூட்டுறவுச் சங்கம் 

மீன் பாசிக் குத்தகை 

மீன் வள ஆராய்ச்சி 

மீன் பிடி உரிமை 

மீன் பண்ணை . 

மீன் பதனம் 

நியாய வாடகை அறுதியிடல் 

சம்பளம் அறுதியிடல் 

நிலையான இருப்புகள் 

கால்வரை வைப்புத் எதாகை 

கொடியேற்றுதல் 

அற்ப : உறுதியற்ற 
நெகிழ்வட்டு 

பாய்நீர்க் கழிப்பிடம் 

குறிச்சீட்டு : அடையாளச் சீட்டு 

பல்வழி மேம்பாலம் : மேம்பாலம் 

ASW நடவடிக்கை .



Font Style 

Food Adulteration 

Food and Agricultural 
Organisation 
Food Control . 
Food Corporation of India 
Food-stuff 
Foolscap paper 
Foot Board 
Foot Note 
Forecast 
Forecast of Expenditure 
Foreign Collaboration 
Foreign Employer 
Foreign Exchange 

Foreign Liquor 

Foreign Service 
Foreign Service Terms 
Foreman 
Foreman Insructors 
Forenoon (A.M.) 

Forest College 

Forester ; Forest Guard 

Forest Offences 

Forest Protection 

Forest Range Office 

Forest Revenue 

Forest Seigniorage 

Forged Document 
_ Forged Signature 

For Official Use 

For Personal Attention 
For Ready Reference 
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எழுத்துரு முகப்புப் பணி 
உணவுப்பொருள் கலப்படம் ; 

உணவுக் கலப்படம் 

உணவு - வேளாண் நீறுவனம் 

உணவுக் கட்டுப்பாடு . 

. இந்திய உணவுப்பொருள் கழகம் 

உணவுப் பொருள் 

முழுத் தாள் . 
உந்துவண்டியின் vipLivieo 

அழக் குறிப்பு 
முன்னறிவிப்பு 

செலவின முன் மதிப்பீடு ,. 

அயல்நாட்டு இணைவாக்கம் 

அயல்பணி அளிப்பவர் 

அந்நியச் செலாவணி 

அயல் நாட்டு மதுவகை; வெளிநாட்டு 

மதுவகை ் 

அயல் துறைப் பணி 

அயல்துறைப் பணி வரையறைகள் 

முதலாள் (தொழிற் பிரிவு) 

முதலாள் பயிற்சி ஆசிரியர்கள் 

முற்பகல் (மு.ப.) 

கான் இயல் கல்லூரி; வனக்கல்லூரி; 

வனவியல் கல்லூரி 

கானகக் காவலர்; வனக் காவலர் 

கானகக் குற்றங்கள்: வனக் குற்றங்கள் 

கானகப் பாதுகாப்பு ; வனப் பாதுகாப்பு 

கானகச் சரக அனுவகைம்; வனச்சரக 

அலுவலம் 

கானக வருவாய் ; வனவருவாய் 

காட்டு வரி; கானக வரி; வனவரி 

போலி ஆவணம் : எபாய் ஆவணம் 

போலி ஒப்பம் ; பொய் ஒப்பம் 

அனுவகைப் பயன்பாட்டிற்கு 

நேர்முகக் கவனத்தீற்கு 

உடன் பார்வைக்காக
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Fortnightly Diary 
Fortnightly Progress Report 
Fortnightly Report 
Fort.St.George Gazette 
Foundation Stone , 
Fountain pen 
Fracture 

Franchise 

Fraudulent claim 
Free and compulsory 
Education 

Freedom Fighters pension 
Freedom of Religion 
Freedom of Speech 
Freedom of the press 
Free pass 

Free port 

Free reading room 
Free Trade 

Freight and packing charges ~ 
Fresh assessment 

Fruit canning unit 
Frustration 

Frgitive offender 
Full additional charge 
Full time Servant 

Full time work 
Fund . 
Fundamental 
Fundamental rights 
Fundamental rules 
Furnishings 

Furnished quarters 

ஒருவார் அலுவல் நாள் குறிப்பி 
இருவார முன்னேற்ற அறிக்கை 
இருவார அறிக்கை 

தமிழ்நாடு அரசிதழ் 
அடிக்கல் 

மையூற்றைழுது கோல்: மையூற்றுப் பேனா 
முறிவு : எலும்பு முறிவு 
வாக்குரிமை 

மோசடியான உரிமைக் கோரிக்கை 

இலவசக் கட்டாயக் கல்வி 

விடுதலை வீரர் ஓய்வூதியத் தொகை 
சமய உரிமை ; மத சுதந்தீரம் 

பேச்சுரிமை ; பேச்சுச் சுதந்திரம் 

எழுத்துரிமை 
இலவச அனுமதிச் சீட்டு ; கட்டணமற்ற 

நுழைவுச் சீட்டு 
சுங்க வரியில்லாத் துறைமுகம்: சுங்கம் 

அல்லது தீர்வையில்லாத் துறைமுகம் 

கிலவசப் படிப்பகம் 

தடையிலா வணிகம்; வரிக்கட்டுப்பாடற்ற 

வணிகம் 

கட்டூக் கூலியும் அனுப்புக் கட்டணமும் 

புதிய வரி விதிப்பு 

பழப் பதனச்சாலை 

_ எண்ணக் குலைவு; செயற் குலைவு . 
தப்பியோடிய குற்றம் புரிந்தவர் 
முழுக் கூடுதல் பொறுப்பு 
முழு நேரப்பணியாளர் 
முழுநேர வேலை; முழு நேரப் பணி 
நீதி 
அடிப்படையான 
அடிப்படை உரிமைகள் 
அடிப்படை விதிகள் 
வீட்டுத் தட்டுமுட்டுப் பொருள் : 

வீட்டுச் சாமான்கள் 
அறைகலனுடன் அமைந்த குடியிருப்பு ; 
வாள்களுடன் அமைந்த குடியிருப்பு



Gallery Gurds 

Gallows 

_ Game licence 

Game Rules 

Gaming House 

Gang Mazdoors 

Gaol 

Garden Land 

Gardener 

Garden Maistry 
Gas Light 

Gate 

Gazette 

Gazette Extraordinary 
Gazetted Assistant 

Gazetted Officer 

Gazetteer 

Genealogical Table 

Genealogy 

General Administration 

General Allowance 
Generdl Body 

General Clauses Act 
General Description 
General Education 

General Fund Account 
General Hospital 
General Information Register 

General Knowledge 

General Order 

General orders about fines 

ஆட்சிச் சொற்கள் அகராதி 7 53 

[0] 

படிமேடைக்காவல் 

தூக்குமேடை : தூக்குத் தண்டனை 
வேட்டை உரிமம் 

வேட்டை விதிகள் 

சூதாடூ களரி ; சூதாடூமிடம் 

தொகுத் வேலையாட்கள் 

சிறைச்சாலை 

தோட்டக்கால் ; தோட்ட நீலம் 

தோட்டக்காரர் 

தோட்ட மேலாள் 

ஆனி விளக்கு 

வாயில் 

அரசிதழ் 

சிறப்பு அரசிதழ் 

அரசிதழ்ப் பதிவு பெற்ற உதவியாளர் 

அரசிதழ்ப் பதிவு பபற்ற அலுவலர் 

விவரச் சுவடி . 

குடிமரபு அட்டவணை ; வம்சாவழிப் 

பட்டியல்; வமிசாவழிப் பட்டியல் 

குழமரபு: கால்வழி; வம்சாவழி ; 

வமிசாவழிப் பட்டியல் 

பொது ஆட்சி ; பொது நிர்வாகம் 

வபொதுப்படி 

பொதுக் குழு 

பொதுக் கூறுகள் சட்டம் 

பொது விவரிப்பு 

பொதுக் கல்வி 

பொதுநிதீக் கணக்கு 

பொது மருத்துவமனை 

பொது விவரக் குறிப்பேடு 

பொது அறிவு 

கிபாது ஆணை 

தண்டம் பற்றிய பொது ஆணைகள்
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General Power of Attorney 

General Principles and Rules 
General Principles of Law 
General Provident Fund 
General Survey 
Generation 
Generator 
Genuine 

Geographical Divisions 
Geography 

Geology 
- Geometry 

Germination 
Germs 
Ghat road 
Gift 
Gift Deed 

Glossary 

Godown 

Godown keeper 
Golden Jubilee 

Goldsmith 

Good Behaviour 

Good Dept 
Goods Train 

Goods Vehicle 

Covering Body 
Government 

Government Building 
Government Contribution 
Government Estate 

Govrernment Farm 

Government Guarantee 
Government Grant 

Government Loan 

Government Maternity 

பொது அதிகார அளிப்பு ஆவணம் 

பொதுக் கொள்கைகளும் விதிகளும் 

சட்டத்தீன் பொதுக் கோட்பாடுகள் 

பொது வருங்கால வைப்பு நீதி 

பொது நோட்டம் 

தலைமுறை 
மின் ஆக்கி 

மெய்யான 

நீலவியற் பிரிவுகள் 

நீலவியல் 

புவியியல் 

வடிவியல் 

முளைத்தல்; அரும்புதல் 

நோய் நுண்மங்கள் 

மலைச் சாலை 

பரிசில் ; கொடை 

கொடை ஒப்பாவணம் 

சொல் விளக்கத் தீரட்டு ; அருஞ்சொல் 

அகரமுதலி 
கிடங்கு . 

கிடங்குப் பொறுப்பாளர் 

பொன்விழா 

பொற்கொல்லர் 

நல்லொழுக்கம் 

வருங்கடன் 5 

சரக்கு கிருப்பூர்தி ; சரக்கு இரயில் 
சரக்கு ஊர்தி க 

ஆட்சிக்குழு ; ஆளுகைக் குளு 

அரசு : அரசாங்கம் 

... அரசுக் கட்டடம் ; அரசாங்கக் கட்டடம் 

அரசு பங்களிப்புத் எதாகை 

அரசினர் தோட்டம் 

அரசுப் பண்ணை 

அரசுப் பொறுப்பூர்தி ; அரசு உத்தரவாதம் 

அரசு மானியம் 

_ அரசுக் கடன்



Hospital 

Government Museum 

Government of India Gazette 

Government order . 

Government Pleader 

Government Press 

Government Promissory Note 

Government Securities .. 
Government Servants’ 

Conduct Rules 

Government service 
Government Subsidy 
Government suits Register 
Government Technical 

Examination 
Governor _ 
Grace Period 
Grade 
Graduate 
Graduate Constituency 
Graft Instructor 

Grafting overseer 
Grand Trunk Road 

Grant 

Grants in Aid _ 
Graph Paper 
Graphics 
Gratuitous Relief 
Gratuity 
Gravel Road 
Grave yard 

Grazing Fees 
Grazing Forest 
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அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனை 

அரசு அருட்காட்சியம் 

இந்திய அரசிதழ் 

அரசாணை 

. மாநில அரசு உரிமையியல் 

வழக்குரைஞர் 

அரசு அச்சகம் 

அரசுக் கடனுறுதி ஆவணம் ; அரசுக் 

கடனுறுதீச் 
சீட்டு ; அரசாங்கக் கடனுறுதீச் சீட்டு 

அரசுப் பிணையம் 

அரசுப் பணியாளர் நடத்தை விதிகள் 

அரசுப்பணி ; அரசாங்கப் பணி 

அரசு உதவித்தொகை 

அரசு வழக்குப் பதிவேடு 

அரசுத் தொழில் நுட்பத் தேர்வுகள் 

ஆளுநர் 
நயப்புக் கால அளவு 

தரம் ; நீலை 

பட்டம் பெற்றவர் 

பட்டதாரி தொகுதீ 

கைத்திறத் தொழில் ஆசிரியர் 

ஒட்டூச்செடி பார்வையாளர் 

நீள் பெருஞ்சாலை ; நீண்ட பெருஞ்சாலை 

மானியம் 

உதவி மானியம் 

வ£ரை கட்டத்தாள் 

வரைவியல் 

இடருதவி 

பணிக்கொடை 

சாளைச்சாலை 

இடுகாடு 

மேய்ச்சல் கட்டணம் 

மேய்ச்சல் காடு
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Grazing Rules 

Grievous injury 
’ Gross income 

Gross Negligence 
Gross Profit 

Gross Receipt 
Ground Rent 

Ground Rent Assessment 

Group Discussion 

Growth pole 
Guarantee 

Guard 

Guardian and wards 

Guardian of Minor 

Guard of honour 

Guest House 

Guide Book 

Guide lines 

Guide-Post 

Guild of Service 

Gum - Bottle 

Gun Licence 

Gymnasium 

Gynaecology 

Half yearly 

Half yearly return 
Hal} 

Hall mark 

- மேய்ச்சல் விதிகள்! 
கொடுூங்காயம். 

மாத்த வருமாணம் - 

_ கடூங்கவனமின்மை 

மொத்த ஊதியம் 

மொத்த வரவு 

மனைத் தீர்வை. 

மனைவரி விதீப்பு : இடவரி விதிப்பு 

குழுக் கலந்தாய்வு 

வளர்ச்சி மையம் 

பொறுப்புறுதீ; உத்தரவாதம் 

காவல் ; காவலர் ; காவல் செய்தல் 

காப்பாளரும் குழந்தைகளும், 

காப்பாளரும் சிறுவர்களும் 

இளவரின் காப்பாளர் 

மரியாதை அணிவகுப்பு 

விருந்தினர் மாளிகை: விருந்தினர் 

Beard; புலவிருந்தகம் 

வழிகாட்ட ஏடூ : கையேடு 

பின்பற்றத்தக்க வழிமுறைகள் 

வழிகாட்டி 

பொதுப்பணிச் சங்கம்: நற்பணிக் கழகம் 

கோந்துக் குப்பி; பசைக் குப்பி; கோந்துப் 

புட்டி 

துப்பாக்கி உரிமம் 

உடற்பயிற்சிக் கூடம்; உடற்பயிற்சிக் 

களரி 

மகளிர் நோய் மருத்துவ இயல் 

[H] 

அரையாண்டு தீதழ் 

அரையாண்டு விவர அறிக்கை 

மண்டபம்; மன்றம்: கூடம் 

் தரக்குறியீடு -



Hall Superintendent 
Hall Tickets 
Halt and go 
Halting AHowance 
Hand bill 
Hand Book 

Hand Compositer 

Hand cuff 

Handing over charge 

Hand-receipt: 

Handwriting expert 
Harbour 

Harbouring the accused 

Hard amd fast Rule 

Hard Disk 

Hard Disk Drive 

Hard earned money 

Hardware. 

Hardware configuration 
Hartal 

Hawker 

Head clerk 

Head of Account 

Head office 

Head quarters 
Heads of departments 

' Health and holiday resort - 
Health centres 
Health propaganda and 
publicity 

Health propaganda lecture 
Hearing 
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தேர்வுக்கூடக் கண்காணிப்பாளர் 

தேர்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டு 

நீன்று செல்க 

இடைத் தங்கற் படி 

துண்டறிக்கை; துண்டு வெளியீடு 

கையேடு : கைச் சுவடி 

கையச்சுக் கோர்ப்பவர் 

கைவிலங்கு 

பொறுப்பு ஒப்புவித்தல் 

கைச்சாற்று 

கையயழுத்து (கயல்) வல்லுநர் - 

_ துறைமுகம் 
குற்றவாளிக்குப் புகலிடமளித்தல் ; 

குற்றவாளியை ஒளித்துவைத்தல் 

கோடாவிதி ; நேர்மைவிதி 

வன்வட்டூ 

வன்வட்டூ இயக்கி . 

வருந்தி ஈட்டிய பணம் ; உழைத்துச் 

சம்பாதித்த பணம் 

வன்பொருள் : இரும்புப் பொருள் 

வன்பொருள் உருவமைப்பு 

கண்டன வேலை நீறுத்தம் : 

கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் 

கூவி விற்பவர் ! ் 

தலைமை எழுத்தர் 

கணக்குத் தலைப்பு 

தலைமை அலுவலகம் 

பணித் தலைமையிடம் : பணியகம் 

துறைத் தலைவர்கள் 

நல்வாழ்வு மற்றும் ஓய்வுப் புகலிடம் 
நல நீலையங்கள் 

. நலவாழ்வுச் செய்தீ பரப்பலும் 

விளம்பரமும் 

நலக்கோட்பாடுூ பரப்புச் சொற்பொழிவு 

வழக்கு விசாரணை; கேட்புரை
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Heaving industry 
Heir 
Heir apparent 

Heir presumptive 

Helper 

Hereditary office 

High commission 

High Commissioner 

High Court Judge 

High level co-ordination 
Committee 

High level Language 
High Road 
High School 

High School Education 
High Seas 
High tide 
Highways 
Highways Department 
Hjghways Research Advisory 

Council 

‘Hill Allowance. 

Hill Station 

Hill tribes 

Hindu Religious and Charitable - 
Endowment (Administration) 
Department 
Hire purchase scheme 
His Excellency 
Historical Documents 
Historical Monuments and 

கனரகத் தொழில் 

மரபுவழி உரிமையர் ; வாரிசு 

உறுதீநீலலை மரபுரிமையாளர்; 

உறுதீநிலை வாரிசு 

இற்றை நிலை மரபுரிமையர்; 

இற்றைநீலை வாரிசு ப 

உதவியாளர் 

மரபுரிமையான பதவி 4 

தூதரகம்: உயர் ஆணையர் பணியகம் 

கோமன்வெல்த்) நாட்டுப்பேராளர்; உயர் 

ஆணையர் ன 

உயர்நீதிமன்ற நீதியரசர் 

உயர்மட்ட ஒத்திசைவுக் குழு : 

உயர்நிலை ஒருங்கிணைப்புக் குழு 

உயர்றீலை மொழி 

, நெடுஞ்சாலை - 

உயர்நீலைப் பள்ளி 

உயர்நீலைப் பள்ளிக் கல்வி 

ஆழ்கடல் 

கடல் ஏற்றம் 

பெருவழி; ஒநடுஞ்சாலை 
நெடுஞ்சாலைத் துறை 

நெடுஞ்சாலை ஆராய்ச்சி அறிவுரை 
- மன்றம் ; நெடுஞ்சாலை ஆராய்ச்சி 

ஆலோசனைக் கழகம் 

மலையிடப் பணிப்படி 

மலைவாழிடம்: மலை ஊர்; மலைப்பகுதி 

மலைவாழ் பழங்குடியினர் 

இந்து சமய அறநிலைய ஆட்சித்துறை 

தவணைக் கொள்முதல் திட்டம் 

மேதகு 
வரலாற்று ஆவணங்கள்



Records 

Historical research 

Home computer 

Home Department 

Home guard 

Homeopathy 
Homicide 

Homogeneous 

Honesty 

Honorarium 

Honorary 

Honorary adviser 

Honorary Magistrate 

Honourable 

Honour and title 
_ Hospital 

Hospital and Dispénsary 

Hospital stoppages 
Hostel 

Hostel Superintendent 

House Building Society 

Housed ina rented building 

House of people 

House rent 

House rent allowance 

Housing Board 

Housing Board Colony 
Housing Scheme 

Hulling agent 

Hundi stamps 
Hunger strike 
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வரலாற்றுச் சின்னங்களும் பதிவுருக்களும் 

வரலாற்று ஆராய்ச்சி 

கல்லக் கணிப்பொறி 

உள்துறை 

ஊர்க்காவலர் 

இனமுறை மருத்துவம் 

மரணம் விளைவித்தல் 

ஓரினமான; ஒரு சீரான; ஒரே விதமான 

நேர்மை; கண்ணியம்: வாய்மை 

மதிப்பூதியம் 

மதிப்புறு; சம்பளம் பெறா; மதீப்பியலான 

மதிப்புறு அறிவுரையாளர் ; 

மதீப்புறு ஆலோசகர் 

குற்றவியல் மதிப்புறு நீதிபதி : 
கெளரவ நடுவர் : மதிப்பியல் நடுவர் 

மாண்புமிகு: மாண்பமை ; கெளரவ 

விருதுகளும் பட்டங்களும் 

மருத்துவமனை 

மருத்துவமனையும் மருந்தகமும் 

மருத்துவமனை தங்கு செலவினங்கள் 

விடுதி ; மாணவர் இல்லம் ; மாணவர் 

விடுதி 
மாணவர் இல்லக் கண்காணிப்பாளர் 

வீடு கட்டும் சங்கம் 

வாடகைக் கட்டடத்தில் அமைந்துள்ள 

மக்கள் அவை : மக்களவை 

வீட்டு வாடகை ; குடிக்கூலி 

வீட்டு வாடகைப் படி 

வீட்டு வசதி வாரியம் 

வீட்டு வசதி வாரியக் குழயிருப்பு 

வீட்டு வசதித் திட்டம்; குடியிருப்பு வசதீத் 
தீட்டம் 

குற்லுகை முகவர் 

உண்டியல் வில்லைகள் 

உண்ணா நோன்பு : பட்டினிப் 

போராட்டம். உண்ணாவீரதட் போராட்டம்
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Huzur Treasury 

Hydro-electric scheme 

Hydrologist 

Hypothecation Bond 

Identical Post 
Identical scale of pay 

Identification Card ; 
Identity card 

Identification Certificate 
Identification Marks 

Identification Parade 

Identification Slip 
(llicit liquor 

Illustration 

Immigration Act 

Immigration into India 

Immoral Traffic 

Impartible. Estate 

Important File 

Impotent 

Impound 

In Absentia 

Inaugural Address 
incharge - 

Incidental charges ; 

Incidental Expenditure (Charges) 
‘Income Tax (1.1) 

Income Tax Appeais 
Income Tax Assessment 

மாவட்டக் கருவூலம் 

நீர்மின் தீட்டழம் 

நீரகம் 

அடைமானப் பிணைமுறி 

ட 

ஒத்தநிலைப் பணியிடம் 

ஒத்த சம்பள ஏற்றமுறை 

அடையாள அட்டை ' 

அடையாளச் சான்றிதழ் 

அடையாளக் குறி 

அடையாளம் காண் அணிவகுப்பு ;' 

அடையாள அணிவகுப்பு 

அடையாளச் சீட்டு 

கள்ளச் சாராயம் 

விளக்கம் ; எடுத்துக்காட்டு : 

குடிபுகு சட்டம். : குடியமர்தல் சட்டம் 

இந்தியாவில் குடிபுகுதல் 

பரத்தமைத் தொழில் : வேசித் தொழில் ; 

தாசித் எதாழில் ; விபசாரம் 

பிரிக்க முடியா உடைமை 

முக்கியக் கோப்பு 

ஆண்மையற்ற : ஆற்றவற்ற ; மலடூ 

பட்டியில் அடை. : சிறைப்படுத்து : பிடித்து 

வை: பற்றி வை | 

நேரில் வராமல் 

தொடக்க உரை 

பொறுப்பிலுள்ள 

Ben Pa dene, 

இடைறீகழ் எசலனனம் 

வருமான வரி வூ.ஷ 

வருமான வரி மேல்முறையீடு 

வருமான வரீ விதிப்பு. வருமான வரி 

மதிப்பீடு



Income Tax Auditor 

Income Tax Collection 

‘Income Tax Composition 
Income Tax Deduction 

Income Tax Exemption 

Income Tax Officer 

Income Tax Refund 

Income Tax Review Position 
Income Tax Revision Petition 
Income Tax Surcharge 

Incoming Reminder 

Incoming Return 

Inconsistent Statement 

Indemnity Bond 
Indent Book 

Index Card 

Index Numbers 

Index Register 
Index Slips 

Indexed File 

India Gazetteer 

Indian Administrative Service 

(1.A.S8.) 

Indian Audit and Accounts 

Service 

Indian Christian Marriage Acts 
Indian Civil Service (I.C.S.) 

Indian Companies Acts 

OAs Oenpac Sang O 61 

வருமான வரித் தணிக்கையா் 

வருமான வரித் தண்டல் 

வருமான இணக்க வரி விதீப்பு 

வருமான வரிப் பிடித்தம் 

வருமான வரி விலக்கு 

வருமான வரி அனுவலர் : 

வருமான வரி அதிகாரி 

வருமான வரி தீருப்பிக் கொடுத்தல் 

வருமான வரி மறு ஆய்வு மனு 

வருமான வரி சீர் ஆய்வு மனு 

வருமான வரி மேல்வரி 

வரப்பபறும் நீனைவூட்டூ 

வரப்எபறும் விவர அறிக்கை 

முரணான வாக்குமூலம்: முரணான 

அறிக்கை 

ஈட்டுறுதீப் பிணைமுறி 

தேவைக் கோரிக்கைப் பதிவேடு 

அட்டவணை அட்டை 

குறியீட்டெண்கள்; அட்டவணை எண்கள் 

அட்டவணைப் பதிவேடு 

அட்டவணைச் சீட்டுகள் 

சுட்டுக்கோப்பு 

இந்திய விவரச் சுவடி 

இந்திய ஆட்சிப் பணி (&.ஆ.ப.) 

இந்தியத் தணிக்கை - கணக்குப் பணி 

இந்தியக் கிறித்துவர் திருமணச் சட்டம் 

இந்தியக் குடிமுறை ஆட்சிப்பணி ' 

கிந்திய நிறுவனச் சட்டம் 

Indian Companies Registration 
Act 

Indian Emigration Act 
Indian Industrial Conference 
Indian Family Pension Fund 
Indian Forest Service (1.F.S) 

அந்திய நீறுவனப் பதிவுச் சட்டம் 

இந்திடக் குழியேற்றச் சட்டம் 

இந்தியத் தொழில் மாநாடு 

இந்தியக குடும்ப ஓய்வூதிய நீதி 
இந்தி, க் கானகப் பணி: இந்திய வனப்பணி
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Indian Pena) Code (L.P.C.) 
Indian Police Service (.P.S.) 
Indian Revenue Service 

Indian Registration Act 
Indian Science Congress 
Indian Standard Time 

. Indigeneous Medicines 
Indigeneous System of 

Medicines 

Indirect Tax 

Individual Order 

Indoor Games 

In Due course 
In Due course of Time 
Industrial Area 

Industrial Centre 
Industria] Company 
industrial Conference 

Indusizial Co-operative Society 
Industria} Co-operative © 
Industria] Disputes 
Industria} Engineer 
Industrial Enginéering Workshop 
Industria) Estates and Colonies 
Industrial Monopolies 
Industrial School 

Industrial Training [nstitute 
Industrial Tribunal 

Industrial Trust 

Industrialisation 

Industry 
information Technology 
Information Officer 
Inherent Power 

Ink Pad 

கந்தியத் தண்டனைச் சட்டம் 

கிந்தியக் காவல் பணி (௫.கா.ப.) 

இந்திய வருவாய்ப் பனீ. 

இந்திய ப் பதிவுச் சட்டம் 

இந்திய அறிவியல் பேரவை 

&ந்தீய நேரம் 

நாட்டூ மருந்துகள் 

நாட்டு முறை மருந்து 
மறைமுக வரி 

தனிப்பட்ட ஆணை 

மனையக விளையாட்டு ; 

உள்ளக விளையாட்டு 

உரிய காலத்தில் ; நாளடைவில் 

நாளடைவில் : காலப்போக்கில் 

தொழிற்சாலைப் பகுதி 

தொழில் மையம் 

தொழில் நிறுவனம் 

தொழில் மாநாடு 

தொழில் கூட்டுறவுக் கழகம் 
தொழில் கூட்டூறவுச் சங்கங்கள் 

தொழில் தகராறுகள் 

தொழில் பொறியாளர் 

தொழில் பொறியியல் பட்டறை 

தொழில் பேட்டைகளும் குடியிருப்புகளும் 

தொழில் தனி உரிமைகள் : 

தொழில் பள்ளி 

தொழில் பயிற்சி நிலையம் 

தொழில் தீர்ப்பாயம் 

தொழில் பொறுப்பாட்சிக் குழுமம் 

். தொழில் மயமாக்கல் 

தொழில் ; 

தகவல் தொழில் நுட்பம் 

செய்தி அனுவலர் 

இயல்பான அதிகாரம் 

மையொற்றி |



Inland Letter 

InjJand Waterways 
In lieu of 
In Patient 
Input Data 

Input Divice 
Inquest Report 

Inquiry 
Insane Asylum 

Inspecting Agency 
Inspecting Officer 
Inspection Bungalow 
Inspection Notes 
Inspection Report 
Inspection staff 
Inspector 
Inspectorate 
Inspector of Municipal 
Councils and Local Boards 

Inspector of Municipality 
Institution 

Instruction 

Instructor in stenography 

Instructor 

Instruments Mechine 

Insurance Company 

Insurance Corporation 
Insurance Policy 
Insurance Premium 

Insured Post 

Interim Stay 

ஆட்சிச் சொற்கள் அகராதி 4 63 

உள்நாட்டு அஞ்சல் மடல் 

உள்நாட்டூ நீர்ப் போக்குவரத்து வழி 

மாற்றாக ; பதீலாக 

உள்ளுறை நோயாளர் : உள் நோயாளி 

உள்ளீட்டுத் தகவல் 

உள்ளீட்டூச் சாதனம் 

இறப்பு விசாரணை அறிக்கை ; 

பிரேத விசாரணை அறிக்கை 

உ.சாவல் ; விசாரணை ; தகவல் அறிதல் 

மனநோயாளர் காப்பு கில்லம் ; 

மனநோயாளர் காப்பகம் 

ஆய்வு முகமை ; ஆய்வு முகவர்நீலை 

ஆய்வு அலுவலர் 

ஆய்வாளர் மாளிகை : ஆய்வு மாளிகை 

ஆய்வுக் குறிப்பு 
ஆய்வறிக்கை 

ஆய்வுப் பணியாளர் 

ஆய்வாளர் 

ஆய்வாளர் அலுவலகம் 

நகராட்சிமன்ற உள்ளாட்சிக் கழக 

ஆய்வாளர் 

. நகராட்சி ஆய்வாளர் 

நிலையம் ; நீறுவனம் 

அறிவுரை : கற்பித்தல் ; நெறிமுறைக் 
கட்டளை ஆணை 

சுருக்கைழுத்துத் தட்டச்சு ஆசிரியர் 

பயிற்றுநர் 
பயிற்றுநர் 
கருவிக்கம்மியர் 

ஈட்டுறுதி நிறுவனம் ; காப்பீட்டு நிறுவனம் 

ஈட்டுறுதிக் கழகம்; காப்பீட்டுக் கழகம் 

ஈட்டுறுதி ஆவணம் 

ஈட்டுறுதித் தவணைத் தொகை 

ஈட்டுறுதி அஞ்சல் ; காப்பீடு செய்யப்பட்ட 

அஞ்சல் 

இடைக்காலத் தடப்டாணை :
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Internal Audit 

Internal Audit Superintendent 
Internal Security 

International Agreement 

International Conference 

International Law 

International Peace and 

Security 

‘Internet 

Intimation slip 

Investigation Department 

Investment Register 
Iron Industries 

Iron Mines 

Iron Rack 

Irrecoverable Tax 

' Irrelevant 

Irrigation Accounts 
Irrigation Cess Fund 
Irrigation Channel 
Irrigation Dispute 
Irrigation Project 

Jacket Sheet 

Jail Corps | 

Jail manufacture 

Jailor 

Joint Account 

Joint Committee 
Joint Director of Harijan 

இடைக்கால தடையாணை 

உள் தலரிக்கை; துறைத் தணிக்கை 

உள்தணிக்கைக் கண்காணிப்பாளர் 

உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பு 

நாட்டிடை உடன்படிக்கை; அனைத்து 

நாட்டு உடன்படிக்கை 

நாட்டிடை மாநாடு; அனைத்து நாட்டு 

மாநாடு 

உலகநாடூகள் சட்டம்; நாட்டிடைச் சட்டம்; 

- உலகச் சட்டம்; அனைத்து நாட்டுச் சட்டம் 

நாட்டிடை அமைதியும் பாதுகாப்பும்; 

உலக அமைதியும். 

இணையதளம் 

தகவல் அளிப்புச் சீட்டு. 

புலனாய்வுத் துறை 

முதலீட்டுப் பதிவேடு 

இரும்புத் தொழில்கள் 

இரும்புச் சுரங்கங்கள் 

இரும்பு நிலையருக்கம் 

தண்ட இயலா வரிப்பணம் 

தொடர்பற்ற 
பாசனக் கணக்குகள் ' 

பாசன மேல்வரி நிதி 

பாசன வாய்க்கால் 

பாசனத் தகராறு; பாசன வழ்க்கு 

பாசனத் திட்டம் 

[J] 

உறைத்தாள் 

சிறைக் காவற்படை 

சிறையில் ஊசய்பொருள் 

சிறை அலுவலர் 

- கூட்டுக் கணக்கு 

, கூட்டுக் குழு



Welfare 

Joint Family 
Joint Farming Society 
Joint Inspection 
Joint patta 

Joint responsibility 
Joint Sector 

Joint Session 

Joint Sitting 
Joint Stock Company 
Journalism 

Journalist 

Joystick 
Judicial Service 

Junior Account officer 

. Junior Electrical Inspector 
Junior Red Cross society 

Jurisdiction and Powers of 

Courts 

Jurisprudence 
Jurist 

Keep Disposal (K.Dis.) 

Keep the Ball rolling 
Key industries 

Keyboard 

Keyword 

Khadi Advance 

ஆட்சிச் சொற்கள் அகராதி: 0 65 

அரிசன நல இணை இயக்குநர் 

கூட்டுக் குடும்பம் 

கூட்டுப் பண்ணைச் சங்கம் 

கூட்டாய்வு _ 

கூட்டுப் பட்டா 

கூட்டுப் பொறுப்பு 

கூட்டுத் துறை 
கூட்டமர்வு ; கூட்டுக் கூட்டம் 

கூட்டுக் கூட்டம் 
கூட்டுப் பங்கு முதலீட்டூ நிறுவனம் 

இதழியல்; பத்திரிகையியல் 

இதழாளர். 

இயக்கப்படி 

. நீதித்துறை பணித் தொகுதீ 

இளநீலைக் கணக்கு அலுவலர் 

இளநிலை மின் ஆய்வாளர் 

இளநிலை எசஞ்சிலுவைச் சங்கம் 

நீதிமன்றங்களின் ஆட்சி எல்லையும், 

அதிகாரங்களும் 

சட்டஇயல் 

சட்ட இயலர்: வழக்கறிஞர்: சட்டப் புலவர்: 
சட்ட வல்லுநர் 

[Kx] 

மூன்றாண்டு முடிவு மூ.மு.) 
செயல்கள் தொடர்ந்து நடக்கும்படி செய் 

அழுப்படைத் தொழில்கள்; ் 

இன்றியமையாத தொழில்கள் 

விசைப்பலகை 

முக்கியச் சொல் 

கதர் முன்பணம்
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Label 
Laboratory Assistant 
Laboratory Technician 
Labour Act 

Labour charges 
Labour Colony 
Labour Contract 
Labour Department 

Labour Disputes ~ 

Labour 

Labour Movement 

Labour Problem 

Labour Room 

Labour Union 
Land Acquisition 
Land Act 
Land Alienation 
Land Assignment 
Land Ceiling 
Land Development Bank 
‘Landed Property 
Landed Property Statement 

_ Land Holder 
Land Improvement 
Land improvement Loans Act 
Landing and Shiping Fees 
Committee 
Land Legislation 
Land Mark 
Land Records 

[L] 

முகப்புச் சீட்டு; பெயர்ச் சீட்டு 

ஆய்வக உதவியாளர் 
ஆய்வகத் 9தாழில் நுட்பப் பணியாளர் 
தொழிலாளர் சட்டம் 

தொழிலாளர் கூலிச் செலவு 
தொழிலாளர் குடியிருப்பு 

வேலை வீதத் தொகை ஒப்பந்தம் 
தொழிலாளர் துறை 

தொழிலாளர் வழக்குகள்; தொழிலாளர் 
தகராறுகள் ் 
தொழிலாளி 

தொழிலாளர் இயக்கம் 
தொழிலாளர் சிக்கல்; ௨தாழிலாளர் 
பிரச்சினை 

ஈன் அறை : குழந்தை பெறு அறை i 
பிரசவ அறை 

தொழிலாளர் சங்கம் . 

