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प्रसताविा

वजै्ाननक तथा तकनीकी िब्ावली आ्योग की सथापना राषट्रपनत 
जी के अप्रलै 1960 के आ्ेि के अनुसार अकततूबर 1961 को की गई 
थी। आ्योग का मुख्य उद ्े््य दहं् ी तथा अन्य आधुननक भारती्य 
भाषाओ ंमें एकरूप तकनीकी िब्ावली का ननमामाण तथा ववकास करना 
है। िब्ावली के क्ेत् में ्यह एक राषट्री्य महतव की संसथा है तथा इसे 
सभी ववष्यों (ववधध को छौडकर) के तकनीकी िब्ों को मानकीकृत करने 
की अधधकाररता प्रापत है। 

आ्योग सभी भारती्य भाषाओं में तकनीकी िब्ावली का ननमामाण, 
ववकास, और अनुमो्न करता है। आ्योग का एक उद ्े््य ्यह भी है कक 
सभी भारती्य भाषाओ ंमें तकनीकी िब्ावली में एकरूपता सुननश््चत 
की जाए। इस की पतूनत मा हेतु आ्योग ववशभनन ववष्यों में राषट्री्य तकनीकी 
िब्ावली का ननमामाण करेगा शजस में एक अगें्जी िब् के शलए सभी 
भारती्य भाषाओ ंमें अलग-अलग प्यामा्य द्ए जाएँगे। इस प्रकार के का्यमा 
से भारत के संववधान की आठवीं अनुसतू्ची में उललेखखत सभी भारती्य 
भाषाओ ंके ववष्यवार प्यामा्य ऐसी िब्ावली में पाठक को एक ही सथान 
पर उपलबध हो सकें गे।

इस संबंध में ्यह आव््यक समझा ग्या कक भारती्य भाषाओ ं
में मतूलभतूत प्रिासननक िब्ावली नाम से एक िृंखलाबद ध पुसतकों का 
ननमामाण और प्रकािन कक्या जाए। इस िृंखला में भारत के संववधान की 
आठवीं अनुसतू्ची में उललेखखत सभी भारती्य भाषाओ ंमें पुसतकें  प्रकाशित 
कराने की ्योजना है। ्योजना के अतंगमात प्रत्ेयक भाषा के शलए एक 
पुसतक त्ैयार कराई जाएगी शजस में अगें्जी के तकनीकी िब् के शलए 
उस भारती्य भाषा में प्यामा्य द्ए जाएँगे।

प्रसतुत िब्ावली में लगभग 4700 अगें्जी प्रववशषटि्याँ हैं शजन 
के शलए भारती्य भाषाओ ंमें प्यामाय़ द्ए गए हैं ्यद्यवप इस िब्ावली का 
सवरूप छोटिा है तथावप इससे भावी िब्ावली का मागमा प्रिसत होता है 
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शजसे भववष्य में आ्योग दवारा प्रसतुत कक्या जाएगा। इस से अन्य ववष्यों 
की िब्ावशल्यों के शलए असीशमत संभावनाओ ंके नए आ्याम खुल गए 
हैं। ्यह िब्ावली उन हजारों कममा्चारर्यों की जरूरतों को पतूरा करेगी जो 
्ेि में राज्य-सतर ्या शजला-सतर पर का्यमा कर रहे हैं।

्यह पहले ही कहा जा ्चुका है कक भारती्य भाषाओ ंमें मतूलभतूत 
प्रिासननक िब्ावली का िृंखलाबद ध ननमामाण एवं प्रकािन आ्योग का 
प्रथम प्र्यास है तथा इसे ्यथासंभव ्ोष-रदहत रखने का प्र्यास कक्या 
ग्या है। प्रसतुत भाषा के प्र्योकताओं एवं पाठकों से अनुरोध है कक वे इस 
के संबंध में अपने उप्योगी सुझाव भेजें ताकक भववष्य में इस पुसतक में 
सुधार कक्या जा सके। ऐसे सुझाव आ्योग द वारा सवीकार ककए जाएँगे।   

मैं उन सभी ववदवानों, ववष्य-वविषेज्ों, एवं भाषावव्ों के प्रनत 
हाद म्ाक आभार व्यकत करता हतू ँ शजनहोंने इस का्यमा को पतूरा करने के शलए 
अपनी वविषेज्ता का लाभ आ्योग को उपलबध करा्या। 

भारती्य भाषाओ ंमें मतूलभतूत प्रिासननक िब्ावली का िृंखलाबद्ध 
प्रकािन कराने के शलए मैं श्ी महेनद्र कुमार भारल के प्रनत आभार व्यकत 
करता हतू ँ शजनहोंने इस का्यमा को पतूरा करने के शलए कुिलतापतूवमाक उतकृषटि 
पहल की।

नई द्लली (प्रो. करे शरी लाल वमा्ग)
              अध्यक्

मतूलभतूत प्रिासननक िब्ावली (अगें्जी-तशमल)
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संपा्कीय
आ्योग ने प्रापत अधध्ेि के अनुसार ववशभनन ववष्यों की तकनीकी 

िब्ावली का ननमामाण, अखखल भारती्य िब्ावली पररभाषा-कोिों, 
्च्यननकाओं, पाठमालाओ ंतथा वव्वववद्याल्य सतर की दहं् ी तथा अन्य 
भारती्य भाषाओं की पुसतकों के ननमामाण-संबंधी प्र्यास ककए हैं।

आ्योग के का्ययों के संबंध में शिक्ावव्ों, भाषावव्ों तथा ववद वानों की 
्यह धारणा है कक सभी भारती्य भाषाओ ंके तकनीकी िब्ों में एकरूपता 
अव््य होनी ्चादहए ताकक अतंर-भाषा्यी सम्पे्रषण में सुववधा रहे। इसी 
पररपे्रक््य में आ्योग दवारा भारती्य भाषाओ ं में मतूलभतूत प्रिासननक 
िब्ावली का िृंखलाबद ध प्रकािन कराने की िुरुआत की गई है। इस 
्योजना के अतंगमात भारत के संववधान की आठवीं अनुसतू्ची में उललेखखत 
सभी भारती्य भाषाओ ंमें पुसतकें  प्रकाशित कराने की ्योजना है। 

इस िब्ावली का मखु्य उद ्े््य ववशभनन भाषाओ ं के उपलबध 
तकनीकी िब्ों के प्यामा्यों को इकट्ा करना है ताकक ्यह ववद्त हो सके कक 
अधधकांि भारती्य भाषाओँ िब् ननमामाण के के्त् में पहले से ही समदृ्ध हैं। 

हमारे ्ेि का प्रिासननक गठन तथा का्यामातमक प्रणाली इस प्रकार 
की है शजसमें अखखल भारती्य सेवाओ ंके अधधकारर्यों का एक राज्य से 
्तूसरे में सथानांतरण होता रहता है। ऐसी पररशसथनत्यों में उनहें अचछे 
प्रिासन के शलए राज्य की भाषा में उपलबध प्रिासननक िब्ावली का 
पतूरा ज्ान होना परम आव््यक है। वे इसका प्र्योग करके अचछा प्रिासन 
्े सकत ेहैं तथा जनता के साथ उप्योगी अन्योन्यकरि्या सरलता से कर 
सकेगें। 

आ्योग ने प्रारंभ में भारती्य भाषाओ ंमें मतूलभतूत प्रिासननक िब्ावली 
का िृंखलाबद ध प्रकािन कराने की िुरुआत की है। ्यह अपने ककसम 
की पहली िब्ावली है शजसे “भारती्य भाषाओ ंमें मतूलभतूत प्रिासननक 
िब्ावली” के नाम से प्रकाशित कक्या जा रहा है। उसके बा् अन्य ववष्यों 
पर सभी भारती्य भाषाओं में राषट्री्य िब्ावशल्याँ तै्यार की जाएंगी। 

इस िब्ावली में अगें्जी की लगभग 4700 प्रववशषटि्यां हैं शजनमें 
प्रत्ेयक िब् के शलए भाषा वविषे में प्रिासननक प्यामा्य द्ए गए हैं। 
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्यद्यवप प्रसतुत संसकरण एक लघु संसकरण है तथावप इसमें ऐसे बहृत ्
संसकरण के शलए मं्च त्ैयार कर द््या है शजसे आ्योग द वारा भववष्य 
में तै्यार कक्या जाएगा। इस िब्ावली को उन िब्ावशल्यों का अग््तु 
समझा जाना ्चादहए शजनहें इसके बा् आ्योग द वारा प्रकाशित कक्या 
जाएगा।

इस िब्ावली का का्यमा ववष्य-वविषेज्ों, ववद वानों तथा भाषावव्ों 
द वारा करवा्या ग्या है। प्रारंभ में सीशमत प्रनत्यां मुदद्रत कराई जा रही 
हैं। प्र्योकताओ ंसे सुझाव प्रापत होने बा् ही इस िब्ावली का संिोधधत 
और पररवधधमात संसकरण तै्यार कक्या जा सकेगा। अतः प्र्योकताओं से 
अनुरोध है कक इस िब्ावली में सुधार एवं पररवतमान करने के शलए अपने 
ताककमा क सुझाव िब्ावली के संपा्क को भेजें ताकक उनके आधार, पर 
जहाँ तक संभव हो सके िब्ावली के अगले संसकरण में सुधार पररवतमान 
ककए जा सकें । 

 मैं ्योजना में सशम्मशलत उन ववष्य-वविषेज्ों एवं भाषा-वव्ों 
के प्रनत हाद म्ाक आभार व्यकत करता हतूं शजनहोंने इस का्यमा में अपना 
्योग्ान आ्योग को द््या। मैं डॉ. िाहजा् अहम् असंारी, स.व.ैअ. तथा 
श्ीमती ्चकप्रम बबनो्नी ्ेवी स.व.ैअ. को साधुवा् ्ेना ्चाहतूंगा शजनहोंने 
इस ्योजना के करि्यानव्यन के महतवपतूणमा ्योग्ान द््या। मैं श्ी ज्यशसहं 
रावत, स.व.ैअ., श्ी प्र्ीप कुमार, स.व.ैअ. तथा श्ी िलेैनद्र शसहं, स.व.ैअ. 
की भी वविषे रूप से प्रिंसा करता हतू ँ शजनहोंने इस ्योजना को सफल 
बनाने के शलए कदठन पररश्म कक्या। 

मैं पतूवमा अध्यक् प्रो. के. बबज्य कुमार के प्रनत भी अपना आभार 
प्रकटि करता हतू ँ शजनहोंने आठवीं अनुरू्ची में वखणमात सभी भाषाओ ंमें एक 
साथ का्यमा प्रारंभ कराकर व.ैत.ि. आ्योग को नतूतन द्िा प्र्ान करने में 
महतवपतूणमा भतूशमका ननभाई।

मैं अध्यक् महो््य के प्रनत भी हाद म्ाक आभार व्यकत करता हतू ँ 
शजनहोंने पतूणमा अका्शमक एवं प्रिासननक ्योग्यता के साथ राषट्री्य महतव 
के इस का्यमा को पतूरा करने की शजम्मे्ारी मुझ ेसौंपी। 
नई द्लली महरेन्द्र कुमार भारल
     संपा्क

मतूलभतूत प्रिासननक िब्ावली (अगें्जी-तशमल)
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वजै्ानिक तथा तकिीकी शब्ावली आयोर दवारा सवीकृत 
शब्ावली निमा्गण करे  मसद धांत

1. अतंरराषट्री्य िब्ों को ्यथासंभव उनके प्र्चशलत अगें्जी रूपों में ही 
अपनाना ्चादहए और दहं् ी व अन्य भारती्य भाषाओ ंकी प्रकृनत के 
अनुसार ही उनका शलप्यंतरण करना ्चादहए। अतंरराषट्री्य िब्ावली 
के अतंगमात ननम्नशलखखत उ्ाहरण द्ए जा सकत ेहैं:

(क) ततवों और ्यौधगकों के नाम, जसेै - हाइड्ोजन, काबमानडाइआकसाइड, 
आद्।

(ख) तौल और माप की इकाइ्याँ और भौनतक पररमाण की इकाइ्याँ, 
जसेै - डाइन, कैलॉरी, ऐशम्प्यर, आद्।

(ग) ऐसे िब् जो व्यशकत्यों के नाम पर बनाए गए हैं, जसेै - 
माकसमावा् (कालमा माकसमा), बे्ल (बे्ल), बा्यकॅाटि (कैपटेिन बॉ्यकाटि), 
धगलोदटिन (डॉ. धगलोदटिन) गेरीमैंडर (शम. गेरी) एशम्प्यर (शम. 
एशम्प्यर फारेनहाइटि तापरिम (शम. फारेनहाइटि आद्)।

(घ) वनसपनत ववज्ान, प्राखणववज्ान, भतूववज्ान आद् की दववप्ी 
नामावली।

(ड.) शसथरांक, जसेै - π, g आद्

(्च) ऐसे अन्य िब् शजनका आमतौर पर सारे संसार में व्यवहार हो 
रहा है, जसेै- रेडड्यो, पेट्रोल, रेडार, इलेकट्रान, प्रोटिॉन, न्यतूट्रान, 
आद्।

(छ) गखणत और ववज्ान की अन्य िाखाओ ं के संख्यांक, प्रतीक, 
ध्चहन और सतूत्, जसेै - साइन, कोसाइन, टेिनजेनटि, लॉग, आद् 
(गखणती्य संकरि्याओ ंमें प्र्युकत अक्र रोमन ्या ग्ीक वणमामाला 
के होने ्चादहए)
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2.  प्रतीक, रोमन शलवप में अतंरराषट्री्य रूप में ही रखे जाएँगे परंतु 
संक्क्पत रूप नागरी और मानक रूपों में भी, वविषेत: साधारण तौल 
और माप में शलखे जा सकत ेहैं, जसेै - सेंटिीमीटिर का प्रतीक cm 
दहं् ी में भी ऐसे ही प्र्ुयकत होगा परंतु नागरी संक्क्पत रूप से.मी. भी 
हो सकता है। ्यह शसद्धांत बाल-सादहत्य और लोकवप्र्य पुसतकों में 
अपना्या जाएगा, परंतु ववज्ान और प्रौद्योधगकी की मानक पुसतकों 
में केवल अतंरराषट्री्य प्रतीक, जैसे - cm ही प्र्ुयकत करना ्चादहए।

3. ज्याशमती्य आकृनत्यों में भारती्य शलवप्यों के अक्र प्र्ुयकत ककए जा 
सकत ेहैं, जसेै - क, ख, ग ्या अ, ब, स परंतु बत्कोणशमती्य संबंधों 
में कवेल रोमन अथवा ग्ीक अक्र ही प्र्युकत करने ्चादहए, जसेै- 
साइन A,  कॉस B, आद्।

4. संकलपनाओ ंको व्यकत करने वाले िब्ों का सामान्यत: अनुवा् 
कक्या जाना ्चादहए।

5. दहं् ी प्यामा्यों का ्चुनाव करत ेसम्य सरलता, अथमा की पररिुद्धता, और 
सुबोधता का वविषे ध्यान रखना ्चादहए। सुधार-ववरोधी प्रवशृतत्यों से 
ब्चना ्चादहए।

6. सभी भारती्य भाषाओ ंके िब्ों में ्यथासंभव अधधकाधधक एकरूपता 
लाना ही इसका उद्े््य होना ्चादहए और इसके शलए ऐसे िब् 
अपनाने ्चादहए जो-
(क) अधधक से अधधक प्रा्ेशिक भाषाओ ंमें प्र्युकत होत ेहों, और
(ख) संसकृत धातुओ ंपर आधाररत हों।

7. ऐसे ्ेिी िब् जो सामान्य प्र्योग के पाररभावषक िब्ों के सथान पर 
हमारी भाषाओ ंमें प्र्चशलत हो गए हैं, जसेै - telegraphy/telegram के 
शलए तार, continent के शलए महादवीप, post के शलए डाक, आद् 
इसी रूप में व्यवहार में लाए जाने ्चादहए।

8. अगें्जी, पुतमागाली, फांसीसी, आद् भाषाओ ंके ऐसे वव्ेिी िब् जो 
भारती्य भाषाओ ंमें प्र्चशलत हो गए हैं, जसेै - दटिकटि, शसगनल, 
पेनिन, पुशलस ब्यतूरो, रेसतरां, डीलकस, आद् इसी रूप में अपनाए 
जाने ्चादहए।

मतूलभतूत प्रिासननक िब्ावली (अगें्जी-तशमल)
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9. अतंरराषट्री्य िब्ों का ्ेवनागरी शलवप में शलप्यंतरण- अगें्जी िब्ों 
का शलप्यंतरण इतना जदटिल नहीं होना ्चादहए कक उसके कारण 
वतमामान ्ेवनागरी वणयों में नए ध्चहन व प्रतीक िाशमल करने की 
आव््यकता पडे

़
। िब्ों का ्ेवनागरी शलवप में शलप्यंतरण अगें्जी 

उच्चारण के अधधकाधधक अनुरूप होना ्चादहए और उनमें ऐसे 
पररवतमान ककए जाएं जो भारत के शिक्क्त वगमा में प्र्चशलत हों।

10. मलरं - दहं् ी में अपनाए गए अतंरराषट्री्य िब्ों को, अन्यथा कारण 
न होने पर, पुशललंग रूप में ही प्र्ुयकत करना ्चादहए।

11. संकर शब् - पाररभावषक िब्ावली में संकर िब्, जसेै guaranteed 
के शलए गारंदटित, classical के शलए ‘कलाशसकी’, codifier के शलए 
‘कोडकार’ आद् के रूप सामान्य और प्राकृनतक भाषािासत्ी्य प्रकरि्या 
के अनुसार बनाए गए हैं और ऐसे िब् रूपों को पाररभावषक िब्ावली 
की आव््यकताओं तथा सुबोधता, उप्योधगता, और संक्क्पतता का 
ध्यान रखत ेहुए व्यवहार में लाना ्चादहए।

12. पाररभावषक शब्ों में संधध और समास - कदठन संधध्यों का ्यथासंभव 
कम से कम प्र्योग करना ्चादहए और सं्युकत िब्ों के ्ो िब्ों के 
बी्च हाइफन लगा ्ेना ्चादहए। इससे नई िब्-र्चनाओं को सरलता 
और िीघ्रता से समझने में सहा्यता शमलेगी। जहाँ तक संसकृत पर 
आधाररत ‘आद्ववृद्ध’ का संबंध है, ‘व्यावहाररक’, ‘लाक्खणक’, आद् 
प्र्चशलत संसकृत ततसम िब्ों में आद्ववृद्ध का प्र्योग ही अपेक्क्त है 
परंतु नवननशममात िब्ों में इससे ब्चा जा सकता है।

13. हलंत - नए अपनाए हुए िब्ों में आव््यकतानुसार हलंत का प्र्योग 
करके उनहें सही रूप में शलखना ्चादहए।

14. पंचम वण्ग का प्रयोर - पं्चम वणमा के सथान पर अनुसवार का प्र्योग 
करना ्चादहए। परंतु lens, patent, आद् िब्ों का शलप्यंतरण लेंस, 
पेटिेंटि न करके, लेनस, पेटेिनटि ्या पेटेिणटि ही करना ्चादहए।
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Principles for Evolution of Terminology Approved 
by the Commission For Scientific and Technical 

Terminology

1. ‘International terms’ should be adopted in their current English 
forms, as far as possible and transliterated in Hindi and other 
Indian languages according to their genius. The following should 
be taken as example of international terms.
(a) Names of elements and compounds, e.g. Hydrogen, Carbon  

dioxide, etc. ;
(b) Units of weights, measures and physical quantities, e.g. 

dyne, calorie, ampere, etc.
(c) Terms based on proper names e.g., Marxism (Karl Marx). 

Braille (Braille), Boycott (Capt. Boycott), Guillotine (Dr. 
Guillotin, Gerrymander (Mr. Gerry), Ampere (Mr. Ampere), 
Fahrenheit scale (Mr. Fahrenheit). etc.

(d) Binomial nomenclature in such sciences as Botany, Zoology, 
Geology etc.;

(e) Constants, e.g., π, g, etc.;
(f) Words like radio, radar, electron, proton, neutron, etc., which 

have gained practically world-wide usage.
(g) Numerals, symbols, signs  and formulae used in mathemat-

ics and other sciences e.g., sin, cos, tan, log etc. (Letters used 
in mathematical operation should be in Roman or Greek al-
phabets).

2. The symbols will remain in international form written in Ro-
man script, but abbreviations may be written in Nagari and stan-
dardised form, specially for common weights and measures, e.g., 
the symbol ‘cm’ for centimeter will be used as such in Hindi, 
but the abbreviation in Nagari may be  सें.मी. This will apply to 
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books for children and other popular works only, but in standard 
works of science and technology, the international symbols only 
like cm., should be used.

3.	 Letters	of	Indian	scripts	may	be	used	in	geometrical	figures	e.g.,	
क, ख, ग or अ़, ब़, स but only letters of Roman and Greek alpha-
bets should be used in trigonometrical relations e.g., sin A, cos B 
etc.

4. Conceptual terms should generally be translated.

5. In the selection of Hindi equivalents simplicity, precision of 
meaning and easy intelligibility should be borne in mind. Obscu-
ratism and purism may be avoided.

6. The aim should be to achieve maximum possible identity in all 
India languages by selecting terms.

 (a) common to as many of the regional languages as possible, 
and

 (b) based on Sanskrit roots.

7. Indigenous terms, which have come into vogue in our languages 
for certain technical words of common use, as  तार for telegraph/
telegram, महादवीप for continent, डाक for post etc. should re-
tained. 

8. Such loan words from English, Portuguese, French, etc., as have 
gained wide currency in Indian  languages should be retained 
e.g., ticket, signal, pension, police, bureau, restaurant, deluxe etc.

9. Transliteration of International terms into Devanagari 
Script- The transliteration of English terms should not be made 
so complex as to necessitate the introduction of new signs and 
symbols in the present Devanagari characters. The Devanagari 
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rendering of English terms should aim at maximum approxima-
tion	to	the	standard	English	pronunciation	with	such	modifica-
tions as prevalent amongst the educated circle in India.

10. Gender—The International terms adopted in Hindi should be 
used in the masculine gender, unless there are compelling rea-
sons to the contrary.

11. Hybrid formation—Hybrid forms in technical terminologies 
e.g.,  गारंदटित for ‘guaranteed’, कलाशसकी for ‘classical’, कोडकार 
for	‘codifier’	etc.,	are	normal	and	natural	linguistic	phenomena	
and such forms may be adopted in practice keeping in view the 
requirements for technical terminology, viz., simplicity, utility 
and precision.

12. Sandhi and Samasa in technical terms—Complex forms of 
Sandhi may be avoided and in cases of compound words, hyphen 
may be placed in between the two terms, because this would en-
able the users to have an easier and quicker grasp of the word 
structure of the new terms. As regards आद्ववृद्ध in Sanskrit-based 
words, it would be desirable to use आद्वदृ धध in prevalent san-
skrit tatsama words e.g.,  व्यावहाररक, लाक्खणक etc. but may be 
avoided in newly coined words.

13. Halant—Newly adopted terms should be correctly rendered 
with the use the ‘hal’ wherever necessary.

14. Use of Pancham Varna—The use of अनुसवार may be preferred 
in place of पं्चम वणमा but in words like ‘lens’, ‘patent’, etc., the 
transliteration should be लेनस, पेटेिनटि and not लेंस, पेटिेंटि or पेटेिणटि.

मतूलभतूत प्रिासननक िब्ावली (अगें्जी-तशमल)
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abatement 1. குறைப்பு, தணிததல் 2. கழிவு 3. தள்ளுபடி 

செயதல்

abbreviation சுருககம், சுருககக குைியடீு

abduction ஆள் கடததல்

abeyance நிறுததி றைததல்

ability திைறை, ஆறைல், ைல்்லறை

ab initio அடி முதல்ல

able ஆறைலுறடய, திைறையுள்்ள, இயலுகிை, 

ைல்்லறையுள்்ள, 

abnormal இயல்பு ைீைிய

abolition நீககல், ஒழிததல்

abolition of post பதைி ஒழிப்பு

above mentioned லைறகுைிப்பிடட

above quoted லைல்ல செொல்்லப்படட

above said லைறகூைிய

absence 1. ைரொதிருததல் 2. இல்்லொதிருததல்

absentee ைரொதைர், இரொதைர்

absenteeism (உடறையினினலைொ கடறையினினலைொ) 

ைி்லகியிருததல்

absentee statement ைரொதைர் ைிைர அைிகறக

absolute முழுறையொன, ைரம்பறை, தனிதத

absolute monopoly முழுைணிக உரிறை

absolute ownership முழு உறடறை, முழு உரிறை

absolve 1. குறைசெொடடினினறு ைிடுைி 2. உைிஞ்சு

absorption 1. ஏறறுகசகொள்்ளல் 2. உைிஞ்ெல், 

உடசகொள்்ளல்,



abstract accordingly

2

abstract சுருககம், சுருககக குைிப்பு

abstract statement சுருககப்படடியல், சுருகக அைிகறக

absurd சபொருநதொத, சபொரு்ளறை

abundance ைிகுதி, நிறைவு

abuse of power அதிகொரதறதத தைைொகப் பயனபடுததல், 

அதிகொர லைொெடி

abusive language ைறெசைொழி

academic கல்ைி பறைிய, கற்ல பறைிய, அைிவு 

செைிநத

academic discussion கல்ைி பறைிய ைிைொதம்

academician கற்லககழக உறுப்பினர்

academic leave கல்ைி ைிடுப்பு

academic	qualification கல்ைித தகுதி

academic record கல்ைிப் பதிவு

accede இணங்கு

accept ஒப்புகசகொள், ஏறறுகசகொள்

acceptance ஏறறுகசகொள்ளுதல், ஒப்புகசகொள்ளுதல்

acceptance	of	office பதைி ஏறைல், பதைி ஏறக இறெதல்

acceptance of tender ஒப்பநதப்புள்்ளி ஏறபு

access நுறழவு, அணுகல், ைழி, ைொயப்பு

accession பதைிலயறபு, இணககம், உறடறையின 

லைல் ஈடடம்

accessory 1. உடநறதயொன, உடநறதயொனைர் 

2. துறணப்சபொருள், ெொர்சபொருள், உதைிப் 

சபொருள்

accident 1. ைிபதது 2. எதிர்பொரொத நிகழசெி

acclimatization நிற்லசயொததுப்லபொதல், இணககப்பொடு

accommodation 1. இடைெதி, குடியிருப்பு 2. ஒததுப்லபொதல்

accompanist உடன செல்பைர்

accord 1. இறெவு, ஒப்பநதம், சபொருததம் 

2. அ்ளிததல்

accordance இணககம், சபொருததம்

accordingly அவைணணலை, அதனபடி
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account கணககு, ைிைரம், கணிப்பு, ைதிப்படீு

accountability கணககுப்சபொறுப்பு, கணககுககொடடும் 

சபொறுப்பு, சபொறுப்புறடறை

accountable பதில் செொல்லும் சபொறுப்புறடய

accountancy கணககியல்

accountant கணககர்

account for கொரணம் கூறு, கணககுக சகொடு, பதில் 

செொல்

account head 1. கணககுக தற்லப்பு 2. கணககு ஒதுககும் 

பிரிவு

accredit செல்ைொகக்ளி, நம்பிகறக அ்ளி, ைதிப்லபறறு

accrual இயல்பொகச லெர்தல்

accrued	benefit லெர்நதறடநத பயன

accrued pension லெர்நதறடநத ஓயவூதியம்

accumulation குைிதல், லெர்தல்

accuracy திடப நுடபம், ைழுைொறை, ெரிநிற்ல

accurate திடப நுடபைொன, ைழுைொத, தைைொத, 

ெரிநிற்லயொன

accuse 1. குறைசெொடடு 2. குறைம் ெொடடு

accused குறைம் ெொடடப்படடைர்

achievement ெொதறன, முடிநத செயல்

acknowledgement ஒப்புறக

acknowledgement due ஒப்புறகச ெொனறு

acquaintance அைிமுகம், அைிமுகைொயிருததல்

acquisition றகயகப்படுததுறக

acquittance பறசைொப்பம்

act 1. செயல் 2. ெடடம் செய 3. ெடடம்

acting allowance முறைப்பணிப்படி, செய்லொறறுப்படி

action செயல், நடைடிகறக

action plan செயல் திடடம்

active 1. சுறுசுறுப்பொன, செயல்திைமுறடய 

2. தீைிர கைனிததல், தீைிர கருதுபொடடில்

actively முறனப்பொக
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activist செயல் திைனொ்ளர்

act of God கடவுள் செயல்

act of misconduct தைைொன நடதறதச செயல்

acts of commission and 
omission

கைனககுறைைொன செயல்கள்

actual உள்்ளபடியொன, உணறையொன

actuals உள்்ளறை

adaptation தழுைல், சபொருததைொககிக சகொள்ளுதல்

addition கூடடல், லெர்ததல்

additional charge கூடுதல் சபொறுப்பு

additional fund கூடுதல் நிதி

additional grant கூடுதல் ைொனியம்

additional information கூடுதல் தகைல்

additional pay கூடுதல் ெம்ப்ளம்

addition and alteration லெர்ப்புகளும் திருததங்களும்

address 1. முகைரி 2. உறர 3. உறரயொறறு

addressee முகைரியொ்ளர், சபறுநர்

address of welcome ைரலைறபுறர

adequate லபொதிய, ஏறை

adhere to ஒடடி ஒழுகு, ஒடடுைவு

adhesive பறெ ஒடடிகசகொள்கிை

adhesive stamp ஒடடுைில்ற்ல

ad hoc தறகொ்லிக, குைிப்பிடட ஒனைிறசகன, 

ad hoc claim தறகொ்லிக உரிறைக லகொரிகறக

ad hoc committee தறகொ்லிகக குழு

ad hoc increase தறகொ்லிக அதிகரிப்பு

ad hoc payment 1. தறகொ்லிகப் பணகசகொடுப்பு 2. குைிப்பிடட 

லநொககததிறகொன பணகசகொடுப்பு

adjacent அருகிலுள்்ள, அணறையிலுள்்ள, 

பககததிலுள்்ள, அடுததுள்்ள

adjoining (=contiguous) அடுததுள்்ள, சதொடடடுதத

adjournment ஒததிறைப்பு, ஒததிப் லபொடுதல்
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adjournment motion ஒததிறைப்புக லகொரிகறக, ஒததிறைப்புத 

தீர்ைொனம்

adjudge தீர்ப்புககூறு, முடிவு செய

adjudicate தீர்ப்புச செய, தீர்ப்பு அ்ளி

adjudication (ைழககுத) தீர்ப்பு, 

adjudicator தீர்ப்பொ்ளர்

adjustment ெரிப்படுததல், ெரிககடடல்

administer ஆடெி செய, நிர்ைகி, செயது றை

administer oath உறுதிலயறபு செயைி

administration 1. ஆடெி, ஆளுறக 2. உறடறை

administration of justice நீதி ைழங்கல், நீதி செலுததுதல்

administrative நிர்ைொக

administrative action நிர்ைொக நடைடிகறக, அலுை்லக 

நடைடிகறக

administrative appraisal நிர்ைொக முறையில் ைதிப்பிடுதல்

administrative approval நிர்ைொக ஒப்புதல்

administrative authority நிர்ைொக அதிகொரி, ஆடெி ஆறணககுழு

administrative control நிர்ைொகக கடடுப்பொடு

administrative department நிர்ைொகத துறை

administrative head நிர்ைொகத தற்லைர்

administrative headquarters நிர்ைொகத தற்லறையிடம்

administrative measures நிர்ைொக நடைடிகறககள், செயல்படி 

நிற்லகள்

administrative power நிர்ைொக அதிகரொம், ஆடெி அதிகொரம்

administrative sanction நிர்ைொக ஒப்புதல், ஆடெிமுறை ஒப்ப்ளிப்பு

administrative technique நிர்ைொக நுடபம்

administrative tribunal நிர்ைொகத தீர்ப்பொயம்

admissibility ஏறகததகக திைன

admissible expenditure ஏறகததகக செ்லவு

admit 1. நுறழயைிடு 2. ஏறறுகசகொள், லெர்ததுக 

சகொள் 3. ஒப்புகசகொள், 4. அனுைதி

admit card லெர்கறக அடறட

admitted லெர்ககப்படடது, அனுைதிககப்படடது
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admonish நயம்படக கடிநதுறர, நனைதி கூறு

adoptee ததசதடுககப்படடைர்

adoptor ததசதடுப்பைர்

adoption 1. ஏறபு, சதரிவு 2. ததது எடுததல், 

தனதொககுதல் 3. லைறசகொள்ளுதல்

adult 1. ையது ைநதைர் 2. முதியைர்

adulteration க்லப்பு, க்லப்படம்

adultery ஒழுகககலகடு, கூடொ ஒழுககம்

adult franchise ையதுைநலதொர் ைொககுரிறை

ad valorem duty சபறுைொனத தீர்றை, ைதிப்புத தீர்றை

advance முனபணம், முனலனறு

advance booking முனபதிவு

advance copy முன படி, முன நகல்

advanced increment முனகூடடிய ஊதிய உயர்வு

advance payment முனபணம் செலுததுறக, முனபணம் 

ைழங்குறக

adverse entry எதிரொன பதிவு

adverse remarks குறைக குைிப்புறரகள்

adverse report எதிரொன கருதது, எதிரொன அைிகறக

advertisement ைி்ளம்பரம்

advice அைிவுறர, நல்லுறர

advice of payment செலுததுறக அைிைிப்பு

advisory committee அைிவுறரக குழுைம்

advisory council ஆல்லொெறன ைனைம், ஆல்லொெறனக குழு

advocate ைழககுறரஞர்

affairs அலுைல்கள், கொரியங்கள், ைிைகொரங்கள்

affidavit ஆறண உறுதி ஆைணம், ஆறண உறுதி 

ைொககுமூ்லம்

affiliation இறணததல், லெர்ததல்

affirmation சையயுறுதி, உறுதி கூைல்

affirmative லநர்முக உறுதியுறர

afford 1. ைொயப்ப்ளி 2. இயலும் நிற்லலயொடிரு
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aforesaid லைறசெொனன, முனசெொனன

afresh புதிதொக, ைறுபடியும்

against எதிரொக

age ையது, அகறை

age	certificate ையதுச ெொனைிதழ

age for suffrage ைொககுரிறைககொன ையது

age limit ையது ைரம்பு

agency முகறை

agenda சபொருள் நிரல்

age of retirement ஓயவுறு ையது

age of superannuation ஓயவூதியம் சபறுையது

aggregation லெருதல்

aggrieved இடருறை, தீங்குறை

agitation கி்ளர்செி, க்லககம்

AGM (annual general meet-
ing)

