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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 பயிலபபடும்  இன்றைய ் மொழிச்சூழலில் பல 
்�ொறகளுக்கும் ்�ொடரகளுக்கும் ஈடொன �மிழ்ச் 
்�ொல்லொட்சிகளும் ்�ொடரொட்சிகளும் இனறிய்மயொத் 
த�்ையொகக் கரு�பபடுகினறைன. குறிபபொக, இத்�்கய த�்ை 
்மொழித்து்றையிலும், ஊடகத்து்றையிலும் ்பரிதும் 
உணரபபடுகிறைது.  இத்த�்ை கருதி உருைொக்கபபட்டத�  இந�ச் 
்�ொல்ைளக் ் கதயடு ஆகும்.

ஆங்கிலச் ் �ொறகளுக்கும் ் �ொடரகளுக்கும் நிகரொன �மிழ்ச் 
்�ொறகளும் ்�ொடரகளும் அடங்கிய இந�ச் ்�ொல்ைளக் 
்கதயடு, முந்�ய �மிழ் ஊடகங்களுக்கொன ் மொழி்பயரபபுத் 
�ரநி்லபபடுத்து�ல் குழுவின பங்களிபபொலும் �றதபொ்�ய 
�மிழ்்மொழிைளக் குழுவின கூட்டு முயறசியொலும் 
உருைொக்கபபட்டுள்ளது. இதில் இடம்்பறறுள்ள ் �ொறகளும் 
்�ொடரகளும் ஒலி/ஒளிபரபபு ஊடகம், அச்சு ஊடகம், 
அர�ொங்க, �னியொர து்றைகளில் �மிழ் ் மொழி்பயரபபொளரகள், 
உ்ர்பயரபபொளரகள் ஆகிதயொரொல் பரைலொகப 
பயனபடுத்�பபடுகினறைன.   

ஆங்கிலச் ்�ொறகளுக்கு நிகரொன �மிழ்ப ்பயரபபுகள் 
இயனறைை்ரயில் ்பொருண்மநி்லயிலும் ைழக்கொறறு 
நி்லயிலும் ஏறபு்டயனைொயும் அத� தை்ளயில் மூலச் 
் � ொ ற களின  நுணுக் க ம ொன  த ை று ப ொ டு க ்ள க் 
கைனத்திற்கொணடும்  அ்மக்கபபட்டுள்ளன. மூலச் 
்�ொறகளின �ொரொம்�த்்�யும் ்பொருண்ம்யயும் 
்ைளிக்்கொணரைதில் �னிக்கைனம் ்�லுத்�பபட்டுள்ளது. 
இந�ச் ் �ொல்ைளக் ் கதயட்டில் இடம்்பறறுள்ள ் �ொறகளில் 
பலவும் ,  மீடியொகொரப  �மிழ்ச்  ்�ய்திபபிரிைொல் 
பயனபடுத்�பபடுப்ை. அைற்றை எங்களுடன மனமுைநது 
பகிரநது்கொணட அபபிரிவிறகுத் �மிழ்்மொழிைளக் குழு 
நனறிக்கடபபொடு ் கொணடுள்ளது. 

�ங்கள் பணி்யத் திட்டமிட்டு மு்றையொகச் ் �யறபடுத்திய 
�மிழ்்மொழிைளக் குழுவினர துல்லி�மொன ்பொருள் 
்பொருத்�பபொட்டுக்குத்  �்லயொய  முக்கியத்துைம் ் கொடுத்துப 
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பல மணிதநரம் ஆக்ககரமொன விைொ�ங்களிலும் ஈடுபட்டனர. ் �ொல்ைளக் 
்கதயட்்ட ்மொழிநி்லயில் ஆய்நது �ரிபொரத்துச் சீரபடுத்�த் 
�மிழ்்மொழிைளக் குழு, முன்னத் �்க�ொல் கல்வியொளர திரு பொ. தக�ைன 
அைரகளின உ�வி்ய நொடியது. ்மொழி�ொரந� நி்லயில் அைரது 
ைழிகொட்டு�லுக்கும் ஆதலொ�்னகளுக்கும் குழு �ன நனறி்யத் 
்�ரிவித்துக்்கொள்கிறைது. 

்�ொல்ைளக் ் கதயட்டில் இடம் ் பறறுள்ள சில ஆங்கிலச் ் �ொறகளுக்கு 
மொறறுத் �மிழ்ச் ்�ொறகள் இருக்கக்கூடும் எனப்�க் குழுவினர நனகு 
அறிநதிருந�னர. ்மொழி படிபபடியொக ைளரச்சி ்பறறுைரும் ஒனறு 
எனப�ொல் த�்ைக்தகறபப புதுச் ்�ொறக்ளச் த�ரத்து அைற்றைக்  
கொலத்திறகு ஏறறைைொறு அறிமுகபபடுத்தியுள்ளனர. இது அகரொதிதயொ 
க்லக்களஞ்சியதமொ எனனும் அளவுக்கு விரிைொன�னறு. ் மொழியில் உள்ள 
ஒவ்ைொரு ்�ொல்்லயும் இச்்�ொல்ைளக் ்கதயடு உள்ளடக்கவில்்ல. 
்மொழி்பயரபபொளரகள், உ்ர்பயரபபொளரகள், ஊடகத்து்றையினர, 
ஆசிரியரகள், மொணைரகள் நொளும் பயனபடுத்தும் ் பொதுைொன ் �ொறக்ள 
மட்டுதம இக்்கதயட்டில் கொணப்பறைலொம். இ�்ன அடுத்து, 
�மிழ்்மொழிைளக் குழு �மிழ்ச் ்�ொறகளின பட்டிய்லத் ்�ொடரநது 
விரிவுபடுத்தும் முயறசியில் கைனம் ் �லுத்�வுள்ளது.

இந�ச் ்�ொல்ைளக் ்கதயடு, www.tamil.org.sg எனனும்  ைளர�மிழ் 
இயக்கத்தின இ்ணயத்�ளத்தில் பதிதைறறைம் ் �ய்யபபட்டுள்ளது. தமலும், 
பிடிஎஃப (PDF) ைடிைத்தில் அத� �ளத்திலிருநது பதிவிறைக்கம் ்�ய்து 
்கொள்ளலொம்.

�மிழ்்மொழிைளக் குழு, திறைம்படவும் ஆக்கபூரைமொகவும் இயங்க 
உ�வியும் ஒத்து்ழபபும் நல்கிய ்�ொடரபு, �கைல் அ்மச்சுக்கும்,  
ைளர�மிழ் இயக்கத்திறகும், த�சிய மரபு்ட்மக் கழகத்திறகும், 
உமறுபபுலைர �மிழ்்மொழி நி்லயத்திறகும் ்நஞ்�ொரந� நனறி.  
திரு த�ொதி மொணிக்கைொ�கத்தின கனிைொன பங்களிபபிறகும் நனறி 
்�ரிவிக்க விரும்புகிதறைொம். 

இந�ச் ்�ொல்ைளக் ்கதயடு உங்களுக்குப பயனமிக்க�ொக அ்மயும் 
எனறு நொங்கள் உறுதியொக நம்புகிதறைொம். இந�க் ் கதயடு குறித்துத் �ொங்கள் 
கூறை வி்ழயும் கருத்து்ரக்ளயும் ஆதலொ�்னக்ளயும் நொங்கள் 
ைரதைறகிதறைொம். 

IV



தேசிய ம�ொழிமபயர்ப்புக் குழு - ேமிழம�ொழிவளக் குழுவினர் 

ேலைவர்

 திரு  ஆ. பழனியபபன (நொடொளுமனறைம்)

உறுப்பினர்்கள்

 மு்னைர �. தைணுதகொபொல் (கல்வி அ்மச்சு)

 திரு இரொ. நடரொ�ன (மீடியொகொரப)

 திரு �பொ. முத்து நடரொ�ன (மீடியொகொரப)

 திரு சிைொனந�ன நடரொ�ு (அரசு நீதிமனறைங்கள்)

 மு்னைர �மிழரசி சுபபிரமணியம் (கல்வி அ்மச்சு)

 திரு ஜி. கிருஷணன (�மிழ் முரசு)

 திரு அழகிய பொணடியன (�மிழ்்மொழிைளக் குழுவின முனனொள் உறுபபினர)

 திரு  இரொ. ரொ�ொரொம் (�்லைர, ைளர�மிழ் இயக்கம் மறறும் �மிழ்   
 ஊடகங்களுக்கொன  ் மொழி்பயரபபுத்   �ரநி்லபபடுத்து�ல்  குழுவின முனனொள்   
 உறுபபினர)
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Glossary of English to Tamil Terms   1

  A  

A la carte : தெரிவு உணவு வகை

A path of democracy : ஜனநாயைப் பாகெ / குடியாட்சி வழி 

Abandoned children : கைவிடப்பட்ட குழநகெைள்

Abortion rate : ைருகைகைப்பு விகிெம்

Above-average chance : சராசரிககு மேறபட்ட வாய்ப்பு

Absolute monarchy : முழு அதிைாரமுகடய முடியாட்சி 

Abusive act : முகைமைடான தசயல் /  
  துன்புறுத்தும் தசயல்

Academic  achievement : ைல்விச் சாெகன

Academic performance :  ைல்விச் தசயல்திைன்

Accomplice in crime : குறைச் தசயலுககு உடநகெயாளர்

Accountant : ைணகைாளர்

Accounting Standards Council : ைணககியல் ெரநிகைைள் ேன்ைம்

Acid test : ைடுஞமசாெகன /  உறுதியான   
  முடிகவக ைாட்டும் மசாெகன 

Acrophobia : உயரம் குறித்ெ மிகையச்சம்

Acting Minister : ெறைாலிை அகேச்சர்

Active ageing : துடிப்புடன் மூப்பகடெல்

Active participation : துடிப்புடன் பஙமைறைல்

Acute care : தீவிர சுைாொரக ைவனிப்பு

Acute hospital : குறுகிய ைாை  ைவனிப்பு    
  ேருத்துவேகன / தீவிர ைவனிப்பு   
  ேருத்துவேகன

Acute respiratory infection : ைடும் சுவாச மநாய்

Additional assistance : கூடுெல் உெவி

Additional tax : கூடுெல் வரி

Adhoc : நிகைகேகமைறை / ெறைாலிை / 
  குறிப்பிட்ட பணிகைாை அகேநெ 

Administrative capital : நிர்வாைத் ெகைநைரம்

Admission criteria : நுகழவுத் ெகுதி / மசர்ககைத் ெகுதி

Adoption programme : ெத்தெடுப்புத் திட்டம்

Advance Medical Directive (AMD) : ேருத்துவ முன்னுத்ெரவு



2  ச�ொல்வளக் கையேடு

Advanced practice nurses : முதுநிகைப்  பயிறசிதபறை ொதியர்

Adventure club : வீரதீரச் தசயல்ேன்ைம் / சாைச ேன்ைம்

Adventure sports : வீரதீர விகளயாட்டு /  
  சாைச விகளயாட்டு

Advisory panel : ஆமைாசகனக குழு

Affordable fees : ைட்டுப்படியாகும் ைட்டணஙைள்

Aftercare  : பின்னைச் மசகவ

Aftershocks (earthquake) : நிைநடுகைத்துககுப் பிநகெய அதிர்வுைள்

Ageing issues : மூப்பகடெல் தொடர்பான    
  பிரச்சிகனைள்

Ageing population : மூப்பகடயும் ேகைள் தொகை / 
  முதுகேயுறும் ேகைள் தொகை 

Agenda : நிைழ்ச்சி நிரல் / திட்டம்

Aggression : ஆககிரமிப்பு / வன்முகை நடத்கெ /

  ைாரியமின்றிப் பகைதைாள்ளுெல்

Agri-Food & Veterinary  : மவளாண், உணவு, ைால்நகட ேருத்துவ 
Authority    ஆகணயம்

Agro-technology : மவளாண் தொழில்நுட்பம்

Agro-tourism : மவளாண் சுறறுைா

Aid agency : உெவி நல்கும் அகேப்பு

Aide-De-Camp (ADC) : அதிைாரத்துவ இராணுவ உெவியாளர் 

AIDS (Acquired Immuno - : ெடுப்புச் சகதி இழப்பு மநாய் 
Deficiency Syndrome)  

Air crew : விோன ஊழியர்ைள் /  
  விோனப் பணியாளர்ைள்

Air Marshal  : விோனப் பகடத் ெளபதி

Air strike : ஆைாயவழித் ொககுெல்

Air Traffic Controller : விோனப் மபாககுவரத்துக    
  ைட்டுப்பாட்டு அதிைாரி 

Air conditioner : குளிர்சாெனம் / குளிரூட்டி

Aircraft carrier : விோனநொஙகிக ைப்பல்

Airport terminal : விோன நிகைய முகனயம்

Allergy : ஒவவாகே

Alliance : கூட்டணி

Allied nations : நட்பு நாடுைள் /  மநச நாடுைள்

Alternative policies : ோறறுக தைாள்கைைள்
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Altimeter : உயரோனி 

Alumni : முன்னாள் ோணவர்ைள்

Amalgamated Union of Public   : தபாது ஊழியர்ைளின்  ஒருஙகிகணநெ

Employees  (AUPE)  தொழிறசஙைம்

Ambassador -at-Large : தபாதுத் தூெர்

Amicable  solution : சுமுைத் தீர்வு

Anaemia : இரத்ெச் மசாகை

Anarchic situation : குழப்போன சூழல் /  
  சட்ட ஒழுஙைறை நிகை

Animation : உயிமராவியம் /  
  அகசவூட்டம் தபறை படம் 

Animosity : பகைகே / ைடும் தவறுப்பு

Annual Variable Component : வருடாநதிர ோறுவிகிெ அம்சம்

Annual Wage Supplement : வருடாநதிரக கூடுெல் சம்பளம்

Antenatal screening : ேைப்மபறறுககு முநகெய பரிமசாெகன

Antenna : வானகை வாஙகி

Anti-Corruption Agency (ACA) : ஊழல் ெடுப்புப் பிரிவு

Anti-submarine ship : நீர்மூழ்கி எதிர்ப்புக ைப்பல்

Anti-ageing treatment : மூப்கப தேதுவகடயச் தசய்யும்   
  சிகிச்கச 

Antibiotics : மநாய் எதிர்ப்பு ேருநது /   
  கிருமிக தைால்லி ேருநது 

Aircraft carrier : விமொனந�ொங்கிக் கபபல்
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Anti-piracy software : மபாலி தேன்தபாருள் ெடுப்பு 

Anti-Secession Law : பிரிவிகனவாெத் ெடுப்புச் சட்டம்

Antiseptic : நச்சுககிருமித் ெடுப்பு ேருநது

Anti-subversion : கீழறுப்புத் ெடுப்பு நடவடிககை

Anti-terror pact : பயஙைரவாெ எதிர்ப்பு ஒப்பநெம்

Anti-terrorism act : பயஙைரவாெ எதிர்ப்புச் சட்டம்

Anti-terrorism strategy : பயஙைரவாெ எதிர்ப்பு உத்தி

Anti-terrorist campaign : பயஙைரவாெ எதிர்ப்பு இயகைம்

Anti-war protestors : மபார் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டகைாரர்ைள்

Anxiety : ேனகைவகை / பெறைம்

Applied science : பயன்முகை அறிவியல் /   
  தசயல்முகை அறிவியல் 

Apprentice : தொழில் பயிறசி தபறுபவர் /  
  மவகைப்  பயிறசி தபறுபவர்

Apprenticeship Scheme : தொழில் பயிறசித் திட்டம் /  
  மவகைப் பயிறசித் திட்டம்

Approach of teaching : ைறபித்ெல் அணுகுமுகை

Aptitude test : இயல்திைன் மசாெகன /  
  இயல்திைன் மெர்வு

Arbitration committee : நடுவர் ேன்ைக குழு  

Archaeologist : தொல்தபாருள் ஆய்வாளர்

Architectural technology : ைட்டடகைகைத் தொழில்நுட்பம்

Armed group : ஆயுெமேநதிய குழு

Armour headquarters : ைவசவாைனப்பகடத் ெகைகேயைம்

Armour piercing rocket : ைவசவாைனஙைகளத் துகளககும்   
  எறிபகட

Armoured vehicle : ைவசவாைனம்

Arms dealing : ஆயுெ வர்த்ெைம் /  பகடகைை   
  வணிைம் / ஆயுெ மபரப்மபச்சு

Arms inspector : ஆயுெக ைண்ைாணிப்பாளர் / 
  பகடகைைக ைண்ைாணிப்பாளர் 

Arson attack : தபருநதீமூட்டித் ொககுெல் 

Artefacts  : ைகைப் தபாருள்ைள்

Arthritis : மூட்டுவீகைம் / அழறசி / கீல்வாெம்

Artificial intelligence : தசயறகை நுண்ணறிவு
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Artificial limbs : தசயறகைக கை, ைால்ைள்

Artificial sweetener : தசயறகை இனிப்பூட்டி

Artillery duel : பீரஙகிச் சண்கட /  பீரஙகிப் மபார் 

Arts Council : ைகை ேன்ைம்

Arts gallery : ைகைககூடம்

Arts tourism : ைகைச் சுறறுைா

Artwork : ைகைப் பகடப்பு / ைகை மவகைப்பாடு

Asian Development Bank : ஆசிய வளர்ச்சி வஙகி

Asian Trade Promotion : ஆசிய வர்த்ெை மேம்பாடு

Assassination : அரசியல்வாதி படுதைாகை /  
  பிரமுைர் படுதைாகை

Asteroid : சிறுமைாள் (தசவவாய், வியாழன் ஆகிய  
  மைாள்ைளுககிகடமய தசல்லும்   
  சுறறுப்பாகெயில்  உள்ள சிறு மைாள்)

Asylum seekers : ெஞசம் நாடுமவார் /  
  அகடகைைம் நாடுமவார்

Asymmetric bars (gymnastics) : சேச்சீரறை சட்டஙைள் (சீருடற பயிறசி)

Atomic power plant : அணுமின் நிகையம்

Atomic reactor : அணு உகை

Atomic watchdog : அணுசகதிக ைண்ைாணிப்பு அகேப்பு

Attack on democracy : ஜனநாயைத்தின் மீது ொககுெல் 

Arts gallery : க்லக்கூடம்
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Attorney-General : அரசாஙைத் ெகைகேச் சட்ட அதிைாரி

Audacious campaign (election) : துணிைரப் பரப்புகர / 
  துணிைரப் பிரசாரம் (மெர்ெல்)

Audio visual aids : ஒலி ஒளிச் சாெனஙைள்

Auditor : ைணகைாய்வாளர் /  
  ைணககுத் ெணிககையாளர்

Authorisation : உரிகேயளித்ெல் / அதிைாரேளித்ெல்

Auto-saving system : ொனியகைச் மசமிப்பு முகை

Automated Teller Machine (ATM) : ொனியஙகி வஙகி இயநதிரம் /    
  ொனியகைப் பண இயநதிரம்

Automatic application : ொனியகைப் பயன்முகை

Automatic car : ொனியகை இயநதிர வாைனம்

Autonomous Schools : ென்னாட்சிப் பள்ளிைள்

Auto pay parking system : ொனியகை வாைன நிறுத்ெக ைட்டண  
  முகை

Aviary : பைகவத் மொட்டம் / பைகவப் பண்கண

Aviation policy : விோனப் மபாககுவரத்துக தைாள்கை

Aviation safety / security : விோனப் மபாககுவரத்துப் பாதுைாப்பு

Aviation summit : விோனப் மபாககுவரத்துத் துகை   
  உச்சநிகை ோநாடு
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   B 

Baby Bonus : ேைப்மபறறு ஊகைத் தொகை /  
  குழநகெ மபானஸ்

Backstroke swimming : ேல்ைாநதுபாணி நீச்சல்

Bacteria  : நுண்ணுயிரிைள் / கிருமிைள் /   
  நுண்ேஙைள்

Bad debt : வாராக ைடன் / மீளாக ைடன்

Bail order : பிகண ஆகண

Balance of payments (Country) : பறறு வரவுக ைணககு (நாடு) /  
  வரவுககும் தசைவுககும் உள்ள   
  மவறுபாடு 

Balanced diet : சேச்சீர் உணவு

Balcony : மேல்ோடம் / உப்பரிகை

Ballistic missile : எறிவிகச ஏவுைகண

Bandit : தைாள்களகைாரன்

Bankruptcy petition : தநாடிப்பு ேனு

Banks restructuring : வஙகிச் சீரகேப்பு

Banned weapons : ெகடதசய்யப்பட்ட ஆயுெஙைள்

Bar code : பட்கடக குறிமுகை

Bar Council : வழகைறிஞர் ேன்ைம்

Barbaric act : ைாட்டுமிராண்டிச் தசயல்

Barge : இழுகவப் படகு

Barracks : பகடவீரர் குடியிருப்பு

Barter trade : பண்டோறறு வர்த்ெைம்

Basic linkage : அடிப்பகட இகணப்பு

Basic sports skill : அடிப்பகட விகளயாட்டுத் திைன்

Batsman (Cricket) : ேட்கட வீச்சாளர் (கிரிகதைட்)

Beauty pageant : அழகிப் மபாட்டி

Beauty parlour : அழகுப் பராேரிப்பு நிகையம் /  
  ஒப்பகன  நிகையம் 

Beauty therapy : அழகுப் பராேரிப்பு சிகிச்கச

Beneficiary : அனுகூைம் தபறுபவர் /  பைனகடபவர் / 
  பாத்திய(ம்)கெ உகடயவர் 

Benefit : அனுகூைம் / நன்கே / பைன்
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Berth (shipping) : அகணைகர /  
  ைப்பல் நஙகூரமிடும் இடம்

Best-run country : சிைப்பாை நிர்வகிகைப்படும் நாடு

Bi-Cultural Studies Programme : இருவகைப் பண்பாட்டுக ைல்வித்   
  திட்டம் / இருவகைக ைைாசாரக   
  ைல்வித் திட்டம்

Bidding  : ஏைம் / மபாட்டியிடுெல்

Bifurcation : இரண்டாைப் பிரித்ெல் /    
  இருகூைாககுெல் 

Big walk : தபருநகட

Bilateral issues : இருெரப்பு விவைாரஙைள்

Bilateral relations : இருெரப்பு உைவு

Bilateral solidarity : இருெரப்பு ஒருகேப்பாடு

Bilateral talks : இருெரப்புப் மபச்சு

Bi-monthly sale : இரு ோெத்திறகு ஒருமுகை   
  நகடதபறும் விறபகன

Biochemistry : உயிரியல் இரசாயனம் /  
  உயிர் மவதியியல்

Bio-Economics : உயிர்ப் தபாருளியல்

Bioethics : உயிரியல் நன்தனறிக மைாட்பாடு

Bioethics Advisory Committee : உயிரியல் நன்தனறிக மைாட்பாட்டு   
  ஆமைாசகனக குழு

Biomedical research : உயிரியல் ேருத்துவ ஆய்வு

Biometric technology : அஙை அகடயாளத் தொழில்நுட்பம்

Biosafety network : உயிரியல் பாதுைாப்புக ைட்டகேப்பு

Bioterrorism : உயிரியல் பயஙைரவாெம்

Bipartisan support : இருைட்சி ஆெரவு

Bird flu : பைகவக ைாய்ச்சல்

Bird Park : பைகவப் பூஙைா

Birth rate : பிைப்பு விகிெம்

Bitcoin : மின்னிைகை நாணயம்

Bitter recrimination : ைடுகேயான பதில் குறைச்சாட்டு

Black Box (flight data recorder) : ெைவல் பதிவுப் தபட்டி (விோனம்) /   
  ைறுப்புப்தபட்டி 

Black Box (voice recorder) : குரல் பதிவுப் தபட்டி (விோனம்) /    
  ைறுப்புப்தபட்டி 
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Black Cat Commandos : ைறுப்புப் பூகன மின்னல் பகடயினர்

Black market : ைள்ளச் சநகெ

Blackout : மின்ெகட / இருட்டடிப்பு / உணர்விழநெ  
  நிகை 

Blackout crisis : மின்ெகட தநருகைடி

Blog (web log) : வகைப்பதிவு / வகைப்பூ

Blogger : வகைப்பதிவர்

Blood donation drive : இரத்ெ ொன இயகைம்

Blood transfusion : இரத்ெம் தசலுத்துெல் / 
  இரத்ெம்  ஏறறுெல்

Bloodbath : இரத்ெ தவறியாட்டம்

Blueprint : வகரவுத் திட்டம் /  
  விரிவான பணித்திட்ட வகரவு

Bodybuilding Federation : உடறைட்டழைர் சம்மேளனம்

Bomb making equipment : தவடிகுண்டு ெயாரிககும் சாெனம்

Bomb Squad : தவடிகுண்டு ஆபத்துக ைகளயும் பிரிவு

Bonded labourers : தைாத்ெடிகேைள்

Bone of contention : சர்ச்கசககுரிய அம்சம்

Bonus : மிகையூதியம் / மபானஸ்

Bonus points : ஊகைப்புள்ளிைள்

Bookie / bookmaker : பநெயப் பிடிப்பாளர்

Botanic Gardens : பூேகை / ொவரத் மொட்டம்

Bowling (Cricket) : பநது வீச்சு (கிரிகதைட்)

Bowling tournament : உருட்டுப் பநதுப் மபாட்டி

Boys' Brigade : சிறுவர் பகட

Boys' Home : சிறுவர் சீர்திருத்ெ இல்ைம்

Breach of agreement : ஒப்பநெ மீைல்

Breach of trust : நம்பிககை மோசடி / துமராைம்

Breakaway group : பிரிநதுதசன்ை குழு

Breakaway region : பிரிநதுதசன்ை வட்டாரம்

Breaking news : அவசரச் தசய்தி

Breast stroke : தநஞசு நீச்சல் பாணி

Breast feeding : ொய்ப்பால் தைாடுத்ெல்

Breeding sites (mosquito) : தைாசுகைள் தபருகும் இடஙைள்

Broad negotiations : விரிவான மபச்சுவார்த்கெ
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Broadband : விரிவகை

Broadband market : விரிவகைச் சநகெ

Broadcasting facilities : ஒலி/ஒளிபரப்பு வசதிைள்

Brownie : இளஞசாரணியர்

Browser (Internet) : உைாவி (இகணயம்)

Brutal condition : தைாடூர நிகை

Budget airlines : ேலிவுக ைட்டணச் மசகவ /  
  சிகைன விோனச் மசகவ

Budget allocation : வரவுதசைவுத் திட்ட ஒதுககீடு

Budget blueprint : வரவுதசைவு வகரவுத் திட்டம்

Budget terminal : ேலிவுக ைட்டண விோன முகனயம்

Building & Construction Authority : ைட்டட, ைட்டுோன ஆகணயம்

Build-To-Order (BTO) flats : மெகவகமைறபக ைட்டப்படும்   
  அடுககுோடி வீடுைள்

Bullet-scarred building : மொட்டாகைள் துகளத்ெ ைட்டடம்

Bullish sentiment : ஏறுமுைச் சூழல் (நிதித்துகை)

Buoyant industry : துடிப்புமிகை தொழில்துகை

Bursary : ைல்வி உெவிநிதி

Bush fire : புெர்த் தீ

Business acumen : வியாபாரத் திைன் / ேதிககூர்கே

Butterfly stroke (swimming) : ைணணத்துப பூச்சி பொணி (நீச்�ல்)
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Business cartel : வர்த்ெைக கூட்டு ஆதிகைம் /   
  இைாப மநாககு வர்த்ெைக கூட்டணி

Business climate : வர்த்ெைச்  சூழல் / வணிைச் சூழல்

Business interests : வர்த்ெை நைன்ைள் / வணிை நைன்ைள்

Business spending : வர்த்ெைச் தசைவு / வணிைச் தசைவு

Business Summit : வர்த்ெை உச்சநிகை ோநாடு / 
  வணிை உச்சநிகை ோநாடு

Butterfly stroke (swimming) : வண்ணத்துப் பூச்சி பாணி (நீச்சல்)

By-election : இகடத்மெர்ெல்
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  C  

Cabin crew : விோன ஊழியர்ைள் /  விோனச்   
  சிப்பநதிைள் /  விோனப் பணியாளர்ைள்

Cabinet members : அகேச்சரகவ உறுப்பினர்ைள்

Cable TV : ைம்பிவடத் தொகைகைாட்சி

Cadre : முன்னணி உறுப்பினர் /  
  பணிமுகைக குழு

Calamity : மபரிடர் / தபருநதுயரம்

Calamity management plan : மபரிடகரச் சோளிககும்  திட்டம் / 
  மபரிடகர நிர்வகிககும் திட்டம்

Calculator : ைணிப்பான்

Campfire : சுடதராளிக தைாண்டாட்டம்

Capable leadership : ஆறைல்மிகு ெகைகேத்துவம்

Capital controls : மூைெனக ைட்டுப்பாடுைள் / 
  முெலீட்டுக ைட்டுப்பாடுைள்

Capital punishment : ேரண ெண்டகன

Capitalism : முெைாளித்துவம் / ெனியுகடகே முகை

Carbon emission : ைரியமிை வாயு தவளிமயறைம்

Care and Share : பரிவும் பகிர்வும்

Career counselling : வாழ்ககைத்தொழில் ஆமைாசகன   
  வழஙகுெல் 

Campfire : சுட்ரொளிக் ் கொணடொட்டம்



Glossary of English to Tamil Terms   13

Career prospects : வாழ்ககைத்தொழில் வாய்ப்புைள்

Caretaker government : ெறைாலிை அரசாஙைம்

Caring Teacher Award : பரிவுமிகை ஆசிரியர் விருது

CashCard : தராகை அட்கட

Cash register : விறபகனப் பதிவு இயநதிரம்  / 
  விறபகனப் பதிமவடு

Cashier : ைாசாளர்

Casino : சூொட்டககூடம் / சூொட்டகைளம் 

Casino Control Bill : சூொட்டககூடக ைட்டுப்பாட்டு ேமசாொ

Casino legislation : சூொட்டக கூடம்  தொடர்பான சட்டம்

Casino Regulatory Authority : சூொட்டக கூடக  ைட்டுப்பாட்டு   
  ஆகணயம்

Catchment area : நீர்பிடிப்புப் பகுதி /  
  மசகவ வழஙகு வட்டாரம்

Ceasefire : சண்கட நிறுத்ெம் /  மபார் நிறுத்ெம் 

Cell : உயிரணு / சிகை 

Censorship Review Committee : ெணிககை ேறு ஆய்வுக குழு

Census : ேகைள்தொகைக ைணகதைடுப்பு

Central Business District (CBD) : ேத்திய வர்த்ெை வட்டாரம்

Central Executive Committee : ேத்திய தசயறகுழு

Central Narcotics Bureau (CNB) : ேத்திய மபாகெப்தபாருள் ஒழிப்புப்   
  பிரிவு

Centre for Language Studies : தோழி ஆய்வு நிகையம்

Centrist candidate : நடுநிகைவாெ மவட்பாளர்

Century : நூறைாண்டு / செம் (கிரிகதைட்)

Century anniversary : நூறைாண்டு விழா

Ceremony : சடஙகு / விழா

Certificate of Entitlement (COE) : வாைன உரிகேச் சான்றிெழ்

Certificate of Good Workmanship : மவகைப்பாட்டுத் திைன் சான்றிெழ் 

Challenging tasks : சவால்மிகை பணிைள்

Champion : தவறறியாளர் /  
  முன்தனடுத்துச் தசல்பவர்

Championship Cup : தவறறிக கிண்ணம் 

Charge d'Affaires : தூெரைப் தபாறுப்பதிைாரி /  
  துகணநிகைத் தூெர்
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Charge sheet : குறைப் பத்திரிகை

Charter : சாசனம்

Checkpoint : மசாெகனச்சாவடி

Chemical agent : இரசாயன ஊககி

Chemical tanker : இரசாயனக ைப்பல்

Chemical weapon : இரசாயன ஆயுெம்

Chess : சதுரஙைம்

Chicken pox : சின்னம்கே

Chief Executive Officer : ெகைகே நிர்வாை அதிைாரி

Childcare centre : பிள்களப் பராேரிப்பு நிகையம் /   
  குழநகெப் பராேரிப்பு நிகையம்

Child sex : சிைாருடன் பாலுைவு

Childcare leave : பிள்களப்  பராேரிப்பு விடுப்பு /  
  குழநகெப் பராேரிப்பு விடுப்பு

Childhood diabetes : பிள்களப் பருவ நீரிழிவு மநாய்

Children's Day : சிறுவர் தினம்

Choir  : பாடைர் குழு

Cholesterol : இரத்ெக தைாழுப்பு

Chronic illness : தீரா மநாய் / நாட்பட்ட மநாய்

Circuit board : மின்சுறறுப் பைகை

Circuit breaker : மிகைமின்மனாட்டத்ெகடச் சாெனம்

Circular : சுறைறிககை

Citizens' Consultative Committee : குடிேகைள் ஆமைாசகனக குழு

City outskirts : புைநைர்ப் பகுதிைள்

Civet cat : புனுகுப் பூகன

Civic consciousness : குடிகே உணர்வு

Civic district  குடிகே வட்டாரம்

Civic district trail : குடிகே வட்டார ேரபுகடகேப் பாகெ

Civil Defence : குடிகேத் ெறைாப்பு

Civil servants : அரசாஙை ஊழியர்ைள்

Civil Service College (CSC) : அரசாஙைச் மசகவப் பயிறசிக ைழைம்

Civil unrest : உள்நாட்டுக ைைவரம் /  
  உள்நாட்டுக குழப்பம் 

Civil war : உள்நாட்டுப் மபார்

Civilian casualties : தபாதுேகைள் உயிருடறமசெம்
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Clan association : குைேரபுச் சஙைம்

Class monitor : வகுப்புச் சட்டாம்பிள்கள 

Classical Language : தசம்தோழி

Cleft lip : பிளவுபட்ட உெடு

Clemency petition : ைருகண ேனு

Clerk of Parliament : நாடாளுேன்ை அலுவைர்

Climate disaster : பருவநிகைப் மபரிடர்

Closed-circuit camera : உள்சுறறுக ைண்ைாணிப்புக ைருவி

Coach (sports) : பயிறறுவிப்பாளர் /  
  பயிறறுநர் (விகளயாட்டுைள்)

Coalition forces : கூட்டணிப் பகடைள்

Coalition partners (politics) : கூட்டணிப் பஙைாளிக ைட்சிைள்   
  (அரசியல்)

Coastal belt : ைகரமயாரப் பிரமெசம் /  
  ைடமைார நிைப்பகுதி

Cockpit : விோனி அகை

Code of conduct : நடத்கெக மைாட்பாடு

Code of corporate governance : நிறுவன நிர்வாைக மைாட்பாடு

Code on Religious Harmony : சேய நல்லிணகைக மைாட்பாடு

Co-investment scheme : கூட்டு முெலீட்டுத் திட்டம்

Cold war : பனிப்மபார் / உட்பூசல் / தைடுபிடிப் மபார்

Chess : �துரங்கம்
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Collaborator in crime : குறைத்திறகு உடநகெயாை இருப்பவர்

Collective agreement : கூட்டு ஒப்பநெம்

Collective cooperation : கூட்டு ஒத்துகழப்பு

Collective leadership : கூட்டுத் ெகைகேத்துவம்

Colorectal cancer : ேைககுடல் வாய்ப் புறறுமநாய்

Comcare fund : சமூைநை நிதி

Comcare network : சமூைநைக ைட்டகேப்பு

Comet : வால் நட்சத்திரம்

Commander-in-Chief : ெகைகேத் ெளபதி

Commando : மின்னறபகட வீரர்

Commando free-fall : மின்னறபகடயின் வான்குகட சாைசம்

Commercial Affairs  : வர்த்ெைக குறை விசாரகணப் பிரிவு 
Department (CAD)  

Commercial district : வர்த்ெை வட்டாரம்

Commission : ஆகணககுழு

Commissioner of Charities : அைநிறுவன ஆகணயர்

Common cold : சளி / ெடுேன் 

Common corridor : தபாதுத் ொழ்வார வழிப்பாகெ

Common ground : தபாதுக கூறுைள் / தபாது அம்சஙைள்

Common interest : தபாது நைன் / தபாது அகைகை

Common values : தபாதுப் பண்புைள் /  
  தபாது விழுமியஙைள்

Closed-circuit camera : உள்சுறறுக் கணகொணிபபுக் கருவி
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Communal harmony : சமூை நல்லிணகைம்

Communalism : வகுப்புவாெம்

Communique : அதிைாரத்துவ அறிககை

Community Bonding Conference : சமூைப் பிகணப்பு ோநாடு

Community Chest : சமூை உண்டியல்

Community Development  : சமூை மேம்பாட்டு ேன்ைம் 
Council (CDC)  

Community Engagement  : சமூை ஈடுபாட்டுத் திட்டம் 
Programme (CEP)  

Community Mediation  : சமூை சேரச நிகையஙைள் /  
Centres (CMC)  பஞசாயத்து நிகையஙைள்

Community Safety & Security  : சமூை நைன் பாதுைாப்புத் திட்டம் 
Programme (CSSP)  

Compact disc : ஒலி வட்டு / குறுநெைடு

Company merger : நிறுவனஙைளின் இகணப்பு 

COMPASS (Community and  : பள்ளிைளுகைான சமூை, தபறமைார் 
Parents in Support of Schools)  ஆெரவுக குழு

Compatriot : சை நாட்டவர்

Complicated issues : சிகைைான விவைாரஙைள்

Complicating factor : சிகைைான அம்சம் / கூறு

Comprehensive alliance : விரிவான கூட்டணி

Comprehensive plan : முழுகேயான திட்டம்

Comprehensive review : விரிவான ேறு ஆய்வு /  
  விரிவான பரிசீைகன

Compulsory Education : ைட்டாயக ைல்வி

Computer fraud : ைணினி மோசடி

Computer game : ைணினி விகளயாட்டு

Computer keyboard : ைணினி விகசப்பைகை

Computer mouse : ைணினிச் சுட்டி

Computer peripherals : ைணினித் துகணச் சாெனஙைள்

Computer programme : ைணினி ஆகணத்தொடர் /  
  ைணினி  நிரல்

Computer science : ைணினியியல்

Computer software : ைணினி தேன்தபாருள்

Computer-Aided Design (CAD) : ைணினிவழி வடிவகேப்பு
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Contempt of court : நீதிேன்ை அவேதிப்பு

Concede defeat : மொல்விகய ஒப்புகதைாள்ளுெல்

Concession card : சலுகை அட்கட

Conciliatory remark : சேரசக ைருத்து

Condominium : கூட்டுரிகே வீடு

Confidence building measures : நம்பிககையூட்டும்  நடவடிககைைள்

Confrontational approach : மோெல் அணுகுமுகை

Congenial atmosphere : உைநெ  சூழ்நிகை

Congenital heart disease : பிைப்பு முெமை இருககும்  இெய மநாய் 

Congress (USA) : அதேரிகை நாடாளுேன்ைம்

Conjoined twins : ஒட்டிப் பிைநெ இரட்கடயர்

Conman : ஏோறறுப் மபர்வழி

Consecration ceremony : குடமுழுககு விழா / கும்பாபிமேைம்

Consensus : ைருத்திணகைம்

Conservatives : பகழகேவாதிைள்

Consistent policy : நிகையான தைாள்கை / உறுதியான   
  தைாள்கை /  ோைாக தைாள்கை

Constant companion : நிகையான துகண /  
  உறுதியான துகண

Constituency event : தொகுதி நிைழ்ச்சி

Constituency walkabout : தொகுதி வருகை / நாடாளுேன்ைத்   
  தொகுதிககு வருகை புரிெல் 

Constitutional amendment : அரசியைகேப்புத் திருத்ெம்

Constitutional crisis : அரசகேப்புச் சட்ட தநருகைடி

Constitutional reform : அரசகேப்புச் சீர்திருத்ெம்

Construction boom : ைட்டுோனத் துகையின் தபருவளர்ச்சி

Construction site : ைட்டுோனத் ெளம்

Construction techniques : ைட்டுோன நுட்பஙைள்

Constructive approach : ஆகைைரோன அணுகுமுகை

Consulate : துகணத் தூெரைம்

Consultation process : ைைநொமைாசகன தசயல்முகை

Consumer confidence : பயனீட்டாளர் நம்பிககை

Container port : தைாள்ைைத் துகைமுைம்

Contaminated food products : ோசகடநெ உணவுப் தபாருள்ைள்
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Contaminated water : ோசகடநெ நீர் / தூய்கேயறை நீர்

Contentious issue : சர்ச்கசககுரிய விவைாரம்

Counterfeit currency : ைள்ள நாணயம் / மநாட்டு

Contested wards : மபாட்டியிடப்படும் தொகுதிைள்   
  (மெர்ெல்)