நீல எடுப்பு ; நீல கையகப்படூத்துகை 
நீலச் சட்டம் 

நீல உரிமை மாற்றம் 

நீல ஒப்படைப்பு 
நீல உச்சவரம்பு 

- நிலவள வங்கி 
நீலச் சொத்து: 

கடம் எபயராச் சொத்து விவர அறுககை 

நீல உரிமையாளர் 

நீல மேம்பாடு 

நில மேம்பாட்டுக் கடன் சட்டம் 

"இறக்குமதி ஏற்றுமதிக் கட்டணக் குழு 
நீலச் சட்டம் 

நீல எல்லைக் குறி ; திருப்புமுனை 

நிலப். பதிவுருக்கள்



Land Reform 

Land Revenue 

Land Survey 
Land Tax 

‘Language Instructor 
Last Grade - Servant 

Last Pay Certificate (1.P.C.) 
Laundry 

Law Abiding 
Law and Justice 

Law and Order 

Law College 
Law Journal 

Law Officer 

Law Report 
Leading Note 

Leading Question 
Leap year 
Learned 

Leave 

Leave Account 
Leave Account Form 

Leave Not Due 

Leave on Loss of Pay 

Leave on Medical Certificate 

Lecturer 

Ledger 

Legal Adviser 
Legal Duty 
Legal Heir 

Legal Opinion 
Legal Practitioner 
Legal Proceedings . 
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நீலச் சீர்திருத்தம் 
நீல வருவாய் 

நில அளவை 

நில வாரி 

மொழு ஆசிரியர் 

கடைநீலைப் பணியாளர் ; கடைநிலை 

ஊழியர் 

முன் சம்பளச் சான்றிதழ் (மு.ச.சா.) 

சலவைபகம் 

சட்டத்திற்குக் கீழ்ப்படிகின்ற 

சட்டமும் நீதியும் 

சட்டமும் ஒழுங்கும் 

சட்டக் கல்லூரி 

சட்டச் செய்தியிதழ் 

சட்ட அலுவலர் 

சட்ட கதழ் 

வழிகாட்டுங் குறிப்பு 

விடை அமை வினா: விடை கொள் வினா 

இிகுநாள் ஆண்டு 

கற்றறிந்த 
விடுப்பு : இசைவாணை 

விடுப்புக் கணக்கு 

விடுப்புக் கணக்குப் படிவம் 
உரிமையில்லா ஸிடுப்பு 

சம்பளமில்லா விடுப்பு 

மருத்துவச் சான்றிதழின் அடிப்படையில் 

விடுப்பு 

எசாற்பாழிவாளர் : விரிவுரையாளர் 

பேரேம் 

சட்ட இயல் அறிவுரையாளர் 

சட்டக் கடமை 

சட்டப்படியான வழிமுறையர் : 

சட்டப்படியான வாரிசுதார் 

சட்டக் கருத்து 

வழக்குரைஞர்; சட்டத் தொழிலாற்றுநர் 
சட்ட நடவடிக்கைகள்
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Legal Remedy 

Legal Representative 
Legal Studies 

Legal Tender 

Legislative Assembly 

Legislative Council 

Legislature 

Legislature Hostel 

Lenient sentence 

Lenient View 

Leper Asylum 

Leprosy Clinic 
Lethal Weapon . 
Letter Box 

Letter of Administration 

Letter of Authority 
Letter Pad 

Level Crossing 
Lexicon 

Liasion Officer 
Librarian 

Library 
Licence 

Licence Fee 
License 

Licensing Authority. 
Licensing File 
Licentious 

Lien 

Lieutenant Governor 

Life assurance 

Life Insurance 
Life insurance policy 
Light House 
Lightning strike 

சட்டத் தீர்வழி: சட்டத் தீர்வு 

சட்ட முறைச்சார்பாளர் 

சட்டக் கல்வி 

சட்டமுறைச் எசலாவணிப் பணம் 

சட்டப் பேரவை ் 

சட்ட மேலவை 

சட்ட மன்றம் 

சட்டமன்ற உறுப்பினர் விடுதி 

கடூமையில்லாத தண்டனை > 

எளிய தண்டனை ; குறைந்த தண்டனை 

கிவு நோக்கு 

தொழு நோயாளர் புகலிடம் 

தொழுநோய் மருத்துவமனை 

அபாயகரமான ஆயுதம் 

அஞ்சல் பெட்டி . 

ஆட்சி உரிமை ஆவணம் 

உரிமை ஆவணம் 

பெயர் விவரத்தாள் கற்றை 

இருப்புப்பாதை சந்திக்கடவு 

சொற்களஞ்சியம்; அகராதி . 

தொடர்பு அலுவலர் 

நூலகர் 

நூலகம் 

உரிமம் 

உரிமக் கட்டணம் 

உரிமம் பெற்றவர் 

உரிமம் வழங்கும் அதிகாரி 

உரிமக் கோப்பு 

கட்டுப்பாடற்ற 

மீள் உரிமை 

துணைநீலை ஆளுநர் . 

வாழ்க்கைக் காப்பீடு : ஆயுள் காப்பீடு 

ஆயுள் ஈட்டுறுதி 
ஆயுள் ஈட்டுறுதி ஆவணம் 

கலங்கரை விளக்கம் 

தீடீர் வேலை நிறுத்தம்



Limited Company 

Limited Liability 
Linguistic Minorities 

Linked file 

Link language 

Literary Association 

Livestock farm — 
Loan certificate 

Local Administration 
Local Allowance 

Local Board 

Local Body 

Local call charges 

Local Delivery 
Local Delivery Register 
Local fund Accounts 
Local Fund Deposit 

Local Fund Hospital 
Local inquiry 

Local inspection 
Local investigation 

Local Library Authority 
Local] Tax ் 
Locker 

Lock-out 

Lock-up 

Locus-Standi 

. Lorry cleaner - 
Lottery 

Loudspeaker 
Lower Division Inspector 

Lumpsum Grant 
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வரையறுக்கப்பட்ட நீறுவனம் 

- வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு 

மொழிச் சிறுபான்மையினர் 

இணைப்புக் கோப்பு 

இணைப்பு மொழி ; தொடர்பு மொழி 

இலக்கிய மன்றம் : இலக்கியக் கழகம் 

கால்நடைப் பண்ணண 

கடன் சான்றிதழ் 

உள்ளாட்சி 

உள்ளூர்ப் படி : வட்டாரப் படி 

உள்ளாட்சிக் கழகம் 

- உள்ளாட்சி மன்றம் 

உள்ளூர்த் தொலைபேசி பேச்சுக் 

கட்டணம் 

உள்ளூர் அஞ்சல் சேர்ப்பிப்பு 

உள்ளூர் அஞ்சல் அனுப்புகைப் பதிவேடு 

உள்ளாட்சி நீதிக் கணக்கு 

உள்ளாட்சி நீதிவைப்புத் தொகை 

உள்ளாட்சி நீதி மருத்துவமனை 

நீகழ்விட உசாவல் ; நீகழ்விட 

விசாரணை : 

உள்ளூர் ஆய்வு 

நிகழ்விடப் புலனாய்வு 

வட்டார நூலக ஆணைச் குழு 

வட்டார வரி 

நிலைப்பெட்டி ; பூட்டூடன் கூடிய நிலை 

அடுக்கு 

கதவடைப்பு 

காவல் சிறை 

தலையீட்டூரிமை ; வழக்குரை உரிமை : 

தகுதி 
" சுமையுந்து சீராள் 

குலுக்குச் சீட்ட 

ஒலிபரப்பி 

கீழ்ப்பிரிவு ஆய்வாளர் 

ஒரே மொத்த மானியம்: ஒட்டு மாத்த 

மானியம் ்
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Lumpsum Provision 

Lunacy and Mental Deficiency 

Luxury Articles 

Luxury Coach 

Machine Mender 

Madras Port Fund. 

Madras Port Trust 

Magazine - 

Magisterial 

‘Maideen Speech 
Mail 

Mail Box 
Major Head of account 
Major Irrigation Scheme 
Majority Communities 
Major Ports 
Management 
Managing Agent 
Managing Body 
Managing Director 

- Managing Trustee 
Mandatory Functions 

Mandatory Order 
Manifesto 
Manifolding Paper 
Manpower 

Mantle Lamp . 
Manual 

ஒரே மொத்த ஒதுக்கீடு ; ஒட்டுமாத்த 

ஒதுக்கீடு 
பித்து நிலையும் மன ஊனமும் 

உயர்விலைப் பொருள்கள்; ஆடம்பரப் 

பொருள்கள் 

மிகு வசதீ உந்து; மிகு வசதி கிருப்பூர்திப் 
பெட்டி : சொகுசு ஊர்தி 

ய் 
இயந்திரம் எசப்பனிடுபவர் 

சென்னைத் துறைமுக நிதி 

_ சென்னைத் துறைமுகப் பொறுப்பாட்சிக் 

கழகம் 

பருவ கதழ் ; பருவ வளியீடு 

குற்ற இயல் நீதி பற்றிய ;: குற்ற இயல் 

நடுவர்க்குரிய ் 

கன்னிப் பேச்சு ; முதற் பேச்சு 
அஞ்சல் தொகுதி 

அஞ்சல், பெட்டி 

கணக்குப் பெருந்தலைப்பு 

பெரும் பாசனத் திட்டம் 

பெரும்பான்மை இனங்கள் 

பெருந்துறைமுகங்கள் 

மேலாண்மை 

மேலாண்மை முகவர் 

மேலாண் குழு 

மேலாண் கியக்குநர் 

மேலாண். பெறுப்பாட்சியர் 

தவிர்க்கலாகாத எசய்கடமைகள் 

தவிர்க்கலாகாத ஆணை | 
கொள்கை விளக்க அறிக்கை 

படிஎ௫ தாள் 

மனித ஆற்றல்; ஆள் வலிமை 

வெண்தழல் விளக்கு 
கையேடு; நடைமுறை நூல்



Manual Labour 

Manual Training 
Manufacturing Chemist 
Manufacturing Plant 

Manuscript 

Map - 
March 

March Past 

Marine Department 

Marine Engineer 

Marine Fishery Development 

Marine Insurance 

Maritime Law 

‘Marketing Scheme 

Market Price 
Market Rate 

Markets and-Fairs 
Market Value 

Marriage Act 
Mass Meeting . 

Master Plan _ 
Matching Grant 

Maternity and Child Welfare’ 
Maternity Assistant ~ 
Maternity Benefit Act 
Maternity Home © 
Maternity Hospital 
Maternity leave 
Maternity Relief 
Maternity ward 
Matriculation 
Mayor 
Means of Communication 
Measurement book 
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உடனுழைப்பு 

உடலுழைப்புப் பயிற்சி 

தயாரிப்பு வேதீகர் 

ஆக்கத் தொழிற்சாலை 

கைவயழுத்துப்படி 
நிலப்படம் 

அணிவகுத்துச் ௪௪ல் ; முன்னேறு ; 

ஆங்கில ஆண்டின் ஒரு மாதத்தின் பெயர் 

படை அணிவகுப்பு 

கடல்துறை 

கடல்துறைப் பொறியாளர் 

கடல்மீன் வளப்பெருக்கம் 

கடல்துறை ஈட்டூறுதீ 

கடலாண்மைச் சட்டம் 

விற்பனைத் தீட்டம் 

நிலவர விலை 

நிலவர விலை விகீதம் 

அங்காடியும் சந்தையும் 

நிலவர மதிப்பு ; நடப்பு மதீப்பு ; சந்தை 

மதிப்பு 

திருமணச் சட்டம் 

மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் 

பெருந் தீட்டம் 

ஈடான மானியம் 

தாய், சேய் நலம் 

மகப்பேறு உதவியாளர் 

பேறுகாலச் சலுகைக் சட்டம் 

மகப்பேறு இல்லம் 

மகப்பேறு மருத்துவமனை 

மகப்பேறு விடுப்பு 

பேறுகால உதவி 

மகப்பேற்றுப் பிரிவு 

பல்கலைக்கழக நுழைவுத் தேர்வு 

மாநகரத் தந்ைத 
போக்குவரத்து 

அளவைக் குறிப்£படூ
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Measuring Officer 
Measuring Tape 
Mechanic 

Mechanical Engineer 

Mechanical Expert 
Medical Board 

Medical Certificate 

Medical College 
‘Medical Concession 

Medical Institution 
Medical Officer 

Medical Practitioners 

Medical Registration 
Medical service 
Medical Store 
Medical Treatment 
Medicine Chest 
Medium of Instruction 
Meeting Clerk 
Meeting Hall 
Megaphone 
Memorandum 
Memorandum of Evidence 
Memoria] 

’ Mender 
Menial 

Mental Depression. 
Mental Hospital 
Menu 

Mercantile Marine, 
Mercantile Shipping 
Merchant 
Merchant Ship 
Mercy Petition 
Merit 

அளவவைடுக்கும் அலுவலர் 

அளவை நாடா 

கம்மியர் : இயந்திரக் கம்மியர் ; எவவ 
பழுது பார்ப்பவர் 

இயந்திரப் பொறியாளர் 

இயந்தீர வல்லுநர் .- 
மருத்துவக் குழுமம் ; மருத்துவக்கழகம் _ 

மருத்துவச் சான்றிதழ் 
மருத்துவக் கல்லூரி 

மருத்துவச் சலுகை 

மருத்துவ நிலையம் 

மருத்துவ அலுவலர் : மருத்துவ அதிகாரி 
மருத்துவத் தொழில் புரிபவர்கள் 

மருத்துவப் பதிவு 
- மருத்துவப் பணித்ததொகுதி 

மருத்துவப் பண்டகம் 

மருத்துவச் சிகிச்சை 

- மருத்துவப் பெட்டி 

பயிற்றுமாழி 

* கூட்ட எழுத்தர் 

கூட்டமன்றம் : கூட்டக் கூடம் 

குரல் பெருக்கி 

குறிப்பாணை ; கோரிக்கை மனு. 

'சான்றுக் குறிப்பு 
நீனைவுச் சின்னம் 

செப்பணிடுபவர் 

சிற்றேவலர் ; சிப்பந்தி 

மனச்சோர்வு 
மனநோய் மருத்துவமனை 
உணவுவகைப் பட்டியல் : 

வணிகக் கப்பல் 

வணிகர் . 

வணிகச் சரக்குக் கப்பல் 

கருணை மனு 

தகுதி : மதிப்பு ; சிறப்பு



Merits and De-merits 
Message . 

Messenger 

Meteorology 

Meter 

Metre gauge 

Metric System 

Microfilming Operator 

Microphone (Mike) 

Microscope 

Mid-day Meals Scheme 
Midwife 

Midwifery 
Migrants 

Migrants Citizenship 

Military Administration 

Military Camp , 
Military Camping Grounds 

Military Cantonement 

Military Engineer 
Military Estate Officer 

Military Pensioner 
Military Service 
Military Service Family 
Pension Fund 

Mill , 
Minimum age 

Minimum General Educational 

Qualification 

Minimum wage 
Minister 

ஆட்சிச் சொற்கள் அகராதி a 73 

நற்கூறுகளும் தீய கூறுகளும் 

செய்தி ; தகவல் 

செய்தியாள் 

வானிலை ஆய்வியல் 

அளவுக் கருவி ; அளவி 

குறுகிய கிருப்புப் பாதை ; குறுகிய 

இரயில்பாதை 

மெட்ரிக் அளவை முறை ; பதின்மான 

அடுக்களவை முறை 

நுண்மை நீழற்படம் எடுப்பவர் 

ஒலிபெருக்கி 

நுண்ணோக்காடி 

நண்பகல் உணவுத் தீட்டம் 

பேறுகால உதவியாளர் 

பேறுகால மருத்துவப் பணியியல் 

பூலம் எபயர்ந்தோர்; இடம் மாறியவர்கள்: 

புலம் பயர் மக்கள் 

புலம் பெயர்ந்தோர் குடியுரிமை 

படைத்துறையாட்சி : 

படைப் பாசறை 

பாசறை; படை தங்குமிடம் 
பாளையம் ் 

படைத்துறைப் பொறியாளர் 

படைத்துறை உடைமை அலுவலர் 

படைத்துறை ஓய்வூதியர் 

படைத்துறைப் பணி 

படைத்துறைப் பணியாளர் குடும்ப 

ஓய்வூதிய நிதி 
ஆலை 

குறும வயது ; குறைந்தபட்ச வயது 

குறுமப் பொதுக் கல்வித் தகுதி குறைந்த 

பட்ச பொதுக் கல்வித் த்குதி 

குறுமக் கூலி ; குறைந்தபட்சக் கூலி 

அமைச்சர்
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Minister for Agriculture 
Minister for Co-operation 
Minister for Education 

Minister for External Affairs 

Minister for Finance . 

Minister for Home Affairs 

Minister for Industry 

Minister for Information and 

Broadcasting 

Minister for Local 

Administration 

Minister for Health 

Minister for Public Works 

Minister for Revenue 

Minister for Transport 
Ministerial Service 

Minister of State 
Ministry 
Minor 

Minor Head of Account 

Minor Irrigation 
Minor Irrigation Oversear 
Minor Irrigation Scheme 
Minute Book 
Minutes 

’ Minutes Circulation Book 
Miscellaneous Appeal 
Miscellaneous Bill 

Miscellaneous Dues 
Miscellaneous Expenditure 
Miscellaneous Loans and 
Advances _ 

Miscellaneous Receipts: 
Misjoinder © 
Mislead 
Mission 

Missionary 

வேளாண் துறை அமைசர் 

கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் 

கல்வி அமைச்சர் 

அயல்நாட்டு அலுவல் அமைச்சர் 

. நீதீ அமைச்சர் 

உள்துறை அமைச்சர் 

தொழில் அமைச்சர் 

தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சர் 

உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் 

நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் 

பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் 

வருவாய்த்துறை அமைச்சர் 

போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் 

அலுவலகப் பணித் தொகுதி 

சார் ௮மைச்சர் ; இராசாங்க அமைச்சர் 

அமைச்சகம் 

இளவர் 

கணக்குச் சிறு தலைப்பு 

சிறு பாசனம் 
சிறுபாசன மேற்பார்வையாளர் 

சிறுபாசனத் திட்டம் 

நீகழ்ச்சிக் குறிப்பேடு 

நடவடிக்கைக் குறிப்பு 

கூட்ட நடவடிக்கை சுற்றுக் குறிப்பேடு 

பல்பொருள் சார்ந்த மேல் முறையீடு 

பலவகைச் செலவுப் பட்டி 

- பவைகை நிலுவைகள் 

பலவகைச்செலவுகள் 

பல்வகைக் கடன்களும், முன்பணங்களும் 

பலவகை வரவுகள் 

தவறான சேர்ப்பு 

தவறான வழிப்படுத்து: 

சமயக் குழு ; தூதுக் குழு



Mistress 
Mobile Medical Unit 
Mobile Unit Staff 
Mobile Unit Van 
Money Bill 
Money Order 
Money Value forms 
Monthly Abstract 
Monthly Account 
Monthly Journal 
Monthly Narrative Report 
Monthly Return 
Moral Obligation 
Mortgage Bonds 
Mortuary 
Mosaic Floor 
Motor Bus Warrant 
Motor Car 
Motor Cycle 
Motor Vehicles 
Motor Vehicles Taxation Act 
Mouse 
Multimedia 
Mufti 
Multipoint Taxation 
Multipurpose Co-operative 
Society 
Municipal Commissioner 
Municipal Corporation 
Municipal Council 
Municipal Hospital 
Munsif’s Court 
Museum 
Muster Roll | 

Muttadar, Muthavalli 

Muttas 

Mutual 
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திருவாட்டி : தலைவி : திருமதீ 

நடமாடூம் மருத்துவப் பிறீவு 

நடமாடும் பிரிவுப் பணியாளர் 

நடமாடும் பிரிவு ஊர்தீ 

பணச் சட்டமுன் வரைவு 

பண அஞ்சல் 

விற்பனைப் படிவங்கள் 

மாதச் சுருக்கக் குறிப்பு 

மாதக் கணக்கு 

மாத இதழ் ; திங்களிதழ் 

மாத விவரிப்பு அறிக்கை 

மாத விவர அறிக்கை 

அறமுறைக் கடமை 

அடைமானப் பிணை முறிகள் 

பிணவறை : பிணக்கீடங்கு 

பல்வண்ண மெருகுத் தளம் 

பேருந்து பபண ஆணைச் சீட்டு 

சீருந்து 
மிதி இயக்கி 

இயக்கூர்திகள் 

இயக்கூர்தி வரி விதிப்புச் சட்டம் 

சுட்டு நுண்பொறி : சுட்டுக்கருவி 

பன் ஊடகம் 

அலுவல் சாரா பொது உடை 

பலமுனை வரி விதிப்பு 

- பலநோக்கு கூட்டுறவுச் சங்கம் 

நகராட்சி ஆணையர் 

மாநகராட்சி மன்றம் 

நகராட்சி மன்றம் 

நகராட்சி மருத்துவமனை 

உரிமை இயல் நீதி மன்றம் 

அருங்காட்சியகம் 

பணியாளர் வருகைப் பட்டியல் 

இசுலாமிய அறச்சொத்து மேலாளர் 

முத்தவல்லி 
இசுலாமிய அறநிலையம் 

ஒருவருக்கு ஒருவர் : ஒன்றுக்கொன்று
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Name Board 

Narcotic Drugs; Narcotics 
National Cadet Corps 
National Education 

National Employment Service 

National Extension Service 

National Highways 

National Institutions 

Nationalisation 

Nationalist 

Nationality 

- National Savings Certificate 
National Water Supply 
and Sanitation Programme 

Nativity Certificate 

Nature of Document 

Nautical 

Network 

New Case Register 
News letter 
News Paper 
Newsprint 
News Real 
Night Round 
Night Soil Depot 
Nil Balance 

Node 

Nomination Paper 
Nominee 

IN] 

பெயர்ப் பலகை . 

மயக்க மருந்துகள் 

தேசிய மாணவர் படை 

தேசியக் கல்வி 

தேசிய வேலை வாய்ப்புப் பணி 
தேசிய விரிவாக்கப் பணி 

தேசியப் பெருவழி ; தேசிய 
நெடுஞ்சாலை . 

தேசிய நிலையங்கள் 

நாட்டுடைமையாக்கல் 

நாடர் ;: நாட்டினப் பற்றார்வலர் : நாட்டுப் 

பற்றாளர் 

நாட்டினம் 

தேசிய சேமிப்புச் சான்றிதழ் 

தேசியக் குடிநீர் வழாங்கல் மற்றும் 

துப்புரவுத் தீட்டம் 
-பிறப்பிடச் சான்றிதழ் ; சொந்த ஊர் 

சான்றிதழ் 
ஆவணத்தின் தன்மை 

கப்பல் துறை சார்ந்த ; கடலோடிகளுக் 

கூரிய ; கடல்மைல் 

வலையமைப்பு ; கட்டமைப்பு 

புதுக் கடிதப் பதீலேடு 
செய்த் மடல் : செய்திக் கதிர் 

செய்தீத்தாள் ; நாளிதழ் 
கதழ் அச்சிடும் தாள் 

செய்தீத் திரைப்படம் 

இரவுச் சுற்றுகை ; இரவு நேரக் காவல் 
மலக்கிடங்கு 

இருப்பின்மை 

மைய மூனை ; கணுமுனையம் 

வேட்பு மணு 

 நியழிக்கப்பட்டவர்; செயம் குறிம்பியம் 

பட்டவர்



Non-Judicial Stamp Paper 
Non-Official 
Non-Plan Expenditure 
Non-Plan Scheme 
Non-Recurring Expenditure 
Non-Teaching Staff 
Non-Technical 
No Objection Certificate 

No Parking 

Note Book 

Note File 

Notes and Drafts 

Notice 

Notice Board 

Notification 

Not payable form 
Numerals 

Nursery 
Nursery School 
Nursing Home 
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நீதித்துறைச் சாரா மூத்திரைத்தாள் 
அலுவல் சார்பற்ற 

தீட்டத்தில் சேராச் செலவினம் 

திட்டம் சாராப் பணி 

தொடராச் செலவினம் 

கற்பிப்புப் பணி சாராப் பணியாளர் 

தொழில் நுட்பமற்ற 

மறுப்பின்மைச் சான்றிதழ் ; இசைவுச் 

சான்றிதழ் 
நிறுத்தி வைக்கக்கூடாத இடம் ; 

நீறுத்தக் கூடாத கீடம் ; வாகனங்களை 

நீறுத்தக்கூடாது 
தறிப்பேடு 
தறிப்புக் கோப்பு 

தறிப்புகளும் வரைவுகளும் 

அறிவிப்பு 

அறிவிப்புப் பலகை 

அறிவிக்கை 

பணம் பெற கயலாப் படிவம் 

எண்கள் 

நாற்றங்கால் ; வளர்ப்பிடம் 

சசவிலியர் பள்ளி : குழந்தைகள் பள்ளி 

மருத்துவ இல்லம் 

[0] 

Oath of Allegiance ; Oath of 
Office 

Oath of Office and Secrecy 

Oath of Secrecy 

Objectionable Publications 
Objection Book 
Objection Book Advance 

useAGwpYy emsenonyp 

பதனி மற்றும் இரகசிய காப்பு 

உறுதிமமாழி 

மறைக்காப்பு உறுதிமமாழி ; இரகசிய 

உறுதிஃமாழி 

மறுப்புக்குரிய எவளியீடுகள் 

மறுப்புறைக் குறிப்பேடு 

மறுப்புரைக் குறிப்பேட்டூ முன்பணம்
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Objection Memo 

Objection Petition 

Objection Slip 

Objection Statement 

Occupancy Right 

Off duty 

Office: 

Office Assistant 

Office Superintendent 

Office Contingencies 

Office Copy 

“Office Manual 
Office Note 

Office Order 

Office Order Book 

Office Procedure 

Office Proceedigns 

மறுப்புரைக் குறிப்பாணை 

மறுப்பு மனு ; எதிர்ப்பு மனு 

மறுப்புச் சீட்ட 

மறுப்பு அறிக்கை 

குடியிருக்கை உரிமை ; உடைமையாட்சி 

உரிமை 

அலுவல்முறை ஓய்வு 
அலுவலகம் ; பதவி 

"அலுவலக உதவியாளர் 

அலுவலகக் கண்காணிப்பாளர் 

அலுவலகச் சில்லறைச் செலவினம் 

அலுவலகப் படி ; அலுவலக நகல் 

அலுவலக நடைமுறை நூல் 

அலுவலகக் குறிப்பு 

அலுவலக ஆணை 

அலுவலக ஆணைக் குறிப்பேடு 

அலுவலக நடைமுறை 

அலுவலக நடவடிக்கைகள் 

Officer (Under Joining time) பணி பெற்ற இடைக் காலத்திலுள்ள 

அலுவலர் ் . 

Officer (Under Promotion) ugell euntey @upnd Sigieienrt 
Officer (Under Reservation) முன் பதவிக்குத் திரும்பும் அலுவலர் 

Officer (Under Suspension) தற்காலிகமாகப் பணி நீக்கம் 

செய்யப்பட்ட அலுவலர் 

பயிற்சி வபறும் அலுவலர் 

மாற்றலாகியுள்ள அலுவலர் 

பயணக்காலத்தீலுள்ள. அலுவலர் 

பொறுப்பிலுள்ள அலுவலர் 

Officer (Under Training) 

Officer (Under Transfer) 
Officer (Under Transit) 

Officer-in-charge 
Officer on probation தகுதிகாண் பருவரிலை அலுவலர் 
Official Capacity அலுவல் முறையில் ் 
Official Conduct . அலுவல்முறை நடத்தை 

Official Dress அனுவல்முறை உடை 
Official Language ஆட்சி மொழி 
Official Language (Legislative) 
Commission சட்ட ஆட்சி எமமாழி ஆணையம். 

Official Language Committee ajcA ouompseep



Official Letter 

Official Misconduct 

Official Publications 

Official Secret 

Officiating Service 

Oil Refiniery 

- Old age pension 

Omni Bus 

On India Government 

Service (On I.G.S.) 

Opening Address 
Opening Balance 
Opening Ceremony 
Opening of Register 
Open Market 
Operating System (O.S.) 
Operation Theatre 

Operator 

Opthalmic Hospital 
Opinion 
Optional Holiday 
Oral Admission 

Oral Agreement 

Oral Order 
Ordinance 

Organisation 
Organisation and Staff 
Organisation of the Office 

_ -Organiser 
Original Pay Bill 
Original] Side (Court) 
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அலுவல் முறைக் கடிதம் 

அலுவல்முறை சார்ந்த தவறான நடத்தை 

அலுவல்முறை சார்ந்த ஒழுக்கக் கேடு 

அதிகாரம் பெற்ற வெளியீடுகள் 

அலுவல் சார் மறையம்; அலுவலக 

இரகசியம் 

நீலைபேறில்லாப் பணி 

எண்ணைய் கசடகற்றாலை: எண்்எ௪ணய் : 

சுத்திகரிப்புச் சாலை 

முதியோர் உதவிப்பணம் ; முதியோர் 

ஓய்வூதியம் ் 
ஒப்பந்தப் பேருந்து 

இந்திய அரசுப் பணிக்குரியது (இ.அ.ப.) 

திறப்புரை 
தொடக்க இருப்பு 

திறப்பு விழா 
பதீவேடு தொடங்கல் 

(கட்டுப்பாடற்ற) எவளிச்சந்தை 

செயற்படு பொறியமைவு : இயக்க அமைப்பு 

அறுவை அரங்கு ; அறுவைச் சிகிச்சை 

அரங்கு 
இயக்குபவர் 

கண் மருத்துவமனை 

கருத்து ; கருத்துரை ; எண்ணம் 

் விருப்ப விடுமுறை 

வாய்மொழி ஒப்புதல் 

வாய்உமாழி உடன்படிக்கை 

வாய்மொழி ஆணை 

அவசரச் சட்டம் 

அமைப்பு ; சங்கம் ; நீறுவனம் 

நிறுவனமும் பணியாளர்களும் 

அனுவலக அமைப்பு 

அமைப்பாளர் 

சம்பள மூலப்பட்டி 

முதலேற்பு நீதிமன்றம்
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Orphanage 

Outgoing Reminder 
Outgoing Return 

Out-house 

Outline Development Plan 
Out of pocket expense 
Out-patient 

Out-Post © 
Outskirts 

Over payment 

Over Production 
Over rule 

Overseer 
Overtime Allowance 
Overtime Wages or Allowances 

Overvalue 

Packing and Forwarding 
Charges 
Packing Supervisor . 
Packer 
Pact 

Paid staff 
Pamphlet 

Panchayat 

Panchayat Board 
Panchayat Irrigation 

Panchayat Road 
‘Panchayat Radio 
Maintenance Organisation 

Panchayat Union - 

அனாதை இல்லம் 

அனுப்பு நினைவூட்டு 

அனுப்பு விவர அறிக்கை 

புறக்கட்டூச் சிற்றில் 

_ சுற்றுப்பகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டம் 
செலவீட்டுப்படி 

புற நோயாளர் ; புறநோயாளி 

புறக்காவல் நிலையம் 

நகர்ப்புற எல்லை 

மீகைக் கொடுப்பு 

மீட்டுமீறிய உற்பத்தி 

ஒதுக்கித் தள்ளு : மறுத்துவிடல் 
பணிப் பார்வையாளர் 

மிகை நேரப் பணிப்படி 

மிகை நேர வேலைக் கூலி அல்லது 

மிகை நேர வேலைப்படி 

மிகை மதிப்பு 

PI 

சிப்பமாக்கி அனுப்பும் செலவுகள் 
சிப்பங்கட்டுதல் மேற்பார்வையாளர் 
சிப்பம் கட்டுபவர் ் 

உடன்படிக்கை 

சம்பளம் எபறும் பணியாளர் 
சிறு ஈவளியீடு ; துண்டு எவளியீடு ; 
துண்டூ பிரசுரம் 
இளராட்சி 

ஊராட்சி மன்றம் 

ளராட்சி பாசனம் 

ஊராட்சிச் சாலை 

ராட்சி வாணொலிப் பராமரிப்பு 
நீறுவனம் 

ஊராட்சி ஒன்றியம் -
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Panchayat Union Dispensary ஊராட்சி ஒன்றிய மருந்தகம் 
Panchayat Union Road 

Pandemonium .- 

Panel 

Paper 

Paper Control 

Paper Currency 

Parcel Post 

Partition deed 

Partner . 

Part time employee, 

Part-time servant 

Part-time work 
Party Government - 

Pass book 

Password 

Passenger 
Passer-by 

Passport 

Patriotism 
Patrol 

Patron 

Pawn broker 

Pay 

Pay advance 
Pay and Accounts Office 
Pay bill - 

Pay Disbursing Officer 
Pay Drawing Officer 
Payee 

Pay master 

Pay of establishment 
Pay of Officers 
Pay order 

ஊராட்சி ஒன்றியச் சாலை 

பெருங்குழப்பம் 

தோர்ந்த பெயர்ப் பட்டியல் ; 

பெயர்ப் பட்டியல் 

தாள் ; காகிதம் 

காகீதக் கட்டுப்பாடு 

தாள் நாணயம் 

சிப்ப அஞ்சல் 

பாகப் பிரிவினை ஆவணம் : 

பாகப் பிரிவினைப் பத்திரம் 

கூட்டாளி ; துணைவர் 

பகுதி நேரப் பணியாளர் 

பகுதீ நேர வேலை 

கட்சி அரசு 

பற்று வரவுக் கைச்சாத்து 

Sign pgs Here 

பயணர் ; பயணி 

வழிச்செல்வோர் 

கடவுச்சீட்டு 

நாட்டுப்பற்று 

சுற்றுக்காவல் : சுற்றுக் காவலர் 

காப்பாளர் ; புரவலர் 

அடகு பிடிப்பவர் 

சம்பளம் 

சம்பள முன்பணம் 

சம்பளக் கணக்கு அலுவலகம் 

சம்பளப் பட்டி 

சம்பளம் வழங்கும் அலுவலர் 

சம்பளம் எடுக்கும் அலுவலர் 

பணம் பெறுபவர் 

சம்பளம் வழங்கும் அலுவலர் 

பணியாளர் சம்பளம் _- 

அலுவலர்கள் சம்பளம் 

பணக் கொடுப்பாணை
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Pay slip 
Peak hour 

Peak hour travel 

Pecuniary 

Pending enguiry 

Pending files 

Pen-name 

Pension 

Pension alienation 

Pension application 

Pension arrears 

Pension contribution 
Pensioner , 

Pension fund 
Peon 

Periodically 

Periodical register 

Periodical reports 
Periodical returns 

Periodicals 

Permanent Advance 

Permanent Officer 

Permanent Retention . 

Permanent Settlement 

Personal Allowance 

Personal Assistant 

Personal Assistant to the 
commission of Agricultural 
Income Tax 

Persona! Attendance 
Personal Attention 
Personal Clerk 

Personal custody 
Personal deposit Account 

சம்பளச் சீட்டு 

உச்ச நேரம் 

மிகு நெரீசல் நேரப் பயணம் 

பணகஞ்ுசார்ந்த 

விசாரணை முடிவடையா நிலை 

முடிவாகாக் கோப்புகள் 

புனை பெயர் 

ஒய்வூதியம் 
ஓய்வூதியம் உரிமை மாற்றம் 

ஓய்வூதிய விண்ணப்பம் 

ஓய்ஷதீய நிலுவை 
ஓய்வூதியப் பங்குத் தொகை 

ஓய்வூதியர் 
ஓய்ஷதிய நிதி 
ஏவலர் : பணியாளர் 

காலமுறை தோறும் 

காலமுறை அறிக்கைட் பதிவேடு 

காலமுறை அறிக்கைகள் 

காலமுறை விவர அறிக்கைகள் - 

பருவ வெளியீடுகள் 

நீலை முன்பணம் 

நிலை அலுவலர் ; நீரந்தர அலுவலர் : 

நீரந்தர அதிகாரி . 
நீலை நிறுத்திக் கொள்ளல் 

மலையான நீலவரித் தீஃடம் 

தனிப்பட்ட படி 

நேர்முக உதவியாளட் 

வேளாண்மை வருமானவரி ஆணையரின் 

நேர்முக உதவியாளர் 

நேர்முக வருகை 

நேர்முகக் கவனம் 

நேர்முக எழுத்தர் 
தேர்முக பொறுப்பு : சொந்தப் பொறுப்பு 
பதவிப் வயர் வைப்புத்தாகைக் கணக்கு



Personal deposit 

Personal file 

Personal Inspection 

Personal Pay 

Personal Register 

Personal Surety 

Personation 

Perspective Plan 

Petition 

Petitioner 

Pharmacy 

Pharmacist 

Photo 

Phtographer 

Physical fitness certificate 

Physical disability 
Physical fitness - 

Pilgrim tax 
Pilot 

Pioneer 

Planning and Development. 

