ச�ொல்வளக்
கையேடு
GLOSSARY OF ENGLISH
TO TAMIL TERMS

This glossary containing English terms and their Tamil equivalents
is the culmination of the joint effort of the former Translation
Standardisation Committee for the Tamil Media (TSCTM) and the current
Tamil Resource Panel (TRP) of the National Translation Committee
(NTC). The terms are widely used by the broadcast and print media as
well as other practitioners of the language, such as translators and
interpreters in both the public and private sectors.
We strived hard to get the corresponding Tamil words that are not
only closest in meaning but also best capture the nuances of the source
words, to retain their essence and flavour. Many of the terms in the
glossary were once used by the MediaCorp Tamil Newsroom Unit and
we wish to thank them for their generosity in sharing them with us.
Members approached its work methodically, with accuracy foremost in
mind, spending countless hours in constructive arguments on which
Tamil words to use. The glossary was carefully vetted by the well-known
retired educationist and grammarian, Mr P Kesavan.
We are aware that there may be alternative Tamil words for some of
the English words in the glossary. Language is constantly evolving and
we will try and update it whenever necessary. The glossary does not
strive to include every word, for it is neither a dictionary nor an
encyclopaedia. It contains only the common words and terms used by
our media, teachers, students and translators. But the TRP will continue
to expand the list of words.
The glossary can be found at the Tamil Language Council’s (TLC)
website at www.tamil.org.sg. Additionally, it can also be downloaded in
pdf format from the same website.
We wish to acknowledge the valuable support given to us by Ministry
of Communications and Information (MCI) and its NTC Secretariat, Tamil
Language Council, National Heritage Board, and the Umar Pulavar
Tamil Language Centre. We would also like to thank Mr Jothi
Manickavachagam for his kind contribution.
We hope you will find the glossary useful. Any feedback you care to
give would be very much appreciated and seriously taken into account
when we go for a reprint in future.
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பன்மொழிகள் பயிலப்படும் இன்றைய ம�ொழிச்சூழலில் பல

ச � ொ ற ்க ளு க் கு ம் த � ொ ட ர ்க ளு க் கு ம் ஈ ட ா ன த மி ழ் ச்
ச�ொல்லாட்சிகளும் த�ொடராட்சிகளும் இன்றியமையாத்
தேவையாகக் கருதப்படுகின்றன. குறிப்பாக, இத்தகைய தேவை
ம� ொ ழி த் து றை யி லு ம் , ஊ ட க த் து றை யி லு ம் பெ ரி து ம்
உணரப்படுகிறது. இத்தேவை கருதி உருவாக்கப்பட்டதே இந்தச்
ச�ொல்வளக் கையேடு ஆகும்.
ஆங்கிலச் ச�ொற்களுக்கும் த�ொடர்களுக்கும் நிகரான தமிழ்ச்
ச�ொற்களும் த�ொடர்களும் அடங்கிய இந்தச் ச�ொல்வளக்
கையேடு, முந்தைய தமிழ் ஊடகங்களுக்கான ம�ொழிபெயர்ப்புத்
தரநிலைப்படுத்துதல் குழுவின் பங்களிப்பாலும் தற்போதைய
த மி ழ ்ம ொ ழி வ ள க் கு ழு வி ன் கூ ட் டு மு ய ற் சி ய ா லு ம்
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் இடம்பெற்றுள்ள ச�ொற்களும்
த�ொடர்களும் ஒலி/ஒளிபரப்பு ஊடகம், அச்சு ஊடகம்,
அரசாங்க, தனியார் துறைகளில் தமிழ் ம�ொழிபெயர்ப்பாளர்கள்,
உ ரைபெ ய ர ்ப்பா ள ர ்க ள் ஆ கி ய�ோ ர ா ல் ப ர வ ல ா க ப்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
ஆங்கிலச் ச�ொற்களுக்கு நிகரான தமிழ்ப் பெயர்ப்புகள்
இயன்றவரையில் ப�ொருண்மைநிலையிலும் வழக்காற்று
நிலையிலும் ஏற்புடையனவாயும் அதே வேளையில் மூலச்
ச � ொ ற ்க ளி ன் நு ணு க்க ம ா ன வே று ப ா டு க ளை க்
க வ ன த் தி ற ்க ொ ண் டு ம் அ மைக்க ப ்ப ட் டு ள்ள ன . மூ ல ச்
ச � ொ ற ்க ளி ன் சா ர ாம்சத ்தை யு ம் ப� ொ ரு ண ்மையை யு ம்
வெளிக்கொணர்வதில் தனிக்கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்தச் ச�ொல்வளக் கையேட்டில் இடம்பெற்றுள்ள ச�ொற்களில்
ப ல வு ம் , மீ டி ய ா க ார்ப் த மி ழ் ச் செ ய் தி ப் பி ரி வா ல்
பயன்படுத்தப்படுபவை. அவற்றை எங்களுடன் மனமுவந்து
பகிர்ந்துக�ொண்ட அப்பிரிவிற்குத் தமிழ்மொழிவளக் குழு
நன்றிக்கடப்பாடு க�ொண்டுள்ளது.
தங்கள் பணியைத் திட்டமிட்டு முறையாகச் செயற்படுத்திய
த மி ழ ்ம ொ ழி வ ள க் கு ழு வி ன ர் து ல் லி த ம ா ன ப� ொ ரு ள்
ப�ொருத்தப்பாட்டுக்குத் தலையாய முக்கியத்துவம் க�ொடுத்துப்
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பல மணிநேரம் ஆக்ககரமான விவாதங்களிலும் ஈடுபட்டனர். ச�ொல்வளக்
கையேட்டை ம�ொழிநிலையில் ஆய்ந்து சரிபார்த்துச் சீர்படுத்தத்
தமிழ்மொழிவளக் குழு, முன்னைத் தகைசால் கல்வியாளர் திரு பா. கேசவன்
அவர்களின் உதவியை நாடியது. ம�ொழிசார்ந்த நிலையில் அவரது
வழிகாட்டுதலுக்கும் ஆல�ோசனைகளுக்கும் குழு தன் நன்றியைத்
தெரிவித்துக்கொள்கிறது.
ச�ொல்வளக் கையேட்டில் இடம் பெற்றுள்ள சில ஆங்கிலச் ச�ொற்களுக்கு
மாற்றுத் தமிழ்ச் ச�ொற்கள் இருக்கக்கூடும் என்பதைக் குழுவினர் நன்கு
அறிந்திருந்தனர். ம�ொழி படிப்படியாக வளர்ச்சி பெற்றுவரும் ஒன்று
என்பதால் தேவைக்கேற்பப் புதுச் ச�ொற்களைச் சேர்த்து அவற்றைக்
காலத்திற்கு ஏற்றவாறு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர். இது அகராதிய�ோ
கலைக்களஞ்சியம�ோ என்னும் அளவுக்கு விரிவானதன்று. ம�ொழியில் உள்ள
ஒவ்வொரு ச�ொல்லையும் இச்சொல்வளக் கையேடு உள்ளடக்கவில்லை.
ம�ொழிபெயர்ப்பாளர்கள், உரைபெயர்ப்பாளர்கள், ஊடகத்துறையினர்,
ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் நாளும் பயன்படுத்தும் ப�ொதுவான ச�ொற்களை
ம ட் டு மே இ க ்கையே ட் டி ல் க ா ண ப ்பெற ல ா ம் . இ தனை அ டு த் து ,
தமிழ்மொழிவளக் குழு தமிழ்ச் ச�ொற்களின் பட்டியலைத் த�ொடர்ந்து
விரிவுபடுத்தும் முயற்சியில் கவனம் செலுத்தவுள்ளது.
இந்தச் ச�ொல்வளக் கையேடு, www.tamil.org.sg என்னும் வளர்தமிழ்
இயக்கத்தின் இணையத்தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும்,
பிடிஎஃப் (PDF) வடிவத்தில் அதே தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து
க�ொள்ளலாம்.
தமிழ்மொழிவளக் குழு, திறம்படவும் ஆக்கபூர்வமாகவும் இயங்க
உதவியும் ஒத்துழைப்பும் நல்கிய த�ொடர்பு, தகவல் அமைச்சுக்கும்,
வளர்தமிழ் இயக்கத்திற்கும், தேசிய மரபுடைமைக் கழகத்திற்கும்,
உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையத்திற்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி.
திரு ஜ�ோதி மாணிக்கவாசகத்தின் கனிவான பங்களிப்பிற்கும் நன்றி
தெரிவிக்க விரும்புகிற�ோம்.
இந்தச் ச�ொல்வளக் கையேடு உங்களுக்குப் பயன்மிக்கதாக அமையும்
என்று நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிற�ோம். இந்தக் கையேடு குறித்துத் தாங்கள்
கூற விழையும் கருத்துரைகளையும் ஆல�ோசனைகளையும் நாங்கள்
வரவேற்கிற�ோம்.
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தேசிய ம�ொழிபெயர்ப்புக் குழு - தமிழ்மொழிவளக் குழுவினர்
தலைவர்
திரு ஆ. பழனியப்பன் (நாடாளுமன்றம்)
உறுப்பினர்கள்
முனைவர் த. வேணுக�ோபால் (கல்வி அமைச்சு)
திரு இரா. நடராசன் (மீடியாகார்ப்)
திரு சபா. முத்து நடராஜன் (மீடியாகார்ப்)
திரு சிவானந்தன் நடராஜு (அரசு நீதிமன்றங்கள்)
முனைவர் தமிழரசி சுப்பிரமணியம் (கல்வி அமைச்சு)
திரு ஜி. கிருஷ்ணன் (தமிழ் முரசு)
திரு அழகிய பாண்டியன் (தமிழ்மொழிவளக் குழுவின் முன்னாள் உறுப்பினர்)
திரு இரா. ராஜாராம் (தலைவர், வளர்தமிழ் இயக்கம் மற்றும் தமிழ் 		
ஊடகங்களுக்கான ம�ொழிபெயர்ப்புத் தரநிலைப்படுத்துதல் குழுவின் முன்னாள்
உறுப்பினர்)
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A
A la carte
: தெரிவு உணவு வகை
A path of democracy
: ஜனநாயகப் பாதை / குடியாட்சி வழி
Abandoned children
: கைவிடப்பட்ட குழந்தைகள்
Abortion rate
:	கருக்கலைப்பு விகிதம்
Above-average chance
: சராசரிக்கு மேற்பட்ட வாய்ப்பு
Absolute monarchy
: முழு அதிகாரமுடைய முடியாட்சி
Abusive act
: முறைகேடான செயல் /
		 துன்புறுத்தும் செயல்
Academic achievement
:	கல்விச் சாதனை
Academic performance
: 	கல்விச் செயல்திறன்
Accomplice in crime
: குற்றச் செயலுக்கு உடந்தையாளர்
Accountant
:	கணக்காளர்
Accounting Standards Council
:	கணக்கியல் தரநிலைகள் மன்றம்
Acid test
:	கடுஞ்சோதனை / உறுதியான 		
		 முடிவைக் காட்டும் ச�ோதனை
Acrophobia
: உயரம் குறித்த மிகையச்சம்
Acting Minister
:	தற்காலிக அமைச்சர்
Active ageing
: துடிப்புடன் மூப்படைதல்
Active participation
: துடிப்புடன் பங்கேற்றல்
Acute care
: தீவிர சுகாதாரக் கவனிப்பு
Acute hospital
: குறுகிய கால கவனிப்பு 			
		மருத்துவமனை / தீவிர கவனிப்பு 		
		மருத்துவமனை
Acute respiratory infection
:	கடும் சுவாச ந�ோய்
Additional assistance
: கூடுதல் உதவி
Additional tax
: கூடுதல் வரி
Adhoc
: நிலைமைக்கேற்ற / தற்காலிக /
		 குறிப்பிட்ட பணிக்காக அமைந்த
Administrative capital
: நிர்வாகத் தலைநகரம்
Admission criteria
: நுழைவுத் தகுதி / சேர்க்கைத் தகுதி
Adoption programme
:	தத்தெடுப்புத் திட்டம்
Advance Medical Directive (AMD)
:	மருத்துவ முன்னுத்தரவு
Glossary of English to Tamil Terms

1

Advanced practice nurses
: முதுநிலைப் பயிற்சிபெற்ற தாதியர்
Adventure club
: வீரதீரச் செயல்மன்றம் / சாகச மன்றம்
Adventure sports
: வீரதீர விளையாட்டு /
		 சாகச விளையாட்டு
Advisory panel
: ஆல�ோசனைக் குழு
Affordable fees
:	கட்டுப்படியாகும் கட்டணங்கள்
Aftercare
: பின்னலச் சேவை
Aftershocks (earthquake)
: நிலநடுக்கத்துக்குப் பிந்தைய அதிர்வுகள்
Ageing issues
: மூப்படைதல் த�ொடர்பான 			
		 பிரச்சினைகள்
Ageing population
: மூப்படையும் மக்கள் த�ொகை /
		 முதுமையுறும் மக்கள் த�ொகை
Agenda
: நிகழ்ச்சி நிரல் / திட்டம்
Aggression
: ஆக்கிரமிப்பு / வன்முறை நடத்தை /
		காரியமின்றிப் பகைக�ொள்ளுதல்
Agri-Food & Veterinary
:	வேளாண், உணவு, கால்நடை மருத்துவ
Authority 		 ஆணையம்
Agro-technology
:	வேளாண் த�ொழில்நுட்பம்
Agro-tourism
:	வேளாண் சுற்றுலா
Aid agency
: உதவி நல்கும் அமைப்பு
Aide-De-Camp (ADC)
: அதிகாரத்துவ இராணுவ உதவியாளர்
AIDS (Acquired Immuno :	தடுப்புச் சக்தி இழப்பு ந�ோய்
Deficiency Syndrome)		
Air crew
: விமான ஊழியர்கள் /
		 விமானப் பணியாளர்கள்
Air Marshal
: விமானப் படைத் தளபதி
Air strike
: ஆகாயவழித் தாக்குதல்
Air Traffic Controller
: விமானப் ப�ோக்குவரத்துக் 			
		கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி
Air conditioner
: குளிர்சாதனம் / குளிரூட்டி
Aircraft carrier
: விமானந்தாங்கிக் கப்பல்
Airport terminal
: விமான நிலைய முனையம்
Allergy
: ஒவ்வாமை
Alliance
: கூட்டணி
Allied nations
: நட்பு நாடுகள் / நேச நாடுகள்
Alternative policies
:	மாற்றுக் க�ொள்கைகள்
2
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Aircraft carrier : விமானந்தாங்கிக் கப்பல்

Altimeter
: உயரமானி
Alumni
: முன்னாள் மாணவர்கள்
Amalgamated Union of Public
:	ப�ொது ஊழியர்களின் ஒருங்கிணைந்த
Employees (AUPE)		 த�ொழிற்சங்கம்
Ambassador -at-Large
:	ப�ொதுத் தூதர்
Amicable solution
: சுமுகத் தீர்வு
Anaemia
: இரத்தச் ச�ோகை
Anarchic situation
: குழப்பமான சூழல் /
		 சட்ட ஒழுங்கற்ற நிலை
Animation
: உயிர�ோவியம் /
		 அசைவூட்டம் பெற்ற படம்
Animosity
: பகைமை / கடும் வெறுப்பு
Annual Variable Component
: வருடாந்திர மாறுவிகித அம்சம்
Annual Wage Supplement
: வருடாந்திரக் கூடுதல் சம்பளம்
Antenatal screening
:	மகப்பேற்றுக்கு முந்தைய பரிச�ோதனை
Antenna
: வானலை வாங்கி
Anti-Corruption Agency (ACA)
: ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு
Anti-submarine ship
: நீர்மூழ்கி எதிர்ப்புக் கப்பல்
Anti-ageing treatment
: மூப்பை மெதுவடையச் செய்யும் 		
		 சிகிச்சை
Antibiotics
:	ந�ோய் எதிர்ப்பு மருந்து /
		 கிருமிக் க�ொல்லி மருந்து
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Anti-piracy software
:	ப�ோலி மென்பொருள் தடுப்பு
Anti-Secession Law
: பிரிவினைவாதத் தடுப்புச் சட்டம்
Antiseptic
: நச்சுக்கிருமித் தடுப்பு மருந்து
Anti-subversion
: கீழறுப்புத் தடுப்பு நடவடிக்கை
Anti-terror pact
: பயங்கரவாத எதிர்ப்பு ஒப்பந்தம்
Anti-terrorism act
: பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்டம்
Anti-terrorism strategy
: பயங்கரவாத எதிர்ப்பு உத்தி
Anti-terrorist campaign
: பயங்கரவாத எதிர்ப்பு இயக்கம்
Anti-war protestors
:	ப�ோர் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள்
Anxiety
:	மனக்கவலை / பதற்றம்
Applied science
: பயன்முறை அறிவியல் /
		செயல்முறை அறிவியல்
Apprentice
: த�ொழில் பயிற்சி பெறுபவர் /
		வேலைப் பயிற்சி பெறுபவர்
Apprenticeship Scheme
: த�ொழில் பயிற்சித் திட்டம் /
		வேலைப் பயிற்சித் திட்டம்
Approach of teaching
:	கற்பித்தல் அணுகுமுறை
Aptitude test
: இயல்திறன் ச�ோதனை /
		 இயல்திறன் தேர்வு
Arbitration committee
: நடுவர் மன்றக் குழு
Archaeologist
: த�ொல்பொருள் ஆய்வாளர்
Architectural technology
:	கட்டடக்கலைத் த�ொழில்நுட்பம்
Armed group
: ஆயுதமேந்திய குழு
Armour headquarters
:	கவசவாகனப்படைத் தலைமையகம்
Armour piercing rocket
:	கவசவாகனங்களைத் துளைக்கும் 		
		 எறிபடை
Armoured vehicle
:	கவசவாகனம்
Arms dealing
: ஆயுத வர்த்தகம் / படைக்கல 		
		 வணிகம் / ஆயுத பேரப்பேச்சு
Arms inspector
: ஆயுதக் கண்காணிப்பாளர் /
		 படைக்கலக் கண்காணிப்பாளர்
Arson attack
:	பெருந்தீமூட்டித் தாக்குதல்
Artefacts
:	கலைப் ப�ொருள்கள்
Arthritis
: மூட்டுவீக்கம் / அழற்சி / கீல்வாதம்
Artificial intelligence
:	செயற்கை நுண்ணறிவு
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Artificial limbs
:	செயற்கைக் கை, கால்கள்
Artificial sweetener
:	செயற்கை இனிப்பூட்டி
Artillery duel
: பீரங்கிச் சண்டை / பீரங்கிப் ப�ோர்
Arts Council
:	கலை மன்றம்
Arts gallery
:	கலைக்கூடம்
Arts tourism
:	கலைச் சுற்றுலா
Artwork
:	கலைப் படைப்பு / கலை வேலைப்பாடு
Asian Development Bank
: ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி
Asian Trade Promotion
: ஆசிய வர்த்தக மேம்பாடு
Assassination
: அரசியல்வாதி படுக�ொலை /
		 பிரமுகர் படுக�ொலை
Asteroid
: சிறுக�ோள் (செவ்வாய், வியாழன் ஆகிய
		க�ோள்களுக்கிடையே செல்லும் 		
		 சுற்றுப்பாதையில் உள்ள சிறு க�ோள்)
Asylum seekers
:	தஞ்சம் நாடுவ�ோர் /
		 அடைக்கலம் நாடுவ�ோர்
Asymmetric bars (gymnastics)
: சமச்சீரற்ற சட்டங்கள் (சீருடற் பயிற்சி)
Atomic power plant
: அணுமின் நிலையம்
Atomic reactor
: அணு உலை
Atomic watchdog
: அணுசக்திக் கண்காணிப்பு அமைப்பு
Attack on democracy
: ஜனநாயகத்தின் மீது தாக்குதல்

Arts gallery : கலைக்கூடம்
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Attorney-General
: அரசாங்கத் தலைமைச் சட்ட அதிகாரி
Audacious campaign (election)
: துணிகரப் பரப்புரை /
		 துணிகரப் பிரசாரம் (தேர்தல்)
Audio visual aids
: ஒலி ஒளிச் சாதனங்கள்
Auditor
:	கணக்காய்வாளர் /
		கணக்குத் தணிக்கையாளர்
Authorisation
: உரிமையளித்தல் / அதிகாரமளித்தல்
Auto-saving system
:	தானியக்கச் சேமிப்பு முறை
Automated Teller Machine (ATM)
:	தானியங்கி வங்கி இயந்திரம் / 		
		தானியக்கப் பண இயந்திரம்
Automatic application
:	தானியக்கப் பயன்முறை
Automatic car
:	தானியக்க இயந்திர வாகனம்
Autonomous Schools
:	தன்னாட்சிப் பள்ளிகள்
Auto pay parking system
:	தானியக்க வாகன நிறுத்தக் கட்டண
		 முறை
Aviary
: பறவைத் த�ோட்டம் / பறவைப் பண்ணை
Aviation policy
: விமானப் ப�ோக்குவரத்துக் க�ொள்கை
Aviation safety / security
: விமானப் ப�ோக்குவரத்துப் பாதுகாப்பு
Aviation summit
: விமானப் ப�ோக்குவரத்துத் துறை 		
		 உச்சநிலை மாநாடு
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B
Baby Bonus
:	மகப்பேற்று ஊக்கத் த�ொகை /
		 குழந்தை ப�ோனஸ்
Backstroke swimming
:	மல்லாந்துபாணி நீச்சல்
Bacteria
: நுண்ணுயிரிகள் / கிருமிகள் / 		
		 நுண்மங்கள்
Bad debt
: வாராக் கடன் / மீளாக் கடன்
Bail order
: பிணை ஆணை
Balance of payments (Country)
: பற்று வரவுக் கணக்கு (நாடு) /		
		 வரவுக்கும் செலவுக்கும் உள்ள 		
		வேறுபாடு
Balanced diet
: சமச்சீர் உணவு
Balcony
: மேல்மாடம் / உப்பரிகை
Ballistic missile
: எறிவிசை ஏவுகணை
Bandit
:	க�ொள்ளைக்காரன்
Bankruptcy petition
:	ந�ொடிப்பு மனு
Banks restructuring
: வங்கிச் சீரமைப்பு
Banned weapons
:	தடைசெய்யப்பட்ட ஆயுதங்கள்
Bar code
: பட்டைக் குறிமுறை
Bar Council
: வழக்கறிஞர் மன்றம்
Barbaric act
:	காட்டுமிராண்டிச் செயல்
Barge
: இழுவைப் படகு
Barracks
: படைவீரர் குடியிருப்பு
Barter trade
: பண்டமாற்று வர்த்தகம்
Basic linkage
: அடிப்படை இணைப்பு
Basic sports skill
: அடிப்படை விளையாட்டுத் திறன்
Batsman (Cricket)
:	மட்டை வீச்சாளர் (கிரிக்கெட்)
Beauty pageant
: அழகிப் ப�ோட்டி
Beauty parlour
: அழகுப் பராமரிப்பு நிலையம் /
		 ஒப்பனை நிலையம்
Beauty therapy
: அழகுப் பராமரிப்பு சிகிச்சை
Beneficiary
: அனுகூலம் பெறுபவர் / பலனடைபவர் /
		 பாத்திய(ம்)தை உடையவர்
Benefit
: அனுகூலம் / நன்மை / பலன்
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Berth (shipping)
: அணைகரை /
		கப்பல் நங்கூரமிடும் இடம்
Best-run country
: சிறப்பாக நிர்வகிக்கப்படும் நாடு
Bi-Cultural Studies Programme
: இருவகைப் பண்பாட்டுக் கல்வித் 		
		 திட்டம் / இருவகைக் கலாசாரக் 		
		கல்வித் திட்டம்
Bidding
: ஏலம் / ப�ோட்டியிடுதல்
Bifurcation
: இரண்டாகப் பிரித்தல் / 			
		 இருகூறாக்குதல்
Big walk
:	பெருநடை
Bilateral issues
: இருதரப்பு விவகாரங்கள்
Bilateral relations
: இருதரப்பு உறவு
Bilateral solidarity
: இருதரப்பு ஒருமைப்பாடு
Bilateral talks
: இருதரப்புப் பேச்சு
Bi-monthly sale
: இரு மாதத்திற்கு ஒருமுறை 		
		 நடைபெறும் விற்பனை
Biochemistry
: உயிரியல் இரசாயனம் /
		 உயிர் வேதியியல்
Bio-Economics
: உயிர்ப் ப�ொருளியல்
Bioethics
: உயிரியல் நன்னெறிக் க�ோட்பாடு
Bioethics Advisory Committee
: உயிரியல் நன்னெறிக் க�ோட்பாட்டு 		
		 ஆல�ோசனைக் குழு
Biomedical research
: உயிரியல் மருத்துவ ஆய்வு
Biometric technology
: அங்க அடையாளத் த�ொழில்நுட்பம்
Biosafety network
: உயிரியல் பாதுகாப்புக் கட்டமைப்பு
Bioterrorism
: உயிரியல் பயங்கரவாதம்
Bipartisan support
: இருகட்சி ஆதரவு
Bird flu
: பறவைக் காய்ச்சல்
Bird Park
: பறவைப் பூங்கா
Birth rate
: பிறப்பு விகிதம்
Bitcoin
: மின்னிலக்க நாணயம்
Bitter recrimination
:	கடுமையான பதில் குற்றச்சாட்டு
Black Box (flight data recorder)
:	தகவல் பதிவுப் பெட்டி (விமானம்) / 		
		கறுப்புப்பெட்டி
Black Box (voice recorder)
: குரல் பதிவுப் பெட்டி (விமானம்) / 		
		கறுப்புப்பெட்டி
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Black Cat Commandos
:	கறுப்புப் பூனை மின்னல் படையினர்
Black market
:	கள்ளச் சந்தை
Blackout
: மின்தடை / இருட்டடிப்பு / உணர்விழந்த
		 நிலை
Blackout crisis
: மின்தடை நெருக்கடி
Blog (web log)
: வலைப்பதிவு / வலைப்பூ
Blogger
: வலைப்பதிவர்
Blood donation drive
: இரத்த தான இயக்கம்
Blood transfusion
: இரத்தம் செலுத்துதல் /
		 இரத்தம் ஏற்றுதல்
Bloodbath
: இரத்த வெறியாட்டம்
Blueprint
: வரைவுத் திட்டம் /
		 விரிவான பணித்திட்ட வரைவு
Bodybuilding Federation
: உடற்கட்டழகர் சம்மேளனம்
Bomb making equipment
:	வெடிகுண்டு தயாரிக்கும் சாதனம்
Bomb Squad
:	வெடிகுண்டு ஆபத்துக் களையும் பிரிவு
Bonded labourers
:	க�ொத்தடிமைகள்
Bone of contention
: சர்ச்சைக்குரிய அம்சம்
Bonus
: மிகையூதியம் / ப�ோனஸ்
Bonus points
: ஊக்கப்புள்ளிகள்
Bookie / bookmaker
: பந்தயப் பிடிப்பாளர்
Botanic Gardens
: பூமலை / தாவரத் த�ோட்டம்
Bowling (Cricket)
: பந்து வீச்சு (கிரிக்கெட்)
Bowling tournament
: உருட்டுப் பந்துப் ப�ோட்டி
Boys' Brigade
: சிறுவர் படை
Boys' Home
: சிறுவர் சீர்திருத்த இல்லம்
Breach of agreement
: ஒப்பந்த மீறல்
Breach of trust
: நம்பிக்கை ம�ோசடி / துர�ோகம்
Breakaway group
: பிரிந்துசென்ற குழு
Breakaway region
: பிரிந்துசென்ற வட்டாரம்
Breaking news
: அவசரச் செய்தி
Breast stroke
:	நெஞ்சு நீச்சல் பாணி
Breast feeding
:	தாய்ப்பால் க�ொடுத்தல்
Breeding sites (mosquito)
:	க�ொசுக்கள் பெருகும் இடங்கள்
Broad negotiations
: விரிவான பேச்சுவார்த்தை
Glossary of English to Tamil Terms
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Butterfly stroke (swimming) : வண்ணத்துப் பூச்சி பாணி (நீச்சல்)

Broadband
: விரிவலை
Broadband market
: விரிவலைச் சந்தை
Broadcasting facilities
: ஒலி/ஒளிபரப்பு வசதிகள்
Brownie
: இளஞ்சாரணியர்
Browser (Internet)
: உலாவி (இணையம்)
Brutal condition
:	க�ொடூர நிலை
Budget airlines
:	மலிவுக் கட்டணச் சேவை /
		 சிக்கன விமானச் சேவை
Budget allocation
: வரவுசெலவுத் திட்ட ஒதுக்கீடு
Budget blueprint
: வரவுசெலவு வரைவுத் திட்டம்
Budget terminal
:	மலிவுக் கட்டண விமான முனையம்
Building & Construction Authority
:	கட்டட, கட்டுமான ஆணையம்
Build-To-Order (BTO) flats
:	தேவைக்கேற்பக் கட்டப்படும் 		
		 அடுக்குமாடி வீடுகள்
Bullet-scarred building
:	த�ோட்டாக்கள் துளைத்த கட்டடம்
Bullish sentiment
: ஏறுமுகச் சூழல் (நிதித்துறை)
Buoyant industry
: துடிப்புமிக்க த�ொழில்துறை
Bursary
:	கல்வி உதவிநிதி
Bush fire
Business acumen
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:
:

புதர்த் தீ
வியாபாரத் திறன் / மதிக்கூர்மை

Business cartel
:
		
Business climate
:
Business interests
:
Business spending
:
Business Summit
:
		
Butterfly stroke (swimming)
:
By-election
:

வர்த்தகக் கூட்டு ஆதிக்கம் /
இலாப ந�ோக்கு வர்த்தகக் கூட்டணி
வர்த்தகச் சூழல் / வணிகச் சூழல்
வர்த்தக நலன்கள் / வணிக நலன்கள்
வர்த்தகச் செலவு / வணிகச் செலவு
வர்த்தக உச்சநிலை மாநாடு /
வணிக உச்சநிலை மாநாடு
வண்ணத்துப் பூச்சி பாணி (நீச்சல்)
இடைத்தேர்தல்
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C
Cabin crew
: விமான ஊழியர்கள் / விமானச் 		
		 சிப்பந்திகள் / விமானப் பணியாளர்கள்
Cabinet members
: அமைச்சரவை உறுப்பினர்கள்
Cable TV
:	கம்பிவடத் த�ொலைக்காட்சி
Cadre
: முன்னணி உறுப்பினர் /
		 பணிமுறைக் குழு
Calamity
:	பேரிடர் / பெருந்துயரம்
Calamity management plan
:	பேரிடரைச் சமாளிக்கும் திட்டம் /
		பேரிடரை நிர்வகிக்கும் திட்டம்
Calculator
:	கணிப்பான்
Campfire
: சுடர�ொளிக் க�ொண்டாட்டம்
Capable leadership
: ஆற்றல்மிகு தலைமைத்துவம்
Capital controls
: மூலதனக் கட்டுப்பாடுகள் /
		 முதலீட்டுக் கட்டுப்பாடுகள்
Capital punishment
:	மரண தண்டனை
Capitalism
: முதலாளித்துவம் / தனியுடைமை முறை
Carbon emission
:	கரியமில வாயு வெளியேற்றம்
Care and Share
: பரிவும் பகிர்வும்
Career counselling
: வாழ்க்கைத்தொழில் ஆல�ோசனை 		
		 வழங்குதல்

Campfire : சுடர�ொளிக் க�ொண்டாட்டம்
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Career prospects
: வாழ்க்கைத்தொழில் வாய்ப்புகள்
Caretaker government
:	தற்காலிக அரசாங்கம்
Caring Teacher Award
: பரிவுமிக்க ஆசிரியர் விருது
CashCard
:	ர�ொக்க அட்டை
Cash register
: விற்பனைப் பதிவு இயந்திரம் /
		 விற்பனைப் பதிவேடு
Cashier
:	காசாளர்
Casino
: சூதாட்டக்கூடம் / சூதாட்டக்களம்
Casino Control Bill
: சூதாட்டக்கூடக் கட்டுப்பாட்டு மச�ோதா
Casino legislation
: சூதாட்டக் கூடம் த�ொடர்பான சட்டம்
Casino Regulatory Authority
: சூதாட்டக் கூடக் 	கட்டுப்பாட்டு 		
		 ஆணையம்
Catchment area
: நீர்பிடிப்புப் பகுதி /
		சேவை வழங்கு வட்டாரம்
Ceasefire
: சண்டை நிறுத்தம் / ப�ோர் நிறுத்தம்
Cell
: உயிரணு / சிறை
Censorship Review Committee
:	தணிக்கை மறு ஆய்வுக் குழு
Census
:	மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பு
Central Business District (CBD)
:	மத்திய வர்த்தக வட்டாரம்
Central Executive Committee
:	மத்திய செயற்குழு
Central Narcotics Bureau (CNB)
:	மத்திய ப�ோதைப்பொருள் ஒழிப்புப் 		
		 பிரிவு
Centre for Language Studies
:	ம�ொழி ஆய்வு நிலையம்
Centrist candidate
: நடுநிலைவாத வேட்பாளர்
Century
: நூற்றாண்டு / சதம் (கிரிக்கெட்)
Century anniversary
: நூற்றாண்டு விழா
Ceremony
: சடங்கு / விழா
Certificate of Entitlement (COE)
: வாகன உரிமைச் சான்றிதழ்
Certificate of Good Workmanship
:	வேலைப்பாட்டுத் திறன் சான்றிதழ்
Challenging tasks
: சவால்மிக்க பணிகள்
Champion
:	வெற்றியாளர் /
		 முன்னெடுத்துச் செல்பவர்
Championship Cup
:	வெற்றிக் கிண்ணம்
Charge d'Affaires
: தூதரகப் ப�ொறுப்பதிகாரி /
		 துணைநிலைத் தூதர்
Glossary of English to Tamil Terms
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Charge sheet
: குற்றப் பத்திரிகை
Charter
: சாசனம்
Checkpoint
:	ச�ோதனைச்சாவடி
Chemical agent
: இரசாயன ஊக்கி
Chemical tanker
: இரசாயனக் கப்பல்
Chemical weapon
: இரசாயன ஆயுதம்
Chess
: சதுரங்கம்
Chicken pox
: சின்னம்மை
Chief Executive Officer
:	தலைமை நிர்வாக அதிகாரி
Childcare centre
: பிள்ளைப் பராமரிப்பு நிலையம் / 		
		 குழந்தைப் பராமரிப்பு நிலையம்
Child sex
: சிறாருடன் பாலுறவு
Childcare leave
: பிள்ளைப் பராமரிப்பு விடுப்பு /
		 குழந்தைப் பராமரிப்பு விடுப்பு
Childhood diabetes
: பிள்ளைப் பருவ நீரிழிவு ந�ோய்
Children's Day
: சிறுவர் தினம்
Choir
: பாடகர் குழு
Cholesterol
: இரத்தக் க�ொழுப்பு
Chronic illness
: தீரா ந�ோய் / நாட்பட்ட ந�ோய்
Circuit board
: மின்சுற்றுப் பலகை
Circuit breaker
: மிகைமின்னோட்டத்தடைச் சாதனம்
Circular
: சுற்றறிக்கை
Citizens' Consultative Committee
: குடிமக்கள் ஆல�ோசனைக் குழு
City outskirts
: புறநகர்ப் பகுதிகள்
Civet cat
: புனுகுப் பூனை
Civic consciousness
: குடிமை உணர்வு
Civic district		 குடிமை வட்டாரம்
Civic district trail
: குடிமை வட்டார மரபுடைமைப் பாதை
Civil Defence
: குடிமைத் தற்காப்பு
Civil servants
: அரசாங்க ஊழியர்கள்
Civil Service College (CSC)
: அரசாங்கச் சேவைப் பயிற்சிக் கழகம்
Civil unrest
: உள்நாட்டுக் கலவரம் /
		 உள்நாட்டுக் குழப்பம்
Civil war
: உள்நாட்டுப் ப�ோர்
Civilian casualties
:	ப�ொதுமக்கள் உயிருடற்சேதம்
14
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Clan association
: குலமரபுச் சங்கம்
Class monitor
: வகுப்புச் சட்டாம்பிள்ளை
Classical Language
:	செம்மொழி
Cleft lip
: பிளவுபட்ட உதடு
Clemency petition
:	கருணை மனு
Clerk of Parliament
: நாடாளுமன்ற அலுவலர்
Climate disaster
: பருவநிலைப் பேரிடர்
Closed-circuit camera
: உள்சுற்றுக் கண்காணிப்புக் கருவி
Coach (sports)
: பயிற்றுவிப்பாளர் /
		 பயிற்றுநர் (விளையாட்டுகள்)
Coalition forces
: கூட்டணிப் படைகள்
Coalition partners (politics)
: கூட்டணிப் பங்காளிக் கட்சிகள் 		
		 (அரசியல்)
Coastal belt
:	கரைய�ோரப் பிரதேசம் /
		கடல�ோர நிலப்பகுதி
Cockpit
: விமானி அறை
Code of conduct
: நடத்தைக் க�ோட்பாடு
Code of corporate governance
: நிறுவன நிர்வாகக் க�ோட்பாடு
Code on Religious Harmony
: சமய நல்லிணக்கக் க�ோட்பாடு
Co-investment scheme
: கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டம்
Cold war
: பனிப்போர் / உட்பூசல் / கெடுபிடிப் ப�ோர்

Chess : சதுரங்கம்
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Collaborator in crime
: குற்றத்திற்கு உடந்தையாக இருப்பவர்
Collective agreement
: கூட்டு ஒப்பந்தம்
Collective cooperation
: கூட்டு ஒத்துழைப்பு
Collective leadership
: கூட்டுத் தலைமைத்துவம்
Colorectal cancer
:	மலக்குடல் வாய்ப் புற்றுந�ோய்
Comcare fund
: சமூகநல நிதி
Comcare network
: சமூகநலக் கட்டமைப்பு
Comet
: வால் நட்சத்திரம்
Commander-in-Chief
:	தலைமைத் தளபதி
Commando
: மின்னற்படை வீரர்
Commando free-fall
: மின்னற்படையின் வான்குடை சாகசம்
Commercial Affairs
: வர்த்தகக் குற்ற விசாரணைப் பிரிவு
Department (CAD)		
Commercial district
: வர்த்தக வட்டாரம்
Commission
: ஆணைக்குழு
Commissioner of Charities
: அறநிறுவன ஆணையர்
Common cold
: சளி / தடுமன்
Common corridor
:	ப�ொதுத் தாழ்வார வழிப்பாதை
Common ground
:	ப�ொதுக் கூறுகள் / ப�ொது அம்சங்கள்
Common interest
:	ப�ொது நலன் / ப�ொது அக்கறை
Common values
:	ப�ொதுப் பண்புகள் /
		ப�ொது விழுமியங்கள்

Closed-circuit camera : உள்சுற்றுக் கண்காணிப்புக் கருவி
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Communal harmony
: சமூக நல்லிணக்கம்
Communalism
: வகுப்புவாதம்
Communique
: அதிகாரத்துவ அறிக்கை
Community Bonding Conference
: சமூகப் பிணைப்பு மாநாடு
Community Chest
: சமூக உண்டியல்
Community Development
: சமூக மேம்பாட்டு மன்றம்
Council (CDC)		
Community Engagement
: சமூக ஈடுபாட்டுத் திட்டம்
Programme (CEP)		
Community Mediation
: சமூக சமரச நிலையங்கள் /
Centres (CMC)		 பஞ்சாயத்து நிலையங்கள்
Community Safety & Security
: சமூக நலன் பாதுகாப்புத் திட்டம்
Programme (CSSP)		
Compact disc
: ஒலி வட்டு / குறுந்தகடு
Company merger
: நிறுவனங்களின் இணைப்பு
COMPASS (Community and
: பள்ளிகளுக்கான சமூக, பெற்றோர்
Parents in Support of Schools)		 ஆதரவுக் குழு
Compatriot
: சக நாட்டவர்
Complicated issues
: சிக்கலான விவகாரங்கள்
Complicating factor
: சிக்கலான அம்சம் / கூறு
Comprehensive alliance
: விரிவான கூட்டணி
Comprehensive plan
: முழுமையான திட்டம்
Comprehensive review
: விரிவான மறு ஆய்வு /
		 விரிவான பரிசீலனை
Compulsory Education
:	கட்டாயக் கல்வி
Computer fraud
:	கணினி ம�ோசடி
Computer game
:	கணினி விளையாட்டு
Computer keyboard
:	கணினி விசைப்பலகை
Computer mouse
:	கணினிச் சுட்டி
Computer peripherals
:	கணினித் துணைச் சாதனங்கள்
Computer programme
:	கணினி ஆணைத்தொடர் /
		கணினி நிரல்
Computer science
:	கணினியியல்
Computer software
:	கணினி மென்பொருள்
Computer-Aided Design (CAD)
:	கணினிவழி வடிவமைப்பு
Glossary of English to Tamil Terms
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Contempt of court
: நீதிமன்ற அவமதிப்பு
Concede defeat
:	த�ோல்வியை ஒப்புக்கொள்ளுதல்
Concession card
: சலுகை அட்டை
Conciliatory remark
: சமரசக் கருத்து
Condominium
: கூட்டுரிமை வீடு
Confidence building measures
: நம்பிக்கையூட்டும் நடவடிக்கைகள்
Confrontational approach
: ம�ோதல் அணுகுமுறை
Congenial atmosphere
: உகந்த சூழ்நிலை
Congenital heart disease
: பிறப்பு முதலே இருக்கும் இதய ந�ோய்
Congress (USA)
: அமெரிக்க நாடாளுமன்றம்
Conjoined twins
: ஒட்டிப் பிறந்த இரட்டையர்
Conman
: ஏமாற்றுப் பேர்வழி
Consecration ceremony
: குடமுழுக்கு விழா / கும்பாபிஷேகம்
Consensus
:	கருத்திணக்கம்
Conservatives
: பழைமைவாதிகள்
Consistent policy
: நிலையான க�ொள்கை / உறுதியான 		
		க�ொள்கை / மாறாக் க�ொள்கை
Constant companion
: நிலையான துணை /
		 உறுதியான துணை
Constituency event
: த�ொகுதி நிகழ்ச்சி
Constituency walkabout
: த�ொகுதி வருகை / நாடாளுமன்றத் 		
		 த�ொகுதிக்கு வருகை புரிதல்
Constitutional amendment
: அரசியலமைப்புத் திருத்தம்
Constitutional crisis
: அரசமைப்புச் சட்ட நெருக்கடி
Constitutional reform
: அரசமைப்புச் சீர்திருத்தம்
Construction boom
:	கட்டுமானத் துறையின் பெருவளர்ச்சி
Construction site
:	கட்டுமானத் தளம்
Construction techniques
:	கட்டுமான நுட்பங்கள்
Constructive approach
: ஆக்ககரமான அணுகுமுறை
Consulate
: துணைத் தூதரகம்
Consultation process
:	கலந்தால�ோசனை செயல்முறை
Consumer confidence
: பயனீட்டாளர் நம்பிக்கை
Container port
:	க�ொள்கலத் துறைமுகம்
Contaminated food products
:	மாசடைந்த உணவுப் ப�ொருள்கள்
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Contaminated water
:	மாசடைந்த நீர் / தூய்மையற்ற நீர்
Contentious issue
: சர்ச்சைக்குரிய விவகாரம்
Counterfeit currency
:	கள்ள நாணயம் / ந�ோட்டு
Contested wards
:	ப�ோட்டியிடப்படும் த�ொகுதிகள் 		
		 (தேர்தல்)
Contingency plan
:	மாற்றுத் திட்டம் /
		 எதிர்பாரா நிகழ்வுக்கான திட்டம்
Continuing crackdown
: த�ொடரும் ஒடுக்குமுறை
Continuing exchanges
: த�ொடரும் பரிமாற்றங்கள்
Contraband items / goods
: சட்டவிர�ோத ப் ப�ொருள்கள் /
		கள்ளப் ப�ொருள்கள்
Contracted
: சுருங்கியது
Controversial issues
: சர்ச்சைக்குரிய விவகாரங்கள்
Controversial law
: சர்ச்சைக்குரிய சட்டம்
Convention centre
:	மாநாட்டு நிலையம் / மாநாட்டு நடுவம்
Conventional threats
: வழக்கமான மிரட்டல்கள் / 			
		 அச்சுறுத்தல்கள்
Convicted war criminals
:	தண்டனை வழங்கப்பட்ட ப�ோர்க் 		
		 குற்றவாளிகள்
Cooling system
: குளிரூட்டும் கருவி /
		 குளிரூட்டும் முறை
Cooperative relationship
: ஒத்துழைக்கும் உறவு
Co-operative society
: கூட்டுறவுச் சங்கம்
Coordinated attacks
: ஒருங்கிணைந்து நடத்தப்படும் 		
		தாக்குதல்கள்
Co-payment
: இணைக் கட்டணம்
Copyright
: பதிப்புரிமை
Coralarium
: பவளப் பாறைக் காட்சியகம்
Core issues
: முக்கியப் பிரச்சினைகள்
Cornea
: விழிப்படலம்
Coroner
:	மரண விசாரணை நீதிபதி
Corporal punishment
: பிரம்படி / உடல்வதை
Corporate culture
: நிறுவனக் கலாசாரம்
Corporate governance
: நிறுவன நிர்வாக விதிமுறைகள்
Corporate scandal
: நிறுவன முறைகேடு
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Corrective Work Order (CWO)
: சீர்திருத்த வேலை உத்தரவு /
		 சீர்திருத்த வேலை ஆணை
Corrupt Practices Investigation
:	லஞ்ச ஊழல் புலனாய்வுப் பிரிவு
Bureau (CPIB)		
Corruption-free society
: ஊழலற்ற சமுதாயம்
Cosmetic surgery
: அழகுசீர் அறுவை சிகிச்சை
Cosmopolitan
: உலகவாதி
Cosmopolitan city
: பன்னாட்டு மக்கள் வாழும் நகரம்
Cosmopolitan tone
: பன்னாட்டுக் கலாசாரச் சாயல்
Cost of living
: வாழ்க்கைச் செலவினம்
Cost-cutting measure
:	செலவினக் குறைப்பு நடவடிக்கை
Consul
: துணைத் தூதர்
Counter
:	சேவை முகப்பு
Council of Presidential
: அதிபர் ஆல�ோசகர் மன்றம்
Advisers (CPA)		
Counter coalition
: எதிர்ப்புக் கூட்டணி
Counter proposal
:	மாற்று ய�ோசனை / மாற்றுத் திட்டம்
Counter-terrorism course
: பயங்கரவாத எதிர்ப்புப் பயிற்சித் திட்டம்
County
:	மாவட்டம்
Coup
: ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு
Coup d’etat
: இரத்தம் சிந்தாப் புரட்சி
Coup chief
: ஆட்சிக் கவிழ்ப்புத் தலைவர்
Coup plot
: ஆட்சிக் கவிழ்ப்புத் திட்டம்
Courier service
: விரைவு அஞ்சல் சேவை
CPF top-up scheme
:	மத்திய சேமநிதி நிரப்புத் திட்டம்
Creative entrepreneurs
: புத்தாக்கத் த�ொழில் முனைவர்கள்
Credibility
: நம்பகத்தன்மை
Credible candidate
: நம்பகமான வேட்பாளர்
Credit card
:	கடன் பற்று அட்டை
Crematorium
: மின் சுடலை / தகனச் சாலை
Crime gang
: குண்டர் கும்பல்
Crime prevention
: குற்றத் தடுப்பு
Crimes against humanity
:	மனித குலத்திற்கு எதிரான குற்றங்கள்
Criminal Investigation
: குற்றப் புலனாய்வுத் துறை /
Department (CID)		 குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவு
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Cornea : விழிப்படலம்