Contingency plan : ோறறுத் திட்டம் /  
  எதிர்பாரா நிைழ்வுகைான திட்டம்

Continuing crackdown : தொடரும் ஒடுககுமுகை

Continuing exchanges : தொடரும் பரிோறைஙைள்

Contraband items / goods : சட்டவிமராெ ப் தபாருள்ைள்  /  
  ைள்ளப்  தபாருள்ைள்

Contracted : சுருஙகியது

Controversial issues : சர்ச்கசககுரிய விவைாரஙைள்

Controversial law : சர்ச்கசககுரிய சட்டம்

Convention centre : ோநாட்டு நிகையம் / ோநாட்டு நடுவம்

Conventional threats : வழகைோன மிரட்டல்ைள் /    
  அச்சுறுத்ெல்ைள்

Convicted war criminals : ெண்டகன வழஙைப்பட்ட மபார்க   
  குறைவாளிைள்

Cooling system : குளிரூட்டும் ைருவி /  
  குளிரூட்டும்  முகை

Cooperative relationship : ஒத்துகழககும் உைவு

Co-operative society : கூட்டுைவுச் சஙைம்

Coordinated attacks : ஒருஙகிகணநது நடத்ெப்படும்   
  ொககுெல்ைள் 

Co-payment : இகணக ைட்டணம்

Copyright : பதிப்புரிகே

Coralarium : பவளப் பாகைக ைாட்சியைம்

Core issues : முககியப் பிரச்சிகனைள்

Cornea : விழிப்படைம்

Coroner : ேரண விசாரகண நீதிபதி

Corporal punishment : பிரம்படி / உடல்வகெ

Corporate culture : நிறுவனக ைைாசாரம்

Corporate governance : நிறுவன நிர்வாை விதிமுகைைள்

Corporate scandal : நிறுவன முகைமைடு
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Corrective Work Order (CWO) : சீர்திருத்ெ மவகை உத்ெரவு /  
  சீர்திருத்ெ மவகை ஆகண

Corrupt Practices Investigation  : ைஞச ஊழல் புைனாய்வுப் பிரிவு 
Bureau (CPIB)  

Corruption-free society : ஊழைறை சமுொயம்

Cosmetic surgery : அழகுசீர் அறுகவ சிகிச்கச

Cosmopolitan : உைைவாதி

Cosmopolitan city : பன்னாட்டு ேகைள் வாழும் நைரம்

Cosmopolitan tone : பன்னாட்டுக ைைாசாரச் சாயல்

Cost of living : வாழ்ககைச் தசைவினம்

Cost-cutting measure : தசைவினக குகைப்பு நடவடிககை

Consul : துகணத் தூெர்

Counter : மசகவ முைப்பு 

Council of Presidential  : அதிபர் ஆமைாசைர் ேன்ைம் 
Advisers (CPA)  

Counter coalition : எதிர்ப்புக கூட்டணி

Counter proposal : ோறறு மயாசகன /  ோறறுத் திட்டம் 

Counter-terrorism course : பயஙைரவாெ எதிர்ப்புப் பயிறசித் திட்டம்

County  : ோவட்டம்

Coup : ஆட்சிக ைவிழ்ப்பு

Coup d’etat : இரத்ெம் சிநொப் புரட்சி

Coup chief : ஆட்சிக ைவிழ்ப்புத் ெகைவர்

Coup plot : ஆட்சிக ைவிழ்ப்புத் திட்டம்

Courier service : விகரவு அஞசல் மசகவ

CPF top-up scheme : ேத்திய மசேநிதி நிரப்புத் திட்டம்

Creative entrepreneurs : புத்ொகைத் தொழில் முகனவர்ைள்

Credibility : நம்பைத்ென்கே

Credible candidate : நம்பைோன மவட்பாளர்

Credit card : ைடன் பறறு அட்கட

Crematorium : மின் சுடகை / ெைனச் சாகை

Crime gang : குண்டர் கும்பல்

Crime prevention : குறைத் ெடுப்பு

Crimes against humanity : ேனிெ குைத்திறகு எதிரான குறைஙைள்

Criminal Investigation  : குறைப் புைனாய்வுத் துகை /  
Department (CID)  குறைப் புைனாய்வுப் பிரிவு 
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Criminology : குறைவியல்

Criminal Procedure Code : குறைவியல் நகடமுகைத் தொகுப்பு

Crippling protests : முடககும் ஆர்ப்பாட்டஙைள்

Crisis management : தநருகைடிகயச் சோளித்ெல் 

Crisis situation : தநருகைடி நிகைகே / 
  தநருகைடியான  சூழல் 

Critical thinking skill : நுண் சிநெகனத் திைன்

Cross-border raid : எல்கை ொண்டிய ொககுெல்

Cross-border terrorism : எல்கை ொண்டிய பயஙைரவாெம்

Cross-country run : திைநெதவளி ஓட்டம்

Cross-examination : குறுககு விசாரகண

Crucial role : முககியப் பஙகு

Crucial witness : முககிய சாட்சி

Crude oil : ைச்சா எண்தணய்

Cruise (Ship) : தசாகுசுக ைப்பல் /  
  தசாகுசுக ைடறபயணம்

Cruise missiles : ொழப் பைககும் ஏவுைகணைள்

cryptocurrency   : ேகைகுறியீட்டு நாணயம்

Cubic metre : ைன மீட்டர்

Cuisine : உணவு வகை,  சகேயறைகை 

Culinary skills : சகேயறைகைத் திைன்

Cornea : விழிபபடலம்
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Cultural capital : ைைாசாரத் ெகைநைர்

Culturally incorrect : பண்பாட்டுககுப் புைம்பான / 
  பண்பாட்டுககு  ஒவவாெ 

Currency control : நாணயக ைட்டுப்பாடு

Currency exchange rate : நாணய ோறறு விகிெம்

Currency speculator : நாணய ஊை வணிைர்

Current strength : ெறமபாகெய பைம்

Curriculum : ைகைத்திட்டம் / பாடத்திட்டம்

Curriculum & Pedagogy  : பாடத்திட்டம், ைறபித்ெல்  முகை  
Review Committee  ேறு ஆய்வுக குழு

Custodial sentence : சிகைத்  ெண்டகன

Customs checkpoint : சுஙைச் மசாெகனச் சாவடி

Cut waste panel : வீண் தசைவுக குகைப்புக குழு

Cutting-edge technology : அதிநவீனத் தொழில்நுட்பம்

Cyber crime : இகணயத்தின்வழிக குறைம்

Cyber dissidents : இகணயத்தின்வழி எதிர்க ைருத்துத்  
  தெரிவிப்மபார்

Cyberspace : இகணயதவளி
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  D  

Daily-rated employee : நாட்சம்பள ஊழியர்

Dairy products : பாலும்  அதிலிருநது ெயாரிகைப்படும்   
  தபாருள்ைளும் 

Damning report : பாெைோன அறிககை /   
  பழிகூறும் அறிககை 

Database : ெைவல் தொகுப்பு / ெரவுத்ெளம் 

Dawn to dusk : அதிைாகை முெல் அநதிவகர

Day surgery : தவளிமநாயாளிககுச் தசய்யப்படும்   
  அறுகவ சிகிச்கச 

Day-care centre : பைல் மநரப் பராேரிப்பு நிகையம்

Deadly attack : ேரணத் ொககுெல் / தைாடுநொககுெல்

Death penalty : ேரண ெண்டகன

Debit card : தராகைக ைழிவு அட்கட

Decapitation : ெகை துண்டிப்பு / சிரச்மசெம்

Decathlon : பத்துவகை உடறபயிறசிப் மபாட்டி 

Decimal : பதின்கூறு / ெசேம் 

Decisive vote : அறுதி வாககு /  
  அறுதி முடிவு தசய்யும் வாககு

Declaration of Emergency : தநருகைடிநிகை அறிவிப்பு

Declining fertility : குகைநதுவரும்  பிைப்பு விகிெம்

Declining morale : ெளரும் ேனவுறுதி /  
  குகைநதுவரும் நம்பிககை 

Decontamination centre : கிருமி அல்ைது நச்சு அைறறும் நிகையம்

Dedication ceremony : அர்ப்பணிப்புச் சடஙகு

Deep evacuation : ஆழ்சுரஙை மீட்பு   / ஆழ்நிகை மீட்பு

Deep excavation : ஆழ் சுரஙைம் மொண்டுெல் /  
  ஆழ்நிகை அைழ்வு

Deep Tunnel Sewerage System  : ஆழ் சுரஙை வடிைால் திட்டம்

Deepening crisis : மோசோகும் தநருகைடி /  
  தீவிரோகும் தநருகைடி

Deeper engagement : ஆழ்நெ ஈடுபாடு 

Defamation suit : அவதூறு வழககு

Defamatory statement : அவதூைான அறிககை
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Defected MPs : ைட்சி ோறிய நாடாளுேன்ை    
  உறுப்பினர்ைள்

Defector : நாடு ோறியவர் / ைட்சி  ோறியவர் /   
  தைாள்கை ோறியவர்

Defence capability : ெறைாப்பு ஆறைல் / வல்ைகே 

Defence Cooperation Agreement : ெறைாப்பு ஒத்துகழப்பு உடன்பாடு

Defence Ministry : ெறைாப்பு அகேச்சு

Defence programme : ெறைாப்புத் திட்டம்

Defence system : ெறைாப்பு முகை

Defendant : எதிர்வழகைாடுபவர் / பிரதிவாதி 

Defending champion : நடப்பு தவறறியாளர்

Deficit (Budget) : பறைாககுகை (வரவுதசைவுத் திட்டம்)

Delegation : மபராளர் குழு

Dementia  : மூகள இயகைத்திைன் குகைபாடு

Demilitarised zone : இராணுவம் அைறைப்பட்ட பகுதி

Demography : ேகைள் புள்ளிவிவர ஆய்வு

Demonstration : ஆர்ப்பாட்டம் / விளகைப் பகடப்பு /  
  தசயல்முகை விளகைம்

Dentist  : பல் ேருத்துவர்

Department of Statistics : புள்ளிவிவரத் துகை

Departmental store : பகுதிவாரிக ைகட /  
  பைதபாருள் அஙைாடி

Depot : கிடஙகு / பராேரிப்புச் மசகவ நிகையம்

Depression : ேன அழுத்ெம் / ேனச் மசார்வு,   
  ொழ்வழுத்ெம் (பருவநிகை) 

Deputy Public Prosecutor (DPP) : அரசாஙைத் ெரப்புத் துகண   
  வழககுகரஞர்

Desalinated water : சுத்திைரிகைப்பட்ட ைடல்நீர்

Desalination  : ைடல்நீர்ச் சுத்திைரிப்பு

Desalination plant : ைடல்நீர்ச் சுத்திைரிப்பு ஆகை

Designer : வடிவகேப்பாளர்

Destroyer (ship) : நாசைாரிக ைப்பல்

Detention without trial : வழககு விசாரகணயறை    
  ெடுப்புகைாவல்

Detonator : தவடி தூண்டி
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Devaluation : நாணய ேதிப்கபக குகைத்ெல்

Devastation : மபரழிவு

Develop friendly relationship : நட்புைகவ வளர்த்ெல்

Development project : மேம்பாட்டுப் பணித்திட்டம்

Devotional songs : பகதிப் பாடல்ைள்

Diabetes : நீரிழிவு மநாய்

Dialogue session : ைைநதுகரயாடல் கூட்டம்

Diameter : விட்டம் (வட்டத்தின் குறுகைளவு) 

Diamond jubilee : கவர விழா

Dictator : சர்வாதிைாரி (தைாடுஙமைாைன்)

Diet (political) : சட்டேன்ைம் / நாடாளுேன்ைம்  
  (சிை நாடுைளில் எ-டு: ஜப்பான்)

Different trends : ோறுபட்ட மபாககுைள் /  
  மவறுபட்ட மபாககுைள்

Differing needs : ோறுபடும் மெகவைள்

Digital divide : ெைவல் தொழில்நுட்பத் திைன்   
  இகடதவளி / மின்னிைகைத்   
  ெகைமுகை இகடதவளி

Digital image : மின்னிைகை உருவம் மின்னுரு /   
  மின்பிம்பம்

Dentist  : பல் மருத்துைர
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Digital media industry : மின்னியல் ெைவல்சாெனத் துகை /   
  மின்னிைகை ஊடைத் துகை

Digital movie : மின்னிைகைத் திகரப்படம்

Digital Multimedia Broadcasting  : மின்னிைகைப் பல்லூடை ஒலிபரப்பு 
(DMB)  

Digital rights management : மின்னிைகை உரிகே நிர்வாைம்

Digital technology : மின்னிைகைத் தொழில்நுட்பம்

Digital television : மின்னிைகைத் தொகைகைாட்சி

Digital Versatile Disc (DVD) : மின்னிைகைப் பைதிை ஆறைல் வட்டு

Digital Video Broadcast (DVB) : மின்னிைகை ஒளிபரப்பு

Dilemma : இரண்டை நிகை /   
  இரண்டுஙதைட்டான் நிகை 

Diplomacy : அரசெநதிரம் / அரசியல் தசயல்திைம் 

Diplomatic document : அரசெநதிர ஆவணம்

Diplomatic drive : அரசெநதிர முயறசி

Diplomatic note : அரசெநதிரக குறிப்பு

Diplomatic row : அரசெநதிரப் பூசல்

Diplomatic sources : அரசெநதிர வட்டாரஙைள்

Diphtheria : ைககுவான் மநாய் / 
  தொண்கட அழறசி மநாய்

Direct admission (school) : மநரடி ோணவர் மசர்ககை

Direct dealings : மநரடித் தொடர்புைள்

Direct evidence : மநரடிச் சான்று

Direct Tax : மநரடி வரி

Disabled : உடறகுகையுள்மளார் /    
  ோறறுத்திைனாளி  

Disarmament : ஆயுெக ைகளவு / குகைப்பு

Disaster area : மபரிடர்ப் பகுதி

Disaster Mitigation Task Force (DMTF) : மபரழிவு துயர்ெணிப்புப் பணிககுழு

Discarded boxes : அப்புைப்படுத்ெப்பட்ட தபட்டிைள்

Disciplinary action : ஒழுஙகு நடவடிககை

Disciplinary inquiry : ஒழுஙகுமுகை விசாரகண

Disclaimer : தபாறுப்புத் துைப்பு

Discus (Athletics) : வட்டு எறிெல்

Diskette : ெைவல் பதிவு வட்டு
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Dismembered body : துண்டிகைப்பட்ட உடல்

Disparage : இழித்துகரத்ெல் / பழித்துகரத்ெல்

Displaced people  : இருப்பிடம்  இழநமொர்

Disputed waters : சர்ச்கசககுரிய நீர்ப்பகுதி / 
  உரிகே தைாண்டாடும்  நீர்ப்பகுதி 

Dissidents : எதிர்கைருத்துகடமயார் 

Dissolution : ைகைப்பு / ைகைத்ெல்

Distinctiveness : ெனித்ென்கே 

Diverse views : பைெரப்பட்ட / ோறுபட்ட ைருத்துைள்

Diversified economy  : பன்முகனப்படுத்ெப்பட்ட தபாருளியல்

Dividend : ஆொய / இைாப ஈவு

Diving : முககுளித்ெல் 

Divisive strategy : பிளவுபடுத்தும் உத்தி

Doctoral committee : முகனவர்நிகை ஆய்வுக  குழு

Doctrine : தைாள்கை / சித்ொநெம்

Document : ஆவணம் / பத்திரம்

Domestic animal : வீட்டுப் பிராணி 

Domestic exports : உள்நாட்டுப் தபாருள் ஏறறுேதி

Domestic interests : உள்நாட்டு நைன்ைள்

Domestic sector : உள்நாட்டுத் துகை

Domestic animal : வீட்டுப பிரொணி 
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Domino effect : தொடர் விகளவுைள்

Donation pledge card : நன்தைாகட உறுதிதோழி அட்கட

Dormitory : ெஙகும் கூடம்

Down memory lane : ைடநெ ைாை நிகனவுைள்

Downpayment : முன்பணம்

Downtown : நைர கேயம் / நைர உட்பகுதி

Draft : முன்வகரவு 

Draft declaration : நைல் பிரைடனம்

Drastic review : தீவிர ேறு ஆய்வு

Drawn-out war : நீண்ட ைாைப் மபார்

Drug trafficking : மபாகெப் தபாருள் ைடத்ெல்

Dry season : வைட்சிக ைாைம்

Dual citizenship : இரட்கடக குடியுரிகே

Duplicity : இரண்டைச் தசயல் / ஏோறறுெல் /    
  வஞசைம் 

Duty-unpaid items : வரி தசலுத்ெப்படாப் தபாருள்ைள் /    
  தீர்கவ தசலுத்ெப்படாப் தபாருள்ைள் 

Dynamic economies : துடிப்பான தபாருளியல் நாடுைள் /   
  துடிப்புமிகை தபாருளியல்    
  தசயறபாடுைள்

Dynamic workforce : ஆறைல்மிகை ஊழியரணி
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Early detection  : தொடகைத்திமைமய ைண்டறிெல்

Early retirement scheme : முன்கூட்டிமய பணி ஓய்வுதபறும் திட்டம்

Earnings report : வருோன அறிககை

Earth Hour : பூமி மநரம்

Earth-tremor : நிை அதிர்வு

Eco-friendly measures : உயிரினச் சூழலுககு உைநெ   
  நடவடிககைைள்

Ecology : உயிரினச் சூழலியல்

E-commerce : மின் வணிைம்

Economic decline : தபாருளியல் சரிவு

Economic depression : தபாருளியல் வீழ்ச்சி /   
  தபாருளியல்  தொய்வு நிகை 

Economic Development Board (EDB) : தபாருளியல் வளர்ச்சிக ைழைம்

Economic downturn : தபாருளியல் பின்னகடவு

Economic fundamentals : தபாருளியல் அடிப்பகடைள்

Economic growth : தபாருளியல் வளர்ச்சி

Economic mind : தபாருளியல் சிநெகன

Economic outlook : தபாருளியல் மநாககு / எதிர்பார்ப்பு

Economic plunder : தபாருளியல் தைாள்கள

Economic recovery : தபாருளியல் மீட்சி

Economic reforms : தபாருளியல் சீர்திருத்ெஙைள்

Economic Restructuring Shares (ERS) : தபாருளியல் சீரகேப்புப் பஙகுைள்

Economic Review Committee (ERC) : தபாருளியல் ேறு ஆய்வுக குழு

Economic sanctions : தபாருளியல் ெகடைள்

Economic stimulus package : தபாருளியல் ஊககுவிப்புத் தொகுப்புத்  
  திட்டம்

Economic turmoil : தபாருளியல் தைாநெளிப்பு /   
  தபாருளியல் குழப்பம்

Economic upswing : தபாருளியல்  வளர்ச்சிநிகை

Economic upturn : தபாருளியல் ஏறுமுைம்

Eczema : பகடமநாய்

Editor-in-Chief : முென்கேச் தசய்தியாசிரியர் 

Education for Living : வாழ்ககை நைக ைல்வி
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Education reforms : ைல்விச் சீர்திருத்ெஙைள்

Educational software : ைல்வி தேன்தபாருள்

Effective enforcement : பயன்முகனப்புமிகை தசயைாகைம்

Effective network : பயன்முகனப்புமிகை ைட்டகேப்பு

Efficiency : தசயல்திைன்

Effigy : உருவப் தபாம்கே

E-government : மின் அரசாஙைம்

Elder-friendly housing : முதிமயாருககு உைநெ வீடகேப்பு

ElderShield scheme : முதிமயார் ைாப்புறுதித் திட்டம்

E-learning : மின்வழிக ைல்வி

Election Commission : மெர்ெல் ஆகணயம்

Election gazette : மெர்ெல் அரசிெழ்

Election manifesto : மெர்ெல் அறிககை

Election monitors : மெர்ெல் ைண்ைாணிப்பாளர்ைள்

Election rally : மெர்ெல் பரப்புகரக கூட்டம் /  
  மெர்ெல்  பிரசாரக கூட்டம்

Election rigging : மெர்ெல் மோசடி

Elections Department : மெர்ெல் துகை

Electoral boundary : தொகுதி எல்கை

Electoral boundary change : தொகுதி எல்கை ோறைம்

Electoral college (US) : அதிபர் ேன்ை வாககுைள் (அதேரிகைா)

Electoral register : மெர்ெல் பதிமவடு

Electric field : மின்சார ேண்டைம் 

Electronic litigation : மின் வழகைாடல், மின் வழககு  
  ஆவணப் பதிவு

Electronic Road Pricing (ERP) : மின்னியல் சாகைக ைட்டண முகை

Electronic sector : மின்னணுத் துகை

Embassy : தூெரைம்

Embezzlement : கையாடல்

Emergency : தநருகைடிநிகை / அவசரநிகை

Emergency crews : அவசரைாைக குழுகைள் /  
  தநருகைடிைாைக  குழுகைள்

Emergency exercise : அவசரைாைப் பயிறசி /  
  தநருகைடிைாைப் பயிறசி

Emergency handbook : தநருகைடிைாைக கைமயடு
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Emergency shelters : தநருகைடிைாைக கூடாரஙைள் /   
  தநருகைடிைாைக ைாப்பகைைள்

Emerging economy : மவைோை வளரும் தபாருளியல் /   
  துளிர்த்து எழும் தபாருளியல் 

Eminent Persons Group : ோண்புமிகை பிரமுைர் குழு /  
  தபருேகைள் குழு

Employment Act : மவகை நியேனச் சட்டம்

Employment outlook : மவகை வாய்ப்பு நிைவரம்

Employment Pass : மவகை அனுேதிச் சீட்டு (மேல்நிகை)

Employment survey : மவகை தொடர்பான ைருத்ொய்வு

Endangered species : அருகிவரும் உயிரினஙைள்

Energy conservation : எரிசகதிச் மசமிப்பு

Energy Market Authority (EMA) : எரிசகதிச் சநகெ ஆகணயம்

Energy security : எரிசகதிப் பாதுைாப்பு

Enforcement : அேைாகைம்  / நகடமுகைப்படுத்துெல் 

Enhanced enforcement : மேம்பட்ட அேைாகைம்

Enrichment activity : வளமூட்டும் / தசறிவூட்டும் நடவடிககை

Entomologist  : பூச்சியியல் வல்லுநர்

Entrepreneur award : தொழில்முகனவர் விருது

Entrepreneurship : தொழில்முகனப்பு

Electronic Road Pricing (ERP) : மினனியல் �ொ்லக் கட்டண மு்றை
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Environment : சுறறுப்புைம் / சுறறுச்சூழல்

Environmental Health Institute (EHI) : சுறறுப்புை சுைாொரக ைழைம்

Envoy : தூெர் / மபராளர்

Epidemic : தொறறுமநாய்ப் பரவல்

Equator : பூேத்திய மரகை /  நிைநடுகமைாடு

Equestrian competition : குதிகரமயறைப் மபாட்டி

Eradication of terror : பயஙைரவாெத்கெத்    
  துகடத்தொழித்ெல்

Eruption : திடீர் தவடிப்பு

Escalate  : தீவிரேகடெல் / உயர்நிகைககுக   
  தைாண்டு தசல்லுெல்

Escalator : மின் படிகைட்டு

Espionage activity : உளவு / மவவு நடவடிககை / ஒறைாடல்

Essential nutrient : அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்து

Ethics  : நன்தனறிக மைாட்பாடுைள்

Ethics committee : நன்தனறிக மைாட்பாட்டுக குழு

Ethnic conflict : இனப் பூசல்

Ethnic violence : இனக ைைவரம் /  இன வன்தசயல் /  
  இன வன்முகை 

Escalator : மின படிக்கட்டு
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Eulogy : புைழஞசலி / புைழுகர

European Union (EU) : ஐமராப்பிய ஒன்றியம்

European Union Constitution : ஐமராப்பிய ஒன்றிய அரசகேப்புச் சட்டம்

Euthanasia : ைருகணக தைாகை

Excellent opportunity : அருகேயான வாய்ப்பு

Excessive bleeding : மிெமிஞசிய இரத்ெப் மபாககு

Exchange Rate : நாணயப் பரிவர்த்ெகன விகிெம்

Excise tax / duty : ைைால் வரி

Executive reforms : தசயைாட்சிச் சீர்திருத்ெஙைள்

Exiled leader : நாடு ைடத்ெப்பட்ட ெகைவர்

Exit poll : ைருத்துக ைணிப்பு

Expanding cooperation : விரிவகடயும் ஒத்துகழப்பு

Expenditure estimate : தசைவின ேதிப்பீடு

Explanatory notes : விளகைக குறிப்புைள்

Expressway : விகரவுச்சாகை

Extended warranty : நீட்டிகைப்பட்ட உத்ெரவாெம்

Extensive research : விரிவான ஆய்வு / விரிவான ஆராய்ச்சி

Extinct : அழிநது மபான / ேகைநது மபான

Extortion : அச்சுறுத்திப் பறித்ெல்

Extradition treaty : குறைவாளிைகளக மைாருகின்ை   
  நாட்டுககு  அனுப்புவெறைான   
  உடன்பாடு

Extraordinary : அசாொரணோன /  
  தபாதுமுகைககு விைகைான

Extremist : தீவிரவாதி / தீவிரக தைாள்கையாளர்

E-magazine : மின் சஞசிகை
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 F 

Facial mask : முைத்திகர (ஒப்பகன) 

Facilitation committee : வழிநடத்தும் குழு 

Facilitator : வழிநடத்துபவர் 

Fact-Finding Commission : உண்கே நிைவரம் அறியும்    
  ஆகணககுழு 

Family first : குடும்பத்திறகு முன்னுரிகே 

Family Recreation Fund : குடும்பப் தபாழுதுமபாககு நிதி

Family Service Centre (FSC) : குடும்பச் மசகவ நிகையம்

Family violence : குடும்ப வன்தசயல் 

Famine relief : வைட்சிகைாை நிவாரணம் 

Fare card : ைட்டண அட்கட

Fare hike : ைட்டண உயர்வு

Fare review mechanism : ைட்டண ேறு ஆய்வு முகை

Fast bowler (Cricket) : மவைப் பநது வீச்சாளர் (கிரிகதைட்)

Fast food : விகரவு உணவு

Fax (facsimile) : தொகைப்பிரதி

Federation : சம்மேளனம் / கூட்டரசு

Feedback Unit : ைருத்ெறியும் பிரிவு 

Fence mending visit : சோொன வருகை /  
  உைகவச் சீர்படுத்தும் வருகை 

Fertility rate : குழநகெப் பிைப்பு விகிெம்

Fertility treatment : ைருத்ெரிப்புச் சிகிச்கச 

Festive season : விழாகைாைம் 

Fibre glass : ைண்ணாடி இகழ

Field hospital : ைள ேருத்துவேகன 

Field officer : ைள அதிைாரி 

Fiery speech : ைனல் தெறிககும் மபச்சு /  
  எழுச்சிமிகை மபச்சு

FIFA (Federation Internationale  : அகனத்துைைக ைாறபநதுச்   
de Football Association)  சம்மேளனம்

Fighter jets : மபார் விோனஙைள்

Fighting spirit : மபாராட்ட உணர்வு 

Final-year exams : இறுதியாண்டுத் மெர்வுைள்
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Financial Education Programme : நிதித்துகைக ைல்வித் திட்டம் 

Financial incentives : நிதிச் சலுகைைள்

Financial institutions : நிதி அகேப்புைள் 

Financial services : நிதிச் மசகவைள்

Financing : நிதி திரட்டுெல் / நிதி வழஙகுெல்

Fire drill : தீ பாவகனப் பயிறசி 

Fire safety : தீப்பாதுைாப்பு நடவடிககை  

Fireworks : வாணமவடிககை

First world standard : முெைாம் உைைத் ெரம்

Fiscal Year : நிதியாண்டு

Five Power Defence  : ஐநது நாட்டுத் ெறைாப்பு ஏறபாடு 
Arrangement  (FPDA)  

Flash estimate : முெறைட்ட ேதிப்பீடு

Flash flood : திடீர் தவள்ளம்

Flight simulator : விோன பாவகனப் பயிறசிச் சாெனம்

Floating stage : மிெககும் மேகட

Floor exercise (Gymnastics) : ெகரப் பயிறசி (சீருடறபயிறசி)

Flu pandemic : மபரளவிைான சளிகைாய்ச்சல் பரவல் 

Flyover : மேஞசாகை  

Foeticide : ைரு அழிப்பு / ைருக தைாகை

Food regulation : உணவுப்தபாருள் விதிமுகைைள் 

Flyover : தமஞ்�ொ்ல  
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Food Standards Agency : உணவுத் ெரகைட்டுப்பாட்டு அகேப்பு

Football pools : ைாறபநதுப் பநெயப்பிடிப்பு 

Forcible eviction : வலுகைட்டாய தவளிமயறைம் 

Forecast : முன்னுகரப்பு

Foreign Direct Investment (FDI) : தவளிநாட்டு மநரடி முெலீடு 

Foreign Exchange (forex) : அநநியச் தசைாவணி

Foreign interference : தவளிநாட்டுத் ெகையீடு

Foreign policy  : தவளியுைவுக தைாள்கை

Foreign talent : தவளிநாட்டுத் திைனாளர் 

Forged licence : மபாலி உரிேம் / ைள்ள உரிேம்

Foul (Soccer) : ெப்பாட்டம் (ைாறபநது)

Foul play : தீய தசயல் / மநர்கேயறை தசயல்

Fountain : நீரூறறு

Franchise : வர்த்ெைப் தபயர் உரிகே 

Freak accident : அசாொரண விபத்து

Free Trade Agreement  : ெகடயறை வர்த்ெை உடன்பாடு

Free Trade Area : ெகடயறை வர்த்ெை வட்டாரம்

Freedom of speech : மபச்சுரிகே / ைருத்துச் சுெநதிரம் /   
  ைருத்துரிகே 

Freedom struggle : விடுெகைப் மபாராட்டம்

Fumigation : இர�ொயனப பு்கயூட்டித் தூய்்ம  ் �ய்�ல்
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Freelance employment : ென்னுரிகேத் தொழில் /    
  ென்னிச்கசயாைத் தொழில் தசய்பவர்  

Freestyle (swimming) : எமெச்கச பாணி நீச்சல் 

Freezer : உகைைைன்

Fresh faces : புதியவர்ைள்

Fresh perspective : புதிய ைண்மணாட்டம்

Frigate  : ஆயுெநொஙகிப் மபார்க ைப்பல் 

Fringe benefits : உபரிச் சலுகைைள்

Frontline staff : முன்னணி அலுவைர்

Frontline worker : முன்னணி ஊழியர்

Frosty relations : விருப்பறை உைவு 

Fruitful talks : பயன்ெரும் மபச்சு 

Fuel efficiency : எரிதபாருள் சிகைனம் 

Full Ambassador status : தூெர் ெகுதி 

Full employment : முழு மவகைவாய்ப்பு நிைவரம்

Fumigation : இரசாயனப் புகையூட்டித் தூய்கே   
  தசய்ெல் 

Fundamental aim : அடிப்பகட மநாகைம் / முககிய மநாகைம்

Funicular train : இழுகவ ரயில்

Furniture : அகைைைன் 
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  G  

Gall bladder : பித்ெப்கப

Gambling addict : சூொட்ட அடிகே / சூொட்டப் பித்ெர்

Gaming machines : சூொட்ட விகளயாட்டு இயநதிரஙைள் /   
  மைளிககை விகளயாட்டு    
  இயநதிரஙைள் 

Gas cylinder : எரிவாயுக ைைன்

Gender-neutral policies : பாலினஞசாராக தைாள்கைைள்   

General Agreement on  : ஒத்துகழப்புகைான தபாது ஒப்பநெம் 
Cooperation  

General Assembly : தபாதுச் சகப

General Interbank Recurring  : வஙகிக ைணககு நிதி ோறறிவிடும்  
Order (GIRO)  முகை 
Generation : ெகைமுகை

Generation change : ெகைமுகை ோறைம்

Generation gap : ெகைமுகை இகடதவளி

Genetics : ேரபியல்

Geneva Convention : தஜனிவா (மபார் விதிமுகை) உடன்பாடு

Genocide : இனப் படுதைாகை / இன அழிப்பு   

Genome : ேரபணுத் தொகுப்பு

Global challenges : உைைளாவிய சவால்ைள் 

Global conference : உைை ோநாடு

Global economy : உைைப் தபாருளியல்

Global effort : உைைளாவிய முயறசி

Global furore  : உைைளவிைான ைடுஞசினம் 

Global market : உைைச் சநகெ

Global peace : உைை அகேதி

Global security : அகனத்துைைப் பாதுைாப்பு

Global surveillance : உைைளாவிய ைண்ைாணிப்பு

Global warming : உைகில் அதிைரித்துவரும் தவப்பநிகை /  
  புவி தவப்போெல்

Golden jubilee : தபான்விழா

Gondola (construction) : தொஙகு பணிமேகட (ைட்டுோனம்) 

Good governance : நல்ைாட்சி   
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Goodwill gesture : நல்தைண்ண  தவளிப்பாடு 

Governing bodies : வழிநடத்தும் அகேப்புைள் /  
  ஆட்சி தசய்யும் அகேப்புைள்

Governing Council : நிர்வாை ஆட்சி ேன்ைம்

Government Linked Company (GLC)  : அரசாஙைச் சார்பு நிறுவனம்

Government loyalist : அரசாஙைப் பறைாளர் /  
  அரசாஙை விசுவாசி

Government Parliamentary  : அரசாஙை நாடாளுேன்ைக குழு 
Committee (GPC)  

Government Technology :  அரசாஙைத் தொழில்நுட்ப 
Organisation  அகேப்பு

Government troops : அரசாஙைத் துருப்புைள் 

Governor : ஆளுநர்

Gracious society : ைனிவுமிகை சமுொயம்

Graft busters : ஊழல் ஒழிப்பு அதிைாரிைள்

Grain shortage : ொனியப் பறைாககுகை 

Granite : ைருஙைல்

Grapevine : ெறதசயைாைக ைாதில் விழும் தசய்தி,  
  திராட்கசக தைாடி

Grassroots event : அடித்ெள அகேப்பு நிைழ்ச்சி

Grassroots leader : அடித்ெள அகேப்புத் ெகைவர்

Grassroots network : அடித்ெளக ைட்டகேப்பு

Grassroots session : அடித்ெள அகேப்பு நிைழ்வு

Gratuity : மசகவ நன்ேதிப்புத் தொகை 

Green issues : சுறறுச்சூழல் பிரச்சிகனைள்

Green revolution : பசுகேப் புரட்சி

Green Transport Day : பசுகேப் மபாககுவரத்து தினம்  

Grenade : எறிகுண்டு 

Grey travellers : மூத்ெ பயணிைள்   

Gross Domestic Product (GDP) : தோத்ெ உள்நாட்டு உறபத்தி

Ground breaking ceremony : நிைநதிருத்தும் நிைழ்ச்சி / 
  ைால்மைாள் விழா   

Ground breaking event : புதிய முயறசி

Ground rules : அடிப்பகட விதிைள்

Ground sentiment : தபாதுேகைளின் உணர்வு
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Ground zero : மபரிடர் நிைழ்நெ இடம்

Group of companies : நிறுவனக குழுேம் 

Group Representation  : குழுப் பிரதிநிதித்துவத் தொகுதி 
Constituency (GRC)  (குழுத் தொகுதி)

Growing cost : அதிைரித்துவரும் தசைவினம்

Growth forecast : வளர்ச்சி முன்னுகரப்பு 

Guard -of- Honour (Inspect) : ேரியாகெ அணிவகுப்பு (பார்கவயிடல்) 

Guerrilla fighters : ெகைேகைவுப் பகடயினர்

Guided missile : மெடித் ொககும் ஏவுைகண 

Guilty plea : குறை ஒப்புெல்

Gun salute : ேரியாகெ பீரஙகி முழகைம் / 
  ேரியாகெ துப்பாககி முழகைம்

Gymnastics : சீருடறபயிறசி 

Gynaecology : ேைப்மபறறு ேருத்துவம் 

Guided missile : த�டித் �ொக்கும் ஏவுக்ண 
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  H  

Hackers : ைணினி ஊடுருவிைள் /   
  ைணினிகயக கையாளும் திைன்   
  வாய்நமொர்

Haemorrhage : இரத்ெகைசிவு

Half-time : இகடமவகள (விகளயாட்டு)

Halfway house : இகடநிகை ேறுவாழ்வு இல்ைம்

Hallmark event : முத்திகர பதிககும் நிைழ்ச்சி /   
  சிைப்பு வாய்நெ நிைழ்ச்சி

Hammer throw : சம்ேட்டி எறிெல்

Handicraft centre : கைவிகனப் தபாருள் நிகையம்

Handloom : கைத்ெறி

Handover of power : அதிைாரத்கெ  ஒப்பகடத்ெல் 

Harmony Circles : நல்லிணகைக குழுகைள்

Harsh penalty : ைடுநெண்டகன

Hawker centre : உணவு அஙைாடி நிகையம்

Hawkish (political stance) : ைடும் மபாககுகடய (அரசியல்   
  நிகைப்பாடு)

Haze : புகைமூட்டம் / தூசுமூட்டம்

Headscarf : ெகையஙகி

Healing force : குணப்படுத்தும் சகதி /  
  மநாய் மபாககும் சகதி 

Health Declaration Form : உடல்நைச் சாறறுகரப் படிவம் / 
  சுைாொர விவர அறிவிப்புப் படிவம்

Health Promotion Board (HPB) : சுைாொர மேம்பாட்டுக ைழைம்

Health Sciences Authority (HSA) : சுைாொர அறிவியல் ஆகணயம்

Healthcare cost : சுைாொரப் பராேரிப்புச் தசைவு

Healthcare worker : சுைாொரத்துகை ஊழியர் /    
  உடல்நைத்துகை  ஊழியர் 

Heart attack : ோரகடப்பு

Heart palpitation : சீரறை இெயத்துடிப்பு

Heartlander : தபாதுக குடியிருப்புவாசி 

Heatwave : அனறைாறறு

Heavy downpour : ைனத்ெ ேகழ
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Hefty compensation : தபரும் இழப்பீடு

Hegemony : மேைாதிகை நிகை

Hepatitis : ைல்லீரல் அழறசி

Heptathlon : எழுவகை விகளயாட்டுப் மபாட்டி

Heritage : ேரபுகடகே

Hermit state : ெனித்தியஙகும் நாடு 

Heroin : மபாகெமிகு அபின்; அபினிலிருநது   
  ெயாரிகைப்படும் ேயகை  ேருநது 

High Court : உயர் நீதிேன்ைம்

High Definition TV (HDTV) : நுண்தெளிவுத் தொகைகைாட்சி

High jump : உயரம் ொண்டுெல்

High profile trial : பைருகடய ைவனத்கெயும் ஈர்ககும்    
  வழககு 

High-end condominiums : உயர்விகை, உயர்ெர கூட்டுரிகே   
  வீடுைள்

Higher quantum : கூடுெல் அளவு /  கூடுெல் தொகை

High-level contacts : உயர்நிகைத் தொடர்புைள்

High-level meeting : உயர்நிகைக கூட்டம்

High-security zone : உயர் பாதுைாப்பு வட்டாரம்

High-tech township : உயர் தொழில்நுட்ப நைரம்

Hijack : ைடத்ெல்

Historic sites : வரைாறறுச்  சிைப்பு வாய்நெ இடஙைள் 

Historical background : வரைாறறுப் பின்னணி

Historical circumstances : வரைாறறுச் சூழ்நிகைைள்

Historical reasons : வரைாறறுக ைாரணஙைள்

Holiday mood : விடுமுகைகைாை ேனநிகை 

Holistic Education : முழுகேயான ைல்வி

Home Nursing Foundation (HNF) : இல்ைத் ொதிகே அைநிறுவனம்

Home Quarantine Order (HQO) : இல்ைத் ெனிகே உத்ெரவு

Home Science : ேகனயியல்

Homegrown terrorists : உள்நாட்டுப் பயஙைரவாதிைள்

Homemade explosive : நாட்டு தவடிகுண்டு

Hometown : தசாநெ ஊர் / பிைநெ ஊர் 

Homosexuals : ஓரினப் புணர்ச்சியாளர்ைள்
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Honorary Consul : தைௌரவத் தூெர்