Planning Officer 

Planning Schemes 
Plant and Machinery 

Platinum Jubilee 

Playground 
Plea 

Plea of Alibi 

Plotted sketch 

Plumber 

Poet Laureate 
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பதவிப்பெயர் வைப்புத் தொகை 

பணியாளர் மந்தணக் கோப்பு : 

பணியாளர் இரகசிய கோப்பு 

நேர்முக ஆய்வு 

தனிப்பட்ட சம்பளம் 

தனிப் பதிவேடு 

ஆள் பிணையம் 

ஆள் மாறாட்டம் செய்தல் 

தொலை நோக்குத் திட்டம் 

மனு - 

மனுச் செய்பவர் 

மருந்தாக்ககம் ; மருந்துக் கடை 

மருந்தாக்குநர் 
நிழற்படம் 
நிழற்படக் கலைஞர் 

உடல்தகு நீலைச் சான்றிதழ் : 

உடல் தகுதிச் சான்றிதழ் , 
உடல் ஊனம் ; உடல் இயலாமை 

உடல் நலத் தகுதி 
புனிதப் பயணர் வர் ; புனிதப் பயணவரி 

வானூர்தி ஓட்டுநர் : வலவர் ; ஷீமான£? 

வழிமுனைவர் ; முதலில் செயற்படுபவர் 

திட்டமிடுதலும் வளர்ச்சியும் 

திட்ட அலுவலர் 

திட்ட வேலைகள் 

இயந்திரத் தொகுதிபும் இயத்திர 
நிலையமும் ் 

பவள் விழா 

விளையாட்டுத் தீடல் 

வழக்கு ; வாதம் : வேண்டுதல் 

பிறிதீடமிருப்பு வாதம் : வேற்றிட வாதம்; 

அயலிட வாதம் ் 

மனையமைப்பு வரைபடம் 

குழாய்ப் பணியர் 

அவைப் புலவர் : அரசவைக் கவிஞர் : 

அவைக்களப் புலவர்
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Point of Law 

Point of order 

Police 

Police constable 

Police force 

Police Gazette 

Police guard 

Policeman - 

Police orderly 

Police quarter (lines) 

Police recruit schools 
Police Station 

Police Torture 

Policies and plans 
Policy Holder _ 

Political agitation 
Politica! detenu 
Political meetings 

Political pension 

Political Prisoners 

Political sufferers 
Political suspects 
Politician 
Poll 

Polling agent 

Polling arrangements 
Polling Assistant 
Polling Booth 
Polling day 

Polling duty 
Poiling materials 
Polling Station 
Poll Tax 
Poor home 

Population 

"சட்டக் கூறு : சடக் கருத்து 

ஒழுங்குச் சிக்கல்: ஒழுங்குப் பிரச்சனை 
காவல்துறை 

காவலர் 

காவல் படை 

காவல் துறை அரசிதழ் 

காவல் துறைக் காப்ப 

காவலர் 

காவல் ஏவலர் 

காவலர் குழ்பிருப்பு 

காவலர் பயிற்சிப் பள்ளிகள் 

காவல் நீலையம் 

காவல் துறை வதை 

கோட்பாடுகளும் திட்டங்களும் 

ஈட்டுறுதியாளர் 

அரசியல் கிளர்ச்சி 

தடூப்புக் காவல் ஆரசியல் கைதி 

அரசியல் கூட்டங்கள் 

அரசியல் தொண்டு ஓய்வு 

உதவியத்தொகை 

அரசியல் கைகிகள் 

அரசியல் தியாகிகள் 

கயத்திற்குரிய அரசியல் சார்பினர் 

அரசியலாளன் 

வாக்கெடூ ;: வாக்கெடுப்பு 

வாக்குச்சாவடி முகவர் 

வாக்குப் பதிவு ஏற்பாடுகள் 

வாக்குச் சாவடி முகவர் 

வாக்குச் சாவடி 

வாக்குப் பதிவு நாள் 

வாக்குப் பதிவு பணி 

வாக்குப் பதிவக்கான பொருள்கள் - 

வாக்குச் சாவடி 

தலைவரி 

ஏழையர் கில்லம் 

மக்கள் தொகை



Population Explosion 

Port dues 

Porter 

Port folio 

Port fund 

Port Trust Board 

Possibility 

Post 

Postage 

Postage stamp 

Postal order 

Post and Telegraphic Office 

Post approval 

Post audit 

Post card 

Post dated cheque 

Post Graduate Course 

Posthumous 

Posthumous award 

Posting list 

Postings 

Postman 

Postmaster 

Post Natal 

Post Office 

Post Sanction 

Post-script 
Poverty Certificate 

Power sprayer 
Practical Experience 

Practitioner 

Pre audit 
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மக்கள் தொகை வெடிப்பு 

துறைமுகத் தீர்வை 
எட கூலியாள் ; சுமை கூலியாள் : 

சுமையாள் 

அமைச்சர் அலுவல்துறை ; அலுவல் 

சார்ந்த : நீர்வாகம் சார்ந்த 

துறைமுக நீதி 
துறைமுகப் பொறுப்பாட்சிக் கழகம் 

நிகழக்கூடியது ; ஒல்லுவது 

அஞ்சல் : பணியிடம் ; கம்பம் 

அஞ்சற் கட்டணம் 

அஞ்சல் வில்லை 

அஞ்சல் காசோலை 

அஞ்சல் - தந்தி அலுவலகம் 

பின் ஏற்பு ் 
பின் தணிக்கை 

அஞ்சல் அட்டை 

பின் நாளிட்ட காசோலை 

பட்ட மேற்படிப்பு 

இறந்த பின்னான ; மரணத்தற்குப் 

பிந்தைய 

மரணத்திற்கு பிந்தைய விருது 
நீய்மனட் பட்டியல் 

நீயமன ஆணை 

அஞ்சலாள் 

அ.ஞ்சலகத் தலைவர் 

பேறுகாலத்தீற்குப் பிந்திய 

அஞ்சலைம் ; அஞ்சல் நிலையம் 

பின் ஒப்பவீப்பு 

பின் குறிப்பு 
வறுமைச் சான்றிதழ். 

விசைத் தெளீப்பான் 

நடைமுறை அனு பவம் 

எதாழில் புரிபவர் : மருத்துவர் : 

வழக்குரைஞ:* 

முள் தணிக்கை
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Predecessor 

Pre-historic 

Pre-judice 

Preliminary enquiry 

Preliminary list of amendments 

Preliminary test 
Premature disposal 

Premier 

Premises 

Premium 

Presidency 

President 

Presiding Officer 
Press 

Press Act 

Press Communique 

Press Gallery 
Press release 

Press reporter 
Presumption of fact. 
Presumption of law 
Prevention of cruelty to 

animals 

Preventive Detention 

Preventive Measures 

Preventive Medicine 

Price control 

Priced inventory 
Price list 

Prima facie 

Primary duty 
Primary education 

மூதாதை : பதவியில் முன்னிருந்தவர் 

வரலாற்றுக்கு முந்திய : தொல் 

பழங்காலத்திம். 

"தப்பெண்ணம் : மூற்கோள் : குந்தகம் 

முதனிலை விசாரணை : முதனிலை 

உசாவல் 

முதனிலைத் தீருத்தப் பட்டியல் 

முதனிலைத் தேர்வு 

முதீரா முடிவு 

தலைமையமைச்சர் 

வளாகம் 

தவணைக் கட்டணம் ; பரிசில் : ஊக்க 

ஊதியம் 

மாகாணம் 

தலைவர் 

தலைமை ஏற்பவர் ; தலைவர் 

அச்சுப்பொறி ; அச்சகம் ; இதழ் ; வற்புறுத்து: 

"அழுத்து ; அமுக்கு ; பத்திரிகைத்துறை 
அச்சகச் சட்டம் 

கஇதழ்களுக்கான ஏற்பு பெற்ற அறிவிப்பு 

செய்தியாளர் மாடம் 

இதழ்ச் செய்தீக் குறிப்பு 
செய்தியாளர் 

பொருண்மைத் துணீபு 

சட்டத் துணிபு 

விலங்குவதைத் தடுப்பு 
தடுப்புக் காவல் 

தடிப்பு ந_வழக்கைகள் 

காப்பு மருந்து 
விலைக் கட்டுப்பாடு 

விலை விவரப்பட்டியல் 

விலைப்பட்டியல் 

முதல் நோக்கில் 

மூதற் கடமை 

தொடக்கக் கல்வி



Primary Health Centre 

Prime Minister 

Principal 

Printing Press 

Prison 

Prisoner 

Prisoners of War (POWS) 
Prisoner’s testimony 

Private correspondence 

Private Limited Company 

Private property 

Private School 
Private sector 

Privilege leave 

Probation 

Probation Officer 

Probation period 

Proceedings in open Court 

Process Memo 

Processing 

Pro-Chancellor of University 

Proclamations 

Production of document 

Professional College 

Professional misconduct 
Professor 

Proferma 

Proforma account 

Proforma invoice 

Programme 

Progress report 
Prohibitory Order 
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எதாடக்க நல நிலையம் 

தலைமை அமைச்சர் : பிரதமர் 

அசல் ; முதல் ; முதல்வர் 

அச்சகம் ; அச்சுப்பொறி 

சிறை ; சிறைச்சாலை : காவற்கூடம் 

கைதீ 

போர்க் கைதிகள் 

கைதீச் சான்று 

தணிமுறைக் கடிதத் தொடர்பு 
வரையறுக்கப்பட்ட தனியார் நிறுவனம் 

தனியார் சொத்து 

தனியார் பள்ளி 

தனியார் துறை 

உரிமை விடுப்பு 

தகுதிகாண் பருவம் 

நன்னடத்தைப் பொறுப்பு அலுவலர் ; 

நன்னடத்தைக் கண்காணிப்பு அலுவலர் 

தகுதீகாண் பருவ காலம் 

நீதிமன்ற வெளிப்படை விசாரணை 

நீதிமுறைக் கட்டளைக் குறிப்பு 

பதணீடுதல் : செயலாக்கம் ; செயல்முறைப் 

படுத்தல் குறியீடு 
பல்கலைக்கழக இணைவேந்தர் 

அரசுச்சாற்றாணை ; அரசுப் பொது 

அறிவிப்பு : பிரகடனம் 

ஆவணம் தாக்கல் செய்தல் 

தொழில் கல்லூரி 

தொழில் முறை ஒழுக்கக் கேடூ 

பேராசிரியர் 

முறையான படிவம் 1 

ஒப்படைப்புக் கணக்கு 

ஒப்படைப்புப் பொருள் விவரப் பட்டி 

நீகழ்ச்சி நீரல் : திட்டம் ; சயல்முறைத் 

தீட்டம் : கட்டளைத் தொடர் ; செயல்முறை 

முன்னேற்ற அறிக்கை 
தடையாணை



88 9 புலமைவேங்கடாசலம் 

Project method 

Proof Reader 

Propoganda Officer 
Property surety 

Property tax 

Prophylactic Medicine 

Prophylactic Vaccine 
Prospectus 

Protective Clause 

Protective endorsement 
Protective measures 

Protector of Emigrants 
Protector of Immigrants 
Protocol 

Provident Fund 
Provident Fund Deposits 
Provident Fund Subscriptions 
Provincialised Staff 

Provision 

Provision of funds 

Proxy 

Psychology 

Public Accounts 
Public Accounts Committee 
Publications 

Public carrier 

Public Debt 

Public Document 
Public Endowment 

Public Examination 

செயல் தீட்டமுறை 

ஒப்பச்சர் ் மெய்ப்புத் திருத்துபவர் 

கொள்கை பரப்பு அலுவலர் 

சொத்துப் பிணையம் 

சொத்து வரி 

நோய்த் தடுப்பு மருந்து 

தடுப்பு ஊசி மருந்து 
தகவல் தொகுப்பேடு 

காப்பீட்டுக் கூறு : 

காப்பீட்டு மேற்குறிப்பு 

காப்பீட்டு நடவடிக்கைகள் 

குடிபெயர்வோர் காப்பாளர் 

குடிபுகுவோர் காப்பாளர் 

உடன்படிக்கை மூல வரைவு ; அரசு விழா 

குறித்து மரபுச் சீர்முறை : மரபுச் சீர்முறை 

அலுவலர் 

வருங்கால வைப்பு நீதி 

வருங்கால வைப்பு நீதித் தாகை . 
வருங்கால வைப்பு நிதி செலுத்து தொகை 

மாறிலப் பண்டல் சேர்க்கப்பட்ட 

பணியாளர் 

வகையம், ஏற்பாடு ; ஒதுக்கீடு 

வழிலகை ; காப்புரை ; ம்ளிகைப்பொருள் 

நீதி ஒதுக்கீடு 
அதிகாரமளிக்கப்பெற்ற மாற்றாள் ; 

பதிலான 

உளவியல் 

பொதுக் கணக்கு 

பொதுக் கணக்குக் குழு 

எவளியீடுகள் 
வாடகைச் ௬ுமை உந்து : வாடகைச் சுமை: 

ஊர்தி 

கிழசுக்் கடன் 

அரசு கவணம் 

பொது அறக்கட்டளை 

அழசுத் தேர்வு



Public Health 

Public Health and sanitation 

Public instruction 

Public Insterest 

Public Library 
Public Limited Company 
Public Notification 

Public record 

Public relations 

Public Relations Officer 

Public resort 

Public sector 

Public servants 

Public Service 

Punching of stamps 

Punishment roll 

Punitive police 

- Purchase ledger 

Purchase price 

Purse 

Quadrennial 

Quadruplcate © 

Qualifying service 
Quarterly 

Quarterly Jounna! 

Quarterly Report 
Quasi-Government Employee 

Questionnaire form 
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மக்கள் நல்வாழ்வு ' 

மக்கள் நல்வாழ்வும் துப்புரவும் 

பொதுக்கல்வி 

பொது நலன் 

பொது நூலகம் 

வரையறுக்கப்பட்ட பொது நீறுவனம் 

பொது அறிவிக்கை 

அரசுப் பதிவுரு 

மக்கள் தொடர்பு 

மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி 

பொதுமக்கள் கூடுமிடம் 

பொதுத்துறை 
அரசுப் பணியாளர் 

பொதநலப் பணி ; அரசுப் பணி 

முத்திரை வில்லைகளைத் துளையிடுதல் 

தண்டனைப் பட்டியல் 

் தண்டக் காவல் பிரிவு 

கொள்முதல் பேரேடு 

வாங்கிய விலை ; கொள்முதல் விலை 

பணப் பை 

[Q] 

நான்காண்டுகளுக்கு ஒருமுறையான ; 

நான்காண்டுகள் நீடிக்கிற 

நான்குமடியான படிகளைபுடைய 

தகுதிபறு பணிக்காலம் 

காலாண்டுதோறும் 

காலாண்டு கதழ் 

காலாண்டு அறிக்கை 

அரசுச்சாட்பு நீறுவனப் பணியாளர் 

வினாப் பட்டியல் படிவம்
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Rader 
Radiologist 

Radiosupervisor 
Raid 

RailBorne Trade 
Railway 

Railway Accident, 
Train Accident 
Railway Board 
Railway consignment 
Railway Contracts and 
Agreements 

Railway Credit notes 
Railway Debentures and Joans 

Railway level Crossing 
Railway Line Crossing 
Railway Lines 
Railway Overbridge 
Railway Parcel 
Railway Police 
Railway Protection Force 
Railway Rates and Fates 

Railway Reservation 
Railway Rolling Stock 

Railway Station 

Railway Ticket 

Railway Warrant 

[R] 

தொலை நிலை இயக்க அறிகருவி 

கதிரியலர் ; நுண்கதிர்ப்படம் எடுத்தவர் 

வாாலி மேற்பார்வையாளர் 

திடீர்ச்சோதனை; தீடீர்த் தாக்குதல்: கறை 

இருப்பூர்தி வழி வணிகம் 

இருப்புப்பாதை ; இரயில் பாதை 

கஇருப்பூர்தீ விபத்து ; இரயில் விபத்து 

இருப்பூர்தி வாரியம்; இரயில் பாதை வாரியம் 

இருப்பூர்தி அனுப்புச் சரக்கு 

ஒருப்பூர்தீத் துறை ஒப்பந்தங்களும் 
உடன்படிக்கைகளும்.; இரயில்வே 

ஒப்பந்தங்களும் உடன்படிக்கைகளும் 

இருப்பூர்தித்துறை வரவுச் சீட்டுகள் 

இருப்பூர்தித் துறைக் கடன் ஈட்டு 

ஆவணங்களும் கடன்களும் 

இருப்புப் பாதை சந்திக் கடவு 

இருப்புப் பாதைக் கடப்பு 

இருப்புப் பாதைகள் 

இருப்புப் பாதை .மேம்பாலம் 

இருப்பூர்தி வழி அனுப்பு சிப்பம் 

இருப்பூர்திக் காவலர் 

இருப்பூர்தித் துறைப் பாதுகாப்புப்படை 

ஒருப்பூர்தீத் துறை வீதங்களும் 

கட்டணங்களும் 

இருப்பூர்தியில் இட ஒதுக்கீடு 

இருப்பூர்தித் துறை உருள் இருப்புச் . 

சரக்குத் தொகுதி 
இருப்பூர்தி நிலையம்; புகைவண்டி 

நீலையம் : இரயில்வே நிலையம் 

இருப்பூர்திப் பயணச் சீட்டு; இரயில் 

பயணச்சீட்டு 

கருப்பூர்திப் பயண ஆணைச் சீட்டு



RAM 

Rationing Officer 
Reading Room 

Ready Reckoner 

Ready Reference 

Real Estate 

Reallotment 

Reappropriation of Fund 

Reboot 

Receipt 

Receipts and charges 

Receptionist 
Recipient 

Reciprocal Arrangement 

Recognised School 
Reconciliation 
Record 

Record Box 
Record Clerk 
Recording of Vote 
Record Issue Register 

Record Keeper 
Record Office 
Record Room 
Recoupment of Permanent 

Advance 

Recovery of Rent 

Recreation Centre 

Recrearion Club 

Recrimination 

Recruiting Officer 
Recurring Deposit 
Recurring Expenditure 
Red Cross Society 
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நேரணுகு நீனைவகம் 

பங்கீட்டு அலுவலர் 

படிப்பகம் : படிப்பறை 

உடன் கணிப்புக்குதவு சுவடி ; உடன் 

கணிப்புப் பட்டி : கணிப்புச் சுவடி 

உடனழப் பார்வைக்கு 

் வீடு, நில உடைமைகள்; சொத்து 

விற்பனையகம் 

மறு ஒதுக்கீடு 
நீதி மறு ஒதுக்கம் 
புத்தியக்கம், மறு தொடக்கம் 

பற்றுச்சீட்டு ; பெறுபொருள் வரவு; இரசீது 

வரவுகளும் செலவுகளும் ் 

வரவேற்பாளர் 

பெற்றுக் எகாள்பவர் 

" பரிமாற்ற ஏற்பாடு ; எதிரீட்டு ஏற்பாடு 

ஏற்பப் பெற்ற பள்ளி 

இணக்கம் ; ஒத்திசைவு ; சமரசம் 

பதிவுரு 
பதிவுருப் பெட்டி 

பதீவுரு எழுத்தர் 
வாக்குப் பதிவு 

பதீவுரு வழங்கு பதீவேடூ 

பதிவுருப் பொறுப்பாளர் 

ஆவணக் காப்பகம் 

பதிவு அறை 

நிலை முன்பண நீறைவாக்கம் 

வாடகைப் பிடித்தம் : குத்தகைப் பிடித்தம் 
பொழுது போக்கு நிலையம் 

மனமகிழ் மன்றம் 

எதிர்க் குற்றச்சாட்டு 

படைக்கு) ஆள் எடுக்கும் அலுவலர் 

தொடர் வைப்புத் தொகை 

தொடர் செலவினம் 

. செஞ்சிலுவைச் சங்கம்
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Re-election மறு தேர்தல் 

- Re-examination . மறு ஆராய்வு : மறு தேர்வு 
Reference Library மேற்கோள் நூலகம் 

Reference Number பார்வைக் கடித எண் 

Referencer ஆதாரங்குறிப்பவர் 

Referendum பொதுவாக்கெடுப்பு 

Reformatory சீர்திருத்த நிலையம் 
Reform Schemes சீர்திருத்தத் திட்டங்கள் 
Refresher Course புத்தாக்கப் பயிற்சி : மறு பயிற்சி ; 

'புத்தொளிப் பயிற்சி 

Refrigerator, Frigidaire குளிர்ப்பதனப் பெட்டி 
210206. ் அகதி ் 
Refused leave "மறுக்கப்பற்ற விடுப்பு' 
Regional Inspector வட்டார ஆய்வாளர் 
Regional Language வட்டார எமாழி 
Regional Office மண்டல அலுவலகம் 
Regiona} Radio Officer வட்டார வானாலி அலுவலர் 
Register பதிவேடு 
Registered Holder பதிவுபற்ற உடைமையாளர் 
Registered Letter ;Registered , 
Post ; Registered Tapal பதிவு அஞ்சல் 
Registed Post 
acknowledgement Due ஒப்புகை பெறத்தக்க பதிவு அஞ்சல் 
Registered Medical 
Practitioner பதிவுபற்ற மருத்துவர் 
Register Number- Bey erecor 
Registrar பதிவாளர் 
Registrar of 1115 கார் 06 பிறப்பு. இறப்புப் பதிவாளர் 
Registrar of Books நூற் பதிவாளர் 
Registration Gazette . பதிவுத்துறை அரசிதழ் 
Registration of Books நூற் பதிவு 
Registration of Marriages திருமணப் பதிவு 
Registration of Security Bonds Senesr appt பதிவு 
Regulated Market. முறையுறு அங்காடி : ஒழுங்கு முறை 

அங்காடி ் 
Reguiation ஒழுங்குமுறை விதிகள்



Remarks 

Reminder Diary | 

Remission 

Remission of sentence 

Remission of Tax 

Remittance Transfer Certificate 

Remote 

Removal from Service 

Remuneration 
Renewal application 
Rent Controller 

Rental Value 

Rented Building 
Rent Free Building 
Rent Restriction 

Rent suit 

Repatriation 

Reports and Returns 

Representative 

Republic 

Rescue operation 

Research 

Research Assistant 

Research Officer 

Research Scheme 

Reservation 

Reservation of Appointment 
Reserve Bank of India 

Reserved Forests 

Reserved Land 

Reserve Fund 

Reserve Police 
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குறிப்புரை 
நினைஷட்டுக் குறிப்பு 

மன்னிப்பு ; குறைப்பு 

தண்டனைக் குறைப்பு 

வரிக் குறைப்பு 

செலுத்துத்தொகை மாற்றுச் சான்றிதழ் 

சேய்மை : தொலைவு : நெடுந்தாலை 

விலுள்ள : ஒதுக்கமாயுள்ள : தொடர்பற்ற 

பணிநீக்கம் 

கைம்மாறு ; உழைப்புதியம் ; கட்டணம் 

புதுப்பிப்பு விண்ணப்பம் 

வாடகைக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் 

வாடகை மதிப்பு ; குத்தகை மதிப்பு 

வாடகைக் கட்டடம் 

வாடகையில்லாக் கட்டடம் 

வாடகைக் கட்டுப்பாடு 

தன்வை வழக்கு ; வாடகை வழக்கு ; 

குத்தகை வழக்கு 
தாயகத்துக்கு மீளல் : தாயகத்துக்கு 

அனுப்புதல் 

அறிக்கைகளும் காலமுறை 

அறிக்கைகளும் 

சார்பாளர் : பிரதிறீதீ 

குடியரசு 
மீட்பு நடவடிக்கை 

ஆராய்ச்சி 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

ஆராய்ச்சி அலுவலர் 

ஆராய்ச்சித் தீட்டம் 

ஒதுக்கீடு 
நியமன ஒதுக்கீடு- 

இந்தியச் சேம வங்கி 
காப்புக் காடுகள் 

ஒதுக்கிய நிலம் 

காப்பு நீதீ 
சேமக் காவலர் : சேமக் காவல் பிரிவு
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Resident Director 

Resignation 
Rest House 

Rest Shed Watcher 

Resumption of Funds 

Retailer 

Retired Officer 

Retirement 

Retranslation 

Retreading 

Returning Officer 

Return ticket 
Revenue 

Revenue Board’s Standing - 
Orders 

Revenue department 

Revenue Deposit 
Revenue Division 
Revenue Receipts 
Revenue Recovery 
Revenue Stamp 
Revenue Summons 
Reversion 

Revised Estimate 
Ring Leader 
Riparian Right 
Road Roller 
Rocket 
Roll call 

Roll of honour 
ROM (Read Only Memory) 
Root Directory 
Ropeway 
Roster 

Rostrum 

உள்ளுறை இயக்குநர் 

பதவி விலகல் 

ஒய்வில்லம் : ஓய்வகம் ; ஓய்வு இல்லம் 

ஓய்வுக் கொட்டகைக் காவலர் 

நீதியைத் திரும்பக் கைக்கொள்ளுதல் 

சில்லறை விற்பனையாளர் - 

ஓய்வுபெற்ற அலுவலர் 

(பணி) ஒய்வு 

மறுஎமாழி எபயர்ப்பு 

உருளிப்பட்டை புதுப்பிப்பு 

தேர்தல் பொறுப்பு அலுவலர் 

பயண மீள்வுச் சீட்டு 

வருவாய் 

வருவாய் வாரிய நிலை ஆணைகள் 
வருவாய்த் துறை 

வருவாய் வைப்பத் தொகை 

வருவாய்க் கோட்டம் 

வருவாய்த் துறை வரவினம் 

வரித்தண்டல் ; வருவாய்ப் பிழ£ 

வரி வில்லை' 

வருவாய்த் துறை அழைப்பாணை 
பணரயிறக்கம் : முந்தைய 'பணிக்குத் 
திரும்பல் 

திருத்திய மதிப்பீடு 
கலகத் தலைவன் 

ஆற்றங்கரை நிலம் சார் உரிமை 
சாலை உருளை 

ஏவுகணை 

வருகைப்பதிவு 

சிறப்புற்றார் பட்டியல் 

வாசிப்பு நினைவகம் 

மூலச் சேமிப்பகம் 

கயிற்றுப் பாதை 

வேலை முறைப் பட்டியல் . 

சொற்பொழிவு மாடம்



Rotation of Crops 
. Rough Copy , 

Rough Draft 

Rough Estimate 

Rough Paper 

Rough Sketch 
Route Map 

Routine Clerk 

Routine File 

Rowdyism 

Rubber Stamps 

Ruled Paper 

Rule out 

Rules of games| 

Running Commentary 

Running Current 

Running Note File 

Rural Development 
Rural Housing Scheme 

Rural Manpower Scheme 
Rural Water Supply Scheme 

Rush of Expenditure 

Safety Locker 

Salaries and Allowances . 

Salary. 

Sale deed 

Sale Price 

Sales Attendant 
Sales Assistant- 

Sales Depot 

Sales Ledger 
Sales Man 
Sales Manager 
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சுழூல்முறைப் பயர் 

செப்பமற்ற படி 

எசெப்பமற்ற வரைவு 

தோராய மதிப்பீடு 

முரட்டுத் தாள் 
தோராய வரைபடம் 

வழிகாட்டூ குறிப்பப் படம் 

வாலாய எழுத்தர் 

வாலாயக் கோப்பு 

போக்கிரித்தனம் 

இரப்பர் முத்திரை ; கைப்பொறிப்பு 

் கோடிட்ட தாள் 

தகுதியற்றதெனத் தள்ளு 
விளையாட்டு விதிகள் 

நிகழ்ச்சித் தொடர் விளக்கவுரை 

நடப்புக் கடிதம் 
தொடர் குறிப்புக் கோப்பு 

ஐளரக வளர்ச்சி 

ஊரக வீட்டு வசதித் தீட்டம் 

ஊரக மனித ஆற்றல் தீட்டம் 

ஊரகக் குடிநீர் வழங்கு தீட்டம் 

திரள்வேகச் செலவினம் 

[5] 

காப்புப் பெட்டகம் 

சம்பளங்களும் படிகஞம் 

சம்பளம் ; ஊத்யம் 

விற்பனை ஆவணம் 

விற்பனை விலை . 

விற்பனைப் பணியாள் 

விற்பனை உதவியாளர் 

விற்பனைக் கீடங்கு 

விற்பனைப் பேரேடு 

விற்பனைடாளன் ; விற்பனையாளர் 

விற்பனை மேலாளர்
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Sales Tax 

Sanitary Inspector 
Savings Account 

Savings Bank 

Savings Deposit 

Scale of Pay 

Scavenging Tax 

' Schedule 

Scheduled Banks 
Scheme 

Scheming 

Scholarship 

Science Association ; 

Scientific Association . 

Scientific Knowledge 
Scout Master 

Sealed Cover 

Sealed Tender 

Search Fee 

Search warrant 

Search without Warrant 
Seconder 

Second Grade Draftsman 

Secretariat 

Secretariat Department 
Secretarial Course 

Secretary 

Secretary to the Development 
. Commissioner 

Section Head 
Section Officers 
Section Writer 

Secular State 

Securities 

Security 
Security Officer 

விற்பனை வரி 

துப்புரவு ஆய்வாளர் 

சேமிப்புக் கணக்கு 

சேமிப்பு வங்கி 

சேமிப்பு வைப்புத் தொகை 

சம்பள ஏற்ற முறை 

துப்புரவு வரி 
அட்டவணை 

அட்டவணையிடப்பட்ட வங்கிகள் 

திட்டம் ; ஏற்பாடு 

சதி செய்கிற ; வபீவகை செய்கிற 

படிப்பீதவித் தொகை ; புலமை 

அறிவியற் கழகம் 

அறிவியல் அறிவு 
சாரண ஆசிரியர் ன் 

முத்திரையிட்ட உறை 

முத்திரையிட் ஒப்பந்தப்“புள்ளி 
தேடூ கட்டணம் க 

சோதனையிடுவதற்கான ஆணை 

ஆணையற்ற சோதனை . 

வழி மொழிபவர் 

இரண்டாம் தர வரைவாளர் 

- செயலகம் 

செயலகத் துறை 

செயலகப் பணிக் கல்வி 

செயலாளர் 

வளர்ச்சி ஆணையரின் செயலாளர் 
பிரிவுத் தலைவர் 
பிரிவு அலுவலர்கள் 

பிரிவு எழுத்தர் 
உலகியல் சார்பரசு 

கடனீட்டு ஆவணங்கள் 

கடனீடு ; பிணையம் ; பிணை : பாதுகாப்பு 

எமய்க்காப்பு அலுவலர் : காப்ப அலுவலர்



Security Bond 

Security Deposit 
Security of the State 

Security Proceedings 

Security Register 

Select Committee 

Selection Grade 

Self Appraisal 
Self Cheque 

Self Government 

Seminar 

Senior Electrical Inspector 
Senior Accounts Officer 

Septic tank (Latrine) 
Servant 

Service Home 

Service Postage Stamps 

Service of Summons 

Service Roll 

Sheet 

Sheriff 

Shipping Fees 

Shipping Rules 
Ship yard 
Short hand Allowance 

Show - Case 

Show Cause Notice 

Show Room 

Signature 
Sign Board 
Site Plan 

Sitting Fees 

Skeleton Indent 
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பிணை முறி 

பிணை வைப்புத் தொகை 

நாட்டுப் பாதுகாப்பு 

காப்பு நடவடிக்கைகள் ; பாதுகாப்பு 

நடவடிக்கைகள் 

. பிணையப் பதிவேடு 

பொறுக்குக் குழு : தேர்வுக்குழு 

தெரிவு நிலை 

தன் மதிப்பீடு 

தானே பணம் பெறக்கூடிய காசோலை : 

தானே மாற்றக்கூடிய காசோலை 

தன்னாட்சி 

கருத்தரங்கு 
முதுநிலை மின் ஆய்வாளர் 

முதுநிலைக் கணக்கலுவலர் 

நச்சுத்தடை : மலக்குழி 

பணியாளர் : வேலையாள் 

தொண்டு கீல்லம் ; பணி இல்லம் 

அரசுப் பணி அஞ்சல் வில்லைகள் 

அழைப்பாணை சேர்ப்பித்தல் 

பணிப் பட்டியல் 

தாள் ; தகடூ (படுக்கை) மேல் விரிப்பு 

மாநகரண்ணல் ; மாநகர அண்ணல் 

கப்பற் கட்டணம் 

நாவாய் விதிகள் : கப்பல் விதிகள் 

கப்பல் கட்டும்' துறை 

சுருக்கெழுத்துப் படி 

காட்சிப் பெட்டி 

காரணம் கேட்கும் குறிப்பாணை ; 

விளக்கம் கேட்கும் அறிவிப்பு 

காட்சி அறை 

ஒப்பம் 

வழிகாட்டிப் பலகை 

மனை அமைப்புப் படம் 

அமர்வுக் கட்டணம் 

அடைப்படைத் தேவைப் பட்டியல்



98 

Skeleton Staff 

Sketch 

Skilled Labour 

Slaughter House 
Sleeper 

Slum Clearance Board 
Slum Clearance Scheme 
Small Savings Scheme 
-Small Scale Industries 
Social Justice 

Social Service 
Social Service League 
Social Welfaré 

Software 

’ Sovereignty 
Spare Copies 
Speaker (Legislative Assembly) 

Special Additional Personal 
Assistant 
Special Allowance 

‘Special Armed Police 
Special bylaws 
Special Clerk 
Special Duty 
Special Deputy Collector 
Special File 
506018] Funds 
Specialist _ 
Special Localities Allowance 
Special Officer 
Special Officer for 
Municipality 

' Special Pay 
Special! Provision 

2: புலமை வேங்கடாசலம் 

கன்றியமையாப் பணியாளர் 

மாதீரிப் படம் : தீட்ட உருவரை 

தனித்திறம் வாய்ந்த வேலையாள் 

இறைச்சிக் கொட்டல் 

இருப்பூர்தித் துயில் பெட்டி : குறுக்குக் 

கட்டை ; தூங்கும் வசதிப் பெட்டி 

குடிசைப் பகுதி மாற்று வாரியம் 

குடிசைப் பகுதி மாற்றுத் திட்டம் 

சிறு சேமிப்புத் திட்டம் 

- சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் 

சமூக நீதி 
சமூகத் தொண்டு 

சமூக நலச் சங்கம் 

சமூக நலன் 

: சமூகப் பணி 

. மென்பொருள் ் 

இறைமை ; இறையாண்மை 

உதிரிப் படிகள் 

சட்டப் பேரவைத் தலைவர் ; பேரவைத் 

்.. தலைவர் 

தணிக்கூட்டு நேர் உதவியாளர் 

சிறப்புப் படி 

தனிப்படைக்கலக் காவல் பிரிவு 

தனித் துணை விதிகள் 

தணி எழுத்தர் 
தனிப் பணி 

தனித்துணை மாவட்ட ஆட்சியர் 

தனி விரைவுக் கோப்பு 

தனி நீதிகள் 

- துறை வல்லார் ; சிறப்பு நீலையாளர் 

தனிப் பகுதிகளுக்கான படி 

தனி அலுவலர் : தணி அதிகாரி 

நகராட்சித் தனி அலுவலர் ; நகராட்சித் 
தனி அதிகாரி 

தனி ஏற்பாடு : தனி ஒதுக்கம்



Special Staff 
Special Tests 
Special reports 
Specific Relief 
Specimen 

Specimen Signature 

Spirit Lamp 
Sports 
Spray Painting 
Stadium 
Staff 

Staff-Subordinate 
Stainless Steel 
Stall 
Stamp 

Date Stamp 

Revenue Stamp 
Service Postage Stamp 

Stamp Account 
Stamp Act 

Stamp Duty - 
Stamp Papers 
Stamp fees 
Stamping Party 
Stamp, Judicial 

Stamp, non-Judicial 
Stamp vendor 

Stand 

Bus-stand 

Cart - stand 

Cycle-stand 

Rickshaw stand 
Traffic stand 
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தனிட் பணியாளர்கள் 

தனித் தேர்வுகள் 

தனி அறிக்கை 

குறித்தவகைத் தீர்வு 
மாதிரி 

மாதீரிக் கையொப்பம் 

சாராய விளக்கு 

விளையாட்டு 

தெளிப்புப் பூச்சு 

விளையாட்டரங்கு 

பணியாளர் தொகுதி 

சார்நீலைப் பணியாளர் 

துருவுறா எஃகு ; துருப்பிடிக்காத கரும்பு 

விற்பனைச் சாவடி 

முத்திரை வில்லை ; முத்திரை வரித்தாள்: 

முத்திரை , 
தேதி முத்திரை 
வரி வில்லை ' 

அரசுப்பணி அஞ்சல் வில்லை . 