Criminology
: குற்றவியல்
Criminal Procedure Code
: குற்றவியல் நடைமுறைத் த�ொகுப்பு
Crippling protests
: முடக்கும் ஆர்ப்பாட்டங்கள்
Crisis management
:	நெருக்கடியைச் சமாளித்தல்
Crisis situation
:	நெருக்கடி நிலைமை /
		நெருக்கடியான சூழல்
Critical thinking skill
: நுண் சிந்தனைத் திறன்
Cross-border raid
: எல்லை தாண்டிய தாக்குதல்
Cross-border terrorism
: எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதம்
Cross-country run
: திறந்தவெளி ஓட்டம்
Cross-examination
: குறுக்கு விசாரணை
Crucial role
: முக்கியப் பங்கு
Crucial witness
: முக்கிய சாட்சி
Crude oil
:	கச்சா எண்ணெய்
Cruise (Ship)
:	ச�ொகுசுக் கப்பல் /
		ச�ொகுசுக் கடற்பயணம்
Cruise missiles
:	தாழப் பறக்கும் ஏவுகணைகள்
cryptocurrency
:	மறைகுறியீட்டு நாணயம்
Cubic metre
:	கன மீட்டர்
Cuisine
: உணவு வகை, சமையற்கலை
Culinary skills
: சமையற்கலைத் திறன்
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Cultural capital
:	கலாசாரத் தலைநகர்
Culturally incorrect
: பண்பாட்டுக்குப் புறம்பான /
		 பண்பாட்டுக்கு ஒவ்வாத
Currency control
: நாணயக் கட்டுப்பாடு
Currency exchange rate
: நாணய மாற்று விகிதம்
Currency speculator
: நாணய ஊக வணிகர்
Current strength
:	தற்போதைய பலம்
Curriculum
:	கலைத்திட்டம் / பாடத்திட்டம்
Curriculum & Pedagogy
: பாடத்திட்டம், கற்பித்தல் முறை
Review Committee		மறு ஆய்வுக் குழு
Custodial sentence
: சிறைத் தண்டனை
Customs checkpoint
: சுங்கச் ச�ோதனைச் சாவடி
Cut waste panel
: வீண் செலவுக் குறைப்புக் குழு
Cutting-edge technology
: அதிநவீனத் த�ொழில்நுட்பம்
Cyber crime
: இணையத்தின்வழிக் குற்றம்
Cyber dissidents
: இணையத்தின்வழி எதிர்க் கருத்துத்
		 தெரிவிப்போர்
Cyberspace
: இணையவெளி
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D
Daily-rated employee
: நாட்சம்பள ஊழியர்
Dairy products
: பாலும் அதிலிருந்து தயாரிக்கப்படும்
		ப�ொருள்களும்
Damning report
: பாதகமான அறிக்கை /
		 பழிகூறும் அறிக்கை
Database
:	தகவல் த�ொகுப்பு / தரவுத்தளம்
Dawn to dusk
: அதிகாலை முதல் அந்திவரை
Day surgery
:	வெளிந�ோயாளிக்குச் செய்யப்படும் 		
		 அறுவை சிகிச்சை
Day-care centre
: பகல் நேரப் பராமரிப்பு நிலையம்
Deadly attack
:	மரணத் தாக்குதல் / க�ொடுந்தாக்குதல்
Death penalty
:	மரண தண்டனை
Debit card
:	ர�ொக்கக் கழிவு அட்டை
Decapitation
:	தலை துண்டிப்பு / சிரச்சேதம்
Decathlon
: பத்துவகை உடற்பயிற்சிப் ப�ோட்டி
Decimal
: பதின்கூறு / தசமம்
Decisive vote
: அறுதி வாக்கு /
		 அறுதி முடிவு செய்யும் வாக்கு
Declaration of Emergency
:	நெருக்கடிநிலை அறிவிப்பு
Declining fertility
: குறைந்துவரும் பிறப்பு விகிதம்
Declining morale
:	தளரும் மனவுறுதி /
		 குறைந்துவரும் நம்பிக்கை
Decontamination centre
: கிருமி அல்லது நச்சு அகற்றும் நிலையம்
Dedication ceremony
: அர்ப்பணிப்புச் சடங்கு
Deep evacuation
: ஆழ்சுரங்க மீட்பு / ஆழ்நிலை மீட்பு
Deep excavation
: ஆழ் சுரங்கம் த�ோண்டுதல் /
		 ஆழ்நிலை அகழ்வு
Deep Tunnel Sewerage System
: ஆழ் சுரங்க வடிகால் திட்டம்
Deepening crisis
: ம�ோசமாகும் நெருக்கடி /
		 தீவிரமாகும் நெருக்கடி
Deeper engagement
: ஆழ்ந்த ஈடுபாடு
Defamation suit
: அவதூறு வழக்கு
Defamatory statement
: அவதூறான அறிக்கை
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Defected MPs
:	கட்சி மாறிய நாடாளுமன்ற 			
		 உறுப்பினர்கள்
Defector
: நாடு மாறியவர் / கட்சி மாறியவர் / 		
		க�ொள்கை மாறியவர்
Defence capability
:	தற்காப்பு ஆற்றல் / வல்லமை
Defence Cooperation Agreement
:	தற்காப்பு ஒத்துழைப்பு உடன்பாடு
Defence Ministry
:	தற்காப்பு அமைச்சு
Defence programme
:	தற்காப்புத் திட்டம்
Defence system
:	தற்காப்பு முறை
Defendant
: எதிர்வழக்காடுபவர் / பிரதிவாதி
Defending champion
: நடப்பு வெற்றியாளர்
Deficit (Budget)
: பற்றாக்குறை (வரவுசெலவுத் திட்டம்)
Delegation
:	பேராளர் குழு
Dementia
: மூளை இயக்கத்திறன் குறைபாடு
Demilitarised zone
: இராணுவம் அகற்றப்பட்ட பகுதி
Demography
:	மக்கள் புள்ளிவிவர ஆய்வு
Demonstration
: ஆர்ப்பாட்டம் / விளக்கப் படைப்பு /		
		செயல்முறை விளக்கம்
Dentist
: பல் மருத்துவர்
Department of Statistics
: புள்ளிவிவரத் துறை
Departmental store
: பகுதிவாரிக் கடை /
		 பலப�ொருள் அங்காடி
Depot
: கிடங்கு / பராமரிப்புச் சேவை நிலையம்
Depression
:	மன அழுத்தம் / மனச் ச�ோர்வு, 		
		தாழ்வழுத்தம் (பருவநிலை)
Deputy Public Prosecutor (DPP)
: அரசாங்கத் தரப்புத் துணை 		
		 வழக்குரைஞர்
Desalinated water
: சுத்திகரிக்கப்பட்ட கடல்நீர்
Desalination
:	கடல்நீர்ச் சுத்திகரிப்பு
Desalination plant
:	கடல்நீர்ச் சுத்திகரிப்பு ஆலை
Designer
: வடிவமைப்பாளர்
Destroyer (ship)
: நாசகாரிக் கப்பல்
Detention without trial
: வழக்கு விசாரணையற்ற 			
		தடுப்புக்காவல்
Detonator
:	வெடி தூண்டி
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Dentist : பல் மருத்துவர்

Devaluation
Devastation
Develop friendly relationship
Development project
Devotional songs

: நாணய மதிப்பைக் குறைத்தல்
:	பேரழிவு
: நட்புறவை வளர்த்தல்
: மேம்பாட்டுப் பணித்திட்டம்
: பக்திப் பாடல்கள்

Diabetes
: நீரிழிவு ந�ோய்
Dialogue session
:	கலந்துரையாடல் கூட்டம்
Diameter
: விட்டம் (வட்டத்தின் குறுக்களவு)
Diamond jubilee
:	வைர விழா
Dictator
: சர்வாதிகாரி (க�ொடுங்கோலன்)
Diet (political)
: சட்டமன்றம் / நாடாளுமன்றம்
		 (சில நாடுகளில் எ-டு: ஜப்பான்)
Different trends
:	மாறுபட்ட ப�ோக்குகள் /
		வேறுபட்ட ப�ோக்குகள்
Differing needs
:	மாறுபடும் தேவைகள்
Digital divide
:	தகவல் த�ொழில்நுட்பத் திறன் 		
		 இடைவெளி / மின்னிலக்கத் 		
		தலைமுறை இடைவெளி
Digital image
: மின்னிலக்க உருவம் மின்னுரு / 		
		 மின்பிம்பம்
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Digital media industry
: மின்னியல் தகவல்சாதனத் துறை / 		
		 மின்னிலக்க ஊடகத் துறை
Digital movie
: மின்னிலக்கத் திரைப்படம்
Digital Multimedia Broadcasting
: மின்னிலக்கப் பல்லூடக ஒலிபரப்பு
(DMB)		
Digital rights management
: மின்னிலக்க உரிமை நிர்வாகம்
Digital technology
: மின்னிலக்கத் த�ொழில்நுட்பம்
Digital television
: மின்னிலக்கத் த�ொலைக்காட்சி
Digital Versatile Disc (DVD)
: மின்னிலக்கப் பலதிற ஆற்றல் வட்டு
Digital Video Broadcast (DVB)
: மின்னிலக்க ஒளிபரப்பு
Dilemma
: இரண்டக நிலை /
		 இரண்டுங்கெட்டான் நிலை
Diplomacy
: அரசதந்திரம் / அரசியல் செயல்திறம்
Diplomatic document
: அரசதந்திர ஆவணம்
Diplomatic drive
: அரசதந்திர முயற்சி
Diplomatic note
: அரசதந்திரக் குறிப்பு
Diplomatic row
: அரசதந்திரப் பூசல்
Diplomatic sources
: அரசதந்திர வட்டாரங்கள்
Diphtheria
:	கக்குவான் ந�ோய் /
		 த�ொண்டை அழற்சி ந�ோய்
Direct admission (school)
:	நேரடி மாணவர் சேர்க்கை
Direct dealings
:	நேரடித் த�ொடர்புகள்
Direct evidence
:	நேரடிச் சான்று
Direct Tax
:	நேரடி வரி
Disabled
: உடற்குறையுள்ளோர் / 			
		மாற்றுத்திறனாளி
Disarmament
: ஆயுதக் களைவு / குறைப்பு
Disaster area
:	பேரிடர்ப் பகுதி
Disaster Mitigation Task Force (DMTF) :	பேரழிவு துயர்தணிப்புப் பணிக்குழு
Discarded boxes
: அப்புறப்படுத்தப்பட்ட பெட்டிகள்
Disciplinary action
: ஒழுங்கு நடவடிக்கை
Disciplinary inquiry
: ஒழுங்குமுறை விசாரணை
Disclaimer
:	ப�ொறுப்புத் துறப்பு
Discus (Athletics)
: வட்டு எறிதல்
Diskette
:	தகவல் பதிவு வட்டு
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Dismembered body
: துண்டிக்கப்பட்ட உடல்
Disparage
: இழித்துரைத்தல் / பழித்துரைத்தல்
Displaced people
: இருப்பிடம் இழந்தோர்
Disputed waters
: சர்ச்சைக்குரிய நீர்ப்பகுதி /
		 உரிமை க�ொண்டாடும் நீர்ப்பகுதி
Dissidents
: எதிர்க்கருத்துடைய�ோர்
Dissolution
:	கலைப்பு / கலைத்தல்
Distinctiveness
:	தனித்தன்மை
Diverse views
: பலதரப்பட்ட / மாறுபட்ட கருத்துகள்
Diversified economy
: பன்முனைப்படுத்தப்பட்ட ப�ொருளியல்
Dividend
: ஆதாய / இலாப ஈவு
Diving
: முக்குளித்தல்
Divisive strategy
: பிளவுபடுத்தும் உத்தி
Doctoral committee
: முனைவர்நிலை ஆய்வுக் குழு
Doctrine
:	க�ொள்கை / சித்தாந்தம்
Document
: ஆவணம் / பத்திரம்
Domestic animal
: வீட்டுப் பிராணி
Domestic exports
: உள்நாட்டுப் ப�ொருள் ஏற்றுமதி
Domestic interests
: உள்நாட்டு நலன்கள்
Domestic sector
: உள்நாட்டுத் துறை

Domestic animal : வீட்டுப் பிராணி
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Domino effect
: த�ொடர் விளைவுகள்
Donation pledge card
: நன்கொடை உறுதிம�ொழி அட்டை
Dormitory
:	தங்கும் கூடம்
Down memory lane
:	கடந்த கால நினைவுகள்
Downpayment
: முன்பணம்
Downtown
: நகர மையம் / நகர உட்பகுதி
Draft
: முன்வரைவு
Draft declaration
: நகல் பிரகடனம்
Drastic review
: தீவிர மறு ஆய்வு
Drawn-out war
: நீண்ட காலப் ப�ோர்
Drug trafficking
:	ப�ோதைப் ப�ொருள் கடத்தல்
Dry season
: வறட்சிக் காலம்
Dual citizenship
: இரட்டைக் குடியுரிமை
Duplicity
: இரண்டகச் செயல் / ஏமாற்றுதல் / 		
		 வஞ்சகம்
Duty-unpaid items
: வரி செலுத்தப்படாப் ப�ொருள்கள் / 		
		 தீர்வை செலுத்தப்படாப் ப�ொருள்கள்
Dynamic economies
: துடிப்பான ப�ொருளியல் நாடுகள் / 		
		 துடிப்புமிக்க ப�ொருளியல் 			
		செயற்பாடுகள்
Dynamic workforce
: ஆற்றல்மிக்க ஊழியரணி
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E
Early detection
: த�ொடக்கத்திலேயே கண்டறிதல்
Early retirement scheme
: முன்கூட்டியே பணி ஓய்வுபெறும் திட்டம்
Earnings report
: வருமான அறிக்கை
Earth Hour
: பூமி நேரம்
Earth-tremor
: நில அதிர்வு
Eco-friendly measures
: உயிரினச் சூழலுக்கு உகந்த 		
		 நடவடிக்கைகள்
Ecology
: உயிரினச் சூழலியல்
E-commerce
: மின் வணிகம்
Economic decline
:	ப�ொருளியல் சரிவு
Economic depression
:	ப�ொருளியல் வீழ்ச்சி /
		ப�ொருளியல் த�ொய்வு நிலை
Economic Development Board (EDB)
:	ப�ொருளியல் வளர்ச்சிக் கழகம்
Economic downturn
:	ப�ொருளியல் பின்னடைவு
Economic fundamentals
:	ப�ொருளியல் அடிப்படைகள்
Economic growth
:	ப�ொருளியல் வளர்ச்சி
Economic mind
:	ப�ொருளியல் சிந்தனை
Economic outlook
:	ப�ொருளியல் ந�ோக்கு / எதிர்பார்ப்பு
Economic plunder
:	ப�ொருளியல் க�ொள்ளை
Economic recovery
:	ப�ொருளியல் மீட்சி
Economic reforms
:	ப�ொருளியல் சீர்திருத்தங்கள்
Economic Restructuring Shares (ERS) :	ப�ொருளியல் சீரமைப்புப் பங்குகள்
Economic Review Committee (ERC)
:	ப�ொருளியல் மறு ஆய்வுக் குழு
Economic sanctions
:	ப�ொருளியல் தடைகள்
Economic stimulus package
:	ப�ொருளியல் ஊக்குவிப்புத் த�ொகுப்புத்
		 திட்டம்
Economic turmoil
:	ப�ொருளியல் க�ொந்தளிப்பு / 		
		ப�ொருளியல் குழப்பம்
Economic upswing
:	ப�ொருளியல் வளர்ச்சிநிலை
Economic upturn
:	ப�ொருளியல் ஏறுமுகம்
Eczema
: படைந�ோய்
Editor-in-Chief
: முதன்மைச் செய்தியாசிரியர்
Education for Living
: வாழ்க்கை நலக் கல்வி
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Education reforms
:	கல்விச் சீர்திருத்தங்கள்
Educational software
:	கல்வி மென்பொருள்
Effective enforcement
: பயன்முனைப்புமிக்க செயலாக்கம்
Effective network
: பயன்முனைப்புமிக்க கட்டமைப்பு
Efficiency
:	செயல்திறன்
Effigy
: உருவப் ப�ொம்மை
E-government
: மின் அரசாங்கம்
Elder-friendly housing
: முதிய�ோருக்கு உகந்த வீடமைப்பு
ElderShield scheme
: முதிய�ோர் காப்புறுதித் திட்டம்
E-learning
: மின்வழிக் கல்வி
Election Commission
:	தேர்தல் ஆணையம்
Election gazette
:	தேர்தல் அரசிதழ்
Election manifesto
:	தேர்தல் அறிக்கை
Election monitors
:	தேர்தல் கண்காணிப்பாளர்கள்
Election rally
:	தேர்தல் பரப்புரைக் கூட்டம் /
		தேர்தல் பிரசாரக் கூட்டம்
Election rigging
:	தேர்தல் ம�ோசடி
Elections Department
:	தேர்தல் துறை
Electoral boundary
: த�ொகுதி எல்லை
Electoral boundary change
: த�ொகுதி எல்லை மாற்றம்
Electoral college (US)
: அதிபர் மன்ற வாக்குகள் (அமெரிக்கா)
Electoral register
:	தேர்தல் பதிவேடு
Electric field
: மின்சார மண்டலம்
Electronic litigation
: மின் வழக்காடல், மின் வழக்கு
		 ஆவணப் பதிவு
Electronic Road Pricing (ERP)
: மின்னியல் சாலைக் கட்டண முறை
Electronic sector
: மின்னணுத் துறை
Embassy
: தூதரகம்
Embezzlement
: கையாடல்
Emergency
:	நெருக்கடிநிலை / அவசரநிலை
Emergency crews
: அவசரகாலக் குழுக்கள் /
		நெருக்கடிகாலக் குழுக்கள்
Emergency exercise
: அவசரகாலப் பயிற்சி /
		நெருக்கடிகாலப் பயிற்சி
Emergency handbook
:	நெருக்கடிகாலக் கையேடு
30

ச�ொல்வளக் கையேடு

Electronic Road Pricing (ERP) : மின்னியல் சாலைக் கட்டண முறை

Emergency shelters
:	நெருக்கடிகாலக் கூடாரங்கள் / 		
		நெருக்கடிகாலக் காப்பறைகள்
Emerging economy
:	வேகமாக வளரும் ப�ொருளியல் / 		
		 துளிர்த்து எழும் ப�ொருளியல்
Eminent Persons Group
:	மாண்புமிக்க பிரமுகர் குழு /		
		பெருமக்கள் குழு
Employment Act
:	வேலை நியமனச் சட்டம்
Employment outlook
:	வேலை வாய்ப்பு நிலவரம்
Employment Pass
:	வேலை அனுமதிச் சீட்டு (மேல்நிலை)
Employment survey
:	வேலை த�ொடர்பான கருத்தாய்வு
Endangered species
: அருகிவரும் உயிரினங்கள்
Energy conservation
: எரிசக்திச் சேமிப்பு
Energy Market Authority (EMA)
: எரிசக்திச் சந்தை ஆணையம்
Energy security
: எரிசக்திப் பாதுகாப்பு
Enforcement
: அமலாக்கம் / நடைமுறைப்படுத்துதல்
Enhanced enforcement
: மேம்பட்ட அமலாக்கம்
Enrichment activity
: வளமூட்டும் / செறிவூட்டும் நடவடிக்கை
Entomologist
: பூச்சியியல் வல்லுநர்
Entrepreneur award
: த�ொழில்முனைவர் விருது
Entrepreneurship
: த�ொழில்முனைப்பு
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Environment
: சுற்றுப்புறம் / சுற்றுச்சூழல்
Environmental Health Institute (EHI)
: சுற்றுப்புற சுகாதாரக் கழகம்
Envoy
: தூதர் / பேராளர்
Epidemic
: த�ொற்றுந�ோய்ப் பரவல்
Equator
: பூமத்திய ரேகை / நிலநடுக்கோடு
Equestrian competition
: குதிரையேற்றப் ப�ோட்டி
Eradication of terror
: பயங்கரவாதத்தைத் 			
		 துடைத்தொழித்தல்
Eruption
: திடீர் வெடிப்பு
Escalate
: தீவிரமடைதல் / உயர்நிலைக்குக் 		
		க�ொண்டு செல்லுதல்
Escalator
: மின் படிக்கட்டு
Espionage activity
: உளவு / வேவு நடவடிக்கை / ஒற்றாடல்
Essential nutrient
: அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்து
Ethics
: நன்னெறிக் க�ோட்பாடுகள்
Ethics committee
: நன்னெறிக் க�ோட்பாட்டுக் குழு
Ethnic conflict
: இனப் பூசல்
Ethnic violence
: இனக் கலவரம் / இன வன்செயல் /
		 இன வன்முறை

Escalator : மின் படிக்கட்டு
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Eulogy
: புகழஞ்சலி / புகழுரை
European Union (EU)
: ஐர�ோப்பிய ஒன்றியம்
European Union Constitution
: ஐர�ோப்பிய ஒன்றிய அரசமைப்புச் சட்டம்
Euthanasia
:	கருணைக் க�ொலை
Excellent opportunity
: அருமையான வாய்ப்பு
Excessive bleeding
: மிதமிஞ்சிய இரத்தப் ப�ோக்கு
Exchange Rate
: நாணயப் பரிவர்த்தனை விகிதம்
Excise tax / duty
:	கலால் வரி
Executive reforms
:	செயலாட்சிச் சீர்திருத்தங்கள்
Exiled leader
: நாடு கடத்தப்பட்ட தலைவர்
Exit poll
:	கருத்துக் கணிப்பு
Expanding cooperation
: விரிவடையும் ஒத்துழைப்பு
Expenditure estimate
:	செலவின மதிப்பீடு
Explanatory notes
: விளக்கக் குறிப்புகள்
Expressway
: விரைவுச்சாலை
Extended warranty
: நீட்டிக்கப்பட்ட உத்தரவாதம்
Extensive research
: விரிவான ஆய்வு / விரிவான ஆராய்ச்சி
Extinct
: அழிந்து ப�ோன / மறைந்து ப�ோன
Extortion
: அச்சுறுத்திப் பறித்தல்
Extradition treaty
: குற்றவாளிகளைக் க�ோருகின்ற 		
		 நாட்டுக்கு அனுப்புவதற்கான 		
		 உடன்பாடு
Extraordinary
: அசாதாரணமான /
		ப�ொதுமுறைக்கு விலக்கான
Extremist
: தீவிரவாதி / தீவிரக் க�ொள்கையாளர்
E-magazine
: மின் சஞ்சிகை
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F
Facial mask
: முகத்திரை (ஒப்பனை)
Facilitation committee
: வழிநடத்தும் குழு
Facilitator
: வழிநடத்துபவர்
Fact-Finding Commission
: உண்மை நிலவரம் அறியும் 			
		 ஆணைக்குழு
Family first
: குடும்பத்திற்கு முன்னுரிமை
Family Recreation Fund
: குடும்பப் ப�ொழுதுப�ோக்கு நிதி
Family Service Centre (FSC)
: குடும்பச் சேவை நிலையம்
Family violence
: குடும்ப வன்செயல்
Famine relief
: வறட்சிக்கால நிவாரணம்
Fare card
:	கட்டண அட்டை
Fare hike
:	கட்டண உயர்வு
Fare review mechanism
:	கட்டண மறு ஆய்வு முறை
Fast bowler (Cricket)
:	வேகப் பந்து வீச்சாளர் (கிரிக்கெட்)
Fast food
: விரைவு உணவு
Fax (facsimile)
: த�ொலைப்பிரதி
Federation
: சம்மேளனம் / கூட்டரசு
Feedback Unit
:	கருத்தறியும் பிரிவு
Fence mending visit
: சமாதான வருகை /
		 உறவைச் சீர்படுத்தும் வருகை
Fertility rate
: குழந்தைப் பிறப்பு விகிதம்
Fertility treatment
:	கருத்தரிப்புச் சிகிச்சை
Festive season
: விழாக்காலம்
Fibre glass
:	கண்ணாடி இழை
Field hospital
:	கள மருத்துவமனை
Field officer
:	கள அதிகாரி
Fiery speech
:	கனல் தெறிக்கும் பேச்சு /
		 எழுச்சிமிக்க பேச்சு
FIFA (Federation Internationale
: அனைத்துலகக் காற்பந்துச் 		
de Football Association)		 சம்மேளனம்
Fighter jets
:	ப�ோர் விமானங்கள்
Fighting spirit
:	ப�ோராட்ட உணர்வு
Final-year exams
: இறுதியாண்டுத் தேர்வுகள்
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Financial Education Programme
: நிதித்துறைக் கல்வித் திட்டம்
Financial incentives
: நிதிச் சலுகைகள்
Financial institutions
: நிதி அமைப்புகள்
Financial services
: நிதிச் சேவைகள்
Financing
: நிதி திரட்டுதல் / நிதி வழங்குதல்
Fire drill
: தீ பாவனைப் பயிற்சி
Fire safety
: தீப்பாதுகாப்பு நடவடிக்கை
Fireworks
: வாணவேடிக்கை
First world standard
: முதலாம் உலகத் தரம்
Fiscal Year
: நிதியாண்டு
Five Power Defence
: ஐந்து நாட்டுத் தற்காப்பு ஏற்பாடு
Arrangement (FPDA)		
Flash estimate
: முதற்கட்ட மதிப்பீடு
Flash flood
: திடீர் வெள்ளம்
Flight simulator
: விமான பாவனைப் பயிற்சிச் சாதனம்
Floating stage
: மிதக்கும் மேடை
Floor exercise (Gymnastics)
:	தரைப் பயிற்சி (சீருடற்பயிற்சி)
Flu pandemic
:	பேரளவிலான சளிக்காய்ச்சல் பரவல்
Flyover
: மேஞ்சாலை
Foeticide
:	கரு அழிப்பு / கருக் க�ொலை
Food regulation
: உணவுப்பொருள் விதிமுறைகள்

Flyover : மேஞ்சாலை
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Food Standards Agency
: உணவுத் தரக்கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு
Football pools
:	காற்பந்துப் பந்தயப்பிடிப்பு
Forcible eviction
: வலுக்கட்டாய வெளியேற்றம்
Forecast
: முன்னுரைப்பு
Foreign Direct Investment (FDI)
:	வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடு
Foreign Exchange (forex)
: அந்நியச் செலாவணி
Foreign interference
:	வெளிநாட்டுத் தலையீடு
Foreign policy
:	வெளியுறவுக் க�ொள்கை
Foreign talent
:	வெளிநாட்டுத் திறனாளர்
Forged licence
:	ப�ோலி உரிமம் / கள்ள உரிமம்
Foul (Soccer)
:	தப்பாட்டம் (காற்பந்து)
Foul play
: தீய செயல் / நேர்மையற்ற செயல்
Fountain
: நீரூற்று
Franchise
: வர்த்தகப் பெயர் உரிமை
Freak accident
: அசாதாரண விபத்து
Free Trade Agreement
:	தடையற்ற வர்த்தக உடன்பாடு
Free Trade Area
:	தடையற்ற வர்த்தக வட்டாரம்
Freedom of speech
: பேச்சுரிமை / கருத்துச் சுதந்திரம் / 		
		கருத்துரிமை
Freedom struggle
: விடுதலைப் ப�ோராட்டம்

Fumigation : இரசாயனப் புகையூட்டித் தூய்மை செய்தல்
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Freelance employment
:	தன்னுரிமைத் த�ொழில் / 			
		தன்னிச்சையாகத் த�ொழில் செய்பவர்
Freestyle (swimming)
: எதேச்சை பாணி நீச்சல்
Freezer
: உறைகலன்
Fresh faces
: புதியவர்கள்
Fresh perspective
: புதிய கண்ணோட்டம்
Frigate
: ஆயுதந்தாங்கிப் ப�ோர்க் கப்பல்
Fringe benefits
: உபரிச் சலுகைகள்
Frontline staff
: முன்னணி அலுவலர்
Frontline worker
: முன்னணி ஊழியர்
Frosty relations
: விருப்பற்ற உறவு
Fruitful talks
: பயன்தரும் பேச்சு
Fuel efficiency
: எரிப�ொருள் சிக்கனம்
Full Ambassador status
: தூதர் தகுதி
Full employment
: முழு வேலைவாய்ப்பு நிலவரம்
Fumigation
: இரசாயனப் புகையூட்டித் தூய்மை 		
		செய்தல்
Fundamental aim
: அடிப்படை ந�ோக்கம் / முக்கிய ந�ோக்கம்
Funicular train
: இழுவை ரயில்
Furniture
: அறைகலன்

Glossary of English to Tamil Terms

37

G
Gall bladder
: பித்தப்பை
Gambling addict
: சூதாட்ட அடிமை / சூதாட்டப் பித்தர்
Gaming machines
: சூதாட்ட விளையாட்டு இயந்திரங்கள் /
		கேளிக்கை விளையாட்டு 			
		 இயந்திரங்கள்
Gas cylinder
: எரிவாயுக் கலன்
Gender-neutral policies
: பாலினஞ்சாராக் க�ொள்கைகள்
General Agreement on
: ஒத்துழைப்புக்கான ப�ொது ஒப்பந்தம்
Cooperation		
General Assembly
:	ப�ொதுச் சபை
General Interbank Recurring
: வங்கிக் கணக்கு நிதி மாற்றிவிடும்
Order (GIRO)		 முறை
Generation
:	தலைமுறை
Generation change
:	தலைமுறை மாற்றம்
Generation gap
:	தலைமுறை இடைவெளி
Genetics
:	மரபியல்
Geneva Convention
:	ஜெனிவா (ப�ோர் விதிமுறை) உடன்பாடு
Genocide
: இனப் படுக�ொலை / இன அழிப்பு
Genome
:	மரபணுத் த�ொகுப்பு
Global challenges
: உலகளாவிய சவால்கள்
Global conference
: உலக மாநாடு
Global economy
: உலகப் ப�ொருளியல்
Global effort
: உலகளாவிய முயற்சி
Global furore
: உலகளவிலான கடுஞ்சினம்
Global market
: உலகச் சந்தை
Global peace
: உலக அமைதி
Global security
: அனைத்துலகப் பாதுகாப்பு
Global surveillance
: உலகளாவிய கண்காணிப்பு
Global warming
: உலகில் அதிகரித்துவரும் வெப்பநிலை /
		 புவி வெப்பமாதல்
Golden jubilee
:	ப�ொன்விழா
Gondola (construction)
: த�ொங்கு பணிமேடை (கட்டுமானம்)
Good governance
: நல்லாட்சி
38

ச�ொல்வளக் கையேடு

Goodwill gesture
: நல்லெண்ண வெளிப்பாடு
Governing bodies
: வழிநடத்தும் அமைப்புகள் /
		 ஆட்சி செய்யும் அமைப்புகள்
Governing Council
: நிர்வாக ஆட்சி மன்றம்
Government Linked Company (GLC)
: அரசாங்கச் சார்பு நிறுவனம்
Government loyalist
: அரசாங்கப் பற்றாளர் /
		 அரசாங்க விசுவாசி
Government Parliamentary
: அரசாங்க நாடாளுமன்றக் குழு
Committee (GPC)		
Government Technology
: அரசாங்கத் த�ொழில்நுட்ப
Organisation		 அமைப்பு
Government troops
: அரசாங்கத் துருப்புகள்
Governor
: ஆளுநர்
Gracious society
:	கனிவுமிக்க சமுதாயம்
Graft busters
: ஊழல் ஒழிப்பு அதிகாரிகள்
Grain shortage
:	தானியப் பற்றாக்குறை
Granite
:	கருங்கல்
Grapevine
:	தற்செயலாகக் காதில் விழும் செய்தி,
		 திராட்சைக் க�ொடி
Grassroots event
: அடித்தள அமைப்பு நிகழ்ச்சி
Grassroots leader
: அடித்தள அமைப்புத் தலைவர்
Grassroots network
: அடித்தளக் கட்டமைப்பு
Grassroots session
: அடித்தள அமைப்பு நிகழ்வு
Gratuity
:	சேவை நன்மதிப்புத் த�ொகை
Green issues
: சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள்
Green revolution
: பசுமைப் புரட்சி
Green Transport Day
: பசுமைப் ப�ோக்குவரத்து தினம்
Grenade
: எறிகுண்டு
Grey travellers
: மூத்த பயணிகள்
Gross Domestic Product (GDP)
:	ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி
Ground breaking ceremony
: நிலந்திருத்தும் நிகழ்ச்சி /
		கால்கோள் விழா
Ground breaking event
: புதிய முயற்சி
Ground rules
: அடிப்படை விதிகள்
Ground sentiment
:	ப�ொதுமக்களின் உணர்வு
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Ground zero
:	பேரிடர் நிகழ்ந்த இடம்
Group of companies
: நிறுவனக் குழுமம்
Group Representation
: குழுப் பிரதிநிதித்துவத் த�ொகுதி
Constituency (GRC)		 (குழுத் த�ொகுதி)
Growing cost
: அதிகரித்துவரும் செலவினம்
Growth forecast
: வளர்ச்சி முன்னுரைப்பு
Guard -of- Honour (Inspect)
:	மரியாதை அணிவகுப்பு (பார்வையிடல்)
Guerrilla fighters
:	தலைமறைவுப் படையினர்
Guided missile
:	தேடித் தாக்கும் ஏவுகணை
Guilty plea
: குற்ற ஒப்புதல்
Gun salute
:	மரியாதை பீரங்கி முழக்கம் /
		மரியாதை துப்பாக்கி முழக்கம்
Gymnastics
: சீருடற்பயிற்சி
Gynaecology
:	மகப்பேற்று மருத்துவம்

Guided missile : தேடித் தாக்கும் ஏவுகணை
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H
Hackers
:	கணினி ஊடுருவிகள் /
		கணினியைக் கையாளும் திறன் 		
		 வாய்ந்தோர்
Haemorrhage
: இரத்தக்கசிவு
Half-time
: இடைவேளை (விளையாட்டு)
Halfway house
: இடைநிலை மறுவாழ்வு இல்லம்
Hallmark event
: முத்திரை பதிக்கும் நிகழ்ச்சி / 		
		 சிறப்பு வாய்ந்த நிகழ்ச்சி
Hammer throw
: சம்மட்டி எறிதல்
Handicraft centre
: கைவினைப் ப�ொருள் நிலையம்
Handloom
: கைத்தறி
Handover of power
: அதிகாரத்தை ஒப்படைத்தல்
Harmony Circles
: நல்லிணக்கக் குழுக்கள்
Harsh penalty
:	கடுந்தண்டனை
Hawker centre
: உணவு அங்காடி நிலையம்
Hawkish (political stance)
:	கடும் ப�ோக்குடைய (அரசியல் 		
		 நிலைப்பாடு)
Haze
: புகைமூட்டம் / தூசுமூட்டம்
Headscarf
:	தலையங்கி
Healing force
: குணப்படுத்தும் சக்தி /
		ந�ோய் ப�ோக்கும் சக்தி
Health Declaration Form
: உடல்நலச் சாற்றுரைப் படிவம் /
		 சுகாதார விவர அறிவிப்புப் படிவம்
Health Promotion Board (HPB)
: சுகாதார மேம்பாட்டுக் கழகம்
Health Sciences Authority (HSA)
: சுகாதார அறிவியல் ஆணையம்
Healthcare cost
: சுகாதாரப் பராமரிப்புச் செலவு
Healthcare worker
: சுகாதாரத்துறை ஊழியர் / 			
		 உடல்நலத்துறை ஊழியர்
Heart attack
:	மாரடைப்பு
Heart palpitation
: சீரற்ற இதயத்துடிப்பு
Heartlander
:	ப�ொதுக் குடியிருப்புவாசி
Heatwave
: அனற்காற்று
Heavy downpour
:	கனத்த மழை
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Hefty compensation
:	பெரும் இழப்பீடு
Hegemony
: மேலாதிக்க நிலை
Hepatitis
:	கல்லீரல் அழற்சி
Heptathlon
: எழுவகை விளையாட்டுப் ப�ோட்டி
Heritage
:	மரபுடைமை
Hermit state
:	தனித்தியங்கும் நாடு
Heroin
:	ப�ோதைமிகு அபின்; அபினிலிருந்து 		
		தயாரிக்கப்படும் மயக்க மருந்து
High Court
: உயர் நீதிமன்றம்
High Definition TV (HDTV)
: நுண்தெளிவுத் த�ொலைக்காட்சி
High jump
: உயரம் தாண்டுதல்
High profile trial
: பலருடைய கவனத்தையும் ஈர்க்கும் 		
		 வழக்கு
High-end condominiums
: உயர்விலை, உயர்தர கூட்டுரிமை 		
		 வீடுகள்
Higher quantum
: கூடுதல் அளவு / கூடுதல் த�ொகை
High-level contacts
: உயர்நிலைத் த�ொடர்புகள்
High-level meeting
: உயர்நிலைக் கூட்டம்
High-security zone
: உயர் பாதுகாப்பு வட்டாரம்
High-tech township
: உயர் த�ொழில்நுட்ப நகரம்
Hijack
:	கடத்தல்
Historic sites
: வரலாற்றுச் சிறப்பு வாய்ந்த இடங்கள்
Historical background
: வரலாற்றுப் பின்னணி
Historical circumstances
: வரலாற்றுச் சூழ்நிலைகள்
Historical reasons
: வரலாற்றுக் காரணங்கள்
Holiday mood
: விடுமுறைக்கால மனநிலை
Holistic Education
: முழுமையான கல்வி
Home Nursing Foundation (HNF)
: இல்லத் தாதிமை அறநிறுவனம்
Home Quarantine Order (HQO)
: இல்லத் தனிமை உத்தரவு
Home Science
:	மனையியல்
Homegrown terrorists
: உள்நாட்டுப் பயங்கரவாதிகள்
Homemade explosive
: நாட்டு வெடிகுண்டு
Hometown
:	ச�ொந்த ஊர் / பிறந்த ஊர்
Homosexuals
: ஓரினப் புணர்ச்சியாளர்கள்
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Honorary Consul
:	க�ௌரவத் தூதர்
Hooliganism
:	ப�ோக்கிரித்தனம்
Hormone
: சுரப்பிநீர்
Horsepower
: ஆற்றல் அளவுக்கூறு (இயந்திரம்); 		
		 அளவை அலகு
Horticulture
:	த�ோட்டக்கலை
Hospice
: அந்திமகால இல்லம்
Hospitality industry
: விருந்தோம்பல் த�ொழில்துறை
Host country
: நிகழ்ச்சியை ஏற்று நடத்தும் நாடு
Hostage
: பிணையாளி / பிணையாள்
Hostel fee
: விடுதிக் கட்டணம்
Hostility
: பகைமை
House arrest
: வீட்டுக் காவல்
House of Representatives (USA)
: அமெரிக்க மக்களவை
House Union
: பணிமனைத் த�ொழிற்சங்கம்
Housebreaking
:	கன்னக்களவு / வீடு புகுந்து 		
		க�ொள்ளையடித்தல்
Household expenditure
: குடித்தனச் செலவினம் /
		 குடும்பச் செலவினம்
Housing and Development Board (HDB) : வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம் (வீவக)
Housing grant
: வீட்டு மானியம்
Hub of militant activity
: தீவிரவாத நடவடிக்கையின் மையம்
Human Genome
:	மனித மரபணுத் த�ொகுப்பு
Human Organ Transplant Act (HOTA)
:	மனித உறுப்பு மாற்றுச் சட்டம்
Human Resource
:	மனிதவளம்
Human rights
:	மனித உரிமைகள்
Human rights groups
:	மனித உரிமைக் குழுக்கள்
Human shields
:	மனிதக் கேடயங்கள்
Human trafficking
: ஆள் கடத்தல்
Humiliating defeat
: படுத�ோல்வி /
		வெட்கித் தலைகுனியத்தக்க த�ோல்வி
Hung Parliament
: த�ொங்கு நாடாளுமன்றம்
		 (எந்தக் கட்சிக்கும் அறுதிப் 			
		பெரும்பான்மையில்லாத 			
		 நாடாளுமன்றம்)
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Hurdles (athletics) : தடைய�ோட்டம்

Hurdles (athletics)
:	தடைய�ோட்டம்
Hybrid vehicle
: இரட்டை எரிசக்தி வாகனம்
Hydraulic machine
: நீரழுத்த இயந்திரம்
Hypermart
:	மாபெரும் அங்காடி
Hypocrisy
: பாசாங்கு / கபடம் / வெளிவேடம் / 		
		ப�ோலி வேடம்
Hypothesis
: உத்தேசக் கருத்து / கருதுக�ோள் / 		
		 ஆராய்ச்சிக்கு அடிப்படையாகக் 		
		க�ொள்ளும் கருத்து
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I
Ice skating
: பனிச்சறுக்கு
Icon of democracy
: ஜனநாயகச் சின்னம்
Ideological clash
: சித்தாந்த ம�ோதல் /
		 சித்தாந்த முரண்பாடு
Illegal aid
: சட்டவிர�ோத ஆதரவு /
		 சட்டவிர�ோத உதவி
Illegal dumping
: சட்டவிர�ோதமாகக் குப்பை க�ொட்டுதல்
Illegal motor racing
: சட்டவிர�ோதமான வாகனப் பந்தயம்
Illicit trade
:	கள்ள வணிகம் /
		 சட்டவிர�ோத வர்த்தகம்
Immediate goals
: உடனடி இலக்குகள்
Immediate reaction
: உடனடி எதிர்வினை
Immigration & Checkpoints
: குடிநுழைவு, ச�ோதனைச் சாவடிகள்
Authority (ICA)		 ஆணையம்
Imminent
: உடனடியாக நிகழக்கூடிய
Immune system (Health)
:	ந�ோய் எதிர்ப்புச் சக்தி /
		ந�ோய்த் தடுப்பாற்றல் (சுகாதாரம்)
Immunization programme
:	ந�ோய்த் தடுப்பு மருந்து /
		 ந�ோய்த் 	தடுப்பூசித் திட்டம்