Hooliganism : மபாககிரித்ெனம்

Hormone : சுரப்பிநீர்

Horsepower : ஆறைல் அளவுககூறு (இயநதிரம்);   
  அளகவ அைகு 

Horticulture : மொட்டகைகை

Hospice : அநதிேைாை இல்ைம் 

Hospitality industry : விருநமொம்பல் தொழில்துகை

Host country : நிைழ்ச்சிகய ஏறறு நடத்தும் நாடு

Hostage : பிகணயாளி /  பிகணயாள் 

Hostel fee : விடுதிக ைட்டணம்

Hostility : பகைகே

House arrest : வீட்டுக ைாவல்

House of Representatives (USA) : அதேரிகை ேகைளகவ

House Union : பணிேகனத் தொழிறசஙைம்

Housebreaking : ைன்னகைளவு / வீடு புகுநது   
  தைாள்களயடித்ெல்

Household expenditure : குடித்ெனச் தசைவினம் /  
  குடும்பச் தசைவினம்

Housing and Development Board  (HDB) : வீடகேப்பு வளர்ச்சிக ைழைம் (வீவை)

Housing grant : வீட்டு ோனியம்

Hub of militant activity : தீவிரவாெ நடவடிககையின் கேயம்

Human Genome : ேனிெ ேரபணுத் தொகுப்பு

Human Organ Transplant Act (HOTA) : ேனிெ உறுப்பு ோறறுச் சட்டம்

Human Resource : ேனிெவளம்

Human rights  : ேனிெ உரிகேைள்

Human rights groups : ேனிெ உரிகேக குழுகைள்

Human shields : ேனிெக மைடயஙைள்

Human trafficking : ஆள் ைடத்ெல்

Humiliating defeat : படுமொல்வி /   
  தவட்கித் ெகைகுனியத்ெகை மொல்வி 

Hung Parliament : தொஙகு நாடாளுேன்ைம்   
  (எநெக ைட்சிககும் அறுதிப்    
  தபரும்பான்கேயில்ைாெ    
  நாடாளுேன்ைம்)
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Hurdles (athletics) : ெகடமயாட்டம்

Hybrid vehicle : இரட்கட எரிசகதி வாைனம்

Hydraulic machine : நீரழுத்ெ இயநதிரம்

Hypermart : ோதபரும் அஙைாடி

Hypocrisy : பாசாஙகு / ைபடம் / தவளிமவடம் /   
  மபாலி மவடம் 

Hypothesis : உத்மெசக ைருத்து / ைருதுமைாள் /    
  ஆராய்ச்சிககு அடிப்பகடயாைக   
  தைாள்ளும்  ைருத்து 

Hurdles (athletics) : �்டதயொட்டம்
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  I  

Ice skating : பனிச்சறுககு

Icon of democracy : ஜனநாயைச் சின்னம்

Ideological clash : சித்ொநெ மோெல் /  
  சித்ொநெ  முரண்பாடு

Illegal aid : சட்டவிமராெ ஆெரவு /  
  சட்டவிமராெ உெவி

Illegal dumping : சட்டவிமராெோைக குப்கப தைாட்டுெல்

Illegal motor racing  : சட்டவிமராெோன வாைனப் பநெயம்

Illicit trade : ைள்ள வணிைம் /  
  சட்டவிமராெ வர்த்ெைம் 

Immediate goals : உடனடி இைககுைள்

Immediate reaction : உடனடி எதிர்விகன

Immigration & Checkpoints  : குடிநுகழவு, மசாெகனச் சாவடிைள் 
Authority (ICA)  ஆகணயம்

Imminent : உடனடியாை நிைழககூடிய

Immune system (Health) : மநாய் எதிர்ப்புச் சகதி /  
  மநாய்த் ெடுப்பாறைல்  (சுைாொரம்)

Immunization programme : மநாய்த் ெடுப்பு ேருநது / 
   மநாய்த்  ெடுப்பூசித் திட்டம்

Ice skating : பனிச்�றுக்கு
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Impeachment proceedings : நம்பைத்ென்கேகய ஆராயும்   
  விசாரகண (நீதிேன்ைம்) /    
  பெவிகைாைத்தில் தசய்ெ  
  குறைம் தொடர்பான விசாரகண   
  (அரசியல்) 

Imperialist mentality : ஏைாதிபத்திய ேனப்மபாககு / 
  ஏைாதிபத்திய ேனப்பான்கே

Implants : உடலுககுள் தபாருத்ெப்படுபகவ

Implant contraceptive : உடலில் தபாருத்ெப்படும் ைருத்ெகடச்  
  சாெனம்

Imported water : இைககுேதி தசய்யப்பட்ட நீர்

Impotence drugs : ேைட்டுத் ென்கேகயப் மபாககும்   
  ேருநதுைள்

Impoverished islands : ஏழ்கேமிகை தீவுைள் /  
  வளஙகுகைநெ தீவுைள்

Improper conduct : ஒழுஙைறை நடத்கெ / ெவைான நடத்கெ

In good faith : நல்தைண்ணத்தில்

Inactive lifestyle : ேநெோன வாழ்ககைமுகை

Inaugural speech : தொடகைவுகர

Inauguration ceremony : பெவிமயறபு விழா / தொடகை விழா

Incentive travel : ஊககுவிப்புப் பயணம்

Incineration plant : எரியாகை

Incitement : தூண்டுெல்

Inciting unrest : ைைவரத்கெத் தூண்டுெல்

Inclusive society : அகனவகரயும் அரவகணககும்   
  சமுொயம் /அகனவகரயும்    
  உள்ளடககிய சமுொயம்

Income disparity : வருோன ஏறைத்ொழ்வு

Income gap : வருோன இகடதவளி

Income threshold : வருோன வரம்பு

Incompetent officers : திைகேயறை அதிைாரிைள்

Inconclusive talks : முடிவு எட்டாெ மபச்சு

Increment : சம்பள உயர்வு / ஊதிய உயர்வு

Incumbent : தபாறுப்பில் இருப்பவர்

Incumbent President : நடப்புகைாை அதிபர்

Incursion plan : ஊடுருவல் திட்டம்
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Independent candidate : சுமயச்கச மவட்பாளர்

Independent check : ெறசார்பிைாச் மசாெகன

Independent Damage Assessment  : ெறசார்பிைாச் மசெ ேதிப்பீட்டு நிகையம் 
Centre (IDAC)

Independent inquiry : ெறசார்பறை விசாரகண

Independent newspaper : சுெநதிரப் மபாககுகடய பத்திரிகை

Independent Schools : சுமயச்கசப் பள்ளிைள்

Indian diaspora : புைம்தபயர் இநதியர்ைள்

Indian library services : இநதிய நூைைச் மசகவைள்

Indictment : முகைப்படி அகேநெ குறைச்சாட்டு   
  (நீதித்துகை)

Indigenous production : குறிப்பிட்ட நாட்டிறமை உரிய உறபத்தி

Indispensable role : இன்றியகேயாெ பஙகு

Individual Physical Proficiency  : ெனிநபர் உடலுறுதித் மெர்ச்சிச்   
Test (IPPT)  மசாெகன

Indoor Stadium : உள் விகளயாட்டரஙைம்

Industrial Arbitration Court (IAC) : தொழிலியல் நடுவர் ேன்ைம்

Industrial climate : தொழிலியல் சூழல்

Industrial output : தொழிலியல் உறபத்தி

Industrial Research Unit : தொழிலியல் ஆய்வுப் பிரிவு

Industrial waste : தொழிறசாகைக ைழிவு

Industrialised nations : தொழில்வள நாடுைள்

Infant care subsidy : குழநகெப் பராேரிப்பு நிதியுெவி

Infectious Diseases Act : தொறறுமநாய்த் ெடுப்புச் சட்டம்

Inflated claims : மிகைப்படுத்ெப்பட்ட தொகைக  
  மைாரிககைைள்

Influential figure : தசல்வாககுமிகை ேனிெர்

Infocomm Media Development  : ெைவல்தொடர்பு ஊடை மேம்பாட்டு 
Authority (IMDA)  ஆகணயம் 

Infocomm Development Authority  : சிஙைப்பூர்த் ெைவல்தொடர்பு   
of Singapore (IDA)  மேம்பாட்டு ஆகணயம்

Information security management : ெைவல் பாதுைாப்பு  நிர்வாைம்

Information Technology : ெைவல் தொழில்நுட்பம்

Infrastructure : உள்ைட்டகேப்பு வசதிைள் /  
  அடிப்பகட வசதிைள்
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Inland Revenue Authority of  : சிஙைப்பூர் உள்நாட்டு வருவாய்   
Singapore (IRAS)  ஆகணயம்

Innovation & Enterprise : புத்ொகைமும் தசயல்முகனப்பும்

Innovative technology : புத்ொகைத் தொழில்நுட்பம்

Innovative tours : புத்ொகைச் சுறறுைாகைள்

Inquiry panel : விசாரகணக குழு

Insecticide : பூச்சிதைால்லி

In-service course : பணியிகடப் பயிறசி

Institute of Mental Health (IMH) : ேனநை ேருத்துவ நிகையம்

Institute of South Asian Studies  (ISAS) : தெறைாசிய ஆய்வுக ைழைம்

Institute of Southeast Asian Studies  : தென்கிழகைாசிய ஆய்வுக ைழைம் 
(ISEAS) 

Institute of Technical Education (ITE) : தொழில்நுட்பக ைல்விக ைழைம்

Institutions of a Public Character  : அஙகீைாரம்தபறை தபாதுநை   
(IPC)  அைகதைாகட  அகேப்பு

Insurance policy : ைாப்புறுதித் திட்டம் / ைாப்பீட்டுத் திட்டம்

Insurance premium : ைாப்புறுதித் ெவகணத் தொகை / சநொ

Insurgents : கிளர்ச்சியாளர்ைள்

Integral part : பிரிகை இயைா அஙைம் /  
  பிரிகை இயைாப் பகுதி

Integrated entertainment centre : ஒருஙகிகணநெ மைளிககை நிகையம்

Integrated Programme  (IP - MOE) : ஒருஙகிகணநெ ைல்வித்திட்டம்

Integrated Resort (IR) : ஒருஙகிகணநெ உல்ைாசத்ெைம்

Intellectual property : ேதிநுட்பம்  சார்நெ தசாத்து /  
  அறிவுசார்  உகடகே

Intelligence : அறிவாறைல் / மவவு / உளவு

Intelligence analysts : மவவுத் துகை ஆய்வாளர்ைள் /  
  உளவுத் துகை ஆய்வாளர்ைள்

Intelligence chief : மவவு / உளவுத் துகைத் ெகைவர்

Intelligence Reform Bill : மவவு / உளவுத் துகைச் சீரகேப்பு   
  ேமசாொ

Intelligence service : மவவுத் துகை / உளவுத் துகை

Intense debate : ைடுகேயான விவாெம் /  
  ைாரசாரோன விவாெம்

Intensive Care Unit (ICU) : தீவிர சிகிச்கசப் பிரிவு
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Interactive tuition : இருவழித் தொடர்புத் துகணப்பாடம்

Interactive TV : இருவழித் தொடர்புத் தொகைகைாட்சி

Interceptor missile : இகடேறிககும் ஏவுைகண

Inter-connected : ஒன்றுகதைான்று தொடர்புள்ள

Interest rates : வட்டி விகிெஙைள்

Inter-governmental panel : அரசுைளுககு இகடயிைான குழு

Interim council : இகடகைாை ேன்ைம்

Interim election : இகடகைாைத் மெர்ெல்

Interim legislature : இகடகைாைச் சட்டேன்ைம்

Interim net profit : இகடகைாை நிைர ைாபம்

Interim report : இகடகைாை அறிககை

Interim Self-governing Authority  (ISGA) : இகடகைாைத் ென்னாட்சி ஆகணயம்

Inter-modal transport : பைவகைப் மபாககுவரத்து

Internal bleeding : உள் இரத்ெக ைசிவு

Internal Security Act (ISA) : உள்நாட்டுப் பாதுைாப்புச் சட்டம்

International Atomic Energy  : அகனத்துைை அணுச்சகதி அகேப்பு 
Agency (IAEA) 

International Arbitration : அகனத்துைை நடுவர் ேன்ைம்

International community : அகனத்துைைச் சமூைம்

International Conference : அகனத்துைை ோநாடு

Interactive TV : இருைழித் ் �ொடரபுத் ் �ொ்லக்கொட்சி
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International consensus : அகனத்துைைக ைருத்திணகைம் /  
  அகனத்துைை ஒத்திகசவு

International Court of Justice (ICJ) : அகனத்துைை நீதிேன்ைம்

International Exposition : அகனத்துைை ஆய்வரஙகு /   
  ைண்ைாட்சி

International influence : அகனத்துைை ஆதிகைம் / தசல்வாககு

International Institute for Strategic  : அகனத்துைை உத்திபூர்வ ஆய்வுக   
Studies (IISS)  ைழைம்

International Olympic Council  (IOC) : அகனத்துைை ஒலிம்பிக ேன்ைம்

International Press Institute : அகனத்துைைச் தசய்தியாளர் ைழைம்

International pressure : அகனத்துைை தநருககுெல் /   
  அகனத்துைை அழுத்ெம்

International protest : அகனத்துைை எதிர்ப்பு /  
  அகனத்துைை ஆட்மசபம்  

International reconstruction aid : அகனத்துைை ேறுநிர்ோண உெவி

International relief effort : அகனத்துைை நிவாரண முயறசி

International Women's Day : அகனத்துைை ேைளிர் தினம்

Internationally recognised : உைைளவில் ஏறறுகதைாள்ளப்பட்ட /  
  உைைளவில் அஙகீைரிகைப்பட்ட

Internet portal : இகணய வாசல்

Internet radio : இகணய வாதனாலி

Internet Service Provider (ISP) : இகணயச் மசகவ நிறுவனம்

Internet Steering Committee : இகணயம்சார் வழிநடத்தும் குழு

Interpreter : உகரதபயர்ப்பாளர்

Inter-school competition : பள்ளிைளுககு  இகடயிைான  மபாட்டி

Intransigent : விட்டுகதைாடுகைாெ / விடாப்பிடியான

Intravenous feeding : குருதிநாளம் வழி ேருநது, திரவ உணவு  
  தசலுத்துெல்

Introductory promotional fares : அறிமுைச்  சலுகைக ைட்டணஙைள்

Introductory visit : அறிமுைப் பயணம் /  அறிமுை வருகை

Inundation : தவள்ளப்தபருககு /  
  அளவுககு அதிைோன

Invasion : பகடதயடுப்பு

Inventory system : தபாருள் பட்டியல் முகை

Investigative work : புைனாய்வுப் பணி

Investment Guarantee Agreements : முெலீட்டு உத்ெரவாெ உடன்பாடுைள்
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Investor confidence : முெலீட்டாளர் நம்பிககை

In-Vitro Fertilisation (IVF) : மசாெகனக குழாய் வழியாைச்  
  தசயறகைக ைருத்ெரிப்பு

Iris : ைருவிழிப் படைம்

Irrational appraisal : அறிவுககுப் தபாருநொெ ேதிப்பீடு

Irrigation facilities : நீர்ப்பாசன வசதிைள்

Isolated incident : ெனிப்பட்ட சம்பவம்

Isolation centre : ெனிகேப்படுத்தும் நிகையம்
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  J  

Jailbird : அடிகைடி சிகைககுச் தசல்பவர் /  
  சிகைப்பைகவ

Javelin  : ஈட்டி எறிெல் / எறிமவல் 

Jay walking  : விதிமுகைைளுககுப் புைம்பாைச்   
  சாகைகயக ைடப்பது 

Job assurance  : மவகை உத்ெரவாெம்

Job creation  : மவகை உருவாகைம்

Job fair  : மவகைவாய்ப்புக ைண்ைாட்சி

Job guarantee scheme : மவகை உத்ெரவாெத் திட்டம்

Job Re-design Project : மவகை ேறு உருவாகைத் திட்டம்

Job security : மவகைப் பாதுைாப்பு

Jobless growth : புது மவகைைகள உருவாகைாெ   
  வளர்ச்சி நிகை

Jobs Credit : மவகை உெவித் தொகைத் திட்டம்

Jobs task force  : மவகைவாய்ப்புப் பணிககுழு

Jogathon  : தேதுமவாட்டப் மபாட்டி

Jogging  : தேதுமவாட்டம்

Joint Admission Exercise  : கூட்டு ோணவர் மசர்ககைத் திட்டம்

Joint Commission : கூட்டு ஆகணககுழு

Joint committee : கூட்டுக குழு

Joint interrogation : கூட்டு விசாரகண

Joint ministerial meeting : கூட்டு அகேச்சர்நிகைக கூட்டம்

Joint ministerial statement : கூட்டு அகேச்சர்நிகை    
  அறிககை

Joint pain : மூட்டு வலி

Joint protection command : கூட்டுப் பாதுைாப்புத் ெளபத்தியம்

Joint venture  : கூட்டுத் திட்டம் /  
  கூட்டுத் தொழில் முயறசி

Judgement Day : தீர்ப்பு நாள்

Judicial Commissioner  : நீதித்துகை ஆகணயர்

Judiciary   : நீதித்துகை    
Judicious : நடுநிகையான /  கூர்த்ெ ேதியுகடய /   
  விமவைோன
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Jumble sale : பயன்படுத்ெப்பட்ட தபாருள் விறபகன

Junior College : தொடகைக ைல்லூரி 

Junk mail : மவண்டாெ (குப்கப) அஞசல்

Jupiter : வியாழன் (மைாள்)

Jurong Bird Park : ஜூமராங பைகவப் பூஙைா

Jurong Town Corporation (JTC) : ஜூமராங நைராண்கேக ைழைம்

Juvenile offender : இளங குறைவாளி

Jupiter : வியொழன (தகொள்)
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  K 

Key appointment holders : முககியப் தபாறுப்பு /  
  முககியப் பெவி வகிப்மபார் 

Key players : முககிய நபர்ைள் / முககியத்  ெரப்புைள்

Keynote address : முென்கேயுகர

Kick off (game) : ஆட்டத் தொடகைம் (விகளயாட்டு) 

Kickback  : ைஞசம் / கையூட்டு

Kidnap : ஆட்ைடத்ெல்

Kidney transplant : சிறுநீரை ோறறு அறுகவ சிகிச்கச

Killer litter  : ஆட்தைால்லிக குப்கப

Kindness Week  : ைனிவன்பு வாரம்

Knowledge-based economy  : அறிவுசார் தபாருளியல்
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  L 

Laboratory for terrorists : பயஙைரவாதிைகள உருவாககும் இடம்

Labour Foundation  : தொழிைாளர் அைநிறுவனம்

Labour movement : தொழிைாளர் இயகைம்

Lack of unity : ஒறறுகேயின்கே 

Lacklustre response  : உறசாைேறை ஆெரவு /  
  ஆர்வேறை வரமவறபு

Lag behind : பின்ெஙகுெல்

Lakeside mansion : ஏரிகைகர ோளிகை

Land grabbing : நிை அபைரிப்பு

Land parcel  : நிைத்தொகுப்பு

Land parcel sale  : நிைத்தொகுப்பு விறபகன

Land reclamation : நிை மீட்பு

Land resources : நிை வளஙைள்

Land surveyor : நிை அளகவயாளர்

Land Transport Authority (LTA) : நிைப் மபாககுவரத்து ஆகணயம்

Landfill  : குப்கப நிரப்பும் நிைம்

Landmark : குறிப்பிடத்ெகை அகடயாளம் /  
  முககிய அகடயாளம்

Landmark decision : முககியத்துவம் வாய்நெ முடிவு /    
  ெனிச்சிைப்பு வாய்நெ முடிவு

Landmark ruling  : முககியத்துவம் வாய்நெ தீர்ப்பு /   
  ெனிச்சிைப்பு வாய்நெ முடிவு 

Land surveyor : நில அள்ையொளர



56  ச�ொல்வளக் கையேடு

Landmine  : ைண்ணிதவடி

Landscape industry : நிைவனப்புத் தொழில்துகை

Landslide victory  : ோதபரும் தவறறி / ேைத்ொன தவறறி

Language advisor : தோழி ஆமைாசைர்

Language competence : தோழித்திைன்

Language proficiency : தோழித் மெர்ச்சி / தோழி வள ஆறைல்

Language Resource Centre  : தோழிவளகே நிகையம்

Large scale projects : தபரிய அளவிைான திட்டஙைள்

Laser  : ஒளிகைறகை

Last -ditch  effort : இறுதி முயறசி

Last -minute rush : ைகடசி மநரப் பரபரப்பு

Last respects : இறுதி ேரியாகெ

Last-gasp effort  : ைகடசி முயறசி / இறுதி முயறசி

Lasting peace : நீடித்ெ அகேதி

Lasting solution : நீடித்து நிறகும்  தீர்வு / நிகையான தீர்வு

Laudable effort : பாராட்டுககுரிய முயறசி

Lavish lifestyle : பைட்டு வாழ்ககை

Law Academy : சட்டக ைழைம்

Law enforcement : சட்ட அேைாகைம்

Law enforcement officials : சட்ட அேைாகை அதிைாரிைள்

Law Society  : வழகைறிஞர் சஙைம்

Lawmakers  : நாடாளுேன்ை / சட்டேன்ை    
  உறுப்பினர்ைள் / சட்டம் இயறறுபவர்ைள்

Lawn bowls : திடல் உருட்டுப் பநொட்டம்

Lay down arms : ஆயுெஙைகளக கைவிட்டுச்   
  சரணகடெல் / ஆயுெஙைகள   
  ஒப்பகடத்ெல்

Lay-off : ஆட்குகைப்பு / மவகைநீகைம்

Leader of the House  : சட்டேன்ை அகவத் ெகைவர் /   
  நாடாளுேன்ை அகவத் ெகைவர்

Leadership ability : ெகைகேத்துவ ஆறைல்

Leadership renewal : ெகைகேத்துவப் புதுப்பிப்பு

Learning disability  : ைறைல்திைன் குகைபாடு

Least developed countries : மிைவும் பின்ெஙகிய நாடுைள்

Left-wing candidate : இடதுசாரி மவட்பாளர்
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Legal Aid Bureau : சட்ட உெவிப் பிரிவு

Legal infrastructure : சட்டத்துகை உள்ைட்டகேப்பு

Legal tender  : சட்டப்படி தசல்லுபடியாகும் நாணயம்

Legislative Assembly election  : சட்டேன்ைத் மெர்ெல்

Lethal drug : உயிர்  தைால்லும் மபாகெப்தபாருள் /   
  உயிர் தைால்லும் ேருநது

Letter of Intent  : உத்மெச ஒப்புெல் ஆவணம்

Leukaemia : இரத்ெப் புறறுமநாய்

Levy : தீர்கவ

Liberal trade : ொராள வர்த்ெைம் / ொராள வணிைம்

Licensing criteria  : உரிேத் ெகுதி அடிப்பகடைள்

Life expectancy : உத்மெச ஆயுட்ைாைம்

Life insurance : ஆயுள் ைாப்புறுதி

Life jacket : உயிர்ைாககும் ைவச உகட

Life raft  : உயிர்ைாககும் படகு /   
  தநருகைடி ைாைப் படகு

Life science  : உயிரின அறிவியல்

Lifespan : ஆயுட்ைாைம்

Lifelong employment  : வாழ்நாள் மவகை / வாழ்நாள் பணி

Lifelong learning  : வாழ்நாள் ைறைல்

Lift Upgrading Programme : மின்தூககி மேம்பாட்டுத் திட்டம்

Light commercial vehicle : இைகுரை சரககு வாைனம்

Light Rail Transit  : இைகு ரயில் மபாககுவரவு

Light Rail Transit  : இலகு ரயில் தபொக்குைரவு
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Light sensor : ஒளியுணர் ைருவி

Line of Control  : எல்கைக ைட்டுப்பாட்டுக மைாடு

Linesman (soccer) : துகண நடுவர் (ைாறபநது)

Lions' Club : அரிோ ேன்ைம்

Lipid : இரத்ெக தைாழுப்பு

Litigation : வழகைாடல்

Litterbugs : ைண்டபடி குப்கப மபாடுபவர்ைள்

Littoral states : ைகரமயார நாடுைள்

Live ammunition : உண்கேயான தவடிேருநது / மொட்டா

Liver cancer  : ைல்லீரல் புறறுமநாய்

Liver transplant  : ைல்லீரல் ோறறு அறுகவ சிகிச்கச

Living conditions : வசிககும் சூழல் / வாழ்ககை நிகை /   
  வாழ்ககைத் ெரம்

Living organ donation : உடலுறுப்பு ொனம் 

Living organ donor : உடலுறுப்பு ொனம் தசய்பவர்

Loan trap : ைடன் சூழ்ச்சிவகை

Loanshark : ைடன் முெகை

Log book : பதிமவடு

Logistics companies : ெளவாட நிறுவனஙைள்

Long haul cruise : தநடுநதூரக ைப்பல் பயணம்

Long jump  : நீளநொண்டுெல்

Long range missile : தநடுநதொகைவு ஏவுைகண

Long-standing dispute : தநடுநாள் பூசல்

Long-standing tradition  : நீண்டைாைப் பாரம்பரியம் /  
  தநடுஙைாை ேரபு / தநடுஙைாைப்   
  பழகைவழகைஙைள்

Long-term development : நீண்டைாை வளர்ச்சி

Long-term plan : நீண்டைாைத் திட்டம்

Long-reigning monarch : நீண்ட ைாைம் ஆட்சியில்  
  இருககும் ேன்னர்

Long-running crisis : நீண்டைாைோைத் தொடரும் தநருகைடி 

Long-running investigation : தநடுநாளாைத் தொடரும்    
  புைன்விசாரகண  

Long-term healthcare : நீண்டைாை சுைாொரப் பராேரிப்பு

Long-term view : தொகைமநாககுப் பார்கவ



Glossary of English to Tamil Terms   59

Looting incidents : சூகையாடல் சம்பவஙைள்

Low cost (budget) carriers  : ேலிவுக ைட்டண விோனஙைள்

Low immunity level  : ெடுப்புச் சகதிககுகைவு

Low income households  : குகைநெ வருவாய்க குடும்பஙைள்

Low wage earners  : குகைநெ சம்பளம் ஈட்டுமவார்

Lucrative business : இைாபம் ெரும் வியாபாரம்

Lucrative career : மிகு வருோன வாழ்ககைத்தொழில்

Lunar New Year : சநதிரமுகைப் புத்ொண்டு

Luxury hotel : தசாகுசு விடுதி
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  M   

Magnificent display : பிரோண்டக ைாட்சி /  
  பிரமிகைத்ெகை ைாட்சி

Maid levy  : பணிப்தபண் தீர்கவ

Maiden flight  : முெல் பயணம் / தொடகைப் பயணம்

Maintenance of Religious  : சேய நல்லிணகைப் மபணல் 
Harmony Act  சட்டம்  

Maintenance service : பராேரிப்புச் மசகவ

Major deficiency : தபருஙகுகைபாடு

Major offensive : தபருநொககுெல் /  
  மிைப்தபரிய ொககுெல் 

Major powers : தபரும் சகதிைள்

Make room / make way : வழி விடுெல்

Makeover : தபாலிவூட்டுெல் / தேருகூட்டுெல் /   
  அழகுபடுத்துெல் 

Makeshift camps : இகடகைாை முைாம்ைள்

Makeshift hospital : இகடகைாை ேருத்துவேகன

Makeshift orphanage  : ஆெரவறமைாருகைான இகடகைாை   
  இல்ைம்

Mammal  : பாலூட்டி

Mammoth : ோதபரும் / மிைப்தபரிய 

Management executive service : மேைாண்கே நிர்வாை மசகவ

Managerial concept  : நிர்வாைக மைாட்பாடு /  
  மேைாண்கேக மைாட்பாடு 

Manipulate : திைகேயாைக கையாள்வது /   
  சூழ்ச்சித்திைத்துடன்  கையாள்வது 

Manpower policy : ேனிெவளக தைாள்கை

Manpower shortage : ேனிெவளப் பறைாககுகை

Manslaughter  : மநாகைமில்ைாக தைாகை

Manufacturing sector  : உறபத்தித் துகை / தசய்தபாருள்துகை 

Marathon  : தநடுநதொகைமவாட்டம்

Marching contingents : அணிநகடப் பிரிவினர்

Marine police  : ைடமைாரக ைாவறபகட 

Marine sector : ைடல்சார் தொழில்துகை
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Maritime & Port Authority (MPA) : ைடல்துகை, துகைமுை ஆகணயம்

Maritime Information Zone : ைடல்துகைத் ெைவல் வட்டாரம் /   
  ைடல்துகைத் ெைவல் ேண்டைம்

Maritime trade : ைடல்துகை வர்த்ெைம் /  
  ைடல்துகை வணிைம் 

Maritime university : ைடல்துகைப் பல்ைகைக ைழைம்

Marked improvement : குறிப்பிடத்ெகை முன்மனறைம்

Market condition : சநகெ நிைவரம்

Marketing agent : விறபகன விளம்பர முைவர்

Marriage Preparation Programme : திருேண ஆயத்ெத் திட்டம்

Mars exploration : தசவவாய்கமைாள் ஆய்வுப் பயணம்

Martial arts  : ெறைாப்புக ைகை

Martial Law  : இராணுவச் சட்டம்

Mascot : நறமபறறுச் சின்னம் /  
  அகடயாளச் சின்னம்

Mass destruction  : மபரழிவு

Mass display  : ோதபரும் ைண்ைாட்சி /  
  ோதபரும் திைன் விளகைக ைாட்சி

Mass media  : தபாதுத் ெைவல் சாெனஙைள் /  
  தபாது ஊடைஙைள்

Massive corruption : தபரிய அளவு ஊழல்

Massive evacuation : தபருேளவில்  ேகைகள தவளிமயறைல்

Martial arts  : �றகொபபுக் க்ல
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Massive search operation : ோதபரும் மெடுெல் நடவடிககை /  
  ோதபரும் மெடுெல் மவட்கட

Massive tremors : ோதபரும் அதிர்வுைள்

Master plan : தபருநதிட்டம் / முென்கேத் திட்டம்

Maternal instinct : ொய்கே உள்ளுணர்வு /  
  ொய்கே  உநதுணர்வு 

Maternity leave : ேைப்மபறறு விடுப்பு/ மபறுைாை விடுப்பு 

Mature estate : முழு வளர்ச்சியகடநெ மபட்கட /   
  முதிர்ச்சியகடநெ மபட்கட

Mausoleum : ைல்ைகை நிகனவிடம் /  
  ைல்ைகை ேண்டபம்

Means testing  : பண வசதிச் மசாெகன /  
  வருவாய் வழிவகைச் மசாெகன 

Meat eating virus : சகெ தின்னும் கிருமி

Media campaign : ஊடை விளம்பர இயகைம்

Media Development Authority of  : சிஙைப்பூர்த் ெைவல்சாென மேம்பாட்டு 
Singapore (MDA)   ஆகணயம்

Media spokesperson : ஊடைத் தொடர்பாளர் /  
  தசய்தித் தொடர்பாளர்

Media watchdogs : ஊடைக ைண்ைாணிப்பாளர்ைள்

Medical Hub  : ேருத்துவ கேயம்

Medical infrastructure : ேருத்துவ உள்ளகேப்பு வசதிைள்/  
  ேருத்துவ உள்ைட்டகேப்பு வசதிைள்

Medical leave  : ேருத்துவ விடுப்பு

Medisave  : ேருத்துவச் மசமிப்புத் திட்டம்

Medishield Scheme : ேருத்துவக ைாப்புறுதித் திட்டம்

Meditation : தியானம்

Medley swimming  : பைபாணி நீச்சல்

Memorandum of Understanding  : இணகைக குறிப்பு / 
(MOU)  புரிநதுணர்வுக குறிப்பு

Memorial service : நிகனவாஞசலிக கூட்டம்

Meningitis  : மூகளவீகை மநாய் / மூகளக ைாய்ச்சல்

Menopause : ோெவிடாய் நிறுத்ெம் 

Mental health  : ேனநைம்

Mentor : ேதியுகரஞர்  / தநறிப்படுத்துபவர் 

Mercury    : பாெரசம், புென் மைாள்
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Mercy Relief (organisation) : ‘தேர்சி ரிலீீஃப்’ ேனிொபிோன உெவி  
  அகேப்பு

Meritocracy : ெகுதிமுகை / திைகேககு அஙகீைாரம்

Meritocratic system : ெகுதி  திைகே மபாறறும் நகடமுகை  

Meteor  : எரிநட்சத்திரம் / எரிைல் / எரிமீன் 

Meteorology  : வானிகை ஆய்வியல்

Microelectronic devices : நுண்மின்னியல் ைருவிைள்

Microscope : நுண்தபருககி

Microwave oven  : நுண்ணகை அடுப்பு

Midfielder (soccer) : நடுத்திடல் ஆட்டகைாரர்    
  (ைாறபநொட்டம்)

Midwife  : ேைப்மபறறுத் ொதி / மபறுைாைத் ொதி

Mid-year examination  : ஆண்டிகடத் மெர்வு  /  
  அகரயாண்டுத் மெர்வு

Migrant workers : குடிதபயர்நெ ஊழியர்ைள்

Milestone : கேல்ைல் / முககியக ைட்டம்  

Militant : மபாராளி

Military aggression  : இராணுவ ஆககிரமிப்பு

Military Intelligence : இராணுவ மவவு நடவடிககை

Military operation : இராணுவ நடவடிககை

Military rule  : இராணுவ ஆட்சி

Military setback : இராணுவ நடவடிககையில் /  
  ொககுெலில் பின்னகடவு 

Military skill : இராணுவத்திைன்

Military strike  : இராணுவத் ொககுெல்

Military tribunal  : இராணுவ  விசாரகண நடுவர் ேன்ைம்

Millennium : ஆயிரோண்டுகைாைம் 

Mindset change  : ேனப்மபாககு ோறைம் /    
  எண்ணப்மபாககு  ோறைம் 

Mineral water  : ைனிேச் சத்து நீர்

Minimal impact : குகைநெபட்சத் ொகைம் /  
  குகைநெ அளவு ொகைம்

Minister Mentor  : ேதியுகர அகேச்சர்

Minister of State : துகணயகேச்சர்

Ministerial committee : அகேச்சர்நிகைக குழு
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Ministerial meeting  : அகேச்சர்நிகைக கூட்டம்

Ministry of Home Affairs : உள்துகை அகேச்சு

Ministry of Information,  : ெைவல், தொடர்பு, ைகை 
Communication and the Arts   அகேச்சு

Minority candidate  : சிறுபான்கே இன மவட்பாளர்

Minority candidate certificate : சிறுபான்கே இன மவட்பாளர்   
  சான்றிெழ்  

Misinformation  : ெவைான ெைவல்

Missile : ஏவுைகண

Missile attack : ஏவுைகணத் ொககுெல்

Missile defence agency : ஏவுைகணத் ெறைாப்பு அகேப்பு

Missile mishap : ஏவுைகண விபத்து

Mission control (space) : விண்ைைக ைட்டுப்பாட்டு நிகையம்

Mobile phone : கைத்தொகைமபசி / கைமபசி /   
  அகைமபசி 

Mobile phone coverage : கைத்தொகைமபசித் தொடர்பு எல்கை

Mobile technology : கையடகைத் தொகைத்தொடர்புத்   
  தொழில்நுட்பம்

Mock explosion : பாவகன தவடிப்பு

Models (fashion) : விளம்பரக ைகைஞர்ைள்  
  (ஆகட அைஙைாரம்)

Modest recovery (economy) : மிெோன மீட்சி (தபாருளியல்)

Mobile phone : ் கத்்�ொ்லதபசி / ் கதபசி /  அ்லதபசி 
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Modular lesson approach  : பாடத் தொகுதி அணுகுமுகை

Modus operandi : தசயறபடுமுகை

Molest trial  : ோனபஙை வழககு விசாரகண

Molotov cocktails : தபட்மரால் குண்டுைள்

Momentous time : நிகனகவவிட்டு நீஙைாத் ெருணம்

Momentum : சூடுபிடித்ெல் / உநதுமவைம்

Monarchy : ேன்னராட்சி

Monetary Authority of Singapore  (MAS) : சிஙைப்பூர் நாணய வாரியம்

Monsoon  : பருவேகழ / பருவகைாறறு

Monthly Variable Component  (salary) : ோொநதிர ோறுவிகிெ அம்சம் (சம்பளம்)

Monumental task  : ோதபரும் பணி / ேைத்ொன பணி

Moral Education  : அைதநறிக ைல்வி

Moral obligation  : ொர்மீைக ைடப்பாடு /  
  அைதநறிக ைடப்பாடு

Moral responsibility : ொர்மீைப் தபாறுப்பு /  
  அைதநறிப் தபாறுப்பு

Morale  : ேனத்திண்கே / ஊகைவுணர்வு 

Moratorium : ெறைாலிைத் ெகட, ைாை அவைாசம்,   
  ைடன் அகடப்புத் ெவகணக ைாைம் /   
  ைடன் தீர்ககும் ெவகணக ைாைம் 

Moribund economy : வீழ்ச்சியகடநதுவரும் தபாருளியல் /  
  தசயல்படாநிகையிலுள்ள தபாருளியல்

Mortality rate  : இைப்பு விகிெம்

Mortgage : அகடோனம்

Mortgage loan  : அகடோனக ைடன்

Motorcade : வாைன அணிவகுப்பு

Mounting problems : தபருகிவரும் பிரச்சிகனைள்

Multi-lateral  : பன்னாட்டு / பைெரப்பு

Multi party government : பை ைட்சி அரசாஙைம்

Multi-purpose hall  : பன்மனாககு ேண்டபம்

Multi-agency committee : பைெரப்புக குழு / பை அகேப்புக குழு

Multi-dimensional talent : பல்வகைத்திைன் 

Multilateral exercise : பைெரப்புப் பயிறசி  / பை ெரப்பினர்   
  ைைநதுதைாள்ளும் பயிறசி

Multilateral trade talks : பைெரப்பு வர்த்ெைப் மபச்சு /   
  பைெரப்பு வணிைப் மபச்சு 
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Multi-market strategy : பல்வகைச் சநகெ உத்தி

Multimedia : பல்லூடைம்

Multimedia message service (MMS) : பல்லூடைத் ெைவல் மசகவ

Multimedia super corridor : பல்லூடை வளாைம்

Multinational company  : பன்னாட்டு நிறுவனம்

Multiple bomb blasts : தொடர் குண்டுதவடிப்புைள்

Multiple journey visas : பை பயண நுகழவு அனுேதி

Multiple organ failure : பை உறுப்புைளின் தசயலிழப்பு

Multiracial issues  : பை இன விவைாரஙைள்

Multi-tasking  : ஒமர மநரத்தில் பைெரப்பட்ட   
  பணிைகளச் தசய்ெல்   

Mumps : ொளம்கே

Music download : இகசப் பதிவிைகைம்

Musical fountain  : இகச  நீரூறறு  /  இன்தனாலி  நீரூறறு 

Musicians : இகசகைகைஞர்ைள்

Mutation of viruses : கிருமிைளின் ோறுபடுநென்கே 

Mutual agreement : இருெரப்பு உடன்பாடு /  
  பரஸ்பர உடன்பாடு

Mutual links : இருெரப்புத் தொடர்புைள்

Mysterious circumstance : ேர்ேோன சூழல்
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  N  

Narrow channel : குறுகிய ைால்வாய்

National achievement : மெசிய சாெகன

National Aeronautics and Space  : அதேரிகை விண்ைை, வான்தவளி   
Administration (NASA)  ஆய்வு நிறுவனம்

National Archives : மெசிய ஆவணக ைாப்பைம்

National Arts Council : மெசியக ைகை ேன்ைம்

National aspirations : மெசிய விகழவுைள் /  
  மெசியப்  மபரார்வஙைள்

National Assembly : நாடாளுேன்ைம் / மெசிய சகப

National broadband network : மெசிய விரிவகைக ைட்டகேப்பு

National carrier : மெசிய விோன நிறுவனம்

National consensus : மெசியக ைருத்திணகைம்  /   
  மெசியக ைருத்தொறறுகே 

National Council on Problem  : சூொட்டப் பிரச்சிகன பறறிய மெசிய 
Gambling  ேன்ைம் 

National Day : மெசிய தினம் / மெசிய நாள்

National Democratic Alliance : மெசிய ஜனநாயைக கூட்டணி

National Environment Agency : மெசியச் சுறறுப்புை அகேப்பு

National Family Council : மெசியக குடும்ப ேன்ைம்

National Gallery Singapore : சிஙைப்பூர் மெசியக ைகைககூடம் 

National Heritage Board : மெசிய ேரபுகடகேக ைழைம்

National Institute of Education : மெசியக ைல்விக ைழைம்

National Job Bank : மெசிய மவகைவாய்ப்பு வஙகி

National Kidney Foundation : மெசிய சிறுநீரை அைநிறுவனம்

National Library Board (NLB) : மெசிய நூைைக ைழைம் /  
  மெசிய நூைை வாரியம்

National Monuments Board : மெசிய நிகனவுச்சின்னக ைழைம் / 
  மெசிய நிகனவுச்சின்ன வாரியம்