அஞ்சல் வில்லைக் கணக்கு 

முத்திரை வரிச் சட்டம் 

முத்திரை வரி 
முத்திரைத் தாள்கள் ; பத்தீரங்கள் 

முத்திரை கடு கட்டணம் 

முத்திரை கடும் பணியாளர் 

நீதித்துறை முத்திரைத்தாள் 
நீதித்துறை சாரா முத்தீரைத்தாள் 
முத்திரை வரித்தாள் விற்பவர் : 

முத்திரை வில்லை விற்பவர் : 

முத்திரைத்தாள் விற்பனையாளர் 

நிலையம் ் 

பேருந்து நிலையம்” 

வண்டிப்பேட்டை 

மிதி வண்டி நீலையம் 

மூவுருளி நிலையம் 

போக்குவரவு நிலையம்
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Standard measurement 

Standardized List 

Standard of Life ; Standard 

of Living 
Standing Committee 
Standing Counsel 

Standing Order 

Board’s Standing Orders 
Starred Question 

State 

Presidency 

Foreign State 
State Administration 
State Aid 

State Bank 

State Editor 

State Government 
State List 

State Loan 

Statement 

Absentee Statement 

Data Statement 

Inconsistent Statement 

Incriminating Statement 

State Prisoners 

State Services 

Statesmanship 
State Trading Scheme 
Station . 

Experimental Station 

Police Station 

Polling Station 

Pumping Station 

மூல அளவ 

நிலையுற்ற பட்டி 

வாழ்க்கைத் தரம் 

நீலைக்குழு 

நிலைச் சட்ட அறிவுரையாளர் 

நிலை ஆணை 

வருவாய் வாரிய நீலை ஆணைகள் 

தொடர் கேள்வி ; தொடர் வினா 

அரசு ; மாநீலம் ; நீலைமை' 

மாகாணம் 

அயல்நாடு 

மாநில ஆட்சி 

அரசு உதவி 

அரசு வங்கி 

மாநிலப் பதிப்பாசிரியர் 

மாநீல அரசாங்கம் 

மாநீல அதிகாரப்பட்டி ; மாநிலப் பட்டியல் 

மாறநீல.க் கடன் 

அறிக்கை, வாக்குமூலம், விவரப்பட்டி, 

விளக்க உரை 

வராதவர் விவரம் 

அடிப்படை விவரப்பட்டி 

முரணான வாக்குமூலம் 

குற்றத்திற்கு உட்படத்தும் 
வர்க்குமூலம் 

அரசுக் கைதிகள் 

மாறீலட் பணியாளர் தொகுதி 

அரசியல் வல்லமை 

அரசு வணிகத் திட்டம் 

இடம், நிலையம் 

சோதனை நிலையம், 

செய்முறை நிலையம் 

காவல் நீலையம் 

வாக்கைடுூப்பு நிலையம் 

நீர் இறைக்கும் நிலையம்



Railway Station 

Stationery 

Covers 

Flat Files 

Forms 

Ink 

Paper 
Straw Board 

Statistics 

Agricultural Statistics - 

Criminal] Statistics 
Vital Statistics 

Statistics of pendency 
Statutory Committee 
Statutory Powers 
‘Statutory Rules 
Stay Order 

Interim Stay 

Steam Engine 
Stencil Paper 
Stenographer ; Steno-Typist 
Still Birth 

Stipend 
Stipendiaries 

Stock 

Stock Account - 
Stock Exchange, Stock market 

Stock Exchanges 
Stock File 
Stock Verification 

Stolen Property 
Stop . 

Bus Stop 
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இருப்புப்பாதை நீலையம் ; 

கரயில் நிலையம் 

எழுதுபொருள்கள் 

உறைகள் 

கோப்பு அட்டைகள் 

பழவங்கள் 

மை 

தாள் 

.. அட்டைத் தாள் அட்டை 

புள்ளி விவரங்கள் 

வேளாண்மைப் புள்ளி விவரங்கள் 

குற்றப்புள்ளி விவரங்கள் 

மக்கள் பிறப்பு இறப்புப் புள்ளி 

விவரங்கள் : முக்கியப்புள்ளி விவரங்கள் 

நிலுவைப் புள்ளி விவரஙகள் _- 

சட்டப்படி அமைந்த குழு 

சட்ட வழிப் பெற்ற அதிகாரங்கள் 

சட்ட விதிகள் 

தடுப்பு ஆணை, தடை ஆணை 

இடைக்காலத் தடுப்பு ஆணை ; 

இடைக்காலத் தடையாணை 

நீராவிப் பொறி 

படியெடுதாள் 

சுருக்கழுத்துத் தட்டச்சர் 

செத்துப் பிறத்தல் : குழந்தை கறந்து 

பிறத்தல் 
பயிற்சி உதவிப் பணம் 

பயிற்சி உதவிப் பணம் பெறுபவர் 

இருப்புச் சரக்கு 

இருப்புச் சரக்குக் கணக்கு 

பங்கு விற்பனைக் களம் 

பங்கு ஆவண மாற்று நிலையங்கள் 

முதன்மை ஆணைத் தொகுப்ப 

இருப்பு சரிபார்த்தல் 

திருடிய சொத்து 

நீற்கும் கடம் 
பேருந்து நீற்குமிடம்



102 மி புலமை வேங்கடாசலம் 

Store 

Store-keeper 
Structure 

Students’ Advisory Committee 
Students’ Committee © 
Study 

Board of Studies 

Study Leave 

Study Room 

Sub-Centre 

Sub-Clause - 

Sub-Committee 

Sub-Court 

‘Sub-Division 

Sub-Heads 
Submission of Files ; 

Submission of Papers _ 
Submitted for orders ; 

For orders 

Subordinate Officers 

Subscription 

Subsidiary Company 
Subsidiary industry 

_ Subsidiary occupation 
Subsidy 

Subsistence alowance, 
Substituted Service 
Sub-taluk 
Sub-treasury 

‘Succession to Assets 
Succession to Liabilities 
Succession to obligation 
Succession to Properties 

_$uccession to rights 

சரக்கு அறை, கிடங்கு,பண்டகசாலை, 
பண்டகம். 

பண்டகக் காப்பாளர் 

அமைப்பு, கட்டுக்கோப்பு 

மாணவர் அறிவுரைக் குழு 
மாணவர் குழு 

கல்வியறிவு, கல்விப் புலம் . 

- பாடத்திட்டக் குழு 

கல்வி விடுப்பு 

படிப்பறை 

சார்பு நீலையம் 

உட்கூறு 

உட்குழு 

சார்பு நீதிமன்றம் 

உட்கோட்டம் 

உள். தலைப்புகள் 

கோப்புகளைப் பணிந்தனுப்பல் 

ஆணைக்காகப் பணிந்தனுப்பப்பருகிறது - 

சார் நீலை அலுவலர்கள் 

கொடுப்பு, சந்தா 
கிளை நீறுவனம் 

துணைத் தொழில் 

துணை வாழ்வுத் தொழில் 

உதவித் தொகை, ஆதரவுத் தொகை ; 

மானியம் 

பிழைப்பு ஊதியம் ; உணவுப்படி 

மாற்றுச் சார்வு 

சார் வட்டம் ; துணை வட்டம் 

சார்நிலைக் கருவூலம், கிளைக்கருவூலம் 

சொத்துக்கு வழி' உரிமையர் 

பொறுப்புக்கு வழி உரிமையர் 

கடப்பாடுகளுக்கு வழி உரிமையர் 

உடைமைகளுக்கு வழியுரிமை 

உரிமைகளுக்கு வழியுரிமை .



Suggesstion 
Suit 

Acquisition Reference 
Summary Rejection 

Summary Recovery 
Summary Trials — 

Summing Up 

Summoning 

Sunshade 

Superannuation Pension 

Superintendent 
Building Superintendent 
Junior Superintendent 

. Senior Superintendent 
Superintendent of Post Office 
Supertax 

Supervisor Instructors 
Supplementary 
Supplementary Grants 
Supplementary Speaker 

Supplies to Troops 
Surcharge 
Surgeon 
Surrender of leave 
Surrender of funds 
Surveillance 
Survey 
Survey and Boundaries Act 

Survey excess 

Survey Marks 

Surveyor | 
Survivorship 
Suspense Account 

‘Suspend from an office 
Suspension of work 
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கருத்து எடுத்துக் கூறல் : 
உரிமையியல் வழக்கு 

நீலை எடுப்பு பற்றிய வ்ழக்கு 

உடன் தள்ளுபடி செய்தல் 

உடன் தண்டல் 

சுருக்கு விசாரணை ': 

தொகுத்துரைத்தல் 
அழைப்பாணை அனுப்புதல் 

வெயில் மறைப்பு, நீழல் தட்டி. 

வயது முதீர்வு ஓய்வூதியம், வயது 

முதிர்வுக் கொடுவை 

கண்காணிப்பாளர் 

கட்டிடக் கண்காணிப்பாளர் 

கஇளநீலைக் கண்காணிப்பாளர் 

முதுநிலைக் கண்காணிப்பாளர் 

அஞ்சலகக் கண்காணிப்பாளர் 

மிகை வரி 

மேற்பார்வையாளர் பயிற்சி ஆசிரியர்கள் 

துணை, தொடர்பான 

துணை மானியம் 

துணைப் பேச்சாளர் 

படைகளுக்கான வழங்கு பொருள் 

மேல்வரி ; தண்டத் தீர்வை 

- அறுவை மருத்துவர் 

விடுப்பு ஒப்புவிப்பு 

நீதி ஒப்புவிப்பு 
கடூங்கண்காணிப்பு 

நீல அளவை 

நில அளவை எல்லைச் சட்டம் 

நீல அளவையில் மிகை 

நீல அளவைக் குறிகள் 

நீல அளவையர் | 

எஞ்சியவர் உரிமை 

தனிக்கணக்கு 

தற்காலிகமாக நீக்கு 

வேவேலையை நிறுத்தி வைத்தல்
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Suspension of Revenue 

Sweeper 
Switch 

Sworn statement 

Sympathetic remark 
Syndicate (University) 

Taluk 

Accounts: 

Avenue Committee 

Office 

Tamper with Witnesses 
Tank Restoration Scheme 
Tariff 
Tax 

Capitation Tax 
Cart Tax 

Commercial Tax 

Corporation Tax 
Direct Tax 

- Double Taxation 

Entertainment Tax 

Excess Profit Tax 
Incidence of 
Income-tax 
Indirect-Tax 

On Advertisements in 
Newspapers 

On Agricultural Income 
On Animals and Boats 
On Entry of Goods into 
Local Areas 

தீர்வைத் தண்டல் நிறுத்தல் 
பெருக்குபலர் ; துப்புரவுப் பணியாளர் 

பொருத்தி, மின் பொத்தான் 

ஆணையுறுதி வாக்குமூலம் 

பரிவுக் குறிப்பு 

பல்கலைக்கழக ஆட்சிக்குழு 

[1] 

வட்டம் 

வட்டக் கணக்குகள் . 

வட்ட நீழற்சாலைக் குழு 

வட்ட அலுவலகம்; வட்டாட்சி 

அலுவலகம் 

சாட்சிகளைக் கலைத்தல் 

ஏரி புதுப்பிக்கும் தீட்டம் 

சுங்க வரி, வீதப்பட்டி 
வரி 

தலைக்கட்டு வரி 

வண்டி வரி 

வணிக வரி 

மாந்கராட்சி வரி,தணையவரி 

நேர்முக வரி 

இருமுறை வரி விதிப்பு ; 
ஆரட்டை வரிவிதிப்பு 

கேளிக்கை வரி 

மிகை ஆதாய வரி. 

வரி நிலைப்பாடு 

வருமான வரி 

மறைமுக வரி 

செய்தித்தாள் விளம்பர வரி 

வேளாண்மை வருமான வரீ 

.. விலங்குகள் தோணிகள் வரி 

உள்ளுர்ப் பகுதிகளுக்கு வரும் 

பொருள்கள் மேல் வரி



On Luxuries including 

Taxes on Amusements 

Entertainments Betting 
and Gambling 

On Mineral Rights 

On Professions, Trades, 

Callings and Employments 

On Railway Fares and 

Freights 

On Sale or Purchase of Goods 

Pilgrim Tax 

Poll Tax 
Profession Tax 

Property Tax 
- Sales Tax 

Scavenging Tax 

Super Tax 
Vehicies and Animals Tax 

Taxation 

Tax Superintendent 

Tea Party 
Teachers’ College 

Teaching Grant 
Tear off Block 

Technical Assistant 

Technical Education 

Technical Examination 

Technical Institute 

Technical Officer 
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வேடிக்கை, கேளிக்கை, பந்தயம் 
சூதாட்டம் உள்ளிட்ட 

ஆடம்பரங்களின் மீது வரி 

கனிப்பொருள் உரிமை வரி 

தொழில், வணிகம், வேலை, 

அலுவல் ஆகியவற்றின்மீது வரி 

இருப்புப்பாதைப் பயணக் 

கட்டணம், சரக்குக் கட்டணம் 
மீது வரி 

சரக்கு விற்பனை அல்லது 

கொள்முதல் மீது வரி 

சமயக் செல்கை வரி 

தலைவரி 

தொழில் வரி 

சொத்து வரி 

விற்பனை வரி 

துப்புரவு வரி 
மிகை வரி 

வண்டிகள், விலங்குகள் வரி 

வரி விதிப்பு 

வரிக் கண்காணிப்பாளர் 

தேநீர் விருந்து : 
ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரி 

ஆசிரியர்களுக்கான மானியம் 

கிழிதாள் அட்டை 

தொழில்நுட்ப உதவியாளர் 

தொழில் நுட்பக் கல்வீ 

தாழில் நுட்பத் தேர்வு 

தொழில் நுட்பப் பயிகைம் 

தொழில் நுட்ப அலுவலர்
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Technical Sanction 

‘Technical Supervisor 
Technical Terms 
Technician 

Technique 

Technology 

College of Technology 
Telecommunication 

Telegram 

Telegraph 
Telephone 
Telephone Clerk 
Telephone Operator 
Telescope 
Telex 

Temple Committee 
Temporary 

Temporary Establishment 
Temporary Officer 
Temporary Order 
Tenancy Act 

Tenant 

Co-Tenant ப 

Tender 

Tendered Vote. 

Tentage Allowance 
Tenure 

Term of Office 

Terminal 

Termination of Service 
(without stigma) 

Termination of Service 

(with stigma) 

தொழில் நுட்ப ஒப்பளிப்பு 

தொழில் நுட்ப மேற்பார்வையாளர் 

தொழில் நுட்பச் சொற்கள் 

தொழில் நுட்பப் பணியாளர் 

நுட்பச் செயல்முறை 

தொழில் நுட்பவியல் 

. தொழில் நுட்பக் கல்லூரி 

தொலைச் செய்திப் போக்குவரத்து 

-தந்திச் செய்தி 

தந்தி 
தொலைபேசி 

தொலைபேசி எழுத்தர் 

தொலைபேசி இயக்குபவர் 

தொலைநோக்கி 

தொலை எழுதீ 

கோவில் ஆட்சிக்குழு 
தற்காலிக, நிலையற்ற 

தற்காலிகப் பணியாளர் அமைப்பு 

தற்காலிக அலுவலர் 

தற்காலிக ஆணை 

குழவாரச் சட்டம், பயிரிடுபவர் 

உரிமைச் சட்டம் 

குழி, பயிரிடுபவர், குடியிருப்பவர், 

குடியானவர். குடீவாரதாரர் 

உடன்குடி, ஒட்டுக்குடி, கூட்டுக்குடி, 

௪க வாடகையாளர் 

ஒப்ப அறிவிப். ஒப்பந்தப் புள்ளி 

ஆய்வுக்குரிய வாக்கு 

கூடாரப்படி 

உரிமை முறை, நீழப்புக் காலம், 

உரிமைக்காலம் 

பணிபுரி' காலம் 

முனையம் 

வேலை முடிவுறுதல் (பழிப்பின்றி) ' 

'வேலை முடிவுறுதல் (ழிப்புடன்) -



Terrace cultivation 

Territorial Waters 

Test 

Test Audit 

Testify 

Tester 

Testimony 

Text-Book Committee 

Textile Control 

Textile Industry 

Theatre 

Cinema Theatre 

Dance Theatre 

Drama Theatre 

Operation Theatre 

Theatre and Dramatic 

Performance 

. Therapeutics 

Third Grade Draftsman 

Through Proper channel 
Thumb Impression 

_ Demand Ticket 

Entrance Ticket 

Ticket Examiner 

Tidiness and cleanliness of the 

office 

Time-table 

- Title - head 

Title Deed 

Titles and Title Holders 
Toddy 
Token coin 
Token grant 
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படித்தளச் சாகுபடி 

நாடு சேர்ந்த கடற் பகுதிகள் 

தேர்வு, சோதனை செய், 

போட்டியாட்டம், சோதனை 

சோதனைத் தணிக்கை 

சாட்சி சொல், சான்று கூறு 

பரிசோதகர் 

சாட்சியம், சான்று 

பாட நூற் குழு 
துணி நூல் கட்டுப்பாடு, நெசவுக் - 

கட்டூப்பாடூ 

நெசவுத் தொழில் 

அரங்கு, அரங்கம் 

திரைப்பட அரங்கம் 

ஆடலளைங்கு 
நாடக அரங்கு 

அறுவையாங்கு 

'நாடக அரங்குகளும், நாடக நிகழ்ச்சிகளும் 

நோய்த் தீர்ப்பு இயல் 

மூன்றாம் தர வரைவாளர் 

முறை வழி ; சரியான வழியில் 

எபருவிரல் அடையாளம் 

சீட்டு கேட்க 

நுழைவுச் சீட்ட 

சீட்டு ஆராய்வாளர் 

அலுவலகத்தின் சீரும் தூய்மையும் 

கால அட்டவணை 

பெய்ர்த் தலைப்பு 

உரிமை. ஒப்பாவணம், உரிமைப் 

பட்டயம் 

பட்டங்களும், பட்டம் பெற்றவர்களும் 

கள் 

அடையாள நாணயம் 

அடையாள மானியம்
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Toll compensation 

Toll contribution 

Tool Palatte 

Topographical Survey 

Top Senior Foreman 
Tour Journal 

Touring Cinema 

Town Panchayat 
Town Hall 

Town Planning 

Town Planning Committee 
Town Survey Number 
Tractor 

Tractor Driver 
Tracing paper 
Trade 
Trade and Commerce 
Trade Corporation 
Trade Disputes 

'_ Free Trade 
Trade mark 

Trading Corporation 
Traffic 

Traffic Census 

Traffic Contro! 

Traffic Island 

Traffic point — 
Traffic Stand 

Train 

Electric Train 

Goods Train 

Trained Teacher 

Training 
Trainee 

Training School 

சாலைச் சுங்க ஈட 

சாலைச் சுங்க உதவித் தொகை 

கருவி வண்ணத்தட்டு 

இட அமைப்பு நீல அளவை 

தலைமை முதுநீலை முதலாள் 

பயணக் குறிப்பேடு 

இடம் பெயர் திரைப்படம் 

பேரூராட்சி மன்றம் 

நகர மண்டபம் ; நகர்மன்றம் 

நகர அமைப்பு 

நகர அமைப்புக்குழு 

நகர அளவை எண் 

இயந்திரக் கலப்பை, உழுவை 

இயந்திரக் கலப்பை ஓட்டுநர் 

வரைபடி நகல்தாள் 

தொழில் வணிகம் 

தொழில் வணிகமும், வாணிகமும் 

தொழில் வணிக இணையம் 

தொழில் தகராறுகள், தொழில் 

வழக்குகள், 

சுங்க வரியிலா வணிகம் 

வணிகக் குறி 

வணிக இணையம் 

போக்குவரவு 

போக்குவரவுக் கணக்கெடுப்பு 

போக்குவரவுக் கட்டுப்பாடு 

சாலைத் தீட்டு 
சாலையில் காவலர் நிற்பிடம் 

சாலையில் வண்டி நிற்பிடம் 

தொடர் வண்டி 

மின் தொடர் வண்டி: மின்சார இரயில் 

_ சீரக்குத் தொடர் வண்டி 

பயிற்சி பற்ற ஆசிரியர் 

பயிற்சி 

பயிற்சி எபறுபவர் 

பயிற்சிப் பள்ளி



Transaction 

Transferee 

Transferer 

Transfer of Charge 
Transfer of Registry 
Translation 

Transmitter 

Transport 

Transportation 

Transport Supervisor 
Traveller 

Travelling Allowance 
Travelllers’ Bungalow 
Treasury 

Tree Tax Assessment 

Tribes 

Criminal 

Triennial 
Triplicate 

Triune Officer 
Troops 

True copy 
Trunk - Call 

Trust 

Tube Light 

Turn Over 

Tutor 

Typed Copy 

Typewriter 

Typhoid 

Typist 
Tyre, Tire (Rubber) 
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நடவடிக்கை 

மாற்றப் பெறுபவர் 

மாற்றுபவர் 

அலுவல் பொறுப்பு மாற்றல் 

பட்டா மாற்றல் 

மொழி பெயர்ப்பு, மொழியாக்கம் 

ஒலி அனுப்பி 

போக்குவரத்து ஏற்றுச் செல்லுதல் 

இடப்பெயர்வு, கொண்டு செல்லல், 

அனுப்புதல் 

போக்குவரத்து மேற்பார்வையாளர் 

பயணார் 

பயணப்படி 

பயணியர் மாளிகை 

கருவூலம் 

மர வரி விதிப்பு 

பழங்குடிகள் 

குற்ற மரபினர் 

மூன்றாண்டுக்கொரு முறை 

முப்படியாக, மூன்றாம்படி 

முப்பணி அலுவலர் 

படைகள் 

உறுதி நகல், உண்மைப்படி 

நெடுந்தொலைப் பேச்சு 

நம்பிக்கை, நம்பகம், அறக்கட்டளை, 

பொறுப்பணம் 

குழல் விளக்கு 

விற்று முதல், மொத்த விற்பனை 

உதவி ஆசிரியர் - 

தட்டச்சுப்படி, தட்டச்சு நகல் 

தட்டச்சு 

குடற்புண் காய்ச்சல் 

தட்டச்சர் 

உருளிப்பட்டை
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Umpire 
Un-aided School 
Unallotted Funds 
Unclaimed Property 

Underground Drainage 

Unauthorised expenditure 
Unauthorised Occupation 

Unauthorised Register 
Unblemished Record 
Unclaimed Deposit . 
Unclaimed Property 

. Unconstitutional 
Union Public Service Commission 

United Nations Organisation 
Unlicenced 
Unlimited Company 
Unlimited Liability 
Unofficial Note (U.O. Note) 
Unpaid Expenses 
Unregistered Firm 

Unregistered Parcel 

Unreserved Forest 
Unreserved Land 
Unskilled Labour 
Upper Division Inspector 
Urgent File . 
Usual Allowances 
Utilisation Certificate 

[U] 

நடுவர் 

உதவி பெறாப்பள்ளி 

ஒதுக்கப்படாத நீதீகள் 

உரிமை கோரப்படாத சொத்து 

புதை வடிகால் ; பாதாள சாக்கடை 

ஒப்பளிக்கப்பெறாத செலவினம் 

முறைகேடான குடியிருக்கை : 

உரிமையற்ற ஆளுகை 

ஏற்புறா பதிவேடு 
மாசற்ற பதிவுரு 
உரிமை கோரப்படா வைப்புத் தொகை 

உரிமை கோரப்படாத சொத்து ; 

கோரிக்கையற்ற சொத்து 

அரசியலமைப்புச் சட்டத்திற்கு முரணான 

மைய அரசுப் பணியாளர் 

தேர்வாணையம் ; மத்திய 

அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையம் 

ஐக்கிய நாடுகள் சங்கம் 

உரிமம் எபறாத 

வரையிடா நிறுவனம் 

வரையிடாப் பொறுப்பு 

அலுவல்முறை சாராக் குறிப்பு 

கொடூபடா செலவுகள் 

பதிவுறா நீறுமம் 
பதீவு செய்யப்படாத சிப்ப அஞ்சல் 

காப்பற்ற காடு 

ஒதுக்கப்்பெறாத நீலம்: 

பயிற்சித்திறன் வேண்டா உழைப்பு 

மேற்பிரிவு ஆய்வாளர் 
அிரைவுக் கோப்பு ; அவசரக் கோப்பு 

வழக்கமான படிகள் 

பயனீட்டுச் சான்றிதழ்
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[V] 

Vacancy 

Vacancy position 

Vacancy Remission 

Valuation 

Value Payable Post (V.P.P.) 

Van 

Van Driver 

Verification Officer 
Very Urgent File 

Veterinary 

Veterinary College 
Veterinary Dispensary 

Veterinary Hospital ’ 

Vice-Chancellor of University 

Video Tape 

Vigilance Committee 
Vigilance Home 

Vigilance Service 

Village Accounts 
Village Boundary 
Village Establishments 
Village Headman 

Village Industries 
Visitor’s Book 
Visitor’s Room 

Visual Education 
Viva Voce 

7008110181 Education 

Voter 

Voucher 

காலியிடம் 

காலியிட நீலைமை 

குடியின்மைக்கான வரிக்குறைப்பு ' 

விலை மதிப்பு : மதிப்பீடு 

பணம் செலுத்திப் எபறும் அஞ்சல் 

கூண்டு உந்து 

கூண்டு உந்து ஓட்டுநர் 

சரிபார்க்கும் அலுவலர் 

மிக விரைவுக் கோப்பு : மிக அவசரத் 

தன்மைக் கோப்பு 

. கால்நடை மருத்துவம் 

கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி 

கால்நடை மருந்தகம் 

கால்நடை மருத்துவமனை 

பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் 

ஒளி நாடா 

கண்காணிப்புக் குழு 

கண்காணிப்பு &ல்லம் 

கண்காணிப்புப் பணி 

ஊர் கணக்குகள் 

ளர் எல்லை 

ஊர்ப் பணியாளர்த் தொகுதீ 

வருவாய்த்துறை ஊர் அனுவலர் 

ஊர்த்தொழில்கள் 

பார்வையாளர் குறிப்பேடு 

பார்வையாளர் அறை 

காட்சிக் கல்வி 

வாய்மொழித் தேர்வு 

வாழ்க்கைத் தொழிற் கல்வி 

வாக்காளர் 

செலவுச்சீட்ட
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Wages 
Wagon 

Waiting list 

Waiting Room 
Wakf 

Wakf board 
Wall Clock 

War Allowance 
Ward 

Warden 
Warder 

Wards 
Warehouse 

Warehousing Corporation 
War 1080 

_ Warm clothing advance: 
Warrant of precedence 
War time Allowance 

Wash basin 
Waste paper basket 
Watch and ward duties 

Watch Dog 

Watch man 

Water diviner, Water finder. 

Water ways 

Water words 

Wazx light 

Weapon 

Weather report 

Weekly Journa) 

Weekly return 
Welcome address 
Witness Allowance - 

[W] 

கூலி 

சரக்கு ஒருப்பூர்திப் பெட்டி 

. காத்திருப்பவர் பட்டியல் 

காத்திருக்கும் அறை 

இசுலாமிய அறக்கட்டளை 

இசுலாமிய அறக்கட்டளைக் குழுமம் 
சுவர்க் கடிகாரம் 

போர்ப்படி . 

தொகுதி ; பிரிவு ; அறை 

விடுதிக் காப்பாளர் 

சிறைக் காவலர் 

காப்பில் உள்ளவர் ; காப்புளார் 

கிடங்கு ; பண்டகசாலை 

பண்டகசாலைக் கழகம் 

போர்க் கடன் 

வெப்ப உடை முன்பணம் 

வரிசை முறைமை ஆணை 

போர்க்காலப் படி 

கழுவு தொட்டி 

கழிவுத்தாள் கூடை 

காவல் பணி 

காத்துப் பேணுநர் 

காவல்காரர் 

உல்லியர்.; ஊற்று உண்பவர் ; 

ஊற்றுக் கண்டறிபவர் 

நீர் வழிகள் 

நீர் வழங்கும் நிலையம் 

மெழுகுவர்த்தி 
படைக்கலம் : ஆயுதம் 

வானிலை அறிக்கை 

வார கதழ் 

வார விவர அறிக்கை 

வரவேற்புரை 

சான்றுறைஞர் படி : சாட்சி படி



Work Assistant 

Working Capital 

Working Class 

Working committee 

Working Group 

Working expenses 

Working day 

Working hours 

Working journalist 

Working Partner 

Worked Shed 
Worksman’s breach of contract 

Worksman’s compensation 

Workmanship 
Works Committee 

Workship Attendants 
Worldwide Wab (www) 
Worshipful Mayor 

Wound Pension 

Wrapper 

Writing Pad 
Written test — 

ஆட்சிச் சொற்கள் அகராதி 11) 113 

பணி உதவியாளர் 

நடைமுதல் 
தொழிலாளர் இனம் 

செயற்குழு 
பணிக்குழு 

நடைமுறைச் செலவுகள் 

அலுவல் நாள் ; வேலை நாள் 

அலுவல் நேரம் ; வேலை நேரம் ; 

பணி நேரம் 

பணியாற்றும் கதழாளர் ; 

பணியாற்றும் பத்திரிகையாளர் 

பணிபுரியும் பங்காளர் 

தொழிற் கொட்டில் 

வேேலையாள் ஒப்பந்த முறிவு 

டூவலையாள் குழப்பீடு 

வேலைப்பாடு : வேலைத்திறன் 

பணிக் குழு 

பட்டறைப் பணியாட்கள் 

உலகளாவிய தகவல் தளம் 

வணக்கத்திற்குரிய மேயர் 

ஊனமடைந்தோர் ஓய்வுச் சம்பளம் 

உறைத்தாள் 

எழுது அட்டை 

எழுதும் தேர்வு 

[x] 

X- Ray 
~ X-Ray Flim 

X-Ray report 

ஊடுகதிர் ; நுண்கதீர் 

நுண்கதீர்ப் படம் 

நுண்ஈகதீர்ப்பட அறிக்கை 

[Y] 

Year book 
Yearly digest 

ஆண்டுத் தகஉல் 6வளிமீடு 

ஆண்டுச் செய்தித் தொகுப்பு
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Yours faithfully 

Yours Sincerely 

Yours Truly 

தங்கள் நம்பிக்கைக்குரிய : 

தங்கள் உண்மையுள்ள 

தங்கள் உண்மையுள்ள :: 

தங்கள் உள்ளமார்ந்த 

தங்கள் உண்மையான 

ப துறைசார்ந்த கலைச்சொற்கள் 

தமிழ்நாடு அரசாங்கம் 

தலைமைச் செயலகத் துறைகளின் பெயர்கள் 

Agriculture Department 

Education Department 
Health and Family Planning 
Department 
Finance Department - 
Food Department 
Home Department 
Industries, Labour and. 
Housing Department 

Law Department 
Legislative Assembly 
Department 
Legislative council 
Deparment 

Public (Civil Defence) 
Department 

Public (Elections) Department 
Public (General-Miscellaneous 
Department 
Social WelFare (Information 
and Publicity Department 
Public (Inspection-cell) 
Department 

வேளாண்மைத் துறை 

கல்வித் துறை 

உடல்நல மற்றும் குடும்பக் கட்டுப்பாட்டுச் 

துறை 

நிதித்துறை 
உணவுத் துறை 
உள் துறை 

தொழில், தொழிலாளர் மற்றும் வீட்ட 

வசதீத் துறை 
, சட்டத் துறை 

சட்டமன்றப் பேரவைத் துறை 

சட்டமன்ற மேலவைத் துறை 

பொது குடிமுறைப் பாதுகாப்புத்) துறை 

பொது (தேர்தல்) துறை 

பொது பொது-பல்வகைத்) துறை 

சமுக நல (செய்தி விளம்பரத்) துறை 

பொது ேய்வு-தணிப்பிரிவு) துறை
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Public (Military) Department பொது படைத் துறை 

Public (Political) Department oung: (opfwe) துறை 

Pubilc (Services) Department பொது பணியாளர் தொகுதித்) துறை 

Public (Special) Department வாது (தனித் துறை 

Public (Tamil Development) வாது குமிழ் வளர்ச்சித்) 'துறை 
Department 

public Works Department 

Revenue Department. 