ஆணடுப் சபொதுக கூடடம், ஆணடுப் 

லபரறை

agreement இணககம், உடனபடிகறக

agreement form உடனபடிகறகப் படிைம், இணககப்படிைம்

agriculture உழவு, லை்ளொணறை

agro-industry லை்ளொண சதொழில்துறை

aid உதைி

alarm அசெம், இடர் எசெரிகறக, இடர் எசெரிகறக 

ஒ்லி

alertness ைிழிப்பொன

alias ைறுசபயர், ைறுசபயரொக

allegation ெொடடுறர, குறை கூைல்

allegiance கடப்பொடு, பறறுறுதி

alliance திருைண உைவு, ஒப்பநதம்

allied services இறணநத லெறைகள்

all inclusive cost எல்்லொ செ்லவும் அடங்க்லொக

All India Services அறனததிநதியப் பணித சதொகுதி

allocation ஒதுகககீடு
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allotment 1. பங்ககீடு, ஒதுகககீடு 2. பிரிததுக சகொடுததல்

allotment letter ஒதுகககீடடுக கடிதம்

allottee ஒதுகககீடு சபறுபைர்

allowable அனுைதிககததகக

allowable expenses அனுைதிககததகக செ்லைினங்கள்

allow an appeal முறையடீறட அனுைதி

allowance படி

all rights reserved அறனதது உரிறைகளும் 

கொப்புரிறையொனறை

alphabetic order அகரைரிறெ முறை

altercation ைொயசெணறட

alternate ஒனறுைிடடு ஒனைொன

alternative இரணடில் ஒனைொன, ைொறறு ைழி

amalgamation ஒருங்கிறணப்பு

amended draft திருததப்படட ைறரவு, ைொறைப் சபறை 

ைறரவு

amendment திருததம்

amenity ந்லம், ைெதி

amicable நடபிணககைொன

ammunition பறடதத்ளைொடம், சைடிசபொருள்கள்

amortization of debt கடன தீர நிதி லெர்ததல், கடன தீர்ததல்

amount 1. சதொறக 2. அ்ளவு

amount of pension ஓயவூதியத சதொறக

analogous post ஒப்புறையொன இடம், ஒப்புறையொன பதைி

analysis பகுப்பு

analytical study பகுப்பொயவு

ancestor முனலனொர், மூதொறத

ancillary industry துறணதசதொழில்

animosity பறகறை, கடும் சைறுப்பு

annexure பிறலெர்கறக, இறணப்பு

anniversary ஆணடுைிழொ, ஆணடு நிறைவு

announcement அைிைிப்பு, சதரிைிப்பு
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annoyance சதொல்ற்ல, எரிசெல்

annual	financial	statement ஆணடு நிதிநிற்ல அைிகறக

annual report ஆணடைிகறக

annuity ஆணடுதசதொறக

anonymous எழுதியைர் சபயர் இல்்லொத

anonymous complaint சபயரில்்லொ முறையடீு

answerability கொரணம் கூறும் சபொறுப்பு, பதில் கூறும் 

சபொறுப்பு

answer sheet பதில் தொள்

antagonist எதிரியொககுபைர், எதிர்ப்றபத தூணடுபைர்

antecedents முநறதய நிகழசெிகள்

anticipated expenditure எதிர்பொர்ககப்படும் செ்லவு

anticipated income எதிர்பொர்ககப்படும் ைருைொனம்

anticipation எதிர்பொர்ததல்

anticipatory bail முன ஜொைீன, முன பிறணயம்

anti-corruption measure ஊழல் எதிர்ப்பு நடைடிகறக

anti-dumping கழிவு சகொடடுதலுககு எதிரொன

antique பழறைச ெினனம், பணறடப் சபொருள்

apartheid நிைசைைி, இனசைைி (சகொள்றக)

apathy அககறையறை நிற்ல

apex body உசெககுழுைம், உயர்நிற்லக குழுைம், 

தற்லறை அறைப்பு

apology ைனனிப்பு

appeal 1. லைல் முறையடீு 2. லைல் ைழககொடு 

3. லைணடுலகொள் ைிடு

appearance 1. லதொறைம் 2. ைருறக தரல்

appeasement திருப்திப்படுததல், ெொநதப்படுததல்

appellate tribunal லைல்முறையடீடுத தீர்ப்பொயம்

appendix பின இறணப்பு

appliance துறணககருைி

applicable சபொருநதககூடிய

applicant ைிணணப்பதொரர்
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application 1. ைிணணப்பம் 2. செயறபடுததல்

application form ைிணணப்பப் படிைம்

applied செயல்முறை ெொர்நத, பயனுறு

apply 1. இடு 2. கருததூனறு 3. ைிணணப்பி

appointee அைர்ததப்படடைர், நியைிககப்படடைர்

appointing authority நியைன அதிகொரி, அதிகொர ஆயம்

appointment நியைனம், பணியில் அைர்ததல்

appointment letter நியைனக கடிதம்

Appointments Committee of 
the Cabinet

அறைசெரறை நியைனக குழு

apportionment of wages ஊதியப் பங்ககீடு

appraisal ைதிப்பிடுதல்

appraiser ைதிப்படீடொ்ளர்

appreciation பொரொடடுதல், ைதிததல்

apprehension 1. பிடுபடுதல் 2. றகது செயயப்படுதல் 

3. அசெம், எணணம்

apprentice சதொழில் பழகுநர்

approach 1. அணுகு 2. அணுகுமுறை, கொணுமுறை

appropriate உரிய, சபொருததைொன

appropriate action உரிய நடைடிகறக

appropriate head உரிய தற்லப்பு, உரிய பிரிவு

appropriation ஒதுகககீடு, நிதி ஒதுககம்

approval ஏறபு, ஒப்புதல்

approximate ஏைததொழ

aptitude test உ்ளசெொர்புத லதர்வு, தகுதித லதர்வு

arbitrary ைிதிக கடடினைி, தனனிசறெயொன

arbitrate தீர்ப்ப்ளி

arbitration 1. நடுைர் தீர்ப்பு 2. ைததியஸதம்

arbitration tribunal சபொதுைர் தீர்ப்பொயம், இறெவுத தீர்ப்பு 

ைனைம்

arbitrator நடுைர்

architecture கடடிடக கற்ல
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archives 1. ஆைணங்கள் 2. ஆைணககொப்பகம்

area 1. பரப்பு, பரப்ப்ளவு 2. பகுதி

area headquarter பகுதிககொன தற்லறையகம்

argument 1. ைொதம் 2. ைழககுறரததல்

arise எழுசெியுறு, ைிழிதசதழு

armed forces ஆயுதப்பறட

arrangement ஏறபொடு

arrear நிலுறை

arrear statement நிலுறை அைிகறக

arrival report ைருறகத தகைல் அைிைிப்பு

arrogance இறுைொப்பு, அகநறத

arsenal பறடக சகொடடில், ஆயுதக கிடங்கு

article 1. சபொருள், பணடம், ெரககு 2. கடடுறர 

3. பிரிவுககூறு

articles of association ெங்க அறைப்பு ைிதிகள்

articles 1. ைிதிமுறைகள் 2. சபொருள்கள்

ascending order ஏறுைரிறெ

ascertain உறுதியொய அைி, உறுதிப்படுதது

as is where is உள்்ளது உள்்ளபடிலய

aspect 1. அம்ெம் 2. பொர்றை, தனறை

aspersion பழி தூறறுதல், அைதூறு 

assassination படுசகொற்ல

assault ை்லிநது தொககுதல்

assemble 1. ஒனறு கூடுதல், திரளுதல் 2. கூடடு, 

திரடடு, ஒனறு லெர் 3. சபொருதது

assembly லபரறை, ைனைம்

assent ஒப்புதல், இறெவு

assert உறுதியொகக கூறு, நிற்லநொடடு

assessee ைரிைிதிப்புககு உரியைர்

assessment 1. ைதிப்படீு, ைரிைிதிப்பு ைதிப்படீு

assessment year ைரிைிதிப்பு ஆணடு

assessor 1. ைரி ைிதிப்பைர் 2. ைதிப்பிடுபைர்
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assets செொதது, உறடறை, நிற்லமுதல்

assignee ஒப்பறட சபறைைர், உரிறை ைொறைம் 

சபறைைர், ஒதுகககீடு சபறைைர்

assignment 1. ஒப்பறடககப்படட பணி 2. ஒப்பறடததல்

assignor உரிறை ைொறறுநர், ஒப்பறட செயபைர்

assistance உதைி, துறண

associate இறண, இறணயொன, கூடடொ்ளி

association கழகம், ெங்கம்

assumption of charge சபொறுப்பு ஏறைல்

assurance உறுதி, நம்பிகறக, கொப்புறுதி

assurance company கொப்படீடு நிறுைனம்

assure உறுதி கூறு

at discount தள்ளுபடியில்

atomic power அணுெகதி

at par முகப்பு ைதிப்பினபடி

at premium சதொறகயததில் உயர்வு

attach இறண, லெர், ஒடடு, பறறு

attached	office இறணககப்படட அலுை்லகம், அருகிலுள்்ள 

அலுை்லகம்

attachment 1. ஜப்தி, ஜப்தி செயதல், பறறுறக 2. 

இறணப்பு

attachment order பறறுறகக கடடற்ள, பறறுறக ஆறண, 

ஜப்தி ஆறண

attainment எயதுதல், லைனறையுறுதல்

attempt முயறெி

attendance ைருறக

attendance register ைருறகப் பதிலைடு

attendance slip ைருறகச ெகீடடு

attention கைனம், பொர்றை

attestation ெொனசைொப்பம்

attested copy ெொனசைொப்பைிடட படி, ெொனசைொப்பைிடட 

நகல்

attitude ைனப்பொனறை, லபொககு
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attractive salary கைர்செிகரைொன ஊதியம்

auction ஏ்லம்

auctioneer ஏ்லைிடுபைர்

auction sale ஏ்ல ைிறபறன

audience 1. அறைலயொர் 2. லபடடி தருதல்

audio-visual display ஒ்லி-ஒ்ளிக கொடெி

audio-visual publicity ஒ்லி-ஒ்ளி மூ்லைொன ைி்ளம்பரம்

audit 1. தணிகறக 2. தணிகறக செய

audited accounts தணிகறக செயயப்படட கணககுகள்

audited balance sheet தணிகறக செயயப்படட ஐநசதொறகக 

கணககுகள்

auditing தணிகறக செயதல்

audit objection தணிகறக ைறுப்புறர

auditor’s report தணிகறகயொ்ளர் அைிகறக

auditorium அறைககூடம், கற்லயரங்கம்

audit paragraph தணிகறகயொன பததி

audit report தணிகறக அைிகறக

austerity ெிககன, எ்ளிறையொன

austerity measures ெிககன நடைடிகறககள்

authentic நம்பததகுநத, உறை ைழியி்லொன

authorised representative அதிகொரம் சபறை ெொர்பொ்ளர், உரிறை சபறை 

ெொர்பொ்ளர்

authoritative அதிகொரம் சபறை, தகுதியுறடய

authority 1. அதிகொரம், அதிகொரி, ஆறணககுழு 

2. லைறலகொள் 3. அடிப்பறட

authority letter அதிகொரை்ளிககும் கடிதம், ஆறணைடல்

authorized அதிகொரம் அ்ளிககப்படட, அதிகொரம் 

ைழங்கப்படட

authorized capital அதிகொரை்ளிககப்படட முதலீடு

automatic தொலன இயங்குகிை

autonomous தனனொடெி உரிறையுறடய

autonomous body தனனொடெி நிறுைனம், தனனொடெி அறைப்பு, 

தனனொடெி குழுைம்
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autonomy தனனொடெி

auxiliary 1. துறணயொன, உதைியொன 2. உதைியொ்ளர்

available கிறடககககூடிய

average ெரொெரி, நிரல்

average leave ெரொெரி ைிடுப்பு

aversion சைறுப்பு, பறகறை

avert கொததுகசகொள், தைிர்ததுகசகொள்

avoid தைிர், ைி்லககு

avoidance of tax ைரி தைிர்ப்பு, ைரி ஏயப்பு

awaited எதிர்பொர்ககப்படுகிைது

award 1. தீர்ப்பு 2. பரிசு, ைிருது 3. ைழங்கல்

awarding authority ைழங்கும் அதிகொரி, முடிசைடுககும் 

அதிகொரமுறடய அறைப்பு

awareness ைிழிப்புநிற்ல, அைிநிற்ல

B

backdated பின லததியிடட

background பினனணி, முன ைர்லொறு

back log லதககம், நிலுறை

back out பினைொங்கல்

back reference பினனுள்்ள ஆதொரம், பொர்றைக குைிப்பு

back up கொப்பு ஏறபொடு, கொப்புச செய

backward classes பிறபடுததப்படட ைகுப்பினர், பினதங்கிய 

ைகுப்பினர்

backward tribe பிறபடுததப்படட பழங்குடியினர்

bad bargain நடடப் லபரம்

bad behaviour தீய நடதறத, தீய ஒழுககம்

bad character தீய பணபு, தீய நடதறத உள்்ளைர்

bad climate allowance கு்ளிர்கொ்ல தடபசைப்பப் படிதசதொறக, 

லைொெைொன தடபசைப்பப் படிதசதொறக
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bad conduct லைொெைொன நடதறத, லைொெைொன லபொககு

bad debt ைொரொக கடன

baggage மூடறட முடிசசு

bail பிறணயம், பிறண, ஜொைீன

balance 1. ைீதி நிலுறை, இருப்பு 2. நிறை லகொல்

balance brought down ககீழ சகொணரப்படட இருப்பு

balance brought forward முனபககப்படி இருப்பு

balanced budget ெைநிற்ல ைரவு-செ்லவுத திடடம்

balance sheet இருப்பு நிற்லககுைிப்பு, ஐநசதொறகக குைிப்பு

ballot ைொககுச ெகீடடு

ballot box ைொககுப் சபடடி

ballot paper ைொககுச ெகீடடு

ban 1. தடு 2. தறட

bank 1. ைங்கி 2. கறர

bank account ைங்கிக கணககு

bank balance ைங்கி இருப்பு

bank charges ைங்கிக கடடணம்

bank guarantee ைங்கி உததரைொதம், ைங்கிப் பிறண

bank holiday ைங்கி ைிடுமுறை

banking facility ைங்கி ைெதி

banking hours ைங்கித சதொழில்லநரம்

banking transaction ைங்கிப் புழககம்

bank rate ைங்கி ைிகிதம்

bank reconciliation ைங்கிககணககு ெரிபொர்ப்பு

bankrupt சநொடிததைர், சபொரு்ளறை கடனொ்ளி

bank security ைங்கிப் பிறணயம், ைங்கிப் பொதுகொப்பு

bank statement ைங்கி அைிகறக

banquet சபருைிருநது

bar council ைழககைிஞர் ைனைம்

bargain 1. லபரம் 2. ைிற்ல லபசு, லபரம் லபசு

bargaining லபரம் லபசுதல்

barren land தரிசு நி்லம், ை்ளைறை நி்லம்
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barter பணடைொறறு

base அடி, அடிப்பகுதி, அடிப்பறட

baseless ஆதொரைறை, அடிப்பறடயறை

basement அடிதத்ளம், ககீழதத்ளம்

base year சதொடகக ஆணடு

basic அடிப்பறடயொன

basically அடிப்பறடயொக

basic intelligence அடிப்பறட அைிவுததிைம்

basic pay அடிப்பறடச ெம்ப்ளம் / ஊதியம்

basic scale of pay அடிப்பறட ஊதிய ைிகிதம்

basic training அடிப்பறடப் பயிறெி

basis அடிப்பறட, அடிநிற்ல

batch சதொகுதி, லபடச

batch number சதொகுதி எண

bearer cheque ஆள் சபயரிடட கொலெொற்ல

before cited முனகுைிதத

behaviour நடதறத, ஒழுக்லொறு, இயங்குமுறை

belief நம்பிகறக, லகொடபொடு

below par ெரொெரி ைதிப்பிறகும் ககீழொன

bench 1. நீதிபதிகள் குழு, நடுைர் ஆயம் 2. நீள் 

இருகறக

benchmark அ்ளறை ைடடககுைி, இ்லககுக குைி

beneficial ந்லம் பயககிை, பயனுள்்ள

beneficiary பயனொ்ளர்

benefit நனறை, நறபயன

benefit	of	doubt ஐயநிற்லப் ப்லன, ஐயததொல் உறுந்லம்

benevolence ந்லநொடடம், நல்லுணர்வு

benevolent fund ந்ல நிதி

bequeath 1. ைரபுரிறையொக அ்ளி 2. ைிருப்புறுதி 

ைொயி்லொக அ்ளி

bequest 1. ைிருப்புறுதி 2. உயில்ைழிக சகொறட

bereaved இழப்புககு ஆ்ளொன
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best endeavours நனமுயறெிகள்

betterment ந்லத லதறைம், ெகீர்திருததம், லைம்பொடு

bias ஒருதற்லச ெொர்பு

biased opinion ஒருதற்ல ெொர்நத கருதது

bibliography நூல்ைிைர அடடைறண, நூறசைொறக

biennial ஈரொணடுககு ஒருமுறை

bifurcate இரு கூைொககு

bigamy இருதுறண ைணம்

bilateral இருதரப்புககுரிய

bilingual இருசைொழிககுரிய, இருசைொழி

bicameral இரடறட அடுககுமுறை, ஈரறை முறை

bill 1. ெடடைறரவு, ைலெொதொ 2. ைிற்லப்படடி 

3. ைி்ளம்பரச ெகீடடு

bill of exchange ைொறறு முைி

bimonthly report இரு ைொதங்களுககொன அைிகறக

binding 1. கடடுதல் 2. கடடுப்படுததல்

biodata (ஒருைரது) ைிைரக குைிப்பு

bipartite இருதரப்பு

bipartite agreement இருதரப்பு இணககம், இருதரப்பு உடனபொடு

birth anniversary பிைநத நொள், பிைநத ஆணடுநிறைவு

birth	certificate பிைப்புச ெொனைிதழ

birth control பிைப்புக கடடுப்பொடு, குடும்பக கடடுப்பொடு

birth date பிைநத லததி

birth place பிைப்பிடம்

birth rate பிைப்பு ைிகிதம்

biweekly இரு ைொரததிறகு ஒருமுறை

black economy கறுப்புப் சபொரு்ளொதொரம்

black list தைைிறழதலதொர் படடியல்

blackmail அசசுறுததிப் பணம் பைிததல்

black market கள்்ளச ெநறத, கறுப்புச ெநறத

blame குறைகூறு, குறைம் ெொடடு

blank cheque சதொறக குைிப்பிடொக கொலெொற்ல
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blanket deal 1. அறனததுககும் சபொருநதும் லபரம் 2. பூெி 

சைழுகுதல்

blanket order அறனததுககும் சபொருநதிய ஆறண, சபொது 

ஆறண

blast 1. சைடி 2. சைடிததுச ெிதைச செய

blending க்லததல்

block 1. ைடடொரம் 2. கடடிடத சதொகுதி 3. தடு 

4. பொ்ளம், அசசுககடறட

blockade ைைிப்பு, தறட

blocked capital முடககிய முதலீடு

block letter சபரிய எழுதது, சத்ளிைொன எழுதது

blood donation இரதத தொனம், குருதி தொனம்

blood relations இரதத உைவுகள்

blue collar job உயர்ககுடி லைற்ல, எழுதது லைற்ல

blueprint உருைறரபடம், நிழறபட அசசுமுறை

bluff சபொயகூைி ஏைொறறுதல்

board 1. ைொரியம், ைனைம், குழுைம் 2. ப்லறக

boarding and lodging உணவு உறையுள் ைெதி, உணைகமும் 

உறைைிடமும்

board of directors இயககுநர் குழுைம்

board of revenue ைருைொய ைொரியம்

body 1. குழுைம் 2. உடல்

bodyguard சையககொை்லர்

bogus voucher லபொ்லிச ெொனறுசெகீடடு

bonafides உணறையொன, சையலநொககம்

bond 1. பிறணமுைி 2. கடன பததிரம் 3. 

பிறணப்பு, தற்ள,

bonded labour சகொததடிறைக கூ்லி

bonus ைிறகச ெம்ப்ளம், லபொனஸ

booking	office பதிவு அலுை்லகம்

book-keeper கணககு றைப்பைர்

book-keeping ைணிகக கணககுமுறை

booklet ெிறு நூல், பிரசுரம்
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book of reference லதறை லநொகககீடடுப் புததகம்

book value ஏடடு ைதிப்பு

booth ெொைடி, ெவுகறக

booth capturing ைொககுசெொைடிறய றகப்பறைல்

border allowance எல்ற்லலயொரப் பணிப் படி

border line எல்ற்லக லகொடு

borrower கடன ைொங்குபைர்

borrowing power கடன ைொங்கு திைன

boss தற்லைர், லை்லதிகொரி

bottleneck தடங்கல், சநருககடியொன நிற்ல

bracket 1. அறடப்புககுைி 2. தொங்கி

boundary எல்ற்ல, ைறரயறை 

boycott புைககணிததல்

brain drain மூற்ள ைைடெி, திைறைெொ்லிகள் 

சை்ளிலயறுதல்

branch	office கிற்ள அலுை்லகம், பிரிவு அலுை்லகம்

breach 1. ைீறுதல் 2. உறடப்பு

breach of agreement உடனபொடடு ைீைல்

breach	of	confidence நம்பிகறகறயக குற்ல, நம்பிகறக ைீைல்

breach of contract ஒப்பநத ைீைல்

breach of discipline ஒழுகக ைீைல்

breach of law ெடட ைீைல்

breach of peace அறைதி குற்லததல்

breach of privilege உரிறை ைீைல்

breach of promise ைொககுறுதி ைீைல்

breach of rule ைிதிைீைல்

breach of trust நம்பிகறகக லகடு, நம்பிகறக முைிவு

breakage உறடப்பு, சதொடர்பு முைிவு

break down ெகீர்குற்லவு, பழுதுபடல்

break in service பணி இறட முைிவு, பணி சதொடர்செியறு

break-up 1. துணடுதுணடொககு 2. இனம் பிரி

breed 1. இனம், குருதி ைரபு 2. ஈனு, உறபததி 

செய, பிைப்பி, இனம் சபருககு
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bribe றகயூடடு, ்லஞ்ெம்

brief சுருககைொன

briefing 1. சுருங்கககூைல் 2. ைழககிறகு ஆதொரம்

brief resume சுருககைொன தனைிைரம்

brilliant record அறபுதைொன ெொதறன

bring into notice கைனததிறகுக சகொணடுைொ

broadcast ஒ்லிபரப்பு

broadsheet சபரிய தொள், அக்லத தொள்

brochure ெிறலைடு, துணடு சை்ளியடீு, பிரசுரம்

brokerage தரகு, தரகுககூ்லி

brought forward (b/f) முனபககப்படி (மு.ப.)

budget allocation ைரவு-செ்லவுத திடட ஒதுகககீடு

bugetary control ைரவு-செ்லவுத திடடக கடடுப்பொடு

budget estimate ைரவு-செ்லவுத திடட ைதிப்படீு

budget provision ைரவு-செ்லவுத திடட ைழிைறக, ைரவு-

செ்லவுத திடட ஒதுகககீடு

building கடடிடம்

bulk லபர்ளவு, சைொதத

bulk purchase சபருை்ளைி்லொன சகொள்முதல்

bulletin செயதி அைிைிப்பு சை்ளியடீு, செயதி ைடல்

bumper crop சபரும் ைிற்ளசெல், ைிகு ைிற்ளசெல்

bunching of vacancies கொ்லியிடங்கற்ளத சதொகுததல்

bungling கு்ளறுபடி செயதல், செயறகயில் தொறுைொறு

bureaucracy பணிததுறை ஆடெி, அதிகொரிக்ளின ஆடெி, 

ஒருமுக றைய ஆடெி

bureaucrat அதிகொர ைனப்பொனறையொ்ளர், அதிகொரி

business class ைர்ததக ைகுப்பினர்

business hours (= hours of 
business)

அலுைல் லநரம்

businessman ைணிகர்

buy-back திருப்பி ைொங்கு

buyer ைிற்லககு ைொங்குபைர்
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bye election (by election) இறடத லதர்தல்

by hand றகயொல்

by post அஞ்ெல் ைழியில்

C

cabin baggage ைிைொனததில் ெரககுப் பகுதியில் றைககும் 

சபடடிகள்

cabinet 1. அறைசெரறைக குழு 2. இழுப்பறை

cadre பணிநிற்லப் பிரிைினர்

calamity லபரிடர், இடுககண

calculation கணிப்பு, கணிததல், கணகககீடு

calendar year ஆங்கி்ல ஆணடு

campaign இயககம், பிரசெொரம்

campus ை்ளொகம்

campus interview ை்ளொக லநர்கொணல்

cancel 1. ரதது செய 2. ைி்லககு

cancellation ரதது செயதல்

candidate லைடபொ்ளர், பணிககு ைிணணப்பிப்பைர், 

லதர்வு நொடுபைர்

candidature லைடபு ைனுச செயதல், ைிணணப்பிததல்

canvassing ஆதரவு திரடடுதல்

capability செயல் ைல்்லறை, திைறை

capable திைறை ைொயநத, தகுதி ைொயநத

capacity 1. சகொள்திைம் 2. அைிவுததிைன

capital 1. முதலீடு 2. தற்லநகர் 3. சபரிய எழுதது

capital expenditure முதலீடடுச செ்லவு

capital punishment ைரண தணடறன

capitation fee நிற்ல முதல் சதொறக, நுறழவு நனசகொறட
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capture றகப்பறறு, றகப்பறறுதல்

care கைனம், அககறை, கைற்ல

career ைொழகறகப் லபொககு, ைொழகறகத சதொழில், 

பிறழககும் ைழி

career development ைொழகறகத சதொழில் லைம்பொடு

caretaker government இறடககொ்ல அரசு, பொதுகொப்பு அரசு, 

பநலதொபஸது அரெொங்கம்

carried forward (c/f) அடுதத பககததிறகு எடுததுசசெனைது, 

சகொணடுசெல்

carry forward அடுதத பககததிறகு எடுததுசசெல்

carrying cost சகொணடு செல்ைதறகொன செ்லவு

carry over 1. அடுதத நிற்லககு சகொணடு செல் 

2. எடுதசதழுது

cartage ைணடிககூ்லி

case 1. ைழககு 2. பிரசெிறன 3. சபடடி

case study பிரசெிறன பறைிய ஆயவு

cash பணம், கொசு

cash balance பணம் றகயிருப்பு

cash book பணக குைிப்லபடு

cash card பண அடறட

cash	certificate பணச ெொனைிதழ

cash counter பணம் சபறுைிடம், பணம் செலுததுைிடம்

cash crop ைணிகப் பயிர்

cash discount பணத தள்ளுபடி

cash down சரொககைொகச செலுததல்

cash in hand றகயிருப்புப் பணம்

cash memo பணக குைிப்பு

cash payment சதொறக ைழங்கல், பணம் ைழங்கல்

caste ெொதி

caste	certificate ெொதிச ெொனைிதழ

casting vote அறுதி ைொககு

casual 1. தறகொ்லிகைொன, இறடைரைொன 2. திடட 

ைிடப்படொத, முயறெியறை
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casual labour நொள் கூ்லியொள், நொட பணியொ்ளர்

casual leave தறசெயல் ைிடுப்பு

casualty 1. இைநதைர், இழப்பு 2. ைிபதது 3. 

கொயம்படடைர்

casual vacancy தறகொ்லிகக கொ்லியிடம்

catalogue படடியல்

categorical ைறுப்புககிடைறை, ஐயததிறகிடைறை

category ைறக

catering service ெறையல் லெறை

caution எசெரிகறக

caution money பிறணயப் பணம்

ceasefire ெணறட நிறுததம்

ceiling (as of “price”) உசெ ைரம்பு, லைல் ைரம்பு

celebration ைிழொ, சகொணடொடடம்

cell phone செல்்லிடப்லபெி

censor 1. தணிகறக செய 2. திறரப்படத 

தணிகறகயொ்ளர்

censure கணடனம்

censure motion கணடனத தீர்ைொனம்

census ைககள் சதொறகக கணககு

central cess றைய லைல்ைரி

central civil service (CCS) 
rules

றைய அரசுப்பணி ைிதிகள்

central excise றைய ஆயததீர்றை

central government றைய அரசு, ைததிய அரசு

centralization றையப்படுததல், ஒருமுகப்படுததல்

centralized service றையப்படுததிய பணி

centrally funded scheme றைய நிதயுதைித திடடம்

centrally sponsored scheme றைய அரசு ஆதரை்ளிககும் திடடம்

central	office றைய அலுை்லகம்

central revenues றைய ைருைொயகள்

central sales tax றைய ைிறபறன ைரி
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centre 1. றையம், நடு 2. நிற்லயம்

century 1. நூறு 2. நூறைொணடு

cereal தொனியம், கூ்லம்

cerealist கூ்ல ைொணிகன, தொனிய ைொணிகன

ceremonial parade ெிைப்புககொ்ல அணிைகுப்பு

ceremony 1. ெடங்கு 2. ைிழொ

certificate ெொனைிதழ

certificate	of	fitness உடல்தகுதிச ெொனைிதழ

certificate	of	posting அஞ்ெல் ெொனைிதழ

certificate	of	service பணிச ெொனைிதழ

certification ெொனை்ளிப்பு

certified	copy ெொனைிடட படி

certify ெொனைிடு, ெொனை்ளி

cess லைல்ைரி, ைதீைரி

cessation நிறுததம், முடிப்பு

chain 1. ெங்கி்லிதசதொடர், லகொறை 2. ைி்லங்கிடு, 

கடடு, தற்ளயிடு 3. கழுததணி 66 .4 அடி 

நீ்ள அ்ளறை அ்லகு 

chairman/chairperson தற்லைர், அறைததற்லைர்

challan செலுததுசெகீடடு

challenge அறைகூவு, ைறுததுக கூறு, எதிர்ப்புத 

சதரிைி

chamber 1. அறை 2. கழகம் 

chamber of commerce ைர்ததகக கழகம்

change 1. ைொறைம் 2. ைொறறு

chaos ஒழுங்கறை நிற்ல, குழப்பம்

chapter 1. இயல் 2. பிரிவு

character assassination பணறபக குற்லததுக கூைல், அைதூறு 

செயதல்

character	certificate நனனடதறதச ெொனறு

charge 1. சபொறுப்பு 2. ைிற்ல 3. குறைசெொடடு, 

குறைஞ்ெொடடு, 4. தொககு

charge over property செொததினைீதொன சபொறுப்பு
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charge sheet குறை அைிகறக

charitable அைப்பணபுறடய, அைந்ல

charity அைம், தருைம், ஈறக

chart ைி்ளககப்படம்

charter படடயம், உரிறை ஆைணம், ெொெனம்

chasis number ைொகன லெெிஸ எண

cheating ஏைொறறுதல், லைொெடி செயதல்

check 1. லெொதறன செய 2. தறட செய 3. ெரிபொர்

check list 1. ெரிபொர்ப்புப் படடியல் 2. நூறபடடியல்

check post லெொதறனச ெொைடி

chemist லைதியிய்லொர்

cheque கொலெொற்ல

cheque let கொலெொற்லக கடிதம்

chief 1. தற்லைர் 2. முதனறை

children education allowance குழநறதகள் கல்ைிககொன படி

child exploitation குழநறதைழிச சுரணடல், குழநறதகற்ள 

லைற்லககு றைததல்

child labour குழநறத உறழப்பு / சதொழி்லொ்ளர்

child welfare குழநறத ந்லன

chronic நொடபடட, நீடிதத

chronological order (=chrono-
logical sequence)

கொ்லைரிறெ முறை

circle ைடடம்

circuit house சுறறு்லொ ைொ்ளிறக

circular (=circular letter) சுறைைிகறக

circulation சுறறுககு ைிடுதல், சுறலைொடடம்

circumstance சூழநிற்ல

circumstantial evidence சூழநிற்லச ெொனறு

citation 1. லைறலகொள் 2. தகுதியுறர

citizenship குடியுரிறை

city compensatory allowance நகர ஈடடுப் படி

civic amenities குடிறை ைெதிகள்
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civil 1. குடிமுறைககுரிய 2. உரிறையிய்லொன 

3. நொகரிகைொன

civil code உரிறையியல் சநைிமுறை

civil defence குடிறைப் பொதுகொப்பு

civil list அரசுப் பணியொ்ளர் ைிைரப் படடியல்

civil marriage குடிமுறைத திருைணம்

civil procedure code உரிறையியல் ைழககு நறடமுறை 

ைிதிதசதொகுப்பு

civil service குடிமுறை அரசுப்பணி

civil suit உரிறையியல் ைழககு

civil supplies குடிறைப் சபொருள் ைழங்கல்

civil war உள்நொடடுப்லபொர், உள்நொடடுக க்லகம்

claim உரிறைக லகொரிகறக, உரிறைப் சபொருள்

claimant உரிறை லகொருபைர், உரிறை 

சகொணடொடுபைர்

claim form லகொரல் படிைம், லகடபுப் படிைம்

claim for refund திரும்பப் சபறுைதறகொன லகொரல்

clarification சத்ளிவு, ைி்ளககம்

class 1. ைகுப்பு 2. ைறக

classified	advertisement ைரி ைி்ளம்பர ைறக

classified	documents இரகெிய ஆைணங்கள்

classified	information இரகெியத தகைல்

classify ைறகப்படுதது, இனம் பிரி

classwise 1. ைறகப்படி 2. ைகுப்புப்படி

clause கூறு, ைிதிப்பிரிவு

clearance 1. அப்புைப்படுததல் 2. தறட நீககம் 3. 

அனுைதி

clear vacancy திடடைடடைொன கொ்லியிடம்

clerical எழுததர் ைறகப் பணி

clerical cadre எழுததர் இனததைர்

clerical error எழுததுப் பிறழ

clerical staff எழுததர் ைறகப் பணியொ்ளர்

clerical work எழுததர் ைறகப் பணி
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client 1. கடெிககொரர் 2. ைொடிகறகயொ்ளர்

cloak room சபொருள் றைப்பறை

close of the year ஆணடு முடிவு

closing balance ஆணடு முடிவு இருப்பு

closing date முடிைறடயும் லததி

closure 1. முடிவு 2. முடிததல்

clue தடயம், துப்பு, ைழிகொடடும் குைிப்பு

co (as in ‘co-chairman’) இறண (இறணசசெய்லர் எனபது லபொ்ல)

co-accused உடன எதிரி, உடன குறைைொ்ளி

coaching பயிறெிய்ளிப்பு, பயிறறுைிததல்

coalition government கூடடணி அரசு

code 1. ைிதித சதொகுப்பு 2. குைியடீு

code number குைியடீசடண

code of conduct நடதறத ைிதி, நடதறதைிதித சதொகுதி

code word குைியடீடுச செொல்

coding குைியடீு செயதல்

coercion ைறபுறுததல்

co-existence ஒருங்கிருததல், கூடி ைொழதல்

cognizable அறடயொ்ளம் கணடுசகொள்்ளககூடிய, 

நடைடிகறக எடுககததகக

cognizable offence பிடியொறணயினைி றகது செயைதறகுரிய 

குறைம்

cognizance 1. அைிதல், சதரிதல் 2. செய்லொடெி ைரம்பு

coincidence நிகழவுப் சபொருததம், தறசெயல் நிகழவு

collaboration கூடடு, உடனுறழப்பு

collateral security துறணப் பிறணயம்

colleague உடன பணியொறறுபைர்

collective கூடடொக

collective responsibility கூடடுப் சபொறுப்பு

collectorate ஆடெியர் அலுை்லகம், ைொைடட 

ஆடெியரகம்

collusion 1. ைஞ்ெககூடடு 2. உைவு
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colony 1. குடியிருப்பு 2. குடிலயறை நொடு

colour blindness நிைககுருடு

column 1. தூண 2. பததி

combing operation லதடுதல் நடைடிகறக

command ஆறண, கடடற்ள

commemoration நிறனவு ைிழொ, நிறனவு ைழிபொடு

commendable புகழத தகக

commensurate ஒப்பிடததகக, ஈடொன

commentary ைி்ளககவுறர

comments கருததுறரகள்

commerce ைணிக இயல், ைணிகம்

commercial break ைி்ளம்பர இறடலைற்ள 

commission 1. ஆறணயம், 2. தரகு 3. செயறபடல்

commissioning செயல்படுததல், துைககுதல்

commit 1. ஒப்புைி 2. (குறைம்) செய 3. ெிகக றை

commitment ஒப்பிய சபொறுப்பு, அர்ப்பணிப்பு

commodity பணடம்

common ெொதொரண, சபொதுைொன

communal ைதைொத, ைகுப்புைொத

communal harmony ெமூக நல்்லிணககம்

communicate 1. செயதி சதரிைி 2. சதொடர்பு சகொள்

communication 1. தகைல் சதொடர்பு 2. செயதி அைிைிப்பு 3. 