National movement / campaign : மெசிய இயகைம்

National Museum : மெசிய அரும்தபாருளைம்

National Neuroscience Institute : மெசிய நரம்பியல் ைழைம்

National Parks Board : மெசியப் பூஙைாக ைழைம்
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National reading campaign : மெசிய வாசிப்பு  இயகைம்

National Service : மெசிய மசகவ

National Steering Committee : மெசிய வழிநடத்தும் குழு

National Trades Union Congress  : மெசியத் தொழிறசஙை  ைாஙகிரஸ் 
(NTUC)  

National Veterinary Services : மெசியக ைால்நகட ேருத்துவச் மசகவ

National Volunteer and  : மெசியத் தொண்டூழியக தைாகட 
Philanthrophy Centre  ஊககுவிப்பு நிகையம்

National Wages Council  : மெசியச் சம்பள ேன்ைம்

National Youth Council : மெசிய இகளயர் ேன்ைம்

Native speaker : ொய்தோழி மபசுபவர்

Natural disaster : இயறகைப் மபரிடர்

Nature reserve area : இயறகைப் பாதுைாப்புப் பகுதி /    
  பாதுைாப்புககுரிய இயறகை நிைப்பரப்பு 

Navigation system : திகச ைாட்டும் ைருவி /  
  திகச ைாட்டும் முகை

Needy resident : உெவி மெகவப்படும் குடியிருப்பாளர்  

Negative outcome : எதிர்ோைான / எதிர்ேகையான விகளவு

Neighbourhood : அகைம்பகைம்

Neighbourhood committee : அகைம்பகைக குழு

Neighbourhood schools : அகைம்பகைப் பள்ளிைள்

Netball : வகைப்பநது

National reading campaign : த�சிய ைொசிபபு  இயக்கம்
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Netizens : இகணயவாசிைள்

New capabilities : புதிய ஆறைல்ைள்

New economic strategy : புதிய தபாருளியல் உத்தி

New emerging force : உருவாகிவரும் புதிய சகதி

New plant : புதிய தொழிறசாகை / புதிய ஆகை

New Singapore Shares : சிஙைப்பூரின் புதிய பஙகுைள்

NEWater : புதுநீர்

NEWater Visitor Centre : புதுநீர் ஆகை வருகையாளர் நிகையம்

Next generation team : அடுத்ெ ெகைமுகை அணி

Niche programme : ெனிச்சிைப்புத் திட்டம்

Nightmare : பயஙைரக ைனவு / தைாடுகேயான   
  அனுபவம் /  தபருஙைவகை

No Tobacco Day : புகைபிடிகைாெ நாள் 

No-confidence motion/vote : நம்பிககையில்ைாத் தீர்ோனம் /  
  வாகைளிப்பு

No-fly zone : விோனம் பைகைத் ெகட விதிகைப்பட்ட  
  வட்டாரம்

Noise pollution : இகரச்சல் மைடு

Nominated Member of Parliament  (NMP) : நாடாளுேன்ை நியேன உறுப்பினர்

Non-aligned movement : அணி மசரா நாடுைள் இயகைம் /    
  கூட்டுச் மசரா நாடுைள் இயகைம்

Non-Constituency Member of  : தொகுதியில்ைா நாடாளுேன்ை 
Parliament (NCMP)  உறுப்பினர்

Non-mature estates : முதிர்ச்சியகடயாப் மபட்கடைள் /    
  முழுவளர்ச்சியுைாெ மபட்கடைள் 

Non-oil exports : எண்தணய் சாராப் தபாருள்ைளின்   
  ஏறறுேதி

Non-profit organisation : இைாப மநாகைமில்ைா அகேப்பு

Non-state actors : அரசு சாரா அகேப்புைள் /  
  அரசு சாராத் ெனிநபர்ைள்

Non-stop long haul flight : இகடநில்ைாத் தொகைதூர விோனப்  
  பயணம் 

North-East Line (NEL)  : வடககு-கிழககு ரயில் பாகெ

Nuclear armed rivals : அணுவாயுெப் மபாட்டித் ெரப்பினர்

Nuclear arsenal : அணுவாயுெக குவியல் /    
  அணுவாயுெக கிடஙகு
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Nuclear deal : அணுசகதி உடன்பாடு

Nuclear medicine : அணுவியல் ேருத்துவம்

Nuclear non-proliferation treaty : அணுவாயுெப் பரவல்ெகட ஒப்பநெம்

Nuclear science : அணு அறிவியல் /  
  அணுவியல் ஆய்வுத்துகை 

Nuclear terrorism : அணுவாயுெ பயஙைரவாெம்

Nuclear warhead : அணுககுண்டு ஏநதிய ஏவுைகண

Nuclear weapons programme : அணுவாயுெத் திட்டம்

Nurse Specialist : நிபுணத்துவத் ொதி /   
  சிைப்புப் பயிறசி தபறை ொதி  

Nursing course : ொதிகேப் படிப்பு / ொதிகேப் பயிறசி 

Nursing home : ொதிகே இல்ைம்

Nutrition : சத்துணவு
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Oath of Allegiance : பறறுறுதி

Obesity : உடறபருேன்

Obstetrics : ேைப்மபறறு ேருத்துவம்

Occupied area : ஆககிரமிகைப்பட்ட பகுதி

Oesophagus : உணவுககுழல்

Off-Budget measures : வரவுதசைவுத் திட்டத்திறகுப் பிநகெய  
  கூடுெல் நடவடிககைைள்

Office of Admissions : ோணவர் மசர்ககை அலுவைைம் 

Official contact : அதிைாரத்துவத் தொடர்பு

Official status : அதிைாரத்துவத் ெகுதிநிகை

Official visit : அதிைாரத்துவ வருகை /    
  அதிைாரத்துவப் பயணம்

Offset measures : உெவித் திட்டஙைள் /  
  ஈடுதசய்யும்  திட்டஙைள்

Offshore bank : தவளிவணிை வஙகி

Oil exploration : எண்தணய் வள ஆய்வு

Oil pollution : எண்தணய்த் தூய்கேகமைடு

Oil rig : எண்தணய்த் துரப்பண மேகட

On hold : நிறுத்தி கவகைப்பட்டுள்ள

Oil rig : எண்ணய்த் துரபபண தம்ட
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Oncology : புறறுமநாயியல் / புறறுமநாய் சிகிச்கச

One - track mind : ஒமர சிநெகன

One-sided argument : ஒருெகை வாெம்

One-stop centre : பைமசகவ நிகையம்

One-time payout : ஒமர முகை வழஙைப்படும் தொகை

One-to-one talk / one- on- one talk : ஒருவருடன் ஒருவர் மநரடிப் மபச்சு

Ongoing process : தொடர்நது தசயறபடுகின்ை நகடமுகை

Online : இகணயவழி 

Online auction sites : இகணய ஏைத்ெளஙைள்

Online courses : இகணயவழிப் பாடத்திட்டஙைள் /  
  இகணயவழி வகுப்புைள்

Online forum : இகணயத்தில் ைருத்ெரஙகு

Online music : இகணயத்தில் இகச

Online sales : இகணயவழி விறபகன

Online shopping : இகணயவழி தபாருள் வாஙகுெல்

Online transaction : இகணயவழிப் பரிவர்த்ெகன

Open bidding : தவளிப்பகடயான ஏைம்

Open championship : தபாதுவிருதுப் மபாட்டி

Open Market Value : தபாதுச் சநகெ ேதிப்பு

Open mobilisation : தபாதுப் பகடத்திரட்டு

Open Skies Agreement : ெகடயறை விோனப் மபாககுவரத்து   
  உடன்பாடு

Opening match : தொடகை ஆட்டம்

Operating procedures : இயகை நகடமுகைைள் /   
  தசயறபாட்டு நகடமுகைைள்

Operational Commander : நடவடிககைத் ெளபதி

Operational issues : தசயறபாட்டுப் பிரச்சிகனைள்

Operationally ready : தசயறபாட்டுத் ெயார்நிகை

Opium : அபின்

Opposition party : எதிர்கைட்சி

Ophthalmologist : ைண் ேருத்துவர்

Optician : மூககுகைண்ணாடி விறபகனயாளர்

Option to Purchase (OTP) : வாஙகுவெறைான விருப்புரிகே

Optional subject : விருப்பப் பாடம்

Optometrist : பார்கவப் பரிமசாெைர்
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Oral History Unit : வாய்தோழி வரைாறறுப் பதிவுப் பிரிவு

Oral vaccine : மநாய்த் ெடுப்புச் தசாட்டுேருநது

Orange alert : ஆரஞசு வண்ண விழிப்பு நிகை

Ordinary Account (CPF) : சாொரணக ைணககு (ேமசநி)

Organ transplant : உறுப்புோறறு அறுகவ சிகிச்கச

Organisation of the Islamic  : இஸ்ைாமிய ோநாட்டு அகேப்பு 
Conference   

Organisation secretary : அகேப்புச் தசயைாளர்

Orientation course : அறிமுைப் பயிறசி

Orthopedics : எலும்பு ேருத்துவம்

Osteoporosis : எலும்பு நலிவு மநாய்

Out of bounds : அனுேதியறை இடம் /   
  அனுேதியறை நடவடிககை

Out of breath : மூச்சு இகரத்ெல்

Outcast : ஒதுகைப்பட்டவர்

Out-of-date : ைாைத்திறகுப் தபாருநொெ

Outpatient : தவளிமநாயாளி

Outskirts : புைநைர்

Outsource : தவளிக குத்ெகை

Outspoken : துணிவாைப் மபசககூடிய /    
  தவளிப்பகடயாைப் மபசககூடிய

Outstanding contribution : ெகைசிைநெ பஙைளிப்பு 

Overhaul : முழுகேயான பழுதுபார்ப்பு

Overplaying : மிகைப்படுத்ெல்

Overweight  : மிகை எகட

Overwhelming evidence : மபரளவிைான சான்று /  
  மபரளவிைான ஆொரம்

Own accord : தசாநெ விருப்பம்
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   P  

Pediatrics : குழநகெ ேருத்துவம்

Palliative care : உடல்மநாவு ெணிககும்  ைவனிப்பு

Palliative measures : உடல்மநாவு ெணிப்பு நடவடிககைைள்

Palm-top computer : கையடகைக ைணினி

Palpitation (Heart) : சீரறை  இெயத்துடிப்பு / இெயப் படபடப்பு

Pancreas : ைகணயம்

Pandemic  : மபரளவில் மநாய் பரவல்

Pandemic preparedness plan : மபரளவில்  மநாய்பரவல்  ெடுப்பு    
  ஆயத்ெநிகைத் திட்டம்

Panoramic view  : பரநதுபட்ட பார்கவ / விரிவான பார்கவ / 
  பரநதுபட்ட ைாட்சி

Parachute : வான்குகட

Parade commander : அணிவகுப்புத் ெளபதி

Parade contingents : அணிவகுப்புப் பிரிவுைள்

Parallel bars (Gymnastics) : இகணக ைம்பிைள் (சீருடறபயிறசி)

Paralympics : உடறகுகையுள்மளாருகைான   
  ஒலிம்பிக மபாட்டிைள் / ோறறுத்    
  திைனாளிைளுககுரிய     
  ஒலிம்பிக மபாட்டிைள்

Paralysis : பகைவாெம் / முடககுவாெம்

Paralysis (economy) : தபாருளாொர முடகைம்

Parenting skills : பிள்கள வளர்ப்புத்திைன்

Parity (purchasing power) : சரிசேநிகை (தபாருள் வாஙகும் சகதி)

Park Watch Scheme : பூஙைாக ைண்ைாணிப்புத்  திட்டம்

Parliament  : நாடாளுேன்ைம்

Parliamentary censure : நாடாளுேன்ைக ைண்டனம்

Parliamentary debate : நாடாளுேன்ை விவாெம்

Parliamentary Elections Act : நாடாளுேன்ைத் மெர்ெல் சட்டம்

Parliamentary speech : நாடாளுேன்ை உகர

Participatory approach : பஙமைறபு  அணுகுமுகை

Partisan : ைட்சிசார்நெ

Partnership  : பஙைாளித்துவம் 

Password : ைடவுச்தசால் / ேகைதசால்
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Pastoral Care & Guidance : ோணவர் நைக ைவனிப்பும்    
  நல்வழிைாட்டலும்

Patchwork  : ஒட்டுமவகை

Patent : ைாப்புரிகே

Paternity Leave : ெநகெகே விடுப்பு

Patriarchal system : ெநகெவழி ஆட்சிமுகை 

Patriotism : நாட்டுப்பறறு / மெசப்பறறு

Payment voucher : ைட்டணப் பறறுச்சீட்டு /  
  பணம் தசலுத்தியெறைான பறறுச்சீட்டு

Payroll : சம்பளப் பட்டியல் /  
  தோத்ெச் சம்பளத் தொகை

Peace envoy : அகேதித் தூெர்

Peace initiative   : அகேதி முயறசி / அகேதிப்    
  மபச்சுவார்த்கெ

Peace negotiator : அகேதிப் மபச்சுவார்த்கெ நடத்துபவர் 

Peace proposal : அகேதிகைான முன்தோழிவு

Peaceful reunification : அகேதிவழி ேறு இகணப்பு

Peace-keeping mission : அகேதி ைாககும் குழு /  
  அகேதி ைாககும் பணி

Peak hour traffic : உச்சமநரப் மபாககுவரத்து

Peak period : உச்சமநரம்

Parachute : ைொனகு்ட
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Peculiar : அசாொரணோன /    
  ெனித்ென்கேயுகடய

Pedagogy : ைறபித்ெல் முகை / ைறபித்ெலியல் /  
  ஆசிரியவியல்

Pedestrian mall : நகடச் சதுகைம் / ைகடத்தொகுதி   
  நகடபாகெ 

Peer mediation programme : சேவயதினர் சேரசத் திட்டம்

Penal Code : ெண்டகனச் சட்டத் தொகுப்பு

Pension : ஓய்வூதியம்

Pentagon (US) : அதேரிகைத் ெறைாப்பு அகேச்சு

Pentathlon : ஐவகைப் மபாட்டி

People Power Revolution : ேகைள் சகதிப் புரட்சி /  
  ஆறைல்மிகு ேகைள் புரட்சி

People's Association : ேகைள் ைழைம்

People's Consultative Assembly : ேகைள் மபரகவ

People's forum : ேகைள் அரஙைம் / அகேப்பு

Per capita income : ெனிநபர் வருோனம்

Perception : ைண்மணாட்டம்

Perennial problem : தொடரும் பிரச்சிகன /  
  தீராப் பிரச்சிகன 

Performance indicators : தசயல்திைன் குறியீடுைள்

Performing arts : மேகடகைகை / நிைழ்த்துைகை  /   
  நிைழ்ைகை

Perimeter : சுறைளவு

Perjurer : தபாய்ச் சான்று அளிப்பவர்

Perjury  : தபாய்ச் சான்று

Permanent membership : நிரநெர உறுப்பியம்

Permanent split : நிரநெரப் பிளவு

Perpetrator : குறைம் புரிபவர்

Persian Gulf : பாரசீை வகளகுடா

Personal Auto-Link (PAL) : ெனிநபர் ொனியஙகித் தொடர்பு

Personal Data Protection Act  (PDPA) : ெனிநபர் ெைவல் பாதுைாப்புச் சட்டம் 

Personal Digital Assistant (PDA) : ெனிநபர் மின்னிைகைக    
  கையடகைகைருவி

Personal envoy : அநெரஙைத் தூெர் / ெனிப்பட்ட தூெர்

Personal opinion : ெனிப்பட்ட ைருத்து
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Personal Protection Order  : ெனிநபர் பாதுைாப்பு ஆகண  
(PPO - Law)  (சட்டம்)

Personal tax : ெனிநபர் வரி

Personal tragedy : ெனிப்பட்ட துயரம் / ெனிப்பட்ட இழப்பு

Pest busters (control) : தீஙகிகழககும் உயிரின ஒழிப்மபார்

Petanque  : பநதெறியும் மபாட்டி

Petition : ேனு / விண்ணப்பம் / முகையீடு

Petty politics : அறபத்ெனோன அரசியல்

Pharmaceutical company : ேருநதுத் ெயாரிப்பு நிறுவனம்

Phenomenal growth : அசாொரண வளர்ச்சி /  
  மிைப் தபரிய வளர்ச்சி

Photocopy  : நைதைடுத்ெல் / நைல்

Physician : ேருத்துவர்

Physiotherapist : உடறபயிறசி சிகிச்கச நிபுணர்

Physiotherapy : உடறபயிறசி மூைம் சிகிச்கச

Picnic : உல்ைாசப் பயணம் / ேகிழ் உைா 

Pilot project : முன்மனாடித் திட்டம் /  
  மசாெகனத் திட்டம்

Pioneer generation : முன்மனாடித்  ெகைமுகை

Pioneer groups : முன்மனாடிக குழுகைள்

Pivotal currency : மிை முககிய நாணயம்

Pivotal point : முககியத் ெருணம்

Photocopy  : நக்லடுத்�ல் / நகல்



78  ச�ொல்வளக் கையேடு

Pivotal report : மூைாொர அறிககை /  
  மிை முககிய அறிககை

Plague : தைாள்களமநாய்

Plaque (dental) : பறைாகர

Plaque : மைடயம்

Plaintiff : வாதி (சிவில் வழககு)

Plane wreckage : விோனச் சிகெவு

Planetarium : மைாளரஙைம்

Plastic surgery : ஒட்டுறுப்பு அறுகவ சிகிச்கச

Points of Agreement (POA) : உடன்பாட்டு அம்சஙைள்

Poison gas : நச்சுவாயு

Polar bear : பனிகைரடி

Pole vault : ைழியூன்றித் ொண்டுெல்

Policy framework : தைாள்கைக ைட்டகேப்பு /  
  தைாள்கை வடிவகேப்பு

Policy report : தைாள்கை அறிககை

Politburo (communism) : உச்ச ஆட்சிககுழு 
  (தபாதுவுகடகேக தைாள்கை)

Political activity : அரசியல் நடவடிககை

Political advisor : அரசியல் ஆமைாசைர்

Political analyst : அரசியல் ஆய்வாளர்

Political arena : அரசியல் ைளம்

Political bargain : அரசியல் மபரம்

Political consensus : அரசியல் ைருத்திணகைம்

Political credibility : அரசியல் நம்பைத்ென்கே

Political crisis : அரசியல் தநருகைடி

Political detainees : அரசியல் கைதிைள்

Political divisions : அரசியல் பிரிவுைள்

Political dynasty : அரசியல் பரம்பகர

Political gain  : அரசியல் இைாபம்

Political leadership : அரசியல் ெகைகேத்துவம்

Political leverage : அரசியல் தசல்வாககு

Political limbo : நிச்சயேறை அரசியல் நிகை /  
  தெளிவறை அரசியல் நிகை

Political mechanism : அரசியல் தசயல்முகை
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Political mileage : அரசியல் ஆொயம்

Political muscle : அரசியல் சகதி/ தசல்வாககு

Political observers : அரசியல் பார்கவயாளர்ைள் /  
  அரசியல் ைவனிப்பாளர்ைள் 

Political persecution : அரசியல் ரீதியாைப் பழிவாஙகும்   
  நடவடிககை 

Political prominence : அரசியல் முககியத்துவம் /  
  அரசியல் பிரபைம்

Political reform : அரசியல் சீர்திருத்ெம்

Political repression : அரசியல் அடககுமுகை

Political rivalry : அரசியல் பகைகே /  
  அரசியல் மபாட்டி

Political science : அரசியல் ஆய்வுத் துகை

Political scientist : அரசியகை ஆய்நெறிநெவர்  

Political self-renewal : அரசியல்  சுய புதுப்பிப்புமுகை

Political syndicates : அரசியல் குழுகைள் /  
  அரசியல் கும்பல்ைள்

Political system : அரசியல்முகை

Political tension : அரசியல் பெறைநிகை

Political thought : அரசியல் சிநெகன

Political tradition : அரசியல் பாரம்பரியம்

Political transition : அரசியல் நிகை ோறைம்

Political turmoil : அரசியல் தைாநெளிப்பு /  
  அரசியல் குழப்பம்

Political uncertainty : நிச்சயேறை அரசியல் நிகை

Political vendetta : அரசியல் வஞசம்

Political watchers : அரசியல் மநாகைர்ைள்

Poll : வாகைளிப்பு / ைருத்துகைணிப்பு 

Poll fraud : மெர்ெல் தில்லுமுல்லு / மெர்ெல் மோசடி

Pollination : ேைரநெச் மசர்ககை

Polling card : வாகைாளர் அட்கட

Polling booth  : வாககுச் சாவடி 

Polling Centre : வாகைளிப்பு நிகையம்

Pollutants : தூய்கேகமைட்டுப் தபாருள்ைள்

Pollutants Standard Index (PSI) : ைாறறுத் தூய்கேகமைட்டுக குறியீடு
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Poor enforcement : திைனறை தசயைாகைம் /  
  மோசோன அேைாகைம்

Poor housekeeping : மோசோன பராேரிப்பு

Popular cause : பைரால் வரமவறைப்படும் மநாகைம் /   
  பிரபைோன குறிகமைாள்

Popular mandate : ேகைள் அளிககும் அதிைாரம்

Public support : தபாதுேகைள் ஆெரவு

Populist : ேகைளுள் தபரும்பாமைாகரத்   
  திருப்திபடுத்தும் அரசியல்வாதி 

Portfolio (politics)  : துகைப் தபாறுப்பு (அரசியல்)

Portfolio (finance) : முெலீட்டுத்தொகுப்பு (நிதி) 

Position of seniority : பணிமூப்புநிகை

Positive feedback : ஆெரவான / சாெைோன ைருத்து

Positive step : ஆகைைரோன நடவடிககை

Postgraduate studies : பட்டப்படிப்புககுப் பிநகெய மேறைல்வி 

Post-independence generation : சுெநதிரத்திறகுப் பிநகெய ெகைமுகை

Post-natal depression : ேைப்மபறறுககுப் பிநகெய  
  ேனச்மசார்வு

Post-poll alliance : மெர்ெலுககுப் பிநகெய கூட்டணி

Poultry farm : மைாழி, வாத்துப் பண்கண

Poverty eradication : வறுகே ஒழிப்பு

Poverty yardstick : வறுகே அளவுமைால் 

Power outage : மின் ெகட

Power sharing : ஆட்சியதிைாரப் பகிர்வு

Power sharing deal : அதிைாரப் பகிர்வுப் மபரம்

Power vacuum : அதிைார தவறறிடம்

Powerful tremors : ைடும் அதிர்வுைள்

Practical compromises : நகடமுகைகமைறை இணகைநிகை

Practical test : தசய்முகைத் மெர்வு

Precautionary measures : முன்தனச்சரிககை நடவடிககைைள்

Pre-dawn raid : அதிைாகைத் திடீர்ச் மசாெகன /   
  விடிைாகை அதிரடித் ொககுெல்

Predicted cost : முன்னுகரகைப்பட்ட தசைவு

Pre-emptive lay-off : முன்தனச்சரிககை ஆட்குகைப்பு   
  நடவடிககை
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Pre-emptive strike : முன்தனச்சரிககைத் ொககுெல் /   
  முநதுநிகைத் ொககுெல் 

Prefabricated building materials : முன்ெயாரிகைப்பட்ட ைட்டடப் பாைஙைள்

Preliminary  report : முெறைட்ட அறிககை

Preliminary analysis : முெறைட்ட ஆய்வு

Preliminary examination : முன்மனாட்டத் மெர்வு

Preliminary information : முெறைட்டத் ெைவல்

Preliminary inquiry : முெறைட்ட விசாரகண

Prelude : அறிமுை நிைழ்வு  

Pre-paid cards : முன்ைட்டண அட்கடைள்

Pre-quake condition : நிைநடுகைத்துககு முநகெய  நிகைகே

Pre-registration : முன்பதிவு

Prerequisite : முன்மெகவ / முன்ெகுதி

President elect : அதிபராைத் மெர்நதெடுகைப்பட்டவர் 

Presidency : அதிபர் பெவிகைாைம்

President's Challenge : அதிபர் சவால் (நிதி)

President's scholar : அதிபர் ைல்விோன்

Presidential Advisers (Council) : அதிபர் ஆமைாசைர் (ேன்ைம்)

Presidential candidates : அதிபர் மெர்ெல் மவட்பாளர்ைள்

Presidential hopefuls : அதிபராைப் மபாட்டியிட விரும்புமவார்

Press club : பத்திரிகையாளர் / தசய்தியாளர் சஙைம்

Poultry farm : தகொழி, ைொத்துப பண்ண
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Press conference : தசய்தியாளர் கூட்டம்

Prestigious award : ேதிப்புமிகு விருது /  
  தபருகேககுரிய விருது

Pre-trial conference : வழககிறகு முநகெய விசாரகண

Preventive detention : ெடுப்புக ைாவல்

Price fluctuation : விகை ஏறை இைகைம்

Price list : விகைப் பட்டியல்

Price tag / sticker : விகைச் சீட்டு / விகை வில்கை /  
  விகை விவர ஒட்டுவில்கை 

Primary force : அடிப்பகடச் சகதி / ஆொர சகதி

Primary healthcare : அடிப்பகடச் சுைாொரக ைவனிப்பு 

Primary One registration : தொடகைநிகை முெைாம் வகுப்புப் பதிவு 

Primary products : மூைப்தபாருள்ைள் /  
  முககிய விகளதபாருள்ைள்

Primary purpose : அடிப்பகட மநாகைம் / முககிய மநாகைம்

Primary task : அடிப்பகடப் பணி / முககியப் பணி

Prime concern : முககியக ைவகை / மிகுநெ அகைகை 

Prime condition : சிைநெ நிகை 

Principal Secretary : முென்கேச் தசயைாளர்

Prisoners of War (POW) : மபார்க கைதிைள்

Private clinic : ெனியார் ேருநெைம்

Private investment : ெனியார் முெலீடு

Private sector investment : ெனியார் துகை முெலீடு

Privileged partnership : சலுகைதபறை பஙைாளித்துவம்

Probation report : நன்னடத்கெ அறிககை

Procreation policy : ேைப்மபறகை ஊககுவிககும் தைாள்கை

Procurement executive : தைாள்முெல் நிர்வாகி

Product & Design Centre : தசய்தபாருள் வடிவகேப்பு நிகையம்

Production engineer : உறபத்தித்துகைப் தபாறியாளர்

Production operator : உறபத்தித்துகை ஊழியர்

Productivity : உறபத்தித்திைன் / ஆகைத்திைன்

Productivity growth : உறபத்தித்திைன் வளர்ச்சி

Pro-enterprise panel : தொழில்முகனப்பு ஆெரவுக குழு

Pro-family environment : குடும்பநை ஆெரவுச் சூழல்

Pro-family package : குடும்பநை ஆெரவுத் தொகுப்புத்திட்டம்
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Pro-family panel : குடும்பநை ஆெரவுக குழு

Pro-family policies : குடும்பநை ஆெரவுக தைாள்கைைள்

Professional exchange : நிபுணத்துவ வருகைப் பரிோறைம்

Profile of contestant : மபாட்டியாளர் விவரககுறிப்பு

Profligate government : பணத்கெ விரயோககும் (சீர்தைட்ட)   
  அரசாஙைம் 

Programme Advisory Committee : நிைழ்ச்சி ஆமைாசகனக குழு

Progress package : வளர்ச்சிப் பகிர்வுத் தொகுப்புத் திட்டம்

Project coordinator : திட்ட ஒருஙகிகணப்பாளர்

Project work : தசயல்திட்டப் பணி

Proliferation of nuclear weapons : அணுவாயுெப் பரவல் 

Prologue  : அறிமுை அஙைம் / முைவுகர

Prolonged battle : தொடர் மபாராட்டம் / நீண்டைாைப் மபார்

Pronouncement : அதிைாரபூர்வ அறிவிப்பு

Propaganda : தைாள்கைப் பிரசாரம் / பரப்புகர

Proper remuneration : உரிய ஊதியம் 

Prosecution witness : அரசாஙைத் ெரப்பு சாட்சி

Protectionism (Trade) : ென்கனப்மபணித்ெனம் (வர்த்ெைம்)

Protectionist policy : ென்கனப்மபணிக தைாள்கை

Protective custody (Prison) : தீஙகினின்று பாதுைாககும் ைாவல்   
  (சிகைச்சாகை)

Protective tariffs : வர்த்ெைக ைாப்பு வரிைள் /  
  இைககுேதி ைாப்பு வரிைள்

Protracted war : தநடுஙைாைம் நீடிககும்  மபார்

Provincial election : ோநிைத் மெர்ெல்  

Proxy : பதிைாள் / உரிகேதபறை பிரதிநிதி

Psychiatric problems : ேனநைப் பிரச்சிகனைள்

Public assemblies : தபாதுக கூட்டஙைள்

Public Assistance Scheme : தபாது உெவித் திட்டம்

Public consultation : தபாதுேகைகளக ைைநொமைாசித்ெல்

Public lecture : தபாதுச் தசாறதபாழிவு 

Public life : தபாது வாழ்ககை

Public Officer : தபாதுச்மசகவ அதிைாரி

Public Order Act : தபாது ஒழுஙகுச் சட்டம்

Public outcry : தபாதுேகைளின் கூககுரல்
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Public restroom : தபாதுக ைழிப்பகை

Public sector : அரசாஙைத் துகை / அரசுத் துகை 

Public Service : அரசாஙைச் மசகவ / தபாதுச் மசகவ 

Public transport : தபாதுப் மபாககுவரத்து

Public Transport Council : தபாதுப் மபாககுவரத்து ேன்ைம்

Public Trust : தபாது அைகைட்டகள 

Public Warning System : தபாது எச்சரிககை முகை

Public work : தபாதுப்பணி

Publicity stunt : விளம்பரத் ெநதிரம் 

Pugilist : ெறைாப்புக ைகை வீரர் /  
  குத்துச்சண்கட  வீரர்

Pulse : நாடித்துடிப்பு

Punter  : பநெயம் ைட்டுபவர் 

Purview : அதிைாரவரம்பு, தபாறுப்பு  எல்கை 

Pulse : நொடித்துடிபபு
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  Q  

QR code :  விகரவுத் ெைவல் குறியீடு

Quadrangular contest : நான்முகனப் மபாட்டி

Quadrilateral initiative : நான்கு ெரப்பு முயறசி

Quadruple : நான்கு ேடஙகு

Qualitative leap : திடீர் ஏறைமிகு ோறைம்

Quality certificate : ெரச்சான்றிெழ்

Quality education : ெரோன ைல்வி

Quarantine (Health) : மநாய்ப் பரவகைத் ெடுகைத்   
  ெனிகேப்படுத்துெல் (சுைாொரம்)

Quarantine camps : ெனிகேப்படுத்தும் முைாம்ைள்

Quarterly figures : ைாைாண்டுப் புள்ளிவிவரம்

Quarterly report : ைாைாண்டுஅறிககை

Quash : கைவிடுெல் / நீககுெல் / அடககுெல் /  
  தசல்ைாெ ொககுெல்

Queen's Counsel : பிரிட்டிஷ்  அரசியாரால் நியமிகைப்பட்ட  
  சிைப்பு வழககுகரஞர்

Quota : ஒதுககீடு
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  R  

Race marshals : பநெயக ைண்ைாணிப்பாளர்ைள்

Race-based parties : இன ரீதியான ைட்சிைள்

Racial discrimination : இனப்பாகுபாடு

Racial equality : இனச்சேத்துவம்

Racial harmony : இன நல்லிணகைம்

Racial integration : இன ஒருஙகிகணப்பு /  
  இன ஒருகேப்பாடு

Racial tolerance : இன சகிப்புத்ென்கே

Racist remarks : இனவாெக ைருத்துைள்

Radiation : ைதிரியகைம்

Radiation suits : ைதிரியகைக ைவச உகடைள்

Rainforest : தவப்பேண்டைக ைாடு

Rank and file : தபாதுநிகை ஊழியர் / பகடவீரர்

Rape : வன்புணர்ச்சி / ைறபழிப்பு

Rapid development : அதிவிகரவு வளர்ச்சி /  
  அதிமவை மேம்பாடு

Rate of exchange : நாணயோறறு விகிெம்

Rate of growth : வளர்ச்சி விகிெம்

Ratification : உறுதிப்படுத்துெல்

Rational thinking : அறிவுபூர்வ / அறிவார்நெ சிநெகன

Rays of optimism : நம்பிககை ஒளிககீறறுைள்

Reactor (Nuclear) : அணு உகை

Readiness drill : ஆயத்ெநிகை / ெயார்நிகைப் பயிறசி

Reading ability : வாசிப்புத் திைன் / படித்ெல் திைன்

Real Estate : தசாத்துச் சநகெ

Realistic : உண்கேயான / எொர்த்ெோன /   
  ெத்ரூபோன

Realistic expectations : நகடமுகைகமைறை எதிர்பார்ப்பு

Rear seat belts : பின்னிருககை வார்

Rebate : ைழிவு / ெள்ளுபடி

Rebel-held territory (militants) : கிளர்ச்சியாளர்ைள் வசமுள்ள பகுதி   
  (மபாராளிைள்)
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Rebels : கிளர்ச்சியாளர்ைள்

Rebuilding works : ேறுநிர்ோணப் பணிைள்

Recent comments : அண்கேய ைருத்துைள்

Recent developments : அண்கேய நிைழ்வுைள் /  
  அண்கேய மேம்பாடுைள்

Recent discovery : அண்கேய ைண்டுபிடிப்பு

Recession : தபாருளியல் ேநெநிகை

Reckless behaviour  : ைண்மூடித்ெனோன நடத்கெ / 
  முரட்டுத்ெனோன நடத்கெ

Reconciliation : சேரசம் / இணகைம்

Reconciliation talks : சேரசப் மபச்சுவார்த்கெ /  
  அகேதிப் மபச்சுவார்த்கெ

Reconstruction phase : ேறுநிர்ோணக ைட்டம் /  
  ேறு உருவாகைக ைட்டம்

Reconstruction plan : ேறுநிர்ோணத் திட்டம் /  
  ேறு உருவாகைத் திட்டம்

Recount : ேறு வாகதைண்ணிககை,  
  நிகனவுகூர்ெல்

Recovery operation : மீட்பு நடவடிககை

Recycled material : ேறுபயனீட்டுப் தபாருள்

Recycling : ேறுபயனீடு

Red alert : உச்சகைட்ட விழிப்புநிகை

Rear seat belts : பினனிருக்்க ைொர
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Re-employment law : ேறுமவகைவாய்ப்புச் சட்டம்

Referee : நடுவர் / நறசான்ைளிப்பவர்

Reference books : மேறமைாள் நூல்ைள்

Referendum : தபாது வாகதைடுப்பு

Referral form : பரிநதுகரப்புப் படிவம்

Reflation : தபாருளியல் ேறு ஊககுவிப்பு /   
  தபாருளியல் மவைக குகைப்பு

Reform Act : சீர்திருத்ெச் சட்டம்

Reform movement : சீர்திருத்ெ இயகைம்

Reform strategy : சீர்திருத்ெ உத்தி /  
  சீர்திருத்ெ வழிவகை

Refresher course : வலுவூட்டும் ேறுபயிறசி /  
  ைறைகெ நிகனவூட்டும் பயிறசி

Refrigerator : குளிர்பெனப் தபட்டி

Refundable deposit : திருப்பித் ெரப்படும் கவப்புத் தொகை

Refused bail : பிகண (ஜாமீன்) ேறுப்பு

Regent : ஆட்சியாளர்

Regional autonomy : வட்டாரத் ென்னாட்சி

Regional bourses : வட்டாரப் பஙகுச் சநகெைள்

Regional competition : வட்டாரநிகைப் மபாட்டி

Regional extremist network : வட்டாரத் தீவிரவாெக ைட்டகேப்பு

Regional headquarters : வட்டாரத் ெகைகேயைம்

Regional pressure : வட்டார தநருககுெல் /  
  வட்டாரநிகை அழுத்ெம்

Regional election  : வட்டாரத் மெர்ெல்

Register of Electors : வாகைாளர் பதிமவடு

Registered contractor : பதிவு தசய்யப்பட்ட குத்ெகையாளர்

Regular exchanges : வழகைோன பரிோறைஙைள்

Rehabilitation : ேறு வாழ்வு

Rehabilitation assistance : ேறு வாழ்வு உெவி

Reinstatement : ேறு நியேனம் / மீண்டும் பணியில்   
  அேர்த்ெல் / பகழய நிகைககுக   
  தைாண்டுவருெல்

Rejuvenate : புத்துணர்ச்சி ஊட்டுெல்

Relay swimming : அஞசல் நீச்சல்
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Relevant skills : ஏறபுகடய திைன்ைள் / உைநெ திைன்ைள்

Relief camps : துயர்துகடப்பு முைாம்ைள்

Relief centre : துயர்துகடப்பு நிகையம்

Relief effort : மீட்புப் பணி /  துயர்துகடப்புப் பணி

Religious extremism : சேயத் தீவிரவாெம்

Religious harmony : சேய நல்லிணகைம்

Religious leaders : சேயத் ெகைவர்ைள்

Religious obligation : சேயக ைடகே / சேயக ைடப்பாடு

Religious procession : சேய ஊர்வைம்

Religiously motivated group : சேய உணர்வால் தூண்டப்பட்ட குழு

Remand order : ைாவல் கவப்பு ஆகண

Remote control device : தொகை இயகைகைருவி

Renal failure : சிறுநீரைச் தசயலிழப்பு

Rental rebate : வாடகைத் ெள்ளுபடி

Repayment plan : ெவகணத்தொகை தசலுத்தும் திட்டம்

Representative government : பிரதிநிதித்துவ அரசாஙைம்

Reprisal : பதிைடி

Resale levy : ேறுவிறபகனத் தீர்கவ

Rescue operation : மீட்பு  நடவடிககை

Research : ஆய்வு / ஆராய்ச்சி

Research and Development : ஆய்வு மேம்பாட்டுப் பணி

Research institution : ஆய்வுக ைழைம் / ஆய்வு நிகையம்

Research report : ஆய்வறிககை

Researcher : ஆய்வாளர்

Reservist : மபார்கைாைப் பகடவீரர்

Residents' Committee : வசிப்மபார் குழு / குடியிருப்பாளர் குழு

Resignation rate : பெவிவிைைல் விகிெம் /  
  பணிவிைைல் விகிெம்

Resilience : மீளுநதிைன் /  மீள்திைன் /    
  மீண்தடழுநென்கே

Resolution : தீர்ோனம்

Resounding win : ோதபரும் தவறறி

Respiratory problem : மூச்சுத்திணைல் / மூச்சுப் பிரச்சிகன

Responsible government : தபாறுப்புமிகை அரசாஙைம்
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Responsive curriculum : ஈடுபாடுமிகை பாடகைகைத்திட்டம்

Restive region : அகேதியறை வட்டாரம்

Restlessness : அகேதிக குகைவு / அகேதியின்கே

Restricted area : ைட்டுப்பாட்டிலுள்ள வட்டாரம்

Resume negotiation : மீண்டும் மபச்சுவார்த்கெ தொடஙகுெல் 

Retail sector : சில்ைகை விறபகனத் துகை

Rethink : ேறுமயாசகன / ேறுசிநெகன

Retinue : பரிவாரம்

Retirement Account (CPF) : பணி ஓய்வுகைாைக ைணககு (ேமசநி)

Retirement housing : பணி ஓய்வுதபறமைாருகைான   
  வீட்டுவசதி

Retrenchment : ஆட்குகைப்பு

Retrenchment benefits : ஆட்குகைப்பு இழப்பீட்டு    
  அனுகூைஙைள்

Retrenchment package : ஆட்குகைப்பு இழப்பீட்டுத்    
  தொகுப்புத்திட்டம்

Return ticket : இருவழிப் பயணச் சீட்டு

Reunification : ேறு இகணப்பு

Reunification talks : ேறு இகணப்புப் பறறிய மபச்சு

Reunion dinner : குடும்பத்தினர் ஒன்றுகூடும் விருநது

Revamp : புதுப்பித்ெல்

Rhetoric : தசால்ைாட்சித்திைன் / மபச்சுத்திைன்

Rhetorical language : அைஙைார தோழிநகட /  
  நாவன்கே மிகை தோழிநகட

Rhetorical question : பதிகை எதிர்பாரா வினா /  
  ேறுதோழி இல்ைாெ ைருத்துகர

Rheumatism : கீல்வாெம் / மூட்டுவாெம்

Rice Genome : அரிசி ேரபணுத் தொகுப்பு

Right of Self Determination : சுய நிர்ணய உரிகே /  
  ொமன முடிவு தசய்யும் உரிகே

Right strategy : சரியான உத்தி /  தபாருத்ெோன உத்தி

Rights violation : உரிகே மீைல்

Right-wing candidate : வைதுசாரி மவட்பாளர்

Right-wing extremists : வைதுசாரித் தீவிரவாதிைள்

Rigorous scrutiny : தீவிரச் மசாெகன /  தீவிரக    
  ைண்ைாணிப்பு / தீவிர ஆய்வு
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Ring leader : ைைைக கும்பல் ெகைவர்