Rural Develompent and 

Local Administration Department 

பொதுப் பணித்துறை 

வருவாய்த் துறை 

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித் 

துறை 

் வேறுதுறைகளின் பெயர்கள் 

Accommodation Conroller’s 
Office 
Agricultural Income-tax 
Department 
Animal Husbandry Department 
Approved Schools and 
Vigilance Department 
Archaeology Department 
Board of Revenue - 
(i) Land Revenue 
(ii) Settlement (Land) 
(111) Survey and Land Records | 
Commercial Taxes Department 
Co-operative Department 
Directorate of Collegiate 
Education 

Directorate of School 
Education 
Directorate of Technical 
Education 

Fisheries Department 

Forest Department 

இடவசதிக்க்ட்டுப்பாடுஅதிகாரி 

அலுவகைம் 

வேளாண்மை வருமான வரித்துறை 

கால் நடைப் பராமரிப்புத் துறை 

சீர்திருத்தப் பள்ளிகள் மற்றும் 

கண்காணிப்புத்துறை 

தொல்பொருளியல் துறை 

வருவாய் வாரியம் - 

(1)நில வருவாய் 

(14)நிலவரித் திட்டம் 
(111)நில அளவை, நீலப் பதிவுருக்கள் 

வணிக வரித் துறை 

கூட்டுறவுத் துறை 
கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககம் 

பள்ளிக் கல்வி இயக்ககம் 

எதாழில் நுட்ப கல்வி கீயக்கம் 

மீன் துறை 

வனத் துறை
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Handloom Department 

' Harijan Welfare Department 

Highways and Rural Works 
Department 

Hindu Religious and Charitable 

கைத்தறித் துறை ..... 
ஆதிீ திராவிடர் நலத் துறை 

நெடுஞ்சாலை, ஊரகப் பணித் துறை 

இந்து சமய அறக்கட்டளை ஞூட்சித்) 

Endowments (Administration) gieop 

Department 

Industries and Commerce 

Department 

Jail Department 

khadi Department 

Labour Department 

Local Administration 

Department 
Local Fund Audit Department 

Dairy and Milk Project 

Joint Director of Agriculture 

(Planning and Administration) 
State Seed Farm 

‘Joint Director of Agriculture. 
(Inspection and General) 

Joint Director of Agriculture 
(LA.A. Programme) 

Deputy Director of Agriculture 
Regional Deputy Director 

District Agricultural Officer 

State Compost Development 
Officer 

Assistant Agricultural Engineer 
(S.C.S) 
Assistant Agriculture Engineer 
(Inspection) 
Assistant Agriculture Engineer 
(Tractor Worksshop) 
State Sugarcane Development 

தொழில் வணிகத் துறை 

சிறைத் துறை 
கதர்த் துறை 

். தொழிலாளர் துறை 

உள்ளாட்சித் துறை 

உள்ளாட்சி நீதீத் தணிக்கைத் துறை 

பால் பண்ணைத் திட்டம் 

இணை வேளாண்மை இயக்குநர் 

(தட்டம் மற்றும் நீர்வாகம்) 

அரசு விதைப்பண்ணை 

கணை வேளாண்மை இயக்குநர் 

ூய்வு மற்றும் பொதுப்பிரிவு 

இணை வேளாண்மை இயக்குநர் 

(செறிவு வேளாண்மைப் பகுதித் திட்டம்) - 

துணை வேளாண்மை அலுவலர் 

வட்டாரத் துணை இயக்குநர் 

மாவட்ட வேளாண்மை அலுவலர் 

மாநில மக்கு உர வளர்ச்சி அலுவலர் 

உதவி வேளாண்மைப் எபாறியாளர் 

மூண்வளப் பாதுகாப்பு திட்டம்) 
உதவி வேளாண்மைப் பொறியாளர் 

(Hay) 
உதவி வேளாண்மைப் பொறியாளர் 

ேமுவைப் பட்டறை) 
“ மாநீலக் கரும்பு வளர்ச்சி அலுவலர்



Officer 

Cane Development Officer 
Sugarcane Specaialist 

State Marketing Officer 
Assistant Marketing Officer 
Rice Research Station 

Agricultural Research Station 

Assistant Direction (Drilling) 

Assistant Oil Seeds Specialist 

Assistant Paddy Specialist 

Field Manure Officer ~ 

Assistant Cotton Specialist 

Cotton Extension Officer 

Oil Seeds Development Officer 
Banana Research Officer 
Cashewnut Development Officer 

Cocount Develoment Officer 

Agricultural Engineer 
~ (Crash Programme) 
Assistant Agricultural Engineer 

(Soil Conservation) (Maintenance) 

Assistant Agricultural Engineer 
(Soil Conservation) (Investigation) 
Special District Agricultural 

Officer (cotton Package) 
Special District Agricultural 

Officer (Vegetables) 
Special District Agricultural 
Officer (Tobacco Package) 
Special District Agricultural 

Officer (Potato) - 
Special District Agricultural 
Officer (Groundnut Package) 

Special District Agricultural 

Officer (BananaPackage) 
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கரும்பு வளர்ச்சி அலுவலர் 

கரும்புச் சிறப்பாய்வாளர் 

மாநீல விற்பனை அலுவலர் 

"உதவி விற்பனை அலுவலர் 

அநற்பயிர் ஆராய்ச்சி நீலையம் 

வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம் 

உதவி இயக்குநர் துளையிடும் பிரிவு) 

எண்ணெய் வித்து உதவிச் சிறப்பறிஞர் 

நெற்பயிர் ஆராய்ச்சி நீலையம் 

இயற்கை உர அலுவலர் 

உதவிப் பருத்திச் சிறப்பாளர் 

பருத்தி விரிவாக்க அலுவலர் 

எண்ணெய் வித்து வளர்ச்சி அலுவலர் 

வாழை ஆராய்ச்சி அலுவலர் 

முந்திரிப் எபருக்கு அலுவலர் ; 

முந்திரி வளர்ச்சி அதிகாரி 

தென்னை வளர்ச்சி அலுவலர் 

வேளாண்மைப் பொறியாளர் 

் கடுவிரைவுத் திட்டம்) 
உதவி வேளாண்மைப் பொறியாளர் 

முண்வளப் பாதுகாப்பு). (பராமரிப்பு) 

உதவி வேளாண்மைப் பொறியாளர் 

முண்வளப் பாதுகாப்பு), (ஆராய்வு) 

மாவட்ட வேளாண்மைத் தனி அலுவலர் 

(பருத்தித் தீவிரச் சாகுபடித் தீட்டம்) 
மாவட்ட வேளாண்மைத் தனி அலுவலர் 

காய்கறி உற்பத்தி) 
மாவட்ட வேளாண்மைத் தனி அலுவலர் 

(புகையிலைத் தீவிரச் சாகுபடித் திட்டம்) 

மாவட்ட வேளாண்மைத் தனி அலுவலர் 

(உருளைக் கீழங்கு] 

மாவட்ட வேளாண்மைத் தனி அலுவலர் 

(நீலக்கடலைத் தீவிரச் சாகுபடித் திட்டம்) 

மாவட்ட வேளாண்மைத் தனி அலுவலர் 

(வோழைப்பமத் தீவிரச் சாகுபடித் திட்டம்)
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Special District Agricultural 
Officer (dry Farming) 
Assistant Agricultural Engineer 

(Sand Dune Investigation Scheme) 
Principal, Agricultural College 

Assistant Nematologist 
Research Engineer 

State Cotton Development Officer 
Assistant Cotton Development 
Officer 
Tobacco Development Officer 
Assistant Agricultural Engineer 
(Reclamation of Waste Lands) 
Special District Agricultural 
Officer (seed Multiplication) 

மாவட்ட வேளாண்மைத் தனி அலுவலர் 

(புன்செய் வேளாண்மை) 

உதவி வேளாண்மைப் பொறியாளர் 

மணல்மேடு ஆராய்வுத் திட்டம்) 

முதல்வர், வேளாண்மைக் கல்லூரி 

உதவி நூற்புழுவியல் ஆராய்ச்சியாளர் 

ஆராய்ச்சிப் பொறியாளர் . 

மாநிலப் பருத்தி வளர்ச்சி அலுவலர் , 

உதவி பருத்தி வளர்ச்சி அலுவலர் 

புகையிலை வளர்ச்சி அனுவலர் 

- உதவி வேளாண்மைப் பொறியாளர் 

தரிசு நீலச் சீர்த்திருத்தம்) 
மாவட்ட வேளாண்மைத் தனி அலுவலர் 

(விதைப் பெருக்கம்) 

கால்நடைப் பராமரிப்புத் துறை 

Superintendent, Livestock 
Research Station 

Superintendent, District 
Livestock Farm 
Assistant Research Officer 
Hatchery Officer 
Feed Development Officer 
Superintendent, Poultry 
Research Station 

Officer, I/c., Central Semen 

Collection , 

Cattle Development Specialist 
Special District Agriculture 
Dairy Extension Officer 
Village Level Worker 

Superintendent, Sheep Farm 

Supervisor, sheep and Woo! 
Extension Centre 

கண்காணிப்பாளர், கால்நடை ஆராய்ச்சி 

நீலையம் 7 

கண்காணிப்பாளர், மாவட்டக் 

கால்நடைப் பண்ணை 

உதவி ஆராய்ச்சி அலுவலர் 

பொரிப்புப் பொறி அலுவலர் 

தீவன வளர்ச்சி அலுவலர் 

கண்காணிீப்பாளர், கோழியின 

ஆராச்சி நீலையம் 

அலுவலர், விந்து சேகரிப்பு.மைய 

நீலையம் 

கால்நடை வளர்ச்சிச் சிறப்பாய்வாளர் 

மாவட்ட வளர்ச்சித் சிறப்பாய்வாளர் 

பாற்பத விரிவாக்க உதவியாளர் 

கிராம நிலைப் பணியாளர் 

கண்காணிப்பாளர், ஆட்டுப் பண்ணை 

மேற்பாவையாளர், ஆடூ கம்பள உற்பத்தி 

விரிவாக்க நிலையம்
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Veterinary Assistant Surgeon snadpen உதவி அறுவை மருத்துவர் 

’ Veterinary Assistant Surgeon கால்நடை உதவி அறுவை மருத்துவர், 
Sheep 

Demonstration Unit 

Rinderpest Officer 
Grain Purchase Officer 
Poultry Marketing Officer 
Project Poultry Officer 
Principal Investigetor | 
Nutrition Officer, State 

Livestock Research Stattion 
Research Officer (Bact) 
Geneticist 
Assistant Research Officer, 
Scheme on Calf Starter with 
Spacial Reference to 
economic Calf feeding 

Superintendent Salvage of Dry 

Cows Farm 
Mixed Farming Officer 
Pig Breeding Officer 
Field officer for Meat Production 

Project Operator 

Cine Operator 
Publicity Assistant 
Agricultural Engineering 

Maistry 
Agricultural Engineering 

Supervisor 
Agricultural Farm Manager 

Extension officer 

(Agriculture) 

Extension Officer 

(Animal! Husbandry) 

Agriculture Upper Subordinate 

Laboratory Assistant 

ஆடூ 

வளர்ப்புச் செய்முறை விளக்கப் பிரிவு 

வெக்கை நோய் அலுவலர் 

தானியக் கொள்முதல் அலுவலர் 

கோழியீன விற்பனை அனுவளர். 

கோழியினத் திட்ட அலுவலர் 

முதன்மை ஆராய்ச்சியாளர் 

ஊட்டச் சத்து அலுவலர், மாநீலக் 

கால்நடை ஆராய்ச்சி நீலையம் 

ஆராய்ச்சி அலுவலர், (நுண்ணுயிர்) 

மரபியலறீ ஞர் 

உதவி ஆராய்ச்சி அலுவலர் (கன்றுகள் 

தீவன ஆராய்ச்சி) 

கண்காணிப்பாளர், பால் வற்றிய பசுக்கள் 

பராமரிப்புப் பண்ணை 

கலப்பு வேளாண்மை அலுவலர் 

பன்றி இனப்பெருக்கு அலுவலர் 

இறைச்சி உற்பத்திக் களப்பணி அலுவலர் 

படக் கருவி இயக்குபவர் 

திரைப்படம் இயக்குபவர் 

விளம்பர உதவியாளர் 

ட$வளாண்மை பொறியில். மேலாள் 

வேளாண்மைப் பொறியியல் 

மேற்பார்வையாளர் 

வேளாண்மைப் பண்ணை மேலாள் 

வரீவாக்.த அலுவலர் (வளாண்மை) 

விரிவாக்.க அலுவலர் கோல்நடைப் 

பராமரிப்பு) 

வேளாண்மை மேல் சார்நிலைப் 

பணியாளர் 

ஆய் வக உதவியாளர்
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Laboratory Attender 

Rediographer 

Refrigerator Mechanic 

Master Flayer 

Stockman Compounder 

Boilerman 

ஆய்வக பணியாளர் 

கதீர்ப்படம் எடுப்பவர் 

். குளிர்ப்பத் இயந்தீரக் கம்மியர் 

தலைமைத் தோல் உரிப்பவர் 

கால்நடை மருந்து கலப்பவர்; கால்நடை 

மருந்துகலவையர் 

கொதிகலப் பணியாள் 

- சீர்திருத்தப் பள்ளிகள், விழிப்புப் பணி 
(DEPARTMENT OF APPROVED SCHOOLS AND 

VIGILANCE SERVICE) 

Chief Inspector of Approved 
Schools and Vigilance Service 

Assistant Chief Inspector of ' 

Approved Schools 
Inspector of Vigilance Service 

Superintendent 
Medica} Officer 
Honorary Medical Officer 
Psychologist 
Supervisor 

’ Junior Supervisor 

Assistant Superintendent 
(Administration) 
Assistant Superintendent 
(Character Training) 

Personal Assistant 
Secondary Grade Teacher 
Higher Elementary Grade Teacher 
Tamil Pandit 
Hindi Instructor 
Spinning Instructor - 
Weaving Instructor 
Mat Weaving Instructor 

சீர்திருத்தப் பள்ளிகள், விழிப்புப் 

பணித் தலைமை ஆய்வாளர் 

சீர்திருத்தப் பள்ளிகள் உதவித் தலைமை 

ஆய்வாளர் ; 

விழிப்புப் பணி ஆய்வாளர் 

கண்காணிப்பாளர் — 

மருத்துவ அலுவலர். 

மதிப்புறு மருத்துவ அலுவலர் 

மனவியலறிஞர் 

மேற்பார்வையாளர் 

இளநிலை மேற்பார்வையாளர் ' 

உதவிக் கண்காணிப்பாளர் (ஆட்சி) 

உதவிக் கண்காணிப்பாளர் 

(நடத்தைப் பயிற்சி) 

, நேர்முக உதவியாளர் 

முதுநிலை ஆசிரியா் 

களநிலை ஆசிரியர் 

த்மிழாசிரியர் 

இந்தி ஆசிரியர் 

நூற்பு ஆசிரியர் 
நெசவ ஆசிரியர் 

பாய் ஏநசவு ஆசிரீயர்



Tailoring Instructor 

Carpentry Instructor 

Blacksmithy Instructor 

Metal work Instructor 

Embroidery Mistress 

Music Mistress 

Book Binding Instructor 

Workshop Assistant 

Master Cutter (Garments) 

Women’s Welfare Officer 

Physical Training Instructor 

Poultry Attendant 

Dairy Attendant 

House Master 

Band Master 

Mason Instructor 

Drawing Master. 
Chief Guard 

Guard 
Gateman 

_ Remand Peon 
Escort Peon 

Wireman 
Watchman 

_ Bank Chairman 

Nurse-cum-Matron 

Chief Matron 

Work Mistress 
Senior Reception Home Assistant 
Junior Reception Home Assistant 

Head Gardener 

Gardener 

Sanitary Worker 
Pharmacist 

- Nursing Orderly 
Warden - 
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தையல் ஆசிரியா் 

தச்சு ஆசிரியர் 

கருமார்த் தொழில் ஆசிரியர் 

உலோகத் தொழில் ஆசிரியர் 

பூத்தையல் ஆசிரியை 

இசை ஆசிரியை 

புத்தகங் கட்டுதல் ஆசிரியர் 
பட்டறை உதவியாளர் 

தலைமை வெட்டூநர் (உடைகள்) 

மகளிர் நல அலுவலர் 

உடற்பயிற்சி ஆசிரியர் 

கோழிப் பண்ணைப் பணியாள் 

பால்பதப் பணியாள் 

இல்லத்து ஆசிரியர் 

வாத்தியக்குழு ஆசிரியர் 

கொத்துவேலை ஆசிரியர் 

ஓவிய ஆசிரியர் 
தலைமைக் காப்பாள் 

காப்பாள் 

வாயிற் காவளர் : 
காவல் சேவகர் 

வழித் துணைச் சேவகர் 

மின்கம்பியாள் 

காவற்காரர் 

வங்கித் தலைவர் 

எசவிலிப் பணி மூதாய் 

தலைமை மூதாய் 

தொழில் ஆசிரியை 

முதுநிலை வரவேற்பு கல்ல உதவியாளர் 

இளநிலை வரவேற்பு கல்ல உதவியாளர் 

தலைமைத் தோட்டக்காரர் 

தோட்டக்காரர் 

துப்புரவுப் பணியாள் 

மருந்தாக்குநர் ' 
எசவிலிப் பணியாள் 

காப்பாளர்
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Part-time Mechanic 

Assistant Cutter (Garments) 

Gutter (Holdall) 

Peon 

Woman Patroller © 

Attendant 

Sewing Mistress 

Hindustani Munshi. 

Washerman 

Woman Guard 

பகுதி நேர இயந்திரக் கம்மியர் 

உதவி எவட்டூநர் (உடைகஸ் 

வெட்டூநர் உள்ளடக்கி) 

சேவகர் : பணியாள் 

காவற் பெண்டிர் 

பணியாள் 

தையல் ஆசிரியை 

இந்துஸ்தானி ஆசிரியர் 

சலவையாளர் 

பெண் காப்பாளர் 

வருவாய் வாரியம் 

(BOARD OF REVENUE) 

நிலவருவாப் 
(LAND REVENUE) 

. Commissioner, Land Revenue fe ageumis, ema; 2 puss 
and Food Production 

Secretary (L.R.) 

Additional Secretary (Loans) 
Additional Secretary (L.R.) 
Assistant Secretary (L.R.) 
Assistant Secretary (Irrigation) 
Assistant Secretary 

(Land Acquisition) 
Assistant Secretary (Loans) 
Assistant Secretary (Assignment) 

State Road Transport Officer 
First Assistant . 

Collector, Collector - Additional 
District Magistrate 
District Revenue Officer 
Sub-Collector, | Class Magistrate 
Assistant Collector 
Personal Assistant to Collector 
Revenue Divisional Officer, 

ஆணையாளர் 

செயலாளர் (நீல வருவாய்) 

கூட்டுச் செயலாளர் (கடன்கள்) 

கூட்டுச் செயலாளர் (நீல வருவாய்) 

உதவிச் செயலாளர் (நீல வருவாய்) 

உதவிச் செயலாளர் பாசனம்) 

உதவிச் செயலாளர் (நில எடுப்பு) 

உதவிச் செயலாளர் (கடன்கள்) 

உதவிச் செயலாளர் (நில ஒப்படைஷ) 

அரசு சாலைப் போக்குவரத்து அலுவலர் 

முதல் உதவியாளர் 

மாவட்ட ஆட்சியர், மாவட்ட ஆட்சியர் - * 

கூடுதல் மாவட்ட நடுவர் 

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் 

சார் மாவட்ட ஆட்சியர், முதல் வகுப்பு நடுவர் 
உதவி மாவட்ட ஆட்சியாளர்" 

மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் * 

வருவாய்க் கோட்ட அலுவலர்,
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J Class Magistrate . முதல் வகுப்பு நடுவர் 

Deputy 001160101 | (1885 182௭௧6 துணை மாவட்ட ஆட்சியர், முதல் வகுப்பு' 

"நடுவர். . , 

Tahsildar, . வட்டாட்சியர் 

Headquarters Tahsildar தலைமையிட வட்டாட்சியர் 

Headquarters Deputy Tahsildar தலைமையிடத் துணை வட்டாட்சியர் 

Estate Manager - உடைமை மேலாளர் 

Taluk Head Accountant வட்டத் தலைமைக் கணக்கர் 

Revenue Inspector வருவாய் ஆய்வாளர் 

District Welfare Officer மாவட்ட நல அலுவலர் 
Block Development Officer வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் 

Extension Officer for Agriculture வேளாண்மை விரிவாக்க அலுவலர் 

Extension Officer for Panchayats ஊராட்சிகள் விரிவாக்க அலுவலர் 

Extension Officer for கால்நடைப் பராமரிப்பு 

Animal Husbandry விரிவாக்க அலுவலர் 

Extension Officer for Khadi கதர் விரிவாக்க அலுவலர் 

Extension Officer for Industries தொழில் விரிவாக்க அலுவலர் 

Extension officer for Statistics புள்ளியியல் விரிவாக்க அலுவலர் 
Extension Officer for Co-operation acGpa விரிவாக்க அலுவலர் 

Social Education Organiser(W) eapsé seafl Sisootiunent (60) 

500181 10ப021100 ரெத2ா 19024) சமூகக் கல்வி அமைப்பாளர் (ஆண்) 

Union Engineer ஒன்றியப் பொறியாளர் 

௦௦8! ௭௦1௦௦௦ 118000101  மக்குஎருப் பெருக்கு ஆய்வாளர் 

District Surveyer மாவட்ட அளவையர் 

Minor Irrigation Supervisor Ap) unges Gioppuntemanument 

Special Deputy Collector தனித் துணை மாவட்ட ஆட்சியர் : 

(Land Acquisition) - ்.... (நீல எடுப்பு) 
Special Deputy Coilector தனித்துணை மாவட்ட ஆட்சியர் 
(Inams) (இனாம்கள்) 
Special Tahsildar (Loans) தனி வட்டாட்சியர் (கடன்கள்) 
206018! ) ஸ்ர 12102 (1,௦௧5) தனித் துணை வட்டாட்சியர் (கடன்கள்) 

Special Deputy Tahsildar(Azmoish) தனித்துணை வட்டாட்சியர் (ூயீர்ப் பார்வை) 

Special! Deputy Tahsildar தனித் துணை வட்டாட்சியர் 
(Assignment) (ஒப்படை) ் 

Special Deputy Tahsildar தனித்துணை வட்டாட்சியர் 
(New Well Subsidy Scheme) புதுக்கிணறு உதவித் தீட்டம்)
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Special Deputy Collector - 
(Food Production) 

Secretary (Food Production) 
Assistant Secretary 

தனித் துணை மாவட்ட ஆட்சியர் 

உணவு உற்பத்தி) 
செயலாளர் உணவு உற்பத்தி) 

உதவிச் செயலாளர் (உணவு உற்பத்தி 

(Food Production) 

Senior Accounts Officer முதுநிலைக் கணக்கு அலுவலர் 
(Food Production) (உணவு உற்பத்தி) 

Additional Assistant Secretary கூட்டு உதவிச் செயலாளர் 

(Food Production) டேணவு உற்பத்தி) 

நிலவறித் திட்டம் 

(SETTLEMENT) 

Settlement Commissioner 
Director of Settlements 
Personal Assistant to the 

Director of Settlements 

Additional Personal Assistant 

to the Director of Settlements | 

Settlement Officer 

Assistant Settlement Officer 

Settlement Tahsildar 

Final Settlement Enquiry Tahsildar 

Settlement Deputy Tahsildar 
Settlement Inspector : 

நீலவரித் திட்ட சூணையர் 

நீலவரித் திட்ட இயக்குநர் 

நீலவரித் திட்ட இயக்குநரின் நேர்முக 

உதவியாளர் 

நீலவரித் திட்ட இயக்குநரின் கூட்டூ 

நேர்முக உதவியாளர் ் 

நிலவரித் தீட்ட அலுவலர் 

நீலவரித் திட்ட உதவி அலுவலர் 

நிலவரித் திட்ட வட்டாட்சியர் 

நீலவரித் தீட்ட இறுதி விசாரணை 

வட்டாட்சியர் . 

நிலவரித் திட்டத் துனை௱ வட்டாட்சியர் 

.. நிலவரித் திட்ட ஆய்வாளர் 

நீல அளவை, நிலப் பதிவருக்கள் 
(SURVEY AND 

Deputy Director of Survey 
and Land Records 

Assistant Director of Survey 
and Land Records 
Photographic and Pristing Expert 

LAND RECORDS) 

நீல அளவை, நிலப் பதிவுருக்கள் 

துணை இயக்குநர் 

நீல அளவை, நிலப் பதிவுருக்கள் 

உதவி கூயக்குதர் 

நீழற்பட அச்சுத்தொழ்ில் வல்லுதர்



Manager (Technical) 

Head Draftsman 

Head Computor 

Senior Computer Draftsman 

Senior Computor 

Junior Computor Draftsman 

Junior Computor 
Head Composttor 

Senior Compositor 
Junior Compositor 
Assistant Manager 

Technica! Assistant - 

Reproduction Assistant 

Map Mounter 

Mechanic 

Assistant Mechanic 
Inspector of Survey and 

Land Records 
District Surveyor 

Deputy Surveyor 
Taluk Surveyor 

Town Surveyor: 
Panchayat Surveyor 

Field Surveyor 
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மேலாளர் தொழில் நுட்பம்) 

தலைமை வரைவாளர் 

தலைமைக் கணியர் 

முதுநிலைக் கணிப்பு வரைவாளர் 

முதுநிலைக் கணியர் 

இளழிலைக் கணிப்பு வரைவாளர் 

இளநிலைக் கணியர் 

தலைமை இச்சுக்கோப்பாளர் 

முதுநிலை அச்சுக்கோப்பாளர் 

இளநீலை அச்சுக்கோப்பாளர் 

உதவி மேலாளர் 

தொழில் நுட்ப உதவியாளர் 

படி எடுப்பு உதவியாளர். 

நிலப்படம் ஓட்டுபவர் 

கயந்திரக் கம்மியர் ; கயந்தீரப் பழுது 

பார்ப்பவர் 

உதவி இயந்திரப் பழுதுபார்ப்பவர் 

நீல அளவை, நீலப்பதிவுருக்கள் ஆய்வாளர் 

மாவட்ட நீல அளவையர் 

துணை நீல அளவையர் 

வட்ட நீல அளவையர் 

நகர நில அளவையர் 

ஊராட்சி நில அளவையர் 

புல அளவையார் 

குடிமைப் பொருள் வழங்கல் 

(CIVIL SUPPLIES) 

Commissioner, Civil Supphes 

Joint Commissioner, Civil 

Supplies (Procurement) 

Joint Comniissioner, Civil 

Supplies (Distribution) 

குழமைப்பொருள் வழங்கல் ஆணையர் 

குடிமைப்பொருள் வழங்கல் இணை 

ஆணையர் கொள்முதல்) 

குடிமைப்பொருள் வழங்கல் இணை 

ஆணையர் பகீர்மானம்) 

$207612௫ூ/ 10 192 ௦யா19980ள குடிமைப்பொருள் வழங்கல் 
of Civil Supplies ஆணையரின் செயலாளர்
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Assistant Secretary to the 
. Commissioner of Civil Supplies 

Deputy Commissioner of Civil 

Supplies (Rationing) 

Deputy Commissioner of Civil 

Supplies (Transport) 

Special Deputy Collector 

(Movement) 

Personal Assistant to the Deputy 
Commissioner of Civil Supplies 
(Rationing) 

Regional Storage Officer 
Regional Officer 

District Supply Officer 

Taluk Supply Officer 
City Storage Officer 
Godown Superintendent 
Godown Keeper 
Godown Clerk 
Enquiry Officer 

Special Revenue Inspector 

(Civil Supplies) . 
. Personal Assistant to the 
District Officer 
Chief Controller of Accounts 

_ Deputy Chief Controller of 
Accounts 
Statistical Officer 
Statistical Inspector 
Special Tahsildar (Procurement) 
Special Tahsildar (Movement) 

குடிமைப்பொருள் வழங்கல் 

ஆணையரின் உதவிச் செயலாளர் 

குடிமைப்பொருள் வழங்கல் துணை 

ஆணையர் புபங்கீடு) 

குடிமைப்பொருள் வழங்கல் துணை 

ஆணையர் (போக்குவரத்து) 

, தனித்துணை மாவட்ட ஆட்சியர் 

(அனுப்புப் பணி) 

குடிமைப்பொருள் வழங்கல் துணை 

ஆணையரின் நேர்முக உதவியாளர் 

(பங்கீடு) 
வட்டாரச் சேமிப்பு அலுவலர் 

பங்கீட்டு அலுவலர் 

மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் 

வட்ட வழங்கல் அலுவலர் 

மாநகரச் சேமிப்பு அலுவலர் 

கிடங்குக் கண்காணிப்பாளர் 

கிடங்குக் காப்பாளர் 

கிடங்கு எழுத்தர் 

விசாரணை அலுவலர் 

தனி வருவாய் ஆய்வாளர் 

(குடிமைப் பொருள்) 

மாவட்ட அலுவலரின் நேர்முக 

உதவியாளர் 

கணக்குக் கட்டுப்பாட்டுத் தலைவர் 

கணக்குக் கட்டுப்பாட்டுத் துணைத் 

தலைவர் 

புள்ளி விவர அலுவலர் 

புள்ளி விவர ஆய்வாளர் 

தனி வட்டாட்சியர் (கொள்முதல்) 

தணி வட்டாட்சியர் (இனுப்புப் பணி)
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வணிக வரித்துறை 

(COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT) 

Commissioner (Commercial Taxes) 

Secretary 

Assistant Secretary 

Deputy Commissioner 

Deputy Commissioner (Intelligence) 

Chartered Accountant 

Special Government Pleader 

Chairman, Sales Tax Appellate 

Tribunal 
Member, Sales Tax Appellate 

Tribunal 
State Representative 

Deputy State Representative 

ஆணையர் வணிக வரி) 

- செயலாளர் 

உதவிச் செயலாளர் 

துணை ஆணையர் 

துணை ஆணையர் புலனாய்வு 

பட்டயக் கணக்கர் 

அரசுச் சிறப்பு வழக்கறிஞர் 

தலைவர், விற்பனை வரீ 

மேல்முறையீட்டுத் தீர்ப்பாயம் 

உறுப்பினர், விற்பனை வரி 

மேல்முறையீட்டூத் தீர்ப்பாயம் 

அரசுச் சார்பாளர் 

அரசுத் துணைச் சார்பாளர் 

Additional State Representative eaé anGé eniturent 

Assistant State Representative 

Commercial Tax Officer 

Commercial Tax Officer (Intelligence) 

Commercial Tax Officer 

(Central Intelligence Wing) 

Joint Commercial Tax Officer 

Joint Commercial Tax Officer 

(Intelligence) 

Commercial Tax Officer , 

(Central Intelligence Wing) 

Joint Commercial Tax Officer 

(Audit) i 
Joint Commercial! Tax Officer 

(Check Post) 

Deputy Commercial Tax Officer 

Deputy Commercial Tax Officer 
(Central Intelligence Wing) 

அரசு உதவிச் சார்பாளர் 

வணிக வரி அலுவலர் 

வணிக வரி அலுவலர் (புலனாய்வு) னு 

வணிக வரி அலுவலர் 

(மையப் புலனாய்வு பிரிவு) 

வணிக வரி இணை அலுவலர் 

வணிக வரி இணை அலுவலர் 

புலனாய்வு) 

வணிக வரி அலுவலர் 

மையப் புலனாய்வு பிரிவ) 

வணிகவரி இணை அலுவலர் 

(தணிக்கை) 

வணிக வரி இணை அலுவலர் 

(சாதனைச் சாவி 

வணிக வரித் துணை அலுவலர் 

வணிக வரி துணை அலுவலர் 

(மையப் புலனாய்வுப் பிரிஷி
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Special பஷ கோக்க... வணிக வரித் துணை அலுவலர் 
Tax Officer (Detections) (துப்பறிதல்9 

Deputy Commercial Tax susie aus genet Sigovett 
Officer (Check Post) ’ (சோதனைச் சாவ் 

AssistantCommercial TaxOfficer வணிக வரி உதவி அலுவலர் 
02018] 55] 51வார் மோ ன௦18] வணிக வரித் தனா உதவி அலுவலர் 
Tax Officer 

Assistant Commercial Tax Officer . வணிக வரி உதவி அலுவலர் 
(Central Intelligence Wing) Gaui புலனாய்வுப் பிறிஷ் 
Assistant Commercial Tax Officer வணிக வரி உதவி அனுவலர் 
(Sales Tax Collections) (விற்பனை வரித் தண்டல்) 
Upper Division Inspector.of — eithuenas auld தண்டல் மேற்பிரிவு 
Sales Tax Collections ... ஆய்வாளர் 

கூட்டுறவுத் துறை 
(CO-OPERATIVE DEPARTMENT) | 

Registrar of Co-operative Societies கூட்டுறவுச் சங்கப் பதிவாளர் 
Joint Registrar of Co-operative mc Gnayé sme Sencwrts upeuront 
Societies 
Joint Registrar of Co-operative muc@mayé enue இணைப் பதிவாளர் 
Societies(Intensive agricultural (செறிவு வேளாண்மைப் பகுதித் திட்டம்) 
Area Programme) த 
Joint Registrar of Co-operative கூட்டுறவுச் சங்க இணைப் பதிவாளர் 
Societies (Consumers Cooperation) நுகர்வோர் கூட்டுறவு 
Deputy Registrar ofCo-operative  muGnad enias genet பதிவாளர் 

Societies (Consumers Co-operation) நுகர்வோர் கூட்டுறவு 
Deputy Chief Audit Officer துணைத் தலைமைத் தணிக்கை அலுவலர் 
Deputy Registrar (Intensive கூட்டுறவுச் சங்கத் துணைப் பதிவாளர் 
Agricultural Area Programme) Genie, வேளாண்மைப் பகுதித் தீட்டம்9 
Regional Joint Registrarsof — aucungé saGpey amie இணைப் 
Co-operative பதிவாளர்கள் 
Statistical Assistant புள்ளியியல் உதவியாளர் 
Draughtsman வரைவாளர் ் 
Computor கணியர்



Chief Co-operative Audit Officer 
Deputy Registrar of - 

Co-operative Societies — 
~ District Co-operative Audit Officer 
Deputy Registrar (Land 
Mortgage Banks) 

Special Deputy Registrar 

(Farming) 

Personal Assistant to the 
Registrar 
Deputy Registrar Principal 

Deputy Registrar Lecturer 
Co-operative Sub-Registrar 

Co-operative Sub-Registrar 
Lecturer 

Senior Inspector வரவா 
Societies 
Senior Inspector ணரா" 
Sales Officer 
Liquidation Inspector 
Junior Inspector of Co-operative 
Societies 
Administrative Inspector 

_ Territorial Inspector 
Assistant Dairy Officer 

Dairy Assistant 

Assistant Engineer (Godowns) 
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தலைமைக் கூட்டுறவுத் தணிக்கை அலுவலர் 

கூட்டுறவுச் சங்கத் துணைப் பதிவாளர். 