கடிதப் லபொககுைரதது 4. தகைல் அ்ளிப்பு

communication gap தகைல் சதொடர்பு இறடசை்ளி

communiqué அைிைிகறக

community இனம், ெமுதொயம்

community centre ெமுதொய றையம், ெமுதொயககூடம்

community development 
project

ெமுதொய ை்ளர்செித திடடம்

community service ெமூகப் பணி

commutation 1. ைொறறுறக 2. சதொகுததுப் சபைல் 

3. தணிததல்
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commuted leave சதொகுககப்படட ைிடுப்பு, ைொறைப்படட 

ைிடுப்பு

commuted value சதொகுககப்படட ைதிப்பு, ைொறைப்படட ைதிப்பு

comparison ஒப்புறை

compassion இரகக உணர்வு

compassionate ground கருறண அடிப்பறட

compassionate leave கருறண ைிடுப்பு

compatible ஏறபுறடய, ஒததியங்கககூடிய

compel ை்லியுறுதது, கடடொயப்படுதது

compendium சுருககத சதொகுப்பு, சுருககப் பதிவு

compensation இழப்படீு, ஈடு செயதல்

compensatory allowance ஈடடுப் படி

compensatory leave ஈடுசெய ைிடுப்பு

competence தகுதி, ஆறைல்

competent தகுதி ைொயநத, சபொருததைொன

competent authority தகுதியுறடய அதிகொரி

competition லபொடடி, பநதயம்

competitive examination லபொடடித லதர்வு

compilation சதொகுப்பு, சதொகுததல், திரடடு

complaint குறை முறையடீு, குறையடீு, புகொர்

complaint book புகொர் குைிப்லபடு

complement முழுறையொககு, பூர்ததி செய

complementary குறைநிரப்பு, நிறைவு உணடொககும்

complete 1. முழுறையொன 2. முழுறைப்படுதது

completion	certificate முடிப்புச ெொனைிதழ

compliance இணங்குதல்

complicated ெிகக்லொன

compliment பரிசு, பொரொடடு, புகழசெியுறர

complimentary copy 1. பரிெ்ளிப்பு நகல் 2. இ்லைெப் பிரதி

comply with உடபடடு நட, ஏறறுகசகொள்

composite culture பணபொடடுக க்லறை

composition 1. க்லறை 2. கூடடறைவு 3. கடடுறர
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comprehensive ைிரிைொன, பரநத

comprehensive insurance ைிரிைொன கொப்புறுதி

compromise இணககத தீர்வு, ஒததிறெவு, ெைரெம்

compulsory ைலுககடடொய, ைல்்லநதம்

compulsory retirement கடடொய ஓயவு

computer கணினி

computer centre கணினி றையம்

computer friendly கணினிககு ஏறை

computerization கணினிையைொககல்

computer language கணினி சைொழி

computer literacy கணினி அைிவு

concept லகொடபொடு, சபொதுக கருதது, 

concern 1. அககறை, கைற்ல 2. உரிய 3. நிறுைனம்

concession ெலுறக, நயப்பு

concessional rate ெலுறக ைதீம், நயப்பு ைதீம்

concession	certificate ெலுறகச ெொனைிதழ

conciliation இணககுைிததல், இறெைிணககம்

concluding remarks முடிவுறரக குைிப்புகள்

conclusion முடிவு, முடிவுறர

conclusive முடிைொன, அறுதியொன, தீர்ைொனைொன

concur இறெவுறு, உடனிகழ, ஒததியங்கு

concurrence உடனபொடு, இறெவு

condemn 1. பயனறைசதன கழிததுக கடடு 2. எதிரொகத 

தீர்ப்ப்ளி 3. கணடி, பழிததுறர

condition 1. ைறரயறை, நிபநதறன 2. நிற்லறை

conditional ைரம்புககுடபடட

conditional acceptance நிபநதறனெொர் ஒப்புதல்

conditions of contract ஒப்பநத நிபநதறனகள்

conditions of service பணி / லெறை நிபநதறனகள்

condolence இரங்கல், ைருநதுதல்

condone பிறழ சபொறு, ைனனிப்பு அ்ளி

conduct 1. நடதறத 2. நடதது



conduct rules consolidated fund

31

conduct rules நடதறத ைிதிகள்

conference ைொநொடு, க்லநதொயவு

conference room ைொநொடடு அறை

conferencing facility க்லநதொயவு ைெதி

confer அ்ளி, ைழங்கு

confidential கமுககைொன, ைறைகொப்பொன, இரகெியைொன

confinement 1. ெிறைறைததல் 2. பிள்ற்ளப் லபறறு 

நிற்லயில் இருததல்

confirm உறுதிப்படுதது

confirmation உறுதிப்படுததல்

confirmation	of	service பணி உறுதிப்படுததல்

confirmation	order உறுதிப்படுததும் ஆறண

confiscation பைிமுதல்

conflict 1. முரண, முரணபொடு 2. பறகறை

conflicting	views முரணொன கருததுகள்

conformity ஒததிருததல்

congratulation ைொழதது, பொரொடடு

connection 1. இறணப்பு 2. சதொடர்பு, உைவு

connivance உடநறத, ைறைமுக ஆதரவு

conscience ைனெொடெி, உ்ளசெொனறு

consensus கருதது ஒருறைப்பொடு

consent இறெவு, ஒப்புதல்

consequence ைிற்ளவு, பயன

consequent ைிற்ளைொக, பயனொக

conservation லபணுறக, பொதுகொததல்

consideration zone கைனிப்புப் பகுதி

consignee ெரககுப் சபறுபைர், பணடம் சபறுபைர்

consignment அனுப்புறகச ெரககு, ஒப்பறடப் சபொருள்

consignment note அனுப்புறகச ெரககுக குைிப்பு, ஒப்பறடப் 

சபொருள் குைிப்பு

consistent ஒதத, முரணறை

consolidated fund சதொகுப்பு நிதி
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consolidated pay சதொகுப்பூதியம்

consolidated statement சதொகுப்பு ைிைர அைிகறக

consolidation சதொகுப்பு, ஒருங்கிறணப்பு

conspicuous நனகு சதரிகிை, சை்ளிப்பறடயொன

conspiracy ெதி, கூடடுச ெதி

constant ைொைொத, நிற்லயொன

constituency சதொகுதி, ைொககொ்ளர் சதொகுதி

constituent ஆககககூறு, மூ்லககூறு

constitution அரெறைப்பு, அரெறைப்புச ெடடம்

constraint 1. ைறபுறுததல் 2. தறட

construction கடடுைொனம், அறைப்பு

consultant ஆல்லொெகர்

consultation க்லநதைிதல், க்லநது லபசுதல், அைிவுறர 

சபறுதல்

consultative committee க்லநதொயவுக குழு

consumable item நுகர்சபொருள்

consume பயனசகொள், நுகர்

consumer’s goods நுகர்சபொருள், பயனபடு சபொருள்

consumer forum/council நுகர்லைொர் ைனைம் / குழு

consumer orientation நுகர்லைொர் ஒருங்கிறணப்பு

consumption நுகர்வு, பயனடீட்ளவு, செ்லைழிவு

contact 1. சதொடர்பு, ெநதிப்பு 2. சதொடர்பு சகொள்

contact programme ெநதிப்பு நிகழசெி

contagious disease ஒடடு லநொய, சதொறறு லநொய

contain உள் சகொணடிரு, உள்்ளடககு

contemplate எணணங்சகொள், கருது, ஆழநது நிறன

contemporary ெைகொ்லததிய, உடனிகழைொன

contempt of court நீதிைனை அைைதிப்பு

contention ைொதம், எதிர்ப்பு

contents சபொரு்ளடககம்

contest 1. லபொடடி 2. எதிர்ப்பு 3. ைொதம் 4. லபொடடியிடு, 

எதிர் ைொதிடு
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context கடடம், தறுைொய, சூழறைவு

contingencies எதிர்பொரொச செ்லைினம், ெில்்லறைச 

செ்லைினம்

contingency எதிர்பொரொ நிகழசெி, உறுதியறை பின நிகழவு, 

தறசெயல் நிகழவு

contingency allowance எதிர்பொரொச செ்லவுப் படி

contingency fund எதிர்பொரொச செ்லவு நிதி

contingency grant எதிர்பொரொச செ்லவுககொன ைொனியம்

contingency plan எதிர்பொரொச செ்லவுத திடடம்

contingent charges எதிர்பொரொச செ்லவுக கடடணம்

continuous appointment சதொடர் நியைனம்

continuous development சதொடர் முனலனறைம்

continuous process சதொடர் ைிறன

continuous service சதொடர் பணி

contraband தறட செயயப்படட சபொருள்

contract ஒப்பநதம்

contract deed ஒப்பநதப்புள்்ளி உடனபடிகறக

contract of employment நியைன ஒப்பநதம்

contract period ஒப்பநத கொ்லம்

contractual document ஒப்பநதைியல் ஆைணம்

contractual liability ஒப்பநதைியல் கடப்பொடு

contractual service ஒப்பநதைியல் பணி

contradiction முரணபொடு, ஒவைொததனறை

contradictory statement முரணபடு அைிகறக, லநர்ைொைொன 

ைொககுமூ்லம்

contrary எதிர்நிற்லயொன, முரணபொடொன

contravention ைீறுதல், எதிரிறடச செயல்

contribution பங்கு, பங்க்ளிப்பு

contributory pension scheme பங்க்ளிப்பு ஓயவூதியத திடடம்

contributory provident fund பங்க்ளிப்பு ைருங்கொ்ல றைப்புநிதி

control 1. கடடுப்பொடு 2. கடடுப்படுதது, அடககியொள்

controlling	officer கடடுப்பொடடு அலுை்லர்
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controversial கருதது ைொறுபொடொன, ெர்சறெககுரிய

controversial matter ெர்சறெககுரிய பிரசெிறன, கருதது 

ைொறுபொடொன ைிஷயம்

controversy கருதது ைொறுபொடு, ெரசறெ

convenience ைொயப்பு, ந்லம், ைெதி

convention 1. ைழககொறு, ைரபு 2. அறை

conventional ைழககொறு ெொர்நத, ஏறறுகசகொள்்ளப்படட

conversant பழகி அைிநத, கறறுணர்நத, அைிமுகைொன

convert 1. ெையம் ைொைியைர் 2. ைொறறு, நிற்லைொறறு

converted leave ைொறைப்படட ைிடுப்பு

conveyance ஊர்தி, ைணடி

conveyance allowance ஊர்திப் படி, பயணப் படி

conveyance deed உறடறை ஆைணம்

conveyance expenses 1. பததிரசசெ்லவு 2. லபொககுைரததுச செ்லவு

convict 1. குறைைொ்ளி எனத தீர்ப்ப்ளி 2. குறைைொ்ளி 

3. தணடறனக றகதி

conviction 1. குறைத தீர்ப்பு 2. பறறுகலகொள்

convocation படடை்ளிப்பு ைிழொ

cooling off period ைிதைொகு கொ்ல அ்ளவு, தணியும் கொ்லம்

cooperation கூடடுைவு, ஒததுறழப்பு

cooperative கூடடுைவு

cooperative society கூடடுைவுச ெங்கம்

co-opt உடன லெர்ததுகசகொள்

co-opted member உடன லெர்ககப்படட உறுப்பினர்

co-ordination ஒருங்கிறணப்பு, ஒருமுகப்படுததுதல்

co-owner கூடடு உரிறையொ்ளர்

co-partner உடனபங்கொ்ளி, கூடடொ்ளி

copy படி, நகல்

copying நகல் செயதல்

copyright பதிப்புரிறை

cordial இறெைொன, உ்ளங்கனிநத

coroner பிண ஆரொயைொ்ளர்
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corporate body கூடடொணறை அறைப்பு

corporate planning கூடடொணறைத திடடைிடல்

corporation ைொநகரொடெி

corporation tax ைொநகரொடெி ைரி

correction திருததம்

corrective measures (=correc-
tives)

ெரிசெயயும் நடைடிகறககள்

correspondence கடிதத சதொடர்பு

correspondence course அஞ்ெல்ைழிக கல்ைி

correspondence portion கடிதத சதொடர்புப் பகுதி

correspondent 1. செயதியொ்ளர் 2. நிறுைனப் லபரொ்ளர்

corresponding சதொடர்புறடய

corrigendum திருததப்படலைணடிய பிறழ

corroborate ெொனறுறுததம், ெொனறு நிற்ல நிறுததல்

corroboration உறுதிப்படுததல், ஒததுறரததல்

corrupt ஊழ்லொன

corruption ஊழல்

corrupt practice ஊழல் லபொககு, ஊழல் நறடமுறை

cosmopolitan city பனமுகப் பணபொடடு ைொநகர்

cost ைிற்ல, செ்லவு, ைதிப்பு

cost accountant ைிற்ல ைதிப்படீடுக கணககர்

cost analysis செ்லவுப் பகுப்பொயவு

cost ceiling செ்லவு ைரம்பு

cost effectiveness செ்லவு ெிககனததிைன

cost of living ைொழகறகச செ்லவு

cost overrun ைிறகப்படட செ்லைினம்

cottage industry குடிறெத சதொழில்

council ைனைம், அறை

council of ministers அறைசெரறை

council of states ைொநி்லங்கள் அறை

counsel  1. ைழககுறரஞர் 2. அைிவுறர, கருததுறர
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counselling கருததுறர ைழங்கல்

counter 1. எதிரொக, 2. செய்லிட முகப்பு

counter action எதிரொன செயல், எதிரொன நடைடிகறக

counter	affidavit எதிர் ஆறணயுறுதி ஆைணம்

counter charge எதிர்க குறைசெொடடு

counter claim எதிர் லகடபுரிறை, உரிறைக லகொரிகறக

counterfeit currency லபொ்லி நொணயம் (லநொடடு)

counterfeiting கள்்ளநொணயம் செயதல்

counterfoil அடிசெகீடடு, ைறுபொதி

counter offer பிரதிப்லன ைழங்கல்

countersign லைல் ஒப்பைிடு, லைல் ஒப்பம்

coup (de etat) ஆடெிக கைிழப்பு, அரெியல் புரடெி

coupon றகச ெகீடடு, அறடயொ்ளச ெகீடடு

courier ைிறரவுத தூது

courier service ைிறரவுத தூதுச லெறை

course 1. படிப்புப்பிரிவு 2. செல்ைழி, லபொககு

courses of study 1. படிப்புப் பிரிவுகள், ஆயவுப் படிப்புகள்

court case நீதிைனை ைழககு

courtesy 1. ைதிப்பு, நயசசெயல், 2. நனைி

court of small causes ெிறுைழககு நீதிைனைம்

covenant ைறரசைொழி, உடனபொடு

cover 1. உள்்ளடககு 2. மூடு 3. உறை, மூடி, 

ைறைப்பு

coverage 1. உள்்ளடககும் ைிஷயங்கள் 2. கொப்பு 

3. உள்்ளடககம்

covering letter லைல்கடிதம்

covering memo இறணப்பு சைலைொ

covering note சபொருள் ைி்ளககக குைிப்பு

crash programme ைிகுைிறரவுத திடடம்

creamy layer பிறபடுததப்படடைர்க்ளில் லைல்நிற்லயினர், 

சபொரு்ளொதொர ெமூக ைொயப்புப் சபறைைர்கள்

creation உருைொககுதல்
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creative பறடப்பொகக

creativity பறடககும் திைன, பறடப்புததிைன

creche குழநறதகள் கொப்பகம்

credentials committe நம்பகச ெொனறுகள் குழு

credibility நம்பகததனறை

credit 1. ைரவு றை 2. கடன்ளி 3. நம்பிகறக றை 

4. நனைதிப்பு

creditable 1. நம்பததகக 2. ைரவு றைககததகக

credit advice கடன ஆல்லொெறன

credit and thrift society பறறுைரவு ைறறும் ெிககனச ெங்கம்

credit card கடன அடறட, பறைடறட

credit facilities கடன ைெதிகள்

credit entry ைரவுப் பதிவு

credit note ைரவுச ெகீடடு, ைரவுக குைிப்பு

creditor கடன சகொடுததைர், பறைொ்ளர்

cremation தகனம்

cremation ground சுடுகொடு, சுடற்ல

crew கப்பல் ைறறும் ஊர்திப் பணியொ்ளர் சதொகுதி

crime குறைம்

criminal breach of trust நம்பிகறக லைொெக குறைம்

criminal court குறைைியல் நீதிைனைம்

criminal negligence கணடனததுககுரிய கைனக குறைவு

criminal offence குறைசசெயல்

criminal procedure code குறைைியல் நறடமுறை ைிதித சதொகுப்பு

crisis சநருககடி, இடர்ப்பொடு

crisis management சநருககடி லை்லொணறை

criterion 1. அ்ளவுலகொல் 2. அடிப்பறடத தததுைம்

criticism திைனொயவு

cross 1. குறுககுக லகொடிடுதல், அடிததல் 2. க்லப்பு, 

3. ெிலுறை 

cross breed க்லப்பினம்

cross checking லைசைொருைர் ைறு ெரிபொர்ததல்
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crossed cheque குறுககுக லகொடிடட கொலெொற்ல

cross examination குறுககு ைிெொரறண

cross reference சதொடர்புக குைிப்பு

cross voting அணிைொைி ைொகக்ளிப்பு

crucial date தீர்வுககுரிய லததி

crude 1. பதப்படுததொத 2. சத்ளிைறை, முரடொன 

3. சகொசறெயொன

culpable homicide ைரணம் ைிற்ளைிககும் குறைம்

culprit குறைைொ்ளி

cultivation உழவுத சதொழில்

cultural exchange programme பணபொடடுப் பரிைொறை நிகழவு

cumulative திரணட, குைிநத

currency செ்லொைணி, நொணயம்

currency exchange நொணய ைொறைம்

currency note தொள் நொணயம், பணததொள்

current 1. நடப்பு 2. நடப்பில் உள்்ள

current account நடப்புக கணககு

current duties நடப்பு அலுைல்கள்

current session நடப்புக கூடடத சதொடர், நடப்பு அைர்வு

curriculum vitae (cv) தனைிைரங்கள்

curtail சைடடிககுறை, உரிறைறய இழககசசெய

custodian கொப்பொ்ளர்

custody கொப்பு, கொப்புப் சபொறுப்பு, ெிறைககொப்பு

custom ைழககம்

custom(s) சுங்க ைரி, எல்ற்ல ைரி

customary ைழககைொன

customary procedure ைரபுைழி நறடமுறை

custom duty சுங்கத தீர்றை

customer ைொடிகறகககொரர், ைொங்குபைர்

customer friendly ைொடிகறகயொ்ளருககு ைெதியொன

custom examination சுங்கச (ெொைடி) லெொதறன

cut down 1. குறை, சுருககு 2. சைடடு
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cut motion சைடடுத தீர்ைொனம்

cut off date சகடு லததி

cycle 1. சுழறெி, கொ்லைடடம் 2. ைிதிைணடி

D

daily 1. நொள்லதொறும் 2. நொ்ளிதழ

daily allowance தினப் படி

daily diary நொ்ளொநதிரக குைிப்லபடு

daily register நொ்ளொநதிரப் பதிலைடு

daily report நொ்ளொநதிர அைிகறக

daily routine நொள்லதொறும் லைறசகொள்ளும், அனைொட 

ைொ்லொயம்

daily wages நொள் கூ்லி

dak stage அஞ்ெல் ைொறறுைிடம்

dak tray அஞ்ெல் தடடு

damage ஊறு, ெிறதவு, ைதிப்பு இழப்பு

damages இழப்படீு

dangerous ஆபததொன, லகடொன, இடரொன

daring துணிவுள்்ள, அஞ்ெொத, எதிர்தது நிறகிை

data தரவு, அடிப்பறட ைிைரம்

data bank தரவு ைங்கி

data base தரவு

data collection தரவு திரடடல்

data feeding தரவு உள்்ளிடல்

data processing தரவு செய்லொககல்

date நொள், லததி

date of arrival ைநதறடநத லததி, ைநதறடநத நொள்

date of birth பிைநத லததி, பிைநத நொள்

date of departure புைப்படட லததி, செனை லததி
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date of discharge ைிடுைிககப்படட லததி

date of maturity முதிர்வு லததி

date of receipt சபைப்படட லததி

date stamp நொள் முததிறர

day scholar ைிடுதியில் தங்கொது பயிலும் ைொணைர்

day shift நொள் பணிமுறை, பகல் பணி

days of  grace ெலுறக நொள்கள்

day to day work அனைொடப்பணி, நொள்லதொறும் நடககும் 

லைற்ல

dead account பயனபடுததொத கணககு

dead line கறடெி லநரக சகடு

deadlock முடடுககடறட நிற்ல, முடககம்

dead stock register ைிறபறனயொகொச ெரககுப் பதிலைடு, முடங்கு 

ெரககுப் பதிலைடு

dead weight சைொதத எறட

deal 1. லபரம் 2. லைறசகொள்

dealing assistant கைனிககும் உதைியொ்ளர்

dealing 1. சகொடுககல் ைொங்கல் 2. செயல்சதொடர்பு

death anniversary இைநத நிறனவுநொள், திதி

dearness allowance அகைிற்லப்படி

death	benefit இைப்புச ெலுறக

death-cum-retirement gratuity இைப்பினொல் ஓயவுப் பணிகசகொறட

death in service பணிககொ்ல ைரணம்

deauthorization அங்ககீகொரம் ரதது செயதல்

debar ைி்லககி றை

debit பறறு, பறறு எழுது

debit advice பறறுைிைரக குைிப்பு

debt கடன

debt management கடன லை்லொணறை, கடன நிர்ைொகம்

debtor கடனொ்ளி, கடனபடடைர், கடன ைொங்குபைர்

deceased இைநத, ைொயநத

decency நறபொங்கு, நயததகக பணபு, தறகறை
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decentralization பரை்லொககல், பனமுகப்படுததல்

deciding factor தீர்ைொனக கொரணி

decision முடிவு, தீர்ப்பு

decision making தீர்வு கொணுதல், முடிவு எடுததல்

decision making process முடிசைடுககும் செயல்

declaration ெொறறுறர, பிரகடனம்

declaration of income ைருைொனம் பறைிய பிரகடனம்

declared value அைிைிககப்படட ைதிப்பு

declare on oath உறுதிசைொழிப்படி அைிைி

decode இரகெியக குைியடீறட ைிடுைி 

decontrol கடடுப்பொடு நீககம்

decorum நல்ச்லொழுககம், 

decrease 1. குறை 2. குறைதல் 3. குறைைொககு

decree தீர்ப்பொறண

dedication 1. கொணிகறக, பறடயல் 2. உரிறை 

ஒப்பறடப்பு

deductible கழிககததகக

deduction கழிததல், கழிவு, உயததுணர்தல்

deduction at source ைழங்குைிடததில் பிடிததம் செயதல்

deduction from salary ெம்ப்ளததி்லிருநது பிடிததம் செயதல்

deed 1. ஆைணம், ஒப்பொைணம் 2. செயல்

deed of mortgage அறடைொன ஆைணம்

deemed university நிகர்நிற்லப் பல்கற்லககழகம்

deface 1. அழி 2. கறைப்படுதது, பயனறைதொககு

de facto நடப்பினபடி, சையயொன

defalcation பணக றகயொடல், லைொெடி

defamation அைதூறு, ைொனகலகடு

default 1. முனனிருப்பு, முனறைப்பு 2. தைறு, 

தைறண தைறுதல் 

defaulter தைறண தைைியைர், தைைிறழததைர், 

கடறை தைைியைர்

defective குறையுள்்ள
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defence 1. எதிர்ைொதம், 2. ைறுப்புறர 3. பொதுகொப்பு

defence counsel எதிர்ைழககுறரஞர்

defence production பொதுகொப்புககொன தயொரிப்பு

defendant எதிர்ைொதி, பிரதிைொதி

defer தள்்ளி றை

deferred expenditure நிறுததிறைககப்படட செ்லவு, 

தள்்ளிறைககப்படட செ்லவு

defiance ைீறுறக, எதிர்ப்பு

deficit துணடுைிழல், பறைொககுறை

deficit	budget பறைொககுறை ைரவு-செ்லவுததிடடம்

define 1. சத்ளிைொககு, ைறரயறு 2. நிற்லயொன

defy எதிர்தது நில், அறைகூைல் ைிடு

degradation தொழததுதல், தரைிைககுதல்

degree 1. பொறக 2. படிநிற்ல 3. படடம்

dejure உரிறைப்படி, ெடடப்படி

delay சுணககம், கொ்லததொழவு

delegate 1. லபரொ்ளர், பிரதிநிதி 2. ஒப்பறட

delegated authority ஒப்பறடககப்படட அதிகொரி / அதிகொர 

ஆறணயம்

delegation 1. லபரொ்ளர் குழு 2. ஒப்பறடப்பு

delegation of powers அதிகொர ஒப்பறடப்பு

delete நீககு

deletion அடிததுைிடுதல், நீககுதல்

deliberately லைணடுசைனலை

deliberation ஆழநதொரொயவு

delicencing 1. உரிைதறத நீககுதல் 2. உரிைதறத 

அகறறு

delimitation சதொகுதி ைறுெகீரறைததல்

deliver 1. ஒப்பறட, அ்ளி 2. பிரெைி

delivery 1. சகொடுததல், ஒப்பறடப்பு 2. ஈனல்

demand 1. லகடபு, லகொரிகறக 2. லதறை

demand note லகடபுக குைிப்பு
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demarcation எல்ற்ல ைறரயறுததல்

demi-official பகுதிய்ளவு அதிகொரமுறடய, லநர்முக

democracy ைகக்ளொடெி

demonstration 1. செயல்முறை ைி்ளககம் 2. ஆர்ப்பொடடம்

demoralization லெொர்வுறுதல், ஊககம் குறைதல்

demurrage சுணககக கடடணம்

denial ைறுப்பு

denomination 1. ைறகப்சபயர் 2. இனம், ைதப்பிரிவு

de novo புதிதொக, ைறுபடியும் சதொடககததி்லிருநது

deny ைறு, ைறுப்புத சதரிைி

depart பிரிதல்

department துறை

departmental துறை ெொர்நத

departmental action துறைெொர் நடைடிகறக

departmental enquiry துறைெொர் ைிெொரறண

departmental investigation துறைெொர் பு்லனொயவு

departmental irregularity துறைெொர் முறைலகடு

departmental library துறைெொர் நூ்லகம்

departmental negligence துறைெொர் கைனைினறை

departmental permission துறைெொர் அனுைதி

departmental qualifying ex-
amination

துறைெொர் தகுதித லதர்வு, தகுதியொககத 

லதர்வு

departure 1. புைப்பொடு 2. பிைழவு

dependency	certificate ெொர்புச ெொனைிதழ

dependent பிைர் ெொர்புள்்ள, ெொர்நதிருககிை

dependent children ெொர்நது ைொழும் குழநறதகள்

deploy 1. பரப்பி அறை, ைரிறெப்படுதது 2. பணியில் 

ஈடுபடுதது

deponent ெொனறுறரஞர், ைொககுமூ்லம் தருபைர்

deportation நொடு கடததுதல்

depose 1. ெொனறுறர அ்ளி 2. பதைியி்லிருநது 

ைி்லககு
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deposit றைப்புத சதொறக

depot ைணடி, கிடங்கு

depreciation 1. லதயைொனம் 2. ைதிப்பிைககம்

depressed class ஒடுககப்படட ைகுப்பினர்

deprive இழககச செய, பிடுங்கு

deputation 1. லபரொணறைக குழு 2. லைறறுப் 

பணிககனுப்புதல்

deputation allowance லைறறுப் பணிப் படி

deputy துறண

deregistered பதிவு நீககிய, பதிறை ைி்லககிய

dereliction of duty கடறை தைறுதல்

dereservation ஒதுகககீடறட நீககுதல்

derogation குறைப்படுததுதல்

derogatory ைதிப்புக குறைககிை, ெிறுறைப் படுததுகிை

derogatory remark ெிறுறைப்படுததும் குைிப்புறர

descendant ைரபினர், ைழிதலதொனைல்

description ைிைரிப்பு

deserving தகுதியுறடய, தகக, ஏறை

design 1. ைடிைறைப்பு 2. ைடிைறை 3. எணணம், 

சூழசெி

designate 1. பதைிப் சபயர்ளி 2. பணியைர்தது 

designation பதைிப் சபயர்

despatch அனுப்புறக

despatch note அனுப்புறகக குைிப்பு

despatch register அனுப்புறகப் பதிலைடு

destination செல்்லிடம், லெரிடம்

destitute ஆதரைறை, றகைிடப்படட

detail 1. ைிைரம் 2. லைற்லககு அனுப்பு 3. 

பறடப்பிரிவு

detailed ைிைரைொன

detect கணடுபிடி, துப்பைி

detention 1. ெிறை றைததல் 2. நிறுததி றைததல்
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detenu 1. தடுப்புககொைல் 2. றகதி

determination உறுதிப்பொடு, முடிவு

deterrence தறட, ஊறு

detriment ஊறு, குநதகம், இழப்பு

detrimental சகடுத்லொன, ஊறு பயககததகக

devaluation ைதிப்றபக குறைததல்

devastation பொழ, அழிவு, லகடு

development ை்ளர்செி, சபருககம், லைம்பொடு

deviate ைி்லகிசசெல், பிைழ, ைொறுபடு

device 1. திடடம், ஏறபொடு 2. கருைி

devotion ஈடுபொடு, அர்ப்பணிப்பு

diagnose லநொய அைிதல், நுணுகிப்பொர்தது 

கொரணைைிதல்

diagram ைி்ளகக ைறரபடம்

diary நொள்குைிப்பு

dictation செொல்ைறத எழுதச செயதல்

dies non லைற்ல இல்ற்லலயல் ஊதியம் இல்ற்ல

diet உணவு, பததிய உணவு

digest 1. சுருககத சதொகுப்பு 2. படடியல்

dignified கணணியைொன, ைதிப்பு ைொயநத

dignity கணணியம், ைதிப்பு, சபருநதனறை

digression லபசறெ ைொறறுதல்

dilatory கொ்லங்கடததுகிை

dilemma இரணடக நிற்ல, இருதற்லக சகொள்்ளி 

எறும்பு நிற்ல

diligent த்ளரொத

dimension உருை்ளவு, பரிைொணம்

diploma படடயம்

diplomacy செய்லொணறைத திைம், ெொதுர்யம்

diplomatic immunity தூதுைருககொன / தூதர் அலுை்லகததுககொன 

ைி்லகக்ளிப்பு

direct 1. லநரொன 2. கடடற்ளயிடு 3. இயககு
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direct competition லநரடிப் லபொடடி

direct interview லநரடி லநர்கொணல்

direction 1. கடடற்ள 2. இயககுதல் 3. திறெ

directory தகைல் சதொகுதி, ைிைரத திரடடு

direct recruit லநரடி ஆச்ளடுப்பு

disallow ஏறக ைறு, தள்்ளிைிடு

disability இய்லொறை, ஊனம்

disabled person ஊனமுறைைர்

disablement	benefit ஊனததுககொன ெலுறக

disadvantage பொதக நிற்ல, ைெதியறை சூழல், 

அனுகூ்லைினறை

disagree உடனபட ைறு, இறெயொதிரு

disallowed ஏறக ைறுதத, ைறுதத

disapproval ஒப்புத்ல்ளிகக ைறுததல், ஏறக ைறுததல்

disaster லபரழிவு, லபரிடர், சபருங்லகடு

disaster management லபரிடர் லை்லொணறை

disband கற்லததுைிடு

disbursement அ்ளிததல், சகொடுததல்

discard நீககு, கழி

discharge 1. சை்ளிலயறைம் 2. ைிடுைிப்பு

discharge slip 1. ைிடுைிககும் ெகீடடு 2. கடன தீர்தத ரெகீது

disciplinary action ஒழுங்கு நடைடிகறக

disciplinary procedure ஒழுங்குமுறை நடைடிகறககள்

discipline ஒழுககம்

disclaim உரிறை றகைிடு, ஏறறுகசகொள்்ள ைறு

disclosure ைறை சை்ளியடீு

discontent ைன நிறைைினறை, திருப்தியினறை

discontinuance இறடநிறுதது, சதொடர்பறுததல்

discontinue இறடயில் நினறுைிடு, சதொடர்பறு

discord முரணபடு, லைறுபடு

discount கழிவு, தள்ளுபடி, கழிைொனம்

discover கணடுபிடி



discredit dispute

47

discredit 1. நொணயகலகடு, ைதிப்புக லகடு 2. சகடட 

சபயர் ஏறபடுததல்

discrepancy முரணபொடு, இறெைினறை

discretion ைிருப்புரிறை

discretionary grant ைிருப்புரிறை ைொனியம்

discretionary power ைிருப்புரிறை அதிகொரம்

discrimination பொகுபொடு கொணல், ஓரங்கடடல்

discussion க்லநதுறரயொடல், க்லநதொயவு

dishonest லநர்றையறை, நொணயைறை

dishonour (a cheque) கொலெொற்ல நிரொகரிப்பு

disintegration ெிறதவு, கூடடழிவு

disk ைடடு, ைடடச ெில்லு

dislocation 1. நிற்லகுற்லவு 2. இடம்சபயர்வு

disloyal நம்பிகறகயறை

dismiss 1. பணிநீககு 2. (ைழகறக) தள்ளுபடி செய

dismissal பணிநீககம், பணியைவு

dismissal procedure பணிநீகக நறடமுறை

disobey பணிய ைறு

disorder குழப்பம், ெகீர்குற்லவு, முறையினறை

disorganise ஒழுங்குமுறை இல்்லொைல் ஆககு

disparity ஏறைததொழவு

dispatch section அனுப்புறகப் பிரிவு

dispensable ைி்லககத தகக, அைெியைறை

disperse 1. கற்லயசசெய 2. பரவு, ெிதறு

displaced இடம் சபயர்நத

display 1. கொடெி 2. கொடெிப்படுதது

displeasure ைன நிறைைினறை, சைறுப்பு, அதிருப்தி

disposal 1. தீர்ததல், முடிததல் 2. நீககுதல்

dispose of முடிவு செய, தீர்வு செய

disposition தனறை, இயல்பு

dispossess உறடறை பைி

dispute தகரொறு, பூெல்
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disqualification தகுதியிழததல்

disregard புைககணி, ைதியொதிரு

disruption இறடயூறு, தடங்கல்

dissatisfaction ைனககுறை, ைனநிறைைினறை

dissent ைொறுபடு

disservice தீங்கு, சபொல்்லொறை

dissociate சதொடர்றப அறு, பிரிநது லபொ

dissolution கற்லததல்

dissolve கற்ல, கறர

distance learning சதொற்லநிற்லக கல்ைி

distillery ைடிெொற்ல, ைடிப்பகம்

distinct 1. தனிதத, தனிசெிைப்புள்்ள 2. சத்ளிைொகத 

சதரிகிை

distinguish 1. லைறுபடுதது 2. ெிைப்புப் சபறு

distortion திரிததுக கூறுதல்

distress இடுககண, இடர்பொடு

distribute ைழங்கு, பகிர்

distribution ைழங்குதல், பகிர்வு, பங்ககீடு

district ைொைடடம்

district centre ைொைடட றையம்

disturbance குழப்பம், இறடயூறு

ditto லைறபடி

diversion திருப்பி ைிடுதல், ைொறறு ைழி

dividend ஆதொயப் பங்கு, ெைப்படுதது நிதி

division 1. ைொகசகடுப்பிறகொகப் பிரிததல் 2. பிரிததல் 

3. லகொடடம்

divorce ைணமுைிவு, ைண ைி்லககு

docket புைததொள், புைததொள் குைிப்பு

doctor 1. ைருததுைர் 2. முறனைர்

document ஆைணம், பததிரம்

documentary evidence ஆைணசெொனறு, எழுததுசெொனறு

documentation ஆைணப்படுததல்
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domicile 1. உறைைிடம் 2. குடியுரிறை

domicile	certificate குடியுரிறைச ெொனறு, நிற்லயகச ெொனறு

dominant முதனறையொன, ைிஞ்ெி நிறகிை

donation நனசகொறட

dossier ைநதணக லகொப்பு

doubtful ஐயமுள்்ள

dove tailing பணிைரிறெப்படி நடததல்

down grade ககீழநிற்லககு இைககு, தரைிைககு

draft 1. ைறரவு 2. ைங்கி ைறரலைொற்ல

draft reply ைறரவு பதில்

drastic measure கடுறையொன நடைடிகறக

draw 1. ைறர 2. குலுககல் 3. ைொங்கு, எடு, உருவு

drawer 1. கொலெொற்ல எழுதித தருபைர் 

2. இழுப்பறை

drawing 1. ைறரபடம் 2. ைறரதல் 3. பினைொங்குதல் 

4. (ஊதியம்) சபறுதல்

drought ைைடெி

dry promotion ்லொபைறை பதைி உயர்வு

dual charge இரடறடப் சபொறுப்பு, இரடறடப் பணி

dual citizenship இரடறடக குடியுரிறை

due 1. நிலுறைக கடன, தைறண 2. உரிய

due diligence தகக ைிடொமுயறெி

dues கடனகள் 

duly ஏறைைொறு, தககைொறு, ெரியொக

duplicate இரடடிப்பொன படி, இரணடொம் படி

duration கொ்ல அ்ளவு

duress ெடடதறத ைீைிய, ைலுககடடொயம்

duty 1. கடறை, அலுைல் 2. தீர்றை, சுங்க ைரி

duty allowance அலுைறபடி, பணிப்படி

duty chart அலுைல் அடடைறண

duty leave அலுை்லில் ைிடுப்பு

duty room அலுைல் அறை
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dying declaration இைப்பு ைொககுமூ்லம்

dynamic 1. ஆறைல் ைொயநத 2. இயங்கொறைல்

E

earmark குைிப்பிடட ஒதுகககீடு

earned leave ஈடடிய ைிடுப்பு

earnings ஊதியம், ைருைொய, ஈடடிய சபொருள்

eco-friendly சுறறுசசூழல் ெொதகைொன

ecology (உயிரின ைொழகறக) சூழ்லியல்

economic 1. சபொரு்ளொதொர 2. சபொரு்ளியல் ெொர்நத

economical exploitation சபொரு்ளொதொரச சுரணடல்

economy சபொரு்ளொதொர அறைப்பு

economy class ெிககனப் பிரிவு

editing 1. திருததி அறைததல் 2. பதிப்பிததல்

edition பதிப்பு

editorial தற்லயங்கம்

education கல்ைி

educational career கல்ைிெொர் சதொழில்

educational institute கல்ைி நிறுைனம்

educational	qualification கல்ைித தகுதி

effect பயன, ைிற்ளவு, ைிற்ள பயன

effective 1. பயனுறடய 2. நறடமுறைகலகறை 

3. ஆறைல் ைொயநத

effective date நறடமுறைப்படுததிய லததி, செய்லொகக 

நொள்

effects ைிற்ளவுகள்

efficacy ப்லொப்லன, உசெைிறன

efficiency திைப்பொடு, திைறை

efficient திைறையொன, ஆறைல் ைிகக
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ejectment அப்புைப்படுததல், சை்ளிலயறைம்

elaborate 1. ைிரிைொன 2. ைிரிவுபடுதது, ைிரிததுறர

elapse கடநது ைிடுறக, கழிநதுைிடு

elected representative லதர்நசதடுககப்படட பிரதிநிதி

election லதர்தல்

electoral college ைொககொ்ளர் குழு

electorate ைொககொ்ளர் சதொகுதி, லதர்தல் சதொகுதி

electrification ைினைெதி செயதல்

electronic media ைினனணு ஊடகம்

elementary அடிப்பறடயொன, சதொடகக

eligibility தகுதியுறடறை, தகறை

eligibility test தகுதிகொண லதர்வு

elimination நீககம், அகறைல்

eloquence செொறைிைம், லபசசுததிைன

embarrass சைடகமுைசசெய, குழப்பு, சதொல்ற்ல சகொடு

embezzlement றகயொடல்

emblem ெினனம், தனிககுைி

embossing seal புறடப்பு முததிறர

emergency சநருககடி

emergency relief அைெரகொ்ல நிைொரணம்

emergent 1. அைெர 2. சை்ளிப்படுகிை

emigration குடிலயறைம்

emolument ஊதியம், ெம்ப்ளம்

empanelment படடிய்லிடுதல், குழுைில் லெர்ததல்

empathy ைொறைொர் உ்ளைைிதல்

employ சதொழில் சகொடு, லைற்ல சகொடு, 

பயனபடுதது

employee லைற்லயொள், ஊழியர், சதொழி்லொ்ளி

employee participation ஊழியர் பங்லகறபு

employee’s contribution ஊழியர் பங்க்ளிப்பு

employees provident fund சதொழி்லொ்ளர் ைருங்கொ்ல றைப்புநிதி

employer லைற்ல சகொடுப்பைர், அைர்ததுநர்
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employment 1. லைற்ல, சதொழில் 2. லைற்லைொயப்பு 