Ice skating : பனிச்சறுக்கு
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Impeachment proceedings
: நம்பகத்தன்மையை ஆராயும் 		
		 விசாரணை (நீதிமன்றம்) / 			
		 பதவிக்காலத்தில் செய்த
		 குற்றம் த�ொடர்பான விசாரணை 		
		 (அரசியல்)
Imperialist mentality
: ஏகாதிபத்திய மனப்போக்கு /
		 ஏகாதிபத்திய மனப்பான்மை
Implants
: உடலுக்குள் ப�ொருத்தப்படுபவை
Implant contraceptive
: உடலில் ப�ொருத்தப்படும் கருத்தடைச்
		 சாதனம்
Imported water
: இறக்குமதி செய்யப்பட்ட நீர்
Impotence drugs
:	மலட்டுத் தன்மையைப் ப�ோக்கும் 		
		மருந்துகள்
Impoverished islands
: ஏழ்மைமிக்க தீவுகள் /
		 வளங்குறைந்த தீவுகள்
Improper conduct
: ஒழுங்கற்ற நடத்தை / தவறான நடத்தை
In good faith
: நல்லெண்ணத்தில்
Inactive lifestyle
:	மந்தமான வாழ்க்கைமுறை
Inaugural speech
: த�ொடக்கவுரை
Inauguration ceremony
: பதவியேற்பு விழா / த�ொடக்க விழா
Incentive travel
: ஊக்குவிப்புப் பயணம்
Incineration plant
: எரியாலை
Incitement
: தூண்டுதல்
Inciting unrest
:	கலவரத்தைத் தூண்டுதல்
Inclusive society
: அனைவரையும் அரவணைக்கும் 		
		 சமுதாயம் /அனைவரையும் 			
		 உள்ளடக்கிய சமுதாயம்
Income disparity
: வருமான ஏற்றத்தாழ்வு
Income gap
: வருமான இடைவெளி
Income threshold
: வருமான வரம்பு
Incompetent officers
: திறமையற்ற அதிகாரிகள்
Inconclusive talks
: முடிவு எட்டாத பேச்சு
Increment
: சம்பள உயர்வு / ஊதிய உயர்வு
Incumbent
:	ப�ொறுப்பில் இருப்பவர்
Incumbent President
: நடப்புக்கால அதிபர்
Incursion plan
: ஊடுருவல் திட்டம்
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Independent candidate
: சுயேச்சை வேட்பாளர்
Independent check
:	தற்சார்பிலாச் ச�ோதனை
Independent Damage Assessment
:	தற்சார்பிலாச் சேத மதிப்பீட்டு நிலையம்
Centre (IDAC)
Independent inquiry
:	தற்சார்பற்ற விசாரணை
Independent newspaper
: சுதந்திரப் ப�ோக்குடைய பத்திரிகை
Independent Schools
: சுயேச்சைப் பள்ளிகள்
Indian diaspora
: புலம்பெயர் இந்தியர்கள்
Indian library services
: இந்திய நூலகச் சேவைகள்
Indictment
: முறைப்படி அமைந்த குற்றச்சாட்டு 		
		 (நீதித்துறை)
Indigenous production
: குறிப்பிட்ட நாட்டிற்கே உரிய உற்பத்தி
Indispensable role
: இன்றியமையாத பங்கு
Individual Physical Proficiency
:	தனிநபர் உடலுறுதித் தேர்ச்சிச் 		
Test (IPPT)		ச�ோதனை
Indoor Stadium
: உள் விளையாட்டரங்கம்
Industrial Arbitration Court (IAC)
: த�ொழிலியல் நடுவர் மன்றம்
Industrial climate
: த�ொழிலியல் சூழல்
Industrial output
: த�ொழிலியல் உற்பத்தி
Industrial Research Unit
: த�ொழிலியல் ஆய்வுப் பிரிவு
Industrial waste
: த�ொழிற்சாலைக் கழிவு
Industrialised nations
: த�ொழில்வள நாடுகள்
Infant care subsidy
: குழந்தைப் பராமரிப்பு நிதியுதவி
Infectious Diseases Act
: த�ொற்றுந�ோய்த் தடுப்புச் சட்டம்
Inflated claims
: மிகைப்படுத்தப்பட்ட த�ொகைக்		
		க�ோரிக்கைகள்
Influential figure
:	செல்வாக்குமிக்க மனிதர்
Infocomm Media Development
:	தகவல்தொடர்பு ஊடக மேம்பாட்டு
Authority (IMDA)		 ஆணையம்
Infocomm Development Authority
: சிங்கப்பூர்த் தகவல்தொடர்பு 		
of Singapore (IDA)		 மேம்பாட்டு ஆணையம்
Information security management
:	தகவல் பாதுகாப்பு நிர்வாகம்
Information Technology
:	தகவல் த�ொழில்நுட்பம்
Infrastructure
: உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் /
		 அடிப்படை வசதிகள்
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Inland Revenue Authority of
: சிங்கப்பூர் உள்நாட்டு வருவாய் 		
Singapore (IRAS)		 ஆணையம்
Innovation & Enterprise
: புத்தாக்கமும் செயல்முனைப்பும்
Innovative technology
: புத்தாக்கத் த�ொழில்நுட்பம்
Innovative tours
: புத்தாக்கச் சுற்றுலாக்கள்
Inquiry panel
: விசாரணைக் குழு
Insecticide
: பூச்சிக�ொல்லி
In-service course
: பணியிடைப் பயிற்சி
Institute of Mental Health (IMH)
:	மனநல மருத்துவ நிலையம்
Institute of South Asian Studies (ISAS) : தெற்காசிய ஆய்வுக் கழகம்
Institute of Southeast Asian Studies
: தென்கிழக்காசிய ஆய்வுக் கழகம்
(ISEAS)
Institute of Technical Education (ITE)
: த�ொழில்நுட்பக் கல்விக் கழகம்
Institutions of a Public Character
: அங்கீகாரம்பெற்ற ப�ொதுநல 		
(IPC)		 அறக்கொடை அமைப்பு
Insurance policy
:	காப்புறுதித் திட்டம் / காப்பீட்டுத் திட்டம்
Insurance premium
:	காப்புறுதித் தவணைத் த�ொகை / சந்தா
Insurgents
: கிளர்ச்சியாளர்கள்
Integral part
: பிரிக்க இயலா அங்கம் /
		 பிரிக்க இயலாப் பகுதி
Integrated entertainment centre
: ஒருங்கிணைந்த கேளிக்கை நிலையம்
Integrated Programme (IP - MOE)
: ஒருங்கிணைந்த கல்வித்திட்டம்
Integrated Resort (IR)
: ஒருங்கிணைந்த உல்லாசத்தலம்
Intellectual property
:	மதிநுட்பம் சார்ந்த ச�ொத்து /
		 அறிவுசார் உடைமை
Intelligence
: அறிவாற்றல் / வேவு / உளவு
Intelligence analysts
:	வேவுத் துறை ஆய்வாளர்கள் /
		 உளவுத் துறை ஆய்வாளர்கள்
Intelligence chief
:	வேவு / உளவுத் துறைத் தலைவர்
Intelligence Reform Bill
:	வேவு / உளவுத் துறைச் சீரமைப்பு 		
		மச�ோதா
Intelligence service
:	வேவுத் துறை / உளவுத் துறை
Intense debate
:	கடுமையான விவாதம் /
		காரசாரமான விவாதம்
Intensive Care Unit (ICU)
: தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு
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Interactive tuition
:
Interactive TV
:
Interceptor missile
:
Inter-connected
:
Interest rates
:
Inter-governmental panel
:
Interim council
:
Interim election
:
Interim legislature
:
Interim net profit
:
Interim report
:
Interim Self-governing Authority (ISGA) :
Inter-modal transport
:
Internal bleeding
:
Internal Security Act (ISA)
:
International Atomic Energy
:
Agency (IAEA)
International Arbitration
:
International community
:
International Conference
:

இருவழித் த�ொடர்புத் துணைப்பாடம்
இருவழித் த�ொடர்புத் த�ொலைக்காட்சி
இடைமறிக்கும் ஏவுகணை
ஒன்றுக்கொன்று த�ொடர்புள்ள
வட்டி விகிதங்கள்
அரசுகளுக்கு இடையிலான குழு
இடைக்கால மன்றம்
இடைக்காலத் தேர்தல்
இடைக்காலச் சட்டமன்றம்
இடைக்கால நிகர லாபம்
இடைக்கால அறிக்கை
இடைக்காலத் தன்னாட்சி ஆணையம்
பலவகைப் ப�ோக்குவரத்து
உள் இரத்தக் கசிவு
உள்நாட்டுப் பாதுகாப்புச் சட்டம்
அனைத்துலக அணுச்சக்தி அமைப்பு
அனைத்துலக நடுவர் மன்றம்
அனைத்துலகச் சமூகம்
அனைத்துலக மாநாடு

Interactive TV : இருவழித் த�ொடர்புத் த�ொலைக்காட்சி
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International consensus
: அனைத்துலகக் கருத்திணக்கம் /
		 அனைத்துலக ஒத்திசைவு
International Court of Justice (ICJ)
: அனைத்துலக நீதிமன்றம்
International Exposition
: அனைத்துலக ஆய்வரங்கு / 		
		கண்காட்சி
International influence
: அனைத்துலக ஆதிக்கம் / செல்வாக்கு
International Institute for Strategic
: அனைத்துலக உத்திபூர்வ ஆய்வுக் 		
Studies (IISS)		கழகம்
International Olympic Council (IOC)
: அனைத்துலக ஒலிம்பிக் மன்றம்
International Press Institute
: அனைத்துலகச் செய்தியாளர் கழகம்
International pressure
: அனைத்துலக நெருக்குதல் / 		
		 அனைத்துலக அழுத்தம்
International protest
: அனைத்துலக எதிர்ப்பு /
		 அனைத்துலக ஆட்சேபம்
International reconstruction aid
: அனைத்துலக மறுநிர்மாண உதவி
International relief effort
: அனைத்துலக நிவாரண முயற்சி
International Women's Day
: அனைத்துலக மகளிர் தினம்
Internationally recognised
: உலகளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட /
		 உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட
Internet portal
: இணைய வாசல்
Internet radio
: இணைய வான�ொலி
Internet Service Provider (ISP)
: இணையச் சேவை நிறுவனம்
Internet Steering Committee
: இணையம்சார் வழிநடத்தும் குழு
Interpreter
: உரைபெயர்ப்பாளர்
Inter-school competition
: பள்ளிகளுக்கு இடையிலான ப�ோட்டி
Intransigent
: விட்டுக்கொடுக்காத / விடாப்பிடியான
Intravenous feeding
: குருதிநாளம் வழி மருந்து, திரவ உணவு
		செலுத்துதல்
Introductory promotional fares
: அறிமுகச் சலுகைக் கட்டணங்கள்
Introductory visit
: அறிமுகப் பயணம் / அறிமுக வருகை
Inundation
:	வெள்ளப்பெருக்கு /
		 அளவுக்கு அதிகமான
Invasion
: படையெடுப்பு
Inventory system
:	ப�ொருள் பட்டியல் முறை
Investigative work
: புலனாய்வுப் பணி
Investment Guarantee Agreements
: முதலீட்டு உத்தரவாத உடன்பாடுகள்
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Investor confidence
: முதலீட்டாளர் நம்பிக்கை
In-Vitro Fertilisation (IVF)
:	ச�ோதனைக் குழாய் வழியாகச்
		செயற்கைக் கருத்தரிப்பு
Iris
:	கருவிழிப் படலம்
Irrational appraisal
: அறிவுக்குப் ப�ொருந்தாத மதிப்பீடு
Irrigation facilities
: நீர்ப்பாசன வசதிகள்
Isolated incident
:	தனிப்பட்ட சம்பவம்
Isolation centre
:	தனிமைப்படுத்தும் நிலையம்
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J
Jailbird
: அடிக்கடி சிறைக்குச் செல்பவர் /		
		
சிறைப்பறவை
Javelin
: ஈட்டி எறிதல் / எறிவேல்
Jay walking
: விதிமுறைகளுக்குப் புறம்பாகச் 		
		 சாலையைக் கடப்பது
Job assurance
:	வேலை உத்தரவாதம்
Job creation
:	வேலை உருவாக்கம்
Job fair
:	வேலைவாய்ப்புக் கண்காட்சி
Job guarantee scheme
:	வேலை உத்தரவாதத் திட்டம்
Job Re-design Project
:	வேலை மறு உருவாக்கத் திட்டம்
Job security
:	வேலைப் பாதுகாப்பு
Jobless growth
: புது வேலைகளை உருவாக்காத 		
		 வளர்ச்சி நிலை
Jobs Credit
:	வேலை உதவித் த�ொகைத் திட்டம்
Jobs task force
:	வேலைவாய்ப்புப் பணிக்குழு
Jogathon
:	மெதுவ�ோட்டப் ப�ோட்டி
Jogging
:	மெதுவ�ோட்டம்
Joint Admission Exercise
: கூட்டு மாணவர் சேர்க்கைத் திட்டம்
Joint Commission
: கூட்டு ஆணைக்குழு
Joint committee
: கூட்டுக் குழு
Joint interrogation
: கூட்டு விசாரணை
Joint ministerial meeting
: கூட்டு அமைச்சர்நிலைக் கூட்டம்
Joint ministerial statement
: கூட்டு அமைச்சர்நிலை 			
		 அறிக்கை
Joint pain
: மூட்டு வலி
Joint protection command
: கூட்டுப் பாதுகாப்புத் தளபத்தியம்
Joint venture
: கூட்டுத் திட்டம் /
		 கூட்டுத் த�ொழில் முயற்சி
Judgement Day
: தீர்ப்பு நாள்
Judicial Commissioner
: நீதித்துறை ஆணையர்
Judiciary
: நீதித்துறை 			
Judicious
: நடுநிலையான / கூர்த்த மதியுடைய /
		 விவேகமான
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Jupiter : வியாழன் (க�ோள்)

Jumble sale
Junior College
Junk mail
Jupiter
Jurong Bird Park
Jurong Town Corporation (JTC)
Juvenile offender

: பயன்படுத்தப்பட்ட ப�ொருள் விற்பனை
: த�ொடக்கக் கல்லூரி
:	வேண்டாத (குப்பை) அஞ்சல்
: வியாழன் (க�ோள்)
: ஜூர�ோங் பறவைப் பூங்கா
: ஜூர�ோங் நகராண்மைக் கழகம்
: இளங் குற்றவாளி
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K
Key appointment holders
: முக்கியப் ப�ொறுப்பு /
		 முக்கியப் பதவி வகிப்போர்
Key players
: முக்கிய நபர்கள் / முக்கியத் தரப்புகள்
Keynote address
: முதன்மையுரை
Kick off (game)
: ஆட்டத் த�ொடக்கம் (விளையாட்டு)
Kickback
:	லஞ்சம் / கையூட்டு
Kidnap
: ஆட்கடத்தல்
Kidney transplant
: சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை
Killer litter
: ஆட்கொல்லிக் குப்பை
Kindness Week
:	கனிவன்பு வாரம்
Knowledge-based economy
: அறிவுசார் ப�ொருளியல்
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L
Laboratory for terrorists
: பயங்கரவாதிகளை உருவாக்கும் இடம்
Labour Foundation
: த�ொழிலாளர் அறநிறுவனம்
Labour movement
: த�ொழிலாளர் இயக்கம்
Lack of unity
: ஒற்றுமையின்மை
Lacklustre response
: உற்சாகமற்ற ஆதரவு /
		 ஆர்வமற்ற வரவேற்பு
Lag behind
: பின்தங்குதல்
Lakeside mansion
: ஏரிக்கரை மாளிகை
Land grabbing
: நில அபகரிப்பு
Land parcel
: நிலத்தொகுப்பு
Land parcel sale
: நிலத்தொகுப்பு விற்பனை
Land reclamation
: நில மீட்பு
Land resources
: நில வளங்கள்
Land surveyor
: நில அளவையாளர்
Land Transport Authority (LTA)
: நிலப் ப�ோக்குவரத்து ஆணையம்
Landfill
: குப்பை நிரப்பும் நிலம்
Landmark
: குறிப்பிடத்தக்க அடையாளம் /
		 முக்கிய அடையாளம்
Landmark decision
: முக்கியத்துவம் வாய்ந்த முடிவு / 		
		தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த முடிவு
Landmark ruling
: முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தீர்ப்பு / 		
		தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த முடிவு

Land surveyor : நில அளவையாளர்
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Landmine
:	கண்ணிவெடி
Landscape industry
: நிலவனப்புத் த�ொழில்துறை
Landslide victory
:	மாபெரும் வெற்றி / மகத்தான வெற்றி
Language advisor
:	ம�ொழி ஆல�ோசகர்
Language competence
:	ம�ொழித்திறன்
Language proficiency
:	ம�ொழித் தேர்ச்சி / ம�ொழி வள ஆற்றல்
Language Resource Centre
:	ம�ொழிவளமை நிலையம்
Large scale projects
:	பெரிய அளவிலான திட்டங்கள்
Laser
: ஒளிக்கற்றை
Last -ditch effort
: இறுதி முயற்சி
Last -minute rush
:	கடைசி நேரப் பரபரப்பு
Last respects
: இறுதி மரியாதை
Last-gasp effort
:	கடைசி முயற்சி / இறுதி முயற்சி
Lasting peace
: நீடித்த அமைதி
Lasting solution
: நீடித்து நிற்கும் தீர்வு / நிலையான தீர்வு
Laudable effort
: பாராட்டுக்குரிய முயற்சி
Lavish lifestyle
: பகட்டு வாழ்க்கை
Law Academy
: சட்டக் கழகம்
Law enforcement
: சட்ட அமலாக்கம்
Law enforcement officials
: சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகள்
Law Society
: வழக்கறிஞர் சங்கம்
Lawmakers
: நாடாளுமன்ற / சட்டமன்ற 			
		 உறுப்பினர்கள் / சட்டம் இயற்றுபவர்கள்
Lawn bowls
: திடல் உருட்டுப் பந்தாட்டம்
Lay down arms
: ஆயுதங்களைக் கைவிட்டுச் 		
		 சரணடைதல் / ஆயுதங்களை 		
		 ஒப்படைத்தல்
Lay-off
: ஆட்குறைப்பு / வேலைநீக்கம்
Leader of the House
: சட்டமன்ற அவைத் தலைவர் /
		 நாடாளுமன்ற அவைத் தலைவர்
Leadership ability
:	தலைமைத்துவ ஆற்றல்
Leadership renewal
:	தலைமைத்துவப் புதுப்பிப்பு
Learning disability
:	கற்றல்திறன் குறைபாடு
Least developed countries
: மிகவும் பின்தங்கிய நாடுகள்
Left-wing candidate
: இடதுசாரி வேட்பாளர்
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Legal Aid Bureau
Legal infrastructure
Legal tender

:
:
:

சட்ட உதவிப் பிரிவு
சட்டத்துறை உள்கட்டமைப்பு
சட்டப்படி செல்லுபடியாகும் நாணயம்

Legislative Assembly election
: சட்டமன்றத் தேர்தல்
Lethal drug
: உயிர் க�ொல்லும் ப�ோதைப்பொருள் / 		
		 உயிர் க�ொல்லும் மருந்து
Letter of Intent
: உத்தேச ஒப்புதல் ஆவணம்
Leukaemia
: இரத்தப் புற்றுந�ோய்
Levy
: தீர்வை
Liberal trade
:	தாராள வர்த்தகம் / தாராள வணிகம்
Licensing criteria
: உரிமத் தகுதி அடிப்படைகள்
Life expectancy
: உத்தேச ஆயுட்காலம்
Life insurance
: ஆயுள் காப்புறுதி
Life jacket
: உயிர்காக்கும் கவச உடை
Life raft
: உயிர்காக்கும் படகு /
		நெருக்கடி காலப் படகு
Life science
: உயிரின அறிவியல்
Lifespan
: ஆயுட்காலம்
Lifelong employment
: வாழ்நாள் வேலை / வாழ்நாள் பணி
Lifelong learning
: வாழ்நாள் கற்றல்
Lift Upgrading Programme
: மின்தூக்கி மேம்பாட்டுத் திட்டம்
Light commercial vehicle
: இலகுரக சரக்கு வாகனம்
Light Rail Transit
: இலகு ரயில் ப�ோக்குவரவு

Light Rail Transit : இலகு ரயில் ப�ோக்குவரவு
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Light sensor
: ஒளியுணர் கருவி
Line of Control
: எல்லைக் கட்டுப்பாட்டுக் க�ோடு
Linesman (soccer)
: துணை நடுவர் (காற்பந்து)
Lions' Club
: அரிமா மன்றம்
Lipid
: இரத்தக் க�ொழுப்பு
Litigation
: வழக்காடல்
Litterbugs
:	கண்டபடி குப்பை ப�ோடுபவர்கள்
Littoral states
:	கரைய�ோர நாடுகள்
Live ammunition
: உண்மையான வெடிமருந்து / த�ோட்டா
Liver cancer
:	கல்லீரல் புற்றுந�ோய்
Liver transplant
:	கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை
Living conditions
: வசிக்கும் சூழல் / வாழ்க்கை நிலை / 		
		 வாழ்க்கைத் தரம்
Living organ donation
: உடலுறுப்பு தானம்
Living organ donor
: உடலுறுப்பு தானம் செய்பவர்
Loan trap
:	கடன் சூழ்ச்சிவலை
Loanshark
:	கடன் முதலை
Log book
: பதிவேடு
Logistics companies
:	தளவாட நிறுவனங்கள்
Long haul cruise
:	நெடுந்தூரக் கப்பல் பயணம்
Long jump
: நீளந்தாண்டுதல்
Long range missile
:	நெடுந்தொலைவு ஏவுகணை
Long-standing dispute
:	நெடுநாள் பூசல்
Long-standing tradition
: நீண்டகாலப் பாரம்பரியம் /
		நெடுங்கால மரபு / நெடுங்காலப் 		
		 பழக்கவழக்கங்கள்
Long-term development
: நீண்டகால வளர்ச்சி
Long-term plan
: நீண்டகாலத் திட்டம்
Long-reigning monarch
: நீண்ட காலம் ஆட்சியில்
		 இருக்கும் மன்னர்
Long-running crisis
: நீண்டகாலமாகத் த�ொடரும் நெருக்கடி
Long-running investigation
:	நெடுநாளாகத் த�ொடரும் 			
		 புலன்விசாரணை
Long-term healthcare
: நீண்டகால சுகாதாரப் பராமரிப்பு
Long-term view
: த�ொலைந�ோக்குப் பார்வை
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Looting incidents
Low cost (budget) carriers
Low immunity level
Low income households
Low wage earners
Lucrative business
Lucrative career
Lunar New Year
Luxury hotel

: சூறையாடல் சம்பவங்கள்
:	மலிவுக் கட்டண விமானங்கள்
:	தடுப்புச் சக்திக்குறைவு
: குறைந்த வருவாய்க் குடும்பங்கள்
: குறைந்த சம்பளம் ஈட்டுவ�ோர்
: இலாபம் தரும் வியாபாரம்
: மிகு வருமான வாழ்க்கைத்தொழில்
: சந்திரமுறைப் புத்தாண்டு
:	ச�ொகுசு விடுதி
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M
Magnificent display
: பிரமாண்டக் காட்சி /
		 பிரமிக்கத்தக்க காட்சி
Maid levy
: பணிப்பெண் தீர்வை
Maiden flight
: முதல் பயணம் / த�ொடக்கப் பயணம்
Maintenance of Religious
: சமய நல்லிணக்கப் பேணல்
Harmony Act		 சட்டம்
Maintenance service
: பராமரிப்புச் சேவை
Major deficiency
:	பெருங்குறைபாடு
Major offensive
:	பெருந்தாக்குதல் /
		 மிகப்பெரிய தாக்குதல்
Major powers
:	பெரும் சக்திகள்
Make room / make way
: வழி விடுதல்
Makeover
:	ப�ொலிவூட்டுதல் / மெருகூட்டுதல் / 		
		 அழகுபடுத்துதல்
Makeshift camps
: இடைக்கால முகாம்கள்
Makeshift hospital
: இடைக்கால மருத்துவமனை
Makeshift orphanage
: ஆதரவற்றோருக்கான இடைக்கால 		
		 இல்லம்
Mammal
: பாலூட்டி
Mammoth
:	மாபெரும் / மிகப்பெரிய
Management executive service
: மேலாண்மை நிர்வாக சேவை
Managerial concept
: நிர்வாகக் க�ோட்பாடு /
		 மேலாண்மைக் க�ோட்பாடு
Manipulate
: திறமையாகக் கையாள்வது / 		
		 சூழ்ச்சித்திறத்துடன் கையாள்வது
Manpower policy
:	மனிதவளக் க�ொள்கை
Manpower shortage
:	மனிதவளப் பற்றாக்குறை
Manslaughter
:	ந�ோக்கமில்லாக் க�ொலை
Manufacturing sector
: உற்பத்தித் துறை / செய்பொருள்துறை
Marathon
:	நெடுந்தொலைவ�ோட்டம்
Marching contingents
: அணிநடைப் பிரிவினர்
Marine police
:	கடல�ோரக் காவற்படை
Marine sector
:	கடல்சார் த�ொழில்துறை
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Martial arts : தற்காப்புக் கலை

Maritime & Port Authority (MPA)
:	கடல்துறை, துறைமுக ஆணையம்
Maritime Information Zone
:	கடல்துறைத் தகவல் வட்டாரம் /
		கடல்துறைத் தகவல் மண்டலம்
Maritime trade
:	கடல்துறை வர்த்தகம் /
		கடல்துறை வணிகம்
Maritime university
:	கடல்துறைப் பல்கலைக் கழகம்
Marked improvement
: குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம்
Market condition
: சந்தை நிலவரம்
Marketing agent
: விற்பனை விளம்பர முகவர்
Marriage Preparation Programme
: திருமண ஆயத்தத் திட்டம்
Mars exploration
:	செவ்வாய்க்கோள் ஆய்வுப் பயணம்
Martial arts
:	தற்காப்புக் கலை
Martial Law
: இராணுவச் சட்டம்
Mascot
: நற்பேற்றுச் சின்னம் /
		 அடையாளச் சின்னம்
Mass destruction
:	பேரழிவு
Mass display
:	மாபெரும் கண்காட்சி /
		மாபெரும் திறன் விளக்கக் காட்சி
Mass media
:	ப�ொதுத் தகவல் சாதனங்கள் /
		ப�ொது ஊடகங்கள்
Massive corruption
:	பெரிய அளவு ஊழல்
Massive evacuation
:	பெருமளவில் மக்களை வெளியேற்றல்
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Massive search operation
:	மாபெரும் தேடுதல் நடவடிக்கை /		
		மாபெரும் தேடுதல் வேட்டை
Massive tremors
:	மாபெரும் அதிர்வுகள்
Master plan
:	பெருந்திட்டம் / முதன்மைத் திட்டம்
Maternal instinct
:	தாய்மை உள்ளுணர்வு /
		தாய்மை உந்துணர்வு
Maternity leave
:	மகப்பேற்று விடுப்பு/ பேறுகால விடுப்பு
Mature estate
: முழு வளர்ச்சியடைந்த பேட்டை / 		
		 முதிர்ச்சியடைந்த பேட்டை
Mausoleum
:	கல்லறை நினைவிடம் /
		கல்லறை மண்டபம்
Means testing
: பண வசதிச் ச�ோதனை /
		 வருவாய் வழிவகைச் ச�ோதனை
Meat eating virus
: சதை தின்னும் கிருமி
Media campaign
: ஊடக விளம்பர இயக்கம்
Media Development Authority of
: சிங்கப்பூர்த் தகவல்சாதன மேம்பாட்டு
Singapore (MDA)		 ஆணையம்
Media spokesperson
: ஊடகத் த�ொடர்பாளர் /
		செய்தித் த�ொடர்பாளர்
Media watchdogs
: ஊடகக் கண்காணிப்பாளர்கள்
Medical Hub
:	மருத்துவ மையம்
Medical infrastructure
:	மருத்துவ உள்ளமைப்பு வசதிகள்/
		மருத்துவ உள்கட்டமைப்பு வசதிகள்
Medical leave
:	மருத்துவ விடுப்பு
Medisave
:	மருத்துவச் சேமிப்புத் திட்டம்
Medishield Scheme
:	மருத்துவக் காப்புறுதித் திட்டம்
Meditation
: தியானம்
Medley swimming
: பலபாணி நீச்சல்
Memorandum of Understanding
: இணக்கக் குறிப்பு /
(MOU)		 புரிந்துணர்வுக் குறிப்பு
Memorial service
: நினைவாஞ்சலிக் கூட்டம்
Meningitis
: மூளைவீக்க ந�ோய் / மூளைக் காய்ச்சல்
Menopause
:	மாதவிடாய் நிறுத்தம்
Mental health
:	மனநலம்
Mentor
:	மதியுரைஞர் / நெறிப்படுத்துபவர்
Mercury
: பாதரசம், புதன் க�ோள்
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Mercy Relief (organisation)
: ‘மெர்சி ரிலீஃப்’ மனிதாபிமான உதவி
		 அமைப்பு
Meritocracy
:	தகுதிமுறை / திறமைக்கு அங்கீகாரம்
Meritocratic system
:	தகுதி திறமை ப�ோற்றும் நடைமுறை
Meteor
: எரிநட்சத்திரம் / எரிகல் / எரிமீன்
Meteorology
: வானிலை ஆய்வியல்
Microelectronic devices
: நுண்மின்னியல் கருவிகள்
Microscope
: நுண்பெருக்கி
Microwave oven
: நுண்ணலை அடுப்பு
Midfielder (soccer)
: நடுத்திடல் ஆட்டக்காரர் 			
		 (காற்பந்தாட்டம்)
Midwife
:	மகப்பேற்றுத் தாதி / பேறுகாலத் தாதி
Mid-year examination
: ஆண்டிடைத் தேர்வு /
		 அரையாண்டுத் தேர்வு
Migrant workers
: குடிபெயர்ந்த ஊழியர்கள்
Milestone
:	மைல்கல் / முக்கியக் கட்டம்
Militant
:	ப�ோராளி
Military aggression
: இராணுவ ஆக்கிரமிப்பு
Military Intelligence
: இராணுவ வேவு நடவடிக்கை
Military operation
: இராணுவ நடவடிக்கை
Military rule
: இராணுவ ஆட்சி
Military setback
: இராணுவ நடவடிக்கையில் /		
		தாக்குதலில் பின்னடைவு
Military skill
: இராணுவத்திறன்
Military strike
: இராணுவத் தாக்குதல்
Military tribunal
: இராணுவ விசாரணை நடுவர் மன்றம்
Millennium
: ஆயிரமாண்டுக்காலம்
Mindset change
:	மனப்போக்கு மாற்றம் / 			
		 எண்ணப்போக்கு 	மாற்றம்
Mineral water
:	கனிமச் சத்து நீர்
Minimal impact
: குறைந்தபட்சத் தாக்கம் /
		 குறைந்த அளவு தாக்கம்
Minister Mentor
:	மதியுரை அமைச்சர்
Minister of State
: துணையமைச்சர்
Ministerial committee
: அமைச்சர்நிலைக் குழு
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Mobile phone : கைத்தொலைபேசி / கைபேசி / அலைபேசி

Ministerial meeting
: அமைச்சர்நிலைக் கூட்டம்
Ministry of Home Affairs
: உள்துறை அமைச்சு
Ministry of Information,
:	தகவல், த�ொடர்பு, கலை
Communication and the Arts 		 அமைச்சு
Minority candidate
: சிறுபான்மை இன வேட்பாளர்
Minority candidate certificate
: சிறுபான்மை இன வேட்பாளர் 		
		 சான்றிதழ்
Misinformation
:	தவறான தகவல்
Missile
: ஏவுகணை
Missile attack
: ஏவுகணைத் தாக்குதல்
Missile defence agency
: ஏவுகணைத் தற்காப்பு அமைப்பு
Missile mishap
: ஏவுகணை விபத்து
Mission control (space)
: விண்கலக் கட்டுப்பாட்டு நிலையம்
Mobile phone
: கைத்தொலைபேசி / கைபேசி / 		
		 அலைபேசி
Mobile phone coverage
: கைத்தொலைபேசித் த�ொடர்பு எல்லை
Mobile technology
: கையடக்கத் த�ொலைத்தொடர்புத் 		
		 த�ொழில்நுட்பம்
Mock explosion
: பாவனை வெடிப்பு
Models (fashion)
: விளம்பரக் கலைஞர்கள்
		 (ஆடை அலங்காரம்)
Modest recovery (economy)
: மிதமான மீட்சி (ப�ொருளியல்)
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Modular lesson approach
Modus operandi
Molest trial

: பாடத் த�ொகுதி அணுகுமுறை
:	செயற்படுமுறை
:	மானபங்க வழக்கு விசாரணை

Molotov cocktails
:	பெட்ரோல் குண்டுகள்
Momentous time
: நினைவைவிட்டு நீங்காத் தருணம்
Momentum
: சூடுபிடித்தல் / உந்துவேகம்
Monarchy
:	மன்னராட்சி
Monetary Authority of Singapore (MAS) : சிங்கப்பூர் நாணய வாரியம்
Monsoon
: பருவமழை / பருவக்காற்று
Monthly Variable Component (salary)
:	மாதாந்திர மாறுவிகித அம்சம் (சம்பளம்)
Monumental task
:	மாபெரும் பணி / மகத்தான பணி
Moral Education
: அறநெறிக் கல்வி
Moral obligation
:	தார்மீகக் கடப்பாடு /
		 அறநெறிக் கடப்பாடு
Moral responsibility
:	தார்மீகப் ப�ொறுப்பு /
		 அறநெறிப் ப�ொறுப்பு
Morale
:	மனத்திண்மை / ஊக்கவுணர்வு
Moratorium
:	தற்காலிகத் தடை, கால அவகாசம், 		
		கடன் அடைப்புத் தவணைக் காலம் / 		
		கடன் தீர்க்கும் தவணைக் காலம்
Moribund economy
: வீழ்ச்சியடைந்துவரும் ப�ொருளியல் /
		செயல்படாநிலையிலுள்ள ப�ொருளியல்
Mortality rate
: இறப்பு விகிதம்
Mortgage
: அடைமானம்
Mortgage loan
: அடைமானக் கடன்
Motorcade
: வாகன அணிவகுப்பு
Mounting problems
:	பெருகிவரும் பிரச்சினைகள்
Multi-lateral
: பன்னாட்டு / பலதரப்பு
Multi party government
: பல கட்சி அரசாங்கம்
Multi-purpose hall
: பன்னோக்கு மண்டபம்
Multi-agency committee
: பலதரப்புக் குழு / பல அமைப்புக் குழு
Multi-dimensional talent
: பல்வகைத்திறன்
Multilateral exercise
: பலதரப்புப் பயிற்சி / பல தரப்பினர் 		
		கலந்துக�ொள்ளும் பயிற்சி
Multilateral trade talks
: பலதரப்பு வர்த்தகப் பேச்சு /
		 பலதரப்பு வணிகப் பேச்சு
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Multi-market strategy
: பல்வகைச் சந்தை உத்தி
Multimedia
: பல்லூடகம்
Multimedia message service (MMS)
: பல்லூடகத் தகவல் சேவை
Multimedia super corridor
: பல்லூடக வளாகம்
Multinational company
: பன்னாட்டு நிறுவனம்
Multiple bomb blasts
: த�ொடர் குண்டுவெடிப்புகள்
Multiple journey visas
: பல பயண நுழைவு அனுமதி
Multiple organ failure
: பல உறுப்புகளின் செயலிழப்பு
Multiracial issues
: பல இன விவகாரங்கள்
Multi-tasking
: ஒரே நேரத்தில் பலதரப்பட்ட 		
		 பணிகளைச் செய்தல்
Mumps
:	தாளம்மை
Music download
: இசைப் பதிவிறக்கம்
Musical fountain
: இசை நீரூற்று / இன்னொலி நீரூற்று
Musicians
: இசைக்கலைஞர்கள்
Mutation of viruses
: கிருமிகளின் மாறுபடுந்தன்மை
Mutual agreement
: இருதரப்பு உடன்பாடு /
		 பரஸ்பர உடன்பாடு
Mutual links
: இருதரப்புத் த�ொடர்புகள்
Mysterious circumstance
:	மர்மமான சூழல்
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N
Narrow channel
: குறுகிய கால்வாய்
National achievement
:	தேசிய சாதனை
National Aeronautics and Space
: அமெரிக்க விண்கல, வான்வெளி 		
Administration (NASA)		 ஆய்வு நிறுவனம்
National Archives
:	தேசிய ஆவணக் காப்பகம்
National Arts Council
:	தேசியக் கலை மன்றம்
National aspirations
:	தேசிய விழைவுகள் /
		தேசியப் 	பேரார்வங்கள்
National Assembly
: நாடாளுமன்றம் / தேசிய சபை
National broadband network
:	தேசிய விரிவலைக் கட்டமைப்பு
National carrier
:	தேசிய விமான நிறுவனம்
National consensus
:	தேசியக் கருத்திணக்கம் /
		தேசியக் கருத்தொற்றுமை
National Council on Problem
: சூதாட்டப் பிரச்சினை பற்றிய தேசிய
Gambling		
மன்றம்
National Day
:	தேசிய தினம் / தேசிய நாள்
National Democratic Alliance
:	தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி
National Environment Agency
:	தேசியச் சுற்றுப்புற அமைப்பு
National Family Council
:	தேசியக் குடும்ப மன்றம்
National Gallery Singapore
: சிங்கப்பூர் தேசியக் கலைக்கூடம்
National Heritage Board
:	தேசிய மரபுடைமைக் கழகம்
National Institute of Education
:	தேசியக் கல்விக் கழகம்
National Job Bank
:	தேசிய வேலைவாய்ப்பு வங்கி
National Kidney Foundation
:	தேசிய சிறுநீரக அறநிறுவனம்
National Library Board (NLB)
:	தேசிய நூலகக் கழகம் /
		தேசிய நூலக வாரியம்
National Monuments Board
:	தேசிய நினைவுச்சின்னக் கழகம் /
		தேசிய நினைவுச்சின்ன வாரியம்
National movement / campaign
:	தேசிய இயக்கம்
National Museum
:	தேசிய அரும்பொருளகம்
National Neuroscience Institute
:	தேசிய நரம்பியல் கழகம்
National Parks Board
:	தேசியப் பூங்காக் கழகம்
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National reading campaign : தேசிய வாசிப்பு இயக்கம்

National reading campaign
:	தேசிய வாசிப்பு இயக்கம்
National Service
:	தேசிய சேவை
National Steering Committee
:	தேசிய வழிநடத்தும் குழு
National Trades Union Congress
:	தேசியத் த�ொழிற்சங்க காங்கிரஸ்
(NTUC)		
National Veterinary Services
:	தேசியக் கால்நடை மருத்துவச் சேவை
National Volunteer and
:	தேசியத் த�ொண்டூழியக் க�ொடை
Philanthrophy Centre		 ஊக்குவிப்பு நிலையம்
National Wages Council
:	தேசியச் சம்பள மன்றம்
National Youth Council
:	தேசிய இளையர் மன்றம்
Native speaker
:	தாய்மொழி பேசுபவர்
Natural disaster
: இயற்கைப் பேரிடர்
Nature reserve area
: இயற்கைப் பாதுகாப்புப் பகுதி / 		
		 பாதுகாப்புக்குரிய இயற்கை நிலப்பரப்பு
Navigation system
: திசை காட்டும் கருவி /
		 திசை காட்டும் முறை
Needy resident
: உதவி தேவைப்படும் குடியிருப்பாளர்
Negative outcome
: எதிர்மாறான / எதிர்மறையான விளைவு
Neighbourhood
: அக்கம்பக்கம்
Neighbourhood committee
: அக்கம்பக்கக் குழு
Neighbourhood schools
: அக்கம்பக்கப் பள்ளிகள்
Netball
: வலைப்பந்து
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Netizens
: இணையவாசிகள்
New capabilities
: புதிய ஆற்றல்கள்
New economic strategy
: புதிய ப�ொருளியல் உத்தி
New emerging force
: உருவாகிவரும் புதிய சக்தி
New plant
: புதிய த�ொழிற்சாலை / புதிய ஆலை
New Singapore Shares
: சிங்கப்பூரின் புதிய பங்குகள்
NEWater
: புதுநீர்
NEWater Visitor Centre
: புதுநீர் ஆலை வருகையாளர் நிலையம்
Next generation team
: அடுத்த தலைமுறை அணி
Niche programme
:	தனிச்சிறப்புத் திட்டம்
Nightmare
: பயங்கரக் கனவு / க�ொடுமையான 		
		 அனுபவம் / பெருங்கவலை
No Tobacco Day
: புகைபிடிக்காத நாள்
No-confidence motion/vote
: நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானம் /
		 வாக்களிப்பு
No-fly zone
: விமானம் பறக்கத் தடை விதிக்கப்பட்ட
		 வட்டாரம்
Noise pollution
: இரைச்சல் கேடு
Nominated Member of Parliament (NMP) : நாடாளுமன்ற நியமன உறுப்பினர்
Non-aligned movement
: அணி சேரா நாடுகள் இயக்கம் / 		
		 கூட்டுச் சேரா நாடுகள் இயக்கம்
Non-Constituency Member of
: த�ொகுதியில்லா நாடாளுமன்ற
Parliament (NCMP)		 உறுப்பினர்
Non-mature estates
: முதிர்ச்சியடையாப் பேட்டைகள் / 		
		 முழுவளர்ச்சியுறாத பேட்டைகள்
Non-oil exports
: எண்ணெய் சாராப் ப�ொருள்களின் 		
		 ஏற்றுமதி
Non-profit organisation
: இலாப ந�ோக்கமில்லா அமைப்பு
Non-state actors
: அரசு சாரா அமைப்புகள் /
		 அரசு சாராத் தனிநபர்கள்
Non-stop long haul flight
: இடைநில்லாத் த�ொலைதூர விமானப்
		 பயணம்
North-East Line (NEL)
: வடக்கு-கிழக்கு ரயில் பாதை
Nuclear armed rivals
: அணுவாயுதப் ப�ோட்டித் தரப்பினர்
Nuclear arsenal
: அணுவாயுதக் குவியல் / 			
		 அணுவாயுதக் கிடங்கு
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Nuclear deal
: அணுசக்தி உடன்பாடு
Nuclear medicine
: அணுவியல் மருத்துவம்
Nuclear non-proliferation treaty
: அணுவாயுதப் பரவல்தடை ஒப்பந்தம்
Nuclear science
: அணு அறிவியல் /
		 அணுவியல் ஆய்வுத்துறை
Nuclear terrorism
: அணுவாயுத பயங்கரவாதம்
Nuclear warhead
: அணுக்குண்டு ஏந்திய ஏவுகணை
Nuclear weapons programme
: அணுவாயுதத் திட்டம்
Nurse Specialist
: நிபுணத்துவத் தாதி /
		 சிறப்புப் பயிற்சி பெற்ற தாதி
Nursing course
:	தாதிமைப் படிப்பு / தாதிமைப் பயிற்சி
Nursing home
:	தாதிமை இல்லம்
Nutrition
: சத்துணவு
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O
Oath of Allegiance
: பற்றுறுதி
Obesity
: உடற்பருமன்
Obstetrics
:	மகப்பேற்று மருத்துவம்
Occupied area
: ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதி
Oesophagus
: உணவுக்குழல்
Off-Budget measures
: வரவுசெலவுத் திட்டத்திற்குப் பிந்தைய
		 கூடுதல் நடவடிக்கைகள்
Office of Admissions
:	மாணவர் சேர்க்கை அலுவலகம்
Official contact
: அதிகாரத்துவத் த�ொடர்பு
Official status
: அதிகாரத்துவத் தகுதிநிலை
Official visit
: அதிகாரத்துவ வருகை / 			
		 அதிகாரத்துவப் பயணம்
Offset measures
: உதவித் திட்டங்கள் /
		 ஈடுசெய்யும் திட்டங்கள்
Offshore bank
:	வெளிவணிக வங்கி
Oil exploration
: எண்ணெய் வள ஆய்வு
Oil pollution
: எண்ணெய்த் தூய்மைக்கேடு
Oil rig
: எண்ணெய்த் துரப்பண மேடை
On hold
: நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள

Oil rig : எண்ணெய்த் துரப்பண மேடை
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Oncology
: புற்றுந�ோயியல் / புற்றுந�ோய் சிகிச்சை
One - track mind
: ஒரே சிந்தனை
One-sided argument
: ஒருதலை வாதம்
One-stop centre
: பலசேவை நிலையம்
One-time payout
: ஒரே முறை வழங்கப்படும் த�ொகை
One-to-one talk / one- on- one talk
: ஒருவருடன் ஒருவர் நேரடிப் பேச்சு
Ongoing process
: த�ொடர்ந்து செயற்படுகின்ற நடைமுறை
Online
: இணையவழி
Online auction sites
: இணைய ஏலத்தளங்கள்
Online courses
: இணையவழிப் பாடத்திட்டங்கள் /
		 இணையவழி வகுப்புகள்
Online forum
: இணையத்தில் கருத்தரங்கு
Online music
: இணையத்தில் இசை
Online sales
: இணையவழி விற்பனை
Online shopping
: இணையவழி ப�ொருள் வாங்குதல்
Online transaction
: இணையவழிப் பரிவர்த்தனை
Open bidding
:	வெளிப்படையான ஏலம்
Open championship
:	ப�ொதுவிருதுப் ப�ோட்டி
Open Market Value
:	ப�ொதுச் சந்தை மதிப்பு
Open mobilisation
:	ப�ொதுப் படைத்திரட்டு
Open Skies Agreement
:	தடையற்ற விமானப் ப�ோக்குவரத்து 		
		 உடன்பாடு
Opening match
: த�ொடக்க ஆட்டம்
Operating procedures
: இயக்க நடைமுறைகள் /
		செயற்பாட்டு நடைமுறைகள்
Operational Commander
: நடவடிக்கைத் தளபதி
Operational issues
:	செயற்பாட்டுப் பிரச்சினைகள்
Operationally ready
:	செயற்பாட்டுத் தயார்நிலை
Opium
: அபின்
Opposition party
: எதிர்க்கட்சி
Ophthalmologist
:	கண் மருத்துவர்
Optician
: மூக்குக்கண்ணாடி விற்பனையாளர்
Option to Purchase (OTP)
: வாங்குவதற்கான விருப்புரிமை
Optional subject
: விருப்பப் பாடம்
Optometrist
: பார்வைப் பரிச�ோதகர்
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Oral History Unit
: வாய்மொழி வரலாற்றுப் பதிவுப் பிரிவு
Oral vaccine
:	ந�ோய்த் தடுப்புச் ச�ொட்டுமருந்து
Orange alert
: ஆரஞ்சு வண்ண விழிப்பு நிலை
Ordinary Account (CPF)
: சாதாரணக் கணக்கு (மசேநி)
Organ transplant
: உறுப்புமாற்று அறுவை சிகிச்சை
Organisation of the Islamic
: இஸ்லாமிய மாநாட்டு அமைப்பு
Conference			
Organisation secretary
: அமைப்புச் செயலாளர்
Orientation course
: அறிமுகப் பயிற்சி
Orthopedics
: எலும்பு மருத்துவம்
Osteoporosis
: எலும்பு நலிவு ந�ோய்
Out of bounds
: அனுமதியற்ற இடம் /
		 அனுமதியற்ற நடவடிக்கை
Out of breath
: மூச்சு இரைத்தல்
Outcast
: ஒதுக்கப்பட்டவர்
Out-of-date
:	காலத்திற்குப் ப�ொருந்தாத
Outpatient
:	வெளிந�ோயாளி
Outskirts
: புறநகர்
Outsource
:	வெளிக் குத்தகை
Outspoken
: துணிவாகப் பேசக்கூடிய / 			
		வெளிப்படையாகப் பேசக்கூடிய
Outstanding contribution
:	தலைசிறந்த பங்களிப்பு
Overhaul
: முழுமையான பழுதுபார்ப்பு
Overplaying
: மிகைப்படுத்தல்
Overweight
: மிகை எடை
Overwhelming evidence
:	பேரளவிலான சான்று /
		பேரளவிலான ஆதாரம்
Own accord
:	ச�ொந்த விருப்பம்
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P
Pediatrics
: குழந்தை மருத்துவம்
Palliative care
: உடல்நோவு தணிக்கும் கவனிப்பு
Palliative measures
: உடல்நோவு தணிப்பு நடவடிக்கைகள்
Palm-top computer
: கையடக்கக் கணினி
Palpitation (Heart)
: சீரற்ற இதயத்துடிப்பு / இதயப் படபடப்பு
Pancreas
:	கணையம்
Pandemic
:	பேரளவில் ந�ோய் பரவல்
Pandemic preparedness plan
:	பேரளவில் ந�ோய்பரவல் தடுப்பு 		
		 ஆயத்தநிலைத் திட்டம்
Panoramic view
: பரந்துபட்ட பார்வை / விரிவான பார்வை /
		 பரந்துபட்ட காட்சி
Parachute
: வான்குடை
Parade commander
: அணிவகுப்புத் தளபதி
Parade contingents
: அணிவகுப்புப் பிரிவுகள்
Parallel bars (Gymnastics)
: இணைக் கம்பிகள் (சீருடற்பயிற்சி)
Paralympics
: உடற்குறையுள்ளோருக்கான 		
		 ஒலிம்பிக் ப�ோட்டிகள் / மாற்றுத் 		
		 திறனாளிகளுக்குரிய 			
		 ஒலிம்பிக் ப�ோட்டிகள்
Paralysis
: பக்கவாதம் / முடக்குவாதம்
Paralysis (economy)
:	ப�ொருளாதார முடக்கம்
Parenting skills
: பிள்ளை வளர்ப்புத்திறன்
Parity (purchasing power)
: சரிசமநிலை (ப�ொருள் வாங்கும் சக்தி)
Park Watch Scheme
: பூங்காக் கண்காணிப்புத் திட்டம்
Parliament
: நாடாளுமன்றம்
Parliamentary censure
: நாடாளுமன்றக் கண்டனம்
Parliamentary debate
: நாடாளுமன்ற விவாதம்
Parliamentary Elections Act
: நாடாளுமன்றத் தேர்தல் சட்டம்
Parliamentary speech
: நாடாளுமன்ற உரை
Participatory approach
: பங்கேற்பு அணுகுமுறை
Partisan
:	கட்சிசார்ந்த
Partnership
: பங்காளித்துவம்
Password
:	கடவுச்சொல் / மறைச�ொல்
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Parachute : வான்குடை

Pastoral Care & Guidance
:	மாணவர் நலக் கவனிப்பும் 			
		 நல்வழிகாட்டலும்
Patchwork
: ஒட்டுவேலை
Patent
:	காப்புரிமை
Paternity Leave
:	தந்தைமை விடுப்பு
Patriarchal system
:	தந்தைவழி ஆட்சிமுறை
Patriotism
: நாட்டுப்பற்று / தேசப்பற்று
Payment voucher
:	கட்டணப் பற்றுச்சீட்டு /
		 பணம் செலுத்தியதற்கான பற்றுச்சீட்டு
Payroll
: சம்பளப் பட்டியல் /
		ம�ொத்தச் சம்பளத் த�ொகை
Peace envoy
: அமைதித் தூதர்
Peace initiative
: அமைதி முயற்சி / அமைதிப் 			
		பேச்சுவார்த்தை
Peace negotiator
: அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை நடத்துபவர்
Peace proposal
: அமைதிக்கான முன்மொழிவு
Peaceful reunification
: அமைதிவழி மறு இணைப்பு
Peace-keeping mission
: அமைதி காக்கும் குழு /
		 அமைதி காக்கும் பணி
Peak hour traffic
: உச்சநேரப் ப�ோக்குவரத்து
Peak period
: உச்சநேரம்
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Peculiar
: அசாதாரணமான / 			
		தனித்தன்மையுடைய
Pedagogy
:	கற்பித்தல் முறை / கற்பித்தலியல் /		
		 ஆசிரியவியல்
Pedestrian mall
: நடைச் சதுக்கம் / கடைத்தொகுதி 		
		 நடைபாதை
Peer mediation programme
: சமவயதினர் சமரசத் திட்டம்
Penal Code
:	தண்டனைச் சட்டத் த�ொகுப்பு
Pension
: ஓய்வூதியம்
Pentagon (US)
: அமெரிக்கத் தற்காப்பு அமைச்சு
Pentathlon
: ஐவகைப் ப�ோட்டி
People Power Revolution
:	மக்கள் சக்திப் புரட்சி /
		 ஆற்றல்மிகு மக்கள் புரட்சி
People's Association
:	மக்கள் கழகம்
People's Consultative Assembly
:	மக்கள் பேரவை
People's forum
:	மக்கள் அரங்கம் / அமைப்பு
Per capita income
:	தனிநபர் வருமானம்
Perception
:	கண்ணோட்டம்
Perennial problem
: த�ொடரும் பிரச்சினை /
		 தீராப் பிரச்சினை
Performance indicators
:	செயல்திறன் குறியீடுகள்
Performing arts
: மேடைக்கலை / நிகழ்த்துகலை / 		
		 நிகழ்கலை
Perimeter
: சுற்றளவு
Perjurer
:	ப�ொய்ச் சான்று அளிப்பவர்
Perjury
:	ப�ொய்ச் சான்று
Permanent membership
: நிரந்தர உறுப்பியம்
Permanent split
: நிரந்தரப் பிளவு
Perpetrator
: குற்றம் புரிபவர்
Persian Gulf
: பாரசீக வளைகுடா
Personal Auto-Link (PAL)
:	தனிநபர் தானியங்கித் த�ொடர்பு
Personal Data Protection Act (PDPA)
:	தனிநபர் தகவல் பாதுகாப்புச் சட்டம்
Personal Digital Assistant (PDA)
:	தனிநபர் மின்னிலக்கக் 			
		 கையடக்கக்கருவி
Personal envoy
: அந்தரங்கத் தூதர் / தனிப்பட்ட தூதர்
Personal opinion
:	தனிப்பட்ட கருத்து
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Personal Protection Order
:	தனிநபர் பாதுகாப்பு ஆணை	
(PPO - Law)		 (சட்டம்)
Personal tax
:	தனிநபர் வரி
Personal tragedy
:	தனிப்பட்ட துயரம் / தனிப்பட்ட இழப்பு
Pest busters (control)
: தீங்கிழைக்கும் உயிரின ஒழிப்போர்
Petanque
: பந்தெறியும் ப�ோட்டி
Petition
:	மனு / விண்ணப்பம் / முறையீடு
Petty politics
: அற்பத்தனமான அரசியல்
Pharmaceutical company
:	மருந்துத் தயாரிப்பு நிறுவனம்
Phenomenal growth
: அசாதாரண வளர்ச்சி /
		 மிகப் பெரிய வளர்ச்சி
Photocopy
: நகலெடுத்தல் / நகல்
Physician
:	மருத்துவர்
Physiotherapist
: உடற்பயிற்சி சிகிச்சை நிபுணர்
Physiotherapy
: உடற்பயிற்சி மூலம் சிகிச்சை
Picnic
: உல்லாசப் பயணம் / மகிழ் உலா
Pilot project
: முன்னோடித் திட்டம் /
		ச�ோதனைத் திட்டம்
Pioneer generation
: முன்னோடித் தலைமுறை
Pioneer groups
: முன்னோடிக் குழுக்கள்
Pivotal currency
: மிக முக்கிய நாணயம்
Pivotal point
: முக்கியத் தருணம்

Photocopy : நகலெடுத்தல் / நகல்
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Pivotal report
: மூலாதார அறிக்கை /
		 மிக முக்கிய அறிக்கை
Plague
:	க�ொள்ளைந�ோய்
Plaque (dental)
: பற்காரை
Plaque
:	கேடயம்
Plaintiff
: வாதி (சிவில் வழக்கு)
Plane wreckage
: விமானச் சிதைவு
Planetarium
:	க�ோளரங்கம்
Plastic surgery
: ஒட்டுறுப்பு அறுவை சிகிச்சை
Points of Agreement (POA)
: உடன்பாட்டு அம்சங்கள்
Poison gas
: நச்சுவாயு
Polar bear
: பனிக்கரடி
Pole vault
:	கழியூன்றித் தாண்டுதல்
Policy framework
:	க�ொள்கைக் கட்டமைப்பு /
		க�ொள்கை வடிவமைப்பு
Policy report
:	க�ொள்கை அறிக்கை
Politburo (communism)
: உச்ச ஆட்சிக்குழு
		 (ப�ொதுவுடைமைக் க�ொள்கை)
Political activity
: அரசியல் நடவடிக்கை
Political advisor
: அரசியல் ஆல�ோசகர்
Political analyst
: அரசியல் ஆய்வாளர்
Political arena
: அரசியல் களம்
Political bargain
: அரசியல் பேரம்
Political consensus
: அரசியல் கருத்திணக்கம்
Political credibility
: அரசியல் நம்பகத்தன்மை
Political crisis
: அரசியல் நெருக்கடி
Political detainees
: அரசியல் கைதிகள்
Political divisions
: அரசியல் பிரிவுகள்
Political dynasty
: அரசியல் பரம்பரை
Political gain
: அரசியல் இலாபம்
Political leadership
: அரசியல் தலைமைத்துவம்
Political leverage
: அரசியல் செல்வாக்கு
Political limbo
: நிச்சயமற்ற அரசியல் நிலை /
		 தெளிவற்ற அரசியல் நிலை
Political mechanism
: அரசியல் செயல்முறை
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Political mileage
: அரசியல் ஆதாயம்
Political muscle
: அரசியல் சக்தி/ செல்வாக்கு
Political observers
: அரசியல் பார்வையாளர்கள் /
		 அரசியல் கவனிப்பாளர்கள்
Political persecution
: அரசியல் ரீதியாகப் பழிவாங்கும் 		
		 நடவடிக்கை
Political prominence
: அரசியல் முக்கியத்துவம் /
		 அரசியல் பிரபலம்
Political reform
: அரசியல் சீர்திருத்தம்
Political repression
: அரசியல் அடக்குமுறை
Political rivalry
: அரசியல் பகைமை /
		 அரசியல் ப�ோட்டி
Political science
: அரசியல் ஆய்வுத் துறை
Political scientist
: அரசியலை ஆய்ந்தறிந்தவர்
Political self-renewal
: அரசியல் சுய புதுப்பிப்புமுறை
Political syndicates
: அரசியல் குழுக்கள் /
		 அரசியல் கும்பல்கள்
Political system
: அரசியல்முறை
Political tension
: அரசியல் பதற்றநிலை
Political thought
: அரசியல் சிந்தனை
Political tradition
: அரசியல் பாரம்பரியம்
Political transition
: அரசியல் நிலை மாற்றம்
Political turmoil
: அரசியல் க�ொந்தளிப்பு /
		 அரசியல் குழப்பம்
Political uncertainty
: நிச்சயமற்ற அரசியல் நிலை
Political vendetta
: அரசியல் வஞ்சம்
Political watchers
: அரசியல் ந�ோக்கர்கள்
Poll
: வாக்களிப்பு / கருத்துக்கணிப்பு
Poll fraud
:	தேர்தல் தில்லுமுல்லு / தேர்தல் ம�ோசடி
Pollination
:	மகரந்தச் சேர்க்கை
Polling card
: வாக்காளர் அட்டை
Polling booth
: வாக்குச் சாவடி
Polling Centre
: வாக்களிப்பு நிலையம்
Pollutants
: தூய்மைக்கேட்டுப் ப�ொருள்கள்
Pollutants Standard Index (PSI)
:	காற்றுத் தூய்மைக்கேட்டுக் குறியீடு
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Poor enforcement
: திறனற்ற செயலாக்கம் /
		 ம�ோசமான அமலாக்கம்
Poor housekeeping
: ம�ோசமான பராமரிப்பு
Popular cause
: பலரால் வரவேற்கப்படும் ந�ோக்கம் / 		
		 பிரபலமான குறிக்கோள்
Popular mandate
:	மக்கள் அளிக்கும் அதிகாரம்
Public support
:	ப�ொதுமக்கள் ஆதரவு
Populist
:	மக்களுள் பெரும்பால�ோரைத் 		
		 திருப்திபடுத்தும் அரசியல்வாதி
Portfolio (politics)
: துறைப் ப�ொறுப்பு (அரசியல்)
Portfolio (finance)
: முதலீட்டுத்தொகுப்பு (நிதி)
Position of seniority
: பணிமூப்புநிலை
Positive feedback
: ஆதரவான / சாதகமான கருத்து
Positive step
: ஆக்ககரமான நடவடிக்கை
Postgraduate studies
: பட்டப்படிப்புக்குப் பிந்தைய மேற்கல்வி
Post-independence generation
: சுதந்திரத்திற்குப் பிந்தைய தலைமுறை
Post-natal depression
:	மகப்பேற்றுக்குப் பிந்தைய
		மனச்சோர்வு
Post-poll alliance
:	தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கூட்டணி
Poultry farm
:	க�ோழி, வாத்துப் பண்ணை
Poverty eradication
: வறுமை ஒழிப்பு
Poverty yardstick
: வறுமை அளவுக�ோல்
Power outage
: மின் தடை
Power sharing
: ஆட்சியதிகாரப் பகிர்வு
Power sharing deal
: அதிகாரப் பகிர்வுப் பேரம்
Power vacuum
: அதிகார வெற்றிடம்
Powerful tremors
:	கடும் அதிர்வுகள்
Practical compromises
: நடைமுறைக்கேற்ற இணக்கநிலை
Practical test
:	செய்முறைத் தேர்வு
Precautionary measures
: முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்
Pre-dawn raid
: அதிகாலைத் திடீர்ச் ச�ோதனை / 		
		 விடிகாலை அதிரடித் தாக்குதல்
Predicted cost
: முன்னுரைக்கப்பட்ட செலவு
Pre-emptive lay-off
: முன்னெச்சரிக்கை ஆட்குறைப்பு 		
		 நடவடிக்கை
80

ச�ொல்வளக் கையேடு

Poultry farm : க�ோழி, வாத்துப் பண்ணை

Pre-emptive strike
: முன்னெச்சரிக்கைத் தாக்குதல் / 		
		 முந்துநிலைத் தாக்குதல்
Prefabricated building materials
: முன்தயாரிக்கப்பட்ட கட்டடப் பாகங்கள்
Preliminary report
: முதற்கட்ட அறிக்கை
Preliminary analysis
: முதற்கட்ட ஆய்வு
Preliminary examination
: முன்னோட்டத் தேர்வு
Preliminary information
: முதற்கட்டத் தகவல்
Preliminary inquiry
Prelude
Pre-paid cards
Pre-quake condition
Pre-registration
Prerequisite
President elect
Presidency
President's Challenge
President's scholar
Presidential Advisers (Council)
Presidential candidates
Presidential hopefuls
Press club

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

முதற்கட்ட விசாரணை
அறிமுக நிகழ்வு
முன்கட்டண அட்டைகள்
நிலநடுக்கத்துக்கு முந்தைய நிலைமை
முன்பதிவு
முன்தேவை / முன்தகுதி
அதிபராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்
அதிபர் பதவிக்காலம்
அதிபர் சவால் (நிதி)
அதிபர் கல்விமான்
அதிபர் ஆல�ோசகர் (மன்றம்)
அதிபர் தேர்தல் வேட்பாளர்கள்
அதிபராகப் ப�ோட்டியிட விரும்புவ�ோர்
பத்திரிகையாளர் / செய்தியாளர் சங்கம்
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Press conference
:	செய்தியாளர் கூட்டம்
Prestigious award
:	மதிப்புமிகு விருது /
		பெருமைக்குரிய விருது
Pre-trial conference
: வழக்கிற்கு முந்தைய விசாரணை
Preventive detention
:	தடுப்புக் காவல்
Price fluctuation
: விலை ஏற்ற இறக்கம்
Price list
: விலைப் பட்டியல்
Price tag / sticker
: விலைச் சீட்டு / விலை வில்லை /
		 விலை விவர ஒட்டுவில்லை
Primary force
: அடிப்படைச் சக்தி / ஆதார சக்தி
Primary healthcare
: அடிப்படைச் சுகாதாரக் கவனிப்பு
Primary One registration
: த�ொடக்கநிலை முதலாம் வகுப்புப் பதிவு
Primary products
: மூலப்பொருள்கள் /
		 முக்கிய விளைப�ொருள்கள்
Primary purpose
: அடிப்படை ந�ோக்கம் / முக்கிய ந�ோக்கம்
Primary task
: அடிப்படைப் பணி / முக்கியப் பணி
Prime concern
: முக்கியக் கவலை / மிகுந்த அக்கறை
Prime condition
: சிறந்த நிலை
Principal Secretary
: முதன்மைச் செயலாளர்
Prisoners of War (POW)
:	ப�ோர்க் கைதிகள்
Private clinic
:	தனியார் மருந்தகம்
Private investment
:	தனியார் முதலீடு
Private sector investment
:	தனியார் துறை முதலீடு
Privileged partnership
: சலுகைபெற்ற பங்காளித்துவம்
Probation report
: நன்னடத்தை அறிக்கை
Procreation policy
:	மகப்பேற்றை ஊக்குவிக்கும் க�ொள்கை
Procurement executive
:	க�ொள்முதல் நிர்வாகி
Product & Design Centre
:	செய்பொருள் வடிவமைப்பு நிலையம்
Production engineer
: உற்பத்தித்துறைப் ப�ொறியாளர்
Production operator
: உற்பத்தித்துறை ஊழியர்
Productivity
: உற்பத்தித்திறன் / ஆக்கத்திறன்
Productivity growth
: உற்பத்தித்திறன் வளர்ச்சி
Pro-enterprise panel
: த�ொழில்முனைப்பு ஆதரவுக் குழு
Pro-family environment
: குடும்பநல ஆதரவுச் சூழல்
Pro-family package
: குடும்பநல ஆதரவுத் த�ொகுப்புத்திட்டம்
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Pro-family panel
: குடும்பநல ஆதரவுக் குழு
Pro-family policies
: குடும்பநல ஆதரவுக் க�ொள்கைகள்
Professional exchange
: நிபுணத்துவ வருகைப் பரிமாற்றம்
Profile of contestant
:	ப�ோட்டியாளர் விவரக்குறிப்பு
Profligate government
: பணத்தை விரயமாக்கும் (சீர்கெட்ட) 		
		 அரசாங்கம்
Programme Advisory Committee
: நிகழ்ச்சி ஆல�ோசனைக் குழு
Progress package
: வளர்ச்சிப் பகிர்வுத் த�ொகுப்புத் திட்டம்
Project coordinator
: திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்
Project work
:	செயல்திட்டப் பணி
Proliferation of nuclear weapons
: அணுவாயுதப் பரவல்
Prologue
: அறிமுக அங்கம் / முகவுரை
Prolonged battle
: த�ொடர் ப�ோராட்டம் / நீண்டகாலப் ப�ோர்
Pronouncement
: அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு
Propaganda
:	க�ொள்கைப் பிரசாரம் / பரப்புரை
Proper remuneration
: உரிய ஊதியம்
Prosecution witness
: அரசாங்கத் தரப்பு சாட்சி
Protectionism (Trade)
:	தன்னைப்பேணித்தனம் (வர்த்தகம்)
Protectionist policy
:	தன்னைப்பேணிக் க�ொள்கை
Protective custody (Prison)
: தீங்கினின்று பாதுகாக்கும் காவல் 		
		 (சிறைச்சாலை)
Protective tariffs
: வர்த்தகக் காப்பு வரிகள் /
		 இறக்குமதி காப்பு வரிகள்
Protracted war
:	நெடுங்காலம் நீடிக்கும் ப�ோர்
Provincial election
:	மாநிலத் தேர்தல்		
Proxy
: பதிலாள் / உரிமைபெற்ற பிரதிநிதி
Psychiatric problems
:	மனநலப் பிரச்சினைகள்
Public assemblies
:	ப�ொதுக் கூட்டங்கள்
Public Assistance Scheme
:	ப�ொது உதவித் திட்டம்
Public consultation
:	ப�ொதுமக்களைக் கலந்தால�ோசித்தல்
Public lecture
:	ப�ொதுச் ச�ொற்பொழிவு
Public life
:	ப�ொது வாழ்க்கை
Public Officer
:	ப�ொதுச்சேவை அதிகாரி
Public Order Act
:	ப�ொது ஒழுங்குச் சட்டம்
Public outcry
:	ப�ொதுமக்களின் கூக்குரல்
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Pulse : நாடித்துடிப்பு

Public restroom
:	ப�ொதுக் கழிப்பறை
Public sector
: அரசாங்கத் துறை / அரசுத் துறை
Public Service
: அரசாங்கச் சேவை / ப�ொதுச் சேவை
Public transport
:	ப�ொதுப் ப�ோக்குவரத்து
Public Transport Council
:	ப�ொதுப் ப�ோக்குவரத்து மன்றம்
Public Trust
:	ப�ொது அறக்கட்டளை
Public Warning System
:	ப�ொது எச்சரிக்கை முறை
Public work
:	ப�ொதுப்பணி
Publicity stunt
: விளம்பரத் தந்திரம்
Pugilist
:	தற்காப்புக் கலை வீரர் /
		 குத்துச்சண்டை வீரர்
Pulse
: நாடித்துடிப்பு
Punter
: பந்தயம் கட்டுபவர்
Purview
: அதிகாரவரம்பு, ப�ொறுப்பு எல்லை
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Q
QR code
: விரைவுத் தகவல் குறியீடு
Quadrangular contest
: நான்முனைப் ப�ோட்டி
Quadrilateral initiative
: நான்கு தரப்பு முயற்சி
Quadruple
: நான்கு மடங்கு
Qualitative leap
: திடீர் ஏற்றமிகு மாற்றம்
Quality certificate
:	தரச்சான்றிதழ்
Quality education
:	தரமான கல்வி
Quarantine (Health)
:	ந�ோய்ப் பரவலைத் தடுக்கத் 		
		தனிமைப்படுத்துதல் (சுகாதாரம்)
Quarantine camps
:	தனிமைப்படுத்தும் முகாம்கள்
Quarterly figures
:	காலாண்டுப் புள்ளிவிவரம்
Quarterly report
:	காலாண்டுஅறிக்கை
Quash
: கைவிடுதல் / நீக்குதல் / அடக்குதல் /
		செல்லாத தாக்குதல்
Queen's Counsel
: பிரிட்டிஷ் அரசியாரால் நியமிக்கப்பட்ட
		 சிறப்பு வழக்குரைஞர்
Quota
: ஒதுக்கீடு
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R
Race marshals
: பந்தயக் கண்காணிப்பாளர்கள்
Race-based parties
: இன ரீதியான கட்சிகள்
Racial discrimination
: இனப்பாகுபாடு
Racial equality
: இனச்சமத்துவம்
Racial harmony
: இன நல்லிணக்கம்
Racial integration
: இன ஒருங்கிணைப்பு /
		 இன ஒருமைப்பாடு
Racial tolerance
: இன சகிப்புத்தன்மை
Racist remarks
: இனவாதக் கருத்துகள்
Radiation
:	கதிரியக்கம்
Radiation suits
:	கதிரியக்கக் கவச உடைகள்
Rainforest
:	வெப்பமண்டலக் காடு
Rank and file
:	ப�ொதுநிலை ஊழியர் / படைவீரர்
Rape
: வன்புணர்ச்சி / கற்பழிப்பு
Rapid development
: அதிவிரைவு வளர்ச்சி /
		 அதிவேக மேம்பாடு
Rate of exchange
: நாணயமாற்று விகிதம்
Rate of growth
: வளர்ச்சி விகிதம்
Ratification
: உறுதிப்படுத்துதல்
Rational thinking
: அறிவுபூர்வ / அறிவார்ந்த சிந்தனை
Rays of optimism
: நம்பிக்கை ஒளிக்கீற்றுகள்
Reactor (Nuclear)
: அணு உலை
Readiness drill
: ஆயத்தநிலை / தயார்நிலைப் பயிற்சி
Reading ability
: வாசிப்புத் திறன் / படித்தல் திறன்
Real Estate
:	ச�ொத்துச் சந்தை
Realistic
: உண்மையான / எதார்த்தமான / 		
		தத்ரூபமான
Realistic expectations
: நடைமுறைக்கேற்ற எதிர்பார்ப்பு
Rear seat belts
: பின்னிருக்கை வார்
Rebate
:	கழிவு / தள்ளுபடி
Rebel-held territory (militants)
: கிளர்ச்சியாளர்கள் வசமுள்ள பகுதி 		
		 (ப�ோராளிகள்)
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Rebels
: கிளர்ச்சியாளர்கள்
Rebuilding works
:	மறுநிர்மாணப் பணிகள்
Recent comments
: அண்மைய கருத்துகள்
Recent developments
: அண்மைய நிகழ்வுகள் /
		 அண்மைய மேம்பாடுகள்
Recent discovery
: அண்மைய கண்டுபிடிப்பு
Recession
:	ப�ொருளியல் மந்தநிலை
Reckless behaviour
:	கண்மூடித்தனமான நடத்தை /
முரட்டுத்தனமான நடத்தை
Reconciliation
: சமரசம் / இணக்கம்
Reconciliation talks
: சமரசப் பேச்சுவார்த்தை /
		 அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை
Reconstruction phase
:	மறுநிர்மாணக் கட்டம் /
		மறு உருவாக்கக் கட்டம்
Reconstruction plan
:	மறுநிர்மாணத் திட்டம் /
		மறு உருவாக்கத் திட்டம்
Recount
:	மறு வாக்கெண்ணிக்கை,
		 நினைவுகூர்தல்
Recovery operation
: மீட்பு நடவடிக்கை
Recycled material
:	மறுபயனீட்டுப் ப�ொருள்
Recycling
:	மறுபயனீடு
Red alert
: உச்சக்கட்ட விழிப்புநிலை

Rear seat belts : பின்னிருக்கை வார்
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Re-employment law
:	மறுவேலைவாய்ப்புச் சட்டம்
Referee
: நடுவர் / நற்சான்றளிப்பவர்
Reference books
: மேற்கோள் நூல்கள்
Referendum
:	ப�ொது வாக்கெடுப்பு
Referral form
: பரிந்துரைப்புப் படிவம்
Reflation
:	ப�ொருளியல் மறு ஊக்குவிப்பு / 		
		ப�ொருளியல் வேகக் குறைப்பு
Reform Act
: சீர்திருத்தச் சட்டம்
Reform movement
: சீர்திருத்த இயக்கம்
Reform strategy
: சீர்திருத்த உத்தி /
		 சீர்திருத்த வழிவகை
Refresher course
: வலுவூட்டும் மறுபயிற்சி /
		கற்றதை நினைவூட்டும் பயிற்சி
Refrigerator
: குளிர்பதனப் பெட்டி
Refundable deposit
: திருப்பித் தரப்படும் வைப்புத் த�ொகை
Refused bail
: பிணை (ஜாமீன்) மறுப்பு
Regent
: ஆட்சியாளர்
Regional autonomy
: வட்டாரத் தன்னாட்சி
Regional bourses
: வட்டாரப் பங்குச் சந்தைகள்
Regional competition
: வட்டாரநிலைப் ப�ோட்டி
Regional extremist network
: வட்டாரத் தீவிரவாதக் கட்டமைப்பு
Regional headquarters
: வட்டாரத் தலைமையகம்
Regional pressure
: வட்டார நெருக்குதல் /
		 வட்டாரநிலை அழுத்தம்
Regional election
: வட்டாரத் தேர்தல்
Register of Electors
: வாக்காளர் பதிவேடு
Registered contractor
: பதிவு செய்யப்பட்ட குத்தகையாளர்
Regular exchanges
: வழக்கமான பரிமாற்றங்கள்
Rehabilitation
:	மறு வாழ்வு
Rehabilitation assistance
:	மறு வாழ்வு உதவி
Reinstatement
:	மறு நியமனம் / மீண்டும் பணியில் 		
		 அமர்த்தல் / பழைய நிலைக்குக் 		
		க�ொண்டுவருதல்
Rejuvenate
: புத்துணர்ச்சி ஊட்டுதல்
Relay swimming
: அஞ்சல் நீச்சல்
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Relevant skills
: ஏற்புடைய திறன்கள் / உகந்த திறன்கள்
Relief camps
: துயர்துடைப்பு முகாம்கள்
Relief centre
: துயர்துடைப்பு நிலையம்
Relief effort
: மீட்புப் பணி / துயர்துடைப்புப் பணி
Religious extremism
: சமயத் தீவிரவாதம்
Religious harmony
: சமய நல்லிணக்கம்
Religious leaders
: சமயத் தலைவர்கள்
Religious obligation
: சமயக் கடமை / சமயக் கடப்பாடு
Religious procession
: சமய ஊர்வலம்
Religiously motivated group
: சமய உணர்வால் தூண்டப்பட்ட குழு
Remand order
:	காவல் வைப்பு ஆணை
Remote control device
: த�ொலை இயக்கக்கருவி
Renal failure
: சிறுநீரகச் செயலிழப்பு
Rental rebate
: வாடகைத் தள்ளுபடி
Repayment plan
:	தவணைத்தொகை செலுத்தும் திட்டம்
Representative government
: பிரதிநிதித்துவ அரசாங்கம்
Reprisal
: பதிலடி
Resale levy
:	மறுவிற்பனைத் தீர்வை
Rescue operation
: மீட்பு நடவடிக்கை
Research
: ஆய்வு / ஆராய்ச்சி
Research and Development
: ஆய்வு மேம்பாட்டுப் பணி
Research institution
: ஆய்வுக் கழகம் / ஆய்வு நிலையம்
Research report
: ஆய்வறிக்கை
Researcher
: ஆய்வாளர்
Reservist
:	ப�ோர்க்காலப் படைவீரர்
Residents' Committee
: வசிப்போர் குழு / குடியிருப்பாளர் குழு
Resignation rate
: பதவிவிலகல் விகிதம் /
		 பணிவிலகல் விகிதம்
Resilience
: மீளுந்திறன் / மீள்திறன் / 			
		 மீண்டெழுந்தன்மை
Resolution
: தீர்மானம்
Resounding win
:	மாபெரும் வெற்றி
Respiratory problem
: மூச்சுத்திணறல் / மூச்சுப் பிரச்சினை
Responsible government
:	ப�ொறுப்புமிக்க அரசாங்கம்
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Responsive curriculum
Restive region
Restlessness

:
:
:

ஈடுபாடுமிக்க பாடக்கலைத்திட்டம்
அமைதியற்ற வட்டாரம்
அமைதிக் குறைவு / அமைதியின்மை

Restricted area
:	கட்டுப்பாட்டிலுள்ள வட்டாரம்
Resume negotiation
: மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை த�ொடங்குதல்
Retail sector
: சில்லறை விற்பனைத் துறை
Rethink
:	மறுய�ோசனை / மறுசிந்தனை
Retinue
: பரிவாரம்
Retirement Account (CPF)
: பணி ஓய்வுக்காலக் கணக்கு (மசேநி)
Retirement housing
: பணி ஓய்வுபெற்றோருக்கான 		
		 வீட்டுவசதி
Retrenchment
: ஆட்குறைப்பு
Retrenchment benefits
: ஆட்குறைப்பு இழப்பீட்டு 			
		 அனுகூலங்கள்
Retrenchment package
: ஆட்குறைப்பு இழப்பீட்டுத் 			
		 த�ொகுப்புத்திட்டம்
Return ticket
: இருவழிப் பயணச் சீட்டு
Reunification
:	மறு இணைப்பு
Reunification talks
:	மறு இணைப்புப் பற்றிய பேச்சு
Reunion dinner
: குடும்பத்தினர் ஒன்றுகூடும் விருந்து
Revamp
: புதுப்பித்தல்
Rhetoric
:	ச�ொல்லாட்சித்திறன் / பேச்சுத்திறன்
Rhetorical language
: அலங்கார ம�ொழிநடை /
		 நாவன்மை மிக்க ம�ொழிநடை
Rhetorical question
: பதிலை எதிர்பாரா வினா /
		மறும�ொழி இல்லாத கருத்துரை
Rheumatism
: கீல்வாதம் / மூட்டுவாதம்
Rice Genome
: அரிசி மரபணுத் த�ொகுப்பு
Right of Self Determination
: சுய நிர்ணய உரிமை /
		தானே முடிவு செய்யும் உரிமை
Right strategy
: சரியான உத்தி / ப�ொருத்தமான உத்தி
Rights violation
: உரிமை மீறல்
Right-wing candidate
: வலதுசாரி வேட்பாளர்
Right-wing extremists
: வலதுசாரித் தீவிரவாதிகள்
Rigorous scrutiny
: தீவிரச் ச�ோதனை / தீவிரக் 			
		கண்காணிப்பு / தீவிர ஆய்வு
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Ring leader
:	கலகக் கும்பல் தலைவர்
Riot police
:	கலகத் தடுப்புக் காவல்பிரிவு
Rioters
:	கலகக்காரர்கள்
Rising religiosity
: மிதமிஞ்சிய சமயப் ப�ோக்கு /
		 மேலிட்டோங்கும் சமய உணர்வு
Rising sea level
: உயரும் கடல் மட்டம்
Rival political groups
:	ப�ோட்டி அரசியல் குழுக்கள்
River basin
: ஆற்றுப் படுகை
Road cave-in
: சாலை அமிழ்வு / சாலை உட்சரிவு
Road exit
:	வெளியேறும் சாலை வழி
Roadmap for peace
: அமைதிக்கான திட்டவரைவு
Robot
: எந்திரன் / இயந்திர மனிதன்
Robust economic growth
: வலுவான ப�ொருளியல் வளர்ச்சி
Rock climbing
: பாறை ஏறுதல்
Rocket
: எறிபடை / உந்துகணை
Rough ocean
:	க�ொந்தளிப்பான பெருங்கடல்
Rough waters
:	க�ொந்தளிப்பான நீர்ப்பகுதி
Round-table conference
: வட்ட மேசை மாநாடு
Royalty
: அரசகுடும்பம் / காப்புரிமைத் த�ொகை
Rubbish chute
: குப்பைப் ப�ோக்கிடம் / குப்பைப் ப�ோக்கி
Rubble
: இடிபாடு

Robot : எந்திரன்/ இயந்திர மனிதன்
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Rule by proxy
:	மற்றவர் மூலம் ஆளுதல் /
		 பதிலாள் மூலம் ஆளுதல்
Ruling coalition
: ஆளுங்கூட்டணி
Ruling party
: ஆளுங்கட்சி
Rumbling sound
: அதிர்வொலி / இரைச்சல் ஒலி
Run amok
:	க�ொலைவெறிய�ோடு ஓடுதல்
Run-off election
:	மறுசுற்றுத் தேர்தல்
Runs (cricket)
: ஓட்டங்கள் (கிரிக்கெட்)
Runway
: விமான ஓடுபாதை
Ruthless regime
: ஈவிரக்கமற்ற ஆட்சி
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S
Sabotage
: நாச வேலை / அழிவு வேலை
Sabre-rattling
: வாய்ச்சொல் மிரட்டல் /
		 மிரட்டல் நடவடிக்கை
SAF Day
: சிங்கப்பூர் ஆயுதப்படை தினம்
Safe environment
: பாதுகாப்பான சுற்றுப்புறம் / 			
		 பாதுகாப்பான சுற்றுச்சூழல்
Safety lapse
: பாதுகாப்பில் கவனக் குறைபாடு
Safety Officer
: பாதுகாப்பு அதிகாரி
Safety precaution
: பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை
Safety precautionary measures
: பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை 		
		 நடவடிக்கைகள்
Safety requirements
: பாதுகாப்புத் தேவைகள்
Safety review
: பாதுகாப்பு மறு ஆய்வு
Safety standards
: பாதுகாப்புத் தரநிலைகள்
Safety violation
: பாதுகாப்பு விதிமீறல்
Salvation Army
: இரட்சண்ய சேனை / இரட்சண்யப் படை
Samaritans of Singapore (SOS)
: சிங்கப்பூர் அபய ஆல�ோசனைச் சங்கம்
Sanctions
:	தடை உத்தரவுகள்
Sanction
: ஒப்புதல் ஆணை / இசைவாணை / 		
		 மேலிட ஒப்புதல்
Sand quarry
:	மணல் ஆலை / மணல் அகழ்களம்
Satellite
: துணைக்கோள்
Satellite technology
: துணைக்கோளத் த�ொழில்நுட்பம்
Satellite towns
: துணை நகரங்கள்
Scaffolding
: சாரக்கட்டு
Scan
: கூர்ந்து பார்த்தல், நுண்ணாய்வு ந�ோக்கு
Scanning (Medical)
: ஊடுகதிர்ப் பரிச�ோதனை
Scanner
: வருடி நகலி / நுண்ணாய்வுக் கருவி
Scant progress
:	ச�ொற்ப முன்னேற்றம்
Scheduled weapons
: சட்ட அட்டவணையில் 			
		 குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆயுதங்கள்
Scholastic assessment test
: ஆழ்திறன் மதிப்பீட்டுச் ச�ோதனை
School admission system
:	மாணவர் சேர்க்கை முறை
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Sea level : கடல் மட்டம்

School cluster
School health service
School ranking system
Science Centre
Science Council
Science Park

:
:
:
:
:
:

பள்ளிக் குழுமம்
பள்ளிச் சுகாதார சேவை
பள்ளித் தரவரிசை முறை
அறிவியல் நிலையம்
அறிவியல் மன்றம்
அறிவியல் பூங்கா

Scientific community
: அறிவியல் சமூகம்
Scorching heat
: சுட்டெரிக்கும் வெயில்
Sea change
: மிகப் பெரிய உருமாற்றம்,
		கடலால் ஏற்படும் மாற்றம்
Sea level
:	கடல் மட்டம்
Seabed
:	கடற்படுகை
Seaborne
:	கடல்வழி
Search -and- rescue operation
:	தேடல், மீட்பு நடவடிக்கை
Seasoned politician
: பழுத்த அரசியல்வாதி
Seat sharing (election)
: இட ஒதுக்கீடு / த�ொகுதிப் பங்கீடு
Second term
: இரண்டாம் தவணை
Secondment
: இடைக்காலப் பணியிட மாற்று நியமனம்
Secretariat
:	செயலகம்
Secretary of State (USA)
:	வெளியுறவு அமைச்சர் (அமெரிக்கா)
Secretary-General
:	தலைமைச் செயலாளர்
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Sectarian war
: இனப்பூசல் / ப�ோர்
Secular
: சமயச் சார்பற்ற
Secular consideration
: சமயச் சார்பற்ற பரிசீலனை
Secularism
: சமயச் சார்பற்ற க�ோட்பாடு
Securities & Futures Act
: பங்கு, வருநிலை வர்த்தகச் சட்டம்
Securities Investors Association
: பங்கு கடன்பத்திர முதலீட்டாளர்
		 சங்கம்
Security breach
: பாதுகாப்பு விதி மீறல்
Security concerns
: பாதுகாப்புப் பற்றிய கவலை / 		
		 பாதுகாப்புப் பற்றியஅக்கறை
Security conference
: பாதுகாப்பு மாநாடு
Security Council (UN)
: பாதுகாப்பு மன்றம் (ஐநா)
Security crackdown
: பாதுகாப்புக்கான கடும்நடவடிக்கை
Security industry
: பாதுகாவல் த�ொழில்துறை
Security initiative
: பாதுகாப்புச் செயல்திட்டம் /
		 பாதுகாப்பு ஏற்பாடு
Security threat
: பாதுகாப்பு மிரட்டல்
Seed funding
: ஆரம்ப நிதியுதவி
Seeded player
:	தரவரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஆட்டக்காரர்
Seizure
: கைப்பற்றுதல் / திடீர் ந�ோய்ப் பிடிப்பு
Selection rounds
:	தேர்வுச் சுற்றுகள் / தெரிவுச் சுற்றுகள்
Self-control
: சுய கட்டுப்பாடு / தற்கட்டுப்பாடு
Self-rule
:	தன்னாட்சி
Self-employment
: சுயத�ொழில்
Self-help group
: சுய உதவிக் குழு
Self-reliance
:	தற்சார்பு
Semi-conductor
: பகுதி மின்கடத்தி
Senior Counsel
: மூத்த வழக்கறிஞர்
Senior Minister of State
: மூத்த துணையமைச்சர்
Sense of duty
:	கடமையுணர்வு
Sensitive
: கூருணர்வு / உணர்வுபூர்வ / 			
		 புண்படுத்தக்கூடிய
Sentence (law)
:	தண்டனை (சட்டம்)
Separatist faction
: பிரிவினைவாதத் தரப்பு
Separatist violence
: பிரிவினைவாத வன்செயல்
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Separatists
: பிரிவினைவாதிகள் / 			
		 பிரிவினையாளர்கள்
Service sector
:	சேவைத் துறை
Service standards
:	சேவைத் தரநிலைகள்
Severe challenges
:	கடும் சவால்கள்
Severe consequence
:	கடும் விளைவு
Severely weakened
: மிக ம�ோசமாக நலிவடைதல் /
		 மிக ம�ோசமாக பலவீனமடைதல்
Severity of charges
: குற்றச்சாட்டுகளின் கடுமை
Sewer
: பாதாளச் சாக்கடை
Sexual behaviour
: பாலியல் நடத்தை
Shared border
:	ப�ொது எல்லை
Shareware (computer)
: பகிர்வு மென்பொருள்
Shooting (Game)
: துப்பாக்கி சுடும் ப�ோட்டி (விளையாட்டு)
Shore up support
: ஆதரவு திரட்டுதல்
Short message service (SMS)
: குறுந்தகவல் சேவை
Shot put
: குண்டெறிதல் (விளையாட்டு)
Shrewd campaigning
: சாதுர்யமான பிரசாரம்
Shuttle bus
: இடைவழிப் பேருந்து
Siege
: முற்றுகை
Significant change
: குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம்
Significant proposals
: குறிப்பிடத்தக்க முன்மொழிவுகள்
Signs of violence
: வன்முறை அறிகுறிகள்
Silent march
: அமைதி ஊர்வலம்
Silver jubilee
:	வெள்ளி விழா
Simple majority
: சாதாரணப் பெரும்பான்மை
Simulated blasts
: பாவனை வெடிப்புகள்
Simultaneous explosions
: ஏகநேர வெடிப்புகள் / ஒரே நேரத்தில் 		
		 நிகழும் வெடிப்புகள்
Singapore Council of Women's
: சிங்கப்பூர் மகளிர் அமைப்புகள்
Organisations		மன்றம்
Singapore Disability Sports
: சிங்கப்பூர் உடற்குறையுடைய�ோர்
Council		 விளையாட்டு மன்றம் / மாற்றுத் 		
		 திறனாளிகள் விளையாட்டு மன்றம்
Singapore Discovery Centre
: சிங்கப்பூர் கண்டுபிடிப்பு நிலையம் /
		 சிங்கப்பூரை அறிவ�ோம் நிலையம்
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Singapore Environmental
: சிங்கப்பூர்ச் சுற்றுப்புறவியல் சாதனை
Achievement Award		 விருது
Singapore Exchange (SGX)
: சிங்கப்பூர்ப் பங்குச் சந்தை
Singapore Indian Development
: சிங்கப்பூர் இந்தியர் மேம்பாட்டுச் சங்கம்
Association (SINDA)		 (சிண்டா)
Singapore Kindness Movement (SKM) : சிங்கப்பூர்க் கனிவன்பு இயக்கம்
Singapore Management University
: சிங்கப்பூர் நிர்வாகப் பல்கலைக்கழகம்
Singapore National Employers
: சிங்கப்பூர் முதலாளிகள் தேசிய
Federation 		 சம்மேளனம்
Singapore spirit
: சிங்கப்பூர் உணர்வு
Singapore Sports School
: சிங்கப்பூர் விளையாட்டுப்
		 பயிற்சிப் பள்ளி
Single constituency
:	தனித்தொகுதி
Site supervisor
:	தள மேற்பார்வையாளர் /
		வேலையிட மேற்பார்வையாளர்
Six-party talks
: ஆறு தரப்புப் பேச்சு
Skills shortage
: திறன் பற்றாக்குறை
Sky diving
: வான்குடைசாகசம்
Sleazy character
: இழிந்த நடத்தையுள்ளவர் /
		 ஒழுக்கக் கேடர்
Sleepers (railway track)
:	தாங்குகட்டைகள் /
		 குறுக்குச் சட்டங்கள் (தண்டவாளம்)