Riot police : ைைைத் ெடுப்புக ைாவல்பிரிவு

Rioters : ைைைகைாரர்ைள்

Rising religiosity : மிெமிஞசிய சேயப் மபாககு /  
  மேலிட்மடாஙகும் சேய உணர்வு

Rising sea level : உயரும் ைடல் ேட்டம்

Rival political groups : மபாட்டி அரசியல் குழுகைள்

River basin : ஆறறுப் படுகை

Road cave-in : சாகை அமிழ்வு / சாகை உட்சரிவு

Road exit : தவளிமயறும் சாகை வழி

Roadmap for peace : அகேதிகைான திட்டவகரவு

Robot : எநதிரன் / இயநதிர ேனிென்

Robust economic growth : வலுவான தபாருளியல் வளர்ச்சி

Rock climbing : பாகை ஏறுெல்

Rocket : எறிபகட / உநதுைகண

Rough ocean : தைாநெளிப்பான தபருஙைடல்

Rough waters : தைாநெளிப்பான நீர்ப்பகுதி

Round-table conference : வட்ட மேகச ோநாடு

Royalty : அரசகுடும்பம் / ைாப்புரிகேத் தொகை

Rubbish chute : குப்கபப் மபாககிடம் / குப்கபப் மபாககி

Rubble : இடிபாடு

Robot : எநதிரன/ இயநதிர மனி�ன
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Rule by proxy : ேறைவர் மூைம் ஆளுெல் /  
  பதிைாள் மூைம் ஆளுெல்

Ruling coalition : ஆளுஙகூட்டணி

Ruling party : ஆளுஙைட்சி

Rumbling sound : அதிர்தவாலி / இகரச்சல் ஒலி

Run amok : தைாகைதவறிமயாடு ஓடுெல்

Run-off election : ேறுசுறறுத் மெர்ெல்

Runs (cricket) : ஓட்டஙைள் (கிரிகதைட்)

Runway : விோன ஓடுபாகெ

Ruthless regime : ஈவிரகைேறை ஆட்சி
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   S  

Sabotage : நாச மவகை / அழிவு மவகை

Sabre-rattling : வாய்ச்தசால் மிரட்டல் /  
  மிரட்டல் நடவடிககை

SAF Day : சிஙைப்பூர் ஆயுெப்பகட தினம்

Safe environment : பாதுைாப்பான சுறறுப்புைம் /    
  பாதுைாப்பான சுறறுச்சூழல்

Safety lapse : பாதுைாப்பில் ைவனக குகைபாடு 

Safety Officer : பாதுைாப்பு அதிைாரி

Safety precaution : பாதுைாப்பு முன்தனச்சரிககை

Safety precautionary measures : பாதுைாப்பு முன்தனச்சரிககை   
  நடவடிககைைள்

Safety requirements : பாதுைாப்புத் மெகவைள்

Safety review : பாதுைாப்பு ேறு ஆய்வு

Safety standards : பாதுைாப்புத் ெரநிகைைள்

Safety violation : பாதுைாப்பு விதிமீைல்

Salvation Army : இரட்சண்ய மசகன / இரட்சண்யப் பகட

Samaritans of Singapore (SOS) : சிஙைப்பூர் அபய ஆமைாசகனச் சஙைம்

Sanctions : ெகட உத்ெரவுைள்

Sanction : ஒப்புெல் ஆகண / இகசவாகண /   
  மேலிட ஒப்புெல்

Sand quarry : ேணல் ஆகை / ேணல் அைழ்ைளம்

Satellite : துகணகமைாள்

Satellite technology : துகணகமைாளத் தொழில்நுட்பம்

Satellite towns : துகண நைரஙைள்

Scaffolding : சாரகைட்டு

Scan : கூர்நது பார்த்ெல்,  நுண்ணாய்வு மநாககு

Scanning (Medical) : ஊடுைதிர்ப் பரிமசாெகன

Scanner : வருடி நைலி / நுண்ணாய்வுக ைருவி

Scant progress : தசாறப முன்மனறைம்

Scheduled weapons : சட்ட அட்டவகணயில்    
  குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆயுெஙைள்

Scholastic assessment test : ஆழ்திைன் ேதிப்பீட்டுச் மசாெகன

School admission system : ோணவர் மசர்ககை முகை



94  ச�ொல்வளக் கையேடு

School cluster : பள்ளிக குழுேம்

School health service : பள்ளிச் சுைாொர மசகவ

School ranking system : பள்ளித் ெரவரிகச முகை

Science Centre : அறிவியல் நிகையம்

Science Council : அறிவியல் ேன்ைம்

Science Park : அறிவியல் பூஙைா

Scientific community : அறிவியல் சமூைம்

Scorching heat : சுட்தடரிககும் தவயில்

Sea change : மிைப் தபரிய உருோறைம்,  
  ைடைால் ஏறபடும் ோறைம்

Sea level : ைடல் ேட்டம்

Seabed : ைடறபடுகை

Seaborne  : ைடல்வழி 

Search -and- rescue operation : மெடல், மீட்பு நடவடிககை

Seasoned politician : பழுத்ெ அரசியல்வாதி

Seat sharing (election) : இட ஒதுககீடு / தொகுதிப் பஙகீடு

Second term : இரண்டாம் ெவகண

Secondment : இகடகைாைப் பணியிட ோறறு நியேனம்

Secretariat : தசயைைம்

Secretary of State (USA) : தவளியுைவு அகேச்சர் (அதேரிகைா)

Secretary-General : ெகைகேச் தசயைாளர்

Sea level : கடல் மட்டம்
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Sectarian war : இனப்பூசல் / மபார்

Secular : சேயச் சார்பறை

Secular consideration : சேயச் சார்பறை பரிசீைகன

Secularism : சேயச் சார்பறை மைாட்பாடு

Securities & Futures  Act : பஙகு, வருநிகை வர்த்ெைச் சட்டம்

Securities Investors Association : பஙகு ைடன்பத்திர முெலீட்டாளர்  
  சஙைம்

Security breach : பாதுைாப்பு விதி மீைல்

Security concerns : பாதுைாப்புப் பறறிய ைவகை /   
  பாதுைாப்புப் பறறியஅகைகை

Security conference : பாதுைாப்பு ோநாடு

Security Council (UN) : பாதுைாப்பு ேன்ைம் (ஐநா)

Security crackdown : பாதுைாப்புகைான ைடும்நடவடிககை 

Security industry : பாதுைாவல் தொழில்துகை

Security initiative : பாதுைாப்புச் தசயல்திட்டம் / 
  பாதுைாப்பு ஏறபாடு 

Security threat : பாதுைாப்பு மிரட்டல்

Seed funding : ஆரம்ப நிதியுெவி

Seeded player : ெரவரிகசப்படுத்ெப்பட்ட ஆட்டகைாரர்

Seizure : கைப்பறறுெல் / திடீர்  மநாய்ப் பிடிப்பு

Selection rounds : மெர்வுச் சுறறுைள் / தெரிவுச் சுறறுைள்

Self-control : சுய ைட்டுப்பாடு / ெறைட்டுப்பாடு

Self-rule  : ென்னாட்சி

Self-employment : சுயதொழில்

Self-help group : சுய உெவிக குழு

Self-reliance : ெறசார்பு 

Semi-conductor : பகுதி மின்ைடத்தி

Senior Counsel : மூத்ெ வழகைறிஞர்

Senior Minister of State : மூத்ெ துகணயகேச்சர்

Sense of duty : ைடகேயுணர்வு

Sensitive  : கூருணர்வு  /  உணர்வுபூர்வ  /     
  புண்படுத்ெககூடிய

Sentence (law) : ெண்டகன (சட்டம்)

Separatist faction : பிரிவிகனவாெத் ெரப்பு

Separatist violence : பிரிவிகனவாெ வன்தசயல்
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Separatists : பிரிவிகனவாதிைள் /    
  பிரிவிகனயாளர்ைள்

Service sector : மசகவத் துகை

Service standards : மசகவத் ெரநிகைைள்

Severe challenges : ைடும் சவால்ைள்

Severe consequence : ைடும் விகளவு

Severely weakened : மிை மோசோை நலிவகடெல் /  
  மிை மோசோை பைவீனேகடெல்

Severity of charges : குறைச்சாட்டுைளின் ைடுகே

Sewer : பாொளச் சாகைகட

Sexual behaviour : பாலியல் நடத்கெ

Shared border : தபாது எல்கை

Shareware (computer) : பகிர்வு தேன்தபாருள்

Shooting (Game) : துப்பாககி சுடும் மபாட்டி (விகளயாட்டு)

Shore up support : ஆெரவு திரட்டுெல்

Short message service (SMS) : குறுநெைவல் மசகவ

Shot put : குண்தடறிெல் (விகளயாட்டு)

Shrewd campaigning : சாதுர்யோன பிரசாரம்

Shuttle bus : இகடவழிப் மபருநது

Siege : முறறுகை

Significant change : குறிப்பிடத்ெகை ோறைம்

Significant proposals : குறிப்பிடத்ெகை முன்தோழிவுைள்

Signs of violence : வன்முகை அறிகுறிைள்

Silent march : அகேதி ஊர்வைம்

Silver jubilee : தவள்ளி விழா

Simple majority : சாொரணப் தபரும்பான்கே

Simulated blasts : பாவகன தவடிப்புைள்

Simultaneous explosions : ஏைமநர தவடிப்புைள் / ஒமர மநரத்தில்   
  நிைழும் தவடிப்புைள்

Singapore Council of Women's  : சிஙைப்பூர் ேைளிர் அகேப்புைள் 
Organisations  ேன்ைம்

Singapore Disability Sports  : சிஙைப்பூர் உடறகுகையுகடமயார் 
Council  விகளயாட்டு ேன்ைம் / ோறறுத்   
  திைனாளிைள்  விகளயாட்டு ேன்ைம்

Singapore Discovery Centre : சிஙைப்பூர் ைண்டுபிடிப்பு நிகையம் /  
  சிஙைப்பூகர அறிமவாம் நிகையம்
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Singapore Environmental  : சிஙைப்பூர்ச் சுறறுப்புைவியல் சாெகன 
Achievement Award  விருது

Singapore Exchange (SGX) : சிஙைப்பூர்ப் பஙகுச் சநகெ

Singapore Indian Development  : சிஙைப்பூர் இநதியர் மேம்பாட்டுச் சஙைம் 
Association (SINDA)  (சிண்டா)

Singapore Kindness Movement (SKM) : சிஙைப்பூர்க ைனிவன்பு  இயகைம்

Singapore Management University : சிஙைப்பூர் நிர்வாைப் பல்ைகைகைழைம்

Singapore National Employers  : சிஙைப்பூர் முெைாளிைள் மெசிய 
Federation   சம்மேளனம்

Singapore spirit : சிஙைப்பூர் உணர்வு

Singapore Sports School : சிஙைப்பூர் விகளயாட்டுப்  
  பயிறசிப் பள்ளி

Single constituency : ெனித்தொகுதி

Site supervisor : ெள மேறபார்கவயாளர் /  
  மவகையிட மேறபார்கவயாளர்

Six-party talks : ஆறு ெரப்புப் மபச்சு

Skills shortage : திைன் பறைாககுகை

Sky diving : வான்குகடசாைசம்

Sleazy character : இழிநெ நடத்கெயுள்ளவர் /  
  ஒழுகைக மைடர்

Sleepers (railway track) : ொஙகுைட்கடைள் /  
  குறுககுச் சட்டஙைள் (ெண்டவாளம்)

Shooting (Game) : துபபொக்கி சுடும் தபொட்டி (வி்ளயொட்டு)



98  ச�ொல்வளக் கையேடு

Slim majority : குறுகிய தபரும்பான்கே /  
  தசாறபப் தபரும்பான்கே

Slimming centre : உடல் எகடக குகைப்பு நிகையம்

Slogan : முழகைவரி / முழகைவாசைம்

Slum area : மசரிப் பகுதி

Smart card  : பைபயன் அட்கட

Smart phone : திைன்மபசி

Snap election : திடீர்த் மெர்ெல்

Snapshot : சாராம்சம் / சுருகைம், தநாடி நிழறபடம்

Sniffer dog : மோப்ப நாய்

Snow-skiing : பனிச்சறுககு

Soccer hooligans : ைாறபநொட்ட வீணர்ைள் /     
  ைாறபநொட்டப் மபாககிரிைள்

Social evolution : சமூைப் பரிணாே வளர்ச்சி

Social ills : சமூைச் சீர்மைடுைள்

Social service programmes : சமூை மசகவத் திட்டஙைள்

Social Service Training Institute : சமூை மசகவப் பயிறசிக ைழைம்

Social stability : சமூை நிகைத்ென்கே

Social visit pass : குடிநுகழவு வருகை அனுேதி

Social welfare centre : சமூை நை நிகையம்

Social -worker- award : சமூைப் பணியாளர் விருது

Society for the Physically Disabled : உடறகுகையுள்மளார் சஙைம் /  
  ோறறுத்திைனாளிைள் சஙைம்

Sociology : சமூைவியல்

Softdrink : குளிர்பானம்

Software : தேன்தபாருள்

Software glitch : தேன்தபாருள் மைாளாறு

Soil movement  : நிை அகசவு

Solar system  : சூரிய ேண்டைம்

Solar energy  : சூரிய சகதி

Solicitor-General : அரசாஙைத் ெகைகே வழகைறிஞர்

Solid economic policies : வலுவான தபாருளியல் தைாள்கைைள்

Solid progress : உறுதியான முன்மனறைம் /  
  உறுதியான வளர்ச்சி

Sow hatred : தவறுப்கப விகெத்ெல்
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Space shuttle : விண்ைைம்

Space station : விண்தவளி மேகட

Spam : மவண்டாெ மின்னஞசல் /  
  மெகவயறை மின்னஞசல்

Speaker of Parliament : நாடாளுேன்ை நாயைர்

Speakers' Corner : மபச்சாளர் சதுகைம்

Special Account (CPF) : சிைப்புக ைணககு (ேமசநி)

Special Assembly : சிைப்புக கூட்டம்

Special court : சிைப்பு நீதிேன்ைம் / ெனி நீதிேன்ைம்

Special privilege : சிைப்புச் சலுகை / ெனிச்சலுகை

Special squad : சிைப்புப் பகட / ெனிப்பகட

Specially designed : சிைப்பாை வடிவகேகைப்பட்ட

Specific reprisal : குறிப்பிட்ட பழிவாஙகும் நடவடிககை

Speed warning device : மவை எச்சரிககைக ைருவி

Spin bowler (Cricket) : சுழறபநது வீச்சாளர் (கிரிகதைட்)

Spinal column : முதுகுத் ெண்டு / ெண்டு வடம்

Spiritual leader : ஆன்மீைத் ெகைவர்

Spiritual tour : ஆன்மீைச் சுறறுைா

Spleen : ேண்ணீரல், சினம் / தவறுப்பு

Sponsors of terrorism : பயஙைரவாெத்திறகு    
  ஆெரவளிப்பவர்ைள்

Sporadic violence : அஙதைான்றும்  இஙதைான்றுோை   
  அவவப்மபாது  மூளும் வன்தசயல்

Solar system  : சூரிய மணடலம்
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Sports excellence programme : விகளயாட்டுத்துகை  உன்னெத்   
  திட்டம்

Sports facility : விகளயாட்டு  இடவசதி

Sports hub : விகளயாட்டு  நடுவம்

Sprawling archipelago : பரநது விரிநெ  தீவுககூட்டம்

Spy satellite : மவவு பார்ககும்  தசயறகைகமைாள்

Spying scheme : மவவு பார்ககும்  திட்டம்

Squash : சுவர்ப்பநது

Stability pact : நிகைத்ென்கேகைான உடன்பாடு

Stable production : நிகையான உறபத்தி

Stagflation : மெகைமுறை பணவீகைம்

Stagnant economy : மெகைேகடநெ  தபாருளியல்

Stagnant industry : மெகைேகடநெ  தொழில்துகை

Stalled negotiation : ெகடப்பட்ட மபச்சு /  
  முட்டுப்பட்டுள்ள மபச்சு

Stampede : தநருககியடித்து ஓடுெல் /    
  முண்டியடித்து ஓடுெல்

Standard of living : வாழ்ககைத் ெரம்

Standby credit : அவசரத் மெகவககு உெவும் ைடன்

Standing Order : நிகையாகண

Start anew : புதிய தொடகைம்

State Assembly : ோநிைச் சட்டேன்ைம்

State funeral : அரசாஙை ேரியாகெயுடன் நகடதபறும்  
  இறுதிச் சடஙகு

State of alert : விழிப்புநிகை

State of emergency : தநருகைடி நிகை / அவசரைாை நிகை

State-of-the-art : அதிநவீன

State election : ோநிைத் மெர்ெல்

Statement : அறிககை

Statement to police : விசாரகண வாககுமூைம்

Statistics : புள்ளி விவரஙைள்

Superpowers : வல்ைரசு நாடுைள்
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Tainted food : பாழ்பட்ட உணவு /  
  தைட்டுப்மபான உணவு

Take a break : ஓய்தவடு

Tanker (oil) : எண்தணய்க ைப்பல்

Task : பணி

Task force : பணிககுழு

Tax break  : வரிககுகைப்பு

Tax benefits : வரிச்சலுகை

Tax cut bill : வரிககுகைப்பு ேமசாொ / வரிககுகைப்பு  
  சட்ட வகரவு

Tax evasion : வரி ஏய்ப்பு

Tax exemption : வரி விைககு

Tax incentives : வரி ஊககுவிப்பு

Tax rebate : வரித் ெள்ளுபடி / வரிக ைழிவு

Tax reliefs : வரி நிவாரணஙைள்

Taxiway (airport) : இகணப்புப் பாகெ (விோனநிகையம்) 

Teaching strategies : ைறபித்ெல் உத்திைள்

Team spirit : குழுவுணர்வு

Technical glitch : தொழில்நுட்பக மைாளாறு

Technical support : தொழில்நுட்ப ஆெரவு

Technique : உத்தி / வழிமுகை

Technocrat : தொழில்நுட்ப வல்லுநர் 

Technology sanctions : தொழில்நுட்பத் ெகடைள்

Technopreneur : தொழில்நுட்பத் தொழில்முகனவர்

Teenage pregnancy : பதின்ே வயதில் ைருவுறுெல் / 
  பதின்ே வயது ேைப்மபறு

Teenager : பதின்ே வயதினர் / பதின்பருவத்தினர்

Telecom exchange : தொகைத்தொடர்பு இகணப்பைம்

Telematch : மைளிககை விகளயாட்டு

Telephone booth : தொகைமபசிக கூடம்

Telepoll voting : தொகைமபசி மூைம் வாகைளிப்பு

Teletext : தொகை வாசைம்
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Temporary ban : ெறைாலிைத் ெகட

Tender : ஏைக குத்ெகை 

Terrace house : வரிகசத் ெகரவீடு

Territorial integrity : பிரமெச முழுகே /  
  பிரமெசம் கூறுபடாநிகை

Territorial rights : பிரமெச உரிகே / ேண்டை உரிகே

Territory : பிரமெசம் / ஆட்சி எல்கை / ேண்டை   
  ஆட்சிப் பரப்பு

Terror cell : பயஙைரவாெப் பிரிவு

Terrorism : பயஙைரவாெம்

Terrorist : பயஙைரவாதி

Terrorist network : பயஙைரவாதிைளின் ைட்டகேப்பு

Terrorist hideout : பயஙைரவாதிைளின் ேகைவிடம்

Tertiary institutions : உயர்ைல்வி நிகையஙைள்

Testify  : சாட்சியேளித்ெல்

Testimony : சாட்சியம் / சான்று / வாககுமூைம் 

Testimony before death : ேரண வாககுமூைம்

Test-tube baby : மசாெகனக குழாய்க குழநகெ

Tetanus : இசிவு மநாய்

Thanksgiving Day : நன்றி நவிலும் நாள்

Terrace house : ைரி்�த் �்ரவீடு
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Thawing of relations : ைனிவுறும்  உைவுைள் /  
  சீர்தபறும் உைவுைள்

Theme park : ைருப்தபாருள் சார்நெ மைளிககைப்   
  பூஙைா

Thermal scanner : உடல்தவப்பச் மசாெகனக ைருவி

Third front   : மூன்ைாவது அணி

Third alternative : மூன்ைாவது ோறைணி

Thorough investigation : தீவிர  விசாரகண

Three dimension : முப்பரிோணம்

Three -dimensional map : முப்பரிோண வகரபடம்

Three-cornered fight : மும்முகனப் மபாட்டி

Thrill of joy : ஆனநெச் சிலிர்ப்பு

Thrilling display : சிலிர்ப்பூட்டும் ைாட்சி /  
  சிலிர்கைகவககும் ைாட்சி

Throne : அரியகண / சிம்ோசனம் /  
  ஆட்சி பீடம்

Through the grapevine : அரசல் புரசைாைக மைள்விப்படுெல் /  
  சூசைோைக மைள்விப்படுெல்

Ties at low ebb : நலிவுறை உைவு

Timber : தவட்டுேரம் / ேரத்துண்டு

Time bomb : குறித்ெ மநரத்தில் தவடிககும் குண்டு, 
  தபரும்பாதிப்கப ஏறபடுத்ெககூடிய   
  தசயல் /  தபரும்பாதிப்கப    
  ஏறபடுத்ெககூடிய ேனிெர்

Timeframe : ைாை வகரயகை

Tissue engineering : திசுப் தபாறியியல்

Tissues (body) : திசுகைள் (உடல்)

Title deed : உகடகேப் பத்திரம் /   
  உகடகே  ஆவணம்

To exhaust : முழுகேயாைப் பயன்படுத்துெல் /  
  முறறிலும் தீர்த்ெல்

Top brass :  ெகைகே முென்கே அதிைாரிைள்

Top priority : ெகையாய முன்னுரிகே

Top-level  : உயர்நிகை 

Tornado : சூைாவளி / சுழல் ைாறறு

Torrential rain : தபருேகழ
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Total Defence : முழுகேத் ெறைாப்பு

Touch  screen : தொடுதிகர

Tourism Board : பயணத்துகைக ைழைம்

Town Council : நைர ேன்ைம்

Town renewal programme : நைரப் புதுப்பிப்புத் திட்டம்

Trade barrier : வர்த்ெைத் ெகட

Trade Consultant : வர்த்ெை ஆமைாசைர்

Trade Development Board : வர்த்ெை வளர்ச்சிக ைழைம்

Trade fair : வர்த்ெைக ைண்ைாட்சி

Trade imbalance : வர்த்ெைச் சேச்சீரின்கே

Trade qualification : தொழில்திைன் ெகுதி

Trade quotas : வர்த்ெை ஒதுககீடு

Trademark : வர்த்ெை அகடயாளம்

Traditional arts : பாரம்பரியக ைகைைள் /  
  ேரபார்நெ ைகைைள்

Traditional values : பாரம்பரிய விழுமியஙைள் / ேரபார்நெ   
  விழுமியஙைள் /  பாரம்பரியப் பண்பு   
  நைன்ைள் /  ேரபார்நெ பண்புநைன்ைள் 

Tragic end : துயரோன முடிவு / அவை முடிவு

Tragic incident : துயரச் சம்பவம் / வருநெத்ெகை நிைழ்வு 

Train track pile : ரயில் ெட அடித்தூண்

Trained contractor : பயிறசிதபறை குத்ெகையாளர் 
  பயிறசிதபறை ஒப்பநெொரர்

Training centre : பயிறசி நிகையம்

Training cycle (National Service) : பயிறசிக ைாைம் (மெசிய மசகவ)

Training method : பயிறசி முகை

Traitor : துமராகி

Trans border threats : எல்கை ொண்டிய மிரட்டல்ைள்

Transfer of sovereignty : அரசுரிகே ோறைம் /  
  இகையாண்கே  ோறைம்

Transit passenger : இகடோறறுப் பயணி

Transitory Governing Council : இகடகைாை ஆட்சி ேன்ைம்

Trans-national crimes : எல்கை ொண்டிய குறைஙைள்

Transport hassle : மபாககுவரத்து  இகடயூறு  

Transport operators : மபாககுவரத்து நிறுவனஙைள்
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Transport subsidy : மபாககுவரத்து நிதியுெவி

Travel fair : பயணக ைண்ைாட்சி

Travel restrictions  : பயணக ைட்டுப்பாடுைள்

Travel warning : பயணம் பறறிய எச்சரிககை
Treason : நாட்டு நிநெகன / மெச துமராைம்
Treasure hunt : புகெயல் மவட்கட
Treasury : ைருவூைம்
Treated water : தூய்கேப்படுத்ெப்பட்ட நீர் / 
  சுத்திைரிகைப்பட்ட நீர்
Treaty of Amity and Cooperation : நட்புைவு ஒத்துகழப்பு ஒப்பநெம்
Tremendous : மபரளவிைான / ேைத்ொன /    
  பிரோண்டோன
Trespass : அத்துமீறி நுகழவது
Trial adjourned : வழககு ஒத்திகவப்பு
Triangle : முகமைாணம்
Triathlon : மூவகைப் மபாட்டி
Tribal region : பழஙகுடி வட்டாரம்
Trilateral partnership : முத்ெரப்புப் பஙைாளித்துவம்
Tripartite partners : முத்ெரப்புப் பஙைாளிைள்
Tripartite task force : முத்ெரப்புப் பணிக குழு
Triple jump : ொவிககுதித்துத் ொண்டுெல்
Tropical countries : தவப்பேண்டை நாடுைள்
Trouble shooter : பிரச்சிகன தீர்ப்பவர் /  
  சிகைகைத் தீர்ப்பவர்
Truce / ceasefire : சண்கடநிறுத்ெம் /  
  ெறைாலிைப் மபார் நிறுத்ெம்
Trust fund : தபாறுப்பு நிதி / அைகைட்டகள நிதி
Trustee : அைஙைாவைர்
Tumultuous period : குழப்போன ைாைகைட்டம்
Turbulent politics : தைாநெளிப்பான அரசியல் சூழல்
Turning point : திருப்புமுகன
TV ratings system : தொகைகைாட்சி ரசிைர்    
  எண்ணிககைக குறியீடு
Twists and turns : திருப்பஙைள்

Two-thirds majority : மூன்றில் இரண்டு பஙகு    
  தபரும்பான்கே

Two-tier family : இரண்டு ெகைமுகைக குடும்பம்
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Ultra nationalist : தீவிர மெசியவாதி /  
  தீவிர நாட்டுப் பறைாளர்

Umbilical cord : தொப்புள் தைாடி

UMNO (United Malays National  : அம்மனா ைட்சி– (ஐககிய ேைாய்கைாரர் 
Organisation)  மெசிய அகேப்பு)

Unanimous : ஒருேனொன / ஏைேனொன / ஒருமித்ெ

Unauthorised entry/access : அனுேதியின்றி நுகழெல் /  
  அத்துமீறி நுகழெல்

Unauthorised training : அனுேதியில்ைாப் பயிறசி /    
  அனுேதிதபைாப் பயிறசி

Unconventional style : வழகைத்துககு ோைான முகை /   
  ேரபுமீறிய முகை

UNCTAD (United Nations Conference  : ஐககிய நாடுைளின் வர்த்ெை வளர்ச்சி 
 on Trade and Development)  ோநாடு 

Under - developed : வளர்ச்சி குன்றிய

Underground : நிைத்ெடி / பாொளம்

Underground activities : ேகைமுை நடவடிககைைள் /  
  இரைசிய நடவடிககைைள்

Underground nuclear test : நிைத்ெடி அணுதவடிச் மசாெகன

Underlying problem : உள்ளார்நெ பிரச்சிகன /    
  அடிப்பகடயான பிரச்சிகன

Undermining : கீழறுப்பு / வலுவிழகைச் தசய்ெல்

Underworld figures : ேகைமுைக குறைச்தசயல் மபர்வழிைள் /  
  ேகைமுைக குறைச்தசயல் மைடிைள்

Undivided support : முழுகேயான ஆெரவு 

Unearth : மொண்டிதயடுத்ெல் /   
  தவளிகதைாணர்ெல்

Unemployment : மவகையின்கே

Unequivocal : தெள்ளத்தெளிவான / ஐயேறை

UNESCO (United Nations  : ஐககிய நாட்டுக ைல்வி, அறிவியல், 
Education, Science and Cultural   ைைாசார நிறுவனம் 
Organisation)   

Unethical tactics : தநறியறை உத்திைள் / தநறி ெவறிய   
  தசயல்முகைைள்
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Uneven bars (gymnastics) : சேநிகையறை சட்டஙைள்    
  (சீருடறபயிறசி)

Unexpected sights : எதிர்பாராக ைாட்சிைள் 

Unforgettable experience : ேைகைமுடியாெ அனுபவம்

Unfounded allegations : ஆொரேறை குறைச்சாட்டுைள்

Unglamorous jobs : விரும்பப்படாெ மவகைைள் /   
  ேனஙைவரா மவகைைள் /  
  ஈர்ப்புக குகைநெ மவகைைள்

UNICEF (United Nations  : ஐககிய நாட்டுக குழநகெைள் நிதி /   
Children's Fund)  ஐககிய நாட்டுக குழநகெைள்  
  நிதியம்

Unilateral attack : ஒருெகைப்பட்சோன ொககுெல் /   
  ென்னிச்கசயான ொககுெல்

Unilateral ceasefire : ஒருெரப்புப் மபார் நிறுத்ெம்  / 
  ென்னிச்கசயான சண்கடநிறுத்ெம்

Unilateral claim : ஒருெரப்புக மைாரிககை

Unique approach : ெனித்ென்கே வாய்நெ அணுகுமுகை

Unique identity : ெனித்ென்கே வாய்நெ அகடயாளம்

Unique political climate : ெனித்ென்கே வாய்நெ அரசியல் சூழல்

Unit : பிரிவு / குழு  / அைகு

Unit trust : பஙகு முெலீட்டுப் தபாறுப்பு நிறுவனம்

United Front : ஐககிய முன்னணி

Underground : நிலத்�டி / பொ�ொளம்
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United Nations : ஐககிய நாட்டு நிறுவனம் /  
  உைை  நிறுவனம்

United progressive alliance : ஐககிய முறமபாககுக கூட்டணி

Unity government : ஐககிய அரசாஙைம்

Universe : பிரபஞசம்

Unlicensed moneylenders : உரிேம் தபைாேல் ைடன்தைாடுப்மபார்

Unmanned plane : ஆளில்ைா விோனம் /  
  ொனியஙகி விோனம்

Unnecessary stress : மெகவயறை ேனவுகளச்சல்

Unopposed (returned in an election) : மபாட்டியின்றி / எதிர்ப்பின்றி  
  (மெர்ெலில் மெர்நதெடுகைப்படுெல்)

Unprecedented crisis : முன்தனப்மபாதும் ஏறபடாெ தநருகைடி

Unprecedented global catastrophe : முன்தனப்மபாதும் ஏறபடாெ உைைப்   
  மபரிடர்

Unrealistic goal : நகடமுகைககு ஒவவாெ இைககு 

Untenable : நிகைநிறுத்ெ இயைாெ

Unwanted pregnancy : மவண்டாெ ைர்ப்பம்

Urban management : நைர்ப்புை நிர்வாைம்

Urban Redevelopment  Authority : நைர சீரகேப்பு ஆகணயம்

Urgent attention : உடனடிக ைவனத்திறகுரிய /   
  விகரவாைக ைவனிகை மவண்டிய 

Urinary bladder : சிறுநீர்ப்கப

US Federal Reserve : அதேரிகை ேத்திய வஙகி

Uterus : ைருப்கப

Utility rebate : பயனீட்டுக ைட்டணத் ெள்ளுபடி / 
  பயனீட்டுக ைட்டணக ைழிவு
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   V   

Vacant place : ைாலியிடம் / தவறறிடம்

Vaccine : மநாய்த் ெடுப்பு ேருநது

Valid concern : நியாயோன ைவகை  /   
  உண்கேயான அகைகை

Valuable feedback : பயனுள்ள ைருத்து

Value added : கூடுெல் தபறுோனம் /  
  கூடுெல்  ேதிப்புகதைாண்ட

Value for money : விகைககுத் ெகுநெ பயன் /  
  விகைககுத் ெகுநெ ேதிப்பு

Values and priorities : விழுமியஙைளும் முன்னுரிகேைளும்

Vandalise : நாசப்படுத்துெல் 

Variable Payment System : ோறுவிகிெச் சம்பள முகை

Various perks : பல்மவறு சலுகைைள்

Vault : தபட்டைம்

Velodrome : கசககிமளாட்ட அரஙகு /    
  மிதிவண்டிமயாட்ட அரஙகு

Vendetta : வன்பகை / பழிவாஙகுெல்

Venerable : வணகைத்துககுரிய / ெகைசால் /    
  ேதிப்புமிகை

Venus planet : தவள்ளிக மைாள்

Verbal message : வாய்தோழிச் தசய்தி

Veteran leader : முதுதபரும் ெகைவர்

Veteran politician  : முதுதபரும்  அரசியல்வாதி

Veteran (armed forces) : பகடத்துகை முதுவர்

Veto : ரத்து அதிைாரம்

Viable alternative : சாத்தியோன ோறறுத் திட்டம்

Vicious attack : தைாடூரோன ொககுெல்

Vicious cycle : மீளமுடியாெ சுழறசி /  
  பிைருககுத் தீஙகு விகளவிககும் சுழல்

Victim : பாதிகைப்பட்டவர் / பலியானவர் 

Victory declaration : தவறறிப் பிரைடனம்  /  தவறறி அறிவிப்பு

Victory parade : தவறறி ஊர்வைம்
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Video : வீடிமயா / ைாதணாளி

Video classification : வீடிமயா  படத் ெரவகைப்பாடு  /    
  ைாதணாளிப் படத்  ெரவகைப்பாடு

Video Compact Disc (VCD) : வீடிமயா பட வட்டு / ஒளிவட்டு

Video post-production : ஒளிப்பதிவுககுப் பிநதிய தொகுப்பு

Viewers' choice : ரசிைர்ைளின் தெரிவு

Vigorous criticism : ைடும் குகைகூைல் / ைடும்  விேர்சனம் 

Village health workers : கிராேப்புைச் சுைாொர ஊழியர்ைள்

Vindictive action : பழிவாஙகும் தசயல்

Violation of agreement : ஒப்பநெ மீைல்

Violent reaction : வன்கேயான எதிர்தசயல் /   
  வன்கேயான எதிர்விகன

Viral : அதிவிகரவுப் பரவல் (ெைவல்   
  தொழில்நுட்பம்), நச்சுக  கிருமியால்   
  ஏறபடும் மநாய்

Virology laboratory : கிருமி ஆய்வுக கூடம்

Virus : கிருமி / நச்சுககிருமி

Vision statement : தொகைமநாககு வாசைம் /  
  இைட்சிய  வாசைம்

Visual art : ைாட்சிக ைகை

Vital issue : முககியப் பிரச்சிகன

Void deck : ் ைறறுத்�ளம் / கீழ்த்�ளம்
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Vital role : முககியப் பஙகு

Vital shipping channel : முககியக ைடல்வழிப் பாகெ

Vital statistics : முககியப் புள்ளி விவரஙைள்

Vocational training : தொழில்சார் பயிறசி  /   
  தொழில்முகைப்  பயிறசி

Voice mail : குரல் அஞசல்

Void deck : தவறறுத்ெளம் / கீழ்த்ெளம்

Volatile situation : தைாநெளிப்பான நிைவரம் 

Volcano eruption : எரிேகை தவடிப்பு

Voluntary Retirement Scheme : விருப்ப ஓய்வுத் திட்டம்

Voluntary Welfare  : தொண்டூழியச் சமூைநை அகேப்பு 
Organisation (VWO)   

Volunteerism : தொண்டூழியம்

Vote counting machine : வாககு எண்ணும் இயநதிரம்

Voucher : பறறுச்சீட்டு

Vulnerable : எளிதில் பாதிகைப்படும் நிகை
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  W  

Wafer fabrication : ைணினி தேன்ெைடுத் ெயாரிப்பு

Wage cut : சம்பளக குகைப்பு

Wage flexibility : நீககுப்மபாகைான சம்பள முகை

Wage freeze : சம்பள உயர்வு முடகைம்

Wage guidelines : சம்பள வழிைாட்டி முகைைள்

Wage restraint : சம்பளக ைட்டுப்பாடு

Wage restructuring : சம்பளச் சீரகேப்பு

Waiver of bills : ைட்டண விைககு

Walk a-jog : நகடமயாட்டம்

Walkathon : தபருநகட

Walking aid : நகட உபைரணம் /  
  நடகை உெவும் துகணக ைருவி

Walkout : தவளிநடப்பு

War games : மபார்ப் பயிறசிைள் /  
  மபார் பாவகன விகளயாட்டுைள்

War mongers : மபாகரத் தூண்டுமவார்

War on Corruption : ஊழல் எதிர்ப்புப் மபாராட்டம்

War shrine : மபார் நிகனவாையம்

War strategies : மபார் உத்திைள்

Warehouse : கிடஙகு

Warm community ties : ைனிவான சமூை உைவுைள்

Warm-hearted : ைனிவான / அன்புள்ள 

Warming ties : மேம்பட்டுவரும் உைவு 

Warm-up exercise : ஆயத்ெப் பயிறசி

Warning signs : எச்சரிககை அறிகுறி / எச்சரிககை   
  அறிவிப்புக குறியீடுைள்

Warrant of arrest : கைொகண / கைது உத்ெரவு /   
  பிடியாகண

Wartime occupation : மபார்கைாை ஆககிரமிப்பு

Waste disposal : ைழிகவ அப்புைப்படுத்ெல்

Waste management : ைழிகவ நிர்வகித்ெல்

Waste water treatment : ைழிவுநீர்ச் சுத்திைரிப்பு

Watchdog agency : ைண்ைாணிப்பு அகேப்பு
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Water conservation : ெண்ணீர்ச் மசமிப்பு

Water consumption : ெண்ணீர்ப் பயன்பாடு

Water efficient home programme : இல்ைஙைளில் நீகரச் சிகைனோைப்   
  பயன்படுத்தும் திட்டம்

Water polo  : நீர்ப்பநது

Water saving device : நீர்ச் மசமிப்புக ைருவி

Water ski  : நீர்ச்சறுககு

Water sources : நீர்வள ஆொரஙைள்

Water treatment plant : நீர்ச் சுத்திைரிப்பு ஆகை

Weak coalition government : வலுவறை கூட்டணி அரசாஙைம்

Wealth management hub : தசாத்து நிர்வாை கேயம் /  
  தசாத்து நிர்வாை நடுவம்

Weapons cache : ஆயுெ ேகைவிடம் / ஆயுெப் பதுககிடம்

Weapons inspection : ஆயுெச் மசாெகன

Wear and tear : மெய்ோனமும் மசொரமும்

Weather forecast : வானிகை முன்னுகரப்பு

Web addict : இகணயப் பித்ெர்

Web page : இகணயப்பகைம்

Web portal : இகணய வாசல்

Webcast : இகணய ஒளிபரப்பு

Weblog (blog) : வகைககுறிப்பு / வகைப்பூ

Website : இகணயத்ெளம்

Weightlifting : எகடதூககுெல் / பளுதூககுெல்

Well-educated workforce : ைறைறிநெ ஊழியரணி

Wellness and health : நல்வாழ்வும் உடல்நைமும்

Wet market : ஈரச்சநகெ

Wharf : அகணைகர /  
  துகைமுைச்  சரககுத்ெளம்

Wheel clamp : வாைனச் சகைரப் பூட்டு

Wheelchair : சகைர நாறைாலி

Whilst stocks last : இருப்பு இருககும் வகர

White collarworker : அலுவைை ஊழியர்

White House : தவள்கள ோளிகை

Widening income gap : விரிவகடயும் வருோன இகடதவளி

Wide-ranging dialogue : பை அம்சக ைைநதுகரயாடல்
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Wide-ranging issues : பல்மவறு பிரச்சிகனைள்

Widespread fraud : பரவைாை நிைழும் மோசடி 

Widespread havoc : பரவைாை நிைழும் அழிவு /  
  பரவைாை நிைழும் அட்டூழியம்

Widespread problems : பரவைாை நிைழும்  பிரச்சிகனைள்

Wildlife : வனவிைஙகுைள்

Win-win relationship : அகனவருககும்  நன்கேயளிககும்    
  உைவு / இருெரப்புககும்     
  நன்கேயளிககும்  உைவு