3. பயனபடுததுதல்

employment exchange லைற்லைொயப்பகம்

employment notice லைற்லைொயப்பு அைிைிப்பு

employment	office லைற்லைொயப்பு அலுை்லகம்

empower அதிகொரம் அ்ளி, உரிறை சகொடு

empowerment அதிகொரம் சபறுதல்

enact ெடடைியறறு

enactment இயறைல், அரங்லகறறுதல்

en bloc ஒடடுசைொததைொக

encash பணைொக ைொறறு, பணைொககு

enclose இறண, உள்்ளடககு

encouragement ஊககுைிததல், ஆதரை்ளிததல்

encroachment ஆககிரைிப்பு, எல்ற்ல ைீறுறக

encumbrance ைில்்லங்கம்

endorse லைல் குைிப்சபழுது, ஆதரி

endowment அைககடடற்ள

end product தயொரிதது முடிதத சபொருள், முடிைொன 

தயொரிப்பு

energy ஆறைல், ெகதி, திைறை

enforce 1. செயறபடுதது, நிறைலைறறு 2. கடடொயப் 

படுதது

engage 1. பணியைர்தது 2. ஈடுபடுதது

enhancement உயர்ததல், ைிறகப்படுததல், அதிகைொககல்

enjoin இறண, லெர்

en masse ஒடடுசைொததைொக, எல்்லொருைொக, திர்ளொக

enquiry ைிெொரறண, தகைல் அைிதல்

enrol பதிவு செய, படடிய்லில் லெர்

enrolment (=enrollment) படடிய்லில் லெர்ததல்

enrolment number பதிசைண

en route ைழியொக, ைழியில், இறடயில்

ensuing அடுதது ைருகிை, அடுதத
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ensure உறுதி செய

enter நுறழ, பதிவு செய

enterprise 1. நிறுைனம் 2. ைிறனததிடபம்

entertain 1. ைகிழைி 2. ைிருநலதொம்பு 3. கருது

entertainment லக்ளிகறக, சபொழுதுலபொககு, ைிருநத்ளிப்பு

entitle உரிறையொககு, உரிறை சகொடு, தகுதியொககு

entitled உரிறை சபறை, உரிறை உறடய

entitlement உரிறையொககுதல், உரிறை சகொடுததல், 

தகுதியொககுதல்

entrance நுறழவு

entrant நுறழைொ்ளர், புகுநர்

entry 1. நுறழதல், பதிவு 2. நுறழைொயில்

entry level job நுறழவுநிற்லப் பணி

enumeration கணகசகடுப்பு

environment சுறறுப்புைம், சூழல்

envoy தூதர்

epidemic (disease) சகொள்ற்ள லநொய

epitome சுருககம்

equality ெைநிற்ல, ெைததுைம்

equilibrium ெைநிற்ல, ெரி ஒப்புநிற்ல

equipment த்ளைொடம், கருைி

equity 1. ெைப்பங்கு 2. ைர்ததகப் பங்கு

equivalent நிகரொன, ெைைொன

equivocal சத்ளிைறை, இரு சபொருளுறடய

eradicate லைருடன அழி, அடிலயொடு அழி

errata பிறழதிருததம்

error தைறு, பிறழ

escalation ஏறைம், ஏைிய நிற்ல

escort 1. ைழிககொை்லர், சையககொை்லர், 2. சையக 

கொைல்

essential இனைியறையொத
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establishment 1. பணியொ்ளர் சதொகுதி 2. நிறுைனம் 

3. நிறுவுதல்

estimate ைதிப்படீு

estimated cost ைதிப்படீு செயயப்படட செ்லவு

ethics ஒழுககைியல், நீதி சநைி

etiquette நடதறத முறை, ஒழுங்குமுறை

evacuation சை்ளிலயறைம், பினைொங்கல்

evade தைிர், நழுவு, ைழுப்பு

evaluation கணிப்பொயவு, ைதிப்பொயவு

even number இரடறடப்பறட எண

eventual ைிற்ளைொக நிகழநத, முடிைொக ைிற்ளகிை

eviction சை்ளிலயறைல்

evidence ெொனறு, ெொடெியம்

evolve லதொறறுைி, ஆககு, சை்ளிப்படுதது

exact துல்்லியைொன, ெரிநுடபைொன

examination லதர்வு, ஆரொயவு

examinee லதர்வு எழுதுபைர், ைிெொரறணககு 

ஆ்ளொலனொர்

examiner லதர்ைொ்ளர், ஆரொயைொ்ளர்

example எடுததுககொடடு

excavation அகழதல், லதொணடிசயடுததல்

excellent ைிகசெிைநத, லநர்ததி ைொயநத

exception ைிதிைி்லககு

exceptional ைிதிைி்லககொன

excess ைிறக, ைிஞ்ெிய அ்ளவு

exchange பரிைொறைம்

exchequer நிதிததுறைக கருவூ்லம், றைப்புழி, 

றைப்பிடம்

excise (=excise duty) உள்நொடடுப் சபொருள்ைரி, க்லொல் ைரி

exclude நீககு, ைி்லககு, தைிர், அகறறு, இல்்லொதொககு

excuse 1. ைனனிப்பு 2. ைனனிப்ப்ளி 3. 

ெொககுப்லபொககு
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execute 1. செய்லொறறு, நிகழதது 2. தூககுதணடறன 

நிறைலைறறு

executive 1. செய்லதிகொரி 2. செய்லொடெி 3. நிர்ைொக 

executive committee செயறகுழு

executive power நிர்ைொக அதிகொரம்

executives நிர்ைொகிகள்

executive staff செய்லொண பணியொ்ளர், செய்லொடெி துறைப் 

பணியொ்ளர்

exempt ைி்லககு, தைிர், நீககு, ைி்லகக்ளிப்பு

exemption ைி்லகக்ளிப்பு, ைிதி ைி்லககு

exercise பயிறெி

ex gratia கருறணயுதைி

ex gratia payment கருறணதசதொறகய்ளிப்பு

exhaust 1. பயனபடுததித தீர் 2. புைம்லபொககி 3. 

உரைிழககச செய

exhaustive முழுறையொன, ைி்ளககைொன

exhibit 1. கொடெிப் சபொருள்கள் 2. ெொனறுப் 

சபொருள்கள், ெொனைொைணம்

exigency அைெரததருைொய, தருணம், சநருககடி

exim policy ஏறறுைதி இைககுைதிக சகொள்றக

exit சை்ளிசசெல் ைழி, சை்ளிலயறு

exit interview சை்ளிலயறை லநர்முகம்

exit policy சை்ளிலயறைக சகொள்றக

exit poll லதர்தல் கருததுககணிப்பு

ex-officio அலுைல் ைழி, பதைி ைழி

exonerate சபொறுப்பு ைிடு, பழி துறட

expansion ைிரிவு, சபருககம், ைிரிைறடதல்

ex-parte ஒருதற்லயொன, ஒரு ெொர்பொன

expatriation தனனொடு அனுப்புதல்

expedient உகநத, தகக

expedite ைிறரவுபடுதது, ைிறரநதனுப்பு

expel சை்ளிலயறறு, நொடு கடதது
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expenditure செ்லைினம்

experience அனுபைம், படடைிவு

experiment செயமுறை, பரிலெொதறன 

expert ைல்லுநர்

expiry கொ்லககழிவு, கொ்ல முடிவு

expiry date கொ்லககடப்பு நொள், கொ்ல முடிவு நொள்

explanation ைி்ளககம்

explicit சத்ளிைொன, சை்ளிப்பறடயொன, ைி்ளககைொன

exploitation சுரணடல்

explore ஆயவு செய, நொடியைி

explosion சைடிததல்

export ஏறறுைதி

ex-post facto பணி அடிப்பறடயி்லொன

express 1. ைிறரவு 2. சை்ளிப்படுதது

expression 1. செொறசைொடர் 2. சை்ளிப்படுததல்

expulsion சை்ளிலய துரததுதல், நொடு கடததுதல்

expunge குைிப்பி்லிருநது நீககு

extend நீடடு, ைிரிைொககு

extent பரப்பு, அ்ளவு

external சை்ளிப்புைைொன, சை்ளியொன

extortion அசசுறுததிப் பைிததல்

extra ைிறகயொன, ைிறகப்படியொன, கூடுதல்

extract 1. எடுபகுதி 2. சபொழிப்பு, சுருககம்

extraordinary அெொதொரண

extravagant ஊதொரிததனைொன, ைரம்பு கடநத

extremist தீைிரைொதி, லபொரொ்ளி

extrovert புைையச ெிநதறனயுள்்ள

eye witness லநரில் பொர்தத ெொனறுறரஞர், கணணுறை 

ெொனறுறரஞர்
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F

fabricate 1. கடடறைப்பு 2. புறனநது கடடு

face value முகைதிப்பு

facilitate எ்ளிதொககு, ைெதி செய

facility ைெதி

facsimile சதொற்லநகல், உருை லநர்படி

fact உணறை, சபொருணறை, சையம்றை நிகழசெி

factionalism உடகடெிப் பூெல்

factor கொரணககூறு, ஆககககூறு

factory சதொழி்லகம், சதொழில்கூடம்

factual உணறையொன, சைய ெொர்நத

faculty 1. கல்லூரி ஆெிரியர்கள் 2. படீம் 3. 

ைிறனததிைம்,

fail லதொல்ைியுறு, தைைிறழ

fair 1. அழகொன 2. லநர்றையொன, நியொயைொன 

3. திருைிழொ

faith நம்பிகறக

fake லபொ்லிததனம்

family குடும்பம்

famine பஞ்ெம்

fare ைணடிசெததம், பயணசெததம்

farewell ைழியனுப்பு, பிரியொைிறட

farming லதொடடைிடுதல், செடிை்ளர்ப்பு, பயிரிடுதல்

fatigue கற்ளப்பு, அயர்செி, த்ளர்வு, லெொர்வு

fault குறைம், தைறுறக

favour 1. ெொர்பு, ஆதரவு 2. உதைிசெய, ஆதரவு 

கொடடு

feasibility ைொயப்பொன, இய்லககூடிய

federation கூடடறைப்பு

fee கடடணம்
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feed back பினனூடடம்

feeling உள்ளுணர்செி, உள்ச்ளணணம்

felicitate ைொழததுககூறு, பொரொடடு

fellow 1. கூடடொ்ளி, ெகொ 3. ஆயைொ்ளர்

fellowship ஆதரவு ஊதியம், புததொயவு ைொணைர் நிற்ல

female சபண

fertile ை்ளைொன, செழிப்பொன

fictitious லபொ்லியொன, கறபறனயொன

fidelity நம்பிகறக, நம்பகததனறை

field 1. ையல், நி்லம் 2. பு்லம், க்ளம்

figure 1. உருைம், லதொறைம் 2. எண இ்லககம் 

file 1. லகொப்பு 2. தொககல் செய, லகொதது றை

filing லகொததல்

film திறரப்படம், படசசுருள், சைனபட்லம்

final முடிைொன, இறுதியொன, அறுதியொன

finance நிதி

financier நிதியொ்ளர்

findings முடிவு, கணடைிநதறை

fine 1. தணடம், தணடப்பணம் 2. லநர்ததியொன, 

செப்பமுறடய

fine	arts கைினகற்லகள், நுணகற்லகள்

finger	prints ைிரல் பதிவுகள்

finished	goods ஆககப்சபறை சபொருள்கள்

fire தீ, சநருப்பு

firing துப்பொககிச சூடு

firm 1. நிறுைனம் 2. உறுதியொன, நிற்லயொன

first	aid முதல் உதைி

first	class முதல் ைகுப்பு

first	division முதல் பிரிவு, முதல் லகொடடம், முதல் 

நிற்ல

first	information	report முதல் தகைல் அைிகறக

fiscal நிதிெொர்நத, நிதியொணடு ெொர்நத
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fisheries ைீனபணறணகள், ைீனதுறைகள்

fit தகுதியொன, சபொருததைொன

fitness தகுதி, சபொருததம்

fix 1. இககடடு நிற்ல 2. சபொருதது, பழுதுபொர், 

அறை 3. கொண

fixation அறுதியிடல்

fixed நிற்லயொன, அறெயொத

flag 1. சகொடி 2. ெிைப்புக குைியிடு

flap ைொர்ப்படறட இதழ, ெிைகு

flat 1. அடுகககக குடியிருப்பு 2. தடறடயொன, 

ெைத்ளைொன 3. முடிைொன

fleet கப்பறபறடத சதொகுதி, ைொகனத சதொகுதி

flexibility சநகிழும் தனறை

flight 1. ைொனூர்திப் பயணம், பைததல் 2. ைிைொனம் 

3. ைிடலடொடுதல்

flood	relief சைள்்ள நிைொரணம்

floor 1. தறர, த்ளம், க்ளம் 2. த்ளைிடு 3.  அடிதது 

ைழீதது

flow ஓடடம், நீலரொடடம்

fluctuation ஏறை இைககம்

foeticide கருைில் ெிசுகசகொற்ல

folder அறடவு, ைடிப்புததொள்

folio இருபுை, இறணப்பககம், எதிசரதிர்ப் பககம், 

இருைடி

follow பினபறறு, பினசெல், பினசதொடர்

following 1. ககீழககணட 2. பினசெல்லுதல், 

கறடபிடிததல்

follower பினபறறுபைர், சதொடர்நது செல்பைர்

foment தூணடு, கி்ளப்பு

foot note அடிககுைிப்பு

forced labour கடடொய உறழப்பு

forecast முனனைிைிப்பு

foregone conclusion அைியப்படட முடிவு
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foreign அயல், சை்ளிநொடடுககுரிய

foreman முத்லொள் (சதொழிறபிரிவு)

forenoon முறபகல் (மு.ப.)

foresight முனனைிவு, முனனைிதிைன

foreword முனனுறர

forfeit இழ, ைிடடுகசகொடு

forged லைொெடி செயயப்படட

forgery சபொயயொைணம் புறனதல், லபொ்லி 

ஒப்பைிடல்

form 1. உருைம் 2. படிைம்

formal முறைப்படியொன, முறைெொர்நத

format 1. ைடிைமும் அ்ளவும் 2. (கணினியில்) 

துறடததழிததல்

former முனறனய, முனனொள்

formula நூறபொ, ைொயப்பொடு, குைிப்புசசெொல்

forthwith உடலன, கொ்லம் தொழததொைல்

forward லை்லனுப்பு

forwarding letter அனுப்புறகக கடிதம், லை்லனுப்புக கடிதம்

foundation 1. கறடககொல், கொல்லகொள் 2. அடிப்பறட 

3. அைககடடற்ள

fraction பினனம், கூறு, ெிறுபகுதி, ெிறு துணடு

franchise 1. ைொககுரிறை 2. முகறை

fraud ஏைொறறுதல், லைொெடி

free இ்லைெைொன, சுதநதிரைொன, கடடறை

freeze உறைய றை, முடககு

freight சுறை, கப்பற ெரககு, ெரககுச சுறைக 

கடடணம்

frequency அடுககு நிகழவு, அற்லசைண

fuel எரிசபொருள்

full-scale முழு அ்ளைி்லொன

function செய கடறை, நிகழசெி, ைிழொ

fund நிதி

fundamentalism அடிப்பறடைொதம்
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furnish அ்ளி, அறைததுகசகொடு

further action லைல் நடைடிகறக, சதொடர் நடைடிகறக

G

gainful employment பயனதரும் லைற்லைொயப்பு

gainful occupation பயனதரும் சதொழில்

gate pass நுறழைொயில் அனுைதிசெகீடடு, 

நுறழைனுைதிசெகீடடு

gazetted அரெிதழப் பதிவு

gazetted holiday அரெிதழப் பதிவு ைிடுமுறை

general சபொது

general administration சபொது ஆடெி

general body சபொதுககுழு

general election சபொதுத லதர்தல்

general meeting சபொதுக கூடடம்

general practice சபொதுைறகத சதொழி்லொறறுதல்

general procedure சபொது நறடமுறை

general rule சபொது ைிதி

general ward சபொதுப் பிரிவு

generation தற்லமுறை

genius லைறத

genuine சையயொன

gift பரிெில், சகொறட

gist ெொரம், சுருககம்

global tender உ்லக்ளைி்லொன ஒப்பநதப்புள்்ளி

glossary செொல்ைி்ளககத திரடடு, அருஞ்செொல், 

அகரமுத்லி

goal குைிகலகொள், இ்லககு

godown கிடங்கு
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golden handshake (=golden 
parachute)

்லொபகரைொக அனுப்பி றைததல்

good நனறு, நல்்ல

good conduct நல்்ல நடதறத

good faith நல்ச்லணணம், நனனம்பிகறக

good	offices பதைிச செல்ைொககு

goodwill நறசபயர், நல்ச்லணணம், நடபொர்ைம்

govern ஆளு, கடடுப்படுதது, முறைப்படுதது

governance ஆடெி செய, ஆளும் முறை, ஆளுறக

government அரசு

Government of India இநதிய அரசு

Government of India Concern இநதிய அரசு நிறுைனம்

Government of India Under-
taking

இநதிய அரசு சபொறுப்லபறபு நிறுைனம்

government press அரசு அசெகம்

government servants conduct 
rules

அரசுப் பணியொ்ளர் நடதறத ைிதிகள்

government service அரசுப் பணி

gradation தரப்படுததல்

grade தரம், நிற்ல

grading தரப்படுததல்

graduate படடம் சபறைைர்

graduated wages உயர்ததப்படட ஊதியம்

graduate trainee படடதொரிப் பயிறெியொ்ளர்

graft 1. ஒடட றை, ைொறைிப் சபொருதது 2. ஒடடுக 

கிற்ள 2. ்லஞ்ெம்

grand total ஆக சைொததம்

grant ைொனியம்

grant-in-aid உதைி ைொனியம்

grapevine ைதநதி

graph கடடததொள் ைறரவு

graphology அ்ளைடீடுப்படம், கடடப்படம்
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grateful நனைியுள்்ள

gratuity பணிகசகொறட

green hand பணிககுப் புதியைர்

greeting(s) ைொழதது

grievance ைனககுறை

grievous சகொடிய

gross சைொதத

gross amount முழுதசதொறக

gross misconduct கடுறையொன நடதறத, ைிகவும் தைைொன 

நடதறத

gross negligence கடுங்கைனைினறை

gross	profit சைொதத ஊதியம்

gross revenue சைொதத ைருைொனம்

gross total நிகர சைொததம்

groundless ஆதொரைறை, கொரணைறை

ground rent ைறனத தீர்றை

grounds கொரணங்கள், ஆதொரங்கள்

group சதொகுதி, குழு, கூடடம், பிரிவு

grouping and grading சதொகுததுத தரப்படுததுதல்

guarantee சபொறுப்புறுதி, உததரைொதம்

guarantor உததரைொதை்ளிப்பைர்

guard கொைல், கொை்லர், கொைல் செயதல்

guard	file கொை்லர் லகொப்பு

guardian கொப்பொ்ளர்

guest house ைிருநதினர் ைொ்ளிறக, ைிருநதினர் இல்்லம்

guide ைழிகொடடி

guidelines பினபறைததகக ைழிமுறைகள், 

சநைிமுறைகள்

guilt குறைம்
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H

habit பழகக ைழககம்

habitual ைழககைொக

half-holiday அறர ைிடுப்பு

half pay அறரச ெம்ப்ளம்

hall ைணடபம், ைனைம், கூடம்

halt 1. நில், இறடத தங்கல் 2. நிறுததம்

hand 1. றக 2. எடுததுகசகொடு

handbill துணடைிகறக, துணடு சை்ளியடீு

handbook றகலயடு, றகச சுைடி

handicap இறடயூறு, தடங்கல்

handle பிடி, றகப்பிடி, றகயொளு, நடதது

handloom றகததைி

handy றகககு அடககைொன, றகககு எ்ளிதொன, 

அருகிலுள்்ள

hand-over ஒப்பறட

handwriting றகசயழுதது

harassment சதொல்ற்ல சகொடுததல், அற்லககழிததல்

harbour துறைமுகம்

hard labour கடின உறழப்பு

hardware 1. இரும்புப் சபொருள்கள் 2. கணினி 

ைனசபொருள்

hard working கடின உறழப்பொ்ளி

haulage இழுப்புககூ்லி, ை்லிநது இழுததல்

hawker கூைி ைிறபைர்

hazard இனனல், இறடயூறு

head தற்ல, தற்லறை

head	office தற்லறை அலுை்லகம்

headquarter பணித தற்லறையிடம், பணியகம்

health	certificate உடல்ந்லச ெொனறு
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hearing ைழககு ைிெொரறண, லகடபுறர

hearsay லகள்ைிநிற்ல

heavy vehicle கன ஊர்தி

heir ைரபுைழி உரிறையர்

held up நிறுததப்படட, நிறுததப்படல்

herewith இததுடன

heritage ைரபுைழிசசெொதது, பொரம்பரியம், ைரபுறடறை

hierarchy நிறுைனப்படி, நிற்லமுறை

higher authority உயர் அதிகொரம்

high grade உயர்நிற்ல

high level உயர்ைடடம்

high level decision உயர்ைடட முடிவு

highlights ைொணெகீர் கொடெிகள்

high	official உயர் அதிகொரி

high priorty உயர் முனனுரிறை

high school உயர்நிற்லப் பள்்ளி

Hindi version இநதி ைொெகம், இநதி ஆககம்

hire ைொடறக

hiring ைொடறகககு எடுததல் / அைர்ததல்

history sheet ைிைரக குைிப்புத தொள்

hoarding பதுககல்

holding 1. உறடறை, றகப்பறறு நி்லம் 2. பிடி

holiday ைிடுமுறை 

homage ைணககம், ைழிபொடு

home இல்்லம், உள்துறை

homicide ைரணம் ைிற்ளைிததல்

honest லநர்றையொன, நொணயைொன

honorarium ைதிப்பூதியம்

honorary ைதிப்புறு, ெம்ப்ளம் சபைொ, சகௌரை

honour 1. நனைதிப்பு, சபருறை, லைதறகறை, 

நறசபயர் 2. (கொலெொற்ல) செல்லுபடியொககல்

hostel ைிடுதி, ைொணைர் இல்்லம், ைொணைர் ைிடுதி
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hostile பறகறையொன

house rent ைடீடு ைொடறக, குடிககூ்லி

house rent allowance ைடீடு ைொடறகப் படி

house tax ைடீடு ைரி

housing ைடீடு ைெதி

housing society ைடீடு ைெதிச ெங்கம்                                                     

hue and cry கூப்பொடு, கூககுரல்

humane இரககமுள்்ள, ைனிதொபிைொன

human rights ைனித உரிறைகள்

humiliation தொழறையுணர்வு

hygiene ந்லைியல்

hypothecation அறடைொனம், பிறணமுைி

I

idea கருதது, எணணம்

ideal ெகீர்றை, உயர் குைிகலகொள், கருததிய்லொன, 

புறனைிய்லொன

identical ஒலர ைொதிரியொன, ஒதத

identification அறடயொ்ளம் கொடடுதல் (ஆற்ள அல்்லது 

சபொருற்ள)

identity அறடயொ்ளம், தனிததுைம்

identity card அறடயொ்ளச ெகீடடு

ignorance அைியொறை, ைடறை

ignore புைககணி

illegal ெடடமுரணொன, ெடடப்புைம்பொன

illegal strike ெடடைிலரொத லைற்லநிறுததம்

illigible ைொெிகக முடியொத

ill-feeling தீய எணணம்

illicit கள்்ளததனைொன, ெடடைி்லககொன
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illiteracy கல்்லொறை

illogical சபொருநதொ ைொதம்

illustration ைி்ளககம், எடுததுககொடடு

image உருைம், படிைம்

imbalance ெைைினறை

immature பககுைப்படொத, முதிரொத

immediate உடனடியொன, அடுதத, லநரடியொன

immediate action உடனடியொன நடைடிகறக

immediate	officer அடுததுள்்ள லை்லதிகொரி, அடுததுள்்ள 

அலுை்லர்

immigrant ைநலதைி, லைறு நொடடி்லிருநது குடிபுகுநதைர்

immoral தீய ஒழுககமுள்்ள, ஒழுககைறை

immovable அறெயொத, இடம் சபயரொத

immune பொதிப்பில்்லொத

immunity 1. ெடட ைி்லகக்ளிப்பு 2. லநொயத தறடக 

கொப்பு

impact பயன, செயல் ைிற்ளவு, தொககம்

impartial நடுநிற்லயொன

impeachment அரெியல் குறைசெொடடு

impediment தறட, இடர்ப்பொடு

imperative கடடொயைொன, அதிகொரைொன, தைிர்கக 

முடியொத

impersonation ஆள் ைொைொடடம்

implement துறணக கருைிகள்

implicate ெிகக றை, பொதுகொககச செய

implicit உள்்ளடககைொன

import இைககுைதி, உடசபொருள், உடகருதது

important முககியைொன

importer இைககுைதியொ்ளர்

impost தீர்றைசசுறை, தீர்றைப் பளு

impound படடியில் அறட, ெிறைப்படுதது, பிடிதது 

றை, பறைி றை
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impression 1. முததிறர, சபொைிப்பு, அசசு 2. கருததுப் 

பதிவு 3. பதிப்பு

imprest முனபணம்

improper ஒழுங்கில்்லொத, தைைொன

improve லைம்படுதது, செம்றைப்படுதது, ெகீர்ப்படுதது, 

ை்ளர்செியுைசசெய

improvement லைம்பொடு, முனலனறைம், ை்ளர்செி, செம்றை

improvisation முனலனறபொடினைி செயதல்

impute குறைததிறகு ஆ்ளொககு, ெொடடு, சுைதது

in abeyance இறடநிறுததப்படட, தறகொ்லிகைொக 

நிறுததப்படட

inability இய்லொறை

inaccessible புகமுடியொத, அணுகமுடியொத, எடடொத

inadmissible அனுைதிககததகொத

inadvertently அைியொைல், லநொககைில்்லொைல்

inauguration சதொடககம், சதொடங்கி றைததல்

in cash சரொககைொக

incentive தூணடுைிறெ, ஊககம்

incidental இறடநிகழ, ெொர்புள்்ள

inclination ைிருப்பம், ெொயவு

inclusive உடபடட

incognito ைொறுலைடம் புறனநத, ைொறறுருைினர், 

அறடயொ்ளம் ைறைதத

income ைருைொனம்

income tax ைருைொன ைரி 

income tax clearance certif-
icate

ைருைொன ைரி தறடநீககச ெொனைிதழ

income tax return ைரப்சபறும் ைிைர அைிகறக

incoming ைரப்சபறும்

incompetency திைறையினறை, அதிகொரைினறை

incompetent திைறையில்்லொத, தகுதியில்்லொத

incomplete முடிவு சபைொத

inconclusive முடிவுைொத
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incongruous சபொருததைறை, ஒததிரொத

inconsistency முரணபொடு

inconvenience ைெதிக குறைவு, சதொல்ற்ல

incorporated ஒருங்கிறணநதறைநத, நிறுைப்சபறை

incorrect தைைொன, ெரியில்்லொத

incredible நம்பமுடியொத, ைிெிததிரைொன

increment (ஊதிய) உயர்வு, (ெம்ப்ள) உயர்வு

incumbent பதைி ைகிப்பைர்

incumbrance தடங்கல், ைில்்லங்கம்

indemnification உறுதிப்படுததல், நடடதறத ஈடுசெயதல்

indent லதறைப் படடியல், லதறைக லகொரிகறக

independence day சுதநதிர நொள்

independent சுதநதிரைொன, உரிறையுள்்ள

index 1. அடடைறண, சபொரு்ளடகக அடடைறண, 

அகரைரிறெ அடடைறண 2. குைியடீு

index card அடடைறண அடறட

indication அைிகுைி

indict குறைஞ்ெொடடு

indifference அககறையினறை, புைககணிப்பு

indirect ைறைமுகைொன

indiscipline ஒழுங்கினறை, கடடுப்பொடினறை

indiscretion ஆரொயொத செயல்

indiscriminate தரொதரைைியொத, தொறுைொைொன

indisputable ைறுகக முடியொத, எதிர்கக முடியொத

indistinct சத்ளிைில்்லொத

indorsement லைச்லொப்பைிடு, ஆதரிதது எழுது

individual தனி ஒருைர், தனி நபர்

induction அைிமுகம், சதொடங்கி றைப்பு, தூணடுதல்

in duplicate இரடறடப்படியொக, இருபடிகள்

industrialization சதொழில்ையைொககல்

industrial staff சதொழில்துறை ஊழியர்கள்

industrious கடுறையொக உறழககிை, சுறுசுறுப்புள்்ள
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industry சதொழில்துறை

inefficiency திைறையினறை

inequity 1. ெைைறை 2. அநீதி

inevitable தைிர்கக இய்லொத

inexpedient உகநததல்்லொத

inexperienced அனுபைைில்்லொத

in fact உணறையில், உள்்ளபடிலய

infection சதொறறுதல், சதொறறுலநொய பரவுறக

inferior ைடட ைறகயொன, ககீழததரைொன

infirmity ந்லிநத நிற்ல, த்ளர்நத நிற்ல

inflation பணைகீகம்

inflation	rate பணைகீக ைிகிதம்

influential செல்ைொககொன, தொககுைைொன

informal முறைப்படி அறையொத

information செயதி, தகைல்

infrastructure உள்்ளறைப்பு, இறணப்பறைவு

infringe ைீறு, ைொைொகச செய

infringement ைீறுதல், ைொைொகச செயதல்

infructuous பயனறை, ைணீொன

inherent இயல்பொன, உள்்ளடங்கிய

inherit ைரபுரிறை சபறு, ைொரிசுரிறை சபறு, 

இைங்குரிறை

initial சதொடககம், சுருகசகொப்பம்

initials சபயரின முதச்லழுததுகள்

initiate சதொடங்கு, துைங்கு

injuction அநீதி

injury தீங்கு, கொயம்

inland letter உள்நொடடு அஞ்ெல் தொள்

inoculation (லநொய) கொப்பு ைருநதூெி

input உள்்ளடீு, முதலீடு

inquiry ைிெொரறண, தகைல் அைிதல், உெொைல்

insert இறட நுறழ, செருகு
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insight நுணணைிவு

inspect ஆயவு

inspector ஆயைொ்ளர்

instability நிற்லயறை தனறை, ைொைததகக தனறை, 

பொதுகொப்பறை

installation அறைப்பு, அைர்ததுதல்

instalment தைறண, தைறணத சதொறக

instigate தூணடு, தூணடி ைிடு

instigation தூணடுதல்

institute 1. நிற்லயம் 2. (கல்ைி) நிறுைனம் 3. நிறுவு

instruction அைிவுறர, கறபிததல், சநைிமுறைக 

கடடற்ள / ஆறண

instrument கொரணைொக, கருைியொகப் பயனபடுகிை, 

கருைி

insubordination ககீழப்படியொறை

insurance ஈடடுறுதி

insure கொப்படீு செய

integral ஒருங்கிறணநத, முழுறையொன

integration ஒருறைப்பொடு

integrity லநர்றை, நொணயம்

intelligible அைிவுததிைம் ைொயநத, புரிநதுசகொள்ளும் 

ைறகயில்

intensive முறனப்பிய்லொன, செைிைொன

intent கருது, கைனைொக, தீர்ைொனைொக

interaction உைைொடல்

inter alia ைறைைறறுககிறடயில்

inter-departmental துறையிறட

interest 1. ைடடி, பறறு 2. அககறை

interfere தற்லயிடு, குறுககிடு

interim இறடககொ்ல

interim order இறடககொ்ல ஆறண

interim relief இறடககொ்ல உதைி

interim report இறடககொ்ல அைிகறக
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intermediate இறடநிற்ல

intermediate college இறடநிற்லக கல்லூரி

intern உள்ளுறை ைருததுைர், முதிர்ைொணை 

ைருததுைர்

internal உள், உள்்ளொன

international law உ்லக நொடுகள் ெடடம், நொடடிறடச ெடடம், 

உ்லகச ெடடம்

internship பயிறெிப் பணி

interpolation இறடச செருகல்

interpretation சபொருள் ைி்ளககம்

interrogate ைிெொரறண, ைினொத சதொடுததல்

interrupt தடுதது ைைி, குறுககிடு

interruption தடுதது ைைிததல், குறுககிடுதல்

inter se பரஸபர

intervene குறுகககீடு, இறடயில் க்லநதுசகொள்

intervention தற்லயிடுதல், குறுககிடுதல்

interview லநர்கொணல், லபடடி

interviewee லநர்கொணல் தருபைர்

interviewer லநர்கொணல் செயபைர்

intimate 1. உள்்ளொர்நத, ைிக சநருககைொன 2. அைிைி, 

சதரிைி

intimation தகைல், செயதி சதரிைிப்பு

intimidation அசசுறுததல், ைிரடடுதல்

intolerance ெகியொறை

intoxication சைைியூடடுதல்

intricacy கடுஞ்ெிககல், சபரும்புதிர்

intricate கடுஞ்ெிகக்லொன, ைறை புதிரொன, சத்ளிைறை

introduce 1. அைிமுகம் செய 2. முனறை, 

முதனிற்லப்படுதது

introduction அைிமுகம், முனனுறர, சதொடககககூறு

invalid 1. செல்்லொத 2. லநொயொ்ளி, இய்லொதைர்

invalidity ஏ்லைொடடொத, பயனில்்லொத, உடல் ஏ்லொறை

invariably நிற்லயொய, ஒருெகீரொய
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investigation பு்லனொயவு

investment முதலீடு, முதலீடு செயதல்

invitation அறழப்பு, அறழப்பிதழ

involuntary தொனொக இயங்குகினை, இயல்பொக எழுகினை

involved ெம்பநதப்படடுள்்ள, ெிககியுள்்ள, 

உள்்ளொகியுள்்ள

ipso facto அது கொரணைொகலை

ipso jure ெடடப்படியொகலை

irrational பகுததைிவுககு ஒவைொத, அைிவுககுப் 

சபொருநதொத

irrecoverable ைீ்ளொ, திரும்பப் சபை முடியொத, 

முழுகிப்லபொன

irregular ஒழுங்கறை, ைிதிககுப் புைம்பொன, 

முறைலகடொன

irrelevant சதொடர்பறை

irresponsible சபொறுப்பறை, சபொறுப்புணர்செியறை

irrevocable ைொறை முடியொத, ைீடடுப் சபை முடியொத

issue 1. அனுப்பு, ைழங்கு, சை்ளியிடு 2. பிரசெிறன, 

ைழகசகழு ைினொ 3. லதொனைல், ைழங்கல் 

4. பிைப்பிப்பு, சை்ளியடீு

issue order ஆறண ைழங்கு, ைழங்கல் ஆறண

issue price ைழங்கல் ைிற்ல

item இனம்

J

job லைற்ல, பணி, சதொழில், அலுைல்

job description பணி ைிைரம்

job evaluation பணி ைதிப்பொயவு

job freeze பணியிடங்கள் நிறுதது

job hunting லைற்ல லதடல்
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jobless லைற்லயறை

job-oriented சதொழில் ெொர்நத, பணி ெொர்நத

job rotation பணி சுழறெி

job satisfaction பணித திருப்தி

job security பணிப் பொதுகொப்பு

job	specification சதொழி்லின லதறைககுைிப்பு

job study பணி ஆயவு

job work ெில்்லறர லைற்ல, கூ்லி லைற்ல

join லெர், இறண

joining date பணிலயறபு நொள்

joining pay பணிலயறபு ெம்ப்ளம்

joining period பணிலயறபுக கொ்லம்

joining report பணிலயறபு அைிகறக 

joining time பணிலயறபு லநரம்

joint இறண, இறணப்பு, கூடடொன

joint account கூடடுக கணககு

joint cadre இறணயொன பிரிவு, இறணயொன நிற்ல

joint committee கூடடுக குழு

joint consultative committee கூடடுக க்லநதொயவுக குழு

joint family கூடடுக குடும்பம்

jointly கூடடொக

jointly and severally தனிததும் கூடடொகவும்

joint ownership கூடடு உறடறையுரிறை

joint responsibility கூடடுப் சபொறுப்பு

joint venture கூடடுத துணிகர முயறெி

journal நடைடிகறகக குைிப்லபடு

journalist இதழொ்ளர்

judgement தீர்ப்பு, தீர்ப்புறர

judicial நீதிைனைம் ெொர்நத

judicial custody நீதிமுறைக கொைல்

judicial enquiry நீதிமுறை ைிெொரறண

judicial notice நீதிமுறை அைிைிப்பு
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judicial power நீதிமுறை அதிகொரம்