Shooting (Game) : துப்பாக்கி சுடும் ப�ோட்டி (விளையாட்டு)
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Slim majority
: குறுகிய பெரும்பான்மை /
		ச�ொற்பப் பெரும்பான்மை
Slimming centre
: உடல் எடைக் குறைப்பு நிலையம்
Slogan
: முழக்கவரி / முழக்கவாசகம்
Slum area
:	சேரிப் பகுதி
Smart card
: பலபயன் அட்டை
Smart phone
: திறன்பேசி
Snap election
: திடீர்த் தேர்தல்
Snapshot
: சாராம்சம் / சுருக்கம், ந�ொடி நிழற்படம்
Sniffer dog
: ம�ோப்ப நாய்
Snow-skiing
: பனிச்சறுக்கு
Soccer hooligans
:	காற்பந்தாட்ட வீணர்கள் / 			
		காற்பந்தாட்டப் ப�ோக்கிரிகள்
Social evolution
: சமூகப் பரிணாம வளர்ச்சி
Social ills
: சமூகச் சீர்கேடுகள்
Social service programmes
: சமூக சேவைத் திட்டங்கள்
Social Service Training Institute
: சமூக சேவைப் பயிற்சிக் கழகம்
Social stability
: சமூக நிலைத்தன்மை
Social visit pass
: குடிநுழைவு வருகை அனுமதி
Social welfare centre
: சமூக நல நிலையம்
Social -worker- award
: சமூகப் பணியாளர் விருது
Society for the Physically Disabled
: உடற்குறையுள்ளோர் சங்கம் /
		மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்கம்
Sociology
: சமூகவியல்
Softdrink
: குளிர்பானம்
Software
:	மென்பொருள்
Software glitch
:	மென்பொருள் க�ோளாறு
Soil movement
: நில அசைவு
Solar system
: சூரிய மண்டலம்
Solar energy
: சூரிய சக்தி
Solicitor-General
: அரசாங்கத் தலைமை வழக்கறிஞர்
Solid economic policies
: வலுவான ப�ொருளியல் க�ொள்கைகள்
Solid progress
: உறுதியான முன்னேற்றம் /
		 உறுதியான வளர்ச்சி
Sow hatred
:	வெறுப்பை விதைத்தல்
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Space shuttle
: விண்கலம்
Space station
: விண்வெளி மேடை
Spam
:	வேண்டாத மின்னஞ்சல் /
		தேவையற்ற மின்னஞ்சல்
Speaker of Parliament
: நாடாளுமன்ற நாயகர்
Speakers' Corner
:	பேச்சாளர் சதுக்கம்
Special Account (CPF)
: சிறப்புக் கணக்கு (மசேநி)
Special Assembly
: சிறப்புக் கூட்டம்
Special court
: சிறப்பு நீதிமன்றம் / தனி நீதிமன்றம்
Special privilege
: சிறப்புச் சலுகை / தனிச்சலுகை
Special squad
: சிறப்புப் படை / தனிப்படை
Specially designed
: சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட
Specific reprisal
: குறிப்பிட்ட பழிவாங்கும் நடவடிக்கை
Speed warning device
:	வேக எச்சரிக்கைக் கருவி
Spin bowler (Cricket)
: சுழற்பந்து வீச்சாளர் (கிரிக்கெட்)
Spinal column
: முதுகுத் தண்டு / தண்டு வடம்
Spiritual leader
: ஆன்மீகத் தலைவர்
Spiritual tour
: ஆன்மீகச் சுற்றுலா
Spleen
:	மண்ணீரல், சினம் / வெறுப்பு
Sponsors of terrorism
: பயங்கரவாதத்திற்கு 			
		 ஆதரவளிப்பவர்கள்
Sporadic violence
: அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக 		
		 அவ்வப்போது மூளும் வன்செயல்

Solar system : சூரிய மண்டலம்
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Sports excellence programme
: விளையாட்டுத்துறை உன்னதத் 		
		 திட்டம்
Sports facility
: விளையாட்டு இடவசதி
Sports hub
: விளையாட்டு நடுவம்
Sprawling archipelago
: பரந்து விரிந்த தீவுக்கூட்டம்
Spy satellite
:	வேவு பார்க்கும் செயற்கைக்கோள்
Spying scheme
:	வேவு பார்க்கும் திட்டம்
Squash
: சுவர்ப்பந்து
Stability pact
: நிலைத்தன்மைக்கான உடன்பாடு
Stable production
: நிலையான உற்பத்தி
Stagflation
:	தேக்கமுற்ற பணவீக்கம்
Stagnant economy
:	தேக்கமடைந்த ப�ொருளியல்
Stagnant industry
:	தேக்கமடைந்த த�ொழில்துறை
Stalled negotiation
:	தடைப்பட்ட பேச்சு /
		 முட்டுப்பட்டுள்ள பேச்சு
Stampede
:	நெருக்கியடித்து ஓடுதல் / 			
		 முண்டியடித்து ஓடுதல்
Standard of living
: வாழ்க்கைத் தரம்
Standby credit
: அவசரத் தேவைக்கு உதவும் கடன்
Standing Order
: நிலையாணை
Start anew
: புதிய த�ொடக்கம்
State Assembly
:	மாநிலச் சட்டமன்றம்
State funeral
: அரசாங்க மரியாதையுடன் நடைபெறும்
		 இறுதிச் சடங்கு
State of alert
: விழிப்புநிலை
State of emergency
:	நெருக்கடி நிலை / அவசரகால நிலை
State-of-the-art
: அதிநவீன
State election
:	மாநிலத் தேர்தல்
Statement
: அறிக்கை
Statement to police
: விசாரணை வாக்குமூலம்
Statistics
: புள்ளி விவரங்கள்
Superpowers
: வல்லரசு நாடுகள்
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T
Tainted food
: பாழ்பட்ட உணவு /
		கெட்டுப்போன உணவு
Take a break
: ஓய்வெடு
Tanker (oil)
: எண்ணெய்க் கப்பல்
Task
: பணி
Task force
: பணிக்குழு
Tax break
: வரிக்குறைப்பு
Tax benefits
: வரிச்சலுகை
Tax cut bill
: வரிக்குறைப்பு மச�ோதா / வரிக்குறைப்பு
		 சட்ட வரைவு
Tax evasion
: வரி ஏய்ப்பு
Tax exemption
: வரி விலக்கு
Tax incentives
: வரி ஊக்குவிப்பு
Tax rebate
: வரித் தள்ளுபடி / வரிக் கழிவு
Tax reliefs
: வரி நிவாரணங்கள்
Taxiway (airport)
: இணைப்புப் பாதை (விமானநிலையம்)
Teaching strategies
:	கற்பித்தல் உத்திகள்
Team spirit
: குழுவுணர்வு
Technical glitch
: த�ொழில்நுட்பக் க�ோளாறு
Technical support
: த�ொழில்நுட்ப ஆதரவு
Technique
: உத்தி / வழிமுறை
Technocrat
: த�ொழில்நுட்ப வல்லுநர்
Technology sanctions
: த�ொழில்நுட்பத் தடைகள்
Technopreneur
: த�ொழில்நுட்பத் த�ொழில்முனைவர்
Teenage pregnancy
: பதின்ம வயதில் கருவுறுதல் /
		 பதின்ம வயது மகப்பேறு
Teenager
Telecom exchange
Telematch
Telephone booth
Telepoll voting
Teletext

: பதின்ம வயதினர் / பதின்பருவத்தினர்
: த�ொலைத்தொடர்பு இணைப்பகம்
:	கேளிக்கை விளையாட்டு
: த�ொலைபேசிக் கூடம்
: த�ொலைபேசி மூலம் வாக்களிப்பு
: த�ொலை வாசகம்
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Temporary ban
:	தற்காலிகத் தடை
Tender
: ஏலக் குத்தகை
Terrace house
: வரிசைத் தரைவீடு
Territorial integrity
: பிரதேச முழுமை /
		 பிரதேசம் கூறுபடாநிலை
Territorial rights
: பிரதேச உரிமை / மண்டல உரிமை
Territory
: பிரதேசம் / ஆட்சி எல்லை / மண்டல 		
		 ஆட்சிப் பரப்பு
Terror cell
: பயங்கரவாதப் பிரிவு
Terrorism
: பயங்கரவாதம்
Terrorist
: பயங்கரவாதி
Terrorist network
: பயங்கரவாதிகளின் கட்டமைப்பு
Terrorist hideout
: பயங்கரவாதிகளின் மறைவிடம்
Tertiary institutions
: உயர்கல்வி நிலையங்கள்
Testify
: சாட்சியமளித்தல்
Testimony
: சாட்சியம் / சான்று / வாக்குமூலம்
Testimony before death
:	மரண வாக்குமூலம்
Test-tube baby
:	ச�ோதனைக் குழாய்க் குழந்தை
Tetanus
: இசிவு ந�ோய்
Thanksgiving Day
: நன்றி நவிலும் நாள்

Terrace house : வரிசைத் தரைவீடு
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Thawing of relations
:	கனிவுறும் உறவுகள் /
		 சீர்பெறும் உறவுகள்
Theme park
:	கருப்பொருள் சார்ந்த கேளிக்கைப் 		
		 பூங்கா
Thermal scanner
: உடல்வெப்பச் ச�ோதனைக் கருவி
Third front
: மூன்றாவது அணி
Third alternative
: மூன்றாவது மாற்றணி
Thorough investigation
: தீவிர விசாரணை
Three dimension
: முப்பரிமாணம்
Three -dimensional map
: முப்பரிமாண வரைபடம்
Three-cornered fight
: மும்முனைப் ப�ோட்டி
Thrill of joy
: ஆனந்தச் சிலிர்ப்பு
Thrilling display
: சிலிர்ப்பூட்டும் காட்சி /
		 சிலிர்க்கவைக்கும் காட்சி
Throne
: அரியணை / சிம்மாசனம் /
		 ஆட்சி பீடம்
Through the grapevine
: அரசல் புரசலாகக் கேள்விப்படுதல் /
		 சூசகமாகக் கேள்விப்படுதல்
Ties at low ebb
: நலிவுற்ற உறவு
Timber
:	வெட்டுமரம் / மரத்துண்டு
Time bomb
: குறித்த நேரத்தில் வெடிக்கும் குண்டு,
		பெரும்பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய 		
		செயல் / 	பெரும்பாதிப்பை 			
		 ஏற்படுத்தக்கூடிய மனிதர்
Timeframe
:	கால வரையறை
Tissue engineering
: திசுப் ப�ொறியியல்
Tissues (body)
: திசுக்கள் (உடல்)
Title deed
: உடைமைப் பத்திரம் /			
		 உடைமை ஆவணம்
To exhaust
: முழுமையாகப் பயன்படுத்துதல் /
		 முற்றிலும் தீர்த்தல்
Top brass
: 	தலைமை முதன்மை அதிகாரிகள்
Top priority
:	தலையாய முன்னுரிமை
Top-level
: உயர்நிலை
Tornado
: சூறாவளி / சுழல் காற்று
Torrential rain
:	பெருமழை
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Total Defence
: முழுமைத் தற்காப்பு
Touch screen
: த�ொடுதிரை
Tourism Board
: பயணத்துறைக் கழகம்
Town Council
: நகர மன்றம்
Town renewal programme
: நகரப் புதுப்பிப்புத் திட்டம்
Trade barrier
: வர்த்தகத் தடை
Trade Consultant
: வர்த்தக ஆல�ோசகர்
Trade Development Board
: வர்த்தக வளர்ச்சிக் கழகம்
Trade fair
: வர்த்தகக் கண்காட்சி
Trade imbalance
: வர்த்தகச் சமச்சீரின்மை
Trade qualification
: த�ொழில்திறன் தகுதி
Trade quotas
: வர்த்தக ஒதுக்கீடு
Trademark
: வர்த்தக அடையாளம்
Traditional arts
: பாரம்பரியக் கலைகள் /
		மரபார்ந்த கலைகள்
Traditional values
: பாரம்பரிய விழுமியங்கள் / மரபார்ந்த 		
		 விழுமியங்கள் / பாரம்பரியப் பண்பு 		
		 நலன்கள் / மரபார்ந்த பண்புநலன்கள்
Tragic end
: துயரமான முடிவு / அவல முடிவு
Tragic incident
: துயரச் சம்பவம் / வருந்தத்தக்க நிகழ்வு
Train track pile
: ரயில் தட அடித்தூண்
Trained contractor
: பயிற்சிபெற்ற குத்தகையாளர்
		 பயிற்சிபெற்ற ஒப்பந்ததாரர்
Training centre
: பயிற்சி நிலையம்
Training cycle (National Service)
: பயிற்சிக் காலம் (தேசிய சேவை)
Training method
: பயிற்சி முறை
Traitor
: துர�ோகி
Trans border threats
: எல்லை தாண்டிய மிரட்டல்கள்
Transfer of sovereignty
: அரசுரிமை மாற்றம் /
		 இறையாண்மை மாற்றம்
Transit passenger
: இடைமாற்றுப் பயணி
Transitory Governing Council
: இடைக்கால ஆட்சி மன்றம்
Trans-national crimes
: எல்லை தாண்டிய குற்றங்கள்
Transport hassle
:	ப�ோக்குவரத்து இடையூறு
Transport operators
:	ப�ோக்குவரத்து நிறுவனங்கள்
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Transport subsidy
:	ப�ோக்குவரத்து நிதியுதவி
Travel fair
: பயணக் கண்காட்சி
Travel restrictions
: பயணக் கட்டுப்பாடுகள்
Travel warning
: பயணம் பற்றிய எச்சரிக்கை
Treason
: நாட்டு நிந்தனை / தேச துர�ோகம்
Treasure hunt
: புதையல் வேட்டை
Treasury
:	கருவூலம்
Treated water
: தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட நீர் /
		 சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர்
Treaty of Amity and Cooperation
: நட்புறவு ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தம்
Tremendous
:	பேரளவிலான / மகத்தான / 			
		 பிரமாண்டமான
Trespass
: அத்துமீறி நுழைவது
Trial adjourned
: வழக்கு ஒத்திவைப்பு
Triangle
: முக்கோணம்
Triathlon
: மூவகைப் ப�ோட்டி
Tribal region
: பழங்குடி வட்டாரம்
Trilateral partnership
: முத்தரப்புப் பங்காளித்துவம்
Tripartite partners
: முத்தரப்புப் பங்காளிகள்
Tripartite task force
: முத்தரப்புப் பணிக் குழு
Triple jump
:	தாவிக்குதித்துத் தாண்டுதல்
Tropical countries
:	வெப்பமண்டல நாடுகள்
Trouble shooter
: பிரச்சினை தீர்ப்பவர் /
		 சிக்கலைத் தீர்ப்பவர்
Truce / ceasefire
: சண்டைநிறுத்தம் /
		தற்காலிகப் ப�ோர் நிறுத்தம்
Trust fund
:	ப�ொறுப்பு நிதி / அறக்கட்டளை நிதி
Trustee
: அறங்காவலர்
Tumultuous period
: குழப்பமான காலக்கட்டம்
Turbulent politics
:	க�ொந்தளிப்பான அரசியல் சூழல்
Turning point
: திருப்புமுனை
TV ratings system
: த�ொலைக்காட்சி ரசிகர் 			
		 எண்ணிக்கைக் குறியீடு
Twists and turns
: திருப்பங்கள்
Two-thirds majority
: மூன்றில் இரண்டு பங்கு 			
		பெரும்பான்மை
Two-tier family
: இரண்டு தலைமுறைக் குடும்பம்
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U
Ultra nationalist
: தீவிர தேசியவாதி /
		 தீவிர நாட்டுப் பற்றாளர்
Umbilical cord
: த�ொப்புள் க�ொடி
UMNO (United Malays National
: அம்னோ கட்சி– (ஐக்கிய மலாய்க்காரர்
Organisation)		தேசிய அமைப்பு)
Unanimous
: ஒருமனதான / ஏகமனதான / ஒருமித்த
Unauthorised entry/access
: அனுமதியின்றி நுழைதல் /
		 அத்துமீறி நுழைதல்
Unauthorised training
: அனுமதியில்லாப் பயிற்சி / 			
		 அனுமதிபெறாப் பயிற்சி
Unconventional style
: வழக்கத்துக்கு மாறான முறை / 		
		மரபுமீறிய முறை
UNCTAD (United Nations Conference
: ஐக்கிய நாடுகளின் வர்த்தக வளர்ச்சி
on Trade and Development)		மாநாடு
Under - developed
: வளர்ச்சி குன்றிய
Underground
: நிலத்தடி / பாதாளம்
Underground activities
:	மறைமுக நடவடிக்கைகள் /
		 இரகசிய நடவடிக்கைகள்
Underground nuclear test
: நிலத்தடி அணுவெடிச் ச�ோதனை
Underlying problem
: உள்ளார்ந்த பிரச்சினை / 			
		 அடிப்படையான பிரச்சினை
Undermining
: கீழறுப்பு / வலுவிழக்கச் செய்தல்
Underworld figures
:	மறைமுகக் குற்றச்செயல் பேர்வழிகள் /
		மறைமுகக் குற்றச்செயல் கேடிகள்
Undivided support
: முழுமையான ஆதரவு
Unearth
:	த�ோண்டியெடுத்தல் /			
		வெளிக்கொணர்தல்
Unemployment
:	வேலையின்மை
Unequivocal
: தெள்ளத்தெளிவான / ஐயமற்ற
UNESCO (United Nations
: ஐக்கிய நாட்டுக் கல்வி, அறிவியல்,
Education, Science and Cultural 		கலாசார நிறுவனம்
Organisation)			
Unethical tactics
:	நெறியற்ற உத்திகள் / நெறி தவறிய 		
		செயல்முறைகள்
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Underground : நிலத்தடி / பாதாளம்

Uneven bars (gymnastics)
: சமநிலையற்ற சட்டங்கள் 			
		 (சீருடற்பயிற்சி)
Unexpected sights
: எதிர்பாராக் காட்சிகள்
Unforgettable experience
:	மறக்கமுடியாத அனுபவம்
Unfounded allegations
: ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகள்
Unglamorous jobs
: விரும்பப்படாத வேலைகள் / 		
		மனங்கவரா வேலைகள் /
		 ஈர்ப்புக் குறைந்த வேலைகள்
UNICEF (United Nations
: ஐக்கிய நாட்டுக் குழந்தைகள் நிதி / 		
Children's Fund)		 ஐக்கிய நாட்டுக் குழந்தைகள்
		 நிதியம்
Unilateral attack
: ஒருதலைப்பட்சமான தாக்குதல் / 		
		தன்னிச்சையான தாக்குதல்
Unilateral ceasefire
: ஒருதரப்புப் ப�ோர் நிறுத்தம் /
		தன்னிச்சையான சண்டைநிறுத்தம்
Unilateral claim
: ஒருதரப்புக் க�ோரிக்கை
Unique approach
:	தனித்தன்மை வாய்ந்த அணுகுமுறை
Unique identity
:	தனித்தன்மை வாய்ந்த அடையாளம்
Unique political climate
:	தனித்தன்மை வாய்ந்த அரசியல் சூழல்
Unit
: பிரிவு / குழு / அலகு
Unit trust
: பங்கு முதலீட்டுப் ப�ொறுப்பு நிறுவனம்
United Front
: ஐக்கிய முன்னணி
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United Nations
: ஐக்கிய நாட்டு நிறுவனம் /
		 உலக நிறுவனம்
United progressive alliance
: ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி
Unity government
: ஐக்கிய அரசாங்கம்
Universe
: பிரபஞ்சம்
Unlicensed moneylenders
: உரிமம் பெறாமல் கடன்கொடுப்போர்
Unmanned plane
: ஆளில்லா விமானம் /
		தானியங்கி விமானம்
Unnecessary stress
:	தேவையற்ற மனவுளைச்சல்
Unopposed (returned in an election)
:	ப�ோட்டியின்றி / எதிர்ப்பின்றி
		 (தேர்தலில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுதல்)
Unprecedented crisis
: முன்னெப்போதும் ஏற்படாத நெருக்கடி
Unprecedented global catastrophe
: முன்னெப்போதும் ஏற்படாத உலகப் 		
		பேரிடர்
Unrealistic goal
: நடைமுறைக்கு ஒவ்வாத இலக்கு
Untenable
: நிலைநிறுத்த இயலாத
Unwanted pregnancy
:	வேண்டாத கர்ப்பம்
Urban management
: நகர்ப்புற நிர்வாகம்
Urban Redevelopment Authority
: நகர சீரமைப்பு ஆணையம்
Urgent attention
: உடனடிக் கவனத்திற்குரிய / 		
		 விரைவாகக் கவனிக்க வேண்டிய
Urinary bladder
: சிறுநீர்ப்பை
US Federal Reserve
: அமெரிக்க மத்திய வங்கி
Uterus
:	கருப்பை
Utility rebate
: பயனீட்டுக் கட்டணத் தள்ளுபடி /
		 பயனீட்டுக் கட்டணக் கழிவு
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V
Vacant place
:	காலியிடம் / வெற்றிடம்
Vaccine
:	ந�ோய்த் தடுப்பு மருந்து
Valid concern
: நியாயமான கவலை /
		 உண்மையான அக்கறை
Valuable feedback
: பயனுள்ள கருத்து
Value added
: கூடுதல் பெறுமானம் /
		 கூடுதல் 	மதிப்புக்கொண்ட
Value for money
: விலைக்குத் தகுந்த பயன் /
		 விலைக்குத் தகுந்த மதிப்பு
Values and priorities
: விழுமியங்களும் முன்னுரிமைகளும்
Vandalise
: நாசப்படுத்துதல்
Variable Payment System
:	மாறுவிகிதச் சம்பள முறை
Various perks
: பல்வேறு சலுகைகள்
Vault
:	பெட்டகம்
Velodrome
:	சைக்கிள�ோட்ட அரங்கு / 			
		 மிதிவண்டிய�ோட்ட அரங்கு
Vendetta
: வன்பகை / பழிவாங்குதல்
Venerable
: வணக்கத்துக்குரிய / தகைசால் / 		
		மதிப்புமிக்க
Venus planet
:	வெள்ளிக் க�ோள்
Verbal message
: வாய்மொழிச் செய்தி
Veteran leader
: முதுபெரும் தலைவர்
Veteran politician
: முதுபெரும் அரசியல்வாதி
Veteran (armed forces)
: படைத்துறை முதுவர்
Veto
: ரத்து அதிகாரம்
Viable alternative
: சாத்தியமான மாற்றுத் திட்டம்
Vicious attack
:	க�ொடூரமான தாக்குதல்
Vicious cycle
: மீளமுடியாத சுழற்சி /
		 பிறருக்குத் தீங்கு விளைவிக்கும் சுழல்
Victim
: பாதிக்கப்பட்டவர் / பலியானவர்
Victory declaration
:	வெற்றிப் பிரகடனம் / வெற்றி அறிவிப்பு
Victory parade
:	வெற்றி ஊர்வலம்
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Void deck : வெற்றுத்தளம் / கீழ்த்தளம்

Video
: வீடிய�ோ / காணொளி
Video classification
: வீடிய�ோ படத் தரவகைப்பாடு / 		
		காணொளிப் படத் தரவகைப்பாடு
Video Compact Disc (VCD)
: வீடிய�ோ பட வட்டு / ஒளிவட்டு
Video post-production
: ஒளிப்பதிவுக்குப் பிந்திய த�ொகுப்பு
Viewers' choice
: ரசிகர்களின் தெரிவு
Vigorous criticism
:	கடும் குறைகூறல் / கடும் விமர்சனம்
Village health workers
: கிராமப்புறச் சுகாதார ஊழியர்கள்
Vindictive action
: பழிவாங்கும் செயல்
Violation of agreement
: ஒப்பந்த மீறல்
Violent reaction
: வன்மையான எதிர்செயல் /			
		 வன்மையான எதிர்வினை
Viral
: அதிவிரைவுப் பரவல் (தகவல் 		
		 த�ொழில்நுட்பம்), நச்சுக் கிருமியால் 		
		 ஏற்படும் ந�ோய்
Virology laboratory
: கிருமி ஆய்வுக் கூடம்
Virus
: கிருமி / நச்சுக்கிருமி
Vision statement
: த�ொலைந�ோக்கு வாசகம் /
		 இலட்சிய வாசகம்
Visual art
:	காட்சிக் கலை
Vital issue
: முக்கியப் பிரச்சினை
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Vital role
Vital shipping channel

:
:

முக்கியப் பங்கு
முக்கியக் கடல்வழிப் பாதை

Vital statistics
: முக்கியப் புள்ளி விவரங்கள்
Vocational training
: த�ொழில்சார் பயிற்சி /
		 த�ொழில்முறைப் பயிற்சி
Voice mail
: குரல் அஞ்சல்
Void deck
:	வெற்றுத்தளம் / கீழ்த்தளம்
Volatile situation
:	க�ொந்தளிப்பான நிலவரம்
Volcano eruption
: எரிமலை வெடிப்பு
Voluntary Retirement Scheme
: விருப்ப ஓய்வுத் திட்டம்
Voluntary Welfare
: த�ொண்டூழியச் சமூகநல அமைப்பு
Organisation (VWO)			
Volunteerism
: த�ொண்டூழியம்
Vote counting machine
: வாக்கு எண்ணும் இயந்திரம்
Voucher
: பற்றுச்சீட்டு
Vulnerable
: எளிதில் பாதிக்கப்படும் நிலை
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W
Wafer fabrication
:	கணினி மென்தகடுத் தயாரிப்பு
Wage cut
: சம்பளக் குறைப்பு
Wage flexibility
: நீக்குப்போக்கான சம்பள முறை
Wage freeze
: சம்பள உயர்வு முடக்கம்
Wage guidelines
: சம்பள வழிகாட்டி முறைகள்
Wage restraint
: சம்பளக் கட்டுப்பாடு
Wage restructuring
: சம்பளச் சீரமைப்பு
Waiver of bills
:	கட்டண விலக்கு
Walk a-jog
: நடைய�ோட்டம்
Walkathon
:	பெருநடை
Walking aid
: நடை உபகரணம் /
		 நடக்க உதவும் துணைக் கருவி
Walkout
:	வெளிநடப்பு
War games
:	ப�ோர்ப் பயிற்சிகள் /
		ப�ோர் பாவனை விளையாட்டுகள்
War mongers
:	ப�ோரைத் தூண்டுவ�ோர்
War on Corruption
: ஊழல் எதிர்ப்புப் ப�ோராட்டம்
War shrine
:	ப�ோர் நினைவாலயம்
War strategies
:	ப�ோர் உத்திகள்
Warehouse
: கிடங்கு
Warm community ties
:	கனிவான சமூக உறவுகள்
Warm-hearted
:	கனிவான / அன்புள்ள
Warming ties
: மேம்பட்டுவரும் உறவு
Warm-up exercise
: ஆயத்தப் பயிற்சி
Warning signs
: எச்சரிக்கை அறிகுறி / எச்சரிக்கை 		
		 அறிவிப்புக் குறியீடுகள்
Warrant of arrest
: கைதாணை / கைது உத்தரவு / 		
		 பிடியாணை
Wartime occupation
:	ப�ோர்க்கால ஆக்கிரமிப்பு
Waste disposal
:	கழிவை அப்புறப்படுத்தல்
Waste management
:	கழிவை நிர்வகித்தல்
Waste water treatment
:	கழிவுநீர்ச் சுத்திகரிப்பு
Watchdog agency
:	கண்காணிப்பு அமைப்பு
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Water conservation
:	தண்ணீர்ச் சேமிப்பு
Water consumption
:	தண்ணீர்ப் பயன்பாடு
Water efficient home programme
: இல்லங்களில் நீரைச் சிக்கனமாகப் 		
		 பயன்படுத்தும் திட்டம்
Water polo
: நீர்ப்பந்து
Water saving device
: நீர்ச் சேமிப்புக் கருவி
Water ski
: நீர்ச்சறுக்கு
Water sources
: நீர்வள ஆதாரங்கள்
Water treatment plant
: நீர்ச் சுத்திகரிப்பு ஆலை
Weak coalition government
: வலுவற்ற கூட்டணி அரசாங்கம்
Wealth management hub
:	ச�ொத்து நிர்வாக மையம் /
		ச�ொத்து நிர்வாக நடுவம்
Weapons cache
: ஆயுத மறைவிடம் / ஆயுதப் பதுக்கிடம்
Weapons inspection
: ஆயுதச் ச�ோதனை
Wear and tear
:	தேய்மானமும் சேதாரமும்
Weather forecast
: வானிலை முன்னுரைப்பு
Web addict
: இணையப் பித்தர்
Web page
: இணையப்பக்கம்
Web portal
: இணைய வாசல்
Webcast
: இணைய ஒளிபரப்பு
Weblog (blog)
: வலைக்குறிப்பு / வலைப்பூ
Website
: இணையத்தளம்
Weightlifting
: எடைதூக்குதல் / பளுதூக்குதல்
Well-educated workforce
:	கற்றறிந்த ஊழியரணி
Wellness and health
: நல்வாழ்வும் உடல்நலமும்
Wet market
: ஈரச்சந்தை
Wharf
: அணைகரை /
		 துறைமுகச் சரக்குத்தளம்
Wheel clamp
: வாகனச் சக்கரப் பூட்டு
Wheelchair
: சக்கர நாற்காலி
Whilst stocks last
: இருப்பு இருக்கும் வரை
White collarworker
: அலுவலக ஊழியர்
White House
:	வெள்ளை மாளிகை
Widening income gap
: விரிவடையும் வருமான இடைவெளி
Wide-ranging dialogue
: பல அம்சக் கலந்துரையாடல்
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Wheelchair : சக்கர நாற்காலி

Wide-ranging issues
: பல்வேறு பிரச்சினைகள்
Widespread fraud
: பரவலாக நிகழும் ம�ோசடி
Widespread havoc
: பரவலாக நிகழும் அழிவு /
		 பரவலாக நிகழும் அட்டூழியம்
Widespread problems
: பரவலாக நிகழும் பிரச்சினைகள்
Wildlife
: வனவிலங்குகள்
Win-win relationship
: அனைவருக்கும் நன்மையளிக்கும் 		
		 உறவு / இருதரப்புக்கும் 			
		 நன்மையளிக்கும் உறவு
Wireless Application Protocol (WAP)
:	கம்பியில்லா இணையத் த�ொடர்பு 		
		 முறை
Wireless Broadband Network
:	கம்பியில்லா விரிவலைக் கட்டமைப்பு
Women Network Council
:	மகளிர் த�ொடர்பிணைப்பு மன்றம்
Woodpecker
:	மரங்கொத்திப் பறவை
Work appraisal
:	வேலைத்திறன் மதிப்பீடு
Work ethics
:	வேலை நெறிமுறைகள்
Work Permit
:	வேலை அனுமதிச்சீட்டு
Workers' rights
: த�ொழிலாளர் உரிமை
Workers' strike
: த�ொழிலாளர் வேலை நிறுத்தம்
Workfare
:	வேலைநலன்
Workforce Development Agency
: ஊழியரணி மேம்பாட்டு அமைப்பு
Working committee
:	செயற்குழு
114

ச�ொல்வளக் கையேடு

Work-life balance
:	வேலை வாழ்க்கைச் சமநிலை
Workplan
:	வேலைத் திட்டம்
Workshop
: பயிலரங்கு / பட்டறை
World Convention
: உலக மாநாடு
World Court
: உலக நீதிமன்றம்
World Cup
: உலகக் கிண்ணம்
World Cup qualifying round
: உலகக் கிண்ணத் தகுதிச் சுற்று
World Food Programme
: உலக உணவு உதவித் திட்டம்
World Health Organisation
: உலகச் சுகாதார நிறுவனம்
World Heritage Site
: உலக மரபுடைமைத் தலம்
World record
: உலகச் சாதனை
World Trade Centre
: உலக வர்த்தக நிலையம் /
		 உலக வர்த்தக மையம்
World Trade Organisation
: உலக வர்த்தக நிறுவனம்
Worldwide ban
: உலகளாவிய தடை
Worldwide project
: உலகளாவிய திட்டம்
Wreckage
: சிதைவுகள்
Wrestling
:	மற்போர்
Writ
: நீதிமன்ற ஆணை
Writ of Election
:	தேர்தல் நாள் அறிவிப்பு
WWW (World Wide Web)
: உலக விரிவலை
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Xylophone : அதிர்விசைக் கருவி / மரத்தாலான அதிர்விசைக் கருவி

X
X-ray
: ஊடுகதிர்
Xenophobia
:	வெளிநாட்டவர் மீதான கடும்வெறுப்பு
Xylophone
: அதிர்விசைக் கருவி / மரத்தாலான 		
		 அதிர்விசைக் கருவி
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Y
Year book
: ஆண்டு நூல்
Year of Assessment
:	மதிப்பீட்டு ஆண்டு (வரி, செயல்திறன்)
Year-end examination
: ஆண்டிறுதித் தேர்வு
Yellow alert (Health)
:	மஞ்சள் வண்ண விழிப்புநிலை 		
		 (சுகாதாரம்)
Youth Day
: இளையர் தினம்
Youth Flying Club
: இளம் விமானிகள் சங்கம்
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Zebra crossing : பாதசாரிகள் கடப்பதற்கான வரிக் க�ோட்டுப்பாதை

Z
Zoo
: விலங்குத் த�ோட்டம்
Zebra crossing
: பாதசாரிகள் கடப்பதற்கான 		
		 வரிக்கோட்டுப் பாதை
Zero defect
: குற்றங்குறையில்லா
zero emission
:	கரியமிலவாயு அற்ற
Zero tolerance
: முற்றிலும் ப�ொறுத்துக்கொள்ள 		
		 இயலாத
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COMPILATION OF NAMES OF
GOVERNMENT
GOVERNMENTORGANISATIONSS
ORGANISATIONS
அர�ொஙை அகைப்புைள் �ொர்ந்த
செேரத் ச்தொகுப்பு
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ATTORNEY-GENERAL'S CHAMBERS / அரசாங்கத் தலைமைச் சட்ட அலுவலகம்

Attorney-General

: அரசாங்கத் தலைமைச் சட்ட அதிகாரி

Solicitor- General

: அரசாங்கத் தலைமை வழக்குரைஞர்

Deputy Solicitor-General
: அரசாங்கத் துணைத் தலைமை 		
		 வழக்குரைஞர்
Special Consultant

: சிறப்பு மதியுரைஞர் / ஆல�ோசகர்

Quality Services Manager

:	தரச் சேவை மேலாளர்

AUDITOR-GENERAL'S OFFICE / அரசாங்கத் தலைமைக் கணக்காய்வாளர் அலுவலகம்

Auditor-General
: அரசாங்கத் தலைமைக்
		கணக்காய்வாளர் / கணக்குத் 		
		தணிக்கையாளர்
Deputy Auditor-General
: அரசாங்கத் துணைத் தலைமைக் 		
		கணக்காய்வாளர் / கணக்குத் 		
		தணிக்கையாளர்
Assistant Auditor-General
: அரசாங்க உதவித் தலைமைக் 		
		கணக்காய்வாளர் / கணக்குத் 		
		தணிக்கையாளர்
Quality Service Manager

:	தரச் சேவை மேலாளர்

Public Relations Officer

:	மக்கள் த�ொடர்பு அதிகாரி

Group Director (Govt Audit)
: குழும இயக்குநர்
		 (அரசாங்கக் கணக்காய்வுப் பிரிவு)
Group Director (SBAD 1)

: குழும இயக்குநர்

Group Director (Performance & IT)
: குழும இயக்குநர் (செயல்திறன், தகவல்
		 த�ொழில்நுட்பம்)
THE CABINET / அமைச்சரவை

Prime Minister

: பிரதமர்

Deputy Prime Minister and
: துணைப்பிரதமர், தேசியப் பாதுகாப்பு
Coordinating Minister for National 		 ஒருங்கிணைப்பு அமைச்சர்
Security 						
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Deputy Prime Minister and
: துணைப்பிரதமர், ப�ொருளியல், சமுதாயக்
Coordinating Minister for Economic 		க�ொள்கைகள் ஒருங்கிணைப்பு அமைச்சர்
and Social Policies
Coordinating Minister for Infrastructure : உள்கட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்பு
and Minister for Transport		 அமைச்சர், ப�ோக்குவரத்து அமைச்சர்
Minister for Trade and Industry (Trade) : வர்த்தக, த�ொழில்துறை அமைச்சர் 		
		 (வர்த்தகம்)
Minister for Trade and Industry
: வர்த்தக, த�ொழில்துறை அமைச்சர்
(Industry)		 (த�ொழில்துறை)			
Minister for Manpower

:	மனிதவள அமைச்சர்

Minister for Communications and
:
Information, Minister-in-charge 		
of Muslim Affairs and Minister-in-		
charge of Cyber Security		

த�ொடர்பு, தகவல் அமைச்சர், முஸ்லிம்
விவகாரங்களுக்கான அமைச்சர்,
இணையப் பாதுகாப்பு அமைச்சர்
					

Minister for Defence

:	தற்காப்பு அமைச்சர்

Minister for Foreign Affairs

:	வெளியுறவு அமைச்சர்

Minister for Home Affairs and Minister : உள்துறை அமைச்சர், சட்ட அமைச்சர்
for Law		
Minister for Health

: சுகாதார அமைச்சர்

Minister for Finance

: நிதி அமைச்சர்

Second Minister for Finance

: இரண்டாம் நிதி அமைச்சர்

Minister for Culture, Community and
:	கலாசார, சமூக, இளையர்துறை
Youth		 அமைச்சர்
Minister, Prime Minister’s Office

: அமைச்சர், பிரதமர் அலுவலகம்

Minister for Social and Family
: சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சர்
Development		
Minister for National Development

:	தேசிய வளர்ச்சி அமைச்சர்

Minister for Environment and Water
: சுற்றுப்புற, நீர்வள அமைச்சர்
Resources 		
Minister for Education (Schools) and
Second Minister for Transport

:	கல்வி அமைச்சர் (பள்ளிகள்), இரண்டாம்
	ப�ோக்குவரத்து அமைச்சர்

Minister for Education (Higher
:	கல்வி அமைச்சர் (உயர்கல்வி, திறன்கள்),
Education and Skills) and Second 		 இரண்டாம் தற்காப்பு அமைச்சர்
Minister for Defence				
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ISTANA / இஸ்தானா (அதிபர் அலுவலகம்)

President of the Republic of
: சிங்கப்பூர்க் குடியரசு அதிபர்
Singapore		
Principal Private Secretary to the
: அதிபரின் முதன்மை அந்தரங்கச்
President		 செயலாளர்
Assistant Principal Private Secretary
: அதிபரின் உதவி முதன்மை அந்தரங்கச்
to the President (Operations)		செயலாளர் (செயல்பாடுகள்)
Assistant Principal Private Secretary
: அதிபரின் உதவி முதன்மை அந்தரங்கச்
to the President (Staff)		 செயலாளர் (பணிக்குழாம்)
Private Secretary to the President

: அதிபரின் அந்தரங்கச் செயலாளர்

JUDICIARY, INDUSTRIAL ARBITRATION COURT / நீதித்துறை, த�ொழிலியல் நடுவர் மன்றம்

Deputy President

:	மன்றத் துணைத் தலைவர்

Registrar

:	மன்றப் பதிவாளர்

Assistant Registrar

:	மன்றத் துணைப் பதிவாளர்

Office Supervisor

: அலுவலக மேற்பார்வையாளர்

Verbatim Reporter

: உரைப் பதிவாளர்

Stenographer Special Grade

: சிறப்புநிலைச் சுருக்கெழுத்தர்

JUDICIARY, STATE COURTS / நீதித்துறை, அரசு நீதிமன்றங்கள்

Senior District Judge

: மூத்த மாவட்ட நீதிபதி

District Judge

:	மாவட்ட நீதிபதி

Magistrate

: நீதிபதி
JUDICIARY, SUPREME COURT / நீதித்துறை, உச்ச நீதிமன்றம்

Chief Justice

:	தலைமை நீதிபதி

Private Secretary to Chief Justice
:	தலைமை நீதிபதியின் அந்தரங்கச் 		
		செயலாளர்
Judge of Appeal

: மேல்முறையீட்டுமன்ற நீதிபதி
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Judge

: நீதிபதி

Judicial Commissioner

: நீதிமன்ற ஆணையர்

Registrar

: பதிவாளர்

Deputy Registrar

: துணைப் பதிவாளர்

Senior Assistant Registrar

: மூத்த உதவிப் பதிவாளர்

Assistant Registrar

: உதவிப் பதிவாளர்

Quality Service Manager

:	தரச் சேவை மேலாளர்

Legal Analyst

: சட்டப் பகுப்பாய்வாளர்

Justices' Law Clerks

: நீதிபதிகளின் சட்ட அலுவலர்

PARLIAMENT OF SINGAPORE / சிங்கப்பூர் நாடாளுமன்றம்

Speaker

: நாடாளுமன்ற நாயகர்

Prime Minister

: பிரதமர்

Emeritus Senior Minister

: ஓய்வுபெற்ற க�ௌரவ மூத்த அமைச்சர்

Deputy Prime Minister and
: துணைப்பிரதமர், தேசியப் பாதுகாப்பு
Coordinating Minister for National 		 ஒருங்கிணைப்பு அமைச்சர்		
Security 		
Deputy Prime Minister and
: துணைப்பிரதமர், ப�ொருளியல், சமுதாயக்
Coordinating Minister for Economic 		க�ொள்கைகள் ஒருங்கிணைப்பு
and Social Policies
அமைச்சர்
Coordinating Minister for
: உள்கட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்பு
Infrastructure and Minister for 		 அமைச்சர், ப�ோக்குவரத்து அமைச்சர்
Transport
Minister for Communications and
:
Information, Minister-in-charge of 		
Muslim Affairs and Minister-in		
-charge of Cyber Security		

த�ொடர்பு, தகவல் அமைச்சர், முஸ்லிம்
விவகாரங்களுக்கான அமைச்சர்,
இணையப் பாதுகாப்பு அமைச்சர்
					

Minister for Culture, Community
:	கலாசார, சமூக, இளையர்துறை
and Youth		 அமைச்சர்
Minister for Defence

:	தற்காப்பு அமைச்சர்

Minister for Education (Schools) and
:	கல்வி அமைச்சர் (பள்ளிகள்), இரண்டாம்
Second Minister for Transport		ப�ோக்குவரத்து அமைச்சர்
Minister for Education (Higher
:	கல்வி அமைச்சர் (உயர்கல்வி, திறன்கள்),
Education and Skills) and Second 		 இரண்டாம் தற்காப்பு அமைச்சர்
Minister for Defence		
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Minister for Finance