Wireless Application Protocol (WAP) : ைம்பியில்ைா இகணயத் தொடர்பு   
  முகை

Wireless Broadband Network : ைம்பியில்ைா விரிவகைக ைட்டகேப்பு

Women Network Council : ேைளிர் தொடர்பிகணப்பு ேன்ைம்

Woodpecker : ேரஙதைாத்திப் பைகவ

Work appraisal : மவகைத்திைன் ேதிப்பீடு

Work ethics  : மவகை தநறிமுகைைள்

Work Permit : மவகை அனுேதிச்சீட்டு

Workers' rights : தொழிைாளர் உரிகே

Workers' strike : தொழிைாளர் மவகை நிறுத்ெம்

Workfare : மவகைநைன்

Workforce Development Agency : ஊழியரணி மேம்பாட்டு அகேப்பு

Working committee : தசயறகுழு

Wheelchair : �க்கர நொறகொலி
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Work-life balance : மவகை வாழ்ககைச் சேநிகை

Workplan : மவகைத் திட்டம்

Workshop : பயிைரஙகு / பட்டகை

World Convention : உைை ோநாடு

World Court : உைை நீதிேன்ைம்

World Cup : உைைக கிண்ணம்

World Cup qualifying round : உைைக கிண்ணத் ெகுதிச் சுறறு

World Food Programme : உைை  உணவு  உெவித் திட்டம்

World Health Organisation : உைைச் சுைாொர நிறுவனம்

World Heritage Site : உைை ேரபுகடகேத் ெைம்

World record : உைைச் சாெகன

World Trade Centre : உைை வர்த்ெை நிகையம் /   
  உைை வர்த்ெை கேயம்

World Trade Organisation : உைை வர்த்ெை நிறுவனம்

Worldwide ban : உைைளாவிய ெகட

Worldwide project : உைைளாவிய திட்டம்

Wreckage : சிகெவுைள்

Wrestling : ேறமபார்

Writ : நீதிேன்ை ஆகண

Writ of Election : மெர்ெல் நாள் அறிவிப்பு

WWW (World Wide Web) : உைை விரிவகை
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  X   

X-ray : ஊடுைதிர்

Xenophobia : தவளிநாட்டவர் மீொன ைடும்தவறுப்பு

Xylophone : அதிர்விகசக ைருவி / ேரத்ொைான   
  அதிர்விகசக ைருவி

Xylophone : அதிரவி்�க் கருவி / மரத்�ொலொன அதிரவி்�க் கருவி
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  Y  

Year book : ஆண்டு நூல்

Year of Assessment : ேதிப்பீட்டு ஆண்டு (வரி, தசயல்திைன்)

Year-end examination : ஆண்டிறுதித் மெர்வு

Yellow alert (Health) : ேஞசள் வண்ண விழிப்புநிகை   
  (சுைாொரம்)

Youth Day : இகளயர் தினம்

Youth Flying Club : இளம் விோனிைள் சஙைம்
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  Z  

Zoo : விைஙகுத் மொட்டம்

Zebra crossing : பாெசாரிைள் ைடப்பெறைான   
  வரிகமைாட்டுப் பாகெ

Zero defect : குறைஙகுகையில்ைா

zero emission : ைரியமிைவாயு அறை

Zero tolerance : முறறிலும் தபாறுத்துகதைாள்ள   
  இயைாெ

Zebra crossing : பொ��ொரிகள் கடபப�றகொன ைரிக் தகொட்டுபபொ்� 
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அர�ொஙை அகைப்புைள் �ொர்ந்த  
செேரத் ச்தொகுப்பு

COMPILATION OF NAMES OF  
GOVERNMENT ORGANISATIONSS

120 

 

 COMPILATION OF NAMES OF 
GOVERNMENT ORGANISATIONS
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   ATTORNEY-GENERAL'S CHAMBERS / அரசாங்கத் தலைலைச் சட்ட அலுவை்கம்  

Attorney-General : அரசாஙைத் ெகைகேச் சட்ட அதிைாரி

Solicitor- General : அரசாஙைத் ெகைகே வழககுகரஞர்

Deputy Solicitor-General : அரசாஙைத் துகணத் ெகைகே   
  வழககுகரஞர் 

Special Consultant : சிைப்பு ேதியுகரஞர் / ஆமைாசைர்

Quality Services Manager : ெரச் மசகவ மேைாளர்

 

  AUDITOR-GENERAL'S OFFICE / அரசாங்கத் தலைலைக் ்கணக்்காயவாளர் அலுவை்கம் 

Auditor-General : அரசாஙைத் ெகைகேக  
  ைணகைாய்வாளர் /  ைணககுத்   
  ெணிககையாளர்

Deputy Auditor-General : அரசாஙைத் துகணத் ெகைகேக   
  ைணகைாய்வாளர் / ைணககுத்   
  ெணிககையாளர்

Assistant Auditor-General : அரசாஙை உெவித் ெகைகேக   
  ைணகைாய்வாளர் /  ைணககுத்   
  ெணிககையாளர்

Quality Service Manager : ெரச் மசகவ மேைாளர்

Public Relations Officer : ேகைள் தொடர்பு அதிைாரி

Group Director (Govt Audit)  : குழுே  இயககுநர்  
  (அரசாஙைக ைணகைாய்வுப் பிரிவு)

Group Director (SBAD 1) : குழுே  இயககுநர்

Group Director (Performance & IT) : குழுே  இயககுநர் (தசயல்திைன், ெைவல்  
  தொழில்நுட்பம்)

 

    THE CABINET / அலைச்சரலவ   

 

Prime Minister : பிரெேர்

Deputy Prime Minister and  : துகணப்பிரெேர், மெசியப் பாதுைாப்பு 
Coordinating Minister for National   ஒருஙகிகணப்பு அகேச்சர் 
Security       
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Deputy Prime Minister and  : துகணப்பிரெேர், தபாருளியல், சமுொயக 
Coordinating Minister for Economic   தைாள்கைைள் ஒருஙகிகணப்பு அகேச்சர் 
and Social Policies  

Coordinating Minister for Infrastructure  : உள்ைட்டகேப்பு ஒருஙகிகணப்பு 
and Minister for Transport  அகேச்சர், மபாககுவரத்து அகேச்சர்

Minister for Trade and Industry (Trade) : வர்த்ெை, தொழில்துகை அகேச்சர்   
  (வர்த்ெைம்)

Minister for Trade and Industry  : வர்த்ெை, தொழில்துகை அகேச்சர் 
(Industry)  (தொழில்துகை)   

Minister for Manpower : ேனிெவள அகேச்சர்

Minister for Communications and  : தொடர்பு, ெைவல் அகேச்சர், முஸ்லிம் 
Information, Minister-in-charge   விவைாரஙைளுகைான அகேச்சர்,  
of Muslim Affairs and Minister-in-  இகணயப் பாதுைாப்பு அகேச்சர் 
charge of Cyber Security        

Minister for Defence : ெறைாப்பு அகேச்சர்

Minister for Foreign Affairs : தவளியுைவு அகேச்சர்

Minister for Home Affairs and Minister  : உள்துகை அகேச்சர், சட்ட அகேச்சர் 
for Law  

Minister for Health : சுைாொர அகேச்சர்

Minister for Finance : நிதி அகேச்சர்

Second Minister for Finance : இரண்டாம் நிதி அகேச்சர்

Minister for Culture, Community and  : ைைாசார, சமூை, இகளயர்துகை 
Youth  அகேச்சர்

Minister, Prime Minister’s Office : அகேச்சர், பிரெேர் அலுவைைம்

Minister for Social and Family  : சமுொய, குடும்ப மேம்பாட்டு அகேச்சர் 
Development  

Minister for National Development : மெசிய வளர்ச்சி அகேச்சர்

Minister for Environment and Water  : சுறறுப்புை, நீர்வள அகேச்சர் 
Resources    

Minister for Education (Schools) and  : ைல்வி அகேச்சர் (பள்ளிைள்), இரண்டாம் 
Second Minister for Transport   மபாககுவரத்து அகேச்சர்

Minister for Education (Higher  : ைல்வி அகேச்சர் (உயர்ைல்வி, திைன்ைள்),  
Education and Skills) and Second   இரண்டாம் ெறைாப்பு அகேச்சர் 
Minister for Defence    
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     ISTANA / இஸதானா (அதிபர் அலுவை்கம்)  

President of the Republic of  : சிஙைப்பூர்க குடியரசு அதிபர் 
Singapore  

Principal Private Secretary to the  : அதிபரின் முென்கே அநெரஙைச் 
President   தசயைாளர்

Assistant Principal Private Secretary  : அதிபரின் உெவி முென்கே அநெரஙைச்  
to the President (Operations)  தசயைாளர் (தசயல்பாடுைள்)

Assistant Principal Private Secretary  : அதிபரின் உெவி முென்கே அநெரஙைச் 
to the President (Staff)   தசயைாளர் (பணிககுழாம்)

Private Secretary to the President : அதிபரின் அநெரஙைச் தசயைாளர்

 

  JUDICIARY, INDUSTRIAL ARBITRATION COURT /   நீதித்துலை, ததாழிலியல் நடுவர் ைனைம்  

Deputy President : ேன்ைத் துகணத் ெகைவர் 

Registrar : ேன்ைப் பதிவாளர்

Assistant Registrar : ேன்ைத் துகணப் பதிவாளர்

Office Supervisor : அலுவைை மேறபார்கவயாளர்

Verbatim Reporter : உகரப் பதிவாளர்

Stenographer Special Grade : சிைப்புநிகைச்  சுருகதைழுத்ெர் 

 

   JUDICIARY, STATE COURTS / நீதித்துலை, அரசு நீதிைனைங்கள்    

Senior District Judge : மூத்ெ ோவட்ட  நீதிபதி

District Judge : ோவட்ட  நீதிபதி 

Magistrate : நீதிபதி

 

   JUDICIARY, SUPREME COURT / நீதித்துலை, உச்ச நீதிைனைம்   

Chief Justice : ெகைகே நீதிபதி

Private Secretary to Chief Justice : ெகைகே நீதிபதியின் அநெரஙைச்   
  தசயைாளர்

Judge of Appeal : மேல்முகையீட்டுேன்ை  நீதிபதி 
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Judge : நீதிபதி 

Judicial Commissioner : நீதிேன்ை ஆகணயர்

Registrar : பதிவாளர்

Deputy Registrar : துகணப் பதிவாளர்

Senior Assistant Registrar : மூத்ெ உெவிப் பதிவாளர் 

Assistant Registrar : உெவிப் பதிவாளர்

Quality Service Manager : ெரச் மசகவ மேைாளர்

Legal Analyst : சட்டப் பகுப்பாய்வாளர்

Justices' Law Clerks : நீதிபதிைளின் சட்ட அலுவைர் 

  PARLIAMENT OF SINGAPORE / சிங்கப்பூர் நா்டாளுைனைம்   

  

Speaker : நாடாளுேன்ை நாயைர்

Prime Minister : பிரெேர்

Emeritus Senior Minister : ஓய்வுதபறை தைௌரவ மூத்ெ அகேச்சர் 

Deputy Prime Minister and  : துகணப்பிரெேர், மெசியப் பாதுைாப்பு 
Coordinating Minister for National   ஒருஙகிகணப்பு அகேச்சர்   
Security   

Deputy Prime Minister and  : துகணப்பிரெேர், தபாருளியல், சமுொயக 
Coordinating Minister for Economic   தைாள்கைைள் ஒருஙகிகணப்பு 
and Social Policies   அகேச்சர் 

Coordinating Minister for  : உள்ைட்டகேப்பு ஒருஙகிகணப்பு 
Infrastructure and Minister for   அகேச்சர், மபாககுவரத்து அகேச்சர் 
Transport 

Minister for Communications and  : தொடர்பு, ெைவல் அகேச்சர், முஸ்லிம் 
Information, Minister-in-charge of   விவைாரஙைளுகைான அகேச்சர்,  
Muslim Affairs and Minister-in  இகணயப் பாதுைாப்பு அகேச்சர் 
-charge of Cyber Security        

Minister for Culture, Community  : ைைாசார, சமூை, இகளயர்துகை 
and Youth  அகேச்சர்

Minister for Defence : ெறைாப்பு அகேச்சர்

Minister for Education (Schools) and  : ைல்வி அகேச்சர் (பள்ளிைள்), இரண்டாம்  
Second Minister for Transport  மபாககுவரத்து அகேச்சர்

Minister for Education (Higher  : ைல்வி அகேச்சர் (உயர்ைல்வி, திைன்ைள்), 
Education and Skills) and Second   இரண்டாம் ெறைாப்பு அகேச்சர் 
Minister for Defence   
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Minister for Finance : நிதி அகேச்சர்

Second Minister for Finance : இரண்டாம் நிதி அகேச்சர்

Minister for Foreign Affairs : தவளியுைவு அகேச்சர்

Minister for Health : சுைாொர அகேச்சர்

Minister for Home Affairs and  : உள்துகை அகேச்சர், சட்ட அகேச்சர் 
Minister for Law  

Minister for Manpower : ேனிெவள அகேச்சர்

Minister for National Development : மெசிய வளர்ச்சி அகேச்சர்

Minister for Social and Family  : சமுொய, குடும்ப மேம்பாட்டு அகேச்சர் 
Development  

Minister for Environment and Water  : சுறறுப்புை, நீர்வள அகேச்சர் 
Resources   

Minister for Trade and Industry (Trade) : வர்த்ெை, தொழில்துகை அகேச்சர்   
  (வர்த்ெைம்)

Minister for Trade and Industry  : வர்த்ெை, தொழில்துகை அகேச்சர் 
(Industry)  (தொழில்துகை)

Minister, Prime Minister’s Office : அகேச்சர், பிரெேர் அலுவைைம்

Senior Ministers of State : மூத்ெ துகண அகேச்சர்ைள்

Ministers of State : துகண அகேச்சர்ைள்

Senior Parliamentary Secretaries : மூத்ெ நாடாளுேன்ைச் தசயைாளர்ைள்

Parliamentary Secretaries : நாடாளுேன்ைச் தசயைாளர்ைள்

Mayors : மேயர்ைள்

South East CDC : தென்கிழககு சமூை மேம்பாட்டு ேன்ைம் 

North West CDC : வடமேறகு சமூை மேம்பாட்டு ேன்ைம் 

Central Singapore CDC : ேத்திய சிஙைப்பூர் சமூை மேம்பாட்டு   
  ேன்ைம் 

North East CDC : வடகிழககு சமூை மேம்பாட்டு ேன்ைம் 

South West CDC : தென்மேறகு சமூை மேம்பாட்டு ேன்ைம் 

Members of Parliament : நாடாளுேன்ை உறுப்பினர்ைள்
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    PUBLIC SERVICE COMMISSION / அரசாங்கச் சசலவ ஆலணயம்   

 

Chairman : ெகைவர்

Deputy Chairman : துகணத்ெகைவர்

Member : உறுப்பினர்

Secretary : தசயைாளர்

Personal Assistant to Chairman : ெகைவரின் ெனிமுகை உெவியாளர்

   MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION / ததா்டர்பு, த்கவல் அலைச்சு                     

Minister : அகேச்சர்

Minister of State : துகண அகேச்சர்

Permanent Secretary : நிரநெரச் தசயைாளர்

Chief of Government Communications : ெகைகே அரசாஙைத் தொடர்பு அதிைாரி

Deputy Secretary (Industry and  : துகணச் தசயைாளர் 
Information)  (தொழில்துகை, ெைவல்)

Press Secretary to Prime Minister : பிரெேரின் பத்திரிகைச் தசயைாளர்

Director (Special Duties) : இயககுநர் (சிைப்புப் தபாறுப்புைள்)

Press Secretary to Minister : அகேச்சரின் பத்திரிகைச் தசயைாளர்

Quality Service Manager : ெரச் மசகவ மேைாளர்

 

    MINISTRY OF CULTURE, COMMUNITY AND YOUTH /  ்கைாசார, சமூ்க, இலளயர்துலை அலைச்சு

 

Minister : அகேச்சர்

Senior Minister of State : மூத்ெ துகண அகேச்சர்

Parliamentary Secretary : நாடாளுேன்ைச் தசயைாளர்

Permanent Secretary : நிரநெரச் தசயைாளர்

Deputy Secretary (Culture) : துகணச் தசயைாளர் (ைைாசாரம்)

Deputy Secretary (Community,  : துகணச் தசயைாளர் (சமூைம், இகளயர்,  
Youth and Sports)  விகளயாட்டுைள்)

Deputy Secretary (Designate) : துகணச் தசயைாளர் (மெர்வுதசய்யப்பட்ட)

Press Secretary to Minister : அகேச்சரின் பத்திரிகைச் தசயைாளர்

Quality Service Manager : ெரச் மசகவ மேைாளர்
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    MINISTRY OF DEFENCE / தற்காப்பு அலைச்சு    

 

Minister for Defence : ெறைாப்பு அகேச்சர்

Second Minister for Defence : இரண்டாம் ெறைாப்பு அகேச்சர்

Senior Minister of State : மூத்ெ துகண அகேச்சர்

Permanent Secretary (Defence) : நிரநெரச் தசயைாளர் (ெறைாப்பு)

Permanent Secretary (Defence  : நிரநெரச் தசயைாளர் (ெறைாப்பு மேம்பாடு) 
Development)  

Deputy Secretary (Technology) : துகணச் தசயைாளர் (தொழில்நுட்பம்)

Deputy Secretary (Special Projects) : துகணச் தசயைாளர் (சிைப்புத்   
  திட்டப்பணிைள்)

Deputy Secretary (Policy) : துகணச் தசயைாளர் (தைாள்கை)

Deputy Secretary (Administration) : துகணச் தசயைாளர் (நிர்வாைம்)

Chief Defence Scientist : ெகைகேத் ெறைாப்பு அறிவியைாளர்

MINDEF Quality Service Manager : ெரச் மசகவ மேைாளர், ெறைாப்பு அகேச்சு 

Future Systems and Technology  : எதிர்ைாை அகேப்புமுகை, தொழில்நுட்ப 
Architect  வடிவகேப்பாளர்

Group Chief, MINDEF  : குழுேத் ெகைவர், தொடர்பு, ெறைாப்பு 
Communications  அகேச்சு

Director, Legal Services : இயககுநர், சட்டச் மசகவ

Director, National Service Affairs : இயககுநர், மெசியச் மசகவ    
  விவைாரஙைள்

Head, Internal Audit Department : ெகைவர், உள் ைணகைாய்வுப் பிரிவு

 

   MINISTRY OF EDUCATION / ்கல்வி அலைச்சு   

  

Minister for Education (Schools) : ைல்வி அகேச்சர் (பள்ளிைள்)

Minister for Education (Higher  : ைல்வி அகேச்சர் (உயர்ைல்வி, திைன்ைள்) 
Education and Skills)  

Minister of State : துகண அகேச்சர்

Parliamentary Secretary : நாடாளுேன்ைச் தசயைாளர்

Permanent Secretary (Education) : நிரநெரச் தசயைாளர் (ைல்வி)

Permanent Secretary (Education  : நிரநெரச் தசயைாளர் (ைல்வி மேம்பாடு) 
Development)  
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Director-General of Education : ைல்வித்துகைத் ெகைகே இயககுநர்

Deputy Secretary (Services) and  : துகணச் தசயைாளர் (மசகவ),   
Group Director (Human Resource)  குழுே இயககுநர் (ேனிெவளம்)

Deputy Secretary (Policy) : துகணச் தசயைாளர் (தைாள்கை)

Deputy Secretary (SkillsFuture) : துகணச் தசயைாளர் (ஸ்கில்ஸ்ீஃபியூச்சர்)

Deputy Director-General of Education  : ைல்வித்துகைத் துகணத் ெகைகே 
(Curriculum) and Divisional Director   இயககுநர் (பாடகைகைத்திட்டம்), துகை 
(Curriculum Planning and   இயககுநர் (பாடத்திட்ட வகரவு  
Development)  ேறறும் மேம்பாடு)  

Deputy Director-General of  : ைல்வித்துகைத் துகணத் ெகைகே 
Education (Schools) and Directors   இயககுநர் (பள்ளிைள்), பள்ளிைளுகைான 
of Schools   இயககுநர் 

Deputy Director-General of  : ைல்வித்துகைத் துகணத் ெகைகே 
Education (Professional Development)   இயககுநர் (நிபுணத்துவ மேம்பாடு), 
and Executive Director, Academy   நிர்வாை இயககுநர், சிஙைப்பூர் ஆசிரியர் 
of Singapore Teachers  ைகைகைழைம்

Quality Service Manager : ெரச் மசகவ மேைாளர்

Senior Deputy Director, Media  : மூத்ெ துகண இயககுநர், ஊடைத் 
Relations (Schools), Press Secretary   தொடர்பு (பள்ளிைள்), அகேச்சரின் 
to Minister (Schools)  பத்திரிகைச் தசயைாளர் (பள்ளிைள்)

Senior Deputy Director,  : மூத்ெ துகண இயககுநர், ஊடைத் 
Media Relations   தொடர்பு (உயர்ைல்வி, திைன்ைள்), 
(Higher Education and Skills),   அகேச்சரின் பத்திரிகைச் தசயைாளர்  
Press Secretary to Minister (Higher   (உயர்ைல்வி, திைன்ைள்) 
Education and Skills)

 

   MINISTRY OF FINANCE / நிதி அலைச்சு   

Minister for Finance : நிதி அகேச்சர்

Second Minister for Finance : இரண்டாம் நிதி அகேச்சர்

Senior Minister of State : மூத்ெ துகண அகேச்சர்

Permanent Secretary (Finance) : நிரநெரச் தசயைாளர் (நிதி)

Permanent Secretary (Finance)  : நிரநெரச் தசயைாளர் (நிதி) (தசயல்திைன்) 
(Performance)  

Senior Consultant : மூத்ெ ஆமைாசைர்

Deputy Secretary (Policy)  : துகணச் தசயைாளர் (தைாள்கை) 
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Deputy Secretary (Performance)  : துகணச் தசயைாளர் (தசயல்திைன்) 

Press Secretary to Minister for Finance : நிதி அகேச்சரின் பத்திரிகைச்   
  தசயைாளர்

Quality Service Manager  : ெரச் மசகவ மேைாளர்

 

   MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS / தவளியுைவு அலைச்சு   

 

Minister for Foreign Affairs : தவளியுைவு அகேச்சர்

Senior Minister of State : மூத்ெ துகண அகேச்சர்

Permanent Secretary  : நிரநெரச் தசயைாளர்

Second Permanent Secretary : இரண்டாம் நிரநெரச் தசயைாளர்

Ambassador-at-Large  : தபாதுத்தூெர் 

Deputy Secretary (Southeast Asia  : துகணச் தசயைாளர் (தென்கிழகைாசியா,  
and ASEAN)  ஆசியான்) 

Deputy Secretary (Asia-Pacific) : துகணச் தசயைாளர் (ஆசிய பசிபிக)

Deputy Secretary (Management) : துகணச் தசயைாளர் (நிர்வாைம்)

Senior Specialist Adviser : மூத்ெ நிபுணத்துவ ஆமைாசைர்

Director (Special Duties) : இயககுநர் (சிைப்புப் தபாறுப்புைள் )

Senior Deputy Director (Special Duties) : மூத்ெ துகண இயககுநர் (சிைப்புப்   
  தபாறுப்புைள் )

Quality Service Manager : ெரச் மசகவ மேைாளர்

    MINISTRY OF HEALTH / சு்காதார அலைச்சு   

Minister for Health : சுைாொர அகேச்சர்

Senior Minister of State : மூத்ெ துகண அகேச்சர்

Minister of State : துகண அகேச்சர்

Permanent Secretary (Health) : நிரநெரச் தசயைாளர் (சுைாொரம்)

Second Permanent Secretary : இரண்டாம் நிரநெரச் தசயைாளர்

Director of Medical Services : ேருத்துவச் மசகவ இயககுநர்

Deputy Secretary (Development) : துகணச் தசயைாளர் (மேம்பாடு)

Deputy Secretary (Policy) : துகணச் தசயைாளர் (தைாள்கை)



130  ச�ொல்வளக் கையேடு

Managing Director (MOH Holdings) : மேைாண் இயககுநர் (சுைாொர அகேச்சு  
  ம�ால்டிஙஸ்)

Press Secretary to Minister for  : சுைாொர அகேச்சரின் பத்திரிகைச் 
Health  தசயைாளர்

Quality Service Manager : ெரச் மசகவ மேைாளர்

   MINISTRY OF HOME AFFAIRS / உள்துலை அலைச்சு   

Minister for Home Affairs and  : உள்துகை அகேச்சர், சட்ட அகேச்சர் 
Minister for Law  

Senior Minister of State  : மூத்ெ துகண அகேச்சர்

Parliamentary Secretary : நாடாளுேன்ைச் தசயைாளர்

Permanent Secretary (Home Affairs),  : நிரநெரச் தசயைாளர் (உள்துகை), (பிரெேர்  
(Prime Minister's Office) and (National   அலுவைைம்), (மெசியப் பாதுைாப்பு, 
Security and Intelligence   மவவுத்துகை ஒருஙகிகணப்பு) 
Co-ordination)   

Second Permanent Secretary : இரண்டாம் நிரநெரச் தசயைாளர்

Deputy Secretary (International) : துகணச் தசயைாளர் (அகனத்துைைம்)

Deputy Secretary (HR and Finance) : துகணச் தசயைாளர் (ேனிெவளம், நிதி)

Deputy Secretary (Policy) : துகணச் தசயைாளர் (தைாள்கை)

Chief Science & Technology Officer : ெகைகே அறிவியல், தொழில்நுட்ப   
  அதிைாரி 

Quality Service Manager : ெரச் மசகவ மேைாளர்

Press Secretary to Minister for Home  : உள்துகை அகேச்சரின் பத்திரிகைச் 
Affairs  தசயைாளர்

 

   MINISTRY OF LAW / சட்ட அலைச்சு   

 

Minister : அகேச்சர்

Senior Minister of State : மூத்ெ துகண அகேச்சர்

Permanent Secretary : நிரநெரச் தசயைாளர்

Deputy Secretary  : துகணச் தசயைாளர்

Director (Special Projects) / Special  : இயககுநர் (சிைப்புத் திட்டப் பணிைள்) /  
Assistant (Legal) to Minister  அகேச்சரின் சிைப்பு உெவியாளர்   
  (சட்டம்சார்)
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Press Secretary to Ministry : அகேச்சரின் பத்திரிகைச் தசயைாளர்

Quality Service Manager : ெரச் மசகவ மேைாளர்

 

   MINISTRY OF MANPOWER / ைனிதவள அலைச்சு   

 

Minister for Manpower : ேனிெவள அகேச்சர்

Minister of State : துகண அகேச்சர்

Permanent Secretary : நிரநெரச் தசயைாளர்

Deputy Secretary  : துகணச் தசயைாளர்

Deputy Secretary (Development) : துகணச் தசயைாளர் (மேம்பாடு)

Press Secretary to Manpower Minister : ேனிெவள அகேச்சரின் பத்திரிகைச்   
  தசயைாளர்

Quality Service Manager : ெரச் மசகவ மேைாளர்

    MINISTRY OF NATIONAL DEVELOPMENT / சதசிய வளர்ச்சி அலைச்சு   

Minister : அகேச்சர்

Senior Minister of State : மூத்ெ துகண அகேச்சர்

Minister of State : துகண அகேச்சர்

Permanent Secretary : நிரநெரச் தசயைாளர்

Deputy Secretary (Services) : துகணச் தசயைாளர் (மசகவ)

Deputy Secretary (Planning) : துகணச் தசயைாளர் (திட்டமிடல்)

Deputy Secretary (Development) : துகணச் தசயைாளர் (மேம்பாடு)

Press Secretary to Minister : அகேச்சரின் பத்திரிகைச் தசயைாளர்

Quality Service Manager : ெரச் மசகவ மேைாளர்

 

  MINISTRY OF SOCIAL AND FAMILY DEVELOPMENT/ சமுதாய, குடும்ப சைம்பாடடு அலைச்சு 

Minister : அகேச்சர்

Parliamentary Secretary : நாடாளுேன்ைச் தசயைாளர்

Permanent Secretary : நிரநெரச் தசயைாளர்

Deputy Secretary : துகணச் தசயைாளர்
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Quality Service Manager : ெரச் மசகவ மேைாளர்

Press Secretary to Minister : அகேச்சரின் பத்திரிகைச் தசயைாளர்

 

    MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATER RESOURCES / சுறறுப்புை, நீர்வள அலைச்சு 

Minister : அகேச்சர்

Senior Minister of State : மூத்ெ துகண அகேச்சர்

Permanent Secretary : நிரநெரச் தசயைாளர்

Deputy Secretary (Special Duties) : துகணச் தசயைாளர் (சிைப்புப் தபாறுப்புைள்)

Deputy Secretary (Policy) : துகணச் தசயைாளர் (தைாள்கை)

Senior Director (Management) : மூத்ெ இயககுநர் (நிர்வாைம்)

Director (Environmental Policy) : இயககுநர் (சுறறுப்புைக தைாள்கை)

Director (Water Policy) : இயககுநர் (நீர்வளக தைாள்கை)

Director (International Policy) : இயககுநர் (அகனத்துைைக தைாள்கை)

Director (Futures and Planning) : இயககுநர் (எதிர்ைாைம், திட்டமிடல்)

Director (Energy and Climate Policy) : இயககுநர் (எரிசகதி, பருவநிகைக தைாள்கை)

Director (Corporate Development) : இயககுநர் (நிறுவன மேம்பாடு)

Director (Communications and 3P  : இயககுநர் (தொடர்பு, 3பி பஙைாளித்துவக 
Partnership Network - People,   ைட்டகேப்பு  - ேகைள், ெனியார் ேறறும் 
Private, Public)  தபாதுத்துகை)    

Quality Service Manager : ெரச் மசகவ மேைாளர்

Press Secretary to Minister : அகேச்சரின் பத்திரிகைச் தசயைாளர்

 

   MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY / வர்த்த்க, ததாழில்துலை அலைச்சு   

 

Minister (Trade) : அகேச்சர் (வர்த்ெைம்)

Minister (Industry) : அகேச்சர் (தொழில்துகை)

Senior Minister of State : மூத்ெ துகண அகேச்சர்

Minister of State : துகண அகேச்சர்

Parliamentary Secretary : நாடாளுேன்ைச் தசயைாளர்

Permanent Secretary : நிரநெரச் தசயைாளர்

Deputy Secretary (Trade) : துகணச் தசயைாளர் (வர்த்ெைம்) 

Deputy Secretary (Industry) : துகணச் தசயைாளர் (தொழில்துகை) 
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Deputy Secretary (Industry  : துகணச் தசயைாளர் (தொழில்துகை 
Transformation)   உருோறைம்)

Director General, Trade Division : ெகைகே இயககுநர், வர்த்ெைப் பிரிவு

Press Secretary to Minister : அகேச்சரின் பத்திரிகைச் தசயைாளர்

Quality Service Manager : ெரச் மசகவ மேைாளர்

 

  MINISTRY OF TRANSPORT / சபாக்குவரத்து அலைச்சு  

 

Minister for Transport : மபாககுவரத்து அகேச்சர்

Second Minister for Transport : இரண்டாம் மபாககுவரத்து அகேச்சர்

Senior Minister of State : மூத்ெ துகண அகேச்சர்

Permanent Secretary : நிரநெரச் தசயைாளர்

Deputy Secretary  : துகணச் தசயைாளர் (நிைம், நிறுவனம்)
(Land and Corporate)

Deputy Secretary (International) : துகணச் தசயைாளர் (அகனத்துைைம்)

Senior Adviser : மூத்ெ ஆமைாசைர்

Press Secretary to Minister : அகேச்சரின் பத்திரிகைச் தசயைாளர்

Quality Service Manager : ெரச் மசகவ மேைாளர்

 

  PRIME MINISTER'S OFFICE / பிரதைர் அலுவை்கம்

 

Prime Minister : பிரெேர்

Deputy Prime Minister and  : துகணப்பிரெேர், மெசியப் பாதுைாப்பு 
Coordinating Minister for National   ஒருஙகிகணப்பு அகேச்சர் 
Security        

Deputy Prime Minister and  : துகணப்பிரெேர், தபாருளியல், சமுொயக 
Coordinating Minister for Economic   தைாள்கைைள் ஒருஙகிகணப்பு 
and Social Policies  அகேச்சர் 

Coordinating Minister for Infrastructure : உள்ைட்டகேப்பு ஒருஙகிகணப்பு   
  அகேச்சர்

Minister  : அகேச்சர்

Senior Minister of State : மூத்ெ துகண அகேச்சர்

Minister of State : துகண அகேச்சர்
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Permanent Secretary  : நிரநெரச் தசயைாளர் (பிரெேர்   
(Prime Minister's Office)  அலுவைைம்)

Permanent Secretary  : நிரநெரச் தசயைாளர் (பிரெேர் 
(Prime Minister's Office) (Special   அலுவைைம்) (சிைப்புப் தபாறுப்புைள்)
Duties)       
Secretary to Prime Minister : பிரெேரின் தசயைாளர் 

Principal Private Secretary to  : பிரெேரின் முென்கே அநெரஙைச் 
Prime Minister  தசயைாளர்

Special Assistant to DPM Teo Chee  : துகணப்பிரெேர் திமயா சீ ஹியனின் 
Hean   சிைப்பு உெவியாளர்

Special Assistant to Emeritus  : ஓய்வுதபறை தைௌரவ மூத்ெ அகேச்சரின் 
Senior Minister  சிைப்பு உெவியாளர்

Special Assistant to Deputy Prime  : துகணப்பிரெேர், தபாருளியல், சமுொயக  
Minister and Coordinating   தைாள்கைைள் ஒருஙகிகணப்பு 
Minister for Economic and Social   அகேச்சரின் சிைப்பு உெவியாளர் 
Policies         

Press Secretary to Prime Minister : பிரெேரின் பத்திரிகைச் தசயைாளர் 

Press Secretary to Deputy Prime  : துகணப்பிரெேர், தபாருளியல், சமுொயக 
Minister and Coordinating   தைாள்கைைள் ஒருஙகிகணப்பு 
Minister for Economic and Social   அகேச்சரின் பத்திரிகைச் தசயைாளர் 
Policies       

Press Secretary to Emeritus Senior  : ஓய்வுதபறை தைௌரவ மூத்ெ அகேச்சரின்  
Minister  பத்திரிகைச் தசயைாளர்

Senior Manager (Corporate Services) : மூத்ெ மேைாளர் (நிறுவனச் மசகவ)

Senior Manager (Events) : மூத்ெ மேைாளர் (நிைழ்ச்சி)

Manager (Finance) : மேைாளர் (நிதி)

Manager (Communications) : மேைாளர் (தொடர்பு)

Manager (Events) : மேைாளர் (நிைழ்ச்சி)

Manager (HR/Admin) : மேைாளர் (ேனிெவளம் / நிர்வாைம்)

Manager (Estate and Facilities) : மேைாளர் (தசாத்து, வசதிைள்)

Quality Service Manager : ெரச் மசகவ மேைாளர்

Quality Service Executive : ெரச் மசகவ நிர்வாகி
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ைலவியிேல �ொர்ந்த ச�ொறைள் ச்தொகுப்பு
COMPILATION OF  EDUCATIONAL TERMS
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 ்கல்வி அலைச்சு (்கலைச்தசாற்கள்) 

Abacus : ேணிச்சட்டம்

Ability-Driven Education : திைன் சார்நெ ைல்வி

Academic Degree : பட்டக ைல்வி 

Academic Value-Added : ைல்வி ேதிப்புயர்வு 

Academy : ைகைகைழைம்

Accent : ஒலியழுத்ெம்

Accuracy : துல்லியம்                                                                                                                                       

Achievement-based Education : அகடவுநிகை சார்நெ ைல்வி

Achievement Awards : சாெகன விருதுைள் 

Acquisition : கைவரப்தபறுெல்

Action Research : தசயைாய்வு 

Active learning : முகனப்புமிகு ைறைல்

Active personality : தசயல் திைமுகடய ஆளுகே

Active state : இயஙகுநிகை

Activities & Achievements : நடவடிககைைளும் சாெகனைளும் 

Adaptability : ெழுவல் இயல்பு /   
  சூழலுகமைறப ோறுநென்கே 

Adjusted learning : இணகைக ைறைல்

Administrative records  : நிர்வாை ஆவணஙைள்

Admission : நுகழவுச் மசர்ககை

Adolescent : வளரிளம் பருவம்

Adult Education : முதிர்வயதுகடமயார் ைல்வி 

Adult Literacy : முதிர்வயதுகடமயார் எழுத்ெறிவு

Advanced Elective Modules : மேனிகை விருப்பப் பாடத்தொகுதிைள் 

Advanced Placement Examination : மேனிகைத் ெகுதிநியேனத் மெர்வு

Aesthetic : முருகியல் / அழகியல் / ைவின்ைகைைள்

Affective factors : ேனவுணர்வுக கூறுைள்

Affective meaning  : ேனவுணர்வுப் தபாருள்

Age-appropriate : வயதுககு ஏறை

Agricultural Education : மவளாண் ைல்வி  / விவசாயக ைல்வி  
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Aims And Objectives : குறிகமைாள்ைளும் மநாகைஙைளும்

Algebra : குறிகைணககு 

Alphabetic method : தநடுஙைணககு முகை

Ambiguity : தெளிவின்கே / குழப்பநிகை  

Ambiguous : தெளிவறை / ஐயப்பாடான   

Analogy : ஒப்புவகே  

Analytic method : பகுப்பு முகை

Anatomy : உடறகூறறியல்

Anecdote : சிறு நிைழ்ச்சிக குறிப்பு 

Anniversary : ஆண்டு விழா / ஆண்டு நிகனவுநாள்  

Announcements : அறிவிப்புைள்

Anthropology : ோனுடவியல்

Apps : தசயலிைள்  

Appeal : முகையீடு

Application : விண்ணப்பம் / ேனு

Applied and Practice-Oriented Learning : பயன்பாடு ேறறும் தசயல்முகை சார்நெ   
  ைறைல்

Applied graded subjects : தசயல்முகை ெரநிகைப்படுத்ெப்பட்ட   
  பாடஙைள்

Apprenticeship : தொழில் பயில்நிகை

Approach : அணுகுமுகை

Approach to Teaching : ைறபித்ெல் அணுகுமுகை

Appropriate assessment : தபாருத்ெோன ேதிப்பீடு /  
  ஏறபுகடய ேதிப்பீடு 

Appropriate level : தபாருத்ெோன நிகை

Appropriate strategies : தபாருத்ெோன உத்திைள்

Appropriate syllabus materials : ஏறபுகடய பாடத்திட்ட வளஙைள்

Aptitude : இயல்பாறைல்

Archaic : வழகதைாழிநெ

Articulation : ஒலிப்பு, எடுத்துகரககும் ஆறைல்  

Artificial : தசயறகையான 

Assessment : ேதிப்பீடு

Assessment and Examinations : ேதிப்பீடுைளும் மெர்வுைளும்
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Assessment for Learning : ைறைலுகைான ேதிப்பீடு

Assessment formats : ேதிப்பீட்டு அகேப்புமுகைைள்

Assessment methods : ேதிப்பீட்டு முகைைள்

Assessment of learning : ைறைகை ேதிப்பிடுெல்

Assignment : ஒப்பகடப்பு / திட்டப்பணி 

Assistive Technology Devices : உடறகுகையுறமைாரின்    
  தசயறபாடுைளுககு உெவும் ைருவிைள்

Assumption : ஊைம், அனுோனம்  

Asynchronous learning : ைாைத்திறகுப் தபாருநொெ ைறைல் 

Attendance : வருகை

Attention : ைவனம்                                                                                                                                            
Attitude : ேனப்பாஙகு / ேனப்மபாககு 

Attribute  : இயறபண்பு 

Audibility : மைட்ைப்படும் ென்கே, ஓகசத்தெளிவு 

Audio Clip : ஒலிப்பகுதி

Audio Recording : ஒலிப்பதிவு

Audio-Lingual Teaching Method : மைட்டு-தோழிெல் ைறபித்ெல் முகை

Audio-Visual Aids : ஒலி-ஒளிக ைருவிைள் /  
  மைள்வி-ைாட்சிக ைருவிைள்

Audio-Visual Approach : ஒலி-ஒளி அணுகுமுகை

Aural and oral : மைட்டலும் மபசுெலும்

Authentic : நம்பைோன / உண்கேயான /    
  நகடமுகைகமைறை  

Authentic materials : நகடமுகைககு ஏறபுகடய வளஙைள்

Autism  : தொடர்புத்திைன் குகைபாடு 

Automatic : ொனியஙகு

Auxiliary : துகண

Babbling  : நாககுளைல் / பிெறைல்   

Baby Talk : ேழகை தோழி 

Basic Education : அடிப்பகடக ைல்வி  / தொடகைக ைல்வி /  
  ஆொரக ைல்வி 

Basic operations : அடிப்பகடச் தசயறபாடுைள்

Behaviourism : நடத்கெயியல்
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Best Practice Awards : சிைநெ தசயல் விருதுைள்