மாவட்டக் கூட்டுறவுத். தணிக்கை அலுவலர் 

துணைப் பதீவாளர் டல அடைமான 

வங்கீகள்) 

தனித் துணைப் பதிவாளர் 

(வேளாண்மைப் பண்ணை) 

கூட்டுறவுச் சங்கப் பதிவாளரின் நேர்முக 

உதவியாளர் 

துணைப் பதிவாளர் முதல்வர் 

துணைப் பதிவாளர் விரிவுரையாளர் 

கூட்டுறவுச் சார் பதிவாளர் 

கூட்டுறவுச் சார் பதீவாளர் 

விரிவுரையாளர் 

கூட்டுறவுச்சங்க முதுநிலை ஆய்வாளர் 

முதுநிலை ஆய்வாளர் விரிவுரையாளர் 

விற்பனை அலுவலர் 

... தலைப்புச் சங்க ஆய்வாளர் 

கூட்டுறவுச் சங்க இளநிலை ஆய்வாளர் 

ஆட்சி ஆய்வாளர் 

நாட்டுப் பகுதி ஆய்வாளர் 

பாற்பத உதவி அலுவலர் 

-. பாற்பத உதவியாளர் 

உதவிப் பொறியாளர் (தீடங்குகள்) 

Supervisor (Public Works ஷமி மேற்பார்வையாளர் (பொதுப்பணித்துறை) 

Statistician புள்ளிவிவரத் தொகுப்பாளர் 

கல்வித்துறை 

(EDUCATION DEPARTMENT. ) 

Director of Public Instruction 

Director of Collegiate Education 
Deputy Director of Collegiate 
Education 

கல்வி இயக்குநர் 

கல்லூரிக் கல்வி இயக்குநர் 

கல்லூரிக் கல்வித் துணை கியக்குநர்
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Personal Assistant to the 
Director of Collegiate Education 
Deputy Director of Public 
Instruction (Personnel) 
Deputy Director of Public 
Instruction (Elementary Education) 

Deputy Director of Public 
Instruction (Finance) 
Deputy Director of Public 
Instruction (Instruction) 

Commissioner for Government 

Examinations 
Deputy Commissioner for 

Government (Examinations) 

Secretary to the Commissioner 
for Government Examinations 
Special Officer (English) 
Special Officer for Scholarships 
Special Officer for Libraries 
and Audit Education 
Special Officer for Text-Books 
Special Officer for Audio - 
‘visual Education 

Technical Education Officer 
Inspector of Anglo - Indian Schools 
Chief Inspector of Physical 
Education , 

Women Specialist in Physical 
Education 
Curator Government Oriental 
Manuscripts, Library 
Divisional Inspector of Schools 
District Educational Officer 
Inspectress of Girl's Schools 
Deputy Inspector of Schools 
Inspector of Primary and 

கல்லூரிக் கல்வி இயக்குநரின் நேர்முக 
உதவியாளர் 

கல்வித் துணை இயக்குநர் பணியாளர்) 

கல்வித் துணை கயக்குநர் 

(தொடக்கக் கல்வி) 

கல்வித் துணை இயக்குநர் (நீதி) 

கல்வித் துணை இயக்குநர் (பயிற்சி) 

அரசுத் தேர்வு ஆணையர் 

அரசுத் தேர்வு துணை ஆணையர் 

(மீதர்வுகள்) 
அரசுத் தேர்வு ஆணையரின் செயலாளர் 

தனி அலுவலர் (ஆங்கிலம்) 

படிப்பு உதவித் தொகைத் தணி அலுவலர் 

நூலகம், முதியோர் கல்வித் தனி 

அலுவலர் 

பாடப் புத்தகத் தனி அலுவலர் 

ஒளி, ஒலிக் கல்வித் தணி அலுவலர் 

தொழில் நுட்பக் கல்வி அலுவலர் 

ஆங்கில இந்தியப் பள்ளி ஆய்வாளர் 

உடற்பயிற்சிக் கல்வித் தலைமை 
ஆய்வாளர் - 

பெண்கள் உடற்பயிற்சிக் கல்விச் 

சிறப்பறிஞர் 

காப்பாட்சியாளர், அரசாங்க கீழ்நாட்டூ 
மொழிகள், கையயழுத்துச் சுவடி 
நூலகம் 

கோட்டப் பள்ளி ஆய்வாளர் 

மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் 

மகளிர்ப் பள்ளி ஆய்வாளர் 

பள்ளித் துணை ஆய்வாளர்



Middle Schools 

- Junior Deputy Inspector of 

Schools 

Regional Inspector of 

Physical Education 

brincipal, Presidency College 

Principal, Government 
Teacher Training College 

Principal, Government Post 

Graduate Basic Training College 

Chief Professor 
Professor 

Assistant Lecturer 

Physical Director 
Physical Education Director 

‘Headmaster 
Headmistress 

School Assistant 

Tutor = 
Director of School Education 

Director of Public Library 

Joint Director of School 

Education (finance) 

Joint Director of School 

Education (Personnel) 
Deputy Director of School Education 

Deputy Director of School 

Education (Planning) 
Director, State Institute of Education 

Reader, State Institute of Education 

Personal Assistant to the 

Director of Secondary Education 
Senior Accounts Officer 

Special! Officer for Schools 

Meals Programme 
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தொடக்க இடைநிலைப் பள்ளி ஆய்வாளர் 

பள்ளி இளநீலைத் துணை ஆய்வாளர் 

உடற்பயிற்சிக் கல்வி வட்டார ஆய்வாளர் 

முதல்வர், மாநிலக் கல்லூரி 
முதல்வர், அரசுக் கலைக் கல்லூரி 

முதல்வர், அரசு ஆசிரியர் பயிற்சிக் 

கல்லூரி 

முதல்வர், அரசு ஆதாரப் பயிற்சிப் 

பட்டமேற் கல்விக் கல்லூரி 

தலைமைப் பேராசிரியர் 

பேராசிரியர் 

உதவி விரிவுரையாளர் 

உடற்பயிற்சி இயக்குநர் 

உடற்கல்வி இயக்குநர் 

தலைமை ஆசிரியர் 

தலைமை ஆசிரியை 

பள்ளி உதவியாசிரியர் 

உதவி ஆசிரியர் 

பள்ளிக் கல்வி கியக்குநர் 
பொது நூலக குியக்குநர் 

பள்ளிக் கல்வி இணை கியக்குநர் (நீதி) 

பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் 

- பணியாளர்கள்) 

பள்ளிக் கல்வித் துணை இயக்குநர் 

பள்ளிக் கல்வித் துணை கீயக்குநர் 

(தீட்டம்) 

தமிழ்நாடு கல்வி நீறுவன இயக்குநர் 

உதவிப் பேராசிரியர். தமிழ்நாடு கல்வி 

நீறுவனம் 

ப்ள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் ates 

உதவியாளர் 

முதுநிலைக் கணக்கு அலுவலர் 

பள்ளி உணவுத் தீட்டத் aan அலுவலர்
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Field Officer for Schools’ பள்ளி உணைவுத் திட்டக் களப்பணி 

Meals Programme அலுவலர் 

Librarian நூகைர் 

_ Connemara Public Library கன்னீமரா பொது நூலகம் 

_ தொழில்நுட்பக்கல்வித் துறை 
(DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION) 

Director of Technical Education — sgmufleo gicus seach Gusepit 
Chairman, Board of Examination தலைவர், தேர்வுக் கழகம் 

Deputy Director ௦ரீ 1760ம் தொழில் நுட்பக் கல்வித் துணை 

இயக்குநர் ் 

Assistant Director of Technical agmufie gicué saad ose 
Education (Administration) இயக்குநர் (நீர்வாகம்) 

Assistant Director of Technical தொழில் நுட்பக் கல்வி உதவி இயக்குநர் 
Education (Stores Purchase)  பண்டங் கொள்முதல்) 
Assistant Director of Technical தொழில் நுட்பக் கல்வி உதவி இயக்குநர் 

Education (Polytechnics) - பூல்துறைத் தொழில் பயிற்சிப் பள்ளிகஸ்) 
Assistant Director of Technical asmpe gus soci 2 sa Susepit 
Education (Examinations) (தேர்வு) 

Secretary, Board of Examinations செயலாளர், தேர்வுக் கழகம் 
Technical Assistant (Electrical) agmple gicu 2 seinen (es Oued) 
Technical Assistant (Mechanical) தொழில் நுட்ப உதவியாளர் (இயந்திர கயல்) 
Technical Assistant (Civil) தொழில் நுட்ப உதவியாளர் (கட்டிட இயல்) 
Principal, CollegeofEngineering முதல்வர், பொறி இயல் கல்லூரி 
Principal, Government College முதல்வர், அரசுத் தொழில் நுட்பக்கல்லூரி 
ofTechnology 
Principal, Central Polytechnic முதல்வர், மையப் பல்துறைத் தொழில் 
. பயிற்சிக் கல்லூரி 
Principal, Government Polytechnic முதல்வர். அரசுப் பல்துறைத் தொழில் 

பயிற்சிக் கல்லூரி 
Principal, Government முதல்வர், அரசு மகளிர் பல்துறைத் 
Polytechnic for Women எதாழில் பயிற்சிக் கல்லூரி . 
Principal, Institute of Film. முதல்வர், திரைப்படத் தொழில் நுட்ப 
Technology பயிகைம் ்



Principal, Institute of Leather 
Technology : 
Principal, Regional School of’ 
Printing . 
Principal, Institute of Textile 
Technology 

Special Officer, Institute of 

Chemical Technology 

Special Officer, Institute of 

Commercial Practice 
Personal Assistant to the 

Principal , 
Junior Technical School 

Professor 

Associate Professor 

Lecturer 

Associate Lecturer 

Assistant lecturer or Senior 

Instructor 

’ Junior Instructor 

Head of Department (Civil) 
Head of Department (Mechanical) 
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முதல்வர், தோல் தொழில் நுட்பப் 

பயிலகம் 

முதல்வர். வட்டார கச்சுக் கல்விப் பள்ளி 

முதல்வர், நெசவுத் தொழில் நுட்பப் 

பயிலகம் . 

தனி அலுவலர், வேதியல் தொழில் நுட்பப் 

பயிலகம் 

தனி அலுவலர், வணிகவியல் பயிகைம் 

முதல்வரின் நேர்முக உதவியாளர் 

இளநீலைத் தொழில்நுட்பப் பள்ளி 

பேராசிரியர் 

இணைப் பேராசிரியர் 

விரிவுரையாளர் 

இணை விரிவுரையாளர் 

உதவி விரிவுரையாளர் அல்லது 

முதுநிலை ஆசிரியர் 

இளநிலை விரிவுரையாளர் 

துறைத் தலைவர் கேட்டிட கயல்) 

துறைத் தலைவர் (இயந்தீர இயல்) 

_ Head of Department (Electrical) துறைத் தலைவர் (மின் இயல்) 

Demonstrator செய்முறை விளக்குநர் 

Tutor உதவி ஆசிரியர் 

மீன் துறை 

(FISHERIES DEPARTMENT) 

Director of Fisheries 

Deputy Director of Fisheries 
Assistant Director of Fisheries 

Assistant Driver 

Boat Driver 

Boat Overseer 
Chank Fishery Supervisor 

மீன்துறை இயக்குநர் 

மீன் துறைத் துணை கியக்குநர் 
மீன் துறை உதவி கீயக்குநர் 

உதவி ஒட்டுநர் 

படகோட்டி 

படகுப் பணிப் பார்வையாளர் 

சங்குக் குளிப்பு மேற்பார்வையாளர்
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Curator, Aquarium 
Fisheries Engineering Supervisor 

Fisheries Refrigeration Engineer 
Fisheries Extension Officer 
Fisherman 

Fishery Overseer 

Hatchery Operator 
Iceman-cum-General Workman 

Inspector of Fisheries 
Laboratory Assistant 

Laboratory Attendant 
Lascar 
Manure Operator 

Marine Foreman 
Mechanical Designer — 
Mechanical Instructor 
Net Maker 

Oilman 
Operator, Audio-visual Van 
Public Health Fish Officer 

Refrigeration Mechanic 
Research Assistant 
Seed Collection Assistant 
Sub-Inspector of Fisheries 
Taxidermist 
Tindal 

Bandsaw Operator, Boat 
Building Yard 
Boatswain, M.F.T., Valampuri 
Boiler Attendant, Fisheries 

Technological Centre 
Chargeman, Boat Building Yard 
Chief Accountant 
Dockhand, M.F.T., Valampuri 

Draftsman 

காப்பாட்சியாளர், மீன் காட்சியகம் 

மீன்துறைப் பொறியியல் மேற்பார்வையாளர் 

மீன் துறைக் குளிர்ப்பதப் பொறியாளர் 

மீன் துறை விரிவாக்க அலுவலர் 

மீனவர் 

மீன்துறைப் பணிப்பார்வையாளர் 

பொறிப்புப் பாறி இயக்குநர் 

குளிர்ப்பதப் பொது வேலையாள் 

மீன் துறை ஆய்வாளர் 

ஆய்வக உதவியாளர் 

-ஆய்வகப் பணியாளர் 

_ சிற்றூழியர்: கரைக்காவலர் 

எரு தயாரிப்பாளர் 

கடல்வழி முதலாள் 

இயந்திர வடிவமைப்பாளர் 

இயந்திர ஆசிரியம் 
வலை பின்னுபவர் 

wes Huet 

இயக்குபவர், ஒளி - ஓலி வண்டி 

மீன் துறை உடல் நல அலுவலர் 
குளிர்ப்பதன இயந்திரப் பழுதுபார்ப்பவர் 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

குஞ்சு சேகரிப்பு உதவியாளர் 

மீன்துறைச் சார் ஆய்வாளர் 
போவி உயிரினம் ஆக்குநர் 

மீகாமன் . 

இரம்பம் இயக்குபவர், படகு கட்டு இடம் 

படகோட்டி, மீன் துறை நாவாய் வலம்புரி 

கொதிகலன் பணியாள், மீன் துறை 

தொழில்நுட்ப நீலையம் . 

தொழில் மேற்பார்வையாளர். படகு கட்டும் கீடம் 

தலைமைக் தணக்காளர் 

_ படகுத் தளம் பணியாள், மீன் துறை 

நாவாய், வலம்புரி 

வரைவாளர்



இரண்டே 24.7. ந வவ௱றயா். 
‘Electrician, Boat Building Yard 

Engineer, M.F.T., Valampuri 

Field Attender 

Fishery Guards 

Fitter (Van Section) — 

Fitter (Marine Engineering Unit) 

Fitter (Survey-cum-Inshore 

Fishing Centre) 

Foreman, Boat Building Yard 

Head Carpenter 

Helper (Boat Building Yard) 
Junior Engineer, Fisheries 

Training Centre 
Junior Engineer, Refrigeration 
Leader Carpenter, Boat 
Building Yard 
Mechanic, Boat Building Yard 

Operator, Refrigeration Plant 

Planner, Operator, Boat. 

Building Yard 
Serang, M.F.T., Valampuri 

Skipper, M.F.T. Valampurt 

Senior Mechanic 
Special Officer 

Sub-Assistant, Inspector of 

Fisheries 
Superintendent (Survey-cum- 
Inshore Fishing Centre) 
Superintendent (Inshore 

Fishing Centre) 
Supervisor (Refrigeration) | 
Vindal-cum-driver 
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ஓட்டுநர், நாவாய், வலம்புரி 

மின் வினைஞர், படகு கட்டும் கடம் 

பொறியாளர், மீன்துறை நாவாய், வலம்புரி 

களப் பணியாள் 

மீன் பண்ணைக் காப்பாளர்கள் 

பொருத்துநர் (வண்டிப் பிரிவு) 

பொருத்துநர் (கடல் பிரிவுப் பொறியியல் 

பகுதி) 
பொருத்துநர் (ஆய்வு - கரையோர மீன் 

பிடி நிலையம்) 

இயந்தீர முதலாள், படகுகட்டம் கீடம் 

தலைமைத் தச்சர் 

உதவியாளன் (படகு கட்டும் இடம்) 

இளறிலைப் பொறியாளர், (மீன் துறைப் 

பயிற்சி நீலையம்) 

இளநிலைப் எபாறியாளர், குளீர்ப்பதம் 

முதன்மைத் தச்சர், படகு கட்டும் கடம் 

Supers கம்மியர், படகு கட்டும் கடம் 

கியக்குபவர், குளிர்ப்பத கியந்தீரம் 

திட்டமிடுபவர், இயக்குபவர், பட்கு கட்டும் 

இடம் 

மரக்கல ஏவலர் தலைவன், மீன்துறை 

நாவாய், வலம்புரி 

கப்பல் தலைவன், மீன் துறை நாவாய், 

வலம்புரி 

முதுநீலை இயந்திரப் கண்ணை 

தனி அலுவலர் 

மீன்துறை சார் உதவி ஆய்வாளர் 

கண்காணிப்பாளர் (ஆய்வு- கரையோர 

மீன்பிடி நிலையம்) 

கண்காணிப்பாளர்கரையோர மீன்பிடி 

நியையம்) 

மேற்பார்வையாளர் குளீர்ப்பதம்) 

மீகாமன் ஓட்டூநா்
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Works Manager, Boat Building Yard ew Goeoren, UL@ BGI Bib 
Workshop Mechanic, Fisheries ucLemm sibiut, Ber துறைப் பயிற்சி 
Training Centre நிலையம், 

வனத் துறை | 
(FOREST DEPARTMENT) 

Chief Conservator of Forests. வனத்துறைத் தலைவர் 
Conservator of Forests வனப் பாதுகாவலர் 
Assistant conservator of Forests வன உதவிப் பாதுகாவலர் 
State Sylvicultural Officer மாநீல வன இயல் அலுவலர் 
State Sylviculturist மாநில வன இயலறிஞர் 
Assistant Conservator of வன உதவிப் பாதுகாவலர், 
Forests, Special Mobile Party Unit இயங்கும் தனிக்குழுப் பிறிவு 
Forest Working Plan ரென... வனச் செயல் திட்ட அலுவலர் 
Principal, Integrated Forestry Schoo! முதல்வர், ஒருங்கிணைந்த வனக் கலைப் பள்ளி 
District Forest Officer மாவட்ட வன அலுவலர் 
Forest Utilisation Officer வனப் பயன்பாட்டு அலுவலர் 
Forest Veterinary Ofvicer வனக் கால்நடைப் பராமரிப்பு அலுவலர் 
Forest Engineer வனப் எபாறியாளர் 
Forest Range Officer வனச் சரக அலுவலர் 
Plantation Range Officer தோட்டச் சரக அலுவலர் 
Depot Range Officer கிடங்குச் சரக அலுவலர் 
Research Range Officer ஆராய்ச்சிச் சரக அலுவலர் 
Forester "வனப் பணியாளர் 
Research Forester 

Forest Guard, ~ வனக் காப்பாளர் 
Forest Watcher வனக் காவலாள் 
Personal Assistant to the Chief வனத் துறைத் தலைவரின் நேர்முக 
Conservator of Forests உதவியாளர் 
Personal Assistant (Development) to வனத் துறைத் தலைவரின் நேர்முக 
the Chief Conservator of Forests உதவியாளர் (வளர்ச்சி) 

வன ஆராய்ச்சிப் பணியாளர்
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State Wildlife Officer மாநில வனவிலங்குப் பாதுகாப்பு அலுவலர் 
Administrative Assistant tothe earns துறைத் தலைவரின் ஆட்சி 

Chief Conservator of Forests உதவியாளர் 

Junior Accounts Officer இளநீலைக் கணக்கு அலுவலர் 

Conservator of Forests வனப் பாதுகாவலர் 

CD) cae Circle = (1)... வட்டம் 

(ii) Working PlanCircle = (0 ணயல்திீட்டவட்டம் 
(iii) Kundha Soil Conservation Scheme (Hii)@ fait wedoreuert) unguanygd SLL 

Deputy Conservator 0ரீ 1072508 துணை வனப் பாதுகாவலர் 

Special Mobile Patro! Party * தனிச் சுற்றுக் காவல் குழு 
Working Plan Officer செயல் திட்ட அலுவலர் - 

Principal, Tamil Nadu Forestry wsdeut, suippnG aicoré senenu 

Training School. பயிற்சிப் பள்ள் 

General Manager, Government பொது மேலாளர், அரசு ரப்பர் தோட்டம் 

Rubber Planations 

Superintendent, Rubber Plantations கண்காணிப்பாளர், ரப்பர் தோட்டம் 

Farm Forestry Range Officer பண்ணைக்காடு வளர்ப்புச் சரக அலுவலர் 

Conductor நடத்துநர் 

Fieldman களப்பணியாள் 

Tandar தாணாதார் 

Tally Clerk சரிபார்க்கும் எழுத்தர் 

Depot Watcher கிடங்குக் காவலாள் 

.. கைத்தறித்துறை 
(HANDLOOM DEPARTMENT) 

~ Director of Handtooms _ கைத்தறி கியக்குநர் 
Deputy Director (C.M.) துணை இயக்குநர் (கூட்டுறவு ஆலைகள்) 

Officer On Special Duty தனிப் பணி அலுவலர் 

Assistant Director (Textiles) உதவி கியக்குநர் இநசஷ) 

Deputy Registrar (Handlooms) a_geat பதிவாளர் (கைத்தறி) 

Assistant Engineer (Civil) உதவிப் பதிவாளர் (கட்டடம்) 

Textile Control Officer நெசவுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் 

Senior Superintendent முதுநிலைக் கண்காணிப்பாளர் 

Co-operative Sub-Registrar கூட்டுறவுச் சார் பதிவாளர் 

Superintendent . கண்காணிப்பாளர்
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Co-operative Sub-Registrar(Cell) கூட்டுறவுச் சார் பதிவாளர் (சேர்மம்) 
Junior Engineer களநிலைப் பொறியாளர் 
Technical Assistant (Textiles) தொழில்நட்ப உதவியாளர் (நெசவு 

Technical Assistant (Weavers) agmpleb pi-u 2_seiwinem டநசவாளர்கஸ் 
Supervisor | மேற்பார்வையாளர் 

Senior Inspectors. முதுநிலை ஆய்வாளர்கள் 

551518 றற 197௦0 செடி உதவியாளர்கள்/மேல் பிரிவு எழுத்தர்கள் 
Junior Inspectors இளநிலை ஆய்வாளர்கள் 
Lower Division Clerk/Clerk கீழ்ப் பிரிவு எழுத்தர் / எழுத்தர் 

Textile Inspector நெசவு ஆய்வாளர் 
Stenographers சுருக்கெழுத்தாளர்கள் 

Typists தட்டச்சர்கள் 
Telephone Operator . தொலைபேசி இயக்குபவர் 
Tracer . வரைபடம் நகல் எடுப்பவர். 
Car Driver சீருந்து ஓட்டுநர் 

Attender பதிலவழுத்தர் 

Last Grade Government Servant sem_ene Signet) பணியாளர் 

நெடுஞ்சாலை மற்றும் ஊரகப் பணித்துறை 

(HIGHWAYS AND RURAL WORKS DEPARTMENT) 

Chief Engineer : 
Deputy Chief Engineer 

Superintending Engineer 

தலைமைப் பொறியாளர் 

துணைத் தலைமைப் பொறியாளர் 

கண்காணிப்புப் பொறியாளர் 

Superintending Engineer. கண்காணிப்புப் பொறியாளர் புலனாய்ஷி 
(Investigation) 

Director, Highways Research Quaenit. apGeEsnee’ Sonne 

Station நிலையம் 
prastonal Engineer, Traffic கோட்டப் பொறியாளர், போக்குவரவுப் 
ngineering Cell பொறியில் சேர்மம் 

Divisional Engineer (Designs) Gani. பொறியாளர் (வடிவமைப்பூு 
[)0/1510081 1802 (பிஹார் கோட்டப் பொறியாளர் (போக்குவரத்தும் 
and Machinery) . இயந்தீரங்களும்) _ 3 
Divisional Engineer (Investigation) கோட்டப் பொறியாளர் (புனாய்ஷ) 
Sub-divisional Officer _ உட்கோட்ட அலுவலர் 
Special Assistant நஜ்மா... தனி உதவிப் பொறியாளர் -
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Assistant Engineer உதவிப் பொறியாளர் 

Assistant Engineer . 2 Zens பொஜியாளர் (போக்குவரத்தும் 
(Transport arid Machinery) இயந்திரங்களும்) 

Assistant Engineer (Stock உதவிப் பொறியாளர் (இருப்புச் சரி 

Verification) ... பார்த்தல்) 

Assistant Engineer (Stores) உதவிப் பொறியாளர் பண்டங்கள்) 

Assistant Engineer (Workshop) 2gseit பொறியாளர் (பட்டறை) 

Assistant Engineer (Administration) 2 a8 Qungluinent (Greuneib) 

Assistant Engineer (Soils) உதவிப் பொறியாளர் (மண் ஆராய்ச்சி) 

Assistant Engineer (Bitumen) உதவிப் பொறியாளர் (நலக்கீல் ஆராய்ச்சி) 

Assistant Engineer (Traffic) உதவிப் பொறியாளர் (போக்குவரத்து) 

Assistant Engineer (118௱்ப ஐ) உதவிப் பொறியாளர் (தட்டம்) 

Assistant Engineer (Investigation) உதவிப் பொறியாளர் (புலனாய்ஷி 

&$$/90மர் மஜா (1/ கப் எப்பா) உதவிப்பொறியாளர் உறுதியற்ற கட்டுமானம்) 

Divisional Engineer கோட்டப் பொறியாளர் (உறுதியற்ற 

(Weak Structure) கட்டுமானம்? 

Junior Engineer (Weak Structure) இளநிலைப்பொறியாளர் உறுதியற்றகட்டுமானம்) 

Section Officer (Steel) பிரிவு அலுவலர் (எஃகு) 

Assistant Engineer (Structure) உதவிப் பொறியாளர் (கட்டுமானம்) 

National Water-supply தேசீயக் குடிநீர்த் தீட்ட உதவிப் 
Assistant Engineer பொறியாளர் 
Local 61௦0ம் &85124கர் உள்ளூர் வளர்ச்சி உதவிப் பொறியாளர் 

Engineer 

Panchayat Union Engineer ஊராட்சி ஒன்றியப் பொறியாளர் 
Assistant Engineer, Rural உதவிப் பொறியாளர், ஊரகக் குடிறீர் 
Water Supply வழங்கல் திட்டம் 

Technical Assistant எதாழில் நுட்ப உதவியாளர் 
Technical Assistant (Contracts) தொழில் நுட்ப உதவியாளர் (ப்பந்தங்கள்) 

Technical Assistant (Roads) தொழில் நுட்ப உதவியாளர் சோலைகள்) 

Aechnical Assistant (Planning)asmple gicu 2seituiment Bib) 

Technical Assistant (Rural works) agmpfko gy 2-geituirom? (கப் பரிகள்) 

Junior Engineer இளறிலைப் பொறியாளர் 
Junior Engineer (Regular) இளநிலைப் பொறியாளர் தேயற்பணி) 

Junior Engineer (Bridges) இளநீலைப் பொறியாளர் (பாலங்கள்) 

Junior Engineer (Culverts) இளநிலைப் பொறியாளர் (சிறு பாலங்கள்) 
Junior ஈத (0.௩.8.0/0114) களநிலைப் பொறியாளர் (மைய சாலை 

் ்.... நீதிப் பணிகள்)
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Junior Engineer (Famine இளநிலைப் பொறியாளர் பஞ்சம் தணிப்பு 
Relif Works) © பணிகஸ் 
Junior Engineer (Cyclone களநிலைப் பொறியாளர் வ சேதப் 
Damage Works) : பணிகஸ் 
Junior Engineer (Flood. - இளநிலைப் பொறியாளர் (வெள்ளச் 
Damage Repir Works) சேதப் பணிகள்) 
Junior Engineer (Security இளநிலைப் பொறியாளர் (பாதுகாப்பு 
Measure Works) ஏற்பாட்டுப் பணிகள்) 
Junior Engineer (Seepage Works) இளநிலைப் பொறியாளர் ஞீர்க் கசிவுப் 

பண்கள்) 

Junior Engineer (Soil இளநிலைப் பொறியாளர் (மண் கெட்டிப் 
Stabilisation Works) படுத்தும் பணிகள்) 
Junior Engineer (Staff பொர்ள$) இளநிலைப் பொறியாளர் (பணியாளர் 

குடியிருப்பு கல்லங்கஸ்) 

Junior Engineer (Sugar cane) Semfements பொறியாளர் (கரும்பு 
Junior Engineer (Railway இளநீலைப் பொறியாளர் (இருப்புப் 
Cees Fund Works) பாதை மேல்வரி நீதிப் பணிகள்) 
Junior Engineer (N.H. Works) @emrfeneu qurgiunent Gadus 

நெடுஞ்சாலைப் பணிகள்) 
Junior Engineer (P.W.R.D.Works) இளநிலைப் பொறியாளர் (போர் பிற்காலச் 

சாலை வளர்ச்சிப் பணிகள்) 
Junior Engineer (Plan Works) Seng ena) aungSusment (தீட்டப் பணிகள்) 
Junior Engineer (Cement இளநீலைப் பொறியாளர் (சிமிண்ட் 
Concrete Works) காரைப் பணிகஸ்) 
Junior Engineer (Aspirait இளநிலைப் சிபாறியாளர் (கீழ்காரைப் 
Concrete Works) . பணிகள்) 

* Junior Engineer (E & 1 Works) இளந்லைப் பொறியாளர் (மாநிலத் தொடர்பு 
பொருளாதார முதன்மைப் பணிகள்) 

Junior Engineer (Fisheries இளநிலைப் aungunent (Ber துறை 
Development Works) ... வளர்ச்சிப் பணிகள்) 
51௦0 525/0 ஈகா... வட்டார விரிவாக்கப் பொறியாளர் 
Supervisor மேற்பார்வையாளர் 
District Panchayat Supervisor 
Quarry Supervisor 
Section Officer 

Section Officer (Purchase) 

மாவட்ட ஊராட்சி மேற்பார்வையாளர் 

கற்சுரங்க மேற்பார்வையாளர் 

பிரிவு அலுவலர் 

பிரிவு அலுவலர் (கொள்முதல்)
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Section Officer (Transport) பிரிவு அலுவலர் (போக்குவரத்து? 

Section Officer (Repairs) பிரிவு அலுவலர் (பழுதுபார்த்தல்) 

Section Officer (Equipments) பிரிவு அலுவலர் (தளவாடங்கள்) 
Section Officer (Planning) பிரிவு அலுவலர் (தீட்டமிடுதல்) 

Section 0111௦2 (1/௦71051௦08) பிரிவு 'அலுவலர் பட்டறை) 

Section Officer (Designs) பிரிவு அலுவலர் (வடிவமைப்பு) 

Work Overseer பணிப் பார்வையாளர் 

Panchayat Overseer ஊராட்சிப் பணிப் பார்வையாளர் 

Minor Irrigation நொ... சிறு பாசனப் பணிப் பார்வையாளர் 
Minor Irrigation Sub-Overseer Agy ungeoré ent veoofil: untreneuwimentt 

Rural Water-supply Overseer ஊரகக் குடிநீர்த் திட்டப் பணிப் 

பார்வையாளர் 

மத்திய அரசாங்கம் 

(CENTRAL GOVERNMENT) 

Consulting Engineer SOSH) Qunpuinent (rene Bioibun) 

(Road Developement) 
Additional Consulting கலந்தறி கூட்டுப் பொறியாளர் (சாலை 

Engineer Road Development GiwbunG 
Divisional Engineer (Consultant) கோட்டப் பொறியாளர் (கலந்தறிகுநர்) 

Deputy Engineer (Consultant) gina ounghunent (sobs Hep) 

Deputy Bridges Officer துணை அலுவலர் (பாலங்கள்) 
Planning Officer திட்ட அலுவலர் 
Engineer Liaison Officer பொறியாளர் தொடர்பு அலுவலர் 
Secretary, Council of செயலாளர், தொழில் ஆராய்ச்சி மன்றம் 
Industrial Research ப 

Director, Central Road இயக்குநர், மையச் சாலை ஆராய்ச்சி 
Research Institute நிலையம் 
Assistant Engineer (Consultant) »gefits ounglunentt (sepsDep")
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தொழில் நூட்பமல்லாதவர்கள் 

(NON - TECHNICAL) 

Accounts Officer 

Special Accounts Officer 

Accounts Superintendent 

Divisional Accountant 
Audit Clerk 

கணக்கு அலுவலர் 

கணக்குத் தனி அலுவலர் 

கணக்குக் கண்காணிப்பாளர் 

கோட்டக் கணக்காளர் 

தணிக்கை எழுத்தர் 

ஆட்சிப் பிரிவு (நீர்வாகப் பிரிவ) 

(ADMINISTRATIVE BRANCH) 

Administrative Assistant ஆட்சி உதவியாளர் 

Additional Administrative Assistant &c:41é aa.G உதவியாளர் 
Confidential Superintendent 

Confidential Clerk 

Miscellaneous Clerk 

Avenue Clerk 

Routine Clerk 

Budget Clerk _ 

Correspondence Clerk 
Camp Clerk 

Establishment Clerk 

Tools and Plant Clerk 

Pension Clerk ~~ 

Pay Bill Clerk 

Inspection Clerk 
Tender Clerk 

Deposit Clerk 
Arrear Clearance Clerk 
Claims Clerk 

Audit Objections Clerk 
TA. Bill Clerk 

மந்தணக் கண்காணிப்பாளர் ; 

நம்பகக் கண்காணிப்பாளர் 

மந்தண எழுத்தர் : நம்பக எழுத்தர் 

பலவகை வேலை எழுத்தர் 

நிழற்சாலை எழுத்தர் 
வாலாய எழுத்தர் 

வரவு செலவுத் தீட்ட எழுத்தர் 

கடிதப் போக்குவரத்து எழுத்தர் 

- தங்கல் எழுத்தர் 

பணியாளரமைப்பு எழுத்தர் 

கருவிகள், தளவாடங்கள் எழுத்தர் 

ஓய்வு ஊதிய எழுத்தர், கொடுவை எழுத்தர் 
சம்பளப் பட்டி எழுத்தர் 

ஆய்வு எழுத்தர் 

நிலுவை ஒழிப்பு எழுத்தர் ' 
உரிமைக் கோரிக்கை எழுத்தர் 

தணிக்கைத் தடை எழுத்தர் 

பயணப் படிப் பட்டி எழுத்தர் 

தணிக்கைத். தடை எழுத்தர் 

படிப் பட்டி எழுத்தர்
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மாநாட எழுத்தர் 

Office Establishment Clerk அலுவலகப் பணியாளரமைப்பு எழுத்தர் 

Executive ளக ளர் 01%. செயல் பணியாளரமைப்பு எழுத்தர் 

111418] 13 ஸ்ஸ் (1 அலுவலகப் பணியாளரமைப்பு எழுத்தர் 

Pay and Allowance Clerk 

Roneo Operator . 

AWater Boy 

Contingent Establishment 

சம்பளப் படி எழுத்தர் 

படி பெருக்கி இயக்குபவர் 

நீர் வழங்கி 

சில்லறை நிதிப் பணியாளர் 

வேலை நிதி ஊதியம் வபறுவோர் 

(WORK CHARGED ESTABLISHMENT) 

Air Compressor Driver 

“Apprentice 

Assistant Storekeeper 
Avenue Mazi oor 

‘Backsmith 

Boring Mechanic 

Bull Dozer Driver 

Carpenter Maistry 

Chainman 

Cleaner 

Crane Operator 

Driller 

Eletrician 
Engineering Surveyor 

Fitter 

Gang Mazdoor - 

Gear Hobbing Machine Operator 

Grader Driver | 
Head mazdoor 

Lathe Operator 

’ Lorry Driver 

Maistry 

காற்றமுக்கி ஓட்டுநர் 

வேலை பழகுநர் 

உதவிப் பண்டகக் காப்பாளர் 

நிழற்சாலை வேலையாள் 

கருமான், கொல்லர் 

துளையிடும் இயந்தீரக்கம்மியர் 

பரம்பு ஓட்டுநர். 

தச்சு மேலாள் 

சங்கிலியாள் , 

சீராள் 

பாரந்தூக்கி இயக்குபவர் 

துறப்பணம் இடுப்பவர் 

மின்வினைஞர் 

பொறியியல்  மதிப்பி௫ூநர் 

பொருத்துடவர் 

தொகுதி வேலையாள் : 

பற்சக்கர இயந்திரம் இயக்குபவர் 

சீர்வட்டி ஓட்டுநர் 

தலைமை வேளையாள 

கடைசல் இயந்திரம் இயக்குபவர் | 

சுமையுந்து ஓட்டுநர் 

போலாள்
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"Mason Mai stry 

Machanist 

Moulder 

Non-Provincialised Road Inpector 

Pattern Maker 

Planning Machine Operator 

கொத்துவேலை மேலாள் 

இயந்திரக்காரா் 

அச்சு அமைப்பவர் 

அரசுப் பொறுப்பில்லாச் சாலை 

ஆய்வாளர் 

மாதீரி அமைப்பவர் 

இழைப்பு இயந்தீரம் இயக்குபவர் 

Provincialised Road Inspector அரசு பொறுப்புள்ள சாலை ஆய்வாளர் ' 

Road Inspector 

Roller Driver : 

Shaping Machine Operator 

Skilled Worker 
Store-Keeper 
Survey Assistant 
Time-Keeper 

Tool Boy 

Tractor Driver 

Non-Skilled Worker 

Vibrator Driver 

சாலை ஆய்வாளர்: 

உருளை ஓட்டுநர் 

உருவாக்கும் இயந்திரம் இயக்குபவர் 

தேர்ச்சித் தொழிலாளர் 
பண்டகக் காப்பாளர் 

அளவை உதவியாளர் . 

நேரம் குறிப்பவர் 
கருவிச் சிற்றாள் 

உழுவை ஓட்டுநர் 

தேர்ச்சி பெறாத தொழிலாளர் 

குலுக்கி ஓட்டுநர் 

elder பற்ற வைப்பவர் 
Well Sinker கிணறு தோண்டூபவர். 

பல்வகை 
_வேடிப்மா 1 கஅருடப்டு 

Officer (Under joining time) 

Officer (Under Promotion) 
Officer (Under Reversion) 

Officer (Under Suspension) 

Officer (Under Training) 

Officer (Under Transfer) 
Officer (Under Transit) 
Permanent Officer 

Photographer 

(பணியேற்பு, இடைக் காலத்திலுள்ள 

அனுவலர் 

(பதவி உயர்வு பெறும்) அலுவலர் 

மூன் பதவிக்குத் திரும்பும்) அலுவலர் 
(தற்காலிகமாக நீக்கப்பட்ட) அலுவலர் : 

பயிற்சி பெறும்) அனுவலர் 

மாற்றலாகியுள்ள) அலுவலர் * 

பயணக் காலத்திலுள்ள) அலுவலர் ' 

நிலை அலுவலர் 

நீழற்படம் எடுப்பவர்
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Retired Officer ஓய்வு பெற்ற அலுவலர் 

Temporary Officer தற்காலிக அலுவலர் 

Verification Officer சரிபார்க்கும் அலுவலர்... 