judicial service நீதிததுறைப் பணிதசதொகுதி

judiciary நீதிததுறை

judicious ஆயைைிவுறடய, முனகைனைொன

junior administrative grade இ்ள ஆடெி நிற்லயர் தரம்

junior clerk இ்ளநிற்ல எழுததர்

junior in rank படிநிற்லயில் இற்ளயைர்

juniority இ்ளநிற்ல, இ்ளைர் நிற்ல

junior most (பணியில்) ைிகவும் இ்ளைல்நிற்ல 

junior scale இ்ளைல்நிற்ல ஊதிய ைிகிதம்

jurisdiction ஆடெி எல்ற்ல, அதிகொர எல்ற்ல

just லநரிய, லநர்றையொன, முறையொன

justice நீதி, நீதிபதி

justiciable நியொயைொன, ைழககியல்பு உள்்ள

justify நியொயப்படுதது, சையப்சபன நிறுவு, 

ெரிசயன நிறுவு

K

key 1. திைவுலகொல், ெொைி 2. முககியைொன, 

ைழிகொடடும் குைிப்பு 3. உள்்ளிடு

keynote address தற்லறை உறர, ெிைப்புறர

kick back ்லஞ்ெம்

kin சநருங்கிய உைைினர்

kith and kin சநருங்கிய உைைினர்கள்

know-how செயமுறை நுணணைிவு

knowledgeable அைிைொர்நத
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L

labour 1. சதொழி்லொ்ளர் 2. உறழப்பு 3. பிரெை / 

பிள்ற்ளப்லபறறு ை்லி

labour charges சதொழி்லொ்ளர் கூ்லிசசெ்லவு

labour contract லைற்ல ைகீத சதொறக ஒப்பநதம்

labour court சதொழி்லொ்ளர் நீதிைனைம்

labour dispute சதொழி்லொ்ளர் ைழககுகள்

labour force உறழப்பு ெகதி, சதொழி்லொ்ளர் அணி

labour laws சதொழி்லொ்ளர் ெடடங்கள்

labour room பிரெை அறை

labour union சதொழி்லொ்ளர் ெங்கம், சதொழிறெங்கம்

labour welfare சதொழி்லொ்ளர் ந்லன

land aquisition நி்ல எடுப்பு, நி்ல றகயகப்படுததுறக

land mark நி்ல எல்ற்லக குைி, திருப்புமுறன

land records நி்லப் பதிவுருககள்

land reforms நி்லச ெகீர்திருததம்

land revenue நி்ல ைருைொய

land settlement நி்ல ஒப்பநதம்

land tenure நி்ல உரிறை முறை, நி்லககுடி முறை

lapse தைறு, குறைபொடு, கொ்லககழிவு

large scale சபரிய அ்ளைில்

last date இறுதி நொள்

lasting நீடிததிருககிை, நிற்லதத

lastly இறுதியொக

last payment கறடெிச செலுததம்

late கொ்லததொழததம், அணறையில், கொ்லைொன, 

கொ்லததொழைொன, சுணங்கிய, லைற்ள கடநத

late attendance statement பணிககு ைருைதில் கொ்ல தொைத அைிகறக

late duty 1. தொைத ைரி 2. தொைதப் பணிலநரம்

late payment தொைதச செலுததம்
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latest ைிக அணறையில்

laudable பொரொடடததகக, புகழததகக

launch 1. புது முயறெியில் இைங்கு, துைககு 

2. கட்லில் ைிதகக ைிடு

law ெடடம்

law and order ெடடமும் ஒழுங்கும்

law breaker ெடடதறத ைீறுபைர்

law court (=court of law) நீதிைனைம்

lawsuit ெடட நடைடிகறக, ைழககு

lawyer ைழககுறரஞர்

layoff தறகொ்லிக லைற்ல நிறுததி றைப்பு

layout ைறரபடம்

leader தற்லைர்

leadership quality தற்லறைப் பணபு

leaflet துணடு சை்ளியடீு

leak 1. கெிவு, ஒழுககு 2. ைறைச செயதி 

சை்ளியடீு

leap year ைிகுநொள் ஆணடு, லீப் ஆணடு

learning கறைல்

lease குததறக

leased accommodation குததறகக குடியிருப்பு

leasehold குததறக எடுப்பு

leaseholder குததறகதொரர், குததறகயொ்ளர்

leasing குததறகககு ைிடுதல்

leave ைிடுப்பு, இறெைொறண

leave encashment ைிடுப்றபப் பணைொககல்

leave salary ைிடுப்பு ஊதியம்

leave vacancy ைிடுப்புக கொ்லியிடம்

leave without pay ெம்ப்ளைில்்லொத ைிடுப்பு

leave with pay ெம்ப்ளததுடன கூடிய ைிடுப்பு

lecture hall ைிரிவுறரக கூடம்

ledger லபலரடு
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ledger balance லபலரடு நிலுறை

legacy தனனொறணயொல் கிறடதத உறடறை, 

தன ைிருப்புைிதிக சகொறட, தனனொறணக 

சகொறட

legal ெடடததுககு இணங்கிய, ெடடப்படியொன

legality ெடடப்பணபு, ெடட உரிறை

legalization ெடடம் இயறைல், ெடடைொககுதல்

legally ெடடப்படி

legal practice ெடட ைழககொடுபைர்

legatee உ.யில்ைழி உரிறையர்

legible எ்ளிதொகப் படிககககூடிய, எழுததுத 

சத்ளிைொன

legislative ெடடைனை

legislative business ெடடைனை அலுைல், ெடடைியறறும் 

அலுைல்

legislature ெடட ைனைம்

legitimacy முறைறை நிற்ல, ெடடப்படியொன நிற்ல

legitimate ெடடப்படியொன, முறையொன

leisure ஓயவு

leniency கனிைொன லபொககு

lessee குததறகயொ்ளர்

letter எழுதது, கடிதம்

letter pad சபயர் ைிைரததொள் கறறை

levy ைிதிப்பு, ைரி ைிதிப்பு

liability சபொறுப்பு, கடன

liable உடபடட, சபொறுப்புறடய, கடப்பொடுறடய

liaison சதொடர்பு

library நூ்லகம்

licence உரிைம்

licence holder உரிைதொரர்

licensed உரிைம் தரப்படட

licensee உரிைம் சபறைைர்

lien ைீள் உரிறை
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life	certificate ஆயுள் ெொனறு

limit ைரம்பு, எல்ற்ல

limitation எல்ற்ல, ைறரயறை

limited ைறரயிடட, ைறரயிடப்படட, 

ைறரயறுககப்படடது

limited concern ைறரயறுககப்படட நிறுைனம்

limited liability ைறரயறுககப்படட சபொறுப்பு

limited tender ைறரயறுககப்படட ஒப்பநதப்புள்்ளி

link 1. இறணப்பு, இறண 2. ஒனறுலெர், பிறண

linked இறணககப்படட

linked	file இறணப்புக லகொப்பு

link language இறணப்பு சைொழி, சதொடர்பு சைொழி

liquidated damages அறுதியிடட இழப்படீு

liquidation கற்லப்பு, தீர்ததுக கடடுதல்

liquidator கற்லப்பைர், கற்லப்பு அதிகொரி

list படடியல்

list of business அலுைல் படடியல்

literate கல்ைியைிவுறடயைர்

litigant ைழககொடுபைர்

litigation ைழககு, ைழககொடல்

livery allowance அறடயொ்ள உறட படி

livestock கொல்நறட

living standard ைொழகறகததரம்

living wage ைொழவுககூ்லி, ைொழவுககுப் லபொதிய கூ்லி

loading ஏறறுதல்

loan கடன, இரைல்

loaner கடன்ளிப்பைர்

loaning department கடன ைழங்குதுறை

lobby முகப்பு அறை, புைககூடம்

lobbying ஆதரவு லதடல்

lock in period முடககப்படட கொ்ல அ்ளவு

lock out கதைறடப்பு



locus standi make up 

80

locus standi தற்லயடீடுரிறை, ைழககுறர உரிறை

lodging தங்குைிடம், தங்கிடம்

log book ஊர்திக குைிப்லபடு, பயணக குைிப்லபடு

logic தர்கக இயல்

logo ெினனம்

long distance call சதொற்லதூர அறழப்பு

long hand நீளும் கரம்

lot 1. சதொகுதி 2. குலுககல் லதர்வுமுறை

lower குறை, குறைைொன

lowest rate ஆகககுறைநத ைிகிதம்

low grade ககீழ ைடடம்

loyal ைிசுைொெைொன

lump sum ஒடடுசைொததத சதொறக

lumpsum grant ஒடடுசைொதத ைொனியம், திரள் சதொறக 

ைொனியம்

M

machinery இயநதிரத சதொகுதி, இயநதிரம்

machinery of government அரசு இயநதிரம்

magazine பருை இதழ, பருை சை்ளியடீு

mailing list அஞ்ெல் படடியல்

maintain லபணுதல்

maintenance லபணுறகப் பரொைரிப்பு, ைொழகறகச செ்லவுத 

சதொறக

major ையது ைநதைர், சபரும்படியொன, பறடத 

துறைப்பணித தற்லைர்

majority நிறை ையது, சபரும்பொனறை

major works பிரதொனப் பணிகள்

make up முழுறையொககு, ெரி செய
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maladjustment தைைொகச ெரிசெயதல்

maladministration முறைசகடட ஆடெி, ெகீர்லகடொன ஆடெி

malafide நல்ச்லணணைறை, தீய எணணமுறடய

malice பறக, ைனைம், தீய லநொககு

malpractice ஒழுங்ககீனச செயல்

maltreatment தைைொக நடததுதல்

management லை்லொணறை

manager லை்லொ்ளர்

mandate உரிறைக கடடற்ள

mandatory அதிகொரககடடற்ளயொன

mandays ைனித உறழப்பு நொள்கள்

manhours ைனிதஉறழப்பு லநரம்

manifesto சகொள்றக ைி்ளகக அைிகறக

manipulation சூழசெியொகச செயதல்

manoeuvre திைறையொகச செலுததுதல், ஏயப்பு, 

திைறையொக நடததுதல், லபொர்ப்பயிறெி

manpower ைனித ஆறைல், ஆள் ை்லிறை

man-to-man ranking ஊழியர் ஒப்படீடுத தரைரிறெப்படுததல்

manual றகலயடு, செயமுறை நூல்

manual labour உடலுறழப்பு

manufacture ஆககு, ஆககுதல்

manufacturer தயொரிப்பொ்ளர், உறபததியொ்ளர்

manuscript றகசயழுததுப்படி

map நி்லப்படம்

margin ஓரம், ைி்ளிம்பு

marginal ைிகக குறைைொன

marital status திருைண அநதஸது

marketing ைிறபறன, ெநறதப்படுததல்

marketing economy ைிறபறனப் சபொரு்ளொதொரம்

mark 1. குைி 2. ைதிப்சபண 3. ெினனம்

marksheet ைதிப்சபண படடியல்

marks obtained சபறை ைதிப்சபணகள்
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mass ைககள் திரள்

mass communication சைகுைககள் சதொடர்பு

mass consumption சைகுைககள் நுகர்வு

mass immunization லநொயததடுப்பு இயககம்

mass media சைகுைககள் ஊடகம்

mass production சபரும் அ்ளைி்லொன உறபததி

master	file பிரதொனக லகொப்பு

master of ceremonies செயமுறை ைல்லுநர்

master plan சபருந திடடம்

matching grant ஈடொன ைொனியம்

material சபொருள், ெரககு 

maternity லபறுகொ்ல, ைகப்லபறு

maternity leave ைகப்லபறு ைிடுப்பு

matriculate பள்்ளிககல்ைி பயினைைர்

matrimonial திருைணம் ெொர்நத

mature முதிர்நத

maturity date முதிர்வுத லததி

maximum அதிகபடெம், சபருைம்

means ைழிைறக, துறணப்சபொருள் ைருைொய 

ைறக

measure 1. நடைடிகறக 2. அ்ளவு

measurement அ்ளவு

measures நடைடிகறககள், அ்ளவுகள்

mechanic கம்ைியர்

mechanical இயநதிர முறை

mechanism இயநதிர முறை, இயககமுறை

media ஊடகம்

mediate இணககப்படுததல், நடுைிணககம்

medical ைருததுை

medical	benefit ைருததுைச ெலுறக

medical examination ைருததுைப் பரிலெொதறன

medico-legal ெடடஞ்ெொர்நத ைருததுைம்
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medium 1. ஊடகம் 2. இறடநிற்ல 3. பயிறறுசைொழி

meeting in camera ைறைைொன கூடடம்

member உறுப்பினர்

memo குைிப்பொறண

memorial 1. நிறனவுச ெினனம் 2. ைனு

mental ability உ்ளத திைன

menu 1. உணவு ைறகப் படடியல் 2. படடியல்

merger இறணதல், ஐககியைொதல்

merit தகுதி, ைதிப்பு, ெிைப்பு

merit list தகுதிப் படடியல், ைதிப்புப் படடியல்

meritorious லபொறைததகக, ெிைப்பு ைொயநத

merits தகுதிகள்

merit scholarship தகுதிப் படிப்புதைித சதொறக

message செயதி, தகைல்

method முறை

methodology செயமுறை

metropolitan area சபருநகரப் பகுதி

middle income group நடுததர ைருைொய ைகுப்பு

middleman இறடத தரகர்

midwifery லபறுகொ்ல ைருததுைப் பணிகள்

migrant பு்லம் சபயர்நலதொர், இடம் ைொைியைர்கள்

mileage கிறடககும் றைல் ஆறைல்

militancy தீைிரைொதம்

millennium ஆயிரைொணடு

miniature ைிகசெிறு ைடிைம்

minimum குறுைம், குறைநதபடெம், ைிகக குறைநத 

அ்ளவு

mining சுரங்கப் பணி

ministerial அலுை்லகப் பணி

ministry அறைசெகம்

minor 1. முதிரொ ையதினர், ையதறடயொப் பருைம் 

2. ெிைிய 



minority monogamy

84

minority ெிறுபொனறையர்

minor works குறும் பணிகள்

minutes நிகழசெிப் பதிவு

misappropriation றகயொடல்

misbehaviour தைைொன நடதறத

miscarriage of justice நீதி தைறுறக

miscellaneous பல்சபொருள், ப்லைறக

mischief தீங்கு, குறும்பு, ஊறுபொடு

misclassification தைைொன ைறகப்படுததல்

misconduct தைைொன நடதறத

mislead தைைொக ைழிநடதது

mismanagement திைறையறை செய்லொணறை

misrepresentation தைைொன பிரதிநிதிததுைம்

misstatement of facts உணறைறயத திரிததுக கூைல்

misunderstanding தப்சபணணம், தைைொன சபொருள் சகொள், 

ைனலைறுபொடு

misuse தைைொன பயனபொடு

mixed economy க்லறைப் சபொரு்ளொதொரம்

mob கும்பல்

mobile நடைொடும்

mobility இடம்சபயர் ஆறைல்

mode முறை, செயமுறை

model 1. எடுததுககொடடு 2. ெிறறுரு, ைொதிரிப் 

படிைம்

moderator நடுைர்

modification ைொறைம், திருததம்

modus operandi செயல் ைறக, செயல்முறை

monetary grant பண ைொனியம்

money பணம்

monitor 1. கணகொணிப்பொ்ளர் 2. கணகொணிததல் 3. 

கணினித திறர

monogamy ஒரு துறண ைனம்
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monogram ெினனம்

monopoly தனியுரிறை

monotony ஒலரைறகயொன, ைொறைைறை

monthly tour diary ைொதொநதிரப் பயண அைிகறக

month to month ைொதொைொதம்

moral நீதிசநைி, படிப்பிறன

morale ஒழுங்குணர்வு, கடடுப்பொடடறைதி

moral turpitude ஒழுகக ஈனம்

moratorium கடறன கொ்லம் தொழததித தீர்ப்பதறகொன 

ெடட இறெவு, கடன தைறணயுரிறை

mortality ைரணம், ெொவு

mortgage அறடைொனம், ஒறைி

most	confidential ைிக இரகெியம்

mother tongue தொயசைொழி

motion தீர்ைொனம், லகொரிகறக

motion study தீர்ைொனம் ைீதொன பரிெகீ்லறன

motivation செயல்லநொககம், ஊககை்ளிததல்

motive லநொககம், உடகருதது

motto இ்லடெிய லநொககம், ைழிகொடடிக சகொள்றக

mouthpiece தூம்புகுழல், ெொர்புககுரல்

movable அறெயும், இடம் சபயரும்

move அறெ, இயககு, நகர்தது, முனறை

movement இயககம், நடைொடடம்

multifarious (duties) பல்லைறு ைறகப்படட (கடறைகள்)

multipurpose பல்லநொககு

municipal tax நகரொடெி ைரி

museum அருங்கொடெியகம்

muster roll பணியொ்ளர் ைருறகப் படடியல்

mutation ைொறைம், ைொறுபொடு

mutatis mutandis லைணடிய ைொறுதல்களுடன

mutual understanding ஒருைருகசகொருைர் புரிநதுசகொள்்ளல்
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N

name card சபயர்ச ெகீடடு

narcotic ையககைருநது

narrative appraisal ைிைரண ைதிப்படீு

narrator நிகழசெி உறரயொ்ளர்

nation நொடு

national லதெிய

nationalism நொடடுப்பறறு, லதெியம்

nationality நொடடினம்

nationalization நொடடுறடறையொககல்

national language லதெிய சைொழி

national	savings	certificate லதெிய லெைிப்புச ெொனைிதழ

native பிைப்பிடம், பிைப்பு உரிறையொன

natural இயல்பொன, இயறறகயொன

naturalization குடியுரிறை ைழங்கல்

naval force கடல்பறட

navigable கப்பல் செல்்லததகக

navigation கடறபயணம், நீர்ைழிச செ்லவு

nayes (ைொகசகடுப்பில்) ைறுப்புகள் பககம்

necessary action இனைியறையொத நடைடிகறக

needful லதறைப்படுகிை, இனைியறையொத

negative எதிர்ைறை, எதிர்ைறையொன, ைறுதற்லயொன

neglect புைககணிப்பு, புைககணி

negligence கருததினறை, கைனககுறைவு

negligible கருததினறையொன, கைனககுறைைொன

negotiability லபரப் லபசசுககு ஏறைறை

negotiable instrument செ்லொைணி முைி

negotiation லபரப் லபசசு, ஒப்பநதப் லபசசு

negotiator லபரம் லபசுபைர்

nepotism உைைினர்கக்ளிககும் தனிசெலுறக
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net ைற்ல, நிகர

net investment நிகர முதலீடு

neutral நடுநிற்ல

news செயதி

newsletter செயதிைடல், செயதிக கதிர்

newspaper செயதிததொள், நொ்ளிதழ

news reader செயதி ைொெிப்பைர்

next of kin அடுதத ைொரிசு

night duty இரவுலநரப் பணி

nil report இனறையைிகறக

no admission அனுைதி இல்ற்ல

no	demand	certificate நிலுறை இனறைச ெொனறு 

nomenclature இடுசபயர்த சதொகுதி, செொல்ைழககு, 

ைழககொறறுச செொல்

nominal cost சபயர்ளவு ைிற்ல

nominal value சபயர்ளவு ைதிப்பு

nominate நியைி, சபயர் குைிப்பிடு

nomination லைடபு ைனு

nominee நியைிககப்படடைர், சபயர் குைிப்பிடப்படடைர்

non-age உரிய ையது எயதொறை

non-contributory பங்க்ளிப்பறை

non-essential அததியொைெியம் இல்்லொத

non-gazetted அரெிதழ பதிவு சபைொத

non-interest bearing ைடடி இல்்லொத

non-judicial நீதிைனைம் ெொரொத

non-ministrial அறைசசு ெொரொத

non-negotiable செ்லொைணியொகொ, ைொறைததகொத

non-official	 அலுைல் ெொர்பறை

non-payment சதொறக செலுததொறை

non-payment	certificate	 செலுததொறைச ெொனைிதழ

non-practising allowance (செொநதைொய) பணி செயயொறைககொன படி

non-recurring expenditure சதொடரொச செ்லைினம்
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non-refundable திரும்பப் சபைத தகொத

non-statutory ெடடமுறையில் அல்்லொத

non-taxable income ைரிககு உடபடொத ைருைொய

non-technical post சதொழில்நுடபம் ெொரொத பதைி

non-traditional ைரபுெொரொத

non-verbal communication லபசசுமுறை அல்்லொத தகைல் சதொடர்பு

no	objection	certificate	 ைறுப்பினறைச ெொனைிதழ, இறெவுச 

ெொனைிதழ

no	profit,	no	loss	 ்லொபமும் இல்ற்ல, நடடமும் இல்ற்ல

norm சநைிமுறை, ைிதிமுறை

normal இயல்பொன, ைழககைொன

no smoking புறகததல் கூடொது

notable குைிப்பிடததகக, ெிைப்புறடய

not applicable (N/A) சபொருநதொது

not available (N/A) கிறடககப் சபைைில்ற்ல

note 1. குைிப்பு, 2. கைனி, குைி 3. பணததொள்

notice அைிைிப்பு

noticeable கைனிககத தகக

notification	 அைிைிகறக

notified	area	 அைிைிகறக செயயப்படட பகுதி

noting and drafting குைிப்பு எடுததலும் ைறரவும்

notional pay கருதத்ளைி்லொன ஊதியம்

not negotiable ைொறைத தககதல்்ல

not negotiable instrument செ்லொைணி முைியறை ஆைணம் 

nucleus றையக கரு

null ஏதுைறை, இல்்லொத

null and void இல்்லொ நிற்லயது, ெடட ை்லிைறைது, 

முறைிலும் செல்்லொதது

number 1. எண, எணணிகறக, இ்லககம் 2. எணணு, 

எணணிகறகயிடு

numbering எணணிடல்

numeral எணணில் அறைநத
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O

oath உறுதிசைொழி

oath of allegiance பதைிலயறபு உறுதிசைொழி

oath	of	office பதைி ைறறும் ைறைகொப்பு உறுதிசைொழி

obedience ககீழப்படிதல்

obituary இைப்புச செயதி, இைப்பு அைிைிப்பு

object 1. சபொருள் 2. ைறுப்புககூறு

objection ைறுப்பு, தறட

objective சகொள்குைி, லநொககம், சையயொன

objects and reasons ைறுப்புகளும் கொரணங்களும்

obligatory கடறைப்பொடு

obscene ககீழறையொன, நயைறை

obscene gesture ஆபொெ றெறக

observer பொர்றையொ்ளர், கருததைிைிப்பைர்

obsolete ைழகசகொழிநத, ைழககறறுப்லபொன

obstruction தறட, முடடுககடறட

obvious சை்ளிப்பறடயொன, சத்ளிைொன

occasional எப்லபொதொைது, ெிறெி்ல ெையங்க்ளில்

occupancy குடியிருகறக, உறடறையொடெி

occupant குடியிருப்பைர், தங்கி ைொழபைர்

occupation 1. ைொழகறகத சதொழில் 2. குடியிருகறக

occupy அகப்படுதது, குடியிரு, பதைி அல்்லது 

இடதறதப் பிடி

octroi duty நகர சுங்கததீர்றை, சை்ளிைொநி்ல ைரி

off day ஓயவு நொள்

off duty அலுைல்முறை ஓயவு

offensive குறைமுள்்ள

offer 1. ைிருப்பைிைிப்பு 2. இறெவு சதரிைி 

3. ெிைப்புச ெலுறக 4. சகொடு, ைழங்கு

offer of appointment லைற்லநியைன ைழங்கல்
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office அலுை்லகம், பதைி

office	of	profit ஊதியமுள்்ள அலுைல்

official 1. அலுைல் பறைிய 2. அலுை்லர்

officialdom அலுைல்முறை ெொர்நத

official	duty அலுைல்முறைப் பணி

officialese அலுை்லக சைொழிெொர்நத

official	language அலுைல் சைொழி

officially அலுைல்முறையொக

official	report அலுைல்முறை அைிகறக

official	version அதிகொரபூர்ை ைடிைம்

officiating பதைிப் சபொறுப்பொறறுதல்

“off the job” training பணியில் இல்்லொைல் பயிறெி

off the record ஆதொரைொயக சகொள்்ளககூடொத (செொல்)

okay (O.K.; okey) ெரி

ombudsman நடுைர்

on account grant கணககில் லெரும் ைொனியம்

on demand லகொர்லின அடிப்பறடயில்

on duty பணியில், பணிநிைிததம்

one sided ஒரு ெொர்பொன

on line இறணயைழியில்

on-special duty ெிைப்புப் பணிநிைிததம்

on the job training பணிெொர் பயிறெி

onus சபொறுப்பு, பளு, கடறை

open day லைற்ல நொள், இ்லைெ நொள்

open system திைப்பொன முறை

opening முத்லொைதொன, சதொடககததில் உள்்ள

opening balance சதொடகக இருப்பு

opening hours அலுைல் லநரம்

open learning திைநத கல்ைி

open letter பகிரங்கக கடிதம்

open university திைநதநிற்லப் பல்கற்லககழகம்

operating cost நறடமுறை ஆககசசெ்லவு
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operating staff செயல்படும் பணியொ்ளர் சதொகுதி

operation அறுறை இயங்குமுறை, செயல் முறை

operative செயல்முறை ெொர்நத, நறடமுறையில் 

உள்்ள

opinion கருதது, கருததுறர, எணணம்

opposition எதிர்ப்பு, பறகறை, எதிர்ககடெி

option ைிருப்பத லதர்வு, லதர்வுரிறை

oral ைொயசைொழி

order 1. ஆறண 2. ஒழுங்கு 3. ைரிறெமுறை

order cheque ஆறணயிடட கொலெொற்ல

order of reservation இட ஒதுகககீடடு ஆறண

ordinance அைெரச ெடடம்

organization அறைப்பு, ெங்கம், நிறுைனம்

organization chart நிறுைன அறைப்பு ைறரபடம்

organizer அறைப்பொ்ளர்

oriented ஆறறுப்படுததும் திடடம்

original மூ்லம், அெல்

original department முதல்நிற்லத துறை

original sale deed மூ்ல ைிறபறன ஒப்பொைணம்

ostensible owner சை்ளிதசதரியும் உரிறையொ்ளர்

outbreak திடீர்த லதொனைல்

outfit	allowance த்ளைொடங்கள் படி

outgoing member சை்ளிலயறும் உறுப்பினர்

outgoing	file அனுப்பும் லகொப்பு

outlay முதலீடு

outlet 1. ைடிகொல், சை்ளிசசெல் ைழி 2. ைிறபறன 

நிற்லயம்

outline 1. எல்ற்லகலகொடு 2. சுருககம், உருைறரக 

குைிப்பு

outlook எதிர்கொ்ல ைொயப்பு, ைனநிற்லச ெொர்பு

out of court நீதிைனைததுககு சை்ளிலய

out of date கொ்லததிறகுப் சபொருநதொத
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out of order இயங்கொ நிற்ல, ெகீர்குற்லைொக, பழுதுபடட

out of print அசெிடட படிகள் இல்ற்ல

out of turn முறை ைீைிய

out of turn allotment முறை ைீைிய ஒதுகககீடு

outpost புைககொைல் நிற்லயம்

output உறபததி, ைிற்ளை்ளவு, லைற்ல அ்ளவு

outright purchase லநரடி சகொள்முதல்

outsource (லைற்லறய) சை்ளியொருககு ஒப்பறடததல்

outstanding 1. தற்லெிைநத 2. நிலுறை

over age ையது ைரம்பு கடநத

overall ஒடடுசைொதத, சைொதத

overall	deficit ஒடடுசைொதத பறைொககுறை

overall billing ஒடடுசைொதத ைிற்லப்படடியிடல்

overcharge ைிகு கடடணம்

overdue தைறண கடநத நிலுறை

overestimate ைிறக ைதிப்படீு

overhead charge அலுை்லகச செ்லவு

overlapping செயதறதச செயதல்

overriding priority ைிகமுககிய முனனிரிறை

over-rule ைறுதது உததரைிடல், ைறுததழிததல்

oversight கைனக குறைவு

overtime pay ைிறகலநர ஊதியம்

overvaluation ைிறக ைதிப்படீு

ownership செொநதம், உறடறை, உரிறை

P

package ெிப்பம்

package deal கூடடு ஒப்பநதம், ஒடடுசைொதத லபரம்

packing and marking ெிப்பைொககி குைியிடுதல்
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packing list ெிப்பம் கடடிய படடியல்

pact உடனபடிகறக

paid செலுததப்படட

paid up capital செலுததிய மூ்லதனம்

pamphlet ெிறு சை்ளியடீு, துணடு சை்ளியடீு

panel லதர்நத சபயர்ப்படடியல்

paper தொள், கொகிதம்

para பததி

paramount தற்லயொய, முதனறையொன

parent சபறலைொர்

parental சபறலைொருககுரிய

parent	office தொய அலுை்லகம்

par excellence எல்்லொைறைிறகும் லைம்படடு

pari passu ஒலர லநரததில், இறணயொக

parity இறண, ெைம்

parliament நொடொளுைனைம்

part கூறு, பகுதி, பொகம்

part	file பகுதிகலகொப்பு, பொகைொக ைநத லகொப்பு

partial ஒருதற்லயொன, அறரகுறையொன

participate பங்குசபறு

particular குைிப்பிடட, தனிப்படட

particulars ைிைரங்கள்

partition பிரிைிறன, இறடத தடுப்பு

partner கூடடொ்ளி, துறணைர்

partnership deed கூடடொளுறை முைி, கூடடு நிர்ைொக 

ஆைணம்

part payment பொகம் சகொடுததல், பகுதிய்ளவு பணம் 

செலுததுதல்

part-time பகுதிலநரம்

party 1. கடெி 2. உடநறதயொ்ளர் 3. ைிருநது

par value முகப்பு ைிற்ல, சபொருளுககொன அல்்லது 

இடததுககொன ைிற்ல
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pass 1. லதர்செி 2. கட, கடதது 3. கணைொய 

4. அனுைதி, அனுைதிச ெகீடடு 5. இை 

6. நிறைலைறறு 7. அனுப்பு, ைழங்கு

passage செல்ைழி

password கடவுசசெொல்

patent தனியுரிறைச ெொனைிதழ, உரிறைக கொப்பு

patron புரை்லர், கொப்பொ்ளர்

pay 1. ெம்ப்ளம் 2. சகொடு

pay bill ெம்ப்ளப் படடி

pay	certificate ெம்ப்ளச ெொனறு

pay day ெம்ப்ள நொள்

payee பணம் சபறுபைர்

payer பணம் தருபைர், பணம் செலுததுநர்

payment சகொடுப்பு

pay off சதொறக சகொடுதது முடிததல்

pay order பணக சகொடுப்பொறண

pay roll ெம்ப்ளப் பதிலைடு

pay scale ெம்ப்ள ஏறைமுறை

pecuniary பணம் ெொர்நத

penal தணடம்

penal code தணடறனச ெடட ைிதித சதொகுப்பு

penal interest தணட ைடடி

penalize தணடி

penalty தணடம், தணடத சதொறக

pending முடிைொகொத, பண சகொடுபடொ

pen down strike அலுை்லர் பணி முடககுப் லபொரொடடம்

pension ஓயவூதியம்

pensionable ஓயவூதியம் அ்ளிககததகக, ஓயவூதியம் 

சபைததகக

pensioner ஓயவூதியர்

pension scheme ஓயவூதியத திடடம்

per annum ஓரொணடிறகு



per bearer perspective

95

per bearer சகொணரும் ஒவசைொருைருககும்

per capita (=per head) தற்லககு, ஒவசைொருைருககு

percent ெதைிகிதம், ைிழுககொடு

perennial ைறைொத, நிற்லததிருககிை

preferential purchase ெலுறக ைிற்லயில் ைொங்கு, முனனுரிறை 

ைிற்லயில் ைொங்கு

perform நடதது, நிகழதது, நிறைலைறறு

performance 1. செய்லொககம், நிறைலைறைம் 2. நிகழசெி

period கொ்ல அ்ளவு, பருைம்

periodical கொ்ல முறை

period under review ஆயைிறகுடபடட கொ்ல அ்ளவு, ைறு 

ஆயைிறகுடபடட கொ்லைரம்பு

perjury சபொயசெொனறு

perks ஊதியததுடன லைல் ெலுறககள்

permanent நிற்ல, நிற்லயொன

per mensem திங்கச்ளொனைிறகு, ைொதசைொனைிறகு

permissible அனுைதிககததகக, இறெை்ளிககததகக, 

ஏறகததகக

permission இறெவு, அனுைதி

permit 1. அனுைதிச ெகீடடு 2. அனுைதி சகொடு

permitted அனுைதிககப்படட

perpetual நிற்லயொன, சதொடர்நது ைரும்

perpetuity நிற்லததனறை

perquisites (=perks) லைறபடிகள்

personal தனிப்படட

personal assets செொநதச செொததுகள்

personal bond ஆள் தரும் முைி, செொநத நபர் ஜொைீன 

சபொறுப்பில் எழுதித தருதல்

personality ஆளுறை

persona non grata லைணடப்படொத நபர்

personnel பணியொ்ளர்

personnel policy பணியொ்ளர் சகொள்றக

perspective சதொற்லலநொககு, கருதுலகொள்
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persuasion இறெயசசெயதல், இணங்கச செயதல்

pertinent ஏறபுறடய, சபொருததைொன

perusal பொர்றையிடல்

petition ைனு

petitioner ைனுச செயபைர்

phase நிற்லறை

photograph நிழறபடம்

photostat ஒ்ளிப்படம்

physical checking உடல் பரிலெொதறன

physical defect உடல் ஊனம்

physical education உடல் கல்ைி

physically handicapped உடல் ஊனமுறலைொர்

physical	verification சபொருள்கற்ள எணணிச ெரிபொர்ததல்

piecemeal துணடு துணடொன, ெிைிது ெிைிதொக

piece rate துணடு ைிற்ல, ெில்்லறர ைிற்ல ைிகிதம்

pilgrim ெையசசெ்லைர், யொததிரிகர்

pilot programme முனலனொடித திடடம்

PIN (postal index number) அஞ்ெல் குைியடீு

placement service லைற்லைொயப்பு லெறை

place of birth பிைப்பிடம்

place of work பணியிடம்

plaintiff ைொதி, முறையடீடொ்ளர்

plan 1. திடடம், திடட ைறரபடம் 2. திடடைிடு

planning திடடம் அறைததல்

plant 1. செடி 2. சதொழிறெொற்ல, இயநதிர 

நிற்லயம்

player ைிற்ளயொடுபைர்

plea ைழககு, ைொதம், லைணடுலகொள்

pleader ைழககுறரஞர்

plebiscite சபொது ைொகசகடுப்பு

pledge 1. அறடைொனம், ஈடு 2. உறுதிசைொழி

plenary session முழுறையொன அைர்வு
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plenipotentiary முழு அதிகொரை்ளிககப்படட அரசுததூதர்

plinth area கடடிடப் பரப்பு

policy 1. லகொடபொடு 2. ஈடடுறுதி ஆைணம், 

political activity அரெியல் நடைடிகறக

poll 1. ைொகசகடு 2. ைொகசகடுப்பு

pollution தூயறைக லகடு, ைொசு

political அரெியல் ெொர்நத

pool 1. ெிறு கு்ளம், ைடு 2. சபொதுச லெர்ைம்

portfolio (of a minister) அறைசெர் அலுைல்துறை

position நிற்லறை

positive உறுதியொன, சத்ளிைொன

post 1. அஞ்ெல் 2. பணியிடம் 3. கம்பம்

post-dated பின லததியிடப்படட

post-facto sanction பணி முடிநதபின அ்ளிககும் ஒப்ப்ளிப்பு

posthumous இைநதபின

posting நியைன ஆறண

post mortem examination பிணப் பரிலெொதறன

postpone ஒததிறைப்பு

postscript (P.S.) பினகுைிப்பு, பினனுறர

power 1. ஆறைல், ெகதி 2. எணணின சபருககடுககு 

3. ைிறெயொறைல்

power of attorney பகரொள் செயலுரிறை ஆைணம்

practicable செயல்படுததத தகக

practice 1. ைழககம் 2. பயிறெி 3. (ைருததுைர், 

ைழககுறரஞரின) சதொழில்

pre-audit முன தணிகறக

precaution முனசனசெரிகறக

precedent முன நிகழவு, முறலகொள்

precis சுருககம்

precise திடடைடடைொன

preclude ைி்லககு, தைிர்

preconception முனலப உயததுணர்தல், அைியுமுன 

கருததுகசகொள்்ளல்
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predecessor 1. மூதொறத 2. பதைியில் முனனிருநதைர்

predominant லைல்லொங்கிய, ைிகசசெல்ைொககொன, 

ஆளுறையுடறய

preface முனனுறர

prefer லதர்வு செய, ைிரும்பு, லகொரு, முனனிடு

prejudice தப்சபணணம், முறலகொள்

preliminary முதனிற்ல

premature உரிய கொ்லததுககு முநறதய, முடியொத 

நிற்ல

premises ை்ளொகம்

premium 1. தைறணக கடடணம் 2. பரிெில், ஊகக 

ஊதியம்

prepaid முனசெலுததப்படட

prepaid card முனபணம் செலுததிய அடறட

pre-planned முனதிடடைிடட

prepone முனலததிககு ைொறறுதல்

pre-receipted bill முனபறறுசெகீடடு அ்ளிதத ைிற்லப்படடி

prerogative தனிச ெிைப்புரிறை, லைதகு உரிறை

prescribe 1. ைருநது குைிப்பிடு 2. அறுதியிடு, குைிப்பிடு

prescribed குைிப்பிடட, உரிய

prescribed form முறைப்படியொன படிைம், உரிய படிைம்

presentation 1. அனப்ளிப்பு 2. முனனிற்லப்படுததல், 

அைிமுகப்படுததல்

preside தற்லறை ைகி

president தற்லைர்

press 1. அசசுப்சபொைி, அசெகம் 2. இதழ 

3. ைறபுறுதது, அழுதது, அமுககு

press copy அசெகப் படி

press gallery செயதியொ்ளர் ைொடம்

presumed ஊகிககப்படட, அனுைொனிககப்படட

presumptive pay இனறைய நிற்லசெம்ப்ளம், ைொங்கியதொகக 

கருதப்படும் அடிப்பறடச ெம்ப்ளம்

presupposed இருப்பதொகக கருதப்படும் சபொருள்
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pretext சபொயககொரணம், ெொககுப்லபொககு

prevail இணங்கசசெய, லைல்லொங்கு

prevent தடு

prevention தடுததல்

preventive தடுப்பு

price	fluctuation	(=price	
movements)