Bias in Education : ஒருசார்புநிகைக ைல்வி  

Bibliography : நூறதைாகுதி,  நூறபட்டியல் 

Bilingual : இருதோழி

Bilingual Education : இருதோழிக ைல்வி

Binary : இருகூறு

Biography : வாழ்ககை வரைாறு

Biology : உயிரியல்

Bit : துணுககு

Blackboard : ைரும்பைகை

Blasphemy : சேய நிநெகன 

Blended Learning : ைைகவமுகைக ைறைல் 

Blog : வகைப்பூ

Booth : ைாட்சிககூடம் / சாவடி 

Botany : ொவரவியல்

Boundary : எல்கை

Boy Scout : இளஞசாரணர்

Boyhood : பிள்களப்பருவம்

Broadcast : ஒலிபரப்பு / ஒளிபரப்பு

Browse : மேமைாட்டோைப் பார்கவயிடுெல்  

Cadet : பயிறசிப் பகடஞர் 

Camp-fire : சுடதராளி முைாம் 

Cancellation : நீகைம் / ரத்து 

Capitation Grant : பகிர்நெளிகைப்படும் உெவித்தொகை 

Category : வகைப்பாடு / பிரிவு

Causative  : ைாரணி

Centralised Qualifying Test : கேயப்படுத்ெப்பட்ட ெகுதிச் மசாெகன 

Centre of Excellence for Professional :  நிபுணத்துவத் தொழில் மேம்பாட்டிறைான  
Development  உன்னெ நிகையம்

Changing language environment : ோறிவரும் தோழிச்சூழல்

Chapter : இயல் / அத்தியாயம் 

Character : பண்பியல்பு; ைகெோநெர் 
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Character Development : பண்புநை வளர்ச்சி 

Character Development Programme : நறபண்பு வளர்ச்சித் திட்டம்

Characteristics : குணத்திரள், பண்பியல்புைள் 

Chart : ைருத்துப்படம்

Chat : இன்னுகரயாடல் / அளவளாவுெல் 

Childhood : குழநகெப்பருவம்

Chinese (Special Programme) : சீனதோழி (சிைப்புத் திட்டம்)

Choral recitation : குழு ஓெல்  

Civics : குடியியல்

Civics and Moral Education : குடியியலும் அைதநறிக ைல்வியும்

Classical learning : ேரபுநிகைசார் ைறைல் 

Cliche : மிகைவழககுச் தசாறதைாடர் /   
  கநநதுமபான ைருத்து  

Cluster Superintendent : குழுேப் தபாறுப்பதிைாரி 

Cluster Teachers : குழுே ஆசிரியர்ைள்

Co-Curricular Activities (CCA) : இகணப்பாட நடவடிககைைள்

Co-Curricular Programme Executives : இகணப்பாடத்திட்ட நிர்வாகிைள்

Code mixing  : தோழிக ைைப்பு 

Code switching : தோழித் ொவல் 

Co-Education : இருபாைர் ைல்வி

Cognitive development : அறிவுசார் வளர்ச்சி

Cognitive meaning : அறிவுசார் தபாருள்

Cognitive theory : அறிவுசார் மைாட்பாடு

Coinage : ஆகைம், புத்ொகைம்

Coincidence : ெறதசயைான நிைழ்வு   

Colloquial : தைாச்கச வழககு

Combined Humanities : இகண ோனுடவியல்

Comment : ைருத்துகர 

Commentary : விேர்சனம்; விளகைவுகர; வருணகன 

Committee on Pre-School Education : பாைர் பள்ளிக ைல்விககுழு 

Common Language : தபாது தோழி

Communication : ைருத்துப்பரிோறைம்  
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Communication channel : ெைவல் பரிோறை வழிமுகை 

Community Involvement Programme : சமூை ஈடுபாட்டுத் திட்டம்

Community organisations : சமூை அகேப்புைள்

Comparison : ஒப்புகே

Competence : ஆறைல்

Competition : மபாட்டி

Composition : ைட்டுகர, கூட்டகேவு 

Compound : கூட்டுப்தபாருள் / மசர்ோனம், சுறறுச்சுவர் 

Comprehension text : ைருத்ெறிெல் பனுவல்

Compulsory : ைட்டாயம்

Computer-based Learning : ைணினிவழிக ைறைல்

Concentration : ஒருமுைப்படுத்ெல்

Concept : ைருத்துரு 

Concession : சலுகை

Conclusion : முடிவு

Concord : இகயபு

Concrete Concept : பருகேக ைருத்துரு 

Conditional : ைட்டுப்பாட்டிறகுட்பட்ட /    
  நிபநெகனககுட்பட்ட 

Conduct : நடத்கெ, நடத்துெல் 

Confidence : உறுதி; ென்னம்பிககை

Confusion : குழப்பம்

Connection : தொடர்பு

Conservation : பாதுைாத்ெல் 

Consonant : தேய்தயழுத்து

Contemporary : சேைாை

Content : தபாருளடகைம் / உள்ளடகைம் 

Content Analysis : உள்ளடகைப் பகுப்பாய்வு 

Context : சூழல்

Contextual Meaning : சூழகேவுப் தபாருள்

Contextualised Questions : சூழகேவு வினாகைள்

Continuation Schools : தொடர்நிகைப் பள்ளிைள்
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Continuing Education : தொடர்ைல்வி

Contract Adjunct Teachers : ஒப்பநெ இகண ஆசிரியர்ைள்

Contrast : ோறுபாடு / முரண்

Control Room : ைட்டுப்பாட்டு அகை

Conundrum : புதிர்வினா / தீர்கைவியைாச் சிகைல் 

Convention : ேரபு / ோநாடு 

Conversation  : உகரயாடல்

Conversion : ோறைம்

Co-occurence : இகணநிைழ்வு 

Cooperative Learning : கூடிகைறைல்

Correction : திருத்ெம்

Correlation : ஒன்று  ேறதைான்றுடனான தொடர்புநிகை  

Correspondence Course : அஞசல்வழிக ைல்வி

Creative Skill : பகடப்பாகைத் திைன்

Creative Thinking : பகடப்பாகைச் சிநெகன

Cross-Cultural Communication : பல்லினக ைைாசாரத் தொடர்பு 

Cryptography : ேகைகுறியீட்டு முகை 

Cryptonalyst : ேகைகுறியீட்டு முகை ஆய்வர்

Cultural Content : பண்பாட்டுப் தபாருண்கே

Cultural Setting : பண்பாட்டுப் பின்னணி

Culture : பண்பாடு / ைைாசாரம் 

Curiosity : விருப்பார்வம் / அறியும் ஆர்வம் 

Curriculum Framework : பாடகைகைத்திட்டப் பணிச்சட்டம்

Curriculum Literacy : பாடத்திட்ட எழுத்ெறிவு 

Curriculum Materials : பாடத்திட்டக  ைருவிைள்

Curriculum Plan : பாடகைகைத் திட்டம்

Customised Teaching Approaches  : ெனிப்பயனுகைான ைறபித்ெல்   
  அணுகுமுகைைள்

Data : ெரவு / ெைவல் 

Data Collection : ெரவுச்மசர்ககை 

Day Dream : பைறைனவு
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Dead Language : வழகதைாழிநெ தோழி 

Dean : ைல்வி நிகைய துகைத் ெகைவர்; 
  பல்ைகைகைழைப் புை முெல்வர்

Design & Technology : வடிவகேப்பும் தொழில்நுட்பமும்

Desired Outcomes : விரும்பத்ெகை விகளவுைள்

Destination : மசருமிடம் 

Detoxification : நச்சு நீகைம்,  நச்சுமுறித்ெல்,  நச்சைறைல்

Development Awards : வளர்ச்சிகைான விருதுைள் 

Diagnostic Test : திைனறி மசாெகன 

Dialect : கிகளதோழி

Different Abilities : மவறுபட்ட திைகேைள்  /  
  ோறுபட்ட திைகேைள்

Differentiate : மவறுபடுத்துெல் 

Differentiated Instruction : மவறுபடுத்ெப்பட்ட ைறபித்ெல்

Diglossia : இரட்கட வழககு

Diploma In Education : பட்டயக ைல்வி

Direct Method : மநர்முகை

Direct Polytechnic Admissions : பைதுகைத் தொழில்நுட்பக ைல்லூரி   
  மநரடிச் மசர்ககை

Direct School Admission : பள்ளி மநரடிச் மசர்ககை

Director : இயககுநர்

Directory : விவரத் திரட்டு 

Disciple : சீடர் / தைாள்கை பின்பறறுபவர்

Discontinuation : தொடராதிருத்ெல் 

Discourse : ைருத்ொடல் 

Discovery : ைண்டுபிடிப்பு

Discrete Channel : ெனித்தியஙகும் வழி 

Discrete Elements : ெனித்தியஙகும் கூறுைள் /  
  சூழல் சாராக கூறுைள் 

Discussions : ைைநதுகரயாடல்ைள்

Displacement : இடோறைம் 

Disposition : உளநிகை / பண்பியல்பு 

Disquisition : விரிவான ைட்டுகர (ஆராய்ச்சி) 
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Distinction : ெனிச்சிைப்பு

Distinctive : ெனிச்சிைப்பிறகுரிய

Distortion Of Speech : மபச்சுச் சிகெவு /  சீரறை மபச்சு 

Diverse : ோறுபட்ட 

Diverse Home Language Environment : ோறுபட்ட வீட்டுதோழிச் சூழல்

Documents : ஆவணஙைள் 

Domain : ைளம் 

Dominant Home Language : குடும்பத்தில் அதிைம் மபசப்படும் தோழி 

Dominant Language : அதிைம் மபசப்படும் தோழி 

Dramatization : நாடைவடிவம் 

Drill : தொடர்பயிறசி,  இகடவிடாப்பயிறசி

Due Date : ைாைகதைடு /  இறுதிநாள் 

Duration : ைாை அளவு 

Echo : எதிதராலி

Economics : தபாருளியல் 

Educability : ைறகும் ெகைகே / ைறகும் திைகே 

Educate : ைறபித்ெல்,  பயிறசியளித்ெல்  

Education Leadership Development  : ைல்வித் ெகைகேத்துவ மேம்பாட்டு 
Centre  நிகையம்

Education Policy : ைல்விக தைாள்கை

Educational Qualification : ைல்வித் ெகுதி

Edusave Award : ‘எடுமசவ’ விருது

Edusave Scholarship : ‘எடுமசவ’ உபைாரச் சம்பளம்

Effective   : பயன்முகனப்புமிகை 

Elective : தெரிவுப்பாடம் / விருப்பப்பாடம்

Elective Modules : தெரிவுப் பாடத்தொகுதிைள் /  
  விருப்பப் பாடத்தொகுதிைள் 

Eligible : ெகுதியுகடய / ெைவுகடய

Elocution : தசால்ைாறைல் / நாவன்கே 

Eloquence : தசால்வன்கே

Email Address : மின்னஞசல் முைவரி

Embedding : பதிகைப்தபறை 
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Embroidery : சித்திரத் கெயறைகை 

Emotion : ேனவுணர்வு 

Emotional Involvement : உணர்வுபூர்வ ஈடுபாடு

Emotive Speech : உணர்கவத் தூண்டும் மபச்சு

Emphasis : அழுத்ெம் / வலியுறுத்ெல் 

Empirical  Research  : பட்டறிவு சார்நெ ஆய்வு /  
  நம்பைோன ஆய்வு

Employability Skills System : மவகை வாய்ப்புைளுகைான திைன் திட்டம்

Enabling Masterplan : இயைச்தசய்யும் தபருநதிட்டம்,  
  உடறகுகையுள்மளார்கைான    
  தபருநதிட்டம் 

Encoding : குறியாகைம்

Encyclopaedia : ைகைகைளஞசியம்

Engaging and Realistic Contexts : ஈடுபாடுமிகை இயல்பான சூழ்நிகை

Engaging Hearts & Enriching Minds  : உள்ளத்கெ ஈடுபடுத்து; எண்ணத்கெ   
  வளப்படுத்து  

Engaging learning activities : ஆர்வத்துடன் ஈடுபடச்தசய்யும் ைறைல்   
  நடவடிககைைள் 

Engaging pedagogy : ஆர்வமூட்டும் ைறபித்ெல்முகை   
  (ைறபித்ெலியல்) 

Enhanced Vocational Training  : மேம்படுத்ெப்பட்ட வாழ்ககைத் தொழில்  
Programme  பயிறசித் திட்டம்

Enriching Learning Experiences : வளமூட்டும் ைறைல் அனுபவஙைள்

Epics : ைாவியம் / ைாப்பியஙைள் 

Equation : சேன்பாடு

Equivalent : இகணயான

Essential qualification : இன்றியகேயாத் ெகுதி

Ethnic group : இனப்பிரிவு 

Ethos of care : அகைகை சார்நெ பண்புைள்    
  (ஒழுகைப்பண்பு)  

Etymology : மவர்ச் தசால்லியல்

Evaluate : ைணிப்பு  (ேதிப்பிடு, ைணி)

Everyday situations : அன்ைாட வாழ்ககைச்  சூழல்ைள்

Examinable subject : மெர்வுப் பாடம்
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Examination-Driven Approach : மெர்வுமநாககு அணுகுமுகை

Exception : விதிவிைககு, புைனகட 

Exclamation : வியப்பு, வியப்தபாலி 

Exclusion : ெவிர்ப்பு,  நீகைம்  

Excursion : இன்ப உைா

Exhibit : ைண்ைாட்சிப்தபாருள்

Exhibition : தபாருட்ைாட்சி / ைண்ைாட்சி 

Existence : இருப்பு / உளொயிருககும் ென்கே   

Expatriate teachers : தவளிநாட்டு ஆசிரியர்ைள்

Experience : அனுபவம் / பட்டறிவு 

Experiment : ஆய்வு / மசாெகனமுகை  

Experimental research : மசாெகனமுகை ஆய்வு

Experimenter : மசாெகனமுகை ஆய்வாளர் 

Experts : நிபுணர்ைள்

Explicitly : தவளிப்பகடயாை  

Express course : விகரவுநிகை வகுப்பு

Expression of thought : சிநெகன தவளிப்பாடு

Extension : விரிவாகைம்

Extinction : ேகைநெ /  அழிநதுபட்ட

Fable : நீதிகைகெ / ைட்டுகைகெ / பழஙைகெ 

Facilitation : வழிநடத்துெல் 

Fact Finding : சான்று திரட்டுெல் 

Fairy Tales : ைறபகனக ைகெைள் /  
  மெவகெக ைகெைள் 

Fantasy : மிகைக ைறபகன

Featured resources : ைாணககிகடககின்ை வளஙைள்

Feeble mindedness : அறிவுத்திைம் குன்றிய 

Feedback : ைருத்துகரப்பு  / ைருத்துத்திரட்டு /   
  ைருத்துத் தெரிவிப்பு 

Feeder schools : சார்புப் பள்ளிைள்

Feminism : தபண்ணியம்

Field : ெளம் / துகை 
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Financial Assistance Scheme : நிதி உெவித் திட்டம்

Flag hoisting : தைாடிமயறைம்

Flash card : மின்னட்கட  (ைறைல் உெவி அட்கட)

Flexibility : தநகிழ்வுத்ென்கே / நீககுப்மபாககு 

Fluency : சரளம்

Focus Group Discussions : குவிமநாககுக குழுக ைைநதுகரயாடல் 

Folk Literature : நாட்டுப்புை இைககியம்

Foreign collaboration : அயல்நாட்டுக கூட்டுமுயறசி /  
  அயல்நாட்டு இகணவாகைம் 

Foreign System School : அயல்நாட்டுத் திட்டப் பள்ளி

Formal language : எழுத்து தோழி 

Formal Tamil : எழுத்துத் ெமிழ்

Formally-Structured Approach : முகைப்படுத்ெப்பட்ட அணுகுமுகை

Formative Assessment : முகைசாரா ேதிப்பீடு

Formative, Informal, Continual  : ஆகை, முகைசாரா, தொடர் ேதிப்பீடு / 
Assessment   வளரறி ேதிப்பீடு 

Forum : ைருத்துகைளம்

Foundation-level subjects : அடிப்பகட நிகைககுரிய பாடஙைள் 

Fragments : துைள்ைள் 

Framework : பணிச்சட்டம் / ைட்டகேப்பு

Free and Compulsory Education : இைவசக ைட்டாயக ைல்வி

Free form : ைட்டிைா வடிவம்

Functional approach : தசயல்முகை சார்நெ அணுகுமுகை /   
  பயன்பாட்டு அணுகுமுகை

Fundamentally : அடிப்பகடயில் 

Fusion Course : ைைகவப் பாடத்திட்டம்

Future Generations : எதிர்ைாை சநெதியினர் / 
  எதிர்ைாைத் ெகைமுகையினர் 

Gallery : ைாட்சியைம் / பார்கவயாளர் அேர்விடம் 

Gazette : அரசிெழ் 

General : தபாது

General Certificate of Education : தபாதுக ைல்விச் சான்றிெழ் 

Generalization : தபாதுகேயாகைம்
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Generate : உருவாககுெல் / மொறறுவித்ெல் 

Geography : புவியியல் /  நிைநூல் /  பூமைாளம் 

Gesture : கசகை 

Gifted Education Programme : மீத்திைன் ைல்வித் திட்டம்

Girl Guides : தபண் சாரணர் பகட

Global city : உைை நைரம் 

Globalisation : உைைேயோெல்

Globe : உைைம்,  உருண்கட வடிவம் 

Glossary : தசாறமைாகவ / தசாறைளஞசியம் /   
  தசால்வளக கைமயடு 

Good Progress Awards : சிைநெ முன்மனறை விருதுைள் 

Government-aided school : அரசு உெவி தபறும் பள்ளி

Grade  : ேதிப்பளகவ 

Grammar : இைகைணம்

Grammar Items : இைகைணக கூறுைள்

Graph : வகரபடம்,  வகரைட்டம் 

Graphic stimulus : ைருத்து விளகைப்படம் 

Grassroots Organisations : அடித்ெள அகேப்புைள்

Group discussion : குழுக ைைநதுகரயாடல்

Groupings : குழுப் பிரித்ெல் 

Head, Heart and Hands : அறிவு, ேனம், தசயல் 

Headmaster : ெகைகேயாசிரியர்

Headmistress : தபண் ெகைகேயாசிரியர் 

Heartware : இெயப்பண்பு, ேனிெமநயம் 

Helpdesk  : இகணயம் சார்நெ உெவிச்மசகவ /   
  வாடிககையாளர் உெவிச் மசகவ 

Helping hands : உெவும் ைரஙைள்

Helpline : தொகைமபசி உெவிச் மசகவ   

Heuristic learning : பட்டறிவுவழிக ைறைல்

High School Education : உயர்நிகைக ைல்வி

High-ability student : உயர்திைன் ோணவர்

Holistic Report Card : முழுகேயான குறிப்பு அட்கட
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Home study : வீட்டுப்  படிப்பு

Home work : வீட்டுப்பாடம்

Homograph : ஒப்தபழுத்து

Homonym : பல்தபாருள் ஒருதசால்

Hotline : மநரடித் தொகைமபசித் தொடர்பு /   
  அவசரத் தொகைமபசி எண் 

Hypotheses : ைருதுமைாள்ைள் 

Icon : படவுரு / அகடயாளச் சின்னம் 

Ideology : சித்ொநெம் / மைாட்பாடு 

Idiom : ேரபுத்தொடர்

Idiosyncracy  : வித்தியாசப்மபாககுள்ள 

Illiteracy : படிப்பறிவின்கே, ைல்ைாகே 

Illiterate : படிப்பறிவில்ைாெவர், ைல்ைாெவர்

Image : மொறைம்,  பிம்பம்,  நறதபயர் 

Imagery : உருவை அணி 

Imitate : மபாைச்தசய்ெல் 

Impact : ொகைம்

Implementation : நகடமுகைப்படுத்துெல் / அேைாகைம்

Incidental learning : சேமயாசிெமுகையில் ைறைல் 

Incompatible values : தபாருநொெ விழுமியஙைள்

Inculcation : ேனத்தில் பதியகவத்ெல்,   
  பயிறறுவித்துப் பழககுெல்  

Indirect Learning : ேகைமுைக ைறைல்

Individualised feedback : ெனிநபர் ைருத்துகரப்பு

Induction : அறிமுைப் பயிறசித் திட்டம் /  
  அறிமுை ஈடுபாட்டுத் திட்டம்

Inference : உய்த்துணர்ெல் 

Influence : தசல்வாககு / ொகைம் 

Information Communications  : ெைவல் தொடர்புத் தொழில்நுட்பம் 
Technology (ICT)  

Informal Assessment : முகைசாரா ேதிப்பீடு

Informal Education : முகைசாராக ைல்வி

Innovation in Information Technology : ெைவல் தொழில்நுட்பத்தில் புத்ொகைம்
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In-service education : பணியிகடக ைல்வி 

Inspection circle : ஆய்வுக ைல்வி வட்டம்

Instinct : உள்ளுணர்வு

Institute of Technical Education (ITE) : தொழில்நுட்பக ைல்விகைழைம்

Instruction : ைட்டகள,  ைறபித்ெல்  

Integrated teaching of values : விழுமியஙைகள ஒருஙகிகணத்துக   
  ைறபித்ெல்

Interactive : இருவழித்தொடர்பு 

Interactive activities : இருவழித்தொடர்பு நடவடிககைைள் 

Interest in learning : ைறைலில் ஆர்வம்

Interesting teaching method : ஆர்வமூட்டும் ைறபித்ெல் முகை

International Friendship Day : அகனத்துைை நட்பு நாள்

Internationally recognised : உைைளவில் அஙகீைரிகைப்பட்ட

Interpersonal : ேறைவர்ைளுடனான உைவுநிகை 

Interpretation : தபாருள் விளகைம்

Intonation : ஓகச நயம்

Invention : உருவாகைம் / ைண்டுபிடிப்பு 

Invigilation : மெர்வுககூடக ைண்ைாணிப்பு

Irony : முரண்தபாருள் 

Isolation : ெனிகேப்படுத்துெல்  

Joint Admissions Exercise : கூட்டு ோணவர் மசர்ககை நடவடிககை

Joint venture : கூட்டு முயறசி

Key Performance Indicator : முககியச் தசயல்பாட்டுக குறியீடு

Language competence : தோழித் திைன்

Language environment : தோழிச் சூழல்

Language games : தோழி விகளயாட்டுைள்

Learning : ைறைல், அறிெல்

Learning Journey : ைறைல் பயணம்

Learning outcomes : ைறைல் விகளவுைள்

Learning types : ைறைல் வகைைள் / ைறைல் முகைைள்

Learning with multimedia : பல்லூடைஙைகளப் பயன்படுத்திக ைறைல்

Lesson observation : ைறைல் ைறபித்ெகை உறறுமநாகைல் 
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Life-Long learning : வாழ்நாள் ைறைல்

Listening and Speaking : மைட்டலும் மபசுெலும்

Listlessness : அகைகையின்கே

Literal translation : தசால்வழிப் தபயர்ப்பு /  
  மநரடி தோழிதபயர்ப்பு

Literary usage : இைககிய வழககு

Loan word : ைடன் தசால்

Lukewarm : இளஞசூடான; அகரகுகை ஆர்வமுகடய

Master : வல்லுநர்

Master Teacher : முென்கே ஆசிரியர்

Masterplan for IT in Education : ெைவல் தொழில்நுட்பக ைல்விப்   
  தபருநதிட்டம்

Materials : ைருவிைள்  

Meaningful evaluation : அர்த்ெமுள்ள ேதிப்பீடு

Medal : பெகைம்

Media information : ஊடைத் ெைவல் 

Medium of Instruction : பயிறறுதோழி 

Melody : இன்னிகச

Memorisation : ேனனஞதசய்ெல் / தநட்டுருச்தசய்ெல் 

Memory span : நிகனவு அளகவ 

Memory store : நிகனவைம் 

Merged stream : இகணகைப்பட்ட பிரிவு

Metaphor : உருவைம்

Metaphoric meaning : உருவைப் தபாருள்

MOE Language Centre : ைல்வி அகேச்சு தோழி நிகையம்

MOE Masterplan of Awards for  : பள்ளிைளுகைான ைல்வி அகேச்சின் 
Schools  சிைப்புத்திட்ட விருதுைள் 

Monitor : சட்டாம்பிள்கள, ைண்ைாணித்ெல் 

Monolingual : ஒருதோழி

Monologue : ெனிதோழி / ெனியுகர 

Moral values : நன்தனறிப் பண்புைள்,  விழுமியஙைள் 

Most popular : மிைப் பிரபைோன

Most recent : ஆை அண்கேய
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Motive : உள்மநாகைம் 

Motivation : ஊகைம் / முகனப்பு 

Motivational strategies : ஊககுவிப்பு உத்திைள்

Motor learning : இயகைத்திைன் ைறைல்

Multi-media presentation : பல்லூடைப் பகடப்பு

Multi-purpose schools : பல்மநாககுப் பள்ளிைள்

Multi-cultural : பல்லினப் பண்பாடு சார்நெ 

Multi-cultural heritage : பல்லினப் பண்பாட்டுப் பாரம்பரியம்

Multiple Choice Question : தெரிவுவிகட வினா

Multiple Intelligences (MI) : பல்வகை நுண்ணறிவுத் திைன்ைள்

Murmur : முணுமுணுப்பு

Narration : விளம்புெல் / எடுத்துகரத்ெல் 

National Council of Social Services  : மெசிய சமூை மசகவ ேன்ைம் 
(NCSS) 

National Education : மெசியக ைல்வி

National Examinations : மெசியத் மெர்வுைள்

National Institute of Education (NIE) : மெசியக ைல்விக ைழைம்

Resource Centre : வளகேயைம் 

NE Symposium : மெசியக ைல்விக ைருத்ெரஙகு / 
  மெசியக ைல்விக ைைநொய்வரஙகு

New password  : புதிய ேகைதசால் / புதிய ைடவுச்தசால் 

New rubric : புதிய ெகுதிநிகை விளகைக குறிப்பு

Niche of Excellence : உன்னெத் ெனித்ென்கே

Niche Programme School : ெனித்ென்கேத் திட்டப் பள்ளி

Non-verbal communication : வாய்தோழியிைாக  ைருத்துப்பரிோறைம்

Non-Tamil Indian Languages : ெமிழ் அல்ைாெ இநதிய தோழிைள்

Notes of lesson : பாடககுறிப்பு

Notifications : அறிவிப்புைள்

Nursery rhymes : ேழகையர் பாடல்ைள் 

Nurture students’ competence : ோணவர்ைளின் மெர்ச்சித்திைகனப்   
  மபணிவளர்த்ெல்

Observatory : நுண்ணாய்வைம்
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Official capacity : அலுவல் ெகுதி,  அலுவல் தபாறுப்பு,   
  அதிைாரத்துவ நிகை 

Official languages : அதிைாரத்துவ தோழிைள் 

Official secret : அரசுசார் இரைசியம் 

Officiating capacity : தசயைேர் ெகுதி

Omission : விடுபடல்,  நீகைப்படுெல் 

Opportunity : வாய்ப்பு

Options : விருப்பத் தெரிவுைள்

Oral approach : வாய்தோழி அணுகுமுகை

Oral assessment : வாய்தோழிச் மசாெகன 

Oral examination : வாய்தோழித் மெர்வு

Oral presentation : வாய்தோழிப் பகடப்பு 

Oral Proficiency Certification : வாய்தோழித் மெர்ச்சி நிர்ணயம்

Organisational effectiveness : நிறுவனப் பயன்முகனப்பாகைம் 

Outstanding Development Awards : ெகைசிைநெ வளர்ச்சிகைான விருது

Over learning : மீகைறைல்

Overall : ஒட்டுதோத்ெம் 

Overall feedback : ஒட்டுதோத்ெக ைருத்துகரப்பு 

Overall level : ஒட்டுதோத்ெ நிகை

Overdue tasks : ைாைஙைடநெ பணிைள்

Pedagogy : ைறபித்ெல்முகை / ைறபித்ெலியல் 

Palaestra : ேறமபார்ப் பள்ளி

Paradigm : ைட்டகளப்படிவம் 

Paralogia : மபாலி நியாயம் ைறபித்ெல்

Participant : ைைநதுதைாள்பவர் 

Partnership in Education : ைல்வியில் பஙைாளித்துவம்

Part-Time Teaching Programme : பகுதிமநரக ைறபித்ெல் திட்டம்

Pedant : ைல்விச் தசருககுகடயவன்

Percentage : விழுகைாடு

Perception : ைண்மணாட்டம் 

Perceptual learning : புைன்ைாட்சி மூைம் ைறைல்

Performance-based Assessment : தசயல்திைன் ேதிப்பீடு
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Personality  : ஆளுகே

Physical & aesthetics : உடறபயிறசியும் ைவின்ைகையும் 

Physical Education : உடறபயிறசிக ைல்வி

Physical health : உடல் நைம்

Physics : இயறபியல்  / தபளதிைம் 

Picture description : பட விளகைம்

Play therapy : விகளயாட்டுவழி சிகிச்கச 

Polytechnic : பைதுகைத் தொழில்நுட்பக ைல்லூரி 

Polytechnic-School Review  : பைதுகைத் தொழில்நுட்பக ைல்லூரி - 
Committee  பள்ளி ேறு ஆய்வுக குழு

Portfolio work : பகடப்புத் தொகுப்பு /  
  பகடப்புத் திைன் தொகுப்பு

Post-Secondary Education : உயர்நிகைப் பள்ளிககுப் பிநகெய ைல்வி

Post-Secondary Education Institutions : உயர்நிகைப் பள்ளிககுப் பிநகெய  
  ைல்வி நிகையஙைள்

Practical relevance : நகடமுகைப் தபாருத்ெப்பாடு 

Practical work : தசயல்முகை மவகை

Pragmatism : நகடமுகைமநாககு 

Predominant : அதிைச் தசல்வாககுப் தபறை 

Preface : முைவுகர 

Prefect : ோணவர் ெகைவர்

Pre-requisite : முன்மெகவ

Pre-School Education : பள்ளிககு முநகெய ைல்வி

Previous : முநகெய

Pre-vocational  : வாழ்ககைத் தொழிலுககு முநகெய

Process model : தசய்திைன் ோதிரிவடிவம் 

Professional development : தொழில் சார்நெ மேம்பாடு /  
  நிபுணத்துவ மேம்பாடு / பணித்திைன்   
  மேம்பாடு 

Professional Development and  : பணித்திைன் மேம்பாடும் நிர்வாைமும் 
Management  

Proficiency  : மெர்ச்சி / திைன்

Proficiency descriptors : மெர்ச்சிநிகை  விளகைககுறிப்புைள்
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Proficient language users : தோழிகயத் திைம்படப் பயன்படுத்துமவார்

Progress : முன்மனறைம் / வளர்ச்சி

Pronunciation : உச்சரிப்பு, ஒலிப்பு 

Prose : உகரநகட

Prosody : யாப்பு

Prototype : மூை முன்ோதிரி

Psycholinguistics : உளதோழியியல்

Public Gallery : தபாதுக ைாட்சியைம், பார்கவயாளர்   
  அேர்விடம் 

Quality Assurance Framework : ெர உறுதிக ைட்டகேப்பு

Question bank : வினா வஙகி

Quotation : மேறமைாள்

Racial dialect : இனக கிகளதோழி

Racial Harmony Day : இன நல்லிணகை நாள்

Rational learning : பகுத்ெறிவுப் படிப்பு

Rational validity : அறிவுசார் ஏறபுகடகே 

Reader : வாசிப்புப் புத்ெைம், வாசிப்பாளர்  

Reading fluency : சரளோன வாசிப்பு

Reading strategies : வாசிப்பு உத்திைள் 

Recitation : ஓெல்

Reconstruction : மீட்டாகைம், மீட்டுருவாகைம் 

Record : பதிவுதசய்

Red Cross Society : தசஞசிலுகவச் சஙைம்

Re-education : ேறு ைல்வி

Re-examination : ேறு மெர்வு  

Refresher course : ேறு பயிறசி

Regional dialect : வட்டாரக கிகளதோழி

Regional varieties : வட்டார வழககுைள்

Reinforcement : வலுவூட்டல்,  வலியுறுத்துெல் 

Report book : ோணவர் பள்ளிக குறிப்மபடு

Responsive curriculum : தநகிழ்வுத்ென்கேமிகை    
  பாடகைகைத்திட்டம்
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Revised syllabus : திருத்தியகேகைப்பட்ட பாடத்திட்டம் 

Role-play : பாைமேறறு நடித்ெல்

Root word : அடிச்தசால் / மவர்ச்தசால்

Rootedness : மவரூன்றியிருத்ெல்

Rote learning : ேனனவழிக ைறைல்

Scholar : ைல்விோன்,  புைவர்

Scholarship : ோணவர் உெவிச் சம்பளம்

School Advisory Committee : பள்ளி ஆமைாசகனக குழு

School-based Assessment : பள்ளிசார்நெ ேதிப்பீடு

School Cluster System : பள்ளிக குழுே முகை

School-Community Partnership : பள்ளி சமூைப் பஙைாளித்துவம்

School Distinction Award : பள்ளித் ெனித்ென்கே விருது

School Excellence Award : பள்ளி உன்னெ விருது

School Excellence Model : ோதிரி உன்னெப் பள்ளி

School Graduation Certificate : பள்ளி நிகைவுச் சான்றிெழ்

School Holistic Report Card : ஒட்டுதோத்ெ / முழுகேயான ோணவர்   
  பள்ளிக  குறிப்மபடு

School Management Committee : பள்ளி மேைாண்கேக குழு

School motto : பள்ளி முழகைவரி

School ranking : பள்ளித் ெரவரிகச 

Science of dharma : அைவியல்

Second language : இரண்டாம் தோழி

Secondary education : உயர்நிகைக ைல்வி

Secret code : ேகைதசாறகுறி

Self Help Groups : சுய உெவிக குழுகைள்

Self-reflection : சுய சிநெகன பிரதிபலிப்பு / சிநெகனமீட்சி  

Self - learning : சுய ைறைல்

Semester : ைல்விப் பருவம்

Senior Teacher : மூத்ெ ஆசிரியர்

Sequential code : சீரகைச் தசாறகுறி

Show-and-Tell : தபாருகளக ைாட்டிப் மபசுெல்

Silent reading : தேௌன வாசிப்பு
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Simultaneous : இகணநிைழ்

Singapore School for the Visually  : பார்கவயறமைாருகைான 
Handicapped  சிஙைப்பூர்ப் பள்ளி 

Singaporean flavour : சிஙைப்பூரின் ேண் வாசகன

Singapore's identity : சிஙைப்பூர் அகடயாளம் 

Situational context : இடச்சூழல் 

Sketch : ோதிரிச் சித்திரம்

Social communication : சமூைநிகைத் தொடர்பு

Social dialect : சமூைக கிகளதோழி

Social learning : சமூைக ைல்வி

Social studies : சமூைவியல் பாடம்

Spaced learning : இகடவிட்டுக ைறைல்

Speaking and Learning Environment : மபசுவெறகும் ைறபெறகுோன சூழல்

Speaking skills : மபசுெல் திைன்

Special Admissions Exercise : ோணவர் சிைப்புச் மசர்ககை நடவடிககை

Special Assistance Plan Schools (SAP) : சிைப்பு உெவித்திட்டப் பள்ளிைள்

Special course : சிைப்பு வகுப்பு

Special Needs Officers : சிைப்புத் மெகவ அதிைாரிைள்

Specific recommendations : குறிப்பிட்ட பரிநதுகரைள்

Speech-like Texts : மபச்சுப் பனுவல்ைள்

Spoken Tamil : மபச்சுத் ெமிழ்

Spontaneous speech : ென்னியல்பான உடனடிப் மபச்சு

Stakeholders : பஙகுொரர்ைள் 

Stammering : திககுெல்

Standard dialect : ெகுநிகைக கிகளதோழி

Standardised Tamil Terminology : ெரப்படுத்ெப்பட்ட ெமிழ்கைகைச்தசால்   
  தொகுதி 

Standard-level Subjects : ெரநிகைகமைறை பாடஙைள்

State enterprise : அரசாஙைத் தொழில் முயறசி

Static state : இயஙைாநிகை

Stationery : எழுதுதபாருள்ைள்

Stereotype : படிவார்ப்பு, ஒமரென்கேப்படுத்ெல்  
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Stimulus : ஊகைககூறு, தசயலூககி 

Strategies for Effective Engagement  : பயன்முகனப்புமிகை ஈடுபாட்டிறகும் 
and Development (SEED)   முன்மனறைத்திறகுோன உத்திைள்

Structural approach : அகேப்பியல் அணுகுமுகை

Structure : அகேப்புமுகை

Student all-round development : ோணவருகடய முழு வளர்ச்சி

Student attitude : ோணவர் ேனப்பான்கே

Studious : ைல்வி ஆர்வமுகடய; முயறசி    
  மவட்கையுகடய

Subject-Based Banding : பாட அடிப்பகடயில் ெரவகைகே

Subject-matter : பாடப்தபாருள்

Substitution learning : பதிலீடு ைறைல், தபாருத்ெமுகை ைறைல்

Suggestive meaning  : தொனிப் தபாருள்

Suitability : தபாருத்ெப்பாடு

Suitable : தபாருத்ெோன

Suitable passages : தபாருத்ெோன பனுவல்ைள்

Summary : சுருகைம் 

Summative Assessment : பருவ ேதிப்பீடு, முகைசார்நெ ேதிப்பீடு

Survey : ேதிப்பாய்வு, ைருத்ொய்வு 

Sustained Achievement Award : தொடர் சாெகன விருது

Syllabus : பாடத்திட்டம்

Symposium : ைைநொய்வரஙகு 

Tamil alphabet : ெமிழ் தநடுஙைணககு 

Tamil alphabet learning : ெமிழ் தநடுஙைணககு ைறைல்

Tamil Language Curriculum  and  : ெமிழ்தோழிப் பாடத்திட்டம், 
Pedagogy Review Committee  ைறபித்ெல்முகை ேறு ஆய்வுக குழு

Tamil-speaking community : ெமிழ் மபசும் சமூைம்

Teacher Training and Development : ஆசிரியர் பயிறசியும் மேம்பாடும்

Teachers’ Network : ஆசிரியர் தொடர்பைம்

Teaching aids : ைறபித்ெல் ைருவிைள்

Teaching approaches  : ைறபித்ெல் அணுகுமுகைைள்

Teaching methods : பயிறறுமுகைைள்

Teaching notes : ைறபிககும் குறிப்புைள்
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Teaching techniques : ைறபிககும் நுணுகைஙைள் 

Teaching units : ைறபித்ெல் அைகுைள்

Team work : குழுப் பணி / குழு மவகை 

Text book : பாடநூல்

The Board for the Teaching & Testing  : தென்கிழகைாசிய தோழிைளின் 
of South Asian Languages (BTTSAL)  ைறபித்ெல் ேறறும் மெர்வு வாரியம்

The Committee on National Education : மெசியக ைல்விக குழு

The Desired Outcomes of Education : ைல்வியின் விரும்பத்ெகை விகளவுைள்

The Singapore Story : சிஙைப்பூர்க ைகெ

The Task Force on Greater  : ‘ஸ்தபட்’ பள்ளியுடன் அதிை  
Engagement with SPED School  ஈடுபாடுதைாள்வெறைான திட்டப்   
  பணிககுழு

Thesis : ஆய்வுக ைட்டுகர, ஆய்மவடு

Tamil Language Curriculum : ெமிழ்தோழிப் பாடத்திட்டம்

Tamil Language Curriculum  : ெமிழ்தோழிப் பாடகைகைத்திட்டப் 
Framework  பணிச்சட்டம்

Tamil Language Specialists : ெமிழ்தோழிச் சிைப்பாய்வாளர்ைள்

Total Defence Day : முழுகேத் ெறைாப்புத் தினம்

Touching Hearts & Enriching Minds : இெயஙைகளத் தொட்டு, எண்ணஙைகள  
  வளப்படுத்துமவாம்

Tractive effort : இழுப்பு முயறசி

Training : பயிறசி,  பயிறைல்

Trait : பண்பியல்பு

Translation : தோழிதபயர்ப்பு

Transliteration : எழுத்துப்தபயர்ப்பு, ஒலிதபயர்ப்பு 

Transmitter : ஒலிபரப்பி / அகைபரப்பி

Transmitting culture : ைைாசாரத்கெப்  பரப்புெல் 

Trophy : தவறறிகமைாப்கப,  தவறறிச்சின்னம்

Truancy : பள்ளிககு ேட்டம் மபாடுெல்  

Tutor : ெனி ஆசான்

Two-key system : இருவழித் திட்டம்

Uniformed groups : சீருகடக குழுகைள்

University : பல்ைகைகைழைம்
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Vacation : விடுமுகைகைாைம்