அந்து சமய அறக்கட்டளை (ஆட்சித்) துறை 

(HINDU RELIGIOUS AND CHATRITABLE 

ENDOWMENT ADMINISTRTION DEPARTMENT) 

(0111891006, 11ம் 10112006. ஆணையர், இந்து சமய அறக்கட்டளை 

Charitable Endowment (HCAS geo) 

(Administration) Department 

1)? 0155101027, 111100 துணை ஆணையர், கந்து சமய: 

- Religious and Charitable அறக்கட்டளை (ஆட்சித்) துறை 

Endowment (Administration) 

Department 

Personal Assistant to the . கந்து சமய அறக்கட்டளை (ஆட்சித்) 

Commissioner Hindu Religious துறை ஆணையரின் நேர்முக 

and Charitable Endowment  e_geftuinents 

(Administration) Department 

Assistant Commissoner, Hindu உதவி ஆணையர், கந்து சமய 
Religious and Charitable அறக்கட்டளை (ஆட்சித்) துறை 

Endowment (Administration) 

Department 

Verification Officer, Hindu சரிபார்க்கும் அலுவலர், கந்து சமய 

Religious and Charitable அறக்கட்டளை (ஆட்சித்) துறை 

‘Endowment (Administration) 

Department 

Specialist சிறப்பறிஞர் 
[18020107, 1110 மம 1521121௦06 ஆய்வாளர், இந்து சமய அறக்கட்டளை 

and Charitable Endowment  (icdlé) துறை 

(Administration) Department 

Audit Inspector, Hindu Religious semfitens apiement. Brg) sw 
and Charitable Endoment அறக்கட்டளை (சட்சித்) துறை 
(Administration) Department
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Divisional Engineer, Hindu Gant Quaghunemt, Omg sw 
Religious and Charitable அறக்கட்டளை (கட்சித்) துறை 
‘Endowment (Administration) — 

Department a 
Assistant Engineer, Hindu e_ geil) qungwnent. 6g! ew 
Religious and Charitable அறக்கட்டளை ேட்சித்) துறை . 
Endowment (Administration) 
Department 
Junior Engineer, Hindu இளநிலைப் பொறியாளர், இந்து சமய 
Religious and Charitable அறக்கட்டளை (ஆட்சித்) துறை 
Endowment (Administration) 
Departmant 
Draftsman, Hindu Religious and வரையவாளர். கிந்து சமய அறக்கட்டளை 
Charitable Endowment ஷேட்சித்) துறை - 
(Administration) Department 

Internal Audit Superintendent a cr gemiéenad கண்காணிப்பாளர் 
Special Inspector, Hindu Religious. get jieunemt. Bias sw 
and Charitable Endowment  SipaacLemer (44.48) gieom 
(Administration) Department sO 
Sthapathi, Hindu Religious and சிற்பி, இந்து சமய அறக்கட்டளை சமய 
Charitable Endowment துறை 
(Administration) Departr.:ent . 
Chief sthapathi, Hindu Religious genmenwé Abd. Big sivw 
and Charitable Endowment  iméacLenen ரேட்சித்) துறை ' 
(Administration) Department 
Executive Officer செயல் அலுவலர் 
Junior Accounts Officer இளறிலைக் கணக்கு அலுவலர் 

தொழில் வணிகத் துறை 
(INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT) 

Director of Industries and ASTUia genes gieny Gusset — 
Commerce 

Deputy Director of Industries agmpa கலக் துறைத் துணை 
and Commerce இயக்குநர் 
Joint Director இணை கியக்குநர்



Deputy Director 

Assistant Director 

Administrative Officer 

Ceramic Expert | 

Cottage Industries Officer — 

Die Sinking Expert 
Exhibition Officer 

Foot-Wear Expert 
General Manager 

Glass Technologist 
Industrial Engineer 

Information Officer 
Pubile Relation Officer 
Propaganda Officer 
Special Officer (Guts) — 

Wood Working Expert 
Deputy Collector (loans) 

Cottage Industries Officer 

Chief Ceramic Technologist 

Administration Officer. 

Religious Deputy Director 
Cottage Industries Inspector 

Survey and Statistical Inspector 
State Geologist 
Deputy State Geologist 

Assistant Geologist 
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துணை இயக்குநர் 

உதவி இயக்குநர் 

ஆட்சி அலுவலர் 

மட்பாண்ட வல்லுநர் 

குடிசைத் தொழில் அலுவலர் 

வார்ப்பச்சு வல்லுநர் 

பொருட்காட்சி அலுவலர் 

மிதியடி வல்லுநர் 
பொது மேலாளர் 

கண்ணாடித் தொழில் நுட்பர் 

தொழூல் பொறியாளர் 

செய்தி அலுவலர் 

பொதுமக்கள் தொடர்பு அலுவலரி 

கொள்கை பரப்பு அலுவலர் 

தனி அலுவலர் நாண்) 

மரத் தொழில் வல்லுநர் 

துணை மாவட்ட ஆட்சியர் (கடன்கள்) 

“தழ்சைத் தொழில் அலுவலர் 

மட்பாண்டத் தலைமைத் தொழில் நுட்பர் 

ஆட்சி அலுவலர் 

வட்டாரத் துணை இயக்குநர் 

குடிசைத் தொழில் ஆய்வாளர் 

மதிப்பீடு-புள்ளி விவர ஆய்வாளர் 

மாநிலப் புவி அமைப்பியலறிஞர் 

மாநிலத் துணைப் புவி 

அமைப்பியலநிஞர் 

உதவிப் புவி அமைப்பிய்லறிஞர்
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சிறைத் துறை 
(JAIL DEPARTMENT) 

Inspector-General of Prisons சிறைத் துறைத் தலைவர் 
ஷீ 115ற020101-02க௧1 ௦ரீ சிறைத் துறைத் துணைத் தலைவர் 
Prisons 

Additional Dyeing Master - 

Additional Loom Jobber 

Aluminium Forrthan 

Assistant Chief Officer 

Assistant Superintendent 
Assistant Tent Maistry 

Baling Attendent 
Bandyman 
Binding Maistry 
Blacksmithy Foreman 
Blacksmithy Instructor 
Blow Room Jobber 

Boiler Attendent 

. Boiler Foreman 
Boot and Sandal Overseer 
(Boot Mech) 

‘Carpentry Foreman 
Carpentry Instructor 
Carpentry Mechanic 
Packer Clerk 

Pepermaking Instructor 
Petty Shop Clerk 
Petty Officer 

Special Grade Petty Officer 
Pharmacits 

Probation Officer 

Rattan Instructor 

Regilonal Probation Officer 

“சாய வேலைக் கூடுதல் ஆசிரியர் 
தறி வேலைக் கூடுதல் முதலாள் 

தறி வேலைக் கூட்டு பணியாள் 

அலுமினியப் பட்டறை முதலாள் 

உதவி முதல் அலுவலர் 

உதவிக் கண்காணிப்பாளர் 

கூடார உதவி மேலாள் 

கட்டூ கட்டும் பணியாள் 

வண்டிக்காரன் 

புத்தகம் கட்டும் மேலாள் 

கருமார் பட்டறை முதலாள் 

கருமார் பட்டறை ஆசிரியர் 

பருத்தி கலந்து சுத்தம் செய்யும் அறைப் 

பணியாள் . 
கொதிகலன் சிற்றாள் 

கொதீநீலை முதலாள் 

மிதியடிப் பணிப் பார்வையாளர் 

தச்சுப் பட்டறை முதலாள் 

தச்சு ஆசிரியர் 

தச்சுக் கம்மியர் 

சிப்ப எழுத்தர் 

காகிதத் 8தாழில் ஆசிரியர் 

பட்டக் கடை எழுத்தர் 

சிற்றலுவ்லர் ் 

தணிச் தரச் சிற்றலுவலர் 
மருந்தாக்குநர் 
நன்னடத்தை அலுவலர் 

பிரம்புத் தொஷ்ரில் ஆசிரியர் 
வட்டார நன்னடத்தை அலுவலர்
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Reserve Assistant Matron சேம உதவி மூதாய் 

Reserve Head Matron — சேமத் தலைமைச் சிறைக் காவலர் 

Roller Coverer உருளை ஸுடூபவர் 

Sanitary Inspector துப்புரவு ஆய்வாளர் 

Scavenger - தோட்டி 

Scout Master சாரண ஆசிரியர் 

Secretary and Treasurer, செயலாளர்-பொருளாளர்கள் ஆண்கள் 

After Care Home for Males அடைக்கல இல்லம் . 

Spinning Head Jobber “நூற்புத் தலைமைப் பணியாள் 

Spinning Master . நூற்பு ஆசிரியர் 

Spinning Mill Writer நூற்பாலை எழுத்தர் 

Superintendent கண்காணிப்பாளர் 

Supervisor, After-Care Home Gupumitenamnent, Spedoracn 

for Males. — அடைக்கல இல்லம் 

Telephone Attender தொலைப்பேசிப் பணியாள் 

Warder சிறைக் காவலர் 

Warping Master பாவு ஆசிரியர் 

Warping and sizing Jobber பாவு அமைத்துக் கஞ்சி போடும் 

॥ பணியாள் 

_ Watchman காவற்காரர் 

Weaving Head Jobber நெசவுத் தலைமைப் பணியாள் 

Weaving Jobber ஜெசவுப் பணியாள் 

Weaving Master நெசவு ஆசிரியர் 
Wireman : மின் கம்பியாள் 

தொழிலாளர் துறை 

(LABOUR DEPARTMENT) 

தொழிலாளர் பிரிவு 
(i) (LABOUR SECTION) 

Chief Inpector Planations தோட்டத் தலைமை ஆய்வாளர் 

Chief Inpector of Motor Transport a pgmigu Guné@areeie 5 ida 
ஆய்வாளர் 

Deputy (802 1012௦. எதாழிலாளர் துணை ஆணையர் 

(Inspections) (apse)
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Additional Commissoner for தொழிலாளர் இழப்பீட்டுக் கூட்டு 
Workmen Compensation ஆணையர் 

Additional Registrar of Trade தொழிற் சங்கக் கூட்டுப் பதிவாளர் 
Unions 

0018510727 10 1/௦71பரசா தொழிலாளர் இழப்பீட்டு ஆணையர் 

Compensation 

Registrar of Trade Unions தொழிற் சங்கப் பதிவாளர் 

Assistant Commissiour of Labour எஏதாழிலாளர் உதவி ஆணையர் ' 

(Establiment and General) பணியாளரமைப்பும் பொதுவும்9 

Special ஸா மோோ௱185101௦7 தொழிலாளர் தனித் துணை ஆணையர் 

of Labour - . ் 

Commissioner of Labour தொழிலாளர் ஆணையர் 

Deputy கேர் 011 தொழிலாளர் துணை ஆணையர் 

Assistant Commisioner of Labour தொழிலாளர் துறை உதவி ஆணையர் 
Gazetted Assistant to the தொழிலாளர் ஆணையரின் அரசிதழ்ப் - 
Commissioner of Labour பதிவு உதவியாளர் 
Inspector of Labour .. தொழிலாளர் ஆய்வாளர் 
Assistant Inspector of Labour தொழிலாளர் உதவி ஆய்வாளர் 
Labour Officer தொழிலாளர் அலுவலர் 
Labour Branch _ தொழிலாளர் பிரிவு 

தொழிற்சாலைப் பிரிவு 

(ii) (FACTORIES SECTION) 

Chief Inspector of Factories தொழிற்காலைகள் தலைமை ஆய்வாளர் 
Deputy Chief Inpector of தொழிற்சாலைகள் துணைத் தலைமை 

Factories ஆய்வாளர் 

Superintending Inspector of தொழிற்சாலைக் கண்காணிப்பு 
Factories ஆய்வாளர் 

Superintending Inspector of தொழிற்சாலைக் கண்காணிப்பு 
Factories (Accidents, Statistical ஆய்வாளர் (விபத்து, புள்ளி விவரம், 
and Research) ஆராய்ச்சி) ் 
Superintending Inspector of 
Factories (Productivity) 

Inspector of Factories 
Inspectoress of Factories 

தொழிற்சாலைக் கண்காணிப்பு : 

் ஆய்வாளர் (உற்பத்தித் திறன்) 

“தொழிற்சாலை ஆய்வாளர் 

தொழிற்சாலை ஆய்வாளர் மகளீர்)
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Statistical Inspector 
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தொழி ற்சாலை உதவி ஆய்வாளர் 

புள்ளி விவர ஆய்வாளர் 

டவலை வாம்ப்புப் பபபிற்சித் துறை 

(DEPARTMENT OF EMPLOYMENT AND TRAINING) 

Director of employment and 

Training 

Joint Director of Employment 

Joint Director (Crafstman 

Traning and Joint Apprenticeship 

Adviser) 

Deputy Director (Training) 

Deputy Director (Store Purchase) 
Deputy Apprenticeship Adviser 

Assistant Director (Professional 
_ and Executive Employment Office) 

Assistant Director (Special 

வேலை வாய்ப்புப் பயிற்சி இயக்குநர் 

வேலை வாய்ப்பு இணை கியக்குநர் 

கூட்டு இயக்குநர் (கைத்தறித் - 

தொழிலாளர் பயிற்சி-வேலை பழகுதல் 

இணை அறிவுரையாளர்) 

துணை இயக்குநர் பயிற்சி) 

துணை இயக்குநர் (பண்டக் கொள்முதல்) 

வேலை பழகுதல் துணை அறிவுரையாளர் 

உதவி இயக்குநர் (தொழில்-செயல்- 

வேலை வாய்ப்பு அலுவலகம்) 

உதவி இயக்குநர் (டல் ஊனமுடை 

Employment Officer for Physically யோர்க்கான தனி வேலை வாய்ப்பு 

handicapped) 
Assistant Director (Employment 

Liaison Officer) 

Assistant Director 
District Employment Officer 
District Employment Officer 

~ Employment Market Information) 
District Employment Officer 
(Occupational Information) 

District Employment Officer 
(Youth Employment Service) 
Junior Employment Officer 
Statistician , 
Investigator 

Inspector of Industrial and 

Technical Schools 
Inpector of Training 

அலுவலகம்) 

உதவி இயக்குநர் (வேலை வாய்ப்புத் 

தொடர்பு அலுவலர்) 

._ உதவி இயக்குநர் 

மாவட்ட வேலை வாய்ப்பக அலுவலர் 

மாவட்ட வேலை வாய்ப்பக அலுவலர் 

(வேலை வாய்ப்பு நீலவரத் தகவல்) 

மாவட்ட வேலை வாய்ப்பக அலுவலர் 

(தொழில் தகவல்) ் 

மாவட்ட வேலை வாய்ப்பக அலுவலர் ' 

(இளைஞர் வேலைவாய்ப்பகப் பணீ) 

இளநிலை வேலை வாய்ப்பக அலுவலர் 

புள்ளி விவரத் தொகுப்பாளர் 

புலனாய்வாளர் 

தொழில்-தொழில்நுட்பப் பள்ளி 

ஆய்வாளர் : 

பயிற்சி ஆய்வாளர்
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Apprenticeship Assistant | 

(Manager) 

Gazetted Assistant (Administration) - 
Technical Assistant ~ 

Engineering Suprvisor 

Surveyours (under Apprentices Act) 

Craft Instrutor 

Artist 

வேலை பழகுதல் உதவியாளர் 

(மேலாளர்) 

அரசிதழ்ப் பதிவு உதவியாளர் (ஆட்சி) 

தொழில் நுட்ப உதவியாளர் 

பொறியியல் மேற்பார்வையாளர் 

மதீப்பிடுநர் வேலை பழகுவோர் 

பற்றிய சட்டத்தின்கீழ்): 

- கைத்திறத் தொழில் ஆசிரியர் 

கலைஞர் 

உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கைத் துறை 
(LOCAL FUND AUDIT DEPARTMENT) 

Examiner of Local Fund Accounts 

.Chief Auditor, State Trading 

Schemes 

Treasurer, Charitable Endowments 

Deputy Examiner of Local 

Fund Accounts 

Deputy Chief Auditor, State 

Trading Schemes 

Assistant Examiner of Local 

Fund Accounts 
Assistant Examiner of Corporation 
Audit Section © 

Assistant Examiner (Temple 
Audit) 

Stock Verification Officer 
Accounts Officer, State Trading 
Schemes 
Assistant Stock Verification 

Officer 
Assistant Chief Auditor, State 

Trading Schemes 

உள்ளாட்சி நீதீக் கணக்குத் தலைமை : 

ஆராய்வாளர் 

அரசு வணிகத் திட்டங்கள் தலைமைத் 

தணிக்கையாளர் 

அறக்கட்டளை பொருளாளர் 

உள்ளாட்சி நீதிக் கணக்குத் துணை 

ஆய்வாளர் 

அரசு வணிகத் தீட்டங்கள் துணைத் 

. துணைத் தலைமைத் தணிக்கையாளர் 

உள்ளாட்சி நீதீக் கணக்குகள் உதவி 

ஆய்வாளர் 

மாநகராட்சித் தணிக்கைப் பிரிவு உதவி 

ஆய்வாளர் 

உதவி ஆராய்வாளர் (கோயில் 

. தணிக்கைகஸ்) 

இருப்புச் சரி பார்க்கும் அலுவலர் 

கணக்கு அலுவலர், அரசு பலன் 

திட்டங்கள் 

இருப்புச் சரிபார்க்கும் உதவி அலுவலர் 

உதவித் தலைமைத் தணிக்கையாளர், 

அரசு வணிகத் திட்டங்கள்
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Superintendent, State Trading Shemes கண்காணிப்பாளர், அரசு வணிகத் திட்டங்கள் 

Superintendent, Administrator- கண்காணிப்பாளர், அரசு பொறுப்புச் 

General and Officer Trustee சொத்து ஆட்சியாளர் அலுவல் நம்பகர் 

Audit Section தணிக்கைப் பிரிவு 
Superintendent, corporation கண்காணிப்பாளர், அரசு வணிகத் 

Audit Section தணிக்கைப் பிரிவு 

Superintendent, officer Assignee கண்காணிப்பாளர், நொடித்தவர் 

Audit Section சொத்தாட்சியர் தணிக்கைப் பிரிவு 

Superintendent, University seiranewilunent, ubsenend spas 
Audit Section தணிக்கைப் பிரிவு 
அய ளர்ார்சாசேோர், சோ கமம்/ர் ௪601100 கண்காணிப்பாளர், மாநகரத் 

தணிக்கைப் பிரிவு 

Superintendent, Administration .. கண்காணிப்பாளர், ஆட்சிப் பிரிவு 

Section . ¢ 
Superintendent, Audit Section semenexiiiunent, pemiéenau irley 

District Inspector of Local உள்ளாட்சி நீதிக் கணக்கு மாவட்ட 

Fund Accounts. ஆய்வாளர் : 

Deputy Inspector, H.R.E. Accounts gener Qpieurent. Brg) ew 
அறக்கட்டளைக் கணக்குகள் 

Audit Assistant தணிக்கை உதவியாளர் 

District Inspector, Education மாவட்ட ஆய்வாளர், கல்விக் கணக்குகள் 
Accounts 
Deputy Inspector, High School —giewouor Qhieunent, 2_wiri Bonen 
Audit பள்ளித் தணித்கை ் 

பால் உற்பத்தித் துறை 
(MILK PRODUCTION DEPARTMENT) 

Commissioner for Milk Production une உற்பத்திக் கால்நடை மேம்பாட்டு 

and Livestock Development ஆணையர் 

Deputy Milk Commissioner un 2 pug 8s gener Qenamnn 

(Administration) (ேட்சி) , 
Deputy Milk Commissioner பால் உற்பத்தித் துணை ஆணையா் 

(Co-opeartion) 
Assistant Milk Commissioner (acGpa) 

(Distribution)
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Assistant Milk Commissioner 

(Production) 

Assistant Milk Commissioner 
(Integrated Dairy Schme) 

Dairy Expert 

Dairy Chemist 

Deputy Dairy Chemist 

Assistant Dairy Chemist 

Manager, Central Dairy 
Assistant Manager, Central Dairy 

Superintendent, Government 
Dairy Farm: 

Senior Accounts Officer 

Junior Account Officer 
Dairy Engineer | 

Assistant Dairy Engineer 

Additional Assistant Dairy 
Engineer 

Assistant Engineer (Manitenance) 
Assistant Engineer (Cell) 

Chief Project Officer, Fuel 
and Gas Project — 

Project Officer 

Assistant Dairy Officer (S aver) | 
Dairy Extension Officer 
Deputy Registrar of Co-operative 
Societies (Dairying) 

Special Officer For Milk 
Veterinary Officer 

Milk Distribution Officer 
Dairy Supervisor 
Dairy Farm Supervisor 

Director, Farm and Cattle Colony 

Technical Manager 

பால் உற்பத்தி உதவி ஆணையர் 

(பகீர்வு) 

பால் உற்பத்தி உதவி ஆணையர் 

உற்பத்தி) பால் உற்பத்தி உதவி ஆணையர் 

(ஒருங்கிணைந்த பால் பதத் திட்டம்) 

பால்பத வல்லுநர் 

பால்பத வேதிகர் 

பால்பதத் துலை௱ வேதிீகர் 

பால்பத உதவி வேதிகர் 

மையப் பால் பத மேலாள் 

மையப் பால்பத உதவி மேலாள் 

கண்காணிப்பாளர், அரசுப் பால்பண்ணை 

முதுநிலைக் கணக்கு அலுவலர் 

இளநீலைக் கணக்கு அலுவலர் 

பால்பதப் எபாறியாளர் 

பால்பத உதவிப் பொறியாளர் 

பால்பத இணை உதவிப் பொறியாளர் 

உதவிப் பொறியாளர் பராமரிப்பு) 

உதவிப் பொறியாளர் (சேர்மம்) 

திட்டத் தலைமை அலுவலர், எரிப்பொருள் 

ஆவி உற்பத்தித் தீட்டம் 

திட்ட அலுவலர் 

பால்பத உதவி அலுவலர் முதப்கலு 

பால்பத விரிவாக்கு அலுவலர் 

கூட்டுறவுச் சங்கத் துணைப் பதீவாளர் 

_ பால்பதம்) 

பால் உற்பத்தித் தனி அலுவலர் 

கால்நடை அலுவலர் 

பால் பகீர்வு அலுவலர் 

பால்பத மேற்பார்வையாளர் - 

பால்பண்ணை மேற்பார்வையாளர் 

Buses, snap நடைப் பண்ணைக் 

குடியிருப்பு 
தொழில் நுட்ப மேலாளர்
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Production Manager உற்பத்தி மேலாளர் 

Dairy Mechanic . பால்பத இயந்திரக் கம்மியர் 

Refrigeration Mechanic குளிர்ப்பத இயந்திரக் கம்மியர் 
Livestock Assistant கால்நடை உதவியாளர் 

Dairy Assistant பால்பத உதவியாளர் . 
Milk Recorder பால் பதிவு 

மருத்துவத் துறை 
(MEDICAL DEPARTMENT) 

Director of Medical Services wesgieu!! பணி கியக்குநர் 

[12010 ௦ரீ 1601௦8] 1100௦௧11௦1 மருத்துவக் கல்வி இயக்குநர் 
Assistant Director of Medical ng@agieul uel ose இயக்குநர் 

Services (Plans and Development) @ctqpid euentté Auyid) 
Deputy Director of Medical மருத்துவப் பணித் துணை இயக்குநர் 
Services (E.S.1) — . (தொழிலாளர் அரசு ஈட்டுறுதி) 

Assistant Director of Medical மருத்துவக் கல்வி உதவி இயக்குநர் - 

Education 

Assistant Director of Medical மருத்துவக் கல்வி உதவி கியக்குநர்சட்சீ) 

Education (Administration) 
Assistant Director 0814601081 மருத்துவப் பணி உதவி Susepit 

Services (Medical) (மருத்துவம்) 
Woman State Family Planning குடும்பக் கட்டுப்பாடு மாநீல அலுவலர் 

Officer பண்) 

Personal Assistant to the Deputy மருத்துவப் பணித் துணை Susepiien 
Director of Medical Services (E.S.1) Gpiraps 2.geiurent @gmplenenit 

அரசு ஈட்டுறுதி 7 

Gazetted Assistant to the Director மருத்துவப் பணி இயக்குநரின் அரசிதழ்ப் 

Medical Services (E.S.1) பதிவு உதவியாளர் (தொ.௮.ஈ.) 

Gazetted Assistant (Nursing) அரசிதழ்ப் பதிவு உதவியாளர் (செவிலிப் 

ட் பணி 

Manager மேலாளர் 

State T.B. Officer.  ipnBe காச நோய் அலுவலர் 

Senior Accounts Officer முதுநிலைக் கணக்கு அலுவலர்: 

Regional Administration Officer aun ஆட்சி அலுவலர்
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Assistant to the Director of 

Medical Services (Accounts) 

Assistant to the Director of 

Medical Services (Administration) 

மருத்துவ ப்ணி இயக்குநரின் 

உதவியாளர் (கணக்கு) 

மருத்துவ பணி உதவி இயக்குநரின் 

உதவியாளர் (ஆட்சி) 

(9௨2011௦0,4899/வார் (கம்ரம்ப்வ்வப்0ா) அரசிதழ்ப் பதிவு பபற்ற உதவியாளர் (ஆட்சி) 
G.A. to the A.D.MS. (ES) 

G.A. (P. and D.) 
W.H.O. Nursing Advisor 

Assistant to the D.M.S. (Nursing) 

District Medical Officer 

Superintendent of Hospital 
Director, King Institute, Guindy 

Deputy Assistant Director, 

King Institute, Guindy 

Research Officer, King 

Institute, Guindy 

Assistant Director, King. 
Institute, Guindy. 

Director, Government Chest 

Institute, Madras 

மருத்துவப் பணி உதவி இயக்குநரின் 

அர்சிதழ்ப் பதவி உதவியாளர் தொ.௮.ஈ.) 

அரசிதழ்ப் பதிவு பபற்ற உதவியாளர் (தி.வ.) 

. உலக உடல்நல நிறுவனச் செவிலிப் பணி 

அறிவுரையாளா் ~ 

மருத்துவப் பணி இயக்குநரின் உதவியாளர் 

(செவிலிப் பணி 

மாவட்ட மருத்துவ அலுவலர் 

மருத்துவமணைக் கண்காணிப்பாளர் 

இயக்குநர், கீங் நிலையம், கிண்டி. 

துணை உதவி இயக்குநர், கிங் நிலையம் 

கிண்டி. 

ஆராய்ச்சி அலுவலர், கிங் நிலையம், 

கீண்டி. ன 

உதவி இயக்குநர், கிங் நிலையம், கிண்டி 

இயக்குநர், அரசு மார்பு நீலையம்,சென்னை 
, Dean, Medial College and Hospital Gupnairiust, உதவிப் பேராசிரியர், 

Professor and Assistant 

Professor of Anatomy 
Senior Assistant Reader in 
Anatory 

Professor and Assistant 

Professor of Physiology 
Professor and Assistant 
Professor, Pathology 
Professor and Assistant 
Professor, Pharmacology 
Professor and Assistant 

மருத்துவமனை 

பேராசிரியர், உதவிப் பேராசிரியர், 

உடல் கூற்றியல் 

முதுநீலைச் சார் உதவிப் பேராசிரியர், 

உடல் கூற்றியல் 

பேராசிரியர், உதவிப் பேராசிரியர் — 
உடலமைப்பியல் 

பேராசிரியர், உதவிப் பேராசிரியர் 

நோய்க் குறியியல் 

பேராசிரியர், உதவிப் பேராசிரியர் 

மருந்தாக்கியல் 

பேராசிரியர், உதவிப் பேராசிரியர்



Professor, Bacteriology 
Professor and Assistant 

Professor, Bacteriology 

Professor and Assistant 

Professor, Biochemistry 
Professor and Assistant 

Professor, Forensic Medicine 

Professor and Assistant 

Protessor, Pharmaceutical 

Chemistry 

Professor and Assistant 

Professor, Medicine 

Professor and Assistant 

Professor, Surgery 

Professor and Assistant 

Professor, Obstetrics and - 

Gynaecology 
Professor and Assistant 

Professor, E.N.T. 

Professor and Assistant 

Professor, Ophthalmology 

Professor and Assisant 

Professor Thoracic Surgery 

Professor and Assistant 

Professor, Neuro Surgery 

Professor and Assistant 

Professor, Mental Diseases 

Professor and Assistant 

Professor Orthopaedics 
Professor / Assistant Professor 

Tutor Neurology 

Professor / Assistant 

Professor/Paediatrics Surgery 

Professor / Assistant 

Professor, Plastic and Facto 

~ Maxillary Surgery 
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நுண்ணுயிரியல் 

பேராசிரியர், உதவிப் பேராசிரியர் 

உயிர் வேதியியல் 

பேராசிரீயர், உதவிப் பேராசிரியர் 

உயிர் வேதியியல் . 

பேராசிரியர், உதவிப் பேராசிரியர் 

சட்டஞ்சார்ந்த மருத்துவ கயல் 

'பேராசிரியர், உதவிப் பேராசிரியர் 

"மருந்து செய்முறை வேதியியல் 

பேராசிரியர், உதவிப் பேராசிரியர் 

மருத்துவ இயல் 

பேராசிரியர், உதவிப் பேராசிரியர், 

அறுவை மருத்துவம் 

பேராசிரியர், உதவிப் பேராசிரியர், 

- மகப்பேறு மகளிர் நோய் கயல் 

பேராசிரியர், உதவிப் பேராசிரியர், காது 

மூக்கு, தொண்டை நோய் மருத்துவம் 

பேராசிரியர், உதவிப் பேராசிரியர். 

கண் நோய் மருத்துவம் 

பேராசிரியர், உதவிப் பேராசிரியர், 

மார்புப் பகுதி அறுவை மருத்துவம் 

்... பேராசிரியர், உதவிப் பேராசிரியர், 

மூளை நரம்பு அறுவை மருத்துவம் 

பேராசிரியர், உதனிப் டூபராசிரியர். 

மனநோய் மருத்துவம் 

பேராசிரியர், உதவிப் பேராசிரியர், 

முடவியல் மருத்துவம் 

பேராசிரியர் - உதவிப் பேராசிரியர் - 

உதவி ஆசிரியர், நரம்பு இயல் 

பேராசிரியர் - உதனிப் பேராசிரியர், 

சிசு நோய் அறுவை மருத்துவம் 

பேராசிரியர்-உதனிப் பேராசிரியர், முக 

மேல் தாடை எலும்பு ஒட்டு அறுவை 

மருத்துவம்
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Professor, Radiology 

Professor, Paediatrics 

Professor, Venereology 
Professor, Dermotology 

Professor, Dental Surgery. 

State Leprosy Officer 

Assistant Surgeon 

Resident Medical Officer 
Assistant Dental Surgeon 

Lay Secretary and Treasurer 

Maternity Assistant 

Health Visitor 

House-Keeper, 

Pupil Nurses 

Nurses 
Pupil Auxillary Nurse Midwifery 

. Nursing Superintendent, _ 
Nursing Tutor 
Head Nurse 
Drugs Controller 
Assistant State Drugs Controller 

Drugs Inspector 

Senior Drugs Inspector 
State. Family Planning Officer 
Part-Time Male Medicat-Officer 
Family Welfare Workers 
Tutor - Assistant Professor 
Physiotherapy Instructors 
Physiotherapists 
Pupil Physiotherapists 
Specialist Nursing Tutor, 
Paediatrics 

பேராசிரியர், கதிர் வீச்சு மருத்துவம் 

பேராசிரியர், சிசு நோய் மருத்துவம் 

பேராசிரியர், மேக நோய் மருத்துவம் 
பேராசிரியர், தோல்நோய் மருத்துவம் 

பேராசிரியர், பல் நோய் அறுவை 

மருத்துவம் 
தொழுநோய்த் தணிப்பு மாநீல அலுவலர் 

உதவி அறுவை மருத்துவர் 

நிலைய மருத்துவ அலுவலர் 

உதவிப் பல்நோய் அறுவை மருத்துவர் 

ஆட்சிச் செயலாளரும் பொருளாளரும் 

மகப்பேறு உதவியாளர் 

உடல்நலப் பார்வையாளர் 

விரதீக் காப்பாளர் 

மாணவச் செவிலியா் 

செவிலியர்கள் 

மாணவர் துணைச்செவிலி, மகப்பேறு 

துணைப் பணி 

செவிலிப் பணிக் கண்காணிப்பாளர் 

“செவிலிப் பணி உதவி ஆசிரியர் 

தலைமைச் செவிலியர் 

மருந்துச்சரக்குக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி 

மாநீல மருந்துச்சரக்குக்: கட்டுப்பாட்டு 

உதவி அதிகாரி 

மருந்துச்சரக்கு ஆய்வாளர்கள் 

முதுநிலை மருந்துச்சரக்கு ஆய்வாளர் 

மாநீலக் குடும்பக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் 

பகுதிநேர மருத்துவ அலுவலர் (ஆண்) 
குடும்ப நலப் பணியாளர்கள் 

உதவி ஆசிரியர் - உதவிப் பேராசிரியர் 

இயற்கை முறை மருத்துவ ஆசிரியர்கள் 

இயற்கை முறை மருத்துவர் 

கஇயற்கை.முறை மருத்துவ மாணவர் 

செவிலிப் பணிச் சிறப்பு உதவி ஆசிரியர் 

சிசு நோய் மருத்துவத் துறை



Research Officer (Endocrinology) 

Institute of Obstetrics and 

Gynaecology, Government 

Hospital for Women and 

Children, Madras 

Serologist-cum-Bacteriologist 

Dieticians 

Biochemists, Institute of 

Paediatrics, Government 

Hospital, Chennai 

Biochemists, Institute of 

Obstetrics and Gynaecology, 

Government Hospital for 

Women and Children, Chennai 

Biochemist, King Institute, Guindy 

First Physicist 

Second Physicist 

Non - Medical Assistant to the 

Professor of Pharmacology 

Assistant Reader in Dental Surgery 

Lecturer in Dental Surgery 

Reader in Orthodentia 
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ஆராய்ச்சி அலுவலர் (உள் சுரப்பி கயல்) 

மகப்பேறு மகளீர் நோய் இயல் நீறுவனம் 

மகளிர் சிறுவர் அரசு மருத்துவமனை 

சென்னை 

குருதி நீரியல் - நுண்ணுயிரியல் அறிஞர் 
உணவு முறையாளர் 

உயிர் வேதிகர், சிசு நோய் மருத்துவ 

நிறுவனம், அரசு மருத்துவமனை, 

சென்னை 

உயிர் வேதிகர், மகப்பேறு மகளிர் நோய் 

இயல் நிறுவனம், மகளிர் சிறுவர் 

அரசாங்க மருத்துவமனை, சென்னை 

உயிர் வேதிகர், கிங் நிலையம், கிண்டி 

பெளதிக இயலறிஞர், முதலாமவர் : 

பெளதிக கி:பலறிஞர். இரண்டாமவர் 

மருந்தாக்கியல் பேராசிரியரின் 

மருத்துவச் சார்பற்ற உதவியாளர் 

பல்நோய் அறுவை மருத்துவ சார் 

உதவிப் பேராசிரியர் 

பல் நோய் அறுவை மருத்துவ விரிவுரையாளர் 

பல் சீரமைப்பு உதவிப் பேராசிரியர் 

காவல் தூறை 

(POLICE DEPARTMENT) 

Inspector-General of Police, 

Madras 

Deputy Inspector - General of 

Police 
Superintendents of Police of 

Districts 
Additional Superintendent of Police 

Deputy Superintendent of Police 

காவல்துறைத் தலைவர், 

சென்னை. 

காவல்துறைத் துணைத் தலைவா 

மாவட்டக் காவல் துறை அதிகாரிகள் 

கூடுதல் மாவட்டக் காவல்துறை 

கண்காணிப்பாளர் 

காவல்துறைத் துணைக் 
கண்காணிப்பாளா
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Police Radio Officer காவல்துறை வானாலி அலுவலர் 

Technical Assistant to காவல் வானொலி அதிகாரியின் தொழில் 

Police Radio Officer நுட்ப உதவியாளர் 
State Examiner of Questioned ஐயப்பாட்டு ஆவணங்கள் மாநில 
Documents ஆராய்வாளர் . 