ைிற்ல ஏறை இைககம்

pricing ைிற்ல குைிததல்

prima facie முதல் லநொககில்

primarily அடிப்பறடயொக, முதல்நிற்லயொன

primary முதல் நிற்ல, சதொடககம், முதல் 

நிற்லயொன, அடிப்பறடயொன

primary receipt முதனறை ரெகீது, அெல் ரெகீது

principal 1. அெல், முதல் 2. முதல்ைர்

principal debtor தற்லககடனொ்ளி

printer அசசுககருைி, அசெகம்

printing அசெிடுதல்

prior indication முனனதொக எசெரிததல், குைிப்புக கொடடுதல்

priority grading முனனுரிறைப்படி தரம் பிரிததல்

prison ெிறை, கொைறகூடம்

prisoner றகதி

privacy தனிறை, ைறைப்பு நிற்ல

private	and	confidential தனிப்படட ைறறும் ரகெியைொன, ைறைகொப்பு 

ைநதணம்

privilege ெிைப்புரிறை, தனிச ெலுறக

privilege committee ெிைப்புரிறைக குழு

prize பரிசு, ைிருது

probability இய்லககூடியது, நிகழதகவு

probate ஐயைறைசதன நிரூபிததல்

probation தகுதிகொண பருைம்

probationary தகுதிகொண பருைகொ்ல, தகுதிகொண 

பருைநிற்ல
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probationer தகுதிகொண பருைததினர்

probe 1. ைிெொரறண, நுணணொயவு 2. நனைொக 

லெொதி, ஆயவு செய

procedural rules நறடமுறை ைிதிகள்

procedure நறடமுறை

proceedings செயல்முறை ஆறண

process 1. செயமுறை 2. இயககம் 3. செயல்படுதது 

4. (ெடட) செயல்முறை

processing பதனிடுதல்

procession ஊர்ை்லம்

proclaim 1. பறை ெொறறு 2. அதிகொரபூர்ை அைிைிப்பு

proclamation அரசு ெொறைொறண, அரசுப் சபொது அைிைிப்பு

procurement சகொள்முதல்

product உறபததிப் சபொருள், செயசபொருள், தயொரிப்பு

production 1. உறபததி, ைிற்ளைொககம் 2. தொககல் 

செயதல், அ்ளிததல்

profession ைொழகறகத சதொழில்

professional achievement சதொழில்ெொர்நத ெொதறன

proficiency	certificate செயல்திைறைச ெொனைிதழ

profile ைிைரம்

profit ஆதொயம், ்லொபம்

programme 1. நிகழசெி நிரல், திடடம் 2. கணினி 

செயல்நிரல் 

programme schedule நிகழசெிறயத திடடைிடுதல், நிகழசெிறயப் 

படடிய்லிடுதல்

programming திடடைிடுதல்

progress முனலனறைம்

progressive முறலபொககொன, முனலனறுகிை

prohibited தறட செயயப்படட

prohibited area தறடசெயயப்படட பகுதி

prohibition ைி்லககு, ைதுைி்லககு

prohibitory order தறடயொறண

project திடடம்
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projection 1. திடட ைதிப்படீு 2. திறரயிடல் 3. துருததிக 

சகொணடிருததல்

prominent முககியைொன, முதனறையொன

promise 1. ைொககுறுதி 2. ைொகக்ளி

promissory note (pronote) கடன உறுதி ஆைணம்

promote உயர்ததல்

promoter 1. ஆதரவு தருபைர் 2. பதைி உயர்ததுபைர்

promotion பதைி உயர்வு

prompt 1. உடனடியொக, கொ்லம் தொழததொைல் 

2. தூணடி ைிடுதல்

promulgate அைிைி, சை்ளியிடு, பறைெொறறு

pronounce ெொறறு, தீர்ப்பு ைழங்கு

pronouncement பகர்தல், அைிைிததல், கூறுதல்

proof 1. ஒப்பசசு, பொர்றைப்படி 2. எணபிப்பு, ெொனறு

proof of despatch அனுப்பியதறகொன ெொனறு

proof reading பிறழ திருததல்

propagate பரப்பு, பிரசெொரம் செய

propagation பரப்புதல், பரப்புறக

proper ெரியொன, முறையொன, சபொருததைொன, 

லநரிய

property செொதது, உறடறை

proposal கருததுரு, செயறகுைிப்பு

propose முனசைொழி

propound முன எடுததுறர

proprietary உறடறை உரிறையுறடய, தனியுறடறை 

உறடய

propriety 1. ைரியொறத, தகுதியுறடறை 2. நியொயைொன

pro-rata ெரிெை ைதீப்படியொன, தகவுகலகறை

pro-rata quota ெரிெை ைதீப்படியொன ஒதுகககீடு

prorogue ஒததிறைப்பு (ெடடப்லபரறைறய ஆளுநர் 

ஒததிறைததல்)

pros and cons ெொதக பொதகக கருததுகள், எதிர்ப்பும் 

ஆதரைொன கூறுகளும்
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proscribe தறட செய

prosecution 1. குறை ைழககுத சதொடர்வு  2. அரசுததரப்பு 

prospectus தகைல் சதொகுப்படீு

protempore appointment தறகொ்லிக நியைனம்

protocol 1. அரசு ைிழொ குைிதது ைரபுச ெகீர்முறை 

2. (இரு நொடுகளுககு இறடயி்லொன) 

நறடமுறை சநைிமுறைகள்

prove சையப்பி, நிரூபி

provided இருப்பினும், இருநதலபொதிலும், 

நிபநதறனயின லபரில்

provident fund ைருங்கொ்ல றைப்பு நிதி

provision 1. ஏறபொடு, ஒதுகககீடு, ைழிைறக 2. கொப்புறர 

3. ை்ளிறகப் சபொருள்

provisional தறகொ்லிகைொன, அப்லபொறதககொன

provisional list தறகொ்லிகப் படடியல்

proviso ைி்லககுக கூறு, கொப்புறர

proximity அணறை, சநருககம்

proxy அதிகொரை்ளிககப்சபறை ைொறைொள், பதி்லொன

public சபொது, சபொது ைககள்

publication சை்ளியடீு, பதிப்பு

public duty சபொதுப் பணி

public interest litigation (PIL) சபொதுந்ல ைழககு

publicity ைி்ளம்பரம்

publish சை்ளியிடு

punctual கொ்லம் தைைொத

punishment தணடறன

purchase 1. ைொங்குதல் 2. ைொங்கு, சகொள்முதல் செய

purely temporary முறைிலும் தறகொ்லிகைொன

purpose லநொககம்

pursue சதொடர்நது செய, சதொடர்நது செல், பினபறறு

pursuit 1. நொடடம், லதடல் 2. சதொழில் 3. 

பினசதொடர்றக

purview அகப்பொடசடல்ற்ல, உள்்ளசீடல்ற்ல
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put up றைததிடுக

put-up slip துணடுசெகீடடு றை

Q

qualification தகுதி

qualified	candidate தகுதியுறடய லைடபொ்ளர், லதர்வு நொடுநர்

qualify தரம், தனறை

qualifying examination தகுதிகொண லதர்வு, தகுதி லகொரும் 

ைிெொரறண

qualifying test தகுதிசபறு லெொதறன

qualitative techniques தரைொன உததிகள்

quality தரம், தனறை, பணபு

quality control தரககடடுப்பொடு

quantity அ்ளவு

quarantine leave சதொறறுலநொயத தடுப்பு ைிடுப்பு

quarterly கொ்லொணடுலதொறும்

quash 1. இல்ற்லயொககு, அகறறு, ஒழிததழி 

2. செல்லுபடி அறைசதன ைி்லககு

quasi லபொனை, லபொல்வு, அறரய்ளைொன

quasi-permanency நிரநதர நிற்ல லபொனை, லபொல்வுநிற்ல

query 1. ைினொ 2. லக்ளைிககுைி

question ைினொ, ஆயவுப் சபொருள்

questionable ஐயததுககுரிய, ைொதததிறகிடைொன, 

ைினொைிறகுரிய

question hour லகள்ைி லநரம்

questionnaire ைினொப் படடியல்

quit நீங்கு, சை்ளிலயறு, துை, ைிடு

quorum குறைநதபடெ ைரம்பு, லகொசரண

quota பங்கு, ஒதுகககீடடுப் பங்கு
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quotation 1. ைிற்லப் புள்்ளி 2. லைறலகொள்

quote 1. எடுததுககொடடு 2. எடுததுச செொல்

R

race 1. இனம் 2. ஒடடப்பநதயம்

racial discrimination இனலைறுபொடு, இனப் பொகுபொடு

rack நிற்ல அடுககம்

raid 1. திடீர் லெொதறன 2. தீடீர்த தொககுதல்

railway இருப்புப்பொறத

raise (pay) ஊதிய உயர்வு

random லநொககினைி, அங்சகொனறும் 

இங்சகொனறுைொய

random sampling யலதசறெ ைொதிரியொககல்

range 1. ெரகம் 2. சதொடர் 2. ஏறை இைகக எல்ற்ல 

3. லைறுபொடசடல்ற்ல

rank 1. படிநிற்ல, படிமுறை 2. தரம்

rank	and	file பணியொ்ளர் திரள்

ranking தரப்படுததல்

rapid action force (RAF) துரித செயல்பொடடுப் பறட

rare அரிய, அரிதொன

rash அ்ளவுகடநத, லைகைொன, கணமூடிததனைொன

ratable value ைிகிதப்படியொன ைதிப்பு

rate ைதீம்

rate contract ைிற்லைதிப்புப்படியொன ஒப்பநதம், 

துணடு லைற்ல ஒப்பநதம், குைிப்பிடட 

சதொறகககொன லைற்ல ஒப்பநதம்

rate list ைிற்லப் படடியல்

ratification பின ஏறபு, ஏறப்ளிததல்

rating ைிற்லைதிப்பிடல்
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ratio ைிகிதம்

ration பங்ககீடு, கடடுப்படுததிய ைிநிலயொகம்

rational பகுததைிவுள்்ள

rationalization பகுததைிதல்

ration allowance பங்ககீடடுப் படி

raw material மூ்லப் சபொருள்

raw product உறபததி நிற்லயில் உள்்ள சபொருள்

reaction எதிர்ைிற்ளவு, எதிர்ைிறன

reading 1. அ்ளவு 2. படிததல், ைொெிததல் 3. சபொருள் 

ைி்ளககம்

readjust ைறுபடி ெரி செய

ready-made plan முனதயொரிப்புத திடடம்

ready reckoner உடன கணிப்புககுதவும் சுைடி, கணிப்புச 

சுைடி

real உணறையொன, இயல்பொன

real earning உணறையொன ைருைொய

real estate ைடீு, நி்ல உறடறைகள்

reality நறடமுறை நிற்ல, உணறை நிற்ல

realization 1. றகைரப் சபறுதல் 2. உணர்தல்

realize 1. றகைரப்சபறுதல் 2. உணர்

reappointment ைறு நியைனம்

reappropriation ைறு ஒதுகககீடு

reason கொரணம் 

reassessment ைறு ைதிப்படீு

rebate தள்ளுபடி, கழிவு

recall திருப்பி அறழ

recede 1. பினைொங்கு 2. ைடிதல், குறைதல் 

3. ைதிப்புக குறை

receipt பறறுசெகீடடு, சபறுசபொருள் ைரவு

receipt book பறறுசெகீடடுப் புததகம்

receipts and disbursements ைரவுகளும் ைழங்கல்களும்

receive சபறு
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receiver 1. சபறுபைர் 2. அற்லைொறைி, (சதொற்லலபெி) 

செைிககுழல் 3. (ைழககுறு) செொததுப் 

லபணுநர், 

recent அணறைககொ்ல

reception ைரலைறபு

receptive ைரலைறகும் பணபுறடய

recess இறட ஓயவு

recipient சபறறுக சகொள்பைர்

reciprocal பரிைொறைம்

reciprocal demand சகொணடு சகொடுககும் லதறை

reciprocate பரஸபர ஏறபொடு

reciprocity பரஸபரச செயறக

reckless சபொறுப்பறை, எணணொைல் துணிகிை

reckon கணககிடு

reckonable service கணகசகடுககககூடிய பணி

reclamation ைீடபுநிற்லச ெகீரொககம்

recognition 1. ஏறபு, அங்ககீகரிததல் 2. அறடயொ்ளம் 

கொணல்

recognized 1. அங்ககீகரிககப்படட 2. அறடயொ்ளம் 

கொணப்படட

recollect 1. நிறனவுகூர் 2. ைறுபடி ைசூல் செய

recommend பரிநதுறர அ்ளி

recommendation பரிநதுறர

recommendatory letter பரிநதுறரக கடிதம்

reconcile ெரிககடடு, இணங்கசசெய

reconciliation இணககம், ஒததிறெவு

reconsideration ைறுபடி ெகீர்தூககிப் பொர்ததல், ைறுபடி ஓர்வு 

செயதல்

reconstitution ைறுபடி அறைததல், திருததி அறைததல்

reconstruction ைீணடும் சபொருள் சகொள்ளுதல், ைீணடும் 

அறைததல்

reconstruction	of	file லகொப்பிறன ைீணடும் உருைொககல்

record பதிவுரு
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record book பதிவுப் புததகம்

record of service பணிப்பதிவுரு

recourse 1. தஞ்ெம், உதைி நொடல் 2. ைீடபுரிறை

recover 1. ைசூல், கடன பிடிப்பு 2. குணைறட

recovery 1. ைீ்ளப் சபறுறக, பிடிததம் 2. குணைறடதல்

recreation ைனைகிழவு, சபொழுதுலபொககு

recruit ஆள் லெர்ப்பு

recruiting authority (பணிககு) ஆள் எடுககும் அலுை்லர் / 

ஆறணயம்

recruitment ஆச்ளடுப்பு, லைற்லககு ஆள் லெர்ததல்

recruitment rules ஆச்ளடுப்பு ைிதிகள்

rectification ெரிப்படுததுதல், ெகீர்ப்படுததுதல்

recurring சதொடரும்

redeem ைீடடுகசகொள், ைிடுைி

redemption ைீடபு, ைிடுைிப்பு

redirected திருப்பி ைிடப்படடது

redress குறை தீர்வு, ெகீரொககம்

redressal குறைதீர்ததல்

red-tapism ெிைப்பு நொடொததனம்

reduction குறைப்பு

redundant ைிறகயொன, லதறைககு லைறபடட

re-employment ைறு லைற்லைொயப்பு

re-entry ைறு நுறழவு

refer 1. லை்லனுப்பு 2. ெரிபொர்

reference 1. குைிப்பு, பொர்றைக குைிப்பு, ைழிமுறைகள்

referral 1. பரிநதுறர 2. லைறலகொள் கொடடல்

refixation	of	pay ெம்ப்ள ைறுநிர்ணயம், ஒருநிற்லககுப்பின 

உயர்ததும் ெம்ப்ளம்

reform ெகீர்திருததம்

refrain from (ஒனைி்லிருநது) ஒதுங்கியிரு

refreshment ெிறறுணடி

refund திருப்பிக சகொடுததல்
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refundable திரும்பப் சபைததகக, திருப்பிக சகொடுககத 

தகக

refusal ைறுததல்

refuse ைறு, நிரொகரி

refused leave ைறுககப்சபறை ைிடுப்பு

refutation ைொதிடடுததள்ளுதல், நிரொகரிததல்

regard 1. ஒப்புக சகொள்்ளல் 2. கைனததில் 

சகொள்ளுதல் 3. ைதிப்பு, ைரியொறத 

4. குைிப்பிடட ைிஷயததுடன சதொடர்புள்்ள

region பகுதி, ைணட்லம், ைடடொரம்

regional ைடடொர, பிரொநதிய

register பதிலைடு

registered பதிவு சபறை

registered	office பதிவுசபறை அலுை்லகம்

registering authority பதிவு செயயும் ஆறணயம் / அதிகொரி

registrtion fee பதிவுக கடடணம்

registration form பதிவு ைிணணப்பம்

registry பதிைகம்

regret ைருததம்

regrouping ைறுபடி குழுைறைததல்

regular ஒழுங்கொன, முறைப்படி

regular cadre முறையொன பணிநிற்லப் பிரிவு

regularization முறைப்படுததுதல்

regular service முறைப்படியொன பணி, பதிைொன லைற்ல

regulations ஒழுங்குமுறை ைிதிகள்

rehabilitation ைறுைொழவு

rehearsal ஒததிறக

reimburse செ்லவு ஈடு செய 

reinstate ைீணடும் பணியைர்தது, ைறுநியைனம் செய

reiterate ை்லியுறுததிககூறு

reject தள்ளுபடி செய, ைறுததுைிடு, சை்ளிலயறறு

rejection தள்ளுபடி செயதல்
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rejoinder ைறுசைொழி, பதில், பதிலுககு பதில், சதொடர் 

ைறுப்புறர

relation சதொடர்பு, உைவு

relative 1. உைைினர் 2. உைவு, சதொடர்புறடறை

relative valuation சதொடர்புறடய ைதிப்படீு

relaxation 1. த்ளர்ததுதல் 2. ஓயசைடுததல்

relaxation of rules ைிதிகற்ளத த்ளர்ததுதல்

release 1. ைிடுதற்ல செய, திைநது ைிடு 2. ைிடுதற்ல, 

சை்ளியொகுதல்

release date 1. ைிடுதற்ல நொள் 2. சை்ளியொகும் நொள்

relevant சதொடர்புறடய, சபொருததைொன

relevant papers சதொடர்புறடய ஆைணங்கள்

reliable நம்பததகக

relief தணிப்பு, இடருதைி

relief and rehabilitation இடருதைியும் ைறுைொழை்ளிததலும்

relief list துயர் தணிப்புப் படடியல், இடர் தணிப்புப் 

படடியல்

relief works இடருதைிப் பணிகள், தணிப்புப் பணிகள்

relieve ைிடுைி

reliever ைிடுைிப்பைர்

relinquishment றகைிடல், துைப்பு

relinquishment of charge பதைி துைததல்

relocation ைொறைி நிறுவுதல்

reluctance தயககம்

remark குைிப்புறர

remarks column கருததுறரப் பததி

remedial action பரிகொர நடைடிகறக

remedial measures பரிகொர ைொறறு நடைடிகறககள்

remedial transfer பரிகொர ைொறைம்

reminder நிறனவூடடு, நிறனவூடடுக கடிதம்

remission குறைப்பு, ைனனிப்பு, (தணடறன) ரதது 

செயதல்

remit செலுதது
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remitee செலுததப்சபறுபைர், அனுப்பப் சபறுபைர்

remittance பணம் செலுததுறக, அனுப்புத சதொறக

remote 1. சநடுநசதொற்லைிலுள்்ள, ஒதுககைொயுள்்ள, 

சதொடர்பறை 2. சதொற்ல இயககி

remote control சதொற்லவுக கடடுப்பொடு

removal ைி்லககல், நீககல்

remuneration றகம்ைொறு, உறழப்பூதியம்

render அ்ளி, ஒப்பறட, ைழங்கு

renewal புதுப்பிததல்

renewal of demand லகொரிகறகறயப் புதுப்பிததல்

renounce துை, றகைிடு, ஒழி

renovation புதுப்பிததல், ெகீரறைததல்

rent ைொடறக, குததறகத சதொறக

rented space ைொடறகககு ைிடப்படட இடம், குததறகககு 

ைிடப்படட இடம்

reopening ைீணடும் திைததல்

reorganization திருததியறைததல்

reorientation ைொறைியறைததல், ைறுபணிப்பயிறெி

repairable பழுதுபொர்ககத தகுநத

repatriate 1. உரிய துறைககு திருப்பி அனுப்புதல் 

2. தொயநொடடுககு அனுப்பு

repatriation of services லெறைகற்ள உரிய துறைககு திருப்பி 

அனுப்புதல்

repay திரும்பச செலுதது, திருப்பிக சகொடு

repayable திரும்பச செலுததககூடிய, திருப்பித 

தரககூடிய

repeal நீககம், ெடட நீககம்

repeat order ைீள் ஆறண

repetitive work ைீணடும் ைீணடும் செயயப்படும் லைற்ல

replace ைொறைி றை, ைொறைியறை

replacement பதில் றைப்பு, பதி்லைர்ததிடு

replenishment நிறைைொககுதல்
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report 1. அைிகறக 2. அைிைி, சதரிைி 3. செயதி 

அைிைி, அைிகறகயிடு

repository பணடகெொற்ல, க்ளஞ்ெியம்

representation 1. சபயரொணறை, பிரதிநிதிததுைம் 2. ைனு, 

முறையடீு

representative ெொர்பொ்ளர், முகறையொ்ளர், பிரதிநிதி

reprimand 1. கணடிததல் 2. கணடனம் சதரிைி

reprint ைறு பதிப்பு, ைறு அசசு

reprisal பழிைொங்கு நடைடிகறக

reproduce 1. ைறு ஆககம் 2. இனப்சபருககம் செய 3. 

படி எடு, பிரதி எடு

reproduction 1. ைறு ஆககம் 2. இனப்சபருககம் 3. ைறுபடி 

எடுப்பு

republic day குடியரசு தினம்

repudiate ைறுத்லி

repugnant லநர் எதிரொன, ஒததிறெயொத, முரணபொடொன

repurchase ைறுசகொள்ைிறன

reputation நறசபயர், நனைதிப்பு, புகழ

requirement லதறைகள், லைணடப்படுைன

requisite லதறையொன, லைணடிய

requisite information லதறையொன தகைல்கள்

requisites லதறையொனறை

requisition லதறைக லகொரிகறக, எழுததுைழி 

லைணடுலகொள்

requisition form லகொரிகறகப் படிைம்

requisition slip லகொரிகறகச ெகீடடு

rescue ைீடபு, ைிடுைி, ைீடபுதைி, கொப்பொறறு

research work ஆரொயசெி

resentment குமுைல், அதிருப்தி

reservation ஒதுகககீடு

reservation fee ஒதுகககீடடுக கடடணம்

reservation of post பதைி ஒதுகககீடு

reserve 1. லெைம் 2. ஒதுககம் 3. நிறுததி றை
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reserved accommodation ஒதுகககீடு செயத இடைெதி

reserved constituency ஒதுககப்படட சதொகுதி, லெைந்லத சதொகுதி

reserve price குறைநதபடெ ைிற்ல

resettlement 1. நி்லததீர்றை ைறுைிதிப்பு 2. ைறு 

குடிலயறைம்

reshuffle ைறுபடி ைொறைியறை, ைறுெகீரறை

residence குடியிருப்பிடம்

resident permit குடியிருப்பு அனுைதிசெகீடடு

resident குடியிருப்பைர், ைொழபைர்

residential குடியிருப்பு ெொர்நத

residential accommodation குடியிருப்பு இடைெதி

residential address இருப்பிட முகைரி

residential quarter குடியிருப்புப் பகுதி

residuary எஞ்ெிய தனறை, இருதரப்பிலுைில்்லொத

residuary pension எஞ்ெிய ஓயவூதியம்

residuary power எஞ்ெிய அதிகொரம்

resignation பதைி ைி்லகல்

resist எதிர், தடு

resolution 1. தீர்ைொனம் 2. முடிவு

respectfully முழுைதிப்பு, ைரியொறதயுடன

respectively முறைலய

respondent எதிர்ைொதி

response 1. ஏறபுத தனறை 2. பதில் குைிப்பு, 

எதிர்சசெயல்

responsibility சபொறுப்பு

responsible சபொறுப்புள்்ள

responsive ஏறபுததனறை

rest house ஓயைில்்லம்

restore 1. ெகீரொககு 2. திருப்பிகசகொடு

restraint 1. தறட 2. தனனடககம், கடடுப்படுததல்

restricted ைறரயறை செயத, கடடுப்படுததப்படட, 

ைரம்புககுடபடட
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restricted leave ைரம்புககுடபடட ைிடுப்பு, கடடுறடச ெிைப்பு 

ைிடுப்பு

restriction ைறரயறை, தறடககடடு

result oriented work ப்லனதரும் பணி, பயனைிகக பணி

resume 1. சுருககம், ெொரம் 2. ைீணடும் சதொடங்கு

resummon ைறுபடி அறழப்பொறண அனுப்பு, ைறு 

அறழப்பொறண

resumption திரும்பக றககசகொள்்ளல்

retain அைர்தது, ைிடொைல் றககசகொள், 

தககறைததுகசகொள்

retention price ஆள் அைர்ததிய கூ்லி

retired ஓயவுசபறை

retirement (பணி) ஓயவு

retirement	benefits ஓயவுகொ்ல நனறைகள், ஓயவுகொ்லப் 

பயனகள்

retiring age ஓயவு சபறும் ையது

retiring pension ஓயவுககொ்லததிய ஊதியம்

retrenched staff குறைககப்படட பணியொ்ளர்

retrenchment ஆடகுறைப்பு

retroactive pay கடநத கொ்ல ஊதியம்

return 1. திரும்புறக 2. பயன 3. ைிைர அைிகறக

return journey திரும்புறக பயணம்

return of post ைறு அஞ்ெ்லில்

revalidation ைீணடும் செல்லுபடியொககம்

revaluation ைறு ைதிப்படீு

revenue ைருைொய

revenue expenditure ைருைொயச செ்லைினம்

revenue stamp ைரி ைில்ற்ல

reverse 1. பினபுைம் 2. பினபுைைொக 3. முடிறை 

ைொறறு

reverted முனனிருநத பணிககு இைககுதல், ஆணடு 

ைொறைல்

review 1. ைதிப்புறர, ஆயவு 2. ைறு ஆயவு
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review board ைறு ஆயவுக குழு

revise திருததிய, ெகீரொயவு செயத

revised agenda திருததப்படட நிகழசெி நிரல்

revised budget திருததப்படட ைரவு-செ்லவுப் படடியல்

revised estimate திருததப்படட ைதிப்படீு

revised rules திருததப்படட ைிதிகள்

revision ெகீரொயவு

revision of pay scale ெம்ப்ள ஏறைமுறைறய ைொறைியறைததல்

revival ைீடடுயிர்ப்பு, புததொககம், புததுயிர்ளிப்பு

revocation தனமுடிவு ைொறைல்

revoke ைொறறு, தள்ளுபடி செய, திரும்பப் சபறு, 

நீககு

revolution 1. புரடெி 2. சுழறெி

revolving fund சுழறெி நிதி

reward பரிசு, சைகுைதி

reward scheme பரிசுத திடடம்

right 1. உரிறை 2. ெரியொன

rightful claimant உரிறைைிகு லகொரிகறகயொ்ளர், 

உரிறையுள்்ளைர்

rigid 1. ைிறைப்பொன, கடடுறுதியொன 2. ைிடடுக 

சகொடுககொத

riot க்லகம்

risk இறடயூறு, இனனல்

risk purchase இடர்ப்பொடுறடய சகொள்முதல்

rival எதிரொள், லபொடடியொ்ளர்

road mileage ெொற்லப் பயண றைல் ஆறைல்

roadways ெொற்லப் லபொககுைரதது

role பங்கு

roll 1. படடியல் 2. அடடைறண 3. சுழறைல்

rolling plan ைரபுததிடடம், சுழல் திடடம்

roll number ைரிறெ எண, சபயர்ப்படடி எண

roster லைற்லமுறைப் படடியல்

rotation சுழறெி, சுழல் முறை
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rough முரடடுததனைொன, திருததொத

rough copy செப்பைறை படி

rounding off முழுறையொககல்

route ைழி, தடம்

routine ைொ்லொயம், ைழககமுறை

routine note ைழககமுறைக குைிப்பு

routine test ைழககமுறைத லதர்வு

royalty உரிைம், ரொயல்டி

rubber stamp இரப்பர் முததிறர, றகப்சபொைிப்பு

rude முரடடுததனைொன, நயைறை

rule ைிதி, முறைறை

ruler 1. ைறர உருற்ள 2. ஆடெி செயபைர்

rules and regulations ைிதிகள் ைறறும் கடடுப்பொடுகள்

rules of business அலுைல் ைிதிகள்

ruling 1. நடுைர் தீர்ப்பு 2. ஆளுகினை, ஆடெி 

செயகினை

ruling party ஆளும் கடெி

rumour ைதநதி

running staff பணிபுரியும் பணியொ்ளர் சதொகுதி

rural development plan ஊரக ை்ளர்செித திடடம்

rural upliftment ஊரக லைம்பொடு, கிரொை முனலனறை 

முயறெி

rustication தறகொ்லிகப் பணிநீககம், பணியிைககம்

S

sabbatical leave பணிஓயவு ைிடுப்பு

sabotage அழிவுச செயல், லைணடுசைனலை அழி

sack 1. பொழொககு 2. பணியி்லிருநது நீககு 3. 

லகொணிப்றப

safe கொப்புப் சபடடகம், கொப்பு நிற்லயடுககு
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safe custody லெைக கொப்பு

safeguarding பொதுகொப்பு

safety பொதுகொப்பு, தீங்கினறை

safety device பொதுகொப்புக கருைி

safety regulations பொதுகொப்பு ைிதிகள்

salaried class (ைொத) ெம்ப்ளம் சபறும் ைகுப்பினர்

salary ெம்ப்ளம், ஊதியம்

salary cheque ெம்ப்ளக கொலெொற்ல

salary deduction ெம்ப்ளப் பிடிததம்

salary review ெம்ப்ள ைறுஆயவு

salary structure ெம்ப்ளக கடடறைப்பு

sale deed ைிறபறன ஒப்பொைணம்

sales department ைிறபறனததுறை

sales tax ைிறபறன ைரி

salient ெிைநத, முககிய

salvage அழிவு ைீடபு, அழிவுக கொப்பு

salvage and scrap அழிவு ைீடபும் கழிவுப் சபொருளும்

sample ைொதிரி

sample checking ைொதிரிறயச ெரிபொர்ததல்

sample survey ைொதிரிக கணகசகடுப்பு

sampling ைொதிரி பொர்ததல், ைொதிரி எடுததல்

sanction ஒப்ப்ளிப்பு

sanctioned budget ஒப்ப்ளிககப்படட ைரவு-செ்லவுத திடடம்

sanctioned budget estimate ஒப்ப்ளிககப்படட ைரவு-செ்லவுத திடட 

ைதிப்படீு

sanctioned project ஒப்ப்ளிககப்படட திடடம்

sanctioned strength ஒப்ப்ளிககப்படட எணணிகறக

sanctioning authority ஒப்ப்ளிப்புசசெயயும் அதிகொரி / அதிகொர 

ஆறணயம்

sanctioning order ஒப்ப்ளிககும் ஆறண

sanctity சதயைகீப் பணபு, புனிதத தனறை

sanitation துப்புரவு
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satisfaction ைனநிறைவு, திருப்தி

satisfactory ைன நிறைைொன, திருப்தி தருகிை

saving clause ைி்லககுக கூறு, ைி்லககுப் பிரிவு

savings scheme லெைிப்புத திடடம்

scale 1. அ்ளவுலகொல் 2. படிமுறை 3. ைதீம் 

4. தரொசு

scale of pay ெம்ப்ள ஏறை முறை

scarcity லபொதொறை, பறைொககுறை

scarcity area பறைொறைப் பகுதி, லபொதொறைப் பகுதி

scarcity of resources ை்ளங்க்ளின பறைொககுறை

scenario சூழல் கொடெி

schedule அடடைறண

scheduled bank அடடைறணயிடப்படட ைங்கி

scheduled caste அடடைறண ெொதியினர் 

scheduled tribe அடடைறணப் பழங்குடியினர்

schedule of demands அடடைறணயிடப்படட லதறைகள்

schedule of supply அடடைறணயிடப்படட ைழங்கல்

scheme திடடம், ஏறபொடு

scholarship 1. படிப்புதைித சதொறக 2. பு்லறை

scientific	management அைிைியல்ரீதியொன நிர்ைொகம், சநைிமுறை 

நிர்ைொகம்

scope 1. ைொயப்பு 2. செயற பரப்பு 3. சுறை்ளவு 

4. லநொககம்

score 1. ஆடட ைதிப்சபண 2. சபறை ைதிப்சபண

score out லகொடிடடு அடிதது நீககு, அடிததுைிடு

scrap value பயனறை கழிவுப்சபொரு்ளின ைதிப்பு

screening திறரயிடல்

screening committee திறரயிடல் குழு

script ைரி ைடிவு, மூ்லப்படி

scrutinizer லெொதறன ெரிபொர்ப்பைர், கூர்நதொயைொ்ளர்

scrutiny கூர்நதொயவு

seal முததிறர
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sealed முததிறரயிடட

sealed tender முததிறரயிடட ஒப்பநதப் புள்்ளி

sealer முததிறரயிடுபைர்

seal	of	office அலுை்லக முததிறர

search லதடுதல், லெொதறன

search campaign லதடுதல் இயககம், லதடுதல் முகொம்

search operation லதடுதல் பணி, லதடுதல் செயறபொடு

search warrant லெொதறனயிடுைதறகொன ஆறண

seasonal unemployment பருைைொரி லைற்லயினறை

season ticket கொ்லைறரப் பயணச ெகீடடு

secondary இறடநிற்ல

secondary education இறடநிற்லக கல்ைி

secondary industry ெொர் சதொழில்

second class இரணடொம் ைகுப்பு

secrecy இரகெியம், ைறையம்

secret இரகெியம், ைறை செயதி

secretarial செய்லகம் ெொர்நத, செய்லக

secretariat service (தற்லறை) செய்லகப்பணி, (தற்லறை) 

அலுை்லகப் பணி

secret ballot இரகெிய ைொகசகடுப்பு, ைறைவு ஒப்லபொற்ல

secret cover ைறை உறை, ைநதணககொப்புறை

secret funds ைறை நிதி

secret inquiry ைறைவு ைிெொரறண

secret instruction ைறைைொன அைிவுறுததல்

secret letter ைறைைொன கடிதம்

section பிரிவு, பகுதி

sector துறை, பகுதி, பிரிவு

secular ெையச ெொர்பறை

security 1. கடனடீு, பிறணயம், பிறண 2. பொதுகொப்பு

security deposit பிறண றைப்புத சதொறக

security instruction கொைல் அைிவுறுததல்

security measure கொப்பு நடைடிகறக
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segregate ஒதுககிறை, பிரிதது றை

seizure றகப்பறறுறக

select committee சபொறுப்புக குழு

selection சதரிவு

selection board சதரிவுக கழகம்

selection committee சதரிவுக குழு

selection grade சதரிவு நிற்ல

selection post சதரிவுநிற்லப் பதைியிடம், சதரிவுநிற்லப் 

பதைி

selection procedure லதர்வு நறடமுறை

selection test லதர்வுககொன பரீடறெ

select list சதரிவுப் படடியல்

self-appraisal (self-assess-
ment)