: நிதி அமைச்சர்

Second Minister for Finance

: இரண்டாம் நிதி அமைச்சர்

Minister for Foreign Affairs

:	வெளியுறவு அமைச்சர்

Minister for Health

: சுகாதார அமைச்சர்

Minister for Home Affairs and
: உள்துறை அமைச்சர், சட்ட அமைச்சர்
Minister for Law		
Minister for Manpower

:	மனிதவள அமைச்சர்

Minister for National Development

:	தேசிய வளர்ச்சி அமைச்சர்

Minister for Social and Family
: சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சர்
Development		
Minister for Environment and Water
: சுற்றுப்புற, நீர்வள அமைச்சர்
Resources 		
Minister for Trade and Industry (Trade) : வர்த்தக, த�ொழில்துறை அமைச்சர் 		
		 (வர்த்தகம்)
Minister for Trade and Industry
: வர்த்தக, த�ொழில்துறை அமைச்சர்
(Industry)		 (த�ொழில்துறை)
Minister, Prime Minister’s Office

: அமைச்சர், பிரதமர் அலுவலகம்

Senior Ministers of State

: மூத்த துணை அமைச்சர்கள்

Ministers of State

: துணை அமைச்சர்கள்

Senior Parliamentary Secretaries

: மூத்த நாடாளுமன்றச் செயலாளர்கள்

Parliamentary Secretaries

: நாடாளுமன்றச் செயலாளர்கள்

Mayors

: மேயர்கள்

South East CDC

: தென்கிழக்கு சமூக மேம்பாட்டு மன்றம்

North West CDC

: வடமேற்கு சமூக மேம்பாட்டு மன்றம்

Central Singapore CDC
:	மத்திய சிங்கப்பூர் சமூக மேம்பாட்டு 		
		மன்றம்
North East CDC

: வடகிழக்கு சமூக மேம்பாட்டு மன்றம்

South West CDC

: தென்மேற்கு சமூக மேம்பாட்டு மன்றம்

Members of Parliament

: நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
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PUBLIC SERVICE COMMISSION / அரசாங்கச் சேவை ஆணையம்

Chairman

:	தலைவர்

Deputy Chairman

: துணைத்தலைவர்

Member

: உறுப்பினர்

Secretary

:	செயலாளர்

Personal Assistant to Chairman

:	தலைவரின் தனிமுறை உதவியாளர்

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION / த�ொடர்பு, தகவல் அமைச்சு

Minister

: அமைச்சர்

Minister of State

: துணை அமைச்சர்

Permanent Secretary

: நிரந்தரச் செயலாளர்

Chief of Government Communications :	தலைமை அரசாங்கத் த�ொடர்பு அதிகாரி
Deputy Secretary (Industry and
: துணைச் செயலாளர்
Information)		 (த�ொழில்துறை, தகவல்)
Press Secretary to Prime Minister

: பிரதமரின் பத்திரிகைச் செயலாளர்

Director (Special Duties)

: இயக்குநர் (சிறப்புப் ப�ொறுப்புகள்)

Press Secretary to Minister

: அமைச்சரின் பத்திரிகைச் செயலாளர்

Quality Service Manager

:	தரச் சேவை மேலாளர்

MINISTRY OF CULTURE, COMMUNITY AND YOUTH / கலாசார, சமூக, இளையர்துறை அமைச்சு

Minister

: அமைச்சர்

Senior Minister of State

: மூத்த துணை அமைச்சர்

Parliamentary Secretary

: நாடாளுமன்றச் செயலாளர்

Permanent Secretary

: நிரந்தரச் செயலாளர்

Deputy Secretary (Culture)

: துணைச் செயலாளர் (கலாசாரம்)

Deputy Secretary (Community,
: துணைச் செயலாளர் (சமூகம், இளையர்,
Youth and Sports)		 விளையாட்டுகள்)
Deputy Secretary (Designate)

: துணைச் செயலாளர் (தேர்வுசெய்யப்பட்ட)

Press Secretary to Minister

: அமைச்சரின் பத்திரிகைச் செயலாளர்

Quality Service Manager

:	தரச் சேவை மேலாளர்
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MINISTRY OF DEFENCE / தற்காப்பு அமைச்சு

Minister for Defence

:	தற்காப்பு அமைச்சர்

Second Minister for Defence

: இரண்டாம் தற்காப்பு அமைச்சர்

Senior Minister of State

: மூத்த துணை அமைச்சர்

Permanent Secretary (Defence)

: நிரந்தரச் செயலாளர் (தற்காப்பு)

Permanent Secretary (Defence
: நிரந்தரச் செயலாளர் (தற்காப்பு மேம்பாடு)
Development)		
Deputy Secretary (Technology)

: துணைச் செயலாளர் (த�ொழில்நுட்பம்)

Deputy Secretary (Special Projects)
: துணைச் செயலாளர் (சிறப்புத் 		
		 திட்டப்பணிகள்)
Deputy Secretary (Policy)

: துணைச் செயலாளர் (க�ொள்கை)

Deputy Secretary (Administration)

: துணைச் செயலாளர் (நிர்வாகம்)

Chief Defence Scientist

:	தலைமைத் தற்காப்பு அறிவியலாளர்

MINDEF Quality Service Manager

:	தரச் சேவை மேலாளர், தற்காப்பு அமைச்சு

Future Systems and Technology
: எதிர்கால அமைப்புமுறை, த�ொழில்நுட்ப
Architect		 வடிவமைப்பாளர்
Group Chief, MINDEF
: குழுமத் தலைவர், த�ொடர்பு, தற்காப்பு
Communications		 அமைச்சு
Director, Legal Services

: இயக்குநர், சட்டச் சேவை

Director, National Service Affairs
: இயக்குநர், தேசியச் சேவை 			
		 விவகாரங்கள்
Head, Internal Audit Department

:	தலைவர், உள் கணக்காய்வுப் பிரிவு

MINISTRY OF EDUCATION / கல்வி அமைச்சு

Minister for Education (Schools)

:	கல்வி அமைச்சர் (பள்ளிகள்)

Minister for Education (Higher
:	கல்வி அமைச்சர் (உயர்கல்வி, திறன்கள்)
Education and Skills)		
Minister of State

: துணை அமைச்சர்

Parliamentary Secretary

: நாடாளுமன்றச் செயலாளர்

Permanent Secretary (Education)

: நிரந்தரச் செயலாளர் (கல்வி)

Permanent Secretary (Education
: நிரந்தரச் செயலாளர் (கல்வி மேம்பாடு)
Development)		
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Director-General of Education

:	கல்வித்துறைத் தலைமை இயக்குநர்

Deputy Secretary (Services) and
: துணைச் செயலாளர் (சேவை), 		
Group Director (Human Resource)		 குழும இயக்குநர் (மனிதவளம்)
Deputy Secretary (Policy)

: துணைச் செயலாளர் (க�ொள்கை)

Deputy Secretary (SkillsFuture)

: துணைச் செயலாளர் (ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர்)

Deputy Director-General of Education :	கல்வித்துறைத் துணைத் தலைமை
(Curriculum) and Divisional Director 		 இயக்குநர் (பாடக்கலைத்திட்டம்), துறை
(Curriculum Planning and 		 இயக்குநர் (பாடத்திட்ட வரைவு
Development)		மற்றும் மேம்பாடு)		
Deputy Director-General of
:	கல்வித்துறைத் துணைத் தலைமை
Education (Schools) and Directors 		 இயக்குநர் (பள்ளிகள்), பள்ளிகளுக்கான
of Schools
இயக்குநர்
Deputy Director-General of
:	கல்வித்துறைத் துணைத் தலைமை
Education (Professional Development) 		 இயக்குநர் (நிபுணத்துவ மேம்பாடு),
and Executive Director, Academy 		 நிர்வாக இயக்குநர், சிங்கப்பூர் ஆசிரியர்
of Singapore Teachers		கலைக்கழகம்
Quality Service Manager

:	தரச் சேவை மேலாளர்

Senior Deputy Director, Media
: மூத்த துணை இயக்குநர், ஊடகத்
Relations (Schools), Press Secretary 		 த�ொடர்பு (பள்ளிகள்), அமைச்சரின்
to Minister (Schools)		 பத்திரிகைச் செயலாளர் (பள்ளிகள்)
Senior Deputy Director,
:
Media Relations 		
(Higher Education and Skills), 		
Press Secretary to Minister (Higher 		
Education and Skills)

மூத்த துணை இயக்குநர், ஊடகத்
த�ொடர்பு (உயர்கல்வி, திறன்கள்),
அமைச்சரின் பத்திரிகைச் செயலாளர்		
(உயர்கல்வி, திறன்கள்)

MINISTRY OF FINANCE / நிதி அமைச்சு

Minister for Finance

: நிதி அமைச்சர்

Second Minister for Finance

: இரண்டாம் நிதி அமைச்சர்

Senior Minister of State

: மூத்த துணை அமைச்சர்

Permanent Secretary (Finance)

: நிரந்தரச் செயலாளர் (நிதி)

Permanent Secretary (Finance)
: நிரந்தரச் செயலாளர் (நிதி) (செயல்திறன்)
(Performance)		
Senior Consultant

: மூத்த ஆல�ோசகர்

Deputy Secretary (Policy)

: துணைச் செயலாளர் (க�ொள்கை)
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Deputy Secretary (Performance)

: துணைச் செயலாளர் (செயல்திறன்)

Press Secretary to Minister for Finance
: நிதி அமைச்சரின் பத்திரிகைச் 		
		செயலாளர்
Quality Service Manager

:	தரச் சேவை மேலாளர்

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS / வெளியுறவு அமைச்சு

Minister for Foreign Affairs

:	வெளியுறவு அமைச்சர்

Senior Minister of State

: மூத்த துணை அமைச்சர்

Permanent Secretary

: நிரந்தரச் செயலாளர்

Second Permanent Secretary

: இரண்டாம் நிரந்தரச் செயலாளர்

Ambassador-at-Large

:	ப�ொதுத்தூதர்

Deputy Secretary (Southeast Asia
: துணைச் செயலாளர் (தென்கிழக்காசியா,
and ASEAN)		 ஆசியான்)
Deputy Secretary (Asia-Pacific)

: துணைச் செயலாளர் (ஆசிய பசிபிக்)

Deputy Secretary (Management)

: துணைச் செயலாளர் (நிர்வாகம்)

Senior Specialist Adviser

: மூத்த நிபுணத்துவ ஆல�ோசகர்

Director (Special Duties)

: இயக்குநர் (சிறப்புப் ப�ொறுப்புகள் )

Senior Deputy Director (Special Duties)
: மூத்த துணை இயக்குநர் (சிறப்புப்
		ப�ொறுப்புகள் )
Quality Service Manager

:	தரச் சேவை மேலாளர்

MINISTRY OF HEALTH / சுகாதார அமைச்சு

Minister for Health

: சுகாதார அமைச்சர்

Senior Minister of State

: மூத்த துணை அமைச்சர்

Minister of State

: துணை அமைச்சர்

Permanent Secretary (Health)

: நிரந்தரச் செயலாளர் (சுகாதாரம்)

Second Permanent Secretary

: இரண்டாம் நிரந்தரச் செயலாளர்

Director of Medical Services

:	மருத்துவச் சேவை இயக்குநர்

Deputy Secretary (Development)

: துணைச் செயலாளர் (மேம்பாடு)

Deputy Secretary (Policy)

: துணைச் செயலாளர் (க�ொள்கை)
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Managing Director (MOH Holdings)
: மேலாண் இயக்குநர் (சுகாதார அமைச்சு
		ஹ�ோல்டிங்ஸ்)
Press Secretary to Minister for
: சுகாதார அமைச்சரின் பத்திரிகைச்
Health		செயலாளர்
Quality Service Manager

:	தரச் சேவை மேலாளர்

MINISTRY OF HOME AFFAIRS / உள்துறை அமைச்சு

Minister for Home Affairs and
: உள்துறை அமைச்சர், சட்ட அமைச்சர்
Minister for Law		
Senior Minister of State

: மூத்த துணை அமைச்சர்

Parliamentary Secretary

: நாடாளுமன்றச் செயலாளர்

Permanent Secretary (Home Affairs),
: நிரந்தரச் செயலாளர் (உள்துறை), (பிரதமர்
(Prime Minister's Office) and (National 		 அலுவலகம்), (தேசியப் பாதுகாப்பு,
Security and Intelligence 		வேவுத்துறை ஒருங்கிணைப்பு)
Co-ordination)			
Second Permanent Secretary

: இரண்டாம் நிரந்தரச் செயலாளர்

Deputy Secretary (International)

: துணைச் செயலாளர் (அனைத்துலகம்)

Deputy Secretary (HR and Finance)

: துணைச் செயலாளர் (மனிதவளம், நிதி)

Deputy Secretary (Policy)

: துணைச் செயலாளர் (க�ொள்கை)

Chief Science & Technology Officer
:	தலைமை அறிவியல், த�ொழில்நுட்ப 		
		 அதிகாரி
Quality Service Manager

:	தரச் சேவை மேலாளர்

Press Secretary to Minister for Home
: உள்துறை அமைச்சரின் பத்திரிகைச்
Affairs		செயலாளர்
MINISTRY OF LAW / சட்ட அமைச்சு

Minister

: அமைச்சர்

Senior Minister of State

: மூத்த துணை அமைச்சர்

Permanent Secretary

: நிரந்தரச் செயலாளர்

Deputy Secretary

: துணைச் செயலாளர்

Director (Special Projects) / Special
: இயக்குநர் (சிறப்புத் திட்டப் பணிகள்) /
Assistant (Legal) to Minister		 அமைச்சரின் சிறப்பு உதவியாளர் 		
		 (சட்டம்சார்)
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Press Secretary to Ministry

: அமைச்சரின் பத்திரிகைச் செயலாளர்

Quality Service Manager

:	தரச் சேவை மேலாளர்

MINISTRY OF MANPOWER / மனிதவள அமைச்சு

Minister for Manpower

:	மனிதவள அமைச்சர்

Minister of State

: துணை அமைச்சர்

Permanent Secretary

: நிரந்தரச் செயலாளர்

Deputy Secretary

: துணைச் செயலாளர்

Deputy Secretary (Development)

: துணைச் செயலாளர் (மேம்பாடு)

Press Secretary to Manpower Minister :	மனிதவள அமைச்சரின் பத்திரிகைச் 		
		செயலாளர்
Quality Service Manager

:	தரச் சேவை மேலாளர்

MINISTRY OF NATIONAL DEVELOPMENT / தேசிய வளர்ச்சி அமைச்சு

Minister

: அமைச்சர்

Senior Minister of State

: மூத்த துணை அமைச்சர்

Minister of State

: துணை அமைச்சர்

Permanent Secretary

: நிரந்தரச் செயலாளர்

Deputy Secretary (Services)

: துணைச் செயலாளர் (சேவை)

Deputy Secretary (Planning)

: துணைச் செயலாளர் (திட்டமிடல்)

Deputy Secretary (Development)

: துணைச் செயலாளர் (மேம்பாடு)

Press Secretary to Minister

: அமைச்சரின் பத்திரிகைச் செயலாளர்

Quality Service Manager

:	தரச் சேவை மேலாளர்

MINISTRY OF SOCIAL AND FAMILY DEVELOPMENT/ சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சு

Minister

: அமைச்சர்

Parliamentary Secretary

: நாடாளுமன்றச் செயலாளர்

Permanent Secretary

: நிரந்தரச் செயலாளர்

Deputy Secretary

: துணைச் செயலாளர்
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Quality Service Manager

:	தரச் சேவை மேலாளர்

Press Secretary to Minister

: அமைச்சரின் பத்திரிகைச் செயலாளர்

MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATER RESOURCES / சுற்றுப்புற, நீர்வள அமைச்சு

Minister

: அமைச்சர்

Senior Minister of State

: மூத்த துணை அமைச்சர்

Permanent Secretary

: நிரந்தரச் செயலாளர்

Deputy Secretary (Special Duties)

: துணைச் செயலாளர் (சிறப்புப் ப�ொறுப்புகள்)

Deputy Secretary (Policy)

: துணைச் செயலாளர் (க�ொள்கை)

Senior Director (Management)

: மூத்த இயக்குநர் (நிர்வாகம்)

Director (Environmental Policy)

: இயக்குநர் (சுற்றுப்புறக் க�ொள்கை)

Director (Water Policy)

: இயக்குநர் (நீர்வளக் க�ொள்கை)

Director (International Policy)

: இயக்குநர் (அனைத்துலகக் க�ொள்கை)

Director (Futures and Planning)

: இயக்குநர் (எதிர்காலம், திட்டமிடல்)

Director (Energy and Climate Policy)

: இயக்குநர் (எரிசக்தி, பருவநிலைக் க�ொள்கை)

Director (Corporate Development)

: இயக்குநர் (நிறுவன மேம்பாடு)

Director (Communications and 3P
: இயக்குநர் (த�ொடர்பு, 3பி பங்காளித்துவக்
Partnership Network - People, 		கட்டமைப்பு - மக்கள், தனியார் மற்றும்
Private, Public)		ப�ொதுத்துறை) 			
Quality Service Manager

:	தரச் சேவை மேலாளர்

Press Secretary to Minister

: அமைச்சரின் பத்திரிகைச் செயலாளர்

MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY / வர்த்தக, த�ொழில்துறை அமைச்சு

Minister (Trade)

: அமைச்சர் (வர்த்தகம்)

Minister (Industry)

: அமைச்சர் (த�ொழில்துறை)

Senior Minister of State

: மூத்த துணை அமைச்சர்

Minister of State

: துணை அமைச்சர்

Parliamentary Secretary

: நாடாளுமன்றச் செயலாளர்

Permanent Secretary

: நிரந்தரச் செயலாளர்

Deputy Secretary (Trade)

: துணைச் செயலாளர் (வர்த்தகம்)

Deputy Secretary (Industry)

: துணைச் செயலாளர் (த�ொழில்துறை)
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Deputy Secretary (Industry
: துணைச் செயலாளர் (த�ொழில்துறை
Transformation)		 உருமாற்றம்)
Director General, Trade Division

:	தலைமை இயக்குநர், வர்த்தகப் பிரிவு

Press Secretary to Minister

: அமைச்சரின் பத்திரிகைச் செயலாளர்

Quality Service Manager

:	தரச் சேவை மேலாளர்

MINISTRY OF TRANSPORT / ப�ோக்குவரத்து அமைச்சு

Minister for Transport

:	ப�ோக்குவரத்து அமைச்சர்

Second Minister for Transport

: இரண்டாம் ப�ோக்குவரத்து அமைச்சர்

Senior Minister of State

: மூத்த துணை அமைச்சர்

Permanent Secretary

: நிரந்தரச் செயலாளர்

Deputy Secretary
(Land and Corporate)

: துணைச் செயலாளர் (நிலம், நிறுவனம்)

Deputy Secretary (International)

: துணைச் செயலாளர் (அனைத்துலகம்)

Senior Adviser

: மூத்த ஆல�ோசகர்

Press Secretary to Minister

: அமைச்சரின் பத்திரிகைச் செயலாளர்

Quality Service Manager

:	தரச் சேவை மேலாளர்

PRIME MINISTER'S OFFICE / பிரதமர் அலுவலகம்

Prime Minister

: பிரதமர்

Deputy Prime Minister and
: துணைப்பிரதமர், தேசியப் பாதுகாப்பு
Coordinating Minister for National 		 ஒருங்கிணைப்பு அமைச்சர்
Security 		 				
Deputy Prime Minister and
: துணைப்பிரதமர், ப�ொருளியல், சமுதாயக்
Coordinating Minister for Economic 		க�ொள்கைகள் ஒருங்கிணைப்பு
and Social Policies		 அமைச்சர்
Coordinating Minister for Infrastructure
: உள்கட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்பு 		
		 அமைச்சர்
Minister

: அமைச்சர்

Senior Minister of State

: மூத்த துணை அமைச்சர்

Minister of State

: துணை அமைச்சர்
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Permanent Secretary
: நிரந்தரச் செயலாளர் (பிரதமர்
(Prime Minister's Office)		 அலுவலகம்)
Permanent Secretary
: நிரந்தரச் செயலாளர் (பிரதமர்
(Prime Minister's Office) (Special 		 அலுவலகம்) (சிறப்புப் ப�ொறுப்புகள்)
Duties)							
Secretary to Prime Minister
: பிரதமரின் செயலாளர்
Principal Private Secretary to
: பிரதமரின் முதன்மை அந்தரங்கச்
Prime Minister		செயலாளர்
Special Assistant to DPM Teo Chee
: துணைப்பிரதமர் திய�ோ சீ ஹியனின்
Hean		 சிறப்பு உதவியாளர்
Special Assistant to Emeritus
: ஓய்வுபெற்ற க�ௌரவ மூத்த அமைச்சரின்
Senior Minister		 சிறப்பு உதவியாளர்
Special Assistant to Deputy Prime
: துணைப்பிரதமர், ப�ொருளியல், சமுதாயக்
Minister and Coordinating 		க�ொள்கைகள் ஒருங்கிணைப்பு
Minister for Economic and Social 		 அமைச்சரின் சிறப்பு உதவியாளர்
Policies				
			
Press Secretary to Prime Minister

: பிரதமரின் பத்திரிகைச் செயலாளர்

Press Secretary to Deputy Prime
: துணைப்பிரதமர், ப�ொருளியல், சமுதாயக்
Minister and Coordinating 		க�ொள்கைகள் ஒருங்கிணைப்பு
Minister for Economic and Social 		 அமைச்சரின் பத்திரிகைச் செயலாளர்
Policies		
				
Press Secretary to Emeritus Senior
: ஓய்வுபெற்ற க�ௌரவ மூத்த அமைச்சரின்
Minister		 பத்திரிகைச் செயலாளர்
Senior Manager (Corporate Services)

: மூத்த மேலாளர் (நிறுவனச் சேவை)

Senior Manager (Events)

: மூத்த மேலாளர் (நிகழ்ச்சி)

Manager (Finance)

: மேலாளர் (நிதி)

Manager (Communications)

: மேலாளர் (த�ொடர்பு)

Manager (Events)

: மேலாளர் (நிகழ்ச்சி)

Manager (HR/Admin)

: மேலாளர் (மனிதவளம் / நிர்வாகம்)

Manager (Estate and Facilities)

: மேலாளர் (ச�ொத்து, வசதிகள்)

Quality Service Manager

:	தரச் சேவை மேலாளர்

Quality Service Executive

:	தரச் சேவை நிர்வாகி
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கல்வி அமைச்சு (கலைச்சொற்கள்)
Abacus

:	மணிச்சட்டம்

Ability-Driven Education

: திறன் சார்ந்த கல்வி

Academic Degree

: பட்டக் கல்வி

Academic Value-Added

:	கல்வி மதிப்புயர்வு

Academy

:	கலைக்கழகம்

Accent

: ஒலியழுத்தம்

Accuracy

: துல்லியம்

Achievement-based Education

: அடைவுநிலை சார்ந்த கல்வி

Achievement Awards

: சாதனை விருதுகள்

Acquisition

: கைவரப்பெறுதல்

Action Research

:	செயலாய்வு

Active learning

: முனைப்புமிகு கற்றல்

Active personality

:	செயல் திறமுடைய ஆளுமை

Active state

: இயங்குநிலை

Activities & Achievements

: நடவடிக்கைகளும் சாதனைகளும்

Adaptability
:	தழுவல் இயல்பு /
		 சூழலுக்கேற்ப மாறுந்தன்மை
Adjusted learning

: இணக்கக் கற்றல்

Administrative records

: நிர்வாக ஆவணங்கள்

Admission

: நுழைவுச் சேர்க்கை

Adolescent

: வளரிளம் பருவம்

Adult Education

: முதிர்வயதுடைய�ோர் கல்வி

Adult Literacy

: முதிர்வயதுடைய�ோர் எழுத்தறிவு

Advanced Elective Modules

: மேனிலை விருப்பப் பாடத்தொகுதிகள்

Advanced Placement Examination

: மேனிலைத் தகுதிநியமனத் தேர்வு

Aesthetic

: முருகியல் / அழகியல் / கவின்கலைகள்

Affective factors

:	மனவுணர்வுக் கூறுகள்

Affective meaning

:	மனவுணர்வுப் ப�ொருள்

Age-appropriate

: வயதுக்கு ஏற்ற

Agricultural Education

:	வேளாண் கல்வி / விவசாயக் கல்வி
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Aims And Objectives

: குறிக்கோள்களும் ந�ோக்கங்களும்

Algebra

: குறிக்கணக்கு

Alphabetic method

:	நெடுங்கணக்கு முறை

Ambiguity

: தெளிவின்மை / குழப்பநிலை

Ambiguous

: தெளிவற்ற / ஐயப்பாடான

Analogy

: ஒப்புவமை

Analytic method

: பகுப்பு முறை

Anatomy

: உடற்கூற்றியல்

Anecdote

: சிறு நிகழ்ச்சிக் குறிப்பு

Anniversary

: ஆண்டு விழா / ஆண்டு நினைவுநாள்

Announcements

: அறிவிப்புகள்

Anthropology

:	மானுடவியல்

Apps

:	செயலிகள்

Appeal

: முறையீடு

Application

: விண்ணப்பம் / மனு

Applied and Practice-Oriented Learning : பயன்பாடு மற்றும் செயல்முறை சார்ந்த 		
		கற்றல்
Applied graded subjects
:	செயல்முறை தரநிலைப்படுத்தப்பட்ட 		
		 பாடங்கள்
Apprenticeship

: த�ொழில் பயில்நிலை

Approach

: அணுகுமுறை

Approach to Teaching

:	கற்பித்தல் அணுகுமுறை

Appropriate assessment
:	ப�ொருத்தமான மதிப்பீடு /
		 ஏற்புடைய	மதிப்பீடு
Appropriate level

:	ப�ொருத்தமான நிலை

Appropriate strategies

:	ப�ொருத்தமான உத்திகள்

Appropriate syllabus materials

: ஏற்புடைய பாடத்திட்ட வளங்கள்

Aptitude

: இயல்பாற்றல்

Archaic

: வழக்கொழிந்த

Articulation

: ஒலிப்பு, எடுத்துரைக்கும் ஆற்றல்

Artificial

:	செயற்கையான

Assessment

:	மதிப்பீடு

Assessment and Examinations

:	மதிப்பீடுகளும் தேர்வுகளும்
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Assessment for Learning

:	கற்றலுக்கான மதிப்பீடு

Assessment formats

:	மதிப்பீட்டு அமைப்புமுறைகள்

Assessment methods

:	மதிப்பீட்டு முறைகள்

Assessment of learning

:	கற்றலை மதிப்பிடுதல்

Assignment

: ஒப்படைப்பு / திட்டப்பணி

Assistive Technology Devices
: உடற்குறையுற்றோரின் 			
		செயற்பாடுகளுக்கு உதவும் கருவிகள்
Assumption

: ஊகம், அனுமானம்

Asynchronous learning

:	காலத்திற்குப் ப�ொருந்தாத கற்றல்

Attendance

: வருகை

Attention
Attitude

:	கவனம்
:	மனப்பாங்கு / மனப்போக்கு

Attribute

: இயற்பண்பு

Audibility

:	கேட்கப்படும் தன்மை, ஓசைத்தெளிவு

Audio Clip

: ஒலிப்பகுதி

Audio Recording

: ஒலிப்பதிவு

Audio-Lingual Teaching Method

:	கேட்டு-ம�ொழிதல் கற்பித்தல் முறை

Audio-Visual Aids
: ஒலி-ஒளிக் கருவிகள் /
		கேள்வி-காட்சிக் கருவிகள்
Audio-Visual Approach

: ஒலி-ஒளி அணுகுமுறை

Aural and oral

:	கேட்டலும் பேசுதலும்

Authentic
: நம்பகமான / உண்மையான / 			
		 நடைமுறைக்கேற்ற
Authentic materials

: நடைமுறைக்கு ஏற்புடைய வளங்கள்

Autism

: த�ொடர்புத்திறன் குறைபாடு

Automatic

:	தானியங்கு

Auxiliary

: துணை

Babbling

: நாக்குளறல் / பிதற்றல்

Baby Talk

:	மழலை ம�ொழி

Basic Education
: அடிப்படைக் கல்வி / த�ொடக்கக் கல்வி /
		 ஆதாரக் கல்வி
Basic operations

: அடிப்படைச் செயற்பாடுகள்

Behaviourism

: நடத்தையியல்
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Best Practice Awards

: சிறந்த செயல் விருதுகள்

Bias in Education

: ஒருசார்புநிலைக் கல்வி

Bibliography

: நூற்றொகுதி, நூற்பட்டியல்

Bilingual

: இரும�ொழி

Bilingual Education

: இரும�ொழிக் கல்வி

Binary

: இருகூறு

Biography

: வாழ்க்கை வரலாறு

Biology

: உயிரியல்

Bit

: துணுக்கு

Blackboard

:	கரும்பலகை

Blasphemy

: சமய நிந்தனை

Blended Learning

:	கலவைமுறைக் கற்றல்

Blog

: வலைப்பூ

Booth

:	காட்சிக்கூடம் / சாவடி

Botany

:	தாவரவியல்

Boundary

: எல்லை

Boy Scout

: இளஞ்சாரணர்

Boyhood

: பிள்ளைப்பருவம்

Broadcast

: ஒலிபரப்பு / ஒளிபரப்பு

Browse

: மேல�ோட்டமாகப் பார்வையிடுதல்

Cadet

: பயிற்சிப் படைஞர்

Camp-fire

: சுடர�ொளி முகாம்

Cancellation

: நீக்கம் / ரத்து

Capitation Grant

: பகிர்ந்தளிக்கப்படும் உதவித்தொகை

Category

: வகைப்பாடு / பிரிவு

Causative

:	காரணி

Centralised Qualifying Test

:	மையப்படுத்தப்பட்ட தகுதிச் ச�ோதனை

Centre of Excellence for Professional : நிபுணத்துவத் த�ொழில் மேம்பாட்டிற்கான
Development		 உன்னத நிலையம்
Changing language environment

:	மாறிவரும் ம�ொழிச்சூழல்

Chapter

: இயல் / அத்தியாயம்

Character

: பண்பியல்பு; கதைமாந்தர்
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Character Development

: பண்புநல வளர்ச்சி

Character Development Programme

: நற்பண்பு வளர்ச்சித் திட்டம்

Characteristics

: குணத்திரள், பண்பியல்புகள்

Chart

:	கருத்துப்படம்

Chat

: இன்னுரையாடல் / அளவளாவுதல்

Childhood

: குழந்தைப்பருவம்

Chinese (Special Programme)

: சீனம�ொழி (சிறப்புத் திட்டம்)

Choral recitation

: குழு ஓதல்

Civics

: குடியியல்

Civics and Moral Education

: குடியியலும் அறநெறிக் கல்வியும்

Classical learning

:	மரபுநிலைசார் கற்றல்

Cliche
: மிகைவழக்குச் ச�ொற்றொடர் / 		
		நைந்துப�ோன கருத்து
Cluster Superintendent

: குழுமப் ப�ொறுப்பதிகாரி

Cluster Teachers

: குழும ஆசிரியர்கள்

Co-Curricular Activities (CCA)

: இணைப்பாட நடவடிக்கைகள்

Co-Curricular Programme Executives : இணைப்பாடத்திட்ட நிர்வாகிகள்
Code mixing

:	ம�ொழிக் கலப்பு

Code switching

:	ம�ொழித் தாவல்

Co-Education

: இருபாலர் கல்வி

Cognitive development

: அறிவுசார் வளர்ச்சி

Cognitive meaning

: அறிவுசார் ப�ொருள்

Cognitive theory

: அறிவுசார் க�ோட்பாடு

Coinage

: ஆக்கம், புத்தாக்கம்

Coincidence

:	தற்செயலான நிகழ்வு

Colloquial

:	க�ொச்சை வழக்கு

Combined Humanities

: இணை மானுடவியல்

Comment

:	கருத்துரை

Commentary

: விமர்சனம்; விளக்கவுரை; வருணனை

Committee on Pre-School Education

: பாலர் பள்ளிக் கல்விக்குழு

Common Language

:	ப�ொது ம�ொழி

Communication

:	கருத்துப்பரிமாற்றம்
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Communication channel

:	தகவல் பரிமாற்ற வழிமுறை

Community Involvement Programme

: சமூக ஈடுபாட்டுத் திட்டம்

Community organisations

: சமூக அமைப்புகள்

Comparison

: ஒப்புமை

Competence

: ஆற்றல்

Competition

:	ப�ோட்டி

Composition

:	கட்டுரை, கூட்டமைவு

Compound

: கூட்டுப்பொருள் / சேர்மானம், சுற்றுச்சுவர்

Comprehension text

:	கருத்தறிதல் பனுவல்

Compulsory

:	கட்டாயம்

Computer-based Learning

:	கணினிவழிக் கற்றல்

Concentration

: ஒருமுகப்படுத்தல்

Concept

:	கருத்துரு

Concession

: சலுகை

Conclusion

: முடிவு

Concord

: இயைபு

Concrete Concept

: பருமைக் கருத்துரு

Conditional
:	கட்டுப்பாட்டிற்குட்பட்ட / 			
		 நிபந்தனைக்குட்பட்ட
Conduct

: நடத்தை, நடத்துதல்

Confidence

: உறுதி; தன்னம்பிக்கை

Confusion

: குழப்பம்

Connection

: த�ொடர்பு

Conservation

: பாதுகாத்தல்

Consonant

:	மெய்யெழுத்து

Contemporary

: சமகால

Content

:	ப�ொருளடக்கம் / உள்ளடக்கம்

Content Analysis

: உள்ளடக்கப் பகுப்பாய்வு

Context

: சூழல்

Contextual Meaning

: சூழமைவுப் ப�ொருள்

Contextualised Questions

: சூழமைவு வினாக்கள்

Continuation Schools

: த�ொடர்நிலைப் பள்ளிகள்
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Continuing Education

: த�ொடர்கல்வி

Contract Adjunct Teachers

: ஒப்பந்த இணை ஆசிரியர்கள்

Contrast

:	மாறுபாடு / முரண்

Control Room

:	கட்டுப்பாட்டு அறை

Conundrum

: புதிர்வினா / தீர்க்கவியலாச் சிக்கல்

Convention

:	மரபு / மாநாடு

Conversation

: உரையாடல்

Conversion

:	மாற்றம்

Co-occurence

: இணைநிகழ்வு

Cooperative Learning

: கூடிக்கற்றல்

Correction

: திருத்தம்

Correlation

: ஒன்று மற்றொன்றுடனான த�ொடர்புநிலை

Correspondence Course

: அஞ்சல்வழிக் கல்வி

Creative Skill

: படைப்பாக்கத் திறன்

Creative Thinking

: படைப்பாக்கச் சிந்தனை

Cross-Cultural Communication

: பல்லினக் கலாசாரத் த�ொடர்பு

Cryptography

:	மறைகுறியீட்டு முறை

Cryptonalyst

:	மறைகுறியீட்டு முறை ஆய்வர்

Cultural Content

: பண்பாட்டுப் ப�ொருண்மை

Cultural Setting

: பண்பாட்டுப் பின்னணி

Culture

: பண்பாடு / கலாசாரம்

Curiosity

: விருப்பார்வம் / அறியும் ஆர்வம்

Curriculum Framework

: பாடக்கலைத்திட்டப் பணிச்சட்டம்

Curriculum Literacy

: பாடத்திட்ட எழுத்தறிவு

Curriculum Materials

: பாடத்திட்டக் கருவிகள்

Curriculum Plan

: பாடக்கலைத் திட்டம்

Customised Teaching Approaches
:	தனிப்பயனுக்கான கற்பித்தல் 		
		 அணுகுமுறைகள்
Data

:	தரவு / தகவல்

Data Collection

:	தரவுச்சேர்க்கை

Day Dream

: பகற்கனவு
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Dead Language

: வழக்கொழிந்த ம�ொழி

Dean
:	கல்வி நிலைய துறைத் தலைவர்;
		 பல்கலைக்கழகப் புல முதல்வர்
Design & Technology

: வடிவமைப்பும் த�ொழில்நுட்பமும்

Desired Outcomes

: விரும்பத்தக்க விளைவுகள்

Destination

:	சேருமிடம்

Detoxification

: நச்சு நீக்கம், நச்சுமுறித்தல், நச்சகற்றல்

Development Awards

: வளர்ச்சிக்கான விருதுகள்

Diagnostic Test

: திறனறி ச�ோதனை

Dialect

: கிளைம�ொழி

Different Abilities
:	வேறுபட்ட திறமைகள் /
		மாறுபட்ட திறமைகள்
Differentiate

:	வேறுபடுத்துதல்

Differentiated Instruction

:	வேறுபடுத்தப்பட்ட கற்பித்தல்

Diglossia

: இரட்டை வழக்கு

Diploma In Education

: பட்டயக் கல்வி

Direct Method

:	நேர்முறை

Direct Polytechnic Admissions
: பலதுறைத் த�ொழில்நுட்பக் கல்லூரி 		
		நேரடிச் சேர்க்கை
Direct School Admission

: பள்ளி நேரடிச் சேர்க்கை

Director

: இயக்குநர்

Directory

: விவரத் திரட்டு

Disciple

: சீடர் / க�ொள்கை பின்பற்றுபவர்

Discontinuation

: த�ொடராதிருத்தல்

Discourse

:	கருத்தாடல்

Discovery

:	கண்டுபிடிப்பு

Discrete Channel

:	தனித்தியங்கும் வழி

Discrete Elements
:	தனித்தியங்கும் கூறுகள் /
		 சூழல் சாராக் கூறுகள்
Discussions

:	கலந்துரையாடல்கள்

Displacement

: இடமாற்றம்

Disposition

: உளநிலை / பண்பியல்பு

Disquisition

: விரிவான கட்டுரை (ஆராய்ச்சி)
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Distinction

:	தனிச்சிறப்பு

Distinctive

:	தனிச்சிறப்பிற்குரிய

Distortion Of Speech

:	பேச்சுச் சிதைவு / சீரற்ற பேச்சு

Diverse

:	மாறுபட்ட

Diverse Home Language Environment :	மாறுபட்ட வீட்டும�ொழிச் சூழல்
Documents

: ஆவணங்கள்

Domain

:	களம்

Dominant Home Language

: குடும்பத்தில் அதிகம் பேசப்படும் ம�ொழி

Dominant Language

: அதிகம் பேசப்படும் ம�ொழி

Dramatization

: நாடகவடிவம்

Drill

: த�ொடர்பயிற்சி, இடைவிடாப்பயிற்சி

Due Date

:	காலக்கெடு / இறுதிநாள்

Duration

:	கால அளவு

Echo

: எதிர�ொலி

Economics

:	ப�ொருளியல்

Educability

:	கற்கும் தகைமை / கற்கும் திறமை

Educate

:	கற்பித்தல், பயிற்சியளித்தல்

Education Leadership Development
:	கல்வித் தலைமைத்துவ மேம்பாட்டு
Centre		 நிலையம்
Education Policy

:	கல்விக் க�ொள்கை

Educational Qualification

:	கல்வித் தகுதி

Edusave Award

: ‘எடுசேவ்’ விருது

Edusave Scholarship

: ‘எடுசேவ்’ உபகாரச் சம்பளம்

Effective

: பயன்முனைப்புமிக்க

Elective

: தெரிவுப்பாடம் / விருப்பப்பாடம்

Elective Modules
: தெரிவுப் பாடத்தொகுதிகள் /
		 விருப்பப் பாடத்தொகுதிகள்
Eligible

:	தகுதியுடைய / தகவுடைய

Elocution

:	ச�ொல்லாற்றல் / நாவன்மை

Eloquence

:	ச�ொல்வன்மை

Email Address

: மின்னஞ்சல் முகவரி

Embedding

: பதிக்கப்பெற்ற
Glossary of English to Tamil Terms

145

Embroidery

: சித்திரத் தையற்கலை

Emotion

:	மனவுணர்வு

Emotional Involvement

: உணர்வுபூர்வ ஈடுபாடு

Emotive Speech

: உணர்வைத் தூண்டும் பேச்சு

Emphasis

: அழுத்தம் / வலியுறுத்தல்

Empirical Research
: பட்டறிவு சார்ந்த ஆய்வு /
		 நம்பகமான ஆய்வு
Employability Skills System

:	வேலை வாய்ப்புகளுக்கான திறன் திட்டம்

Enabling Masterplan
: இயலச்செய்யும் பெருந்திட்டம்,
		 உடற்குறையுள்ளோர்க்கான 			
		பெருந்திட்டம்
Encoding

: குறியாக்கம்

Encyclopaedia

:	கலைக்களஞ்சியம்

Engaging and Realistic Contexts

: ஈடுபாடுமிக்க இயல்பான சூழ்நிலை

Engaging Hearts & Enriching Minds
: உள்ளத்தை ஈடுபடுத்து; எண்ணத்தை 		
		 வளப்படுத்து
Engaging learning activities
: ஆர்வத்துடன் ஈடுபடச்செய்யும் கற்றல் 		
		 நடவடிக்கைகள்
Engaging pedagogy
: ஆர்வமூட்டும் கற்பித்தல்முறை 		
		 (கற்பித்தலியல்)
Enhanced Vocational Training
: மேம்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்கைத் த�ொழில்
Programme		 பயிற்சித் திட்டம்
Enriching Learning Experiences

: வளமூட்டும் கற்றல் அனுபவங்கள்

Epics

:	காவியம் / காப்பியங்கள்

Equation

: சமன்பாடு

Equivalent

: இணையான

Essential qualification

: இன்றியமையாத் தகுதி

Ethnic group

: இனப்பிரிவு

Ethos of care
: அக்கறை சார்ந்த பண்புகள் 			
		 (ஒழுக்கப்பண்பு)
Etymology

:	வேர்ச் ச�ொல்லியல்

Evaluate

:	கணிப்பு (மதிப்பிடு, கணி)

Everyday situations

: அன்றாட வாழ்க்கைச் சூழல்கள்

Examinable subject

:	தேர்வுப் பாடம்
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Examination-Driven Approach

:	தேர்வுந�ோக்கு அணுகுமுறை

Exception

: விதிவிலக்கு, புறனடை

Exclamation

: வியப்பு, வியப்பொலி

Exclusion

:	தவிர்ப்பு, நீக்கம்

Excursion

: இன்ப உலா

Exhibit

:	கண்காட்சிப்பொருள்

Exhibition

:	ப�ொருட்காட்சி / கண்காட்சி

Existence

: இருப்பு / உளதாயிருக்கும் தன்மை

Expatriate teachers

:	வெளிநாட்டு ஆசிரியர்கள்

Experience

: அனுபவம் / பட்டறிவு

Experiment

: ஆய்வு / ச�ோதனைமுறை

Experimental research

:	ச�ோதனைமுறை ஆய்வு

Experimenter

:	ச�ோதனைமுறை ஆய்வாளர்

Experts

: நிபுணர்கள்

Explicitly

:	வெளிப்படையாக

Express course

: விரைவுநிலை வகுப்பு

Expression of thought

: சிந்தனை வெளிப்பாடு

Extension

: விரிவாக்கம்

Extinction

:	மறைந்த / அழிந்துபட்ட

Fable

: நீதிக்கதை / கட்டுக்கதை / பழங்கதை

Facilitation

: வழிநடத்துதல்

Fact Finding

: சான்று திரட்டுதல்

Fairy Tales
:	கற்பனைக் கதைகள் /
		தேவதைக் கதைகள்
Fantasy

: மிகைக் கற்பனை

Featured resources

:	காணக்கிடைக்கின்ற வளங்கள்

Feeble mindedness

: அறிவுத்திறம் குன்றிய

Feedback
:	கருத்துரைப்பு / கருத்துத்திரட்டு / 		
		கருத்துத் தெரிவிப்பு
Feeder schools

: சார்புப் பள்ளிகள்

Feminism

:	பெண்ணியம்

Field

:	தளம் / துறை
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Financial Assistance Scheme

: நிதி உதவித் திட்டம்

Flag hoisting

:	க�ொடியேற்றம்

Flash card

: மின்னட்டை (கற்றல் உதவி அட்டை)

Flexibility

:	நெகிழ்வுத்தன்மை / நீக்குப்போக்கு

Fluency

: சரளம்

Focus Group Discussions

: குவிந�ோக்குக் குழுக் கலந்துரையாடல்

Folk Literature

: நாட்டுப்புற இலக்கியம்

Foreign collaboration
: அயல்நாட்டுக் கூட்டுமுயற்சி /
		 அயல்நாட்டு இணைவாக்கம்
Foreign System School

: அயல்நாட்டுத் திட்டப் பள்ளி

Formal language

: எழுத்து ம�ொழி

Formal Tamil

: எழுத்துத் தமிழ்

Formally-Structured Approach

: முறைப்படுத்தப்பட்ட அணுகுமுறை

Formative Assessment

: முறைசாரா மதிப்பீடு

Formative, Informal, Continual
: ஆக்க, முறைசாரா, த�ொடர் மதிப்பீடு /
Assessment		 வளரறி மதிப்பீடு
Forum