Special Branch, 21.1. _ தனிப்பிரிவு, குற்றப் புலனாய்வுப் பகுதி 
Vigilance விழிப்புப்பணி: இலஞ்ச ஊழல் தடுப்புப் 

| பிரிவு 

Principal, Police Training College  . முதல்வர், காவஜர் பயிற்சிக் கல்லூரி 
Principal, Police Recruits முதல்வர், காவலர்ப் பள்ளி, ' 
Commandant, Malabar Special Police தளவாய்,மலபார் தனிக் காவற்படை 
Commandant, Special Armed தளவாய், தணி ஆயுதக் காவற்படை 
Police , 
Assistant Commandant, உதவித் தளவாய், மலபார் தனிக் 

Malabar Special Police .... காவற்படை 
Assistant Commandant, உதவித் தளவாய், தனி ஆயுதக் 
Special Armed Police காவற்படை 

Station Writer காவல் நீலைய எழுத்தர் 
Head Constable தலைமைக் காவலர் 

Constable காவலர் 

மாநகரம் 

(CITY) 

Commissioner of Police - காவல் ஆணையர் 
Deputy சேஙாம்க100ள 04 001106 காவல் துணை ஆணையர். 

_ காவல் துறைத் தீயணைப்புப் பிரிவு 

(POLICE FIRE SERVICE BRANCH) 

Director of Fire Service தீயணைப்புத் துறை இயக்குநர் 
Additional Direct of Fire Service தீயணைப்புத் துறைக் கூட்டு இயக்குநர் 
Deputy Director of Fire Service Suemesntins துறைத் துணை இயக்குநர் 
Divisional Fire Officer கோட்டத் தீயணைப்பு அலுவலர்
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Assistant Divisional Fire Officer உதவிக் கோட்டத் தீயணைப்பு அலுவலர் 

Assistant Divisional Fire 

Officer (Transport) 

Station Officer 

Station Officer (Transport) 

Leading Fireman 

Fireman 

Driver Mechanic 

Fireman Mechanic 

Fireman Driver 

Fireman Labourer 

உதவிக் கோட்டத் தீயணைப்பு. அலுவலர் 

(போக்குவரத்து) 
நிலைய அலுவலர் 

நிலைய அலுவலர் (போக்குவரத்து) 

முதன்மைத் தீயணைப்பாளர் 

தீயணைப்பாளர் 

ஓட்டுநர் இயந்திரம் பழுதுபார்ப்பவர் 

தீயணைப்பு இயந்தீரம் பழுதுபார்ப்பவர் 

தீயணைப்பு: ஓட்டுநர் 

். தீயணைப்பு தொழிலாளர் 

துறைமுகத் துறை 
(PORT DEPATMENT) 

State Port Officer 

Port Officer 

மாநீலத் துறைமுக அலுவலர் 

துறைமுக அலுவலர் 

Inspecting Dredging Engineer grt sGuy abet Qunplwment 

Executive Engineer (Marine) செயற் பொறியாளர் (கடற் பிரிஷி 

Assistant Engineer (Marine) உதவிப் பொறியாளர் (கடற் பிரிஷி 

Junior Engineer 

Port Conservator 

Assistant Port Conservator 

‘Assistant Light Keepr and Signaler 

Crane Driver 
Dredger Fireman 
Dredger Lascar 
Electrical Supervisor 
Mechanical Supervisor 
Wireman ் 
Fireman 
Fitter — 
Flag Lascar 
Greaser 

இளநிலைப் பொறியாளர் 

துறைமுகப் பாதுகாப்பாளர் 

உதவித் துறைமுகப் பாதுகாப்பாளர் 

கலங்கரை விளக்கு உதனிக் காப்பாளரும் 

சைகையாளரும் 

பாரம் தூக்கி ஓட்டுநர் 

தூர்வாரித் தீயணைப்பாளர் 

தூர்வாரி உதவியாளர் 

மின் மேற்பார்வையாளர் 

இயந்தீர மேற்பார்வையாளர் 

மின் கம்மியர் 

தீ எரிப்பவர் 

பொருத்துபவர் 

கொடிச் சிற்றூழியர் 

பசைபோடுபவர்
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Hammerman 

Head Watchman 

Launch Driver 

Launch Lesear 

Launch Serang 

Mobile Crane Driver 

Morse Signaller 
Mechanic 

Operator 

Pilot 

Store Attender 

Tindal 

Turner 

Wharf Supervisor 

சம்மட்டியாள் 

தலைமைக் காவல்காரர் 

விசைப் படகோட்டி 

-விசைப்படகுச் சிற்றூழியர் 

விசைப்படகுத் தண்டல் 

இயங்கு பாரந்தூக்கி ஓட்டுநர் 

மோர்சு சைகையாளர் 

கஇயந்தீரம் பழுதுபார்ப்பவர் 

இயக்குபவர் 

வழிகாட்டி ; விமானி 

பண்டகப் பணியாளர் 

தண்டல் 

கடைசல் பிடிப்பவர் 

கப்பல் சரக்குத்துறை மேற்பார்வையாளர் 

பொது உடல்நதை துறை 
(PUBLIC HEALTH DEPATMENT) 

Director of Public Health 
Director of Public Health 

Services and Family Planning 
Assistant Director of Public Health 
District Health Officer’ 
Municipal Health Officer . 

பொது உடல்நலத் துறை இயக்குநர் 

பொது உடல்நலப் பணிகள், குடும்பக் 

கட்டுப்பாட்டுத் துறை இயக்குநர் 
பொது உடல்நலத் துறை உதவி இயக்குநர் 
மாவட்ட உடல்நல அலுவலர் 
நகராட்சி உடல்நல் அலுவலர் 

Special Supervisory Unit Officer Giopumteneut) பிரிவுத் தனி அலுவலர் 
Supervisory Unit Officer 
Malaria Unit Officer 
Research Health Officer 
Nutrition Officer 
Health Educator 
Public Health Engineer 
Professor of Social and 
Presentive Medicine 

மேற்பார்வைப் பிரிவு அலுவலர் 

முறைக்காய்ச்சல் பிரிவு அலுவலர் 

உடல்நல ஆராய்ச்சி அலுவலர் 

ஊட்டச் சத்து அலுவலர் 

உடல்நலம் எடுத்துரைப்பவர் 

பொது உடல்நலப் பொறியாளர் 

பேராசிரியர் சமூக-நோய்த்தடுப்பு 

மருத்துவ இயல்



Special Officer (Maternal 
and Child Health) 
Librarian 

Health Education Training Officer 

Technical Officer 

Social Pshychologist 

Sub-Editor 

’ Auxiliary Nursee Midwife 

Cinema Operator 

Entomologist 

Entomological Assistant 

Epidemiologist 
Film Librarian-cum-Projectionist 
Craftsman 
Audio Visual Assistant 

Research Analyst 
Research Aide 

Mass Interviews 
Observers 
Chief Water Analyst 
Assistant Water Analyst 

Medical Biologist 
Government Analyst 

Sample Taker 
Sanitary Officer 
Health Officer 

Health Inspector 
Sanitary Inspector 
Home Science Assistant 
Surveillance Inspector 
Heaith Assistant 

Health Visitor 
Laboratory Technician 
Laboratory Assistant 
Public Health Nurse 
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தனி அலுவலர் (தாய்-சேய் நலம்) 

- நூலைர் 

உடல்நலம் எடுத்துஷரப்பவர்ப் பயிற்சி 

அலுவலர் ' 

தொழில் நுட்ப அலவலர் 

சமூக மனவியல் அறிஞர் 

துணைப்பதிப்பாசிரியர் 

தாய்மை மருத்துவத் துணைச் செவிலி 

-திரைப்படம் இயக்கி 

பூச்சி கயல் அறிஞர் 

உதவிப் பூச்சி இயல் அறிஞர் 

. கொள்ளைநோய் அறிஞர் 

படச்சுருள் நூலகர்-திரைப்படக் கருவி இயக்கி 

கைத்திறத் தொழிலாளர் 

ஒளி, ஒலிப்பட உதவியாளர் 

ஆராய்ச்சிப் பகுப்பு ஆய்வாளர் 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

பொதுமக்களை நேர் காண்பவர்கள் 

பார்வையாளர்கள் 

தலைமை நீர்ப் பகுப்பாய்வாளர் 

உதவி நீர்ப் பகுப்பாய்வாளர் 

மருத்துவ உயிரியலறிஞர் 

அரசுப் பகுப்பாய்வாளர் 

மாதீரி சேகரிப்பாளர் 

துப்புரவு அலுவலர் 
உடல்நல அலுவலர் 

உடல்நல ஆய்வாளர் 

துப்புரவு ஆய்வாளர் 

மனையியல் உதவியாளர் 

கடுங்கண்காணிப்பு ஆய்வாளர் 

உடல்நல உதவியாளர் 

உடல்நலப் பார்வையாளர் 

ஆய்வகத் தொழில் நுட்பர் 

ஆய்வக உதவியாளர் 

பொது உடல்நலப் பணிச் எசெவிலி
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GUT பணித் துறை 

(PUBLIC WORKS DEPARTMENT) 

Chief Engineer, Public Works semeemund: Qurglunentt, auimgiti 
Department பணித்துறை ் 

Chief Engineer (Buildings) தலைமைப் பொறியாளர் கட்டடம்) . 
Chief Engineer (Public Health தலைமைப் பொறியாளர் பொது உடல்நலப் 
Engineering and Municipal Works)  வாறியியல் நகராட்சிப் பணிகஸ்) 

Superintendenting தரா. கண்காணிப்புப் பொறியாளர் 

Sanitary Engineer உடல்நலப் பொறியாளர் 
Deputy ChiefEngineer (General) துணைத் தலைமைப் பொறியாளர் (ஆட்சி) 
டஓஷ் போலீ ப்ள (யி) துணைத்தலைமைப் பொறியாளர் கட்டடம்) 
Executive Engineer செயற்பொறியாளர் 

Municipal Engineer _. நகராட்சிப் பொறியாளர் 
Research Officer ஆராய்ச்சி அலுவலர் 

Research Assistant ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

தமிழ்நாடு சுப் பணியாளர் பொதுத் தொகுதி 

(TAMIL NADU GENERAL SERVICE) . 

Government Architect அரசுக் கட்டடக் கலைஞர் 

Assistant Government Architect அரசு உதவிக் கட்டடக் கலைஞர் 

P.A. to the Chief தகன... தலைமைப் பொறியாளரின் நேர்முக 

உதவியாளர் 

Administrative Assistant ஆட்சி உதவியாளர் 
Labour Officer தொழிலாளர் அலுவலர்



தமிழ்நாடு எபாறியியல் சார்நிலைப் 

பணியாளர் தொகுதி 

(TAMIL NADU ENGINEERING SUBORDINATE 

SERVICE) 
Junior Engineer — Berfemets aunpiunent 
Supervisor மேற்பார்வையாளர் 
Overseer பணிப் பார்வையாளர் 

Chief Head Draftman 

Head Draftman 
Draftman 
Clerk Draftman 

Tracere 
Blue Print Operator 
Building Maistries 
General Foreman P.W.D. 
Foreman, P.W.D. 

Storekeeper 
Mechanical Driver 
Timekeepr, P.W.D. 
Dam Superintendent 
Assistant Dam Superintendent 
Slice Superintendent 
Lock and Wharf Superintendent 
Irrigation Conservancy subordinate 
Telephone Gumasthas 
Superintendent, Marina Gardens 
‘Foreman, Marina Gardens 

Boring Mechanic 
Technical Assistant, Experimental 

Filter Station, Kilpauk 
Mechanic and Filter Operator 
Assistant Mechanic . 
Turn Cock © 

Radio Supervisor 

Mechanic , 

முதன்மைத் தலைமை வரைவாளர் 

தலைமை வரைவாளர் 

வ்ஸரவாளர் © 

எழுத்தர் வரைவாளர் 

வரைபட நகல் எடுப்பவர் 
நீலவரைபட அச்சு இயக்கி 

கட்டட மேலாளர்கள் 

பொது முதலாள் (பொ..ப.து.) 

முதலாள் போ.ப.து.) 

் பண்டகச் சார்பாளர் 

கயந்தீரம் ஓட்டுநர் 

நேரம் குறிப்பவர் பா.ப.து.) 

அணைக் கண்காணிப்பாளர் 

உதவி அனைசக் கண்காணிப்பாளர் 

மதகுக் கண்காணிப்பாளர் 

நீர்ப்பூட்டு சரக்குத் துறைக் கண்களிப்பாளர் 

் பாசனப் பாதுகாப்புப் பணியாளர். 

தொலைபேசி எழுத்தர் 

கண்காணிப்பாளர், கடற்கரைப் பூங்கா 

முதலாள். கடற்கரைப் பூங்கா 

துளையீடும் பழுதுபார்ப்பவர் 

தொழில்நட்ப உதவியாளர், சோதனை 

நீர்வடிகட்டல் நீலையம். கீழ்ப்பாக்கம். 

இயந்திரப் பழுதுபார்ப்பவர், நீர் வடிகட்ட 

இயக்குபவர் 

உதவி கியந்தீரம் பழுதுபார்ப்பவர் 

குழாய்த் திறப்புப் பணியாள் 

இயந்திரம் பழுதுபார்ப்பவர்
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பாசனம் 

(IRRIGATION) 

Chief Engineer (Irrigation), 

Superintending Engineer (Designs) 

Superintending Engineer 
(Irrigation Planning Circle) 
Deputy Chief Engineer (Irrigation) 

Deputy Chief Engineer 

(Irrigation and Designs) 
Executive Engieer, Irrigation 
Research Division 
General Superintendent, 
Public Works Workshops 
Assistant Engineer 
Sub Divisional Officer 
Officer-in-charge of 
Technical Section 

Chief Head Draughtsman 
. Administration Assistant 
Executive Engineer 
Assistant Enginer 
Junior Engineer / Supervisor 
Tracer 
Storekeeper 
Senior Research Assistant 
Junior Research Assistant 
Senior Laboratory Assistant 
Chemistry Assistant 
Laboratory Assistant 
Science Assistant (Chemistry) 
Science Assistant (Physicist) 
Science Assistant (Geologist) 
Artisan 
Laboratory Attendent 
Laboratory Attender 

தலைமைப் பொறியாளர் பாசனம்) 

கண்காணிப்புப் பொறியாளர் வரவமைய்பு 
கண்காணிப்புப் பொறியாளர் 

(நீர்ப்பாசனத் தீட்டவட்டம்) 

_ துணைத் தலைமைப் பொறியாளர் (ஈாசனம்) 
. துணைத் தலைமைப் பொறியாளர் 

(பாசனமும் வடிவமைப்பும்) 

செயற் எபாறியாளர், பாசன ஆராய்ச்சிப் 

பகுதி 
பொதுக் கண்காணிப்பாளர், பொதுப் மகனாய் 

- பட்டறை 

உதவிப் பொறியாளர் 

உட்கோட்ட அலுவலகம் 

தொழில் நுட்பப் பிரிவு: அலுவலர் 

முதன்மைத் தலைமை வரைவாளர் 
ஆட்சி உதவியாளர் : 

செயற் பொறியாளர் 
உதவிப் பொறியாளர் 
௦ anes j மேற்பார் 

வரைபட நகல் எடுப்பவர் 

பண்டகக் காப்பாளர் ' 

முதுநிலை ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 
இளநிலை ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 
முதுநிலை ஆய்வக உதவியாளர் 
கரசாயன உதவியாளர், வேதியல் உதவியாளர் 
ஆய்வாக உதவியாளர் 

அறிவியல் உதவியாளர் (வேதியியல்) 
அறிவியல் உதவியாளர் (பெளதீகம்) 

அறிவியல் உதவியாளர் பு வியமைப்பியல்) 
கைவினைஞர் 

ஆய்வகப் பணியாளர் 

ஆய்வகப் பணியாள்



Divisional Accountant 

Clerk-cum-Typist 

Record Attender 

Assistant Engineer (Designs) 

Junior Engineer (Designs) 

Deaftsmman (Special Grade) 

Madras Engineering Service 

Madras Engineering 

Subordinate Service 

Madras Ministerial Service 
Madras General Subordinate 
Service 

Madras Last Grade Service 
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கோட்டக் கணக்காளர் 

எழுத்தர் - தட்டச்சர் 

பதீவருப் பணியாள் 

உதவிப் பொறியாளர் (வடிவமைப்ப) 

இளநிலைப் பொறியாளர் (வடிவமைப்பு) 

வரைவாளர் (சிறப்பு நீலை) 

தமிழ்நாடு அரசுப் பொறியியல் 

பணியாளர் தொகுதீ 

தமிழ்நாடு அரசுப் பொறியியல் சார்றீலைப் 

பணியாளர் தொகுதி 

தமிழ்நாடு அலுவலகப் பணியாளர் தொகுதி 

தமிஸ்நாடு பொதுச் சார்நீலைப் 

பணியாளர் தொகுதி , 

தமிழ்நாடு கடைநீலைப் பணியாளர் வாக 

Executive Engineer (Research) osu aunglwrent epmiséd) 

Assistant Engineer (Research) 
Research Officer 

Assistant Research Officer 
Junior Engineer Research 

Supervisor 

Electrician 
Sweeper-cum-watchman 

உதனிப் பொறியாளர் (ஆராய்ச்சி) 

ஆராய்ச்சி அலுவலர் 

உதவி ஆராய்ச்சி அலுவலர் 

இளநிலை ஆராய்ச்சிப் பொறியாளர் 

மேற்பார்வையாளர் 

மின்வினைஞர் 

பெருக்கும் காவற்காரர் 

ஊரக வளர்ச்சித் துறை 

(RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT) 

Director of Rural Development 
Joint Director of Rural Development 

Deputy Director of Rural 

Development (Social Welfare) 
Deputy Director of Rural 
Development (Establishment) 

Deputy Director of Rural 
Development (Training) 

ஊரக வளர்ச்சி இயக்குநர் 

ஊரக வளர்ச்சி இணை கியக்குநர் 

ஊரக வளர்ச்சித் துணை கீயக்குநர் 

(சமூக நலன்) 

ஊரக வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் 

பணியமைப்பு) 

ஊரக வளர்ச்சித் துணை கியக்குநர் 

பயிற்சி]
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Deputy Director of Rural ஊரக வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் 
Development (Rural Manpower) (2e76 wets #68) 

Personal Assistant to the Director ஊரக வளர்ச்சி இயக்குநரின் நேர்முக 
of Rural Development உதவியாளர் 

Additional Personal Assistant tothe 27a suemiéA Sudeep கூடுதல் 

Director of Rural Development Gprups உதவியாளர் 

Public Relations Officer: பொதுமக்கள் தொடர்பு அலுவலர் 

Assistant Public Relations Officer பொதுமக்கள் தொடர்பு உதவி அலுவலர் 

Chief Accounts Officer தலைமை கணக்கு அலுவலர் 

Senior Accounts Officer முதுநிலைக் கணக்கு அலுவலர் 

Junior Accounts Officer இளநிலைக் கணக்கு அலுவலர் 

[22821910௦1 01110௪ (கோர௦்ஜர6) ஊராட்சி விரிவாக்க அலுவலர் - 
Extension Officer (Education) கல்வி விரிவாக்க அலுவலர் 
Gramasevak ஊர்நலச் சேவகர் 

Principal ) முதல்வர் 

Vice-Principal - துணை முதல்வர் 

Instructor in Agriculture வேளாண்மை ஆசிரியர் 

Farm Supervisor பண்ணை மேற்பார்வையாளர் 
Lecturer in Agriculture வேளாண்மை விரிவுரையாளர் 
Instructor in Animal Husbandry கால்நடைப் பறாமரிப்பு அறிவுரையாளர் 

instructor in Co-operation கூட்டுறவு அறிவுரையாளர் 
Instructor in Public Health பொது உடல்நல அறிவுரையாளர் 
Instructor in Khadi and 
Village Industries கதர் கிராமத் தொழில் பயிற்சி ஆசிரியர் 
Instructor in Social Education sepad sdat uuI>A SiMajsoownenit 
Chief Instructor தலைமை அறிவுரையாளர் 
Training Officer டு பயிற்சி அலுவலர் 
Assistant Instructor உதவி அறிவுரையாளர் 
Personal 4851812110 1 (001160100 மாவட்ட ஆட்சியாளரின் நேர்முக 
(Panchayat Development) உதவியாளர் னராட்சி வளர்ச்சி). 
Block Development Officer-cum வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், ஊராட்சி 
Panchayat Unior Commissioner ஒன்றிய ஆணையர் 
Divisional Panchayat Officer கோட்ட ஊராட்சி அலுவலர் 
Additional Panchayat Officer ஊராட்சிக் கூடுதல் அலுவலர் 
Health Assistant உடல் நல உதவியாளர் 
Maternity Assistant மகப்பேறு உதவியாளர்
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Rural Medical Practitioner ஊரக மருத்துவர் 

1554௦1 0101௦ (0-00௨21101) கூட்டுறவு விரிவாக்க அலுவலர் 

Extension officer of Town Panchayat பேரூராட்சி விரிவாக்க அலுவலர் 

Extension Officer (Industries) @grpid) aiiflanés Sigyeucoit 

- Chief Radio Officer வானனொலித் தலைமை அனுவலர் 

Regional Radio Officer . வட்டார வானொலி அலுவலர் 

Radio Supervisor வானொலி மேற்பார்வையாளர் 

Social Welfare Worker சுமூக நல ஊழியர் 

Project Nutrition Officer ஊட்டச் சத்துத் திட்ட அலுவலர் 

Project Poultry Officer ~ கோழிப் பண்ணைத் திட்ட அலுவலர் 

Assistant Editor துணைப் பதிப்பாசிரியர் | 

Sub-Editor உதவிப் பதிப்பாசிரியர் 

. ]ர்ஹத/க40 மொழி பெயர்ப்பாளர் 

Mukhya Sevika முதன்மைச் சேவகி 

Grama Sevika ஊர்நலச் சேவகி 

Extension Officer (Agriculture) Gevennairenw sfifieunés Sigieuet 

Extension Officer (Animal Husbandry) கால்நடைப் பராமரிப்பு விரிவாக்க அலுவலர் 

Compost Development Inspector née a0 QUGSEE Spiounentt 

Minor Irrigation Overseer சிறு பாசனப் பணிப் பார்வையாளர் 

Agriculture Fieldman Geuernesreans sert) Liewflusrelr 

Spain usais FIO 
(REGISTRATION DEPARTMENT) 

Inspector-General of Registration ஆவணப் பதிவுத் துறைத் தலைவர் 

Registrar of Firm _ - வணிக நிறுவனப் பதிவாளர் 
Registrar General of Birth, பிறப்பு, கிறப்பு, திருமணத் தலைமைப் 

Death and Marriages பதிவாளர் 

Inspector of Registration Offices @peuesnt usay Sigine® ஆவ்வாளா 
District Registrar மாவட்ட பதிவாளர் 
Sub-Registrar  - சார் பதிவாளர் 
Chit Registrar சீட்டு நீதிப் பதிவாளர் 
Chit Auditor . சீட்டு நீதித் தணிக்கையாளர் 

பிரிவு எழுத்தர் (சிற்றழுத்தர்) 

நீர் இறைப்பவர் 
Section Writer 

Pumping Man
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Director of Chits 8G நீதிகள் இயக்குநர் 
Inspection Officer, Chits சீட்டூ நீதீகள் ஆய்வு அலுவலர் 

Copyist . படி எழுதுவோர் 

மாநிலப் போக்குவரத்து அதிகாரி 

(STATE TRANSPORT AUTHORITY) 

Transport Commissioner போக்குவரத்து ஆணையர் 

Secretary to the Transport  போக்குவரத்து ஆணையரின் செயலாளரும் 

Regional Transport Officer வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலர் 

Regional Transport Authority aint Gunéeansg அதிகாரி 

Motor Vehicles Inspector இயக்கூர்தி ஆய்வாளர் 

951818 110407 76ம் 110௦௦0  இயக்கூர்தி உதவி ஆய்வாளர் 

Senior Accounts Officer . முதுநிலைக் கணக்கு அலுவலர் * 
Junior Accounts Officer இளநீலைக் கணக்கு அலுவலர் 

தமிழ்நாட அரசுப் போக்குவரத்துத் துறை 
(TAMIL NADU STATE TRANSPORT DEPARTMENT) 

Director இயக்குநர் 
Joint Director இணை இயக்குநர் 
Chief Engineer தலைமைப் பொறியாளர் 

. SuperintendingEngineer(Mechanical) கண்காணிப்புப் பொறியாளர் (இயந்திரம்) 
Works Manager பணி மேலாளர் 
Executive Engineer (Civil) செயல் பொறியாளர் 
Secretary செயலாளர் 

Personal Assistant to the Director இயக்குநரின் நேர்முக உதவியாளர் 
Assistant Engineer (Civil), உதவிப் பொறியாளர் (கட்டிடம்), 
Head-quarters தலைமையிடம் 
Assistant Engineer (Civil), உதவிப் பொறியாளர் (கட்டிடம்), திருச்சி, 
Assistant ர ஜர௦ (460210 வ1) உதவிப் பொறியாளர் (இயந்திரம்) 
Personal Assistant to the தலைமைப் பொறியாளரின் நேர்முக 
Chief Engineer உதவியாளர்
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Purchase Officer கொள்முதல் அலுவலர் 

Stores Officer பண்டக அலுவலர் 

‘Workshop Engineer _ பட்டறைப் பொறியாளர் 

Legal Adviser சட்ட அறிவுரையாளர்: சட்ட ஆலோசகர் 

Labour Welfare. Officer தொழிலாளர் நல அலுவலர் 

£ய்116 18௦1௧11015 011102 . பொதுமக்கள் தொடர்பு அலுவலர் 

ஒரம் ,%000யா19 0101௦2 (சேர்) முதுநிலைக் கணக்கு அலுவலர் (தலைமை 

Senior Accounts Officer (Audit) apgyfenos கணக்கு அலுவலர் ௫ணிக்கை) 

“Senior Accounts 011122 (91115) முதுநிலைக் கணக்கு அலுவலர் டட்டகஸ்) 
1/1201௦21 017௦ன, ஜோரி 0௭௦1 மருத்துவ அலுவலர், மையப்பணிமனைகள் 

Additional Medical Officer, கூடுதல் மருத்துவ அலுவலர் 
Depots Superintendent, தெற்குப் பணிமனைக் கண்காணிப்பாளர் 

Central (South) (மையப் பிரிவு) 
Depots Superintendent, . வடக்குப் பணிமனைக் கண்காணிப்பாளர் 

Central (North) (மையப் பிரிஷி 
Depot Superintendent, Adyar, uccsttirenené sedmaneoofiiunemt, 
Ayanavaram, Vadapalani அடையாறு, அயனாவரம், வடபழனி 

Traffic Superintendent, போக்குவரத்துக் கண்காணிப்பாளர் 

City (Sopth) சென்னை மாநகரம் (தெற்கு) 

Traffic Superintendent, போக்குவரத்துக் கண்காணிப்பாளர் 
Cith (North) சென்னை மாநகரம் (வடக்கு) 
Traffic Superintendent போக்குவரத்து கண்காணிப்பாளர் 

(Express) விரைவு வண்டி) 
Deistrict Transportation மாவட்டப் போக்குவரத்துக் கண்காணிப் 
Superintendent, 8காருவிவராகா! பாளர் கன்னியாகுமரிப்பிரிவு, 

Branch, Nagercoil நாகர் கோவில் 

Senior Accounts Officer, +. முதுநிலைக் கணக்கு அலுவலர். 

Kanyakumari Branch, Nagerooil acratuinguorfits artey, நாகர்கோவில் 

Medical Officer, Kanyakumari, மருத்துவ அலுவலர், கன்னியாகுமரிப் 

Branch, Nagercoil ் ia) நாகர்கோவின், 

எழுதுபொருள் அச்சுத் துை 

(STATIONARY AND PRINTING pEPARTM
ENT) 

ண்ணி Stationery and Printing eepgioundser 166s GOS இயக்குநர் 

Works Manager பணி மேலாளர் னர் 

Senior Deputy Works Manager முதுநிலைத் துணைப் பணி மேல
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Junior Deputy Works Manager 
Assistant Works Manager 

Electrical and Mechanical Engineer 
Stock Verification Officer 

Labour Welfare Officer 
Assistant Director Stationery 

Deputy Director of Printing 
Administration Assistant _ 
Medical Officer 

Senior Accounts Officer 

Stock Taking Officer 

இளநிலைத் துணைப் பணரி மேலாளர்” 

உதவிப் பலி மேலாளர் 

_ மின் இயந்திரப் பொறியாளர் 

-இருப்புச் சரிபார்க்கும் அலுவலர் 

தொழிலாளர் நல அலுவலர் 

எழுதுபொருள் உதவி இயக்குநர் 

அச்சுத் துறைத் துணை இயக்குநர் 

ஆட்சி உதவியாளர் 

முதுநீலைக் கணக்கு அலுவலர் 

சரக்கு இருப்பு எடுக்கும் அலுவலர். இருப்புக் 
கணக்கெடுக்கும் giant



= 

தாரை பப்னிகேஷன்ஸ் (8) லீட்... 
41-8, aL சிட்கோ இண்டஸ்டிரியல் எஸ்டேட், 
ஒளு சென்னை - 600 098. 

௯ : 26251968, 26359906 2 Code No. 7275 ௬5.75  


	Copy_of_1411_Page_002
	Copy_of_1411_Page_004
	Copy_of_1411_Page_005
	Copy_of_1411_Page_006
	Copy_of_1411_Page_007
	Copy_of_1411_Page_008
	Copy_of_1411_Page_009
	Copy_of_1411_Page_010
	Copy_of_1411_Page_011
	Copy_of_1411_Page_012
	Copy_of_1411_Page_013
	Copy_of_1411_Page_014
	Copy_of_1411_Page_015
	Copy_of_1411_Page_016
	Copy_of_1411_Page_017
	Copy_of_1411_Page_018
	Copy_of_1411_Page_019
	Copy_of_1411_Page_020
	Copy_of_1411_Page_021
	Copy_of_1411_Page_022
	Copy_of_1411_Page_023
	Copy_of_1411_Page_024
	Copy_of_1411_Page_025
	Copy_of_1411_Page_026
	Copy_of_1411_Page_027
	Copy_of_1411_Page_028
	Copy_of_1411_Page_029
	Copy_of_1411_Page_030
	Copy_of_1411_Page_031
	Copy_of_1411_Page_032
	Copy_of_1411_Page_033
	Copy_of_1411_Page_034
	Copy_of_1411_Page_035
	Copy_of_1411_Page_036
	Copy_of_1411_Page_037
	Copy_of_1411_Page_038
	Copy_of_1411_Page_039
	Copy_of_1411_Page_040
	Copy_of_1411_Page_041
	Copy_of_1411_Page_042
	Copy_of_1411_Page_043
	Copy_of_1411_Page_044
	Copy_of_1411_Page_045
	Copy_of_1411_Page_046
	Copy_of_1411_Page_047
	Copy_of_1411_Page_048
	Copy_of_1411_Page_049
	Copy_of_1411_Page_050
	Copy_of_1411_Page_051
	Copy_of_1411_Page_052
	Copy_of_1411_Page_053
	Copy_of_1411_Page_054
	Copy_of_1411_Page_055
	Copy_of_1411_Page_056
	Copy_of_1411_Page_057
	Copy_of_1411_Page_058
	Copy_of_1411_Page_059
	Copy_of_1411_Page_060
	Copy_of_1411_Page_061
	Copy_of_1411_Page_062
	Copy_of_1411_Page_063
	Copy_of_1411_Page_064
	Copy_of_1411_Page_065
	Copy_of_1411_Page_066
	Copy_of_1411_Page_067
	Copy_of_1411_Page_068
	Copy_of_1411_Page_069
	Copy_of_1411_Page_070
	Copy_of_1411_Page_071
	Copy_of_1411_Page_072
	Copy_of_1411_Page_073
	Copy_of_1411_Page_074
	Copy_of_1411_Page_075
	Copy_of_1411_Page_076
	Copy_of_1411_Page_077
	Copy_of_1411_Page_078
	Copy_of_1411_Page_079
	Copy_of_1411_Page_080
	Copy_of_1411_Page_081
	Copy_of_1411_Page_082
	Copy_of_1411_Page_083
	Copy_of_1411_Page_084
	Copy_of_1411_Page_085
	Copy_of_1411_Page_086
	Copy_of_1411_Page_087
	Copy_of_1411_Page_088
	Copy_of_1411_Page_089
	Copy_of_1411_Page_090
	Copy_of_1411_Page_091
	Copy_of_1411_Page_092
	Copy_of_1411_Page_093
	Copy_of_1411_Page_094
	Copy_of_1411_Page_095
	Copy_of_1411_Page_096
	Copy_of_1411_Page_097
	Copy_of_1411_Page_098
	Copy_of_1411_Page_099
	Copy_of_1411_Page_100
	Copy_of_1411_Page_101
	Copy_of_1411_Page_102
	Copy_of_1411_Page_103
	Copy_of_1411_Page_104
	Copy_of_1411_Page_105
	Copy_of_1411_Page_106
	Copy_of_1411_Page_107
	Copy_of_1411_Page_108
	Copy_of_1411_Page_109
	Copy_of_1411_Page_110
	Copy_of_1411_Page_111
	Copy_of_1411_Page_112
	Copy_of_1411_Page_113
	Copy_of_1411_Page_114
	Copy_of_1411_Page_115
	Copy_of_1411_Page_116
	Copy_of_1411_Page_117
	Copy_of_1411_Page_118
	Copy_of_1411_Page_119
	Copy_of_1411_Page_120
	Copy_of_1411_Page_121
	Copy_of_1411_Page_122
	Copy_of_1411_Page_123
	Copy_of_1411_Page_124
	Copy_of_1411_Page_125
	Copy_of_1411_Page_126
	Copy_of_1411_Page_127
	Copy_of_1411_Page_128
	Copy_of_1411_Page_129
	Copy_of_1411_Page_130
	Copy_of_1411_Page_131
	Copy_of_1411_Page_132
	Copy_of_1411_Page_133
	Copy_of_1411_Page_134
	Copy_of_1411_Page_135
	Copy_of_1411_Page_136
	Copy_of_1411_Page_137
	Copy_of_1411_Page_138
	Copy_of_1411_Page_139
	Copy_of_1411_Page_140
	Copy_of_1411_Page_141
	Copy_of_1411_Page_142
	Copy_of_1411_Page_143
	Copy_of_1411_Page_144
	Copy_of_1411_Page_145
	Copy_of_1411_Page_146
	Copy_of_1411_Page_147
	Copy_of_1411_Page_148
	Copy_of_1411_Page_149
	Copy_of_1411_Page_150
	Copy_of_1411_Page_151
	Copy_of_1411_Page_152
	Copy_of_1411_Page_153
	Copy_of_1411_Page_154
	Copy_of_1411_Page_155
	Copy_of_1411_Page_156
	Copy_of_1411_Page_157
	Copy_of_1411_Page_158
	Copy_of_1411_Page_159
	Copy_of_1411_Page_160
	Copy_of_1411_Page_161
	Copy_of_1411_Page_162
	Copy_of_1411_Page_163
	Copy_of_1411_Page_164
	Copy_of_1411_Page_165
	Copy_of_1411_Page_166
	Copy_of_1411_Page_167
	Copy_of_1411_Page_168
	Copy_of_1411_Page_169
	Copy_of_1411_Page_170
	Copy_of_1411_Page_171
	Copy_of_1411_Page_172
	Copy_of_1411_Page_173
	Copy_of_1411_Page_174
	Copy_of_1411_Page_175
	Copy_of_1411_Page_176
	Copy_of_1411_Page_177
	Copy_of_1411_Page_178
	Copy_of_1411_Page_179
	Copy_of_1411_Page_181