தன ைதிப்படீு

self-confidence தனனம்பிகறக

self-contained note தனனுள் அறைநத குைிப்பு

self-employment சுயலைற்லைொயப்பு

self-explanatory தனைி்ளககமுறடய

self-government தனனொடெி, சுயொடெி

semester அறரயொணடுப் பருைம்

semi-autonomous பகுதி்ளைில் (பொதிய்ளைில்) தனனொடெி

seminar கருததரங்கு

semi-skilled labour பகுதிய்ளைில் திைம் ைொயநத சதொழி்லொ்ளர்

senate (பல்கற்லக கழக) ஆடெிப் லபரறை

sender அனுப்புநர்

senior மூதத, முதுநிற்ல, முநதியைர்

senior administrative grade முதுைர் ஆடெிநிற்ல

senior grade முதுநிற்ல

seniority பணிமூப்பு, முதுநிற்ல

seniority-cum-fitness மூப்புநிற்ல ைறறும் உடல்தகுதி

seniority-cum-merit மூப்புநிற்ல ைறறும் தகுதி

seniority system பணிமூப்பு முறைறை
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senior management உயர் நிர்ைொகம்

seniormost ைிக மூதத

senior scale முதுைர் ெம்ப்ள ஏறைமுறை

senior timescale முதுைர் கொ்ல அ்ளவு

sensation ைனககி்ளர்செி, பு்லனுணர்வு

sensitive கூர் உணர்வுறடய

sentence தணடறன ைிதிப்பு, தீர்ப்பு ைொககியம், 

முறறுச செொறசைொடர், முறறுத சதொடர்

separated family பிரிநத குடும்பம்

separation பிரிவு, பிரிைிறன

sequence நிரச்லொழுங்கு, ைரிறெமுறை, சதொடர்நிகழவு

serial list சதொடர் படடியல்

serial number சதொடர் எண

series 1. ைரிறெ, சதொடர் 2. சதொகுதி

serious 1. கடுறையொன, கருததொர்நத 2. துயரொர்நத

servant பணியொ்ளர், லைற்லயொள்

serve 1. பரிைொறு 2. ஊழியம் செய 3. லெர்ப்பி

service 1. பணி, பணித சதொகுதி 2. (இயநதிரம், 

சபொைி) ெகீரொககம்

serviceable பயனபடததகக, பயனுள்்ள

service book பணிப் பதிலைடு

service conditions பணிைறரககடடுகள், பணி நிபநதறனகள்

service contract லெறை ஒப்பநதம்

service of summon அறழப்பொறண லெர்ப்பிததல்

service postage stamp அரசுப்பணி அஞ்ெல் ைில்ற்ல

service record பணிப் பதிவுறு

service roll பணிப் படடியல்

service rules பணி ைிதிகள்

service	verification பணி ெரிபொர்ததல்

session அைர்வு, கூடடத சதொடர்

session of parliament பொரொளுைனைக கூடடதசதொடர்

set 1. சதொகுதி 2. சபொருதது 3. லஜொடி



set aside shut down

121

set aside நீககு, தள்ளுபடி செய, செல்்லொததொககு

settlement 1. நி்லததீர்றை முறை, படடொ உறுதி 

செயதல் 2. தீர்வு 3. குடிலயறைம் 4. ஒப்பநதம், 

ஒப்பநதப் பததிரம்

set-up அறைப்பு

severally லைறு லைைொய, தனிததனியொய

severance of relatiions உைறைத துணடிததல்

severe action கடும் நடைடிகறக

sewage கழிலைொறட, ெொககறட

sex பொ்லினம்

sex discrimination பொ்லின ஓரைஞ்ெறன

share பங்கு

share holder பங்குதொரர்

sharing பங்க்ளிப்பு, பகிர்தல்

shift 1. முறைைொறைம் 2. இடைொறைம்

shifting முறைைொறைம் / இடைொறைம் செயதல்

shift system முறைைொறை முறை, இடைொறறு முறை

shift transfer சுழறெி முறை இடைொறைம்

shortage குறைவு, குறைபொடு, பறைொககுறை

shortage of manpower ஊழியர் பறைொககுறை

shortfall குறைவு, பறைொககுறை

shorthand சுருகசகழுதது

short leave ெிறு ைிடுப்பு

shortlist லதர்நசதடுததல்

short notice லபொதிய கொ்லைினறை, குறுகிய கொ்ல 

அைிைிப்பு

short staffed ஊழியர் குறைைொன

short term குறுகிய கொ்லம்

short-term-course குறுகிய கொ்ல கல்ைிததிடடம்

short title ெிறு தற்லப்பு, குறுநதற்லப்பு

show cause notice கொரணம் லகடகும் குைிப்பொறண

shut down கறட அறடப்பு, இயகக நிறுததம், 

லைற்லநிறுததி றை
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sick industry ெகீரறைகக லைணடிய, ெகீர்சபைொத சதொழில்

sick leave லநொயககொ்ல ைிடுப்பு, ெகீககு ைிடுப்பு

sickness	benefit லநொயநிற்லச ெலுறக

sick report லநொய பறைிய அைிகறக

sign 1. ஒப்பைிடு 2. அைிகுைி, ெினனம் 

signature ஒப்பம், றகசயொப்பம்

signature campaign றகசயழுதது இயககம், றகசயழுதது 

லைடறட

signature pad றகசயழுதது அடிககடறட

significant குைிப்பிடததகக

signify குைிப்பிடு, தனிசெிைப்ப்ளி

similar ஒரு நிற்லப்படட, ஒலர ைொதிரியொன

simple interest தனி ைடடி

simultaneous உடனிகழைொன

simultaneously அலத ெையம், ஒலர லநரததில்

sincere ககீழப்படிநத

sine die நொள் குைிப்பிடொைல்

sine qua non முககியைொன தகுதிககூறு, தைிர்கக இய்லொத 

தகுதிககூறு

single entry system ஒறறைப் பதிவு முறை

single fare ஒறறைப் பயணக கடடணம்

single	file	system ஒறறைக லகொப்பு முறை

sir ஐயொ, ஐயனைீர்

site ைறன, இடம்

site plan ைறன அறைப்புப் படடியல்

sitting member அைரும் உறுப்பினர், அைர்வு உறுப்பினர்

situation சுறறுசெொர்நிற்ல, சூழநிற்ல, நிற்லறை

situations vacant ஆடகள் லதறை  (ைி்ளம்பரம்)

situations wanted லைற்ல லதறை (ைி்ளம்பரம்)

skeleton staff இனைியறைப் பணியொ்ளர்

skilled labourer தனிததிைம் ைொயநத லைற்லயொள்

slackness லெொர்வு, சுறுசுறுப்பினறை
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slack season ைநதைொன பருைகொ்லம்

slander அைதூறு, பழி

sleeper class துயிலுறை ைெதி ைகுப்பு

sliding scale சநகிழ அ்ளவுலகொல்

slip 1. ெகீடடு 2. தைறு 3. ைழுககல்

slow down லைகம் குறை

slum குடிறெக குடியிருப்பு, லெரி

slump ைநதம், இைககம், ைழீசெி

small savings fund ெிறுலெைிப்பு நிதி

small scale enterprise ெிறுசதொழில் நிறுைனம்

small scale industry ெிறுசதொழில் நிறுைனம்

smartness துடிதுடிப்புள்்ள, கூர்நத

smooth ைிருதுைொன, ைழைழப்பொன

snap inspection திடீர் ஆயவு

snap strike திடீர் லைற்லநிறுததம்

social security ெமூகப் பொதுகொப்பு. ெமூக ஈடடுறுதியும்

social welfare ெமூக ந்லன

software சைனசபொருள்

sojourn தறகொ்லிக இருப்பு, இறடநிறுதத தங்கல்

sole தனிதத, தனி ஒனைொன, தனி ஒருைரொன

sole agency ஒறறை முகறை

solemn உள்்ளொர்நத, சபருைிதைொன

solemn	affirmation முழுப்பறறுறடய உறுதியுறர, உள்்ளொர்நத 

உறுதியுறர

solemnity கம்பரீைொன, சபருைிதைொன

solemnize ெடடமுறைப்படி ெடங்கு நிறைலைறறு

solemnly முழுப்பறறுடனொன, ைிழுைிய 

முறைறையுடன

sole owner தனிதத உரிறையொ்ளர்

solicit லைணடிக லகள், பரிநது அறழ

sodiarity கூடசடொருறை, கூடடுப் சபொறுப்புணர்வு

solitary தனிதத, கூடி ைொழொத
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solitary case தனிததிருககும் தீர்வு

solution 1. கறரெல் 2. தீர்வு

solve சத்ளிைொககு, ெிககல் தீர், தீர்வு செயக

sorting பிரிததல், ைறகப்படுததல்

sorting appliance பிரிககும் கருைி, ைறகப்படுததும் கருைி

source ஆதொரம், மூ்லம்

source of income ைருைொயககொன ஆதொரம்

souvenir நிறனவுை்லர், நிறனவுசெினனம்

sovereign 1. தனியுரிறை முடிைனனர், 2. 

இறையொணறை உள்்ள

sovereignty இறையொணறை

space 1. இறடசை்ளி 2. இறடசை்ளி ைிடு 3. இடம் 

4. ைிணசை்ளி 

spacing இறடசை்ளியிடல்

spade work சதொடககப்பணி, பணிககொன முனலனறபொடு

spare உதிரி

spare copy உதிரிப்படி

spare time உதிரி லநரம்

speaker ெடடப்லபரறைத தற்லைர்

special ெிைப்பொன, தனியொன

special ability test ெிைப்புத திைறைத லதர்வு

special allowance ெிைப்புப் படி

special cell ெிைப்புப் பிரிவு

special commendation தனிப்புகழுறர

special compensatory 
allownce

தனி இழப்படீடுப் படி

special drive ெிைப்பு முயறெி, ெிைப்பு இயககம்

special grant தனி ைொனியம், ெிைப்பு ைொனியம்

specialist துறை ைல்்லொர்

specialization தனிததுறைப் பயிறெி

special messanger தனிச செயதியொள்

special pay ெிைப்புச ெம்ப்ளம்
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special power of attorney ெிைப்பு அதிகொர முைி, தனி அதிகொரப் 

பததிரம், ெிைப்பு அதிகொரப் பததிரம்

special protection group 
(SPG)

ெிைப்புப் பொதுகொப்புப் பறட

specific குைிததைறக

specification ைிைரக குைிப்படீு, தனிக குைிப்படீு

specific	denial குைிப்பிடட ைறுப்பு, குைிததறத ைறுததல்

specific	reason குைிப்பொன கொரணம்

specimen signature ைொதிரிக றகசயொப்பம்

speculation ஊக ைணிகம், ஊகம்

speech லபசசு, செொறசபொழிவு

speed லைகம்

speed breaker லைகததறட

speed limit லைக அ்ளவு, லைக ைரம்பு

speed post ைிறரவு அஞ்ெல்

speedy action ைிறரைொன செயல்

sphere 1. லகொ்ளம் 2. செயச்லல்ற்ல

spiral binding சுழல்நூல் பிறணப்பு 

split duty பிரிககப்படட பணி

spokesman (=spokes person) கடெிச ெொர்புப் லபசெொ்ளர், பிரதிநிதிப் 

லபசெொ்ளர்

sponsor ஆதரைொ்ளர், ஆதரவு தருதல்

sponsorship ஆதரவு

spot inspection த்லததில்ல ஆயவு செயதல்

spot payment த்லததில்லலய செலுததுதல்

spouse ைொழகறகத துறண

squad ெிறு குழு, ெிறு பறட

stability உறுதி, நிற்லததனறை, அறெயொத தனறை

staff பணியொ்ளர், ஊழியர்

staff association பணியொ்ளர் ெங்கம்

staff inspection unit (SIU) ஊழியர் ஆயவுப் பிரிவு

staff quarter பணியொ்ளர் குடியிருப்பு
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staff room பணியொ்ளர் அறை

staff welfare fund பணியொ்ளர் ந்ல நிதி

stage 1. நிற்ல, கடடம் 2. அரங்கின லைறட

stagnation லதககம்

stake 1. பணயம், பநதயம் 2. பங்கு உரிறை

stamp 1. முததிறர ைில்ற்ல 2. முததிறர 3. 

அஞ்ெல் தற்ல 4. அறடயொ்ளம்

stamp duty முததிறர ைரி

stamped envelope முததிறரயிடப்படட உறை

stamp pad முததிறரப் சபடடகம்

stamp paper முததிறரத தொள்

stand 1. நிற்லயம் 2. நிற்லபொடு 3. நில்

standard தரம், நியைம்

standard agreement நியைப்படியொன உடனபடிகறக

standard deduction நியைப்படியொன கழிவு

standard format நியைப்படியொன அறைப்பு, தரைொன ைடிைம்

standardization தரப்படுததல், நிற்லப்படுததல்

standard man-hours நியைப்படியொன உறழப்பு-லநரங்கள்

standard of living ைொழகறகத தரம்

standard performance நியைப்படியொன செயல்திைன

standard rate நியைப்படியொன ைிகிதம்

standby arrangement ைொறறு ஏறபொடு

standing நிற்லயொன

standing commission நிற்லககுழுைம்

standing committee நிற்லக குழு

standing order நிற்லயொறண

standstill இயங்கொ நிற்ல, அறெயொ நிற்ல

starred சதொடர்நத

starred question உடுககுைியிடட ைினொ, சதொடர்ைினொ, 

சதொடர்லகள்ைி

starter சதொடககி

starting salary சதொடகக ெம்ப்ளம்
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state 1. நொடு, ைொநி்லம் 2. அரசு 3. நிற்ல 4. கூறு, 

சதரிைி

state banquet அரசுமுறை சபருைிருநது

state government ைொநி்ல அரசு

state guest அரசு ைிருநதினர்

state list ைொநி்ல அரசு அதிகொரப் படடியல்

stalemate இககடடு நிற்ல, முடகக நிற்ல

statement 1. அைிகறக 2. ைிைர அைிகறக 3. ைொககு 

மூ்லம்

statement of account கணககு ைிைர அைிகறக

statement of facts உணறைநிற்ல அைிகறக

state of health ந்ல நிற்ல, உடல்நிற்ல

statesman அரெியல் அைிஞர், அரெியல் லைறத

static அறெைறை, நிற்லயொன

station இடம், நிற்லயம்

stationary stock எழுதுசபொருள் றகயிருப்பு

stationery எழுதுசபொருள்கள்

station leave குைிப்பிடததகக லநொககததிறகொன ைிடுப்பு

statistical புள்்ளியியல் ெொர்நத

statistical data புள்்ளியியல் தரவு

statistics புள்்ளியியல், புள்்ளி ைிைரம்

status தகுதி நிற்ல, தகுநிற்ல, ெமுதொயப்படி 

நிற்ல

status quo நறடமுறை நிற்லறை, நடப்பு நிற்ல

status report தகுதிநிற்ல அைிகறக, தகுநிற்ல அைிகறக

status symbol தகுதிநிற்லச ெினனம், தகுதிநிற்லக குைியடீு

statutory ெடடைழி சபறை

statutory body ெடடமுறையி்லொன நிறுைனம்

statutory holiday ெடடப்படியொன ைிடுமுறை

statutory rights ெடடப்படியொன உரிறைகள்

stay 1. தடுப்பு 2. தங்கு

STD (subsriber trunk dialling) சநடுநதூரத சதொற்லலபெி
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steady growth நிற்லயொன ை்ளர்செி

steep increase கடுறையொக அதிகரிப்பு

steering committee ைழிப்படுததும் குழு, இயககு குழு

stenography சுருகசகழுதது, குைிப்சபழுதது

sterilization ை்லடொககம், கருை்ளகலகடு, லநொய நுணை 

ஒழிப்பு

stern action கணடிப்பொன நடைடிகறக

stigma 1. இழுககு, கறை 2. தழும்பு

stimulation தூணடுதல்

stipend பயிறெிககொ்ல உதைித சதொறக

stipulate நிர்ணயம் செய, நிபநதறன குைிப்பிடு

stipulated time limit குைிப்பிடட கொ்ல ைரம்பு

stipulation நிர்ணயிததல், நிபநதறன குைிப்பிடுதல்

stock இருப்பு, ெரககு இருப்பு

stock register இருப்புப் பதிலைடு

stock-taking இருப்புக கணகசகடுப்பு

stock valuation இருப்பு ைதிப்படீு

stopgap arrangement தறகொ்லிக ஏறபொடு

storage பொதுகொததல், லெைிததல்

storage space லெைிககும் இடம்

store 1. கிடங்கு, பணடகெொற்ல, க்ளஞ்ெியம் 2. 

லெர்தது றை, திரடடி றை

straight லநரொன

strain கடுமுயறெி செய, ெிரைப்படு

strange ைிெிததிரைொன, புதிய

stranger புதியைர், ஏதி்லொர்

strata ெமுதொயப் படிநிற்லகள்

strategy ைிறனமுறைத திைம், செயல் தநதிரம்

stratification அடுககறைவு

streamline சநைிப்படுதது, ஒழுங்குபடுதது

strength 1. எணணிகறக 2. ை்லிறை, ஆறைல்

strengthen 1. அதிகப்படுதது 2. ை்லிவூடடு
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strenuous ைிடொமுயறெியுள்்ள, த்ளர்வுைொத

stress ைறபுறுததல், அழுததம், சநருககடி

stress management ைனஅழுதத லை்லொணறை

strict கணடிப்பொன

strictly கணடிப்பொக

strictness கணடிப்பு

stricture கணடனம், கணடிததல்

strike லைற்ல நிறுததம்

strike call லைற்லநிறுதத அறழப்பு

stringency 1. இறுககம், ைிறைப்பு 2. சபொரு்ளொதொர 

சநருககடி

strip படறட

strive முயலு, முயறெி செய

storage capacity லெைிப்புத திைன

strong room கொப்பறை

structural அறைப்பொன, கடடறைப்பொன

structure கடடறைப்பு, அறைப்பு முறை

structured interview கடடறைப்பொன லநர்முகம்

structured pay சதொகுப்பூதியம், ைறரவூதியம்

struggle லபொரொடு

stubborn பிடிைொதைொன, அடம்பிடிககிை

studious ெிரதறதயுள்்ள, இயல்பூககம் சகொணட

study 1. கல்ைி, படிப்பு 2. ஆரொயதல்

study leave கல்ைி ைிடுப்பு

stuff ெரககு, மூ்லப்சபொருள்

stupendous ைொசபரிய, ைியததகு

style (எழுதது) நறட, (லபசசு) நறட, பொணி, தனி 

இயல்பு

sub (subordinate) ெொர்நிற்ல, உதைி

sub-committee துறணக குழு

sub-contract உள் ஒப்பநதம்

sub-district துறண ைொைடடம்
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sub-division உடலகொடடம், உடபிரிவு

sub-head உள் தற்லப்பு

subject 1. சபொருள் 2. குடிைகன 3. உடபடட

subjective 1. அகவுணர்வுறடய 2. உள்்ளடங்கிய

subjudice நீதிைனை ைிெொரறண நிற்லயில்

sublease உள்ைொடறகககு ைிடு

subletting உள்ைொடறக, உள்குததறக

submission 1. ைழங்குதல் 2. முனறைததல் 3. 

லைணடுதல் 4. அர்ப்பணிததல்

submissive பணிைொன, இணங்கிப் லபொகிை

subordinate	office ெொர்நிற்ல அலுை்லகம், 

ெொர்நிற்லப்பணியொ்ளர் அலுை்லகம்

subordinate services ெொர்நிற்லப்பணிகள்

subordinate staff ெொர்நிற்லப் பணியொ்ளர்

subparagraph துறணப் பததி

subrule உள் ைிதி

subscribe 1. ெநதொ, சதொறக செலுதது 2. உறுப்பினர் 

ஆகு 3. பங்க்ளி 4. ஆதரவு சகொடு, ஒப்புக 

சகொள் 5. றகசயொப்பம் இடு

subscribed capital பங்க்ளிப்பு முதலீடு

subscriber 1. ெநதொதொரர், ைொடிகறகயொ்ளர் 2. ஏறறுக 

சகொணடைர்

subscription தைறணக கடடணம், பங்குைரி

subsection உடபிரிவு

subsequent பினனிடட, அடுததுைரும்

subsequent action பினனிடட செயல், பினனிடட நடைடிகறக

subsequently பினனதொக, சதொடர்நது

subsidiary கிற்ள, துறண

subsidiary bodies துறணக குழுைங்கள்

subsidiary industry துறணத சதொழில்

subsidiary mandate துறண உரிறை ஆறண

subsidiary receipt துறண ைரைினம்

subsidiary register துறணப் பதிலைடு
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subsidise ைொனியம் அ்ளி, ஆதரவு நிதிய்ளி

subsidised ைொனியம் அ்ளிககப்படட

subsidized accommodation ைொனியம் அ்ளிககப்படட குடியிருப்பு

subsidy ைொனியத சதொறக, ஊகக ஆதரவுத சதொறக

subsistence பிறழப்புதைி

subsistence allowance பிறழப்புதைித சதொறக, பிறழப்பூதியப் படி

subsistence grant பிறழப்புதைி ைொனியம்

substandard தரம் தொழநத

substantial லபொதிய அ்ளைொன, கணிெைொன

substantiate சையப்பி, உறுதிப்படுதது

substantive நிற்லயொன

substantive pay நிற்லலபறுள்்ள பணிச ெம்ப்ளம்

substantive post நிற்லலபறுள்்ள பணியிடம்

substitute பதி்லொள், ைொறைொள், ைொறைடீு செய

substitution பதிலீடு, ைொறைடீு

sub sub-paragraph துறண உள் பததி

suburban புைநகர்

subvention உதைிதசதொறக, ைொனியம்

subversion 1. புரடடிப் லபொடுதல், லநர்ைொைொககுதல் 

2. அழிவு

subway சுரங்கப் பொறத

succeeding அடுதது ைருகிை

succession ைரபுரிறை, ைரபுத சதொடர்வு

successive ைரிறெமுறையொன, அடுததடுதது, 

சதொடர்நது ைருகிை

successor பினனைர், கொ்லைழியினர்

succour உறறுழியுதவு, உதைி செய

sue ைழககுதசதொடு

suffer பொதிககப்சபறு, படு, இழப்பு, ைருநது

suffering துனபம், ைருததம், இடுககண, துனபப் 

படுகினை

sufficient லபொதிய, லபொதுைொன
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suffix பினசனொடடு, பினனிறண

suffrage ைொககுரிறை

suggestion கருததுககூைல்

suggestion box கருததுககூைல் சபடடி

suggestions book கருததுகள் புததகம்

suggestive கருதது எடுததுககூைததகக

suicide தறசகொற்ல

suit உரிறையியல் ைழககு

suitability சபொருததம், சபொருததப்பொடு

suitable action சபொருததைொன செயல்

suited சபொருததைொன, ஏறை

sum 1. சதொறக, சைொததம் 2. கூடடல்

summarily ஒடடுசைொததைொக

summary சதொகுப்பு, சபொழிப்பு, சுருககம்

summary trial சுருகக ைிெொரறண

summing up சதொகுததுறரததல், முடிவுறர

summit 1. சகொடு முடி, உசெி 2. உசெி ைொநொடு

summon 1. அறழப்பொறண 2. அறழப்பொறண 

அனுப்பு, ைரைறழ

sumptuary allowance ைிருநலதொம்பல் படி

sum up சதொகுததுறர

sundry ெில்்லறையொன

suo moto தொனொகலை, தனனிசறெயொக

superannuation ையது முதிர்வு ஓயவு

superannuation pension ையது முதிர்வு ஓயவூதியம், மூப்பு 

ஓயவூதியம்

superficial லைலீடொன, ஆழைறை

superfluous லதறைககு ைிகுதியொன, ைிறகயொன

superimpose லைலும் ைிதி, லைலும் சுைதது

superior 1. லை்லதிகொரி 2. லைம்படட

superiority உயர்வு, லைம்பொடு

supernumerary ைிறகயொன
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supernumerary post ைிறகயொன பதைி இடம்

superscribe லைச்லழுது

superscription முகைரி, லைச்லழுதுதல்

supersede கற்லததுக றககசகொள்

supersession கற்லததுக றககசகொள்்ளல், பதி்லிடட 

சுறைடீு

superstructure லைறகடடுைொனம்

supertax ைிறகைரி

super timescale அதிகப்படி கொ்லைதிப்பு

supervision லைறபொர்றை

supervisor லைறபொர்றையொ்ளர்

supervisory staff லைறபொர்றைப் பணியொ்ளர்

supplement 1. லெர்ப்பு, இறணப்பு 2. நொ்ளிதழச ெிைப்பு 

சை்ளியடீு

supplementary 1. துறண 2. சதொடர்பொன

supplementary budget துறண ைரவுசெ்லவுத திடடம்

supplementary cost பிறலெர்கறக ைிற்லைதிப்பு

supplementary demand பிறலெர்கறக லகொரல்

supplementary grant துறண ைொனியம்

supplementary question சதொடர் ைினொ

supplementary rules துறண ைிதிகள்

supplier ைழங்குபைர்

supply லதறைப் சபொருள், ைழங்கு சபொருள்

support ஆதரவு, தொங்கு

supporter ஆதரைொ்ளர், துறணயொ்ளர், 

supporting documents ஆதரைொன ஆைணங்கள், ெொனறுககுரிய 

ஆைணங்கள்

suppress அடககு, ஒடுககு

supremacy தனி முதனறை, லை்லொதிககம், ைீயுயர் 

ஆறணயுரிறை

supreme உசெ உயர்ைொன, ஒப்புயர்ைறை

surcharge லைல்ைரி, தணடக கடடணம்

surety பிறணயம்
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surety bond பிறண முைி

surface inspection லை்ல்ளைி்லொன ஆயவு

surface transport தறரைழிப் லபொககுைரதது

surgery அறுறை ெிகிசறெ

surname குடும்பப் சபயர்

surplus ைிறக

surplus budget உபரி ைரவுசெ்லவு அைிகறக

surplus report உபரி அைிகறக

surplus staff உபரிப் பணியொ்ளர்

surprise check திடுசைன லெொதறன செய

surprise visit திடீர் ைருறக

surrender ஒப்புைிப்பு, புக்லறட, ெரணறட

surroundings சுறறுப்புைம், சூழல்

surtax ைிறக ைரி

surveillance கடுங்கணகொணிப்பு

survey நி்ல அ்ளறை

survey report நி்ல அ்ளறை அைிகறக

survival எஞ்சுதல், உயிர் பிறழததிருததல்

surviving எஞ்ெியிருககினை, உயிர்ைொழகினை, 

சதொடர்நத ைொழதல்

survivor எஞ்ெியைர்

susceptibility ஏறகும் பணபுள்்ள, இயல்புறை

suspect ஐயததிறகுரியைர், ஐயம் சகொள்

suspend தறகொ்லிகைொக நீககு, தறகொ்லிகைொக நிறுததி 

றை

suspense சதொங்க்லில் உள்்ள, முடிவுைொத, புதிரொன, 

பிடிபடொத

suspense account தனிக கணககு

suspension (லைற்ல) நிறுததிறைததல்

suspension order நிறுததி றைததல் ஆறண, லைற்லநீகக 

ஆறண

suspicion ஐயம், ெநலதகம்

sustainable நீடிககககூடிய



sustainable growth table of the house

135

sustainable growth நீடிதத ை்ளர்செி, சுறறுசசூழல் தீங்கறை 

ை்ளர்செி

sustained த்ளரொது நீடிதத, சதொடர்நத, ைிடொ உறுதி 

ைொயநத

swear உறுதி கூறு, உறுதிசைொழி, சூளுறர

swearing-in-ceremony பதைி ஏறபு ைிழொ

syllabus பொடத திடடம்

symbol அறடயொ்ளம், ெினனம்

symmetry செப்பம்

sympathy பரிவு, இரககம்

sympathy strike ஆதரவு லைற்லநிறுததம்

symposium கருததரங்கு

symptom லநொயககுைி, முன அைிகுைி

synchronise ஒலர கொ்லததில் நிகழ, ஒததிறெைொககு

synopsis சுருககம், சபொழிப்பு

synthesis கூடடு, க்லறை

synthetic செயறறகயொன, செயறறகச லெர்ைைொன

system முறை

systematic முறையொன

systematic work முறைப்படி ஆயவு செய, படிப்படிலய ஆயவு 

செய

systems analysis கணினிப் பகுப்பொயவு

T

tab folder தொைல் அறடவு, லகொப்புறை

table 1. லைறெ 2. அடடைறண

tableau ஒப்பறனக கொடெி ஊர்தி, அ்லங்கொர ஊர்தி

table of contents சபொரு்ளடகக அடடைறண, சபொரு்ளடகக 

ைரிறெ

table of the house அறை முன, அறை லைறெ



tabular task force

136

tabular அடடைறணப்படுததிய

tabulated statement அடடைறணப்படுததிய அைிகறக

tabulation அடடைறணயிடு

tabulator அடடைறணயொ்ளர், 

அடடைறணப்படுததுபைர்

tackle ெைொ்ளி, எதிர்ததுப் லபொரொடு

tact நயைொன நடதறத, ெொைர்ததியம்

tactful நுண திைமுள்்ள, ெொைர்ததியைொன

tactic தநதிர முறை, சூழைிறனத திைன

tag கூர் புரி, இறணப்புப் புரி

take home pay றகயில் கிறடககும் ெம்ப்ளம்

take over சபொறுப்லபறபு, சபொறுப்பு ைொறைிகசகொள், 

சபொறுப்லபறறுகசகொள்

talented திைனைொயநத, திைறை சபறை

talent search திைனொ்ளறரத லதடுதல், திைறைறய 

ஆரொயதல்

tally லநர் செயதல், ெரி செயதல்

tally card ஒப்புறை அடறட

tampering லைொெடியொன ைொறைம், லைொெடியொன 

திருததம்

tangible சத்ளிைொன, உறுதியொன

tangible asset அறெயொச செொததுகள்

tape 1. நொடொ, படறட, ைொர்ப்படறட 2. 

ஒ்லிப்பதிவு நொடொ

tapping 1. கள்்ளிைககு, குழொயில் திருகிப்பிடி 2. 

செயதிறய அைி 3. தடடுதல்

tardiness சைததனம்

target இ்லககு, குைிகலகொள்

target date இ்லககு நொள்

tariff சுங்க ைரி, கடடண ைதீப் படடியல்

tarnish கறை, க்ளங்கம்

task இடுபணி, கடறைப் சபொறுப்பு

task force ெிைப்புப் பணிப்பிரிவு
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tax ைரி

tax abatement ைரிக குறைப்பு

taxable ைரிககு உடபடட

taxable income ைரியிடததகக ைருைொனம், ைரி 

ைிதிககததகக ைருைொனம்

tax adjustment ைரி இறெைிப்பு

tax assessment ைரி ைதிப்படீு

taxation ைரி ைிதிப்பு

tax avoidance (tax loophole) ைரி தைிர்ப்பு, ைரி ஏயப்பு

tax consultant ைரி ஆல்லொெகர்

tax declaration ைரி பிரகடனம்

tax deducted at source ைழங்குைிடததுப் பிடிததம் செயயப்படும் ைரி

tax deduction ைரிப் பிடிததம்

tax evasion ைரி ஏயததல்

tax exemption ைரி ைி்லககு

tax free ைரியறை

tax payer ைரி செலுததுநர்

tax rebate ைரி தள்ளுபடி

tax return ைருடொநதிர ைரி அைிகறக

tax schedule ைரிைிதிப்பு அடடைறண

team spirit குழு ஊககம், கூடடு முயறெி

team work குழு முயறெி

tear gas கணணரீ்ப் புறக

technical சதொழில்நுடப

technical advice சதொழில்நுடப அைிவுறர

technical college சதொழில்நுடபக கல்லூரி

technical data சதொழில்நுடபத தரவு

technical post சதொழில்நுடபப் பதைி

technical	qualification சதொழில்நுடபத தகுதி

technical skill சதொழில்நுடப ஆறைல்

technical term சதொழில்நுடபச செொல்

technical training சதொழில்நுடபப் பயிறெி
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technician சதொழில்நுடபப் பணியொ்ளர்

technique செயமுறை நுடபம், உததி

technocracy சதொழில்நுடப ைல்லுநர் நிர்ைொகம்

technocrat சதொழில்நுடப அைிஞரொடெிக லகொடபொடடொ்ளர்

technological சதொழில்நுடபைியல் ெொர்நத

technologist சதொழில்நுடபைிய்லொ்ளர்

technology சதொழில்நுடபைியல்

telebanking சதொற்லலபெிைழி ைங்கிசலெறை

telegram தநதி, தநதிச செயதி

telegraphic address தநதி முகைரி

telegraphy தநதிமுறை

teleprinter message சதொற்லத தடடசசு ைழிசசெயதி

television சதொற்லககொடெி

teleworking சதொற்லலபெிைழிப் பணி

telex சதொற்லயசசு

teller கொெொ்ளர்

temper 1. உறுதிநிற்ல 2. ைனநிற்ல, ைிருப்பு

temperament உ்ளப்பொங்கு, உணர்செி இயல்பு, ைனப்லபொககு

temperamental எதிர்பொரொது ைொறும் ைனப்பொங்கு

temperature தடபசைப்பநிற்ல

tempo இறெலைகம், உதலைகம், சதம்புணர்வு

temporary தறகொ்லிகைொன, நிற்லயர்ை

temporary advance தறகொ்லிக முனபணம்

temporary appointment தறகொ்லிகப் பணியைர்ப்பு

temporary disability தறகொ்லிக ஊனம்

temporary post தறகொ்லிகப் பதைி

temporary restriction தறகொ்லிகக கடடுப்பொடு

temporary vacancy தறகொ்லிகக கொ்லியிடம்

temptation கைர்நதிழுப்பு, லைடபுணர்வு, இழுகைர்செி

tenable நிற்லககககூடிய, ஏறறுகசகொள்்ளககூடிய

tenacity ைிடொப்பிடியொன

tenancy நி்லைொர உரிறை, குததறக
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tenant குடியிருப்பைர், குததறகதொரர்

tendency லபொககு, ெொர்பு

tender ஒப்பநதப் புள்்ளி

tender box ஒப்பநதப்புள்்ளிப் சபடடி, ஒப்ப அைிைிப்புப் 

சபடடி

tenderer ஒப்பநதப்புள்்ளிககொரர்

tender notice ஒப்பநதப்புள்்ளி அைிைிப்பு

tentative ஆயநிற்லயொன, தறகொ்லிகைொன

tenure 1. உரிறைக கொ்லம் 2 பதைி ைகிததல்

tenure of land நி்லப்பிடிைொன உரிறைககொ்லம்

tenure	of	office பதைிககொ்லகசகடு, பணியில் இருககும் 

கொ்லம்

tenure of post பதைிககொ்ல அ்ளவு

tenure of work பணிககொ்ல அ்ளவு

tenure post உரிறைககொ்லப் பணியிடம்

term 1. செொல் 2. ைறரயறைக கொ்லம், பருைம்

terminable முடிவுறுததததகக, ெிைிது கொ்லததுககுப்பின 

முடிைறடயததகக

terminal (report etc.) இறுதி (அைிகறக முத்லியன)

terminal tax முடிவுறு ைரி, லெர்முறன ைரி, முடியும் 

இடததிறகுரிய ைரி

termination 1. முடிவு, இறுதிநிற்ல 2. பணி நீககம்

termination clause பணிமுடிப்புப் பகுதி, பணிமுடிப்பு ைிதி

termination notice பணி முடிவுறுததல் அைிைிப்பு

termination of service பணிமுடிப்புச செயதல்

terminology செொல்்லியல், குைிப்பிடட துறைககுரிய 

செொல்்லொடெி

term loan கொ்லைரம்புறடய கடன

term	of	office அலுைல் கொ்லம், பதைிக கொ்லம்

terms 1. செொறகள் 2. ைறரயறை, நிபநதறனகள்

terms and conditions ைிதிமுறைகளும் ைறரயறைகளும்

terms of delivery ஒப்பறடப்பு நிபநதறனகள்

terms of reference குழுைின ஆயசைல்ற்ல
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terms of service பணி நிபநதறனகள்

territory 1. ஆடெிப்பகுதி 2. நி்லப்பகுதி

terror அசெமூடடுகிை, திகிலூடடுகிை

terrorism ைனமுறைச செயல், சகொடுங்லகொனறை

terrorist ைனமுறையொ்ளர், தீைிரைொதி

tertiary	benefit மூனைொம்நிற்லப் பயனகள்

test 1. லதர்வு, லதர்ைொயவு 2. லபொடடி ஆடடம் 

3. லெொதறன

testament ெொெனம்

test charge லெொதறனக கடடணம்

test check லெொதறனச ெரிபொர்ப்பு, லதர்ைொயவுச 

ெரிபொர்ப்பு

tester ஆயைொ்ளர், லதர்ைொயைொ்ளர்

testify ெொனை்ளி, உறுதிப்படுதது

testimonial நறெொனைிதழ

testimony ெொனறு, ெொனறுறர

testing report லெொதிதத அைிகறக

text 1. மூ்லப்பொடம், மூ்லப்சபொருள் 2. உறர

thankful நனைியுள்்ள

theme கருப்சபொருள்

therapy ைருததுைம், ெிகிசறெ

third party மூனைொைைர், மூனைொம் தரப்பு

thoroughly முறைிலுைொக, முழுறையொக

thoughtful ெிநதறனயொர்நத, எணணிப் பொர்ககிை

threat அசசுறுததல், ைருடடம்

thrift ெிககனம், லெைிப்பு

through மூ்லைொக, ைழியொக

throw out சை்ளிலய தள்ளு

thumb impression சபருைிரல் பதிவு

thumping majority ைிகப் சபரும்பொனறை

ticket ெகீடடு

tie 1. இழுபைி, ெைைொன நிற்ல, ெிககல் 

2. முடிசசு 3. கழுததுப் படடி 
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tied loan இறணககப்படட கடன

tier அடுககு, ைரிறெ

tilt ஒருபுைைொகச ெொயதல், ஒருபுைைொகச ெரிதல்

time கொ்லம், லநரம்

time allowed அனுைதிககப்படட லநரம்

time barred கொ்லொைதியொன, கொ்லங்கடநத

time bound கொ்லைறரயறைககுடபடட

time card பணிலநர அடறட

time	deposit	(=fixed	deposit) குைிதத கொ்ல றைப்பு நிதி

time keeping பணிலநரம் பதிவுசெயதல்

time limit கொ்ல ைரம்பு

time off இறடலைற்ள

time overrun கொ்லம் ைிகக கழிநத

timed programme லநரம் நிர்ணயிதத நிகழசெி

time rate (time work) லநரப்படியொன ஊதியம்

time recording machine கொ்லம் குைிககும் சபொைி

time scale கொ்ல அ்ளறை

time schedule கொ்லம் குைிப்பிடப்படட, லநர அடடைறண

time stamp கொ்ல முததிறர

time study equipment கொ்ல ஆயவுசெொதனம்

time table கொ்ல அடடைறண

timing கொ்ல லநரம்

tips குைிப்புகசகொடு, தூணடு, ெிறு துப்பு

title 1. தற்லப்பு, படடப் சபயர் 2. உரிறை

title holder படடம் சபறைைர்கள்

toilet கழிப்பறை

token அறடயொ்ளம், அறடயொ்ள ைில்ற்ல, அைிகுைி

token member அறடயொ்ள உறுப்பினர்

token pay அறடயொ்ள ஊதியம்

token strike அறடயொ்ள லைற்லநிறுததம்

tone குரல்லொறெ, குர்லறைவு

tone down ைநதப்படுதது, தணிைொககு
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tone up சதொனிறய உயர்தது, அதிகப்படுதது

tool கருைி

tool down strike கருைி சதொடொ லைற்ல நிறுததம்

top உசெி, லைல், பிைறர ைிஞ்சு, சைல்

topic தற்லப்பு, முதறசபொருள்

top level discussion உசெநிற்லப் லபசசுைொர்தறத

top management உயர்நிற்ல நிர்ைொகம், லைல்ைடட நிர்ைொகம்

topmost ைிக உயர்ைொன, உசெ உயர்நிற்லயுள்்ள

top	official உயர் அதிகொரி

topography இட அறைப்பியல்

top priority உசெ முதனறை

top ranking உசெ நிற்லயில் உள்்ள

top secret லை்லொன கமுககம், ைிகவும் இரகெியைொன

torture ெிததிரைறத

total சைொததம், முழுறையொன, கூடடு

total service சைொததப் பணிககொ்லம்

tough 1. சகடடிப்பொன, கடடுறுதியொன 

2. கடுறையொன, பிடிைொதமுறடய

tour சுறறுப்பயணம், சுறறு்லொ

tour programme பயண நிரல், பயணததிடடம்

tour report பயண அைிகறக

tout தரகர்

town (city) நகரம், லபரூர், படடணம்

township நகரியம்

trace 1. தடம், சுைடு, பதிைறடயொ்ளம் 2. 