:	கருத்துக்களம்

Foundation-level subjects

: அடிப்படை நிலைக்குரிய பாடங்கள்

Fragments

: துகள்கள்

Framework

: பணிச்சட்டம் / கட்டமைப்பு

Free and Compulsory Education

: இலவசக் கட்டாயக் கல்வி

Free form

:	கட்டிலா வடிவம்

Functional approach
:	செயல்முறை சார்ந்த அணுகுமுறை / 		
		 பயன்பாட்டு அணுகுமுறை
Fundamentally

: அடிப்படையில்

Fusion Course

:	கலவைப் பாடத்திட்டம்

Future Generations
: எதிர்கால சந்ததியினர் /
		 எதிர்காலத் தலைமுறையினர்
Gallery

:	காட்சியகம் / பார்வையாளர் அமர்விடம்

Gazette

: அரசிதழ்

General

:	ப�ொது

General Certificate of Education

:	ப�ொதுக் கல்விச் சான்றிதழ்

Generalization

:	ப�ொதுமையாக்கம்
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Generate

: உருவாக்குதல் / த�ோற்றுவித்தல்

Geography

: புவியியல் / நிலநூல் / பூக�ோளம்

Gesture

:	சைகை

Gifted Education Programme

: மீத்திறன் கல்வித் திட்டம்

Girl Guides

:	பெண் சாரணர் படை

Global city

: உலக நகரம்

Globalisation

: உலகமயமாதல்

Globe

: உலகம், உருண்டை வடிவம்

Glossary
:	ச�ொற்கோவை / ச�ொற்களஞ்சியம் / 		
		ச�ொல்வளக் கையேடு
Good Progress Awards

: சிறந்த முன்னேற்ற விருதுகள்

Government-aided school

: அரசு உதவி பெறும் பள்ளி

Grade

:	மதிப்பளவை

Grammar

: இலக்கணம்

Grammar Items

: இலக்கணக் கூறுகள்

Graph

: வரைபடம், வரைகட்டம்

Graphic stimulus

:	கருத்து விளக்கப்படம்

Grassroots Organisations

: அடித்தள அமைப்புகள்

Group discussion

: குழுக் கலந்துரையாடல்

Groupings

: குழுப் பிரித்தல்

Head, Heart and Hands

: அறிவு, மனம், செயல்

Headmaster

:	தலைமையாசிரியர்

Headmistress

:	பெண் தலைமையாசிரியர்

Heartware

: இதயப்பண்பு, மனிதநேயம்

Helpdesk
: இணையம் சார்ந்த உதவிச்சேவை / 		
		 வாடிக்கையாளர் உதவிச் சேவை
Helping hands

: உதவும் கரங்கள்

Helpline

: த�ொலைபேசி உதவிச் சேவை

Heuristic learning

: பட்டறிவுவழிக் கற்றல்

High School Education

: உயர்நிலைக் கல்வி

High-ability student

: உயர்திறன் மாணவர்

Holistic Report Card

: முழுமையான குறிப்பு அட்டை
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Home study

: வீட்டுப் படிப்பு

Home work

: வீட்டுப்பாடம்

Homograph

: ஒப்பெழுத்து

Homonym

: பல்பொருள் ஒருச�ொல்

Hotline
:	நேரடித் த�ொலைபேசித் த�ொடர்பு / 		
		 அவசரத் த�ொலைபேசி எண்
Hypotheses

:	கருதுக�ோள்கள்

Icon

: படவுரு / அடையாளச் சின்னம்

Ideology

: சித்தாந்தம் / க�ோட்பாடு

Idiom

:	மரபுத்தொடர்

Idiosyncracy

: வித்தியாசப்போக்குள்ள

Illiteracy

: படிப்பறிவின்மை, கல்லாமை

Illiterate

: படிப்பறிவில்லாதவர், கல்லாதவர்

Image

:	த�ோற்றம், பிம்பம், நற்பெயர்

Imagery

: உருவக அணி

Imitate

:	ப�ோலச்செய்தல்

Impact

:	தாக்கம்

Implementation

: நடைமுறைப்படுத்துதல் / அமலாக்கம்

Incidental learning

: சமய�ோசிதமுறையில் கற்றல்

Incompatible values

:	ப�ொருந்தாத விழுமியங்கள்

Inculcation
:	மனத்தில் பதியவைத்தல்,
		 பயிற்றுவித்துப் பழக்குதல்
Indirect Learning

:	மறைமுகக் கற்றல்

Individualised feedback

:	தனிநபர் கருத்துரைப்பு

Induction
: அறிமுகப் பயிற்சித் திட்டம் /
		 அறிமுக ஈடுபாட்டுத் திட்டம்
Inference

: உய்த்துணர்தல்

Influence

:	செல்வாக்கு / தாக்கம்

Information Communications
:	தகவல் த�ொடர்புத் த�ொழில்நுட்பம்
Technology (ICT)		
Informal Assessment

: முறைசாரா மதிப்பீடு

Informal Education

: முறைசாராக் கல்வி

Innovation in Information Technology

:	தகவல் த�ொழில்நுட்பத்தில் புத்தாக்கம்
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In-service education

: பணியிடைக் கல்வி

Inspection circle

: ஆய்வுக் கல்வி வட்டம்

Instinct

: உள்ளுணர்வு

Institute of Technical Education (ITE)

: த�ொழில்நுட்பக் கல்விக்கழகம்

Instruction

:	கட்டளை, கற்பித்தல்

Integrated teaching of values
: விழுமியங்களை ஒருங்கிணைத்துக் 		
		கற்பித்தல்
Interactive

: இருவழித்தொடர்பு

Interactive activities

: இருவழித்தொடர்பு நடவடிக்கைகள்

Interest in learning

:	கற்றலில் ஆர்வம்

Interesting teaching method

: ஆர்வமூட்டும் கற்பித்தல் முறை

International Friendship Day

: அனைத்துலக நட்பு நாள்

Internationally recognised

: உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட

Interpersonal

:	மற்றவர்களுடனான உறவுநிலை

Interpretation

:	ப�ொருள் விளக்கம்

Intonation

: ஓசை நயம்

Invention

: உருவாக்கம் / கண்டுபிடிப்பு

Invigilation

:	தேர்வுக்கூடக் கண்காணிப்பு

Irony

: முரண்பொருள்

Isolation

:	தனிமைப்படுத்துதல்

Joint Admissions Exercise

: கூட்டு மாணவர் சேர்க்கை நடவடிக்கை

Joint venture

: கூட்டு முயற்சி

Key Performance Indicator

: முக்கியச் செயல்பாட்டுக் குறியீடு

Language competence

:	ம�ொழித் திறன்

Language environment

:	ம�ொழிச் சூழல்

Language games

:	ம�ொழி விளையாட்டுகள்

Learning

:	கற்றல், அறிதல்

Learning Journey

:	கற்றல் பயணம்

Learning outcomes

:	கற்றல் விளைவுகள்

Learning types

:	கற்றல் வகைகள் / கற்றல் முறைகள்

Learning with multimedia

: பல்லூடகங்களைப் பயன்படுத்திக் கற்றல்

Lesson observation

:	கற்றல் கற்பித்தலை உற்றுந�ோக்கல்
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Life-Long learning

: வாழ்நாள் கற்றல்

Listening and Speaking

:	கேட்டலும் பேசுதலும்

Listlessness

: அக்கறையின்மை

Literal translation
:	ச�ொல்வழிப் பெயர்ப்பு /
		நேரடி ம�ொழிபெயர்ப்பு
Literary usage

: இலக்கிய வழக்கு

Loan word

:	கடன் ச�ொல்

Lukewarm

: இளஞ்சூடான; அரைகுறை ஆர்வமுடைய

Master

: வல்லுநர்

Master Teacher

: முதன்மை ஆசிரியர்

Masterplan for IT in Education
:	தகவல் த�ொழில்நுட்பக் கல்விப் 		
		பெருந்திட்டம்
Materials

:	கருவிகள்

Meaningful evaluation

: அர்த்தமுள்ள மதிப்பீடு

Medal

: பதக்கம்

Media information

: ஊடகத் தகவல்

Medium of Instruction

: பயிற்றும�ொழி

Melody

: இன்னிசை

Memorisation

:	மனனஞ்செய்தல் / நெட்டுருச்செய்தல்

Memory span

: நினைவு அளவை

Memory store

: நினைவகம்

Merged stream

: இணைக்கப்பட்ட பிரிவு

Metaphor

: உருவகம்

Metaphoric meaning

: உருவகப் ப�ொருள்

MOE Language Centre

:	கல்வி அமைச்சு ம�ொழி நிலையம்

MOE Masterplan of Awards for
: பள்ளிகளுக்கான கல்வி அமைச்சின்
Schools		 சிறப்புத்திட்ட விருதுகள்
Monitor

: சட்டாம்பிள்ளை, கண்காணித்தல்

Monolingual

: ஒரும�ொழி

Monologue

:	தனிம�ொழி / தனியுரை

Moral values

: நன்னெறிப் பண்புகள், விழுமியங்கள்

Most popular

: மிகப் பிரபலமான

Most recent

: ஆக அண்மைய
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Motive

: உள்நோக்கம்

Motivation

: ஊக்கம் / முனைப்பு

Motivational strategies

: ஊக்குவிப்பு உத்திகள்

Motor learning

: இயக்கத்திறன் கற்றல்

Multi-media presentation

: பல்லூடகப் படைப்பு

Multi-purpose schools

: பல்நோக்குப் பள்ளிகள்

Multi-cultural

: பல்லினப் பண்பாடு சார்ந்த

Multi-cultural heritage

: பல்லினப் பண்பாட்டுப் பாரம்பரியம்

Multiple Choice Question

: தெரிவுவிடை வினா

Multiple Intelligences (MI)

: பல்வகை நுண்ணறிவுத் திறன்கள்

Murmur

: முணுமுணுப்பு

Narration

: விளம்புதல் / எடுத்துரைத்தல்

National Council of Social Services
(NCSS)

:	தேசிய சமூக சேவை மன்றம்

National Education

:	தேசியக் கல்வி

National Examinations

:	தேசியத் தேர்வுகள்

National Institute of Education (NIE)

:	தேசியக் கல்விக் கழகம்

Resource Centre

: வளமையகம்

NE Symposium
:	தேசியக் கல்விக் கருத்தரங்கு /
		தேசியக் கல்விக் கலந்தாய்வரங்கு
New password

: புதிய மறைச�ொல் / புதிய கடவுச்சொல்

New rubric

: புதிய தகுதிநிலை விளக்கக் குறிப்பு

Niche of Excellence

: உன்னதத் தனித்தன்மை

Niche Programme School

:	தனித்தன்மைத் திட்டப் பள்ளி

Non-verbal communication

: வாய்மொழியிலாக் கருத்துப்பரிமாற்றம்

Non-Tamil Indian Languages

:	தமிழ் அல்லாத இந்திய ம�ொழிகள்

Notes of lesson

: பாடக்குறிப்பு

Notifications

: அறிவிப்புகள்

Nursery rhymes

:	மழலையர் பாடல்கள்

Nurture students’ competence
:	மாணவர்களின் தேர்ச்சித்திறனைப் 		
		பேணிவளர்த்தல்
Observatory

: நுண்ணாய்வகம்
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Official capacity
: அலுவல் தகுதி, அலுவல் ப�ொறுப்பு, 		
		 அதிகாரத்துவ நிலை
Official languages

: அதிகாரத்துவ ம�ொழிகள்

Official secret

: அரசுசார் இரகசியம்

Officiating capacity

:	செயலமர் தகுதி

Omission

: விடுபடல், நீக்கப்படுதல்

Opportunity

: வாய்ப்பு

Options

: விருப்பத் தெரிவுகள்

Oral approach

: வாய்மொழி அணுகுமுறை

Oral assessment

: வாய்மொழிச் ச�ோதனை

Oral examination

: வாய்மொழித் தேர்வு

Oral presentation

: வாய்மொழிப் படைப்பு

Oral Proficiency Certification

: வாய்மொழித் தேர்ச்சி நிர்ணயம்

Organisational effectiveness

: நிறுவனப் பயன்முனைப்பாக்கம்

Outstanding Development Awards

:	தலைசிறந்த வளர்ச்சிக்கான விருது

Over learning

: மீக்கற்றல்

Overall

: ஒட்டும�ொத்தம்

Overall feedback

: ஒட்டும�ொத்தக் கருத்துரைப்பு

Overall level

: ஒட்டும�ொத்த நிலை

Overdue tasks

:	காலங்கடந்த பணிகள்

Pedagogy

:	கற்பித்தல்முறை / கற்பித்தலியல்

Palaestra

:	மற்போர்ப் பள்ளி

Paradigm

:	கட்டளைப்படிவம்

Paralogia

:	ப�ோலி நியாயம் கற்பித்தல்

Participant

:	கலந்துக�ொள்பவர்

Partnership in Education

:	கல்வியில் பங்காளித்துவம்

Part-Time Teaching Programme

: பகுதிநேரக் கற்பித்தல் திட்டம்

Pedant

:	கல்விச் செருக்குடையவன்

Percentage

: விழுக்காடு

Perception

:	கண்ணோட்டம்

Perceptual learning

: புலன்காட்சி மூலம் கற்றல்

Performance-based Assessment

:	செயல்திறன் மதிப்பீடு
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Personality

: ஆளுமை

Physical & aesthetics

: உடற்பயிற்சியும் கவின்கலையும்

Physical Education

: உடற்பயிற்சிக் கல்வி

Physical health

: உடல் நலம்

Physics

: இயற்பியல் / பெளதிகம்

Picture description

: பட விளக்கம்

Play therapy

: விளையாட்டுவழி சிகிச்சை

Polytechnic

: பலதுறைத் த�ொழில்நுட்பக் கல்லூரி

Polytechnic-School Review
: பலதுறைத் த�ொழில்நுட்பக் கல்லூரி Committee		 பள்ளி மறு ஆய்வுக் குழு
Portfolio work
: படைப்புத் த�ொகுப்பு /
		 படைப்புத் திறன் த�ொகுப்பு
Post-Secondary Education

: உயர்நிலைப் பள்ளிக்குப் பிந்தைய கல்வி

Post-Secondary Education Institutions : உயர்நிலைப் பள்ளிக்குப் பிந்தைய
		கல்வி நிலையங்கள்
Practical relevance

: நடைமுறைப் ப�ொருத்தப்பாடு

Practical work

:	செயல்முறை வேலை

Pragmatism

: நடைமுறைந�ோக்கு

Predominant

: அதிகச் செல்வாக்குப் பெற்ற

Preface

: முகவுரை

Prefect

:	மாணவர் தலைவர்

Pre-requisite

: முன்தேவை

Pre-School Education

: பள்ளிக்கு முந்தைய கல்வி

Previous

: முந்தைய

Pre-vocational

: வாழ்க்கைத் த�ொழிலுக்கு முந்தைய

Process model

:	செய்திறன் மாதிரிவடிவம்

Professional development
: த�ொழில் சார்ந்த மேம்பாடு /
		 நிபுணத்துவ மேம்பாடு / பணித்திறன் 		
		 மேம்பாடு
Professional Development and
: பணித்திறன் மேம்பாடும் நிர்வாகமும்
Management		
Proficiency

:	தேர்ச்சி / திறன்

Proficiency descriptors

:	தேர்ச்சிநிலை விளக்கக்குறிப்புகள்
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Proficient language users

:	ம�ொழியைத் திறம்படப் பயன்படுத்துவ�ோர்

Progress

: முன்னேற்றம் / வளர்ச்சி

Pronunciation

: உச்சரிப்பு, ஒலிப்பு

Prose

: உரைநடை

Prosody

: யாப்பு

Prototype

: மூல முன்மாதிரி

Psycholinguistics

: உளம�ொழியியல்

Public Gallery
:	ப�ொதுக் காட்சியகம், பார்வையாளர் 		
		 அமர்விடம்
Quality Assurance Framework

:	தர உறுதிக் கட்டமைப்பு

Question bank

: வினா வங்கி

Quotation

: மேற்கோள்

Racial dialect

: இனக் கிளைம�ொழி

Racial Harmony Day

: இன நல்லிணக்க நாள்

Rational learning

: பகுத்தறிவுப் படிப்பு

Rational validity

: அறிவுசார் ஏற்புடைமை

Reader

: வாசிப்புப் புத்தகம், வாசிப்பாளர்

Reading fluency

: சரளமான வாசிப்பு

Reading strategies

: வாசிப்பு உத்திகள்

Recitation

: ஓதல்

Reconstruction

: மீட்டாக்கம், மீட்டுருவாக்கம்

Record

: பதிவுசெய்

Red Cross Society

:	செஞ்சிலுவைச் சங்கம்

Re-education

:	மறு கல்வி

Re-examination

:	மறு தேர்வு

Refresher course

:	மறு பயிற்சி

Regional dialect

: வட்டாரக் கிளைம�ொழி

Regional varieties

: வட்டார வழக்குகள்

Reinforcement

: வலுவூட்டல், வலியுறுத்துதல்

Report book

:	மாணவர் பள்ளிக் குறிப்பேடு

Responsive curriculum
:	நெகிழ்வுத்தன்மைமிக்க 			
		 பாடக்கலைத்திட்டம்
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Revised syllabus

: திருத்தியமைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம்

Role-play

: பாகமேற்று நடித்தல்

Root word

: அடிச்சொல் / வேர்ச்சொல்

Rootedness

:	வேரூன்றியிருத்தல்

Rote learning

:	மனனவழிக் கற்றல்

Scholar

:	கல்விமான், புலவர்

Scholarship

:	மாணவர் உதவிச் சம்பளம்

School Advisory Committee

: பள்ளி ஆல�ோசனைக் குழு

School-based Assessment

: பள்ளிசார்ந்த மதிப்பீடு

School Cluster System

: பள்ளிக் குழும முறை

School-Community Partnership

: பள்ளி சமூகப் பங்காளித்துவம்

School Distinction Award

: பள்ளித் தனித்தன்மை விருது

School Excellence Award

: பள்ளி உன்னத விருது

School Excellence Model

:	மாதிரி உன்னதப் பள்ளி

School Graduation Certificate

: பள்ளி நிறைவுச் சான்றிதழ்

School Holistic Report Card
: ஒட்டும�ொத்த / முழுமையான மாணவர் 		
		 பள்ளிக் குறிப்பேடு
School Management Committee

: பள்ளி மேலாண்மைக் குழு

School motto

: பள்ளி முழக்கவரி

School ranking

: பள்ளித் தரவரிசை

Science of dharma

: அறவியல்

Second language

: இரண்டாம் ம�ொழி

Secondary education

: உயர்நிலைக் கல்வி

Secret code

:	மறைச�ொற்குறி

Self Help Groups

: சுய உதவிக் குழுக்கள்

Self-reflection

: சுய சிந்தனை பிரதிபலிப்பு / சிந்தனைமீட்சி

Self - learning

: சுய கற்றல்

Semester

:	கல்விப் பருவம்

Senior Teacher

: மூத்த ஆசிரியர்

Sequential code

: சீரலைச் ச�ொற்குறி

Show-and-Tell

:	ப�ொருளைக் காட்டிப் பேசுதல்

Silent reading

:	ம�ௌன வாசிப்பு
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Simultaneous

: இணைநிகழ்

Singapore School for the Visually
: பார்வையற்றோருக்கான
Handicapped		 சிங்கப்பூர்ப் பள்ளி
Singaporean flavour

: சிங்கப்பூரின் மண் வாசனை

Singapore's identity

: சிங்கப்பூர் அடையாளம்

Situational context

: இடச்சூழல்

Sketch

:	மாதிரிச் சித்திரம்

Social communication

: சமூகநிலைத் த�ொடர்பு

Social dialect

: சமூகக் கிளைம�ொழி

Social learning

: சமூகக் கல்வி

Social studies

: சமூகவியல் பாடம்

Spaced learning

: இடைவிட்டுக் கற்றல்

Speaking and Learning Environment

:	பேசுவதற்கும் கற்பதற்குமான சூழல்

Speaking skills

:	பேசுதல் திறன்

Special Admissions Exercise

:	மாணவர் சிறப்புச் சேர்க்கை நடவடிக்கை

Special Assistance Plan Schools (SAP) : சிறப்பு உதவித்திட்டப் பள்ளிகள்
Special course

: சிறப்பு வகுப்பு

Special Needs Officers

: சிறப்புத் தேவை அதிகாரிகள்

Specific recommendations

: குறிப்பிட்ட பரிந்துரைகள்

Speech-like Texts

:	பேச்சுப் பனுவல்கள்

Spoken Tamil

:	பேச்சுத் தமிழ்

Spontaneous speech

:	தன்னியல்பான உடனடிப் பேச்சு

Stakeholders

: பங்குதாரர்கள்

Stammering

: திக்குதல்

Standard dialect

:	தகுநிலைக் கிளைம�ொழி

Standardised Tamil Terminology
:	தரப்படுத்தப்பட்ட தமிழ்க்கலைச்சொல் 		
		 த�ொகுதி
Standard-level Subjects

:	தரநிலைக்கேற்ற பாடங்கள்

State enterprise

: அரசாங்கத் த�ொழில் முயற்சி

Static state

: இயங்காநிலை

Stationery

: எழுதுப�ொருள்கள்

Stereotype

: படிவார்ப்பு, ஒரேதன்மைப்படுத்தல்
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Stimulus

: ஊக்கக்கூறு, செயலூக்கி

Strategies for Effective Engagement
: பயன்முனைப்புமிக்க ஈடுபாட்டிற்கும்
and Development (SEED)		 முன்னேற்றத்திற்குமான உத்திகள்
Structural approach

: அமைப்பியல் அணுகுமுறை

Structure

: அமைப்புமுறை

Student all-round development

:	மாணவருடைய முழு வளர்ச்சி

Student attitude

:	மாணவர் மனப்பான்மை

Studious
:	கல்வி ஆர்வமுடைய; முயற்சி 			
		வேட்கையுடைய
Subject-Based Banding

: பாட அடிப்படையில் தரவகைமை

Subject-matter

: பாடப்பொருள்

Substitution learning

: பதிலீடு கற்றல், ப�ொருத்தமுறை கற்றல்

Suggestive meaning

: த�ொனிப் ப�ொருள்

Suitability

:	ப�ொருத்தப்பாடு

Suitable

:	ப�ொருத்தமான

Suitable passages

:	ப�ொருத்தமான பனுவல்கள்

Summary

: சுருக்கம்

Summative Assessment

: பருவ மதிப்பீடு, முறைசார்ந்த மதிப்பீடு

Survey

:	மதிப்பாய்வு, கருத்தாய்வு

Sustained Achievement Award

: த�ொடர் சாதனை விருது

Syllabus

: பாடத்திட்டம்

Symposium

:	கலந்தாய்வரங்கு

Tamil alphabet

:	தமிழ் நெடுங்கணக்கு

Tamil alphabet learning

:	தமிழ் நெடுங்கணக்கு கற்றல்

Tamil Language Curriculum and
:	தமிழ்மொழிப் பாடத்திட்டம்,
Pedagogy Review Committee		கற்பித்தல்முறை மறு ஆய்வுக் குழு
Tamil-speaking community

:	தமிழ் பேசும் சமூகம்

Teacher Training and Development

: ஆசிரியர் பயிற்சியும் மேம்பாடும்

Teachers’ Network

: ஆசிரியர் த�ொடர்பகம்

Teaching aids

:	கற்பித்தல் கருவிகள்

Teaching approaches

:	கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள்

Teaching methods

: பயிற்றுமுறைகள்

Teaching notes

:	கற்பிக்கும் குறிப்புகள்
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Teaching techniques

:	கற்பிக்கும் நுணுக்கங்கள்

Teaching units

:	கற்பித்தல் அலகுகள்

Team work

: குழுப் பணி / குழு வேலை

Text book

: பாடநூல்

The Board for the Teaching & Testing
: தென்கிழக்காசிய ம�ொழிகளின்
of South Asian Languages (BTTSAL)		கற்பித்தல் மற்றும் தேர்வு வாரியம்
The Committee on National Education :	தேசியக் கல்விக் குழு
The Desired Outcomes of Education

:	கல்வியின் விரும்பத்தக்க விளைவுகள்

The Singapore Story

: சிங்கப்பூர்க் கதை

The Task Force on Greater
: ‘ஸ்பெட்’ பள்ளியுடன் அதிக
Engagement with SPED School		 ஈடுபாடுக�ொள்வதற்கான திட்டப் 		
		 பணிக்குழு
Thesis

: ஆய்வுக் கட்டுரை, ஆய்வேடு

Tamil Language Curriculum

:	தமிழ்மொழிப் பாடத்திட்டம்

Tamil Language Curriculum
:	தமிழ்மொழிப் பாடக்கலைத்திட்டப்
Framework		 பணிச்சட்டம்
Tamil Language Specialists

:	தமிழ்மொழிச் சிறப்பாய்வாளர்கள்

Total Defence Day

: முழுமைத் தற்காப்புத் தினம்

Touching Hearts & Enriching Minds
: இதயங்களைத் த�ொட்டு, எண்ணங்களை
		 வளப்படுத்துவ�ோம்
Tractive effort

: இழுப்பு முயற்சி

Training

: பயிற்சி, பயிற்றல்

Trait

: பண்பியல்பு

Translation

:	ம�ொழிபெயர்ப்பு

Transliteration

: எழுத்துப்பெயர்ப்பு, ஒலிபெயர்ப்பு

Transmitter

: ஒலிபரப்பி / அலைபரப்பி

Transmitting culture

:	கலாசாரத்தைப் பரப்புதல்

Trophy

:	வெற்றிக்கோப்பை, வெற்றிச்சின்னம்

Truancy

: பள்ளிக்கு மட்டம் ப�ோடுதல்

Tutor

:	தனி ஆசான்

Two-key system

: இருவழித் திட்டம்

Uniformed groups

: சீருடைக் குழுக்கள்

University

: பல்கலைக்கழகம்
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Vacation

: விடுமுறைக்காலம்

Vibrant

: துடிப்பான

Video

: ஒளிக்காட்சி, காண�ொளி

Video recording

: ஒளிப்பதிவு

Vision for the Tamil Language
:	தமிழ்மொழிக்குரிய இலக்கு / 			
		 த�ொலைந�ோக்கு
Vocabulary

:	ச�ொல்வளம்

Vodcast

: வலைய�ொளி

Voluntary Welfare Organisations
: த�ொண்டூழிய நல அமைப்புகள்
(VWOs)		
Volunteer

: த�ொண்டூழியர் / தன்னார்வலர்

Water colour painting

: நீர�ோவியம்

White space

:	வெற்றிடம்

Whole Learning Method

: முழுமைக் கல்வி முறை

Whole school approach

: ஒட்டும�ொத்தப் பள்ளி அணுகுமுறை
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COMPILATION OF TITLES OF STATUTES
சட்டப் பெயர்த் த�ொகுப்பு
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Accountants Act

:	கணக்காய்வாளர் சட்டம்

Accounting and Corporate
:	கணக்கு வைப்பு மற்றும் நிறுவன
Regulatory Authority Act 		 ஒழுங்குமுறை ஆணையச் சட்டம்
Accounting Standards Act

:	கணக்குவைப்புத் தரச் சட்டம்

Administration of Muslim Law Act

: முஸ்லிம் சட்டநிர்வாகச் சட்டம்

Adoption of Children Act

: சிறுவர் தத்தெடுப்புச் சட்டம்

Advance Medical Directive Act

: முன் மருத்துவ உத்தரவுச் சட்டம்

Agency for Science,
: அறிவியல், த�ொழில்நுட்ப மற்றும்
Technology and Research Act 		 ஆய்வுக்கான நிறுவனச் சட்டம்
Agri-Food and Veterinary
:	வேளாண்-உணவு மற்றும் விலங்கு
Authority Act 		 ஆணையச் சட்டம்
Agricultural Pests Act (Repealed)
:	வேளாண்மைசார் பூச்சி ஒழிப்புச் 		
		 சட்டம் (நீக்கப்பட்டது)
Air Navigation Act

: ஆகாயப் ப�ோக்குவரத்துச் சட்டம்

Animals and Birds Act
: விலங்கு மற்றும் பறவைப் பாதுகாப்புச்
		 சட்டம்
Application of English Law Act
: ஆங்கிலேயச் சட்டப் பயன்பாட்டுச் 		
		 சட்டம்
Apportionment Act

: பங்கீட்டுச் சட்டம்

Apportionment of Rents Act

: வாடகைப் பங்கீட்டுச் சட்டம்

Appraisers and House Agents Act
:	மதிப்பீட்டாளர் மற்றும் வீட்டு முகவர் 		
		 சட்டம்
Arbitration (Foreign Awards) Act (Repealed) : நடுவர் மன்றச் (வெளிநாட்டுத் 		
		 தீர்ப்புகள்) சட்டம் (நீக்கப்பட்டது)
Arbitration (International Investment
: நடுவர் மன்றச் (அனைத்துலக
Disputes) Act 		 முதலீட்டுச் சச்சரவுகள்) சட்டம்
Arbitration Act

: நடுவர் மன்றச் சட்டம்

Architects Act

:	கட்டடக் கலைஞர் சட்டம்

Arms and Explosives Act

: ஆயுதம் மற்றும் வெடிப�ொருள் சட்டம்

Arms Offences Act

: ஆயுதக் குற்றச் சட்டம்

Asian Development Bank Act

: ஆசிய வளர்ச்சி வங்கிச் சட்டம்

Audit Act

:	கணக்குத் தணிக்கைச் சட்டம்
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Banishment Act

: நாடுகடத்தல் சட்டம்

Banking Act

: வங்கித்துறைச் சட்டம்

Bankruptcy Act

:	ந�ொடிப்புநிலைச் சட்டம்

Betting Act

: பந்தயம் கட்டுதல் சட்டம்

Betting and Sweepstake Duties Act
: பந்தயம் கட்டுதல், குலுக்குச் சீட்டு 		
		 வரிச்சட்டம்
Bills of Exchange Act

: உண்டியல் சீட்டுகள் சட்டம்

Bills of Sale Act

: விற்பனைப் பத்திரச் சட்டம்

Biological Agents and Toxins Act
: உயிரியல் இயக்கிகள் மற்றும் 		
		 நச்சுப்பொருள்கள் சட்டம்
Boundaries and Survey Maps Act
: எல்லைகள் மற்றும் நில அளவை 		
		 வரைபடங்கள் சட்டம்
Boy Scouts Association Act

: சாரணர் சங்கச் சட்டம்

Bretton Woods Agreements Act
: பிரெட்டன் உ ட்ஸ் உடன்படிக்கைகள்
		 சட்டம்
Broadcasting Act

: ஒலி/ஒளிபரப்புச் சட்டம்

Building and Construction Authority
:	கட்டட, கட்டுமான ஆணையச் சட்டம்
Act 		
Building and Construction Industry
:	கட்டட, கட்டுமானத் த�ொழிலில் பணம்
Security of Payment Act 		செலுத்துவதை உறுதி செய்யும் சட்டம்
Building Control Act

:	கட்டடக் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டம்

Building Maintenance and Strata
:	கட்டடப் பராமரிப்பு மற்றும் கூட்டுரிமை
Management Act 		 நிர்வாகச் சட்டம்
Buildings and Common Property
:	கட்டடங்கள் மற்றும் ப�ொதுச் ச�ொத்துச்
(Maintenance and Management) Act 		 (பராமரிப்பு, நிர்வாகம்) சட்டம்
Bus Services Licensing Authority Act
:	பேருந்துச் சேவைகள் உரிமம் வழங்கும்
(Repealed) 		 ஆணையச் சட்டம் (நீக்கப்பட்டது)
Business Registration Act

: த�ொழில் பதிவுச் சட்டம்

Business Trusts Act

: த�ொழில் அறக்கட்டளைச் சட்டம்


Carriage By Air (Montreal Convention,
: ஆகாயப் ப�ோக்குவரத்துச்
1999) Act 		 (மான்ட்டிரியல் உடன்படிக்கை1999) 		
		 சட்டம்
Carriage by Air Act
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: ஆகாயப் ப�ோக்குவரத்துச் சட்டம்

Carriage of Goods by Sea Act
:	கடல்வழிச் சரக்குப் ப�ோக்குவரத்துச்
		 சட்டம்
Casino Control Act
: சூதாட்ட விடுதிக் கட்டுப்பாட்டுச் 		
		 சட்டம்
Cattle Act

:	கால்நடைச் சட்டம்

Census Act
:	மக்கள் த�ொகைக் கணக்கெடுப்புச் 		
		 சட்டம்
Central Provident Fund Act

:	மத்திய சேம நிதிச் சட்டம்

Charities Act

: அறநிறுவனங்கள் சட்டம்

Chemical Weapons (Prohibition) Act
: இரசாயன ஆயுதங்கள் (தடை)
		 சட்டம்
Child Care Centres Act
: குழந்தைப் பராமரிப்பு நிலையங்கள் 		
		 சட்டம்
Children and Young Persons Act

: சிறுவர் மற்றும் இளையர் சட்டம்

Children Development Co-Savings Act : சிறுவர் வளர்ச்சி கூட்டுச் சேமிப்புச் 		
		 சட்டம்
Chit Funds Act

: சீட்டு நிதிச் சட்டம்

Cinematograph Film Hire Duty Act

: திரைப்பட வாடகை வரிச் சட்டம்

Cisco (Dissolution) Act

: சிஸ்கோ (கலைப்பு) சட்டம்

Civil Aviation Authority of Singapore Act : சிங்கப்பூர்ப் ப�ொது			
		 விமானப் ப�ோக்குவரவு ஆணையச் 		
		 சட்டம்
Civil Defence Act

: குடிமைத் தற்காப்புச் சட்டம்

Civil Defence Shelter Act

: குடிமைத் தற்காப்புக் காப்பகச் சட்டம்

Civil Law Act

: உரிமையியல் சட்டம்

Civil List and Pension Act

: சிவில் பட்டியல், ஓய்வூதியச் சட்டம்

Civil Service College Act

: அரசாங்கச் சேவைக் கல்லூரிச் சட்டம்

Clean Air Act (Repealed)

: தூய காற்றுச் சட்டம் ( நீக்கப்பட்டது)

Co-operative Societies Act

: கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் சட்டம்

Coin Act

: சில்லறை நாணயச் சட்டம்

Commercial and Industrial Security
: வர்த்தக, த�ொழில் பாதுகாப்பு நிறுவனச்
Corporation Act 		 சட்டம்
Commissions of Inquiry Act
: விசாரணை ஆணைக்குழுச் 		
		 சட்டம்
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Commodity Trading Act
: மூலப்பொருள் வணிகச் 			
		 சட்டம்
Common Gaming Houses Act
:	ப�ொதுச் சூதாட்ட மனைகள் 		
		 சட்டம்
Community Care Endowment Fund
: சமூகப் பராமரிப்பு அறநிதிச் சட்டம்
Act 		
Community Mediation Centres Act

: சமூகச் சமரச நிலையங்கள் சட்டம்

Companies Act

: நிறுவனங்கள் சட்டம்

Competition Act

: வணிகப் ப�ோட்டிச் சட்டம்

Compulsory Education Act

:	கட்டாயக் கல்விச் சட்டம்

Computer Misuse Act
: முறைகேடான கணினிப் பயனீட்டுச்
		 சட்டம்
Consular Conventions Act
: துணைத்தூதரக உடன்படிக்கைச் 		
		 சட்டம்
Consumer Protection (Fair Trading) Act
: பயனீட்டாளர் பாதுகாப்புச் (நியாய 		
		 வணிகம்) சட்டம்
Consumer Protection (Trade Descriptions : பயனீட்டாளர் பாதுகாப்புச்
And Safety Requirements) Act 		 (வணிகப்பொருள் விளக்கங்களும்
		 பாதுகாப்புத் தேவைகளும்) சட்டம்
Contact Lens Practitioners Act

:	கண் ஒட்டுவில்லைத் த�ொழிலர் சட்டம்

Contracts (Rights of Third Parties) Act
: ஒப்பந்தங்கள் (மூன்றாம் தரப்பினரின்
		 உரிமைகள்) சட்டம்
Contributory Negligence and Personal
:	தற்கவனமின்மை மற்றும்
Injuries Act 		ச�ொந்தக்காயங்கள் சட்டம்
Control of Essential Supplies Act
: அத்தியாவசியப் ப�ொருள்கள் 		
		கட்டுப்பாட்டுச் சட்டம்
Control of Imports and Exports Act
: இறக்குமதி ஏற்றுமதிக் கட்டுப்பாட்டுச்
(Repealed) 		 சட்டம் ( நீக்கப்பட்டது)
Control of Manufacture Act

: உற்பத்திக் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டம்

Control of Plants Act

:	தாவரக் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டம்

Control of Rent (Abolition) Act 2001
: வாடகைக் கட்டுப்பாட்டுச் (ரத்து) 		
		 சட்டம் 2001
Control of Rent Act

: வாடகைக் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டம்

Control of Vectors and Pesticides Act
:	ந�ோய் பரப்பும் கிருமி மற்றும் பூச்சி 		
		க�ொல்லிகள் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டம்
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Controlled Plants Act (Repealed)
:	கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தாவரங்கள் சட்டம்
		 (நீக்கப்பட்டது)
Controlled Premises
:	கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனைகள்
(Special Provisions) Act 		 ( சிறப்புச் சட்டப்பிரிவு ) சட்டம்
Conveyancing and Law of Property Act
:	ச�ொத்துரிமை மாற்றம் மற்றும் ச�ொத்து
		 குறித்த சட்டவிதிமுறைச் சட்டம்
Copyright (Gramophone Records and
: பதிப்புரிமை (இசைத்தட்டுகள்,
Government Broadcasting) Act (Repealed) அரசாங்க ஒலிபரப்பு) சட்டம் 		
		 (நீக்கப்பட்டது)
Copyright Act

: பதிப்புரிமைச் சட்டம்

Corrosive and Explosive Substances and : அரித்தழிக்கும், வெடி ப�ொருள்கள்
Offensive Weapons Act 		 மற்றும் தீங்கு விளைவிக்கும்
		 ஆயுதங்கள் சட்டம்
Corruption (Confiscation of Benefits) Act : ஊழல் (ஆதாயங்களைப் பறிமுதல்
(Repealed) 		செய்தல்) சட்டம் (நீக்கப்பட்டது)
Corruption, Drug Trafficking And Other
: ஊழல், ப�ோதைப்பொருள் கடத்தல்
Serious Crimes (Confiscation of Benefits) 		மற்றும் இதர கடும் குற்றங்கள்
Act
(ஆதாயங்களைப் பறிமுதல் செய்தல்)
		 சட்டம்
Countervailing and Anti-Dumping
: ஈடுசெய் வரிகள் மற்றும் ப�ொருள்
Duties Act 		 குவிப்புக்கு எதிரான வரிகள் சட்டம்
Creche Establishments Act (Repealed)
: குழந்தைகள் காப்பகச் சட்டம் 		
		 (நீக்கப்பட்டது)
Criminal Law (Temporary Provisions) Act : குற்றவியல்
		 (தற்காலிகச் சட்டப்பிரிவுகள்) சட்டம்
Criminal Procedure Code
: குற்றவியல் நடைமுறை விதித் 		
		 த�ொகுப்பு
Currency Act

: நாணயச் சட்டம்

Customs (Dumping and Subsidies) Act
: சுங்கத்துறைச் (குவித்தல் மற்றும்
(Repealed) 		மானியங்கள்) சட்டம் (நீக்கப்பட்டது)
Customs Act

: சுங்கத்துறைச் சட்டம்


Dangerous Fireworks Act
: ஆபத்தான வாணவேடிக்கைச்		
		 சட்டம்
Debtors Act

:	கடனாளிகள் சட்டம்
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Decorations and Uniforms Act

: விருதுகள் மற்றும் சீருடைகள் சட்டம்

Defamation Act

: அவதூறுச் சட்டம்

Defence Science and Technology
:	தற்காப்பு அறிவியல் மற்றும்
Agency Act 		 த�ொழில்நுட்ப முகவைச்சட்டம்
Dental Registration Act

: பல்மருத்துவப் பதிவுச் சட்டம்

Departmental Titles (Alteration) Act
: துறைசார் பதவிப் பெயர்கள் (மாற்றம்)
		 சட்டம்
Deposit Insurance Act

:	வைப்புத்தொகைக் காப்புறுதிச் சட்டம்

Destitute Persons Act

: திக்கற்ற மக்கள் சட்டம்

Destruction of Disease-Bearing Insects :	ந�ோய் பரப்பும் பூச்சிகள் ஒழிப்புச் சட்டம்
Act (Repealed) 		 (நீக்கப்பட்டது)
		
Development Fund Act

: வளர்ச்சி நிதிச் சட்டம்

Development Loan Act

: வளர்ச்சிக் கடன் சட்டம்

Developmental Investment Fund Act

: வளர்ச்சி சார்ந்த முதலீட்டு நிதிச் சட்டம்

Diplomatic and Consular Officers
: தூதரக மற்றும் துணைத்தூதரக
(Oaths and Fees) Act 		 அலுவலர்கள் (பதவி			
		 உறுதிம�ொழியும் கட்டணமும்) சட்டம்
Diplomatic and Consular Relations Act
: தூதரக மற்றும் துணைத்தூதரக 		
		 உறவுகள் சட்டம்
Diplomatic Privileges (Commonwealth
: தூதரகச் சலுகைகள் (காமன்வெல்த்
Countries and Republic of Ireland) Act 		 நாடுகள் மற்றும் அயர்லாந்துக்
		 குடியரசு) சட்டம்
Distress Act

: கைப்பற்றுகைச் சட்டம்

District Cooling Act

: வட்டார குளிர்வசதிமுறைச் சட்டம்

Drug Trafficking (Confiscation of Benefits) :	ப�ோதைப்பொருள் கடத்தல்
Act (Repealed)
(ஆதாயங்களைப் பறிமுதல் செய்தல்)
		 சட்டம் ( நீக்கப்பட்டது)

Economic Development Board Act

:	ப�ொருளியல் வளர்ச்சிக் கழகச் சட்டம்

Economic Expansion Incentives
:	ப�ொருளியல் விரிவாக்க
(Relief From Income Tax) Act 		 ஊக்குவிப்புகள் (வருமான வரி 		
		 நிவாரணம்) சட்டம்
Education Act

:	கல்விச் சட்டம்

Education Endowment and Savings
:	கல்வி அறக்கட்டளை மற்றும் சேமிப்புத்
Schemes Act 		 திட்டங்கள் சட்டம்
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Education Service Incentive Payment Act :	கல்விச் சேவை ஊக்குவிப்பு ஊதியத்
		 த�ொகைச் சட்டம்
Electric Lamp and Electric Appliances
: மின்விளக்கு மற்றும் மின் சாதனங்கள்
Act (Repealed) 		 சட்டம் (நீக்கப்பட்டது)
Electrical Workers and Contractors
: மின்சாரத்துறை ஊழியர் மற்றும்
Licensing Act 		 ஒப்பந்ததாரர்கள் உரிமச் சட்டம்
Electricity Act

: மின்சாரச் சட்டம்

Electronic Transactions Act

: மின் பரிவர்த்தனைகள் சட்டம்

Emergency (Essential Powers) Act
: அவசரநிலைச் (அத்தியாவசிய 		
		 அதிகாரங்கள்) சட்டம்
Employment Act

:	வேலைமுறைமைச் சட்டம்

Employment Agencies Act

:	வேலைவாய்ப்பு முகமைகள் சட்டம்

Employment of Foreign Manpower Act
:	வெளிநாட்டு ஊழியரை வேலைக்கு 		
		 அமர்த்துதல் சட்டம்
Endangered Species
: அருகிவரும் உயிரினங்கள்
(Import and Export) Act 		 (இறக்குமதி ஏற்றுமதி) சட்டம்
Energy Market Authority of Singapore Act : சிங்கப்பூர் எரிப�ொருள் சந்தை
		 ஆணையச் சட்டம்
Enlistment Act

: படை ஆள்சேர்ப்புச் சட்டம்

Entertainments Duty Act

:	கேளிக்கை வரிச் சட்டம்

Environmental Protection and
: சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும்
Management Act 		 மேலாண்மைச் சட்டம்		
Environmental Public Health Act
: சுற்றுச்சூழல் ப�ொதுச் சுகாதாரச்
		 சட்டம்
Estate Duty Act

:	மரணவரிச் சட்டம்

Evidence (Civil Proceedings In Other
: சான்று (அயல் அதிகார வரம்புக்குட்பட்ட
Jurisdictions) Act 		 உரிமையியல் நடவடிக்கைகள்) சட்டம்
Evidence Act

: சான்றுச் சட்டம்

Exchange Control Act

: பரிவர்த்தனைக் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டம்

Exchanges (Demutualisation and
: பங்குச் சந்தைச் ( கூட்டுப் பங்கு
Merger) Act 		 நிறுவனமாக மாறுதல் மற்றும் 		
		 இணைப்பு) சட்டம்
Executive Condominium Housing
: எக்சிகியூட்டிவ் கூட்டுரிமை வீட்டுத் 		
Scheme Act 		 திட்டச்சட்டம்
Explosive Substances Act

:	வெடிப�ொருள்கள் சட்டம்
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Export of Plants (Control) Act (Repealed) :	தாவரங்கள் ஏற்றுமதிச் (கட்டுப்பாடு)
		 சட்டம் (நீக்கப்பட்டது)
External Loans Act

:	வெளிநாட்டுக் கடன்கள் சட்டம்

Extradition Act
: குற்றவாளியை அயல்நாட்டிடம் 		
		 ஒப்படைத்தல் சட்டம்

Factories Act

: த�ொழிற்சாலைகள் சட்டம்

Feeding Stuffs Act

: தீவனப் ப�ொருள்கள் சட்டம்

Fees Act

:	கட்டணங்கள் சட்டம்

Films Act

: திரைப்படங்கள் சட்டம்

Final Supply (FY1998) Act 1999
: இறுதி வழங்கீட்டுச் (நிதியாண்டு 1998)
		 சட்டம் 1999
Finance Companies Act

: நிதி நிறுவனங்கள் சட்டம்

Financial Advisers Act

: நிதி ஆல�ோசகர்கள் சட்டம்

Financial Procedure Act

: நிதி நடைமுறைச் சட்டம்

Fire Safety Act

: தீப் பாதுகாப்புச் சட்டம்

Fire Service Act (Repealed)
: தீயணைப்புச் சேவைச் சட்டம் 		
		 (நீக்கப்பட்டது)
Fisheries Act

: மீன்வளச் சட்டம்

Foreign Recruiting Act

:	வெளிநாட்டவர் ஆள்சேர்ப்புச் சட்டம்

Foreshores Act

:	கடற்கரைச் சட்டம்

Free Trade Zones Act
:	தடையற்ற வர்த்தக மண்டலங்கள் 		
		 சட்டம்
Frustrated Contracts Act

: நிறைவுறாத ஒப்பந்தங்கள் சட்டம்

Futures Trading Act

: வருநிலை வணிகச் சட்டம்


Gas Act

: எரிவாயுச் சட்டம்

Geneva Conventions Act

:	ஜெனிவா உடன்படிக்கைகள் சட்டம்

Geographical Indications Act

: புவியியல் அறிகுறிகள் சட்டம்

Goods and Services Tax Act

:	ப�ொருள், சேவை வரிச் சட்டம்

Government Contracts Act

: அரசாங்க ஒப்பந்தங்கள் சட்டம்

Government Hospitals Act

: அரசாங்க மருத்துவமனைகள் சட்டம்
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Government Loans
: அரசாங்கக் கடன்கள் (மாற்றம் மற்றும்
(Conversion and Miscellaneous 		 பலவகைப் பிரிவுகள்) சட்டம் 		
Provisions) Act (Repealed) 		 (நீக்கப்பட்டது)
Government Proceedings Act

: அரசாங்க நடவடிக்கைகள் சட்டம்

Government Procurement Act

: அரசாங்கக் க�ொள்முதல் சட்டம்

Government Securities Act

: அரசாங்கக் கடன் பத்திரங்கள் சட்டம்

Guardianship of Infants Act

: சிசுக் காப்பாளர் சட்டம்


Hazardous Waste (Control of Export,
: ஆபத்தான கழிவுப்பொருள் (ஏற்றுமதி
Import and Transit) Act 		 இறக்குமதி, இடமாற்று) சட்டம்
Health Products Act 2007
: உடல் நல உற்பத்திப் ப�ொருள்கள் 		
		 சட்டம் 2007
Health Promotion Board Act

: சுகாதார மேம்பாட்டு வாரியச் சட்டம்

Health Sciences Authority Act

: சுகாதார அறிவியல் ஆணையச் சட்டம்

High Court (Admiralty Jurisdiction) Act
: உயர்நீதிமன்றச் (கடல்துறை அதிகார
		 வரம்பு) சட்டம்
Hijacking of Aircraft and Protection of
: விமானக் கடத்தல் தடுப்பு, விமானப்
Aircraft and International Airports Act 		 பாதுகாப்பு, அனைத்துலக விமான 		
		 நிலையங்கள் சட்டம்
Hire-Purchase Act

:	தவணைமுறைக் க�ொள்முதல் சட்டம்

Holidays Act

: விடுமுறைகள் சட்டம்

Home Affairs Uniformed Services
: உள்துறை சீருடைச்
Superannuation Act 		சேவைகள் பணிஓய்வுச் சட்டம்
Homes for the Aged Act

: முதிய�ோர் இல்லங்கள் சட்டம்

Hotels Act

:	ஹ�ோட்டல்கள் சட்டம்

House To House and Street Collections
: வீடுகளிலும் வீதிகளிலும் வசூலித்தல்
Act		 சட்டம்
Housing and Development Act
: வீடமைப்பு, வளர்ச்சிச் சட்டம்
Housing Developers 		 வீடமைப்பு மேம்பாட்டாளர்கள்
(Control and Licensing) Act 		 (கட்டுப்பாடு, உரிமம்) சட்டம்
HUDC Housing Estates Act
: எச்யுடிசி (வீடமைப்பு, நகர வளர்ச்சிக்
		கழகம்) வீடமைப்புப் பேட்டைகள் ச ட்டம்
Human Cloning and other Prohibited
:	மனித நகலாக்கம் மற்றும் பிற
Practices Act 		தடைசெய்யப்பட்ட 			
		 நடைமுறைகள் சட்டம்
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Human Organ Transplant Act

:	மனித உறுப்பு மாற்றுச் சட்டம்

Hydrogen Cyanide (Fumigation) Act
:	ஹைட்ரஜன் சயனைடு
		 (புகைமூட்டம்) சட்டம்
Immigration Act

: குடிநுழைவுச் சட்டம்

Income Tax Act

: வருமான வரிச் சட்டம்

Indecent Advertisements Act
:	தரக்குறைவான விளம்பரங்கள்
		 சட்டம்
Industrial Relations Act

: த�ொழில் உறவுகள் சட்டம்

Infectious Diseases Act

: த�ொற்று ந�ோய்கள் சட்டம்

Info-Communications Development
: சிங்கப்பூர்த் தகவல் த�ொடர்பு
Authority of Singapore Act 		 மேம்பாட்டு ஆணையச் சட்டம்
Inheritance (Family Provision) Act
: வாரிசுரிமைச் (குடும்பச் சட்டப்பிரிவு)
		 சட்டம்
Inland Revenue Authority of Singapore
: சிங்கப்பூர் உள்நாட்டு வருவாய் 		
Act		 ஆணையச் சட்டம்
Innkeepers Act

: விடுதிப் ப�ொறுப்பாளர் சட்டம்

Inquiries Act 2007

: விசாரணைகள் சட்டம் 2007

Institute of Education (Repeal) Act 1996

:	கல்விக் கழகம் (நீக்கம்) சட்டம் 1996

Institute of Education Act (Repealed)

:	கல்விக் கழகச் சட்டம் (நீக்கப்பட்டது)

Institute of Southeast Asian Studies Act
: தென்கிழக்காசிய ஆய்வுக் கழகச் 		
		 சட்டம்
Institute of Technical Education Act

: த�ொழில்நுட்பக் கல்விக் கழகச் சட்டம்

Insurance Act

:	காப்புறுதிச் சட்டம்

Insurance Intermediaries Act
:	காப்புறுதி இடைநிலையாளர்கள் 		
		 சட்டம்
Intellectual Property Office of
: சிங்கப்பூர் மதிநுட்பச் ச�ொத்து
Singapore Act 		 அலுவலகச் சட்டம்
Internal Security Act

: உள்நாட்டுப் பாதுகாப்புச் சட்டம்

International Arbitration Act

: அனைத்துலக நடுவர் மன்றச் சட்டம்

International Development
: அனைத்துலக மேம்பாட்டுச் சங்கச்
Association Act 		 சட்டம்				
International Enterprise Singapore
: சிங்கப்பூர் அனைத்துலகத் த�ொழில்
Board Act 		 மேம்பாட்டு வாரியச் சட்டம்
International Finance Corporation Act
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: அனைத்துலக நிதி நிறுவனச் சட்டம்

International Organisations
: அனைத்துலக அமைப்புகள்
(Immunities And Privileges) Act 		 (விலக்குரிமைகளும் சலுகைகளும்)
		 சட்டம்
Internationally Protected
: அனைத்துலக அளவில் பாதுகாப்புப்
Persons Act 2008 		பெற்றவர்கள் சட்டம் 2008
Intestate Succession Act
: விருப்புறுதி இல்லா வாரிசுரிமைச் 		
		 சட்டம்
Intoxicating Substances Act

:	ப�ோதையூட்டும் ப�ொருள்கள் சட்டம்


Judges’ Remuneration Act

: நீதிபதிகளின் ஊதியச் சட்டம்

Judicial Committee Act (Repealed)

: நீதித்துறை குழுச் சட்டம் (நீக்கப்பட்டது)

Judicial Proceedings (Regulation of
: நீதித்துறை நடைமுறைகள்
Reports) Act 		 (அறிக்கைகள் குறித்த விதிமுறைகள்)
		 சட்டம்
Jurong Town Corporation Act
Kidnapping Act

: ஜூர�ோங் நகராண்மைக் கழகச் சட்டம்

: ஆள்கடத்தல் சட்டம்


Land Acquisition Act

: நிலப் பற்றுமானச் சட்டம்

Land Improvement Act

: நில மேம்பாட்டுச் சட்டம்

Land Officers Powers Act
: நில அலுவலர்களின் அதிகாரங்கள் 		
		 சட்டம்
Land Revenue Collection Act

: நில வருவாய் வசூல் சட்டம்

Land Surveyors Act

: நில அளவையாளர்கள் சட்டம்

Land Titles (Strata) Act

: நிலப் பட்டாச் ( கூட்டுரிமை) சட்டம்

Land Titles Act

: நிலப் பட்டாச் சட்டம்

Land Transport Authority of Singapore Act : சிங்கப்பூர் நிலப் ப�ோக்குவரவு 		
		 ஆணையச் சட்டம்
Landmarks Act (Repealed)
: அடையாளச் சின்னங்கள் சட்டம் 		
		 (நீக்கப்பட்டது)
Layout-Designs of Integrated Circuits Act : ஒருங்கிணைந்த மின்சுற்று 		
		 வடிவமைப்புச் சட்டம்
Legal Aid and Advice Act

: சட்ட உதவி, ஆல�ோசனைச் சட்டம்
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Legal Profession Act

: சட்டத் த�ொழில் சட்டம்

Legitimacy Act

: முறைமணப் பிறப்புச் சட்டம்

Lifelong Learning Endowment Fund Act : வாழ்நாள் கற்றல் அறக்கட்டளை நிதிச்
		 சட்டம்
Limitation Act

:	காலவரம்புச் சட்டம்

Limited Liability Partnerships Act
: வரையறுக்கப்பட்ட ப�ொறுப்புடைய
		 கூட்டுத்தொழில்கள் சட்டம்
Loans (International Banks) Act
:	கடன்கள் (அனைத்துலக வங்கிகள்)
		 சட்டம்		
Local Forces (Relief of Financial Hardship) : உள்நாட்டுப் படைகள் (நிதிச் சிரமங்கள்
Act 		 நிவாரணம்) சட்டம்
Local Government Integration Act
: உள்ளாட்சி ஒருங்கிணைப்புச் சட்டம்
(Repealed) 		 (நீக்கப்பட்டது)
Local Treasury Bills Act
: உள்நாட்டுக் கருவூலப் பத்திரங்கள் 		
		 சட்டம்

Maintenance of Parents Act

:	பெற்றோர் பராமரிப்புச் சட்டம்

Maintenance of Religious Harmony Act

: சமய நல்லிணக்கப் பராமரிப்புச் சட்டம்

Maintenance Orders
: ஜீவனாம்ச ஆணைகள் 		
(Facilities for Enforcement) Act		 (நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான
		 வசதிகள்) சட்டம்
Maintenance Orders
: ஜீவனாம்ச ஆணைகள்
(Reciprocal Enforcement) Act		 (பரஸ்பர அமலாக்கம்) சட்டம்
Malaysia Revenue Vessels Act
:	மலேசிய வருவாய்த்துறைக் கலங்கள்
		 சட்டம்
Manufacture of Optical Discs Act

: ஒளிவட்டுக்கள் உற்பத்திச் சட்டம்

Maritime and Port Authority of
: சிங்கப்பூர்க் கடல்துறை
Singapore Act 		மற்றும் துறைமுக ஆணையச் சட்டம்
Maritime Offences Act

:	கடல்துறைக் குற்றங்கள் சட்டம்

Martial Arts Instruction (Repeal) Act 2003 :	தற்காப்புக் கலைகள் பயிற்று 		
		 (நீக்கம்) சட்டம் 2003
Martial Arts Instruction Act

:	தற்காப்புக் கலைகள் பயிற்று சட்டம்

Mass Rapid Transit Corporation Act
:	பெருவிரைவுப் ப�ோக்குவரவுக் கழகச்
(Repealed) 		 சட்டம் (நீக்கப்பட்டது)
174

ச�ொல்வளக் கையேடு

Massage Establishments Act

: உடல்பிடிப்புத் த�ொழிலகங்கள் சட்டம்

Media Development Authority of
: சிங்கப்பூர்த் தகவல் சாதன மேம்பாட்டு
Singapore Act 		 ஆணையச் சட்டம்
Medical (Therapy, Education and
:	மருத்துவச் (சிகிச்சை, கல்வி,
Research) Act 		 ஆராய்ச்சி) சட்டம்
Medical and Elderly Care Endowment
:	மருத்துவம், முதிய�ோர் பராமரிப்பு 		
Schemes Act 		 அறக்கட்டளைத் திட்டங்கள் சட்டம்
Medical Registration Act

:	மருத்துவப் பதிவுச் சட்டம்

Medicines (Advertisement and Sale) Act :	மருந்துகள் (விளம்பரம் மற்றும் 		
		 விற்பனை) சட்டம்
Medicines Act

:	மருந்துகள் சட்டம்

Mental Disorders and Treatment Act
:	மனநலக் க�ோளாறுகள் மற்றும் 		
		 சிகிச்சைச் சட்டம்
Merchant Shipping (Civil Liability and
:
Compensation for Oil Pollution) Act 		
		
		

வணிகக் கப்பல் ப�ோக்குவரவுச்
(எண்ணெய் தூய்மைக்கேட்டுக்கான
உரிமையியல் ப�ொறுப்புடைமையும்
இழப்பீடும்) சட்டம்

Merchant Shipping (Oil Pollution) Act
: வணிகக் கப்பல் ப�ோக்குவரவுச்
(Repealed) 		 (எண்ணெய்த் தூய்மைக்கேடு) சட்டம்
		 (நீக்கப்பட்டது)
Merchant Shipping Act
: வணிகக் கப்பல் ப�ோக்குவரவுச்
		 சட்டம்
Metrication Act

:	மெட்ரிக் அளவுமுறைச் சட்டம்

Military Manoeuvres Act

: இராணுவ நடவடிக்கைகள் சட்டம்

Minister for Finance (Incorporation) Act
: நிதி அமைச்சர் (நிறுவன அமைப்பு) 		
		 சட்டம்
Miscellaneous Offences (Public Order
: பலவகைப்பட்ட குற்றங்கள் 		
and Nuisance) Act		 (ப�ொது ஒழுங்கும் த�ொல்லையும்) 		
		 சட்டம்
Misuse of Drugs Act

:	ப�ோதைப் ப�ொருள் ஒழிப்புச் சட்டம்

Monetary Authority of Singapore Act

: சிங்கப்பூர் நிதி ஆணையச் சட்டம்

Money-Changing and Remittance
: பணம் மாற்றும் அனுப்பும் த�ொழில்கள்
Businesses Act 		 சட்டம்
Moneylenders Act
: (லேவாதேவி) கடன் க�ொடுப்போர் 		
		 சட்டம்
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Motor Vehicles (Third-Party Risks and
: ம�ோட்டார் வாகனங்கள் (மூன்றாம்
Compensation) Act 		தரப்பினர் இடர்களும் இழப்பீடும்)		
		 சட்டம்
Multi-Level Marketing and Pyramid
: பன்னிலை விற்பனை மற்றும்
Selling (Prohibition) Act 		க�ோபுரமுறை விற்பனைச் (தடை) சட்டம்
Mutual Assistance in Criminal Matters Act : குற்றவியல் விவகாரங்களில் பரஸ்பர
		 உதவிச் சட்டம்
Mutual Benefit Organisations Act

: பரஸ்பர நலன் அமைப்புகள் சட்டம்


Nanyang Polytechnic Act
: நன்யாங் பலதுறைத் த�ொழில்நுட்பக் 		
		கல்லூரிச் சட்டம்
Nanyang Technological University
: நன்யாங் த�ொழில்நுட்பப்
(Corporatisation) Act 		 பல்கலைக்கழகம் ( நிறுவனமாக்கல்)
		 சட்டம்
Nanyang Technological University Act
: நன்யாங் த�ொழில்நுட்பப் 			
		 பல்கலைக்கழகச் சட்டம்
National Archives and Records Centre
:	தேசிய ஆவணக் காப்பகம்,
Act (Repealed) 		 பதிவேடுகள் நிலையச் சட்டம்		
		 (நீக்கப்பட்டது)
National Arts Council Act

:	தேசியக் கலைகள் மன்றச் சட்டம்

National Cadet Corps Act

:	தேசிய மாணவர் படைச் சட்டம்

National Council of Social Service Act

:	தேசிய சமூக சேவை மன்றச் சட்டம்

National Emblems (Control of Display)
:	தேசியச் சின்னங்கள் (காட்சிக்கு		
Act		வைத்தலுக்கான கட்டுப்பாடு) சட்டம்
National Environment Agency Act

:	தேசியச் சுற்றுப்புற முகவைச் சட்டம்

National Heritage Board Act

:	தேசிய மரபுடைமை வாரியச் சட்டம்

National Library Board Act

:	தேசிய நூலக வாரியச் சட்டம்

National Maritime Board Act (Repealed) :	தேசியக் கடல்துறை வாரியச் சட்டம் 		
		 (நீக்கப்பட்டது)
National Parks Board Act

:	தேசியப் பூங்காக்கள் வாரியச் சட்டம்

National Police Cadet Corps Act

:	தேசிய மாணவர் காவல்படைச் சட்டம்

National Productivity Board Act (Repealed) :	தேசிய உற்பத்தித்திறன் கழகச் சட்டம்
		 (நீக்கப்பட்டது)
National Registration Act
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:	தேசிய பதிவுச் சட்டம்

National Registry of Diseases Act 2007

:	தேசிய ந�ோய்கள் பதிவகச் சட்டம் 2007

National Research Fund Act

:	தேசிய ஆய்வு நிதிச் சட்டம்

National Servicemen (Employment) Act
:	தேசிய சேவையாளர்கள் 			
		 (வேலைவாய்ப்பு) சட்டம்
National Theatre Trust Act (Repealed)
:	தேசிய அரங்க அறக்கட்டளைச் சட்டம்
		 (நீக்கப்பட்டது)
National University of Singapore
: சிங்கப்பூர் தேசியப் பல்கலைக்கழகச் 		
(Corporatisation) Act 		 (நிறுவனமாக்கல்) சட்டம்
National University of Singapore Act
: சிங்கப்பூர் தேசியப் பல்கலைக்கழகச்
		 சட்டம்
Nature Reserves Act (Repealed)
: இயற்கைப் பாதுகாப்புப் பகுதிகள் 		
		 சட்டம் (நீக்கப்பட்டது)
Newspaper and Printing Presses Act
:	செய்தித்தாள் மற்றும் அச்சகங்கள் 		
		 சட்டம்
Ngee Ann Polytechnic Act
: நீ ஆன் பலதுறைத் த�ொழில்நுட்பக் 		
		கல்லூரிச் சட்டம்
Notaries Public Act
: சான்றுறுதி வழங்கும் வழக்குரைஞர்
		 சட்டம்
Nurses and Midwives Act

:	தாதியர், மகப்பேற்றுத் தாதியர் சட்டம்

Nursing Homes and Maternity Homes
:	தாதிமை இல்லங்கள் மற்றும் 		
		மகப்பேற்று இல்லங்கள் பதிவுச்
Registration Act (Repealed) 		 சட்டம் (நீக்கப்பட்டது)

Oaths and Declarations Act
: சத்தியப் பிரமாணம் மற்றும் 		
		 உறுதிம�ொழிச் சட்டம்
Oaths of Office and Allegiance Act
: பதவிப் பிரமாணம் மற்றும் பற்றுறுதிச்
		 சட்டம்
Official Secrets Act

: அலுவல்முறை இரகசியங்கள் சட்டம்

Optometrists and Opticians Act 2007
:	கண்பார்வை பரிச�ோதனையாளர்கள்
		மற்றும் மூக்குக்கண்ணாடி 			
		 விற்பனையாளர்கள் சட்டம்

Parking Places (Surcharge) Act
: வாகன நிறுத்துமிடங்கள்
		 (கூடுதல் கட்டணம்) சட்டம்
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Parking Places Act

: வாகன நிறுத்துமிடங்கள் சட்டம்

Parks and Trees Act

: பூங்காக்கள் மற்றும் மரங்கள் சட்டம்

Parliament (Privileges, Immunities and
: நாடாளுமன்றம் (சிறப்புரிமைகள்,
Powers) Act 		 விலக்குரிமைகள் 			
		மற்றும் அதிகாரங்கள்) சட்டம்
Parliamentary Elections (Temporary
: நாடாளுமன்றத் தேர்தல் (வெளிநாட்டு
Suspension of Overseas Voting) Act 2001 		 வாக்களிப்பு தற்காலிகமாக 		
		 நிறுத்திவைக்கப்படுதல்) சட்டம் 2001
Parliamentary Elections Act

: நாடாளுமன்றத் தேர்தல் சட்டம்

Parliamentary Pensions Act

: நாடாளுமன்ற ஓய்வூதியச் சட்டம்

Passports Act

:	கடவுச்சீட்டுச் சட்டம்

Patents Act

:	காப்புரிமைச் சட்டம்

Pawnbrokers Act

: அடகுக் கடைகள் சட்டம்

Payment and Settlement Systems
: பணம் செலுத்துதல், கணக்குத்தீர்வு
(Finality and Netting) Act 		 முறை (அறுதி முடிவு மற்றும் நேர் 		
		செய்தல்) சட்டம்
Payment Systems (Oversight) Act
: பணம் செலுத்தும் முறைகள் 		
		 (கவனக்குறைவு) சட்டம்
Payroll Tax Act

: சம்பளப் பட்டியல் வரிச் சட்டம்

Penal Code

: குற்றவியல் சட்டத் த�ொகுப்பு

Pension Fund Act

: ஓய்வூதிய நிதிச் சட்டம்

Pensions (Expatriate Officers) Act
: ஓய்வூதியச் (வெளிநாட்டு 			
		 அலுவலர்கள்) சட்டம்
Pensions Act

: ஓய்வூதியச் சட்டம்

People’s Association Act

:	மக்கள் கழகச் சட்டம்

Personal Injuries
:	தனிநபர் காயங்கள் (அவசரநிலைச்
(Emergency Provisions) Act 		 சட்டப் பிரிவுகள்) சட்டம்
Petroleum Act

:	பெட்ரோலியச் சட்டம்

Pharmacists Registration Act

:	மருந்தாளுநர் பதிவுச் சட்டம்

Pineapple Industry Act (Repealed)
: அன்னாசிப் பழத் த�ொழில் சட்டம் 		
		 (நீக்கப்பட்டது)
Planning (Cancellation of Permission) Act : திட்டமிடல் (அனுமதியை ரத்துச் 		
		செய்தல்) சட்டம்
Planning Act
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: திட்டமிடல் சட்டம்

Plant Varieties Protection Act

:	தாவர வகைகள் பாதுகாப்புச் சட்டம்

Poisons Act

: நச்சுப்பொருள் சட்டம்

Police Force Act
:	காவல்துறைச் (ப�ோலிஸ் படை)
		 சட்டம்
Political Donations Act

: அரசியல் நன்கொடைகள் சட்டம்

Port of Singapore Authority Act (Repealed) : சிங்கப்பூர் துறைமுக ஆணையச் 		
		 சட்டம் (நீக்கப்பட்டது)
Post Office Savings Bank of Singapore
: சிங்கப்பூர் அஞ்சலகச் சேமிப்பு வங்கி
(Transfer of Undertakings and Dissolution) 		 (ப�ொறுப்புகளை மாற்றிவிடுதலும் 		
Act		கலைப்பும்) சட்டம்
Post Office Savings Bank of Singapore Act : சிங்கப்பூர் அஞ்சலகச் சேமிப்பு வங்கிச்
(Repealed) 		 சட்டம் (நீக்கப்பட்டது)
Postal Services Act

: அஞ்சல் சேவைச் சட்டம்

Premiums on Leases Act

: குத்தகைக் கட்டணங்கள் சட்டம்

Preservation of Monuments Act
: நினைவுச் சின்னங்கள் பாதுகாப்புச் 		
		 சட்டம்
Preservation of The Peace Act

: அமைதியைப் பேணுதல் சட்டம்

Presidential Elections Act

: அதிபர் தேர்தல் சட்டம்

Prevention of Corruption Act

: ஊழல் தடுப்புச் சட்டம்

Prevention of Crimes Act

: குற்றத் தடுப்புச் சட்டம்

Prevention of Pollution of The Sea Act
:	கடல் தூய்மைக்கேட்டுத் தடுப்புச் 		
		 சட்டம்
Price Control Act

: விலைக் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டம்

Princess Elizabeth Fund (Repeal) Act 1998 : எலிசபெத் இளவரசியார் நிதிச் 		
		 (நீக்கம்) சட்டம் 1998
Princess Elizabeth Fund Act (Repealed) : எலிசபெத் இளவரசியார் நிதிச் சட்டம்
		 (நீக்கப்பட்டது)
Printers and Publishers Act (Repealed)
: அச்சகங்கள் மற்றும் பதிப்பகங்கள் 		
		 சட்டம் (நீக்கப்பட்டது)
Prisons Act

: சிறைச்சாலைகள் சட்டம்

Private Hospitals and Medical Clinics Act :	தனியார் மருத்துவமனைகள் மற்றும்
		மருந்தகங்கள் சட்டம்
Private Investigation and Security
:	தனியார் புலன்விசாரணை மற்றும்
Agencies Act 		 பாதுகாப்பு முகவைகள் சட்டம்
Private Lotteries Act

:	தனியார் குலுக்கல் சீட்டுகள் சட்டம்
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Private Security Industry Act 2007
:	தனியார் பாதுகாப்புத் த�ொழில்
		 சட்டம் 2007
Probate and Administration Act
: விருப்புறுதிச் சான்று மற்றும் நிர்வாகச்
		 சட்டம்
Probation of Offenders Act
: குற்றவாளிகளுக்கான நன்னடத்தைக்
		காலச் சட்டம்
Professional Engineers Act
: த�ொழில்முறைப் ப�ொறியியலாளர்கள்
		 சட்டம்
Property Tax (Surcharge) (Abolition)
:	ச�ொத்து வரிச் (கூடுதல் கட்டணம்)
Act 2007 		 (ரத்து) சட்டம் 2007
Property Tax (Surcharge) Act
:	ச�ொத்து வரிச் (கூடுதல் கட்டணம்) 		
		 சட்டம்
Property Tax Act

:	ச�ொத்து வரிச் சட்டம்

Protected Areas and Protected Places Act : பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் 		
		 பாதுகாக்கப்பட்ட இடங்கள் சட்டம்
Public Entertainments and Meetings Act :	ப�ொதுக் கேளிக்கைகள் மற்றும் 		
		 கூட்டங்கள் சட்டம்
Public Order (Preservation) Act

:	ப�ொது ஒழுங்கு (பேணுதல்) சட்டம்

Public Service (Monthly Variable
: அரசாங்கச் சேவைச் (மாதாந்திர
Component and Non-Pensionable 		மாறுவிகித அம்சம் மற்றும்
Annual Allowance) Act 		 ஓய்வூதியம்சாரா ஆண்டுப் 		
		 படித்தொகை) சட்டம்
Public Service (Variation of 1984 Annual : அரசாங்கச் சேவைச் (1984ன் 		
Wage Increases) Act 1987 		 ஆண்டுச் சம்பள உயர்வுகளை 		
		மாற்றுதல்) சட்டம் 1987
Public Service Commission and Legal
: அரசாங்கச் சேவை ஆணைய மற்றும்
Service Commission Act 		 சட்டச் சேவை ஆணையச் சட்டம்
Public Transport Council Act

:	ப�ொதுப் ப�ோக்குவரவு மன்றச் சட்டம்

Public Trustee Act

:	ப�ொதுச் ச�ொத்துக்காவலர் சட்டம்

Public Utilities Act

:	ப�ொதுப் பயனீட்டுச் சட்டம்


Radiation Protection Act

:	கதிர் இயக்கப் பாதுகாப்புச் சட்டம்

Railways Act

: ரயில்வேச் சட்டம்

Rapid Transit Systems Act
: துரிதப் ப�ோக்குவரவு அமைப்புகள் 		
		 சட்டம்
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Reciprocal Enforcement of Common
:	காமன்வெல்த் நாட்டுச்
Wealth Judgments Act 		 சட்டத் தீர்ப்புகளைப் பரஸ்பரம் 		
		செயல்படுத்தும் சட்டம்
Reciprocal Enforcement of Foreign
:	வெளிநாட்டுச் சட்டத்தீர்ப்புகளைப்
Judgments Act 		 பரஸ்பரம் செயல்படுத்தும் சட்டம்
Redundancy Payments Fund Act
: ஆட்குறைப்புச் சம்பள நிதிச் சட்டம்
(Repealed) 		 (நீக்கப்பட்டது)
Registered Designs Act
: பதிவு செய்யப்பட்ட வடிவமைப்புகள் 		
		 சட்டம்
Registration of Births And Deaths Act

: பிறப்பு, இறப்பு பதிவுச் சட்டம்

Registration of Criminals Act

: குற்றவாளிகள் பதிவுச் சட்டம்

Registration of Deeds Act

: ஆவணங்கள் பதிவுச் சட்டம்

Registration of United Kingdom
: பிரிட்டிஷ் காப்புரிமைப் பதிவுச் சட்டம்
Patents Act (Repealed) 		 (நீக்கப்பட்டது)
Regulation of Employment Act (Repealed) :	வேலை ஒழுங்குமுறைச் சட்டம் 		
		 (நீக்கப்பட்டது)
Regulation of Imports and Exports Act
: இறக்குமதி, ஏற்றுமதி ஒழுங்குமுறைச்
		 சட்டம்
Republic Polytechnic Act
: ரிப்பப்ளிக் பலதுறைத் 			
		 த�ொழிற்கல்லூரிச் சட்டம்
Requisition of Resources Act
: வளங்களைக் க�ோருவதற்கான
		 சட்டம்
Residential Property Act

: குடியிருப்புச் ச�ொத்துச் சட்டம்

Retirement Age Act

:	வேலைஓய்வு வயதுச் சட்டம்

Revised Edition of The Laws Act

: சட்டங்கள் திருத்தப் பதிப்புச் சட்டம்

Road Traffic Act

: சாலைப் ப�ோக்குவரவுச் சட்டம்

Road Vehicles (Special Powers) Act
: சாலை வாகனங்கள் (சிறப்பு 		
		 அதிகாரங்கள்) சட்டம்
Rubber Association of Singapore
: சிங்கப்பூர் ரப்பர் சங்கச் (அமைப்பு)
(Incorporation) Act (Repealed) 		 சட்டம் (நீக்கப்பட்டது)
Rubber Dealers Act (Repealed)
: ரப்பர் வியாபாரிகள் சட்டம் 			
		 (நீக்கப்பட்டது)
Rubber Industry Act

: ரப்பர்த் த�ொழில் சட்டம்
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Sale of Commercial Properties Act
: வர்த்தகச் ச�ொத்துக்கள் விற்பனைச்
		 சட்டம்
Sale of Drugs Act
:	மருந்துப் ப�ொருள்கள் விற்பனைச் 		
		 சட்டம்
Sale of Food Act

: உணவு விற்பனைச் சட்டம்

Sale of Goods (United Nations
:	ப�ொருள்கள் விற்பனைச் (ஐக்கிய
Convention) Act 		 நாடுகள் உடன்படிக்கை) சட்டம்
Sand and Granite Quarries Act

:	மணல், கருங்கல் சுரங்கங்கள் சட்டம்

School Boards (Incorporation) Act
: பள்ளி நிர்வாகக் குழுக்கள் (அமைப்பு)
		 சட்டம்
School Crossing Patrols Act
: பள்ளி சாலைக்கடப்புப் கண்காணிப்புச்
		 சட்டம்
Science Centre Act

: அறிவியல் நிலையச் சட்டம்

Science Council of Singapore Act
: சிங்கப்பூர் அறிவியல் மன்றச் சட்டம் 		
(Repealed) 		 (நீக்கப்பட்டது)
Secondhand Goods Dealers Act
: பழையப�ொருள்கள் வியாபாரிகள் 		
		 சட்டம்
Securities and Futures Act
: நிதிப் பத்திரங்கள் மற்றும் வருநிலை 		
		 வணிகச் சட்டம்
Securities Industry Act (Repealed)
: நிதிப் பத்திரங்கள் த�ொழில் சட்டம் 		
		 (நீக்கப்பட்டது)
Sedition Act

:	தேசவிர�ோதச் செயல் சட்டம்

Sentosa Development Corporation Act
:	செந்தோசாத்தீவு மேம்பாட்டு நிறுவனச்
		 சட்டம்
Service Lands Act

:	சேவை நிலங்கள் சட்டம்

Settled Estates Act

: தீர்க்கப்பட்ட ச�ொத்துக்கள் சட்டம்

Sewerage and Drainage Act

: சாக்கடை, வடிகால் சட்டம்

Silver Jubilee Fund (Singapore)
:	வெள்ளிவிழா நிதிச் (சிங்கப்பூர்)
(Repeal) Act 2000 		 ( நீக்கம்) சட்டம் 2000
Silver Jubilee Fund (Singapore) Act
:	வெள்ளிவிழா நிதிச் (சிங்கப்பூர்) சட்டம்
(Repealed) 		 (நீக்கப்பட்டது)
Singapore Academy of Law Act

: சிங்கப்பூர் சட்டக்கழகச் சட்டம்

Singapore Armed Forces Act

: சிங்கப்பூர் ஆயுதப் படைச் சட்டம்

Singapore Arms and Flag and National
: சிங்கப்பூர் சின்னங்கள், க�ொடி, தேசிய
Anthem Act 		 கீதம் சட்டம்
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Singapore Business Federation Act
: சிங்கப்பூர்த் த�ொழில் கூட்டமைப்புச் 		
		 சட்டம்
Singapore Corporation of Rehabilitative : சிங்கப்பூர் மறுவாழ்வு த�ொழில்
Enterprises Act 		 நிறுவனங்கள் சட்டம்
Singapore Council of Social Service Act : சிங்கப்பூர் சமூகச் சேவை மன்றச்
(Repealed) 		 சட்டம் (நீக்கப்பட்டது)
Singapore Examinations and
: சிங்கப்பூர் தேர்வு மற்றும் மதிப்பீட்டுக்
Assessment Board Act 		கழகச் சட்டம்
Singapore Family Planning and
: சிங்கப்பூர் குடும்பக் கட்டுப்பாடு மற்றும்
Population Board (Repeal) Act 		மக்கள்தொகைக் கழகச் 			
		 (நீக்கம்) சட்டம்
Singapore Institute of Standards and
: சிங்கப்பூர் தரநிர்ணய மற்றும் த�ொழில்
Industrial Research Act (Repealed) 		 ஆய்வுக் கழகச் சட்டம் (நீக்கப்பட்டது)
Singapore Labour Foundation Act
: சிங்கப்பூர் த�ொழிலாளர் அறநிறுவனச்
		 சட்டம்
Singapore Land Authority Act

: சிங்கப்பூர் நில ஆணையச் சட்டம்

Singapore Management University Act
: சிங்கப்பூர் நிர்வாகப் பல்கலைக்கழகச்
		 சட்டம்
Singapore Polytechnic Act
: சிங்கப்பூர் பலதுறைத் த�ொழிற் 		
		கல்லூரிச் சட்டம்
Singapore Red Cross Society Act
: சிங்கப்பூர் செஞ்சிலுவைச் சங்கச் 		
		 சட்டம்
Singapore Sports Council Act

: சிங்கப்பூர் விளையாட்டு மன்றச் சட்டம்

Singapore Totalisator Board Act
: சிங்கப்பூர் பந்தயப்பிடிப்பு வாரியச் 		
		 சட்டம்
Singapore Tourism (Cess Collection) Act : சிங்கப்பூர் பயணத்துறைச் (மேல்வரி 		
		 வசூலிப்பு) சட்டம்
Singapore Tourism Board Act
: சிங்கப்பூர் பயணத்துறை வாரியச் 		
		 சட்டம்
Singapore Workforce Development
: சிங்கப்பூர் ஊழியர் அணி மேம்பாட்டு
Agency Act 		 அமைப்புச் சட்டம்
Skills Development Levy Act

: திறன்கள் மேம்பாட்டு வரிச் சட்டம்

Slaughter-Houses and Meat Processing :	கால்நடை அறுப்புக்கொட்டகைகள்
Factories Act 		மற்றும் இறைச்சி பதனீட்டுத் 		
		 த�ொழிற்சாலைகள் சட்டம்
Small Claims Tribunals Act

: சிறு க�ோரிக்கை நடுவர்மன்றச் சட்டம்
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Smoking (Control of Advertisements and : புகைத்தல் (விளம்பரம், புகையிலை
Sale of Tobacco) Act 		 விற்பனைக் கட்டுப்பாடு) சட்டம்
Smoking (Prohibition In Certain Places) Act : புகைத்தல் (குறிப்பிட்ட இடங்களில்
		தடை) சட்டம்
Societies Act

: சங்கங்கள் சட்டம்

Spam Control Act
: குப்பை மின்னஞ்சல் கட்டுப்பாட்டுச் 		
		 சட்டம்
Stamp Duties Act

: முத்திரை வரிச் சட்டம்

Standards, Productivity and Innovation
:	தரங்கள், உற்பத்தித்திறன், புத்தாக்க
Board Act 		 வாரியச் சட்டம்
State Immunity Act

: அரசு விலக்களிப்புச் சட்டம்

State Lands Act

: அரசு நிலச் சட்டம்

State Lands Encroachments Act

: அரசு நில அத்துமீறல்கள் சட்டம்

States of Malaya Customs Duties
:	மலாயா மாநிலங்கள் சுங்க வரி
Collection Act 		 வசூலிப்புச் சட்டம்		
Statistics Act

: புள்ளிவிவரச் சட்டம்

Statute Law Revision Act 1986

: இயற்று சட்டத் திருத்தச் சட்டம்

Statutory Boards (Taxable Services) Act : ஆணைபெற்ற கழகங்கள் 			
		 (வரிவிதிப்புக்கு உட்பட்ட சேவைகள்)
		 சட்டம்
Statutory Bodies and Government
: ஆணைபெற்ற அமைப்புகளும் அரசு
Companies (Protection of Secrecy) Act 		 நிறுவனங்களும் (இரகசியத்தன்மை
		 பாதுகாப்பு) சட்டம்
Statutory Corporations (Capital
: ஆணைபெற்ற நிறுவனங்கள்
Contribution) Act 2002 		 (மூலதனப் பங்களிப்பு) சட்டம் 2002
Statutory Corporations (Contributions to : ஆணைபெற்ற நிறுவனங்கள்
Consolidated Fund) Act 		 (ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட நிதிக்குப் 		
		 பங்களிப்பு) சட்டம்
Statutory Declarations Act

: சத்தியப் பிரமாணங்கள் சட்டம்

Strategic Goods (Control) Act
:	ப�ோர்த்திறஞ்சார்ந்த ப�ொருட்கள் 		
		 (கட்டுப்பாடு) சட்டம்
Street Works Act

: சாலைப் பணிகள் சட்டம்

Subordinate Courts Act

: கீழ்நீதிமன்றங்கள் சட்டம்

Supplementary Supply Act

: துணை வழங்கீட்டுச் சட்டம்

Supply Act

: வழங்கீட்டுச் சட்டம்
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Supreme Court of Judicature Act
: நீதி நிர்வாகத்தின் உச்ச நீதிமன்றச் 		
		 சட்டம்

Telecommunications Act

: த�ொலைத்தொடர்புகள் சட்டம்

Temasek Polytechnic Act
: தெமாசெக் பலதுறைத் த�ொழில் 		
		கல்லூரிச் சட்டம்
Termination of Pregnancy Act

:	கருக் கலைப்புச் சட்டம்

Terrorism (Suppression of Bombings)
: பயங்கரவாதச் (குண்டுவெடிப்புகளை
Act 2007 		 ஒடுக்குதல்) சட்டம் 2007
Terrorism (Suppression of Financing) Act : பயங்கரவாதச் (நிதி வழங்குதலை 		
		 ஒடுக்குதல்) சட்டம்
Timber Industry (Repeal) Act 2001
:	வெட்டுமரத் த�ொழில் (நீக்கம்) 		
		 சட்டம் 2001
Tin and Tin-Ore (Disclosure of Smelters' :	தகரம், தகரத்தாது (உருக்காலைகளின்
Stocks) Act 		 கையிருப்புத் தகவலை வெளியிடுதல்)
		 சட்டம்
Tokyo Convention Act

:	த�ோக்கிய�ோ உடன்படிக்கைச் சட்டம்

Tourist Promotion (Cess Collection) Act
: பயணத்துறை மேம்பாட்டுச் (மேல்வரி
		 வசூலிப்பு) சட்டம்
Tourist Promotion Board Act
: பயணத்துறை மேம்பாட்டு வாரியச் 		
		 சட்டம்
Town Councils Act

: நகர மன்றச் சட்டம்

Trade Disputes Act

: வர்த்தகத் தகராறுகள் சட்டம்

Trade Marks Act

: வர்த்தகக் குறியீடுகள் சட்டம்

Trade Unions Act

: த�ொழிற்சங்கங்கள் சட்டம்

Traditional Chinese Medicine
: பாரம்பரியச் சீன மருத்துவத் த�ொழிலர்
Practitioners Act 		 சட்டம்
Travel Agents Act

: பயண முகவர்கள் சட்டம்

Treasury Deposit Receipts Act

:	கருவூல வைப்பு இரசீதுகள் சட்டம்

Trust Companies Act

:	ப�ொறுப்பாட்சி நிறுவனங்கள் சட்டம்

Trustees Act

: அறங்காவலர்கள் சட்டம்


Undesirable Publications Act

: விரும்பத்தகாத வெளியீடுகள் சட்டம்
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United Kingdom Designs (Protection)
: பிரிட்டிஷ் வடிவமைப்புகள் (பாதுகாப்பு)
Act (Repealed) 		 சட்டம் (நீக்கப்பட்டது)
United Nations Act

: ஐக்கியநாட்டு நிறுவனச் சட்டம்

Urban Redevelopment Authority Act

: நகர மறுமேம்பாட்டு ஆணையச் சட்டம்


Vandalism Act

: நாசவேலைச் சட்டம்

Victoria Theatre Act

: விக்டோரியா அரங்குச் சட்டம்

Vigilante Corps Act

: விழிப்புப் படைச் சட்டம்

Visiting Forces Act

: வருகையளிக்கும் படைகள் சட்டம்

Vocational and Industrial Training
: வாழ்க்கைத்தொழில் மற்றும் த�ொழில்
Board Act (Repealed) 		 பயிற்சிக் கழகச் சட்டம் (நீக்கப்பட்டது)
Voluntary Conveyances Act (Repealed) :	தன்னிச்சையான ச�ொத்துரிமை 		
		மாற்றுச் சட்டம் (நீக்கப்பட்டது)
Voluntary Sterilization Act

:	தன்னிச்சையான கருத்தடைச் சட்டம்


Water Pollution Control and Drainage
: நீர் தூய்மைக்கேட்டுக் கட்டுப்பாடு
Act (Repealed) 		மற்றும் வடிகால் சட்டம் (நீக்கப்பட்டது)
Weights and Measures Act

: எடைகளும் அளவுகளும் சட்டம்

Wholesome Meat and Fish Act
: ஆர�ோக்கியமான இறைச்சி, மீன் 		
		 சட்டம்
Widows’ and Orphans’ Pension Act
: விதவைகள் மற்றும் 			
		 அனாதைகளுக்கான ஓய்வூதியச் சட்டம்
Wild Animals and Birds Act

: வன விலங்குகள், பறவைகள் சட்டம்

Wills Act

: உயில்கள் சட்டம்

Women’s Charter

:	மாதர் சாசனம்

Work Injury Compensation Act

: பணிக்காலக் காய இழப்பீட்டுச் சட்டம்

Workplace Safety and Health Act
:	வேலையிடப் பாதுகாப்பு மற்றும்		
		 சுகாதாரச் சட்டம்
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