கணடுபிடி 3. ைறர

tract நி்லப்பரப்புசை்ளி, திறணந்லம்

traction இழுறை

trade agreement ைர்ததக ஒப்பநதம்

trade union சதொழிறெங்கம்

tradition ைரபு, பொரம்பரியம்

train 1. பயிறெி அ்ளி 2. இருப்பூர்தி, சதொடர்ைணடி



trainee transit visa

143

trainee பயிறெி சபறுபைர்

traineeship பயிறெிப் பருைம்

trainer பயிறெி அ்ளிப்பைர்

training பயிறெி

training centre பயிறெி றையம்

training college பயிறெிக கல்லூரி

training division பயிறெித துறை

training institute பயிறெி நிறுைனம்

training period பயிறெிக கொ்லம்

training programme பயிறெித திடடம்

training unit பயிறெிப் பிரிவு

trait தனிததிைககூறு, தனிப்பணபுத திைம்

traitor கொடடிகசகொடுப்பைன, துலரொகி

tranquility அறைதி

transaction ைணிக நடைடிகறக, புழககம்

transaction of business அலுைல் நடைடிகறக

transcription பொர்தது எழுதுதல், ஒ்லிப்புகலகறப ைறரதல், 

படி எடுததல்

transfer பணி ைொறைம், இட ைொறைம்

transferable goods ைொறைததகக ெரககுகள்

transfer entry ைொறைல் குைிப்பு

transfer fee ைொறைல் கடடணம்

transfer memorandum ைொறைொறணக குைிப்பு

transfer on deputation லைறறுப்பணியின லபரில் ைொறைம், 

ைொறறுப்பணியின லபரில் ைொறைம்

transfer order ைொறைல் ஆறண

transformation ைொறைம், உருைொறைம்

transit புறடசபயர்வு, இடம் கடநது செல்க

transit duty இடம்சபயர்வுக கடடணம்

transitional ைொைிறடயொன, ைொைிறடககொ்ல

transit pass இடககடப்பு அனுைதி, கடப்புசெகீடடு

transit visa இறடததங்கல் அனுைதி, கடநதுசெல் 

அனுைதி
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transit workshop நகரும் பணிைறன

translation சைொழிசபயர்ப்பு, சைொழியொககம்

transliteration ஒ்லிசபயர்ப்பு, எழுததுப் சபயர்ப்பு

transmission 1. அனுப்புறக, செலுததுறக 2. ஒ்லிபரப்புறக

transmit அனுப்பு, செலுதது, பரப்பு

transport லபொககுைரதது, ஏறைிச செல்லுதல்

transport allowance பயணப்படி

transportation சகொணடு செல்்லல், அனுப்புதல், 

ெரகலகறைிச செல்லுதல்

transposition இடம் ைொறைி றைப்பு

trap கணணி, ைற்லப்சபொைி, ெிககறை

travel பயணம்

travel expenses பயணச செ்லவுகள்

traveller’s cheque பயணியர் கொலெொற்ல

travelling allowance பயணப் படி

travelling allowance bill பயணப்படிப் படடி

travelling concession பயணச ெலுறக

treachery நம்பிகறக துலரொகம்

treason லதெத துலரொகம், ரொஜதுலரொகம்

treasury கருவூ்லம்

treasury bench ெடடைனை ஆளுங்கடெி இருகறககள்

treasury deposit receipt 
(T.D.R.)

கருவூ்ல செலுதது சதொறக பறறுசெகீடடு

treasury receipt கருவூ்லப் பறறுசெகீடடு, கருவூ்ல ைரவு

treasury voucher கருவூ்லச செ்லவுச ெகீடடு

treat 1. இனப ைிருநது 2. இனசெயதி 3. நடதது 

4. ைருததுைம் செய

treaty நொடடிறட உடனபடிகறக

treaty of extradition நொடடுககு ஒப்பறடககும் ஒப்பநதம்

trek ைற்லலயறைம்

trend லபொககு, நொடடம்

trespass அதது ைீறுறக, எல்ற்ல கடநது செல்லுதல்

trial ைழககு ைிெொரறண
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trial balance ஐநசதொறக

trial period ைிெொரறணககொ்ல அ்ளவு

tribal area development பழங்குடியினர் பகுதி முனலனறைம்

tribal welfare பழங்குடியினர் ந்லம்

tribe பழங்குடி

tribunal தீர்ப்பொயம்

tribute புகழுறர, பொரொடடு

trim ைிறகநீககு, ஒழுங்குபட சைடடு

trip ெிறு பயணம்

tripartite முப்பகுதிக்ளொகவுள்்ள, முததரப்பு

triple மும்ைடங்கொன, முககூைொன

triplicate முப்படியொக, மூனைொம் படி

true copy உணறைப் படி, லநர்படி

trunk call சநடுநசதொற்லலபெி, சநடுநசதொற்லப் லபசசு

trust நம்பிகறக, சபொறுப்பொடெி

trustee சபொறுப்பொடெியர்

trustworthy நம்பிகறகககுரிய

turn down ஏறக ைறு, தள்ளுபடி செய

turnkey basis சதொடககம் முதல் இறுதிைறரயொன ஏறபொடு

turnout 1. ைிற்ளபயன, செயதுமுடிதத அ்ளவு 2. 

ைொககுப்பதிவு

turnover ைிறபறன அ்ளவு, ைிறறுமுதல்

turpitude இழிகுணம், ஒழுங்ககீனம், கயறை

tutelage அறடகக்லததில் இரு, பிைர் சபொறுப்பில் 

இரு

twin city இரடறட நகரம்

twin sharing basis இரடறடப் பகிர்வு அடிப்பறட, இருைர் 

பகிர்ைொனம்

type 1. அசசு 2. ைறக, ைொதிரி 3. தடடசசு

typescript றகயொல் அசெடி, தடடசசு செயத எழுதது

typewriter தடடசசுப் சபொைி

typewriting தடடசசு செயதல்

typical ைொதிரி, எடுததுககொடடொன, உருைொதிரியொன
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typing தடடசசு செய

typing machine தடடசசுக கருைி

typing pool ைொதிரி ைறககள்

typographical error தடடசசுப் பிறழ

U

ulterior motive உள்லநொககம், ைறைமுக லநொககம்

ultimate இறுதிமுடிைொன, கறடமுடிைொன

ultimate consignee கறடெியொகப் சபறுபைர், முடிைொகப் 

சபறுபைர்

ultimate cost இறுதிச செ்லவுத சதொறக

ultimate goal இறுதிக குைிகலகொள், முடிைொன குைிகலகொள்

ultimately கறடெி முடிைொக

ultimate objective இறுதி லநொககம்

ultimatum இறுதி எசெரிகறக

ultimo செனை திங்க்ளில்

ultravires அதிகொர ைரம்பிழநத

umpire ஆடட நடுைர்

unacceptable ஏறக முடியொத

unaccompanied baggage தனிசசுறைககடடு, தனி மூடறட

unaided ைொனிய உதைிசபைொத, நிதி உதைி இல்்லொத

unambiguous சபொருள் ையககைறை, லநரடிப் சபொருள் 

தருகிை

unanimity ஒருமுகப்லபொககு, ஒருைிதத தனறை

unanimous ஒருைிதத

unanimous decision ஒருைிதத முடிவு

unassuming தறசபருறையில்்லொத

unattached பறைறை, எதிலும் லெரொத, தனிதத

unauthorized அதிகொரம் சபைொத, உரிறையறை, 

அங்ககீகொரைறை
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unavoidable தைிர்கக இய்லொ

unavoidable circumstances தைிர்கக இய்லொ சூழநிற்லகள்

unavoidable delay தைிர்கக இய்லொத தொைதம்

unbecoming தகுதிகலகறைதொக இல்்லொத, 

இறெவுகலகடொன

uncashed பணைொறைம் செயயொத

uncertain உறுதியில்்லொத, நிற்லயறை

unclaimed உரிறை லகொரப்படொத

unclaimed baggage உரிறை லகொரப்படொத றப

unclassified (இரகெிய) ைறகப்படுததப்படொத

uncommitted சபொறுப்பில் ஈடுபொடறை

uncommon ைழககததிறகு ைொைொன

uncompromising ைிடடுகசகொடுககொத, ைிடொப்பிடியொன, 

இணங்கொத, உறுதியொன

unconditional நிபநதறனயறை

unconfirmed உறுதிப்படுததப்படொத, உறுதிசெயயப்படொத

unconfirmed	report உறுதிப்படுததப்படொத அைிகறக

unconstitutional அரெறைப்புச ெடடததிறகு முரணொன

uncontested எதிர்ப்பினைி, லபொடடியினைி, 

எதிரொ்ளியில்்லொைல்

uncontrolled கடடுப்படுததப்படொத

uncorroborated உறுதியூடடப்சபைொத

uncovered demand உள்்ளடங்கொத லகொரிகறக, ைழககுறரயில் 

இடம் சபைொத உரிறை

undated லததியிடப்படொத

undelivered letter லெர்ககப்படொத கடிதம்

under ககீழ

under-age ையது ைரொதைர்

under assessment குறை ைதிப்படீு

under billing ை்லிைொன ைிற்ல குைிககப்படட, கடடணம் 

குறை

under	certificate	of	posting ெொனறு சபொருநதிய அஞ்ெல்ைழி

under consideration பரிெகீ்லறனயில் உள்்ளது, ஆயைில் உள்்ளது
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underconsumption குறை நுகர்செி

underdeveloped ை்ளர்செியறடயொத

under employed குறை லைற்லசபறை

under employment குறை லைற்லைொயப்பு

under-estimate குறைதது ைதிப்பிடு

under examination பரிெகீ்லறனயிலுள்்ளது

undergraduate இ்ளநிற்லபயில் ைொணைர், படட முன 

ைொணைர்

underground 1. தற்லைறைைொக 2. நி்லததடியில்

under-hand dealing திருடடுததனைொன செயல், நயைஞ்ெகைொன 

செயல்

under invoicing சபொருள்படடிககுள் இடம்சபைொத, குறைைொன 

ைிற்லப்படடி

underlined அடிகலகொடு, அடிகலகொடிடட

under-manned குறை லை்லொணறை உறடய

under-paid லபொதிய ஊதியம் சபைொ

under-population குறை ைககள்சதொறக

under-production உறபததிக குறைவு, லதறைககு ஈடறை 

உறபததி

under reference பொர்றையின படி

undersigned ககீலழ ஒப்பைிடடுள்்ளைர்

understanding உணர்திைன, உடனபொடு

undertake லைறசகொள், ஏறறுகசகொள், உறுதி அ்ளி

undertaking 1. உறுதிசைொழி 2. சதொழில் நிறுைனம், 

ைணிக நிறுைனம்

undertrial ைிெொரறணக றகதி

under-utilization குறைைொன பயனபொடு, பயனபொடடிலுள்்ள

under-valuation குறைைொன ைதிப்படீு

undesirable ைிரும்பததகொத, சைறுககததகக

undignified கணணியைறை

undisbursed loan பகிர்நத்ளிககப்படொத கடன

undisputed ைிைொதததிறகு இடைறை, ைறுகக முடியொத

undivided பிரிககப்படொத
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undoubtedly உறுதியொக, ஐயைினைி

undue தகொத, அ்ளவுககு லைறபடட

undue delay தகொத தொைதம், லதறையறை சுணககம்

undue	influence தகொத செல்ைொககு

unearned income ஈடடொத ைருைொய

unearth லதொணடிசயடு, கணடு சை்ளிப்படுதது

uneconomical ெிககனைறை, கடடுபடியொகொத

unemployment லைற்லயினறை

uneven land ெகீரறை நி்லம்

unexpected delay எதிர்பொரொத தொைதம்

unexpired கொ்லொைதியொகொத

unfair நியொயைறை, லநர்றையறை, செவறையறை

unfair dismissal நியொயைறை பணிநீககம்

unfair labour practices நியொயைறை சதொழில்துறை நறடமுறைகள்

unfair means லநர்றையறை ைழியில்

unfavourable எதிரொன, அனுகூ்லைறை

unfit தகுதியறை, சபொருததைறை

unfit	for	promotion பதைி உயர்வுககுத தகுதியறை / 

சபொருததைில்்லொத

unforeseen எதிர்பொர்ககொத

unforeseen charges எதிர்பொர்ககொத குறைசெொடடுகள், 

எதிர்பொர்ககொத கடடணங்கள்

unforeseen circumstances எதிர்பொர்ககொத சூழநிற்லகள்

unicameral ஒலர அறையுறடய

unicameral legislature ஒலர அறையுறடய ெடடைனைம்

unification ஒனறுபடுததல்

unified	scale ஒனறுபடுததிய ஊதியைிகித முறை

uniform 1. ஒருபடிததொன, ஒரு ெகீரொன 2. ெகீருறட

uniform increase ஒருெகீரொன உயர்வு

uniformity ஒரு ெகீர்றை, ஒததிறெைொன

unilateral ஒருதற்லயொன, ஒருதற்லப்படெைொன

unilateral action ஒருதற்லயொன நடைடிகறக / செயல்
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uninterrupted power supply 
(UPS)

தறடயறை ைின ைழங்கல்

uninterrupted service இறடமுைிைில்்லொப் பணி, சதொடர்பணி

union ஒனைியம்

unionism ஒருறைததனறை

union list றைய அரெின அதிகொரப் படடியல்

union territory றைய அரெின எல்ற்லககுடபடட பகுதி

unique தனிததனறை ைொயநத, தனலனரில்்லொ

unit அ்லகு, பிரிவு

unitary ஒறறையொன

united ஒனைிறணககப்படட

unity ஒறறுறை

universal உ்லக தழுைிய, உ்லக்ளொைிய

unjust லநர்றையறை, நீதியறை, நியொயைறை

unlawful ெடடததிறசகதிரொன

unlawful purpose ெடடப்புைம்பொன லநொககம்

unlimited ைரம்பில்்லொ

unlimited power ைரம்பில்்லொ ஆறைல்

unlisted படடிய்லில் இடம் சபைொத

unloading சுறையிைககு

unmarried திருைணைொகொ

unnatural இயறறகககு ைொைொன

unnatural death இயறறகககு ைொைொன ைரணம்

unnecessary லதறையில்்லொத

unofficial அலுைல்முறை ெொரொத

unofficial	letter அலுைல்முறை ெொரொக கடிதம்

unofficial	note அலுைல் முறை ெொரொக குைிப்பு

unofficial	strike அலுைல் முறை ெொரொ லைற்ல நிறுததம்

unopposed எதிர்ப்பினைி, லபொடடியினைி

unpaid wages சகொடுபடொ கூ்லி

unparliamentary ெடடைனை ைரபிறகு ஒவைொத, 

நொடொளுைனை ைரபிறகு ஒவைொத
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unpopular ைககள் ைிரும்பொத, செல்ைொககறை

unprecedented முனநிகழநதிரொத

unpredictable முனனைிநது கூைமுடியொத

unproductive ஆகக ை்ளைறை

unproductive labour லநரிறட ஆதொயைில்்லொத சதொழி்லொ்ளர்

unprofitable ்லொபைில்்லொத

unpunctual லநரநதைைிய

unqualified தகுதியில்்லொத

unqualified	apology நிபநதறனயினைி ைனனிப்புக லகொரல்

unquestionable ைறுககப்படததகொத, லகள்ைிககு இடைறை

unrealizable sum றகைரப்சபைொத சதொறக

unreasonable கொரணைறை, அைிவுககு ஒவைொத

unrecorded பதிவு செயயப்படொத

unregistered document பதிைில்்லொ ஆைணம்

unregistered	firm பதிைில்்லொ நிறுைனம்

unreserved vacancy ஒதுககப்படொத கொ்லியிடம்

unsafe பொதுகொப்பில்்லொத

unsatisfactory ைனநிறைைறை

unsecured பிறணயைறை, உததரைொதைறை

unsecured loan பிறணயைறை கடன

unserviceable பயனபடொத, பணிசெயய இய்லொத

unskilled திைனறை

unskilled labour பயிறெிததிைன லைணடொ உறழப்பு

unsound mind பிததுநிற்ல

unspecified குைிப்பிடப்படொத

unstable நிற்லயறை

unstable government நிற்லயறை அரசு

unstarred உடுககுைியிடொத

unsuitable சபொருததைறை

untenable ஒப்புகசகொள்்ளததகொத

untouchability தீணடொறை

untrained பயிறெி சபைொத
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untrustworthy நம்பிகறகககு இடைறை

unused பயனபடுததப் சபைொத

unusual delay ைழககி்லில்்லொ தொைதம்

unutilized grant பயனபடுததப்படொத ைொனியம்

unwarranted ைொத ஆதொரைறை, ெடடப்படி உரிறை 

சபைொத

unwilling ைிருப்பைறை, நொடடைில்்லொத

unworthy தகுதியறை

updation நொ்ளது ைறர

upgrade நிற்ல உயர்தது, பதைி உயர்தது

upgrading நிற்ல உயர்ததுதல்

upgrading of post பதைி நிற்ல உயர்ததல்

uphold ஆதரி, உறுதி செய, நிற்ல நிறுதது

upkeep லபணுறக, பரொைரிப்பு

uplift 1. லைம்படுதது 2. லைம்பொடு, முனலனறைம்

upper லைல்

upper age limit ையது உசெைரம்பு

uppermost முகடடுசெி

up to date நொ்ளது ைறர

upright 1. லநர்றையொன, நிற்லயொன 2. செங்குததொன

upset 1. ைன அறைதி குற்லநத 2. கு்ளறுபடி

upward communication லைலனொககிய  தகைல்சதொடர்பு

upward trend ஏறுமுகம்

urban நகர

urbanization நகரையைொககல்

urgency ைிறரவு, உடனடிதலதறை

urgent ைிறரைொன

urgent action உடனடி நடைடிகறக

urgent call அைெர அறழப்பு

urgent slip அைெரக குைிப்பு

usage ைழககொறு, பயனபொடு

useful பயனுள்்ள
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user பயனொ்ளி

user item பயனர் சபொருள்

usual ைழககைொன

usurp பைிததல், தகொைழி உரிறை சபறு

utility பயனடீு, பயனபொடு

utilization பயனடீு

utilization	certificate பயனடீடுச ெொனைிதழ

V

vacancy கொ்லியிடம்

vacant post கொ்லியிடப் பதைி

vacate கொ்லி செய

vacation ைிடுமுறை, ைிடுமுறைககொ்லம்

vacation pay கொ்லியிட ெம்ப்ளம்

vacuum சைறைிடம்

vague idea சத்ளிைறை கருதது

valedictory address பிரிவுறர, நிறைவுறர

valedictory function நிறைவு ைிழொ, பிரிவு ைிழொ

valedictory session இறுதி அைர்வு

valid செல்்லததககதொககு

valid argument ஏறகததகக ைொதம்

validity date செல்்லததகக லததி

valid reason ஏறகககூடிய கொரணம்

valuation ைிற்லைதிப்பு, ைதிப்படீு

valuation	certificate ைதிப்படீடுச ெொனைிதழ

valuation report ைதிப்படீடு அைிகறக

value சபறுைொனம், ைிற்லைதிப்பு, ைதிப்பு

valuer ைிற்லைதிப்படீடொ்ளர்

variable ைொறுபடு சபொருள், லைறுபொடு
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variance லைறுபொடு, ைொறுபொடு, முரண

variant திரிபுரு, ைொறறுரு, லைறறுநிற்ல

variation லைறுபொடு, ைொறுபொடு

variation in quality தர லைறுபொடு

variety பல்ைறக

vehicle ஊர்தி, ைணடி

ventilate சை்ளிப்படுதது, கொறலைொடடைொககு

venture துணிகர முயறெி

venue நிகழைிடம், ெநதிககுைிடம்

veracity செயதியின சையறைத தனறை

verbal ைொயசைொழியொன, ைொயப்லபசெொன, 

செொல்ெொர்நத

verbal agreement ைொயசைொழி ஒப்பநதம்

verbal discussion ைொயசைொழி ைிைொதம்

verbal order ைொயசைொழி ஆறண

verbal statement ைொயசைொழி ைி்ளககம்

verbal warning ைொயசைொழி எசெரிகறக

verbatim செொல்லுககுச செொல், க்லப்பி்லொ செொல்

verbatim report க்லப்பி்லொ செொல் அைிகறக

verdict தீர்ப்பு

verification ெரிபொர்ததல், ஒப்பொயவு

verification	of	antecedents முநறதய நிகழவுகற்ள ெரிபொர்ததல்

verification	of	stores பணடங்கற்ளச ெரிபொர்ததல், இருப்புகற்ள 

ெரிபொர்ததல்

verification	sheet ெரிபொர்தத தொள்

verified	copy ெரிபொர்ககப்படட பிரதி

vernacular நொடடுசைொழி, பிரொநதிய சைொழி, ைொநி்ல 

சைொழி

version 1. கூறறு 2. பதிப்பு

versus எதிரொன

vertical communication சநடுகறக தகைல்சதொடர்பு

vertical	filing	system சநடுகறக லகொப்பு முறைறை

vertical mobility செங்குதது இயககம்
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very good ைிக நனறு, ைிக நல்்ல

vessel 1. க்லம், கப்பல் 2. ஏனம், பொததிரம் 3. நொ்ளம்

vest அ்ளிககப் சபறு, உரிறை அ்ளிககப்சபறு

vested right ஒப்பறடககப்படட அதிகொரம்

veto தறடயுரிறை

vetting கூர்நதொயதல்

vettor ெரிபொர்ப்பைர்

via ைழியொக

viability ஒப்லபறு ைொயநத நிற்ல, நீடிப்புத தனறை

viable நிற்லககககூடிய

via media ஊடு ைழி, ஊடக ைழி

vice 1. தீசயொழுககம் 2. ைொறறு

vice versa எதிசரதிர் ைொைொக, நிற்ல எதிர் ைொைொக

vicious circle சகடு சூழல்

victimise ப்லியொககு, துயருககுள்்ளொககு

victimization ப்லியொககுதல்

victory சைறைி

video conferencing ைடீிலயொ க்லநதொயவு

view 1. கருதது, லநொககு 2. கொடெி, பொர்றை

view point பொர்றை நிற்ல

views கருததுககள், லநொககங்கள்

vigilance 1. ்லஞ்ெ ஒழிப்பு 2. கணகொணிப்பு

vigilance case ்லஞ்ெ ஒழிப்பு ைழககு

vigilence clearance கணகொணிப்புததுறை தறடநீககம்

vigorous ைிறுைிறுப்பொன, தீைிரைொன

vindictive பழிைொங்கும் இயல்புறடய

violate ைீறு, ெடடததின ைரம்பு கட

violation ைீைல்

virtue நறபணபு, நல்ச்லொழுககம்

virtuous சநைிெொர்நத, நீதியொன

visa (அயல்நொடடு) நுறழைிறெவு, ைிெொ

vis-a-vis ைறசைொனைின ஒப்படீடில், சதொடர்பில்
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visit ைருறக, பொர்றையிடல்

visiting hours பொர்றையிடல் லநரம், ைருறக லநரம்

visitor பொர்றையொ்ளர்

visitor’s book பொர்றையொ்ளர் குைிப்லபடு

visitor’s gallery பொர்றையொ்ளர் ைொடம்

visual கொடெி ெொர்நத, பொர்றைககுரிய

visual display கொடெிப்படுததல் 

visual inspection பொர்தது, கணடு ஆயவு நடததுதல்

visualize கறபறன செயதுபொர், அகககண ைழி கொண

visual publicity கொடெி ைி்ளம்பரம்

vital உயிரொதொரைொன, இனைியறையொத

vitality ை்லிறை ைொயநத, ப்லம் ைொயநத

vital part இனைியறையொத பகுதி / பொகம்

vital service இனைியறையொத பணி, புைககணிகக இய்லொ 

பணி

vital statistics 1. ஆதொரப் புள்்ளிைிைரங்கள் 2. பிைப்பு 

இைப்புப் புள்்ளி ைிைரங்கள்

viva voce ைொயசைொழித லதர்வு

vivid ஒள்்ளிய, ஒ்ளிர்வுைிகக

viz. அதொைது

vocabulary செொறசைொகுதி

vocal ஒ்லிைழி, குரல் ெொர்நத, ைொயசைொழியொன

vocation செயசதொழில்

vocational ைொழகறகத சதொழில் ெொர்நத

vocational guidance சதொழில்ெொர்நத சநைிப்படுததல்

vocational training சதொழில்ெொர்நத பயிறெி

voice 1. குரல், லபசசெொ்லி 2. சை்ளிப்படுதது

void செல்்லொ நிற்லயது, இல்்லொ நிற்லயது

volume 1. சகொள்்ள்ளவு, அ்ளவு 2. ஒ்லி அ்ளவு 

3. சதொகுதி, பருைன

voluminous பருைனொன அ்ளவு

voluntary தனனிய்லொன, தனைிருப்பொர்நத

voluntary agency தனனொர்ை நிறுைனம், தனனொர்ை முகறை
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voluntary settlement தொலன முனைநது தீர்ததல், தொலன 

முனைநது முடிததல்

voluntary work தனனொர்ைப் பணி

volunteer சதொணடர்

votable ைொகக்ளிககததகக

vote ைொககு

voted அனுைதிககப்படடது, ைொகக்ளிககப்படடது

vote of censure கணடனத தீர்ைொனம்

vote of thanks நனைி நைி்லல்

vote on account நிதி ஒதுகககீடடு ைொகசகடுப்பு

voter ைொககொ்ளர்

voting ைொகக்ளிப்பு

voting by ballot ைொககுசெகீடடு முறைப்படி ைொகக்ளி

voting right ைொகக்ளிககும் உரிறை

vouched ெொனை்ளிககப்படட

voucher செ்லவுச ெகீடடு, பறறுசெகீடடு

vow சூளுறர, உறுதிசயடு

vulgar சகொசறெயொன, நயநொகரிகைறை

vulnerable ைழுபடததகக, ஊறுபடததகக, தொககுதலுககு 

ஆ்ளொகககூடிய

vulnerable section (of society) ெமூகததின பொதிககப்படககூடிய பகுதி

W

wage கூ்லி

wage administration ஊதிய நிர்ைொகம்

wage agreement ஊதிய ஒப்பநதம்

wage board ஊதியககுழு

wage ceiling ஊதிய உசெைரம்பு

wage contract கூ்லி ஒப்பநதம்
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wage earner ஊதியம் ஈடடுபைர்

wage formula ஊதிய ைொயபொடு

wage payment கூ்லி ைழங்கல், ஊதியம் ைழங்கல்

wage policy ஊதியக சகொள்றக

wage rate கூ்லி ைிகிதம்

wage review ஊதிய ைறுஆயவு

waiting list கொததிருப்லபொர் படடியல்

waive றகைிடு, தள்ளுபடி செய

walk-in-interview நுறழவு லநர்கொணல்

want லதறை, இல்்லொறை

ward ைொர்டு, சதொகுதி, பிரிவு

warehouse கிடங்கு, பணடகெொற்ல

warehousing charges கிடங்குக கடடணங்கள்

warning எசெரிகறக

warrant பிடியொறண

warranty சபொறுப்புறுதி

washing allowance ெ்லறைப் படிதசதொறக

wastage அழிைொனம், லெதொரம்

waste land தரிசு நி்லம்

waste paper basket கழிவுததொள் கூறட

watch 1. றகககடிகொரம் 2. கொைல், கைனிப்பு 

3. கொததுப் லபணு

watch and ward கொைல், இறடைிடொக கொைல்

water proof நீர்புகொ

water supply நீர் ைழங்கல்

way bill ஊர்திப் பொரப் படடி

ways நடநதுசகொள்ளும் முறை, அணுகுைழி

ways and means ைழிைறககள்

ways and means committee ைழிைறககள், முறைகள் தீர்ைொனிககும் குழு

wear and tear லதயவும் றநவும்

weathering (பொறை) ெிறதவு, இயறறகத லதயவு

weeding கற்ளசயடுததல்
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weed out கற்ள பைி, லதறையறைறத நீககு

weekly report ைொரொநதிர அைிகறக

weigh 1. எறடலபொடு 2. ஆழநது ெிநதி

weight எறட, நிறை, பளு

weightage ைதிப்பு, பணி அடிப்பறடயி்லொன ெிைப்பு

weight bridge எறடலைறட

welcome நல்ைரவு

welcome address ைரலைறபுறர

welfare ந்லன

welfare state ைககள் ந்ல அரசு

well behaved நனனடதறத

well-paid நனகு ஊதியம் சபறுகிை

well-qualified நல்்ல தகுதியுள்்ள

well-versed பரநத அைிவுள்்ள

wherebouts இருககும் இடம், உள்்ள இடம்

whereas ஆறகயொல், அப்படியிருகக

whimsical ெ்லன ெிநறத சகொணட, ைிெிததிரைொன, 

ஏறுககு ைொைொக

whip 1. கடெிக சகொைடொ 2. ெொடறட, கறெ

white paper சைள்ற்ளத தொள்

whole-time முழுலநரமும்

whole-time employee முழுலநரப் பணியொ்ளர், முழுலநர ஊழியர்

wide ranging பரநது ைிரிநத

widely read அதிகைொகப் படிககப்படுகிை, அதிக ைொெகர் 

உள்்ள

widow றகம்சபண (ைிதறை)

widower ைறனைி இழநதைர்

wildcat strike திடீர் லைற்லநிறுததம், 

முனனைிைிப்பில்்லொத லைற்லநிறுததம்

wilful லைணடுசைனலை செயயப்படட

window envelope முகைரி கொடடும் உறை

wind up ஏைககடடு

wing பிரிவு
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winter allowance கு்ளிர்கொ்லப் படி

wipe out முறைிலுைொக அகறறுதல், துறடததழி

wireless set கம்பியில்்லொத சதொகுதி

withdrawal திரும்பப் சபைல், பினைொங்குதல்

withdrawal of motion தீர்ைொனதறதத திரும்பப்சபறு, தீர்ைொனதறத 

ைி்லககிகசகொள்

withhold சகொடுகக ைறு, தடுதது நிறுதது

within உள்ளுககுள்

without delay கொ்லதொைதம் இல்்லொைல்

without permission அனுைதி இல்்லொைல்

withstand ஈடுசகொடு, எதிர்தது நில்

witness ெொனறு, ெொனறுறரஞர்

work book பணிப் புததகம்

work-charged கடடணப் பணி

work culture பணிப் பணபொடு

work environment பணிச சூழல்

worker சதொழி்லொ்ளி, லைற்லயொள்

worker’s compensation சதொழி்லொ்ளர்க்ளின இழப்படீு

worker’s training சதொழி்லொ்ளர்க்ளின பயிறெி

work experience சதொழில் அனுபைம்

work force சதொழி்லொ்ளர் பறட, சதொழில் ஆறைல்

working லைற்ல செயகினை

working committee செயறகுழு

working conditions பணி நிபநதறனகள்

working days அலுைல் நொடகள்

working group பணிக குழு

working hours அலுைல் லநரம்

working knowledge பணி அைிவு

working paper திடடைிடும் ஆைணம்

working plan செயறபொடடுத திடடம்

working result உறழப்பின முடிவு, உறழப்பின ைிறழவு

working rules பணி ைிதிகள்
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working supervisor செயறபொடடுக கணகொணிப்பொ்ளர்

workload லைற்லப் பளு

workman லைற்லயொள்

workmanship லைற்லததிைன, லைற்லப்பொடு

workmen’s compensation லைற்லயொள் இழப்படீு

work order லைற்ல ஆறண

workout தீர்வு கொண

work permit லைற்ல அனுைதி

works லைற்லகள்

worksheet பணிததொள்

workshop படடறை, கருததரங்கு

work stoppage லைற்ல முடககம்

work study பணி பறைிய ஆயவு

work to rule (strike) ைிதிப்படி பணி (லைற்லநிறுததம்)

workup எ்ளிறைப்படுததல்

worth ைிற்லயுள்்ள

worthless பயனறை

worth recording பதிவுசெயயத தகுநத

worthy சபருநதகைொ்ளர், ைதிப்பு ைிகக

writ நீதிப்லபரொறண

write off தள்ளுபடி செயதல்

write-up கடடுறர

writing எழுதது, எழுதுதல்

writing pad எழுது அடறட

writ petition நீதிப்லபரொறண ைிணணப்பம்

written down value (கணககில்) அழிககப்படட ைதிப்பு

written warning எழுதது ைடிைி்லொன எசெரிகறக

wrongdoer தைறு செயபைர்

wrongdoing தைறு செயதல்

wrongful முறைலகடொன, தைைொன

wrongful dismissal தைைொன பணிநீககம்

wrongly தைைொக
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X

Xerox copy ஒ்ளிப்பட நகல்

Y

yardstick அ்ளவுலகொல்

year-book ஆணடுத தகைல் சை்ளியடீு

yearly ஆணடுலதொறும், ஆணடிறுதியொன

year to year ஆணடுககு ஆணடு

yield 1. ைிற்ளசெல் 2. இணங்கு, இறெநது சகொடு

youth training scheme இற்ளஞர் பயிறெித திடடம்

Z

zeal ைிருப்பொர்ைம்

zenith உசெம், ைீமுகடு

zero hour கறடெி லநரம்

zero tax-paying capacity ைரி செலுததும் திைனறை

zonal ைணட்லம்

zonal coordination ைணட்ல ஒருங்கிறணப்பு

zonal	office ைணட்ல அலுை்லகம்

zone ைணட்லம்

zoning ைணட்லைொககுதல்