Vibrant : துடிப்பான

Video : ஒளிகைாட்சி, ைாதணாளி  

Video recording : ஒளிப்பதிவு

Vision for the Tamil Language : ெமிழ்தோழிககுரிய இைககு /    
  தொகைமநாககு 

Vocabulary : தசால்வளம் 

Vodcast : வகைதயாளி

Voluntary Welfare Organisations  : தொண்டூழிய நை அகேப்புைள் 
(VWOs)  

Volunteer : தொண்டூழியர் / ென்னார்வைர் 

Water colour painting : நீமராவியம்

White space : தவறறிடம்

Whole Learning Method : முழுகேக ைல்வி முகை

Whole school approach : ஒட்டுதோத்ெப் பள்ளி அணுகுமுகை
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�ட்டப் செேரத் ச்தொகுப்பு

COMPILATION OF TITLES OF STATUTES
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Accountants Act  : ைணகைாய்வாளர் சட்டம்

Accounting and Corporate  : ைணககு கவப்பு ேறறும் நிறுவன 
Regulatory Authority Act    ஒழுஙகுமுகை ஆகணயச் சட்டம் 

Accounting Standards Act   : ைணககுகவப்புத் ெரச் சட்டம்

Administration of Muslim  Law Act  : முஸ்லிம் சட்டநிர்வாைச் சட்டம்

Adoption of Children Act  : சிறுவர் ெத்தெடுப்புச் சட்டம்

Advance Medical Directive Act   : முன் ேருத்துவ உத்ெரவுச் சட்டம்

Agency for Science,  : அறிவியல், தொழில்நுட்ப ேறறும் 
Technology and Research Act   ஆய்வுகைான  நிறுவனச்  சட்டம்

Agri-Food and Veterinary  : மவளாண்-உணவு ேறறும் விைஙகு 
Authority Act    ஆகணயச் சட்டம்

Agricultural Pests Act  (Repealed)  : மவளாண்கேசார் பூச்சி ஒழிப்புச்   
  சட்டம் (நீகைப்பட்டது)

Air Navigation Act  : ஆைாயப் மபாககுவரத்துச் சட்டம்

Animals and Birds Act   : விைஙகு ேறறும் பைகவப் பாதுைாப்புச்  
  சட்டம்

Application of English Law Act   : ஆஙகிமையச் சட்டப் பயன்பாட்டுச்   
  சட்டம்

Apportionment Act  : பஙகீட்டுச் சட்டம்

Apportionment of Rents Act   : வாடகைப் பஙகீட்டுச் சட்டம்

Appraisers and House Agents Act   : ேதிப்பீட்டாளர் ேறறும் வீட்டு முைவர்   
  சட்டம்

Arbitration (Foreign Awards) Act  (Repealed)  : நடுவர் ேன்ைச் (தவளிநாட்டுத்   
  தீர்ப்புைள்) சட்டம்  (நீகைப்பட்டது)

Arbitration (International Investment  : நடுவர் ேன்ைச் (அகனத்துைை 
Disputes) Act    முெலீட்டுச்  சச்சரவுைள்) சட்டம்

Arbitration Act   : நடுவர் ேன்ைச் சட்டம்

Architects Act  : ைட்டடக ைகைஞர்  சட்டம்

Arms and Explosives Act  : ஆயுெம் ேறறும் தவடிதபாருள் சட்டம்

Arms Offences Act  : ஆயுெக குறைச் சட்டம்

Asian Development Bank Act   : ஆசிய வளர்ச்சி வஙகிச் சட்டம்

Audit Act  : ைணககுத் ெணிககைச் சட்டம்
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Banishment Act  : நாடுைடத்ெல் சட்டம்

Banking Act  : வஙகித்துகைச் சட்டம்

Bankruptcy Act  : தநாடிப்புநிகைச் சட்டம்

Betting Act   : பநெயம் ைட்டுெல் சட்டம்

Betting and Sweepstake Duties Act  : பநெயம்  ைட்டுெல், குலுககுச் சீட்டு   
  வரிச்சட்டம்

Bills of Exchange Act   : உண்டியல் சீட்டுைள் சட்டம்

Bills of Sale Act   : விறபகனப் பத்திரச் சட்டம்

Biological Agents and Toxins Act   : உயிரியல் இயககிைள் ேறறும்   
  நச்சுப்தபாருள்ைள் சட்டம்

Boundaries and Survey Maps Act  : எல்கைைள் ேறறும் நிை அளகவ   
  வகரபடஙைள் சட்டம்

Boy Scouts Association Act  : சாரணர் சஙைச் சட்டம்

Bretton Woods Agreements Act   : பிதரட்டன் உ ட்ஸ் உடன்படிககைைள்  
  சட்டம்

Broadcasting Act   : ஒலி/ஒளிபரப்புச் சட்டம்

Building and Construction Authority  : ைட்டட, ைட்டுோன ஆகணயச் சட்டம் 
Act   

Building and Construction Industry  : ைட்டட, ைட்டுோனத் தொழிலில் பணம் 
Security of Payment Act   தசலுத்துவகெ உறுதி தசய்யும்  சட்டம்

Building Control Act  : ைட்டடக ைட்டுப்பாட்டுச் சட்டம்

Building Maintenance and Strata  : ைட்டடப் பராேரிப்பு ேறறும் கூட்டுரிகே 
Management Act    நிர்வாைச் சட்டம்

Buildings and Common Property  : ைட்டடஙைள் ேறறும் தபாதுச் தசாத்துச் 
(Maintenance and Management) Act    (பராேரிப்பு, நிர்வாைம்) சட்டம்

Bus Services Licensing Authority Act  : மபருநதுச் மசகவைள் உரிேம் வழஙகும் 
(Repealed)   ஆகணயச் சட்டம் (நீகைப்பட்டது)

Business Registration Act  : தொழில் பதிவுச் சட்டம்

Business Trusts Act   : தொழில் அைகைட்டகளச் சட்டம்



Carriage By Air (Montreal Convention,  : ஆைாயப் மபாககுவரத்துச் 
1999) Act   (ோன்ட்டிரியல் உடன்படிககை1999)   
  சட்டம்

Carriage by Air Act  : ஆைாயப் மபாககுவரத்துச் சட்டம்
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Carriage of Goods by Sea Act  : ைடல்வழிச் சரககுப் மபாககுவரத்துச்  
  சட்டம்

Casino Control Act  : சூொட்ட விடுதிக ைட்டுப்பாட்டுச்   
  சட்டம்

Cattle Act   : ைால்நகடச் சட்டம்

Census Act   : ேகைள் தொகைக ைணகதைடுப்புச்   
  சட்டம்

Central Provident Fund Act   : ேத்திய மசே நிதிச் சட்டம்

Charities Act   : அைநிறுவனஙைள் சட்டம்

Chemical Weapons (Prohibition) Act   : இரசாயன ஆயுெஙைள் (ெகட)  
  சட்டம்

Child Care Centres Act  : குழநகெப் பராேரிப்பு நிகையஙைள்   
  சட்டம் 

Children and Young Persons Act   : சிறுவர் ேறறும் இகளயர் சட்டம்

Children Development Co-Savings Act   : சிறுவர் வளர்ச்சி கூட்டுச் மசமிப்புச்   
  சட்டம்

Chit Funds Act  : சீட்டு நிதிச் சட்டம்

Cinematograph Film Hire Duty Act   : திகரப்பட வாடகை வரிச் சட்டம்

Cisco (Dissolution) Act  : சிஸ்மைா (ைகைப்பு) சட்டம்

Civil Aviation Authority of Singapore Act   : சிஙைப்பூர்ப் தபாது   
  விோனப் மபாககுவரவு ஆகணயச்   
  சட்டம்

Civil Defence Act  : குடிகேத் ெறைாப்புச் சட்டம்

Civil Defence Shelter Act   : குடிகேத் ெறைாப்புக ைாப்பைச் சட்டம்

Civil Law Act  : உரிகேயியல் சட்டம்

Civil List and Pension Act   : சிவில் பட்டியல், ஓய்வூதியச் சட்டம்

Civil Service College Act  : அரசாஙைச் மசகவக ைல்லூரிச் சட்டம்

Clean Air Act  (Repealed)  : தூய ைாறறுச் சட்டம் ( நீகைப்பட்டது)

Co-operative Societies Act   : கூட்டுைவுச் சஙைஙைள் சட்டம்

Coin Act  : சில்ைகை நாணயச் சட்டம்

Commercial and Industrial Security  : வர்த்ெை, தொழில் பாதுைாப்பு நிறுவனச் 
Corporation Act   சட்டம்

Commissions of Inquiry Act  : விசாரகண ஆகணககுழுச்   
  சட்டம்
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Commodity Trading Act  : மூைப்தபாருள் வணிைச்    
  சட்டம்

Common Gaming Houses Act   : தபாதுச் சூொட்ட ேகனைள்   
  சட்டம்

Community Care Endowment Fund  : சமூைப் பராேரிப்பு அைநிதிச் சட்டம் 
Act    

Community Mediation Centres Act   : சமூைச் சேரச நிகையஙைள் சட்டம்

Companies Act  : நிறுவனஙைள் சட்டம்

Competition Act  : வணிைப் மபாட்டிச் சட்டம்

Compulsory Education Act  : ைட்டாயக ைல்விச் சட்டம்

Computer Misuse Act  : முகைமைடான ைணினிப்  பயனீட்டுச்  
  சட்டம்

Consular Conventions Act   : துகணத்தூெரை உடன்படிககைச்   
  சட்டம்

Consumer Protection (Fair Trading) Act   : பயனீட்டாளர் பாதுைாப்புச் (நியாய   
  வணிைம்) சட்டம்

Consumer Protection (Trade Descriptions  : பயனீட்டாளர் பாதுைாப்புச் 
And Safety Requirements) Act    (வணிைப்தபாருள் விளகைஙைளும்   
  பாதுைாப்புத் மெகவைளும்) சட்டம்

Contact Lens Practitioners Act   : ைண் ஒட்டுவில்கைத் தொழிைர் சட்டம்

Contracts (Rights of Third Parties) Act  : ஒப்பநெஙைள் (மூன்ைாம் ெரப்பினரின்  
  உரிகேைள்) சட்டம்

Contributory Negligence and Personal  : ெறைவனமின்கே ேறறும் 
Injuries Act    தசாநெகைாயஙைள் சட்டம்

Control of Essential Supplies Act  : அத்தியாவசியப் தபாருள்ைள்   
  ைட்டுப்பாட்டுச் சட்டம்

Control of Imports and Exports Act   : இைககுேதி ஏறறுேதிக ைட்டுப்பாட்டுச் 
(Repealed)   சட்டம் ( நீகைப்பட்டது)

Control of Manufacture Act  : உறபத்திக ைட்டுப்பாட்டுச் சட்டம்

Control of Plants Act  : ொவரக ைட்டுப்பாட்டுச் சட்டம்

Control of Rent (Abolition) Act  2001  : வாடகைக ைட்டுப்பாட்டுச் (ரத்து)   
  சட்டம் 2001 

Control of Rent Act  : வாடகைக ைட்டுப்பாட்டுச் சட்டம்

Control of Vectors and Pesticides Act  : மநாய் பரப்பும் கிருமி ேறறும் பூச்சி       
  தைால்லிைள் ைட்டுப்பாட்டுச் சட்டம்



Glossary of English to Tamil Terms   167

Controlled Plants Act  (Repealed)   : ைட்டுப்படுத்ெப்பட்ட ொவரஙைள் சட்டம்  
  (நீகைப்பட்டது)

Controlled Premises  : ைட்டுப்படுத்ெப்பட்ட ேகனைள் 
(Special Provisions) Act     ( சிைப்புச்  சட்டப்பிரிவு ) சட்டம்

Conveyancing and Law of Property Act   : தசாத்துரிகே ோறைம் ேறறும் தசாத்து   
  குறித்ெ  சட்டவிதிமுகைச் சட்டம்

Copyright (Gramophone Records and  : பதிப்புரிகே (இகசத்ெட்டுைள், 
Government Broadcasting) Act  (Repealed)  அரசாஙை ஒலிபரப்பு) சட்டம்   
  (நீகைப்பட்டது)

Copyright Act   : பதிப்புரிகேச் சட்டம்

Corrosive and Explosive Substances and  : அரித்ெழிககும், தவடி தபாருள்ைள் 
Offensive Weapons Act    ேறறும் தீஙகு விகளவிககும் 
  ஆயுெஙைள் சட்டம்

Corruption (Confiscation of Benefits) Act  : ஊழல்  (ஆொயஙைகளப் பறிமுெல் 
(Repealed)   தசய்ெல்) சட்டம் (நீகைப்பட்டது) 

Corruption, Drug Trafficking And Other  : ஊழல், மபாகெப்தபாருள் ைடத்ெல் 
Serious Crimes (Confiscation of Benefits)   ேறறும் இெர ைடும் குறைஙைள்  
Act    (ஆொயஙைகளப் பறிமுெல் தசய்ெல்)  
  சட்டம்

Countervailing and Anti-Dumping  : ஈடுதசய் வரிைள் ேறறும் தபாருள் 
Duties Act   குவிப்புககு எதிரான வரிைள் சட்டம்

Creche Establishments Act (Repealed)  : குழநகெைள் ைாப்பைச் சட்டம்   
  (நீகைப்பட்டது)

Criminal Law (Temporary Provisions) Act  : குறைவியல்  
  (ெறைாலிைச் சட்டப்பிரிவுைள்)  சட்டம்

Criminal Procedure Code  : குறைவியல் நகடமுகை விதித்   
  தொகுப்பு

Currency Act  : நாணயச் சட்டம்

Customs (Dumping and Subsidies) Act  : சுஙைத்துகைச் (குவித்ெல் ேறறும் 
(Repealed)   ோனியஙைள்) சட்டம் (நீகைப்பட்டது)

Customs Act  : சுஙைத்துகைச் சட்டம்

 

Dangerous Fireworks Act  : ஆபத்ொன வாணமவடிககைச்  
  சட்டம்

Debtors Act   : ைடனாளிைள் சட்டம்
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Decorations and Uniforms Act  : விருதுைள் ேறறும் சீருகடைள் சட்டம்

Defamation Act   : அவதூறுச் சட்டம்

Defence Science and Technology  : ெறைாப்பு அறிவியல் ேறறும் 
Agency Act   தொழில்நுட்ப முைகவச்சட்டம் 

Dental Registration Act  : பல்ேருத்துவப் பதிவுச் சட்டம்

Departmental Titles (Alteration) Act  : துகைசார் பெவிப் தபயர்ைள் (ோறைம்)  
  சட்டம்

Deposit Insurance Act  : கவப்புத்தொகைக ைாப்புறுதிச் சட்டம்

Destitute Persons Act  : திகைறை ேகைள் சட்டம்

Destruction of Disease-Bearing Insects  : மநாய் பரப்பும் பூச்சிைள் ஒழிப்புச் சட்டம் 
Act (Repealed)   (நீகைப்பட்டது)    

Development Fund Act  : வளர்ச்சி நிதிச் சட்டம்

Development Loan Act   : வளர்ச்சிக ைடன் சட்டம்

Developmental Investment Fund Act  : வளர்ச்சி சார்நெ முெலீட்டு நிதிச் சட்டம்

Diplomatic and Consular Officers  : தூெரை ேறறும் துகணத்தூெரை 
(Oaths and Fees) Act   அலுவைர்ைள் (பெவி   
  உறுதிதோழியும் ைட்டணமும்) சட்டம்

Diplomatic and Consular Relations Act   : தூெரை ேறறும் துகணத்தூெரை   
  உைவுைள் சட்டம்

Diplomatic Privileges (Commonwealth  : தூெரைச் சலுகைைள் (ைாேன்தவல்த்  
Countries and Republic of Ireland) Act    நாடுைள் ேறறும் அயர்ைாநதுக  
  குடியரசு) சட்டம்

Distress Act  : கைப்பறறுகைச் சட்டம்

District Cooling Act  : வட்டார குளிர்வசதிமுகைச் சட்டம்

Drug Trafficking (Confiscation of Benefits)  : மபாகெப்தபாருள் ைடத்ெல் 
Act (Repealed)   (ஆொயஙைகளப் பறிமுெல் தசய்ெல்)  
  சட்டம் ( நீகைப்பட்டது)



Economic Development Board Act  : தபாருளியல் வளர்ச்சிக ைழைச் சட்டம்

Economic Expansion Incentives  : தபாருளியல் விரிவாகை 
(Relief From Income Tax) Act   ஊககுவிப்புைள் (வருோன வரி   
  நிவாரணம்) சட்டம்

Education Act  : ைல்விச் சட்டம்

Education Endowment and Savings  : ைல்வி அைகைட்டகள ேறறும் மசமிப்புத் 
Schemes Act   திட்டஙைள் சட்டம்
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Education Service Incentive Payment Act  : ைல்விச் மசகவ ஊககுவிப்பு ஊதியத்  
  தொகைச் சட்டம்

Electric Lamp and Electric Appliances  : மின்விளககு ேறறும் மின் சாெனஙைள் 
Act  (Repealed)    சட்டம் (நீகைப்பட்டது)

Electrical Workers and Contractors  : மின்சாரத்துகை ஊழியர் ேறறும் 
Licensing Act    ஒப்பநெொரர்ைள் உரிேச் சட்டம்  

Electricity Act  : மின்சாரச் சட்டம்

Electronic Transactions Act  : மின் பரிவர்த்ெகனைள் சட்டம்

Emergency (Essential Powers) Act  : அவசரநிகைச் (அத்தியாவசிய   
  அதிைாரஙைள்) சட்டம்

Employment Act   : மவகைமுகைகேச் சட்டம்

Employment Agencies Act  : மவகைவாய்ப்பு முைகேைள் சட்டம்

Employment of Foreign Manpower Act  : தவளிநாட்டு ஊழியகர மவகைககு   
  அேர்த்துெல் சட்டம்

Endangered Species  : அருகிவரும் உயிரினஙைள் 
(Import and Export) Act   (இைககுேதி ஏறறுேதி) சட்டம் 

Energy Market Authority of Singapore Act  : சிஙைப்பூர் எரிதபாருள் சநகெ 
  ஆகணயச் சட்டம்

Enlistment Act  : பகட ஆள்மசர்ப்புச் சட்டம்

Entertainments Duty Act  : மைளிககை வரிச் சட்டம்

Environmental Protection and  : சுறறுச்சூழல் பாதுைாப்பு ேறறும் 
Management Act   மேைாண்கேச் சட்டம்  

Environmental Public Health Act  : சுறறுச்சூழல் தபாதுச் சுைாொரச்  
  சட்டம்

Estate Duty Act  : ேரணவரிச் சட்டம்

Evidence (Civil Proceedings In Other  : சான்று (அயல் அதிைார வரம்புககுட்பட்ட 
Jurisdictions) Act   உரிகேயியல் நடவடிககைைள்) சட்டம்

Evidence Act  : சான்றுச் சட்டம்

Exchange Control Act  : பரிவர்த்ெகனக ைட்டுப்பாட்டுச் சட்டம்

Exchanges (Demutualisation and  : பஙகுச் சநகெச் ( கூட்டுப் பஙகு 
Merger) Act   நிறுவனோை ோறுெல் ேறறும்   
  இகணப்பு) சட்டம்

Executive Condominium Housing  : எகசிகியூட்டிவ கூட்டுரிகே வீட்டுத்   
Scheme Act   திட்டச்சட்டம்

Explosive Substances Act  : தவடிதபாருள்ைள் சட்டம்
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Export of Plants (Control) Act  (Repealed)  : ொவரஙைள் ஏறறுேதிச் (ைட்டுப்பாடு)  
  சட்டம் (நீகைப்பட்டது)

External Loans Act  : தவளிநாட்டுக ைடன்ைள் சட்டம்

Extradition Act  : குறைவாளிகய அயல்நாட்டிடம்   
  ஒப்பகடத்ெல் சட்டம்



Factories Act  : தொழிறசாகைைள் சட்டம்

Feeding Stuffs Act  : தீவனப் தபாருள்ைள் சட்டம்

Fees Act   : ைட்டணஙைள் சட்டம்

Films Act  : திகரப்படஙைள் சட்டம்

Final Supply (FY1998) Act 1999  : இறுதி வழஙகீட்டுச் (நிதியாண்டு 1998)  
  சட்டம் 1999

Finance Companies Act  : நிதி நிறுவனஙைள் சட்டம்

Financial Advisers Act  : நிதி ஆமைாசைர்ைள் சட்டம்

Financial Procedure Act  : நிதி நகடமுகைச் சட்டம்

Fire Safety Act  : தீப் பாதுைாப்புச் சட்டம்

Fire Service Act  (Repealed)  : தீயகணப்புச் மசகவச் சட்டம்   
  (நீகைப்பட்டது)

Fisheries Act  : மீன்வளச் சட்டம்

Foreign Recruiting Act  : தவளிநாட்டவர் ஆள்மசர்ப்புச் சட்டம்

Foreshores Act  : ைடறைகரச் சட்டம்

Free Trade Zones Act  : ெகடயறை வர்த்ெை ேண்டைஙைள்   
  சட்டம்

Frustrated Contracts Act  : நிகைவுைாெ ஒப்பநெஙைள் சட்டம்

Futures Trading Act  : வருநிகை வணிைச் சட்டம்



Gas Act  : எரிவாயுச் சட்டம்

Geneva Conventions Act  : தஜனிவா உடன்படிககைைள் சட்டம்

Geographical Indications Act  : புவியியல் அறிகுறிைள் சட்டம்

Goods and Services Tax Act  : தபாருள், மசகவ வரிச் சட்டம்

Government Contracts Act  : அரசாஙை ஒப்பநெஙைள் சட்டம்

Government Hospitals Act  : அரசாஙை ேருத்துவேகனைள் சட்டம்
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Government Loans  : அரசாஙைக ைடன்ைள் (ோறைம் ேறறும் 
(Conversion and Miscellaneous   பைவகைப் பிரிவுைள்) சட்டம்   
Provisions) Act  (Repealed)   (நீகைப்பட்டது)

Government Proceedings Act  : அரசாஙை நடவடிககைைள் சட்டம்

Government Procurement Act   : அரசாஙைக தைாள்முெல் சட்டம்

Government Securities Act  : அரசாஙைக ைடன் பத்திரஙைள் சட்டம்

Guardianship of Infants Act  : சிசுக ைாப்பாளர் சட்டம்

 

Hazardous Waste (Control of Export,  : ஆபத்ொன ைழிவுப்தபாருள் (ஏறறுேதி 
Import and Transit) Act    இைககுேதி, இடோறறு) சட்டம்

Health Products Act 2007  : உடல் நை  உறபத்திப் தபாருள்ைள்   
  சட்டம்  2007

Health Promotion Board Act   : சுைாொர மேம்பாட்டு வாரியச் சட்டம்

Health Sciences Authority Act  : சுைாொர அறிவியல் ஆகணயச் சட்டம்

High Court (Admiralty Jurisdiction) Act  : உயர்நீதிேன்ைச் (ைடல்துகை அதிைார  
  வரம்பு) சட்டம்

Hijacking of Aircraft and Protection of  : விோனக ைடத்ெல் ெடுப்பு, விோனப் 
Aircraft and International Airports Act    பாதுைாப்பு, அகனத்துைை விோன   
  நிகையஙைள் சட்டம்

Hire-Purchase Act  : ெவகணமுகைக தைாள்முெல் சட்டம்

Holidays Act  : விடுமுகைைள் சட்டம்

Home Affairs Uniformed Services  : உள்துகை சீருகடச் 
Superannuation Act   மசகவைள் பணிஓய்வுச் சட்டம்

Homes for the Aged Act  : முதிமயார்  இல்ைஙைள் சட்டம்

Hotels Act  : ம�ாட்டல்ைள் சட்டம்

House To House and Street Collections    : வீடுைளிலும் வீதிைளிலும் வசூலித்ெல்  
Act  சட்டம்

Housing and Development Act  : வீடகேப்பு, வளர்ச்சிச் சட்டம் 
Housing Developers   வீடகேப்பு மேம்பாட்டாளர்ைள் 
(Control and Licensing) Act   (ைட்டுப்பாடு, உரிேம்) சட்டம்

HUDC Housing Estates Act  : எச்யுடிசி (வீடகேப்பு, நைர வளர்ச்சிக  
  ைழைம்) வீடகேப்புப் மபட்கடைள் ச ட்டம்

Human Cloning and other Prohibited  : ேனிெ நைைாகைம் ேறறும் பிை 
Practices Act   ெகடதசய்யப்பட்ட    
  நகடமுகைைள்  சட்டம்
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Human Organ Transplant Act  : ேனிெ உறுப்பு ோறறுச்  சட்டம்

Hydrogen Cyanide (Fumigation) Act  : க�ட்ரஜன் சயகனடு  
  (புகைமூட்டம்) சட்டம்

Immigration Act  : குடிநுகழவுச் சட்டம்

Income Tax  Act  : வருோன வரிச் சட்டம்

Indecent Advertisements Act  : ெரககுகைவான விளம்பரஙைள்  
  சட்டம்

Industrial Relations Act  : தொழில் உைவுைள் சட்டம்

Infectious Diseases Act  : தொறறு மநாய்ைள் சட்டம்

Info-Communications Development  : சிஙைப்பூர்த் ெைவல் தொடர்பு 
Authority of Singapore Act   மேம்பாட்டு ஆகணயச் சட்டம்

Inheritance (Family Provision) Act  : வாரிசுரிகேச் (குடும்பச் சட்டப்பிரிவு)  
  சட்டம்

Inland Revenue Authority of Singapore   : சிஙைப்பூர் உள்நாட்டு வருவாய்   
Act  ஆகணயச் சட்டம்

Innkeepers Act  : விடுதிப் தபாறுப்பாளர் சட்டம்

Inquiries Act  2007  : விசாரகணைள் சட்டம் 2007 

Institute of Education (Repeal) Act  1996  : ைல்விக ைழைம் (நீகைம்) சட்டம் 1996

Institute of Education Act (Repealed)  : ைல்விக ைழைச் சட்டம் (நீகைப்பட்டது)

Institute of Southeast Asian Studies Act  : தென்கிழகைாசிய ஆய்வுக ைழைச்   
  சட்டம்

Institute of Technical Education Act  : தொழில்நுட்பக ைல்விக ைழைச் சட்டம்

Insurance Act  : ைாப்புறுதிச் சட்டம்

Insurance Intermediaries Act  : ைாப்புறுதி இகடநிகையாளர்ைள்   
  சட்டம்

Intellectual Property Office of  : சிஙைப்பூர் ேதிநுட்பச் தசாத்து 
Singapore Act   அலுவைைச் சட்டம்

Internal Security Act  : உள்நாட்டுப் பாதுைாப்புச் சட்டம்

International Arbitration Act  : அகனத்துைை நடுவர் ேன்ைச் சட்டம்

International Development  : அகனத்துைை மேம்பாட்டுச் சஙைச் 
Association Act    சட்டம்    

International Enterprise Singapore  : சிஙைப்பூர் அகனத்துைைத் தொழில் 
Board Act   மேம்பாட்டு வாரியச் சட்டம்

International Finance Corporation Act  : அகனத்துைை நிதி நிறுவனச் சட்டம்
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International Organisations  : அகனத்துைை அகேப்புைள் 
(Immunities And Privileges) Act   (விைககுரிகேைளும் சலுகைைளும்)   
  சட்டம்

Internationally Protected  : அகனத்துைை அளவில் பாதுைாப்புப் 
Persons Act 2008   தபறைவர்ைள் சட்டம் 2008

Intestate Succession Act  : விருப்புறுதி இல்ைா வாரிசுரிகேச்   
  சட்டம்

Intoxicating Substances Act  : மபாகெயூட்டும் தபாருள்ைள் சட்டம்



Judges’ Remuneration Act  : நீதிபதிைளின் ஊதியச் சட்டம்

Judicial Committee Act (Repealed)  : நீதித்துகை குழுச் சட்டம் (நீகைப்பட்டது)

Judicial Proceedings (Regulation of : நீதித்துகை நகடமுகைைள் 
Reports) Act   (அறிககைைள் குறித்ெ விதிமுகைைள்)  
  சட்டம்

Jurong Town Corporation Act  : ஜூமராங நைராண்கேக ைழைச் சட்டம்



Kidnapping Act  : ஆள்ைடத்ெல் சட்டம்



Land Acquisition Act  : நிைப் பறறுோனச் சட்டம்

Land Improvement Act  : நிை மேம்பாட்டுச் சட்டம்

Land Officers Powers Act  : நிை அலுவைர்ைளின் அதிைாரஙைள்   
  சட்டம்

Land Revenue Collection Act   : நிை வருவாய் வசூல் சட்டம்

Land Surveyors Act  : நிை அளகவயாளர்ைள் சட்டம்

Land Titles (Strata) Act  : நிைப் பட்டாச் ( கூட்டுரிகே) சட்டம்

Land Titles Act  : நிைப் பட்டாச் சட்டம்

Land Transport Authority of Singapore Act  : சிஙைப்பூர் நிைப் மபாககுவரவு   
  ஆகணயச் சட்டம்

Landmarks Act (Repealed)  : அகடயாளச் சின்னஙைள் சட்டம்   
  (நீகைப்பட்டது)

Layout-Designs of Integrated Circuits Act  : ஒருஙகிகணநெ மின்சுறறு   
  வடிவகேப்புச் சட்டம்

Legal Aid and Advice Act  : சட்ட உெவி, ஆமைாசகனச் சட்டம்
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Legal Profession Act  : சட்டத் தொழில் சட்டம்

Legitimacy Act   : முகைேணப் பிைப்புச் சட்டம்

Lifelong Learning Endowment Fund Act   : வாழ்நாள் ைறைல் அைகைட்டகள நிதிச்  
  சட்டம்

Limitation Act  : ைாைவரம்புச்  சட்டம்

Limited Liability Partnerships Act  : வகரயறுகைப்பட்ட தபாறுப்புகடய 
  கூட்டுத்தொழில்ைள்  சட்டம்

Loans (International Banks) Act  : ைடன்ைள்  (அகனத்துைை  வஙகிைள்)  
  சட்டம்  

Local Forces (Relief of Financial Hardship) : உள்நாட்டுப் பகடைள் (நிதிச் சிரேஙைள் 
Act     நிவாரணம்) சட்டம்  

Local Government Integration Act  : உள்ளாட்சி ஒருஙகிகணப்புச் சட்டம் 
(Repealed)   (நீகைப்பட்டது) 

Local Treasury Bills Act  : உள்நாட்டுக ைருவூைப் பத்திரஙைள்   
  சட்டம்



Maintenance of Parents Act  : தபறமைார் பராேரிப்புச் சட்டம்

Maintenance of Religious Harmony Act  : சேய நல்லிணகைப் பராேரிப்புச் சட்டம்

Maintenance Orders  : ஜீவனாம்ச ஆகணைள்    
(Facilities for Enforcement) Act  (நகடமுகைப்படுத்துவெறைான  
  வசதிைள்) சட்டம்

Maintenance Orders  : ஜீவனாம்ச ஆகணைள்   
(Reciprocal Enforcement) Act  (பரஸ்பர அேைாகைம்) சட்டம்

Malaysia Revenue Vessels Act  : ேமைசிய வருவாய்த்துகைக  ைைஙைள்  
  சட்டம்  

Manufacture of Optical Discs Act  : ஒளிவட்டுகைள் உறபத்திச் சட்டம்

Maritime and Port Authority of  : சிஙைப்பூர்க ைடல்துகை 
Singapore Act   ேறறும் துகைமுை ஆகணயச் சட்டம்

Maritime Offences Act  : ைடல்துகைக குறைஙைள் சட்டம்

Martial Arts Instruction (Repeal) Act  2003  : ெறைாப்புக ைகைைள் பயிறறு   
  (நீகைம்) சட்டம் 2003

Martial Arts Instruction Act  : ெறைாப்புக ைகைைள் பயிறறு சட்டம் 

Mass Rapid Transit Corporation Act  : தபருவிகரவுப் மபாககுவரவுக ைழைச்  
(Repealed)   சட்டம் (நீகைப்பட்டது)
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Massage Establishments Act  : உடல்பிடிப்புத் தொழிைைஙைள் சட்டம்

Media Development Authority of  : சிஙைப்பூர்த் ெைவல் சாென மேம்பாட்டு 
Singapore Act   ஆகணயச் சட்டம்

Medical (Therapy, Education and : ேருத்துவச்  (சிகிச்கச, ைல்வி, 
Research) Act   ஆராய்ச்சி) சட்டம்

Medical and Elderly Care Endowment  : ேருத்துவம், முதிமயார் பராேரிப்பு   
Schemes Act   அைகைட்டகளத் திட்டஙைள் சட்டம் 

Medical Registration Act  : ேருத்துவப் பதிவுச் சட்டம்

Medicines (Advertisement and Sale) Act  : ேருநதுைள் (விளம்பரம் ேறறும்   
  விறபகன)  சட்டம்

Medicines Act  : ேருநதுைள் சட்டம்

Mental Disorders and Treatment Act  : ேனநைக மைாளாறுைள் ேறறும்   
  சிகிச்கசச் சட்டம்

Merchant Shipping (Civil Liability and  : வணிைக ைப்பல் மபாககுவரவுச்  
Compensation for Oil Pollution) Act   (எண்தணய் தூய்கேகமைட்டுகைான  
  உரிகேயியல் தபாறுப்புகடகேயும்  
  இழப்பீடும்)  சட்டம்

Merchant Shipping (Oil Pollution) Act  : வணிைக ைப்பல் மபாககுவரவுச் 
(Repealed)   (எண்தணய்த் தூய்கேகமைடு) சட்டம்  
  (நீகைப்பட்டது)

Merchant Shipping Act  : வணிைக ைப்பல் மபாககுவரவுச்  
  சட்டம்

Metrication Act  : தேட்ரிக அளவுமுகைச் சட்டம்

Military Manoeuvres Act  : இராணுவ நடவடிககைைள் சட்டம்

Minister for Finance (Incorporation) Act  : நிதி அகேச்சர்   (நிறுவன அகேப்பு)   
  சட்டம் 

Miscellaneous Offences (Public Order  : பைவகைப்பட்ட குறைஙைள்    
and Nuisance) Act  (தபாது ஒழுஙகும் தொல்கையும்)   
  சட்டம்

Misuse of Drugs Act  : மபாகெப் தபாருள் ஒழிப்புச் சட்டம்

Monetary Authority of Singapore Act  : சிஙைப்பூர் நிதி ஆகணயச் சட்டம்

Money-Changing and Remittance  : பணம் ோறறும் அனுப்பும் தொழில்ைள் 
Businesses Act   சட்டம்

Moneylenders Act   : (மைவாமெவி) ைடன் தைாடுப்மபார்   
  சட்டம்
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Motor Vehicles (Third-Party Risks and  : மோட்டார் வாைனஙைள் (மூன்ைாம் 
Compensation) Act   ெரப்பினர் இடர்ைளும் இழப்பீடும்)  
  சட்டம்

Multi-Level Marketing and Pyramid  : பன்னிகை விறபகன ேறறும் 
Selling (Prohibition) Act   மைாபுரமுகை விறபகனச் (ெகட) சட்டம்

Mutual Assistance in Criminal Matters Act  : குறைவியல் விவைாரஙைளில் பரஸ்பர  
  உெவிச் சட்டம்

Mutual Benefit Organisations Act  : பரஸ்பர நைன் அகேப்புைள் சட்டம்



Nanyang Polytechnic Act   : நன்யாங பைதுகைத் தொழில்நுட்பக   
  ைல்லூரிச் சட்டம்

Nanyang Technological University  : நன்யாங தொழில்நுட்பப் 
(Corporatisation) Act   பல்ைகைகைழைம் ( நிறுவனோகைல்)  
  சட்டம்

Nanyang Technological University Act  : நன்யாங தொழில்நுட்பப்    
  பல்ைகைகைழைச் சட்டம்

National Archives and Records Centre   : மெசிய ஆவணக ைாப்பைம்,  
Act (Repealed)   பதிமவடுைள் நிகையச் சட்டம்  
  (நீகைப்பட்டது)

National Arts Council Act  : மெசியக ைகைைள் ேன்ைச் சட்டம்

National Cadet Corps Act  : மெசிய ோணவர் பகடச் சட்டம்

National Council of Social Service Act  : மெசிய சமூை மசகவ ேன்ைச் சட்டம்

National Emblems (Control of Display)    : மெசியச் சின்னஙைள் (ைாட்சிககு  
Act  கவத்ெலுகைான ைட்டுப்பாடு) சட்டம்

National Environment Agency Act   : மெசியச் சுறறுப்புை முைகவச் சட்டம்

National Heritage Board Act  : மெசிய ேரபுகடகே வாரியச் சட்டம்

National Library Board Act   : மெசிய நூைை வாரியச் சட்டம்

National Maritime Board Act  (Repealed)  : மெசியக ைடல்துகை வாரியச் சட்டம்   
  (நீகைப்பட்டது)

National Parks Board Act   : மெசியப் பூஙைாகைள் வாரியச் சட்டம்

National Police Cadet Corps Act  : மெசிய ோணவர் ைாவல்பகடச் சட்டம்

National Productivity Board Act (Repealed)  : மெசிய உறபத்தித்திைன் ைழைச் சட்டம்  
  (நீகைப்பட்டது)

National Registration Act  : மெசிய பதிவுச் சட்டம்
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National Registry of Diseases Act 2007  : மெசிய மநாய்ைள் பதிவைச் சட்டம் 2007

National Research Fund Act   : மெசிய ஆய்வு நிதிச் சட்டம்

National Servicemen (Employment) Act   : மெசிய மசகவயாளர்ைள்    
  (மவகைவாய்ப்பு) சட்டம்

National Theatre Trust Act (Repealed)  : மெசிய அரஙை அைகைட்டகளச் சட்டம்  
  (நீகைப்பட்டது)

National University of Singapore  : சிஙைப்பூர் மெசியப் பல்ைகைகைழைச்   
(Corporatisation) Act   (நிறுவனோகைல்) சட்டம்

National University of Singapore Act  : சிஙைப்பூர் மெசியப் பல்ைகைகைழைச்  
  சட்டம்

Nature Reserves Act  (Repealed)  : இயறகைப் பாதுைாப்புப் பகுதிைள்   
  சட்டம் (நீகைப்பட்டது)

Newspaper and Printing Presses Act  : தசய்தித்ொள் ேறறும் அச்சைஙைள்   
  சட்டம்

Ngee Ann Polytechnic Act  : நீ ஆன் பைதுகைத் தொழில்நுட்பக   
  ைல்லூரிச் சட்டம்

Notaries Public Act  : சான்றுறுதி வழஙகும் வழககுகரஞர்  
  சட்டம்

Nurses and Midwives Act   : ொதியர், ேைப்மபறறுத் ொதியர் சட்டம்

Nursing Homes and Maternity Homes  : ொதிகே இல்ைஙைள் ேறறும்   
  ேைப்மபறறு இல்ைஙைள் பதிவுச் 
Registration Act (Repealed)   சட்டம் (நீகைப்பட்டது)



Oaths and Declarations Act  : சத்தியப் பிரோணம் ேறறும்   
  உறுதிதோழிச் சட்டம்

Oaths of Office and Allegiance Act  : பெவிப் பிரோணம் ேறறும் பறறுறுதிச்  
  சட்டம்

Official Secrets Act  : அலுவல்முகை இரைசியஙைள் சட்டம்

Optometrists and Opticians Act  2007  : ைண்பார்கவ பரிமசாெகனயாளர்ைள்  
  ேறறும் மூககுகைண்ணாடி    
  விறபகனயாளர்ைள் சட்டம்



Parking Places (Surcharge) Act   : வாைன நிறுத்துமிடஙைள்  
  (கூடுெல் ைட்டணம்) சட்டம்
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Parking Places Act  : வாைன நிறுத்துமிடஙைள் சட்டம்

Parks and Trees Act  : பூஙைாகைள் ேறறும் ேரஙைள் சட்டம்

Parliament (Privileges, Immunities and  : நாடாளுேன்ைம் (சிைப்புரிகேைள்,  
Powers) Act    விைககுரிகேைள்    
  ேறறும் அதிைாரஙைள்) சட்டம்

Parliamentary Elections (Temporary  : நாடாளுேன்ைத் மெர்ெல் (தவளிநாட்டு  
Suspension of Overseas Voting) Act  2001   வாகைளிப்பு ெறைாலிைோை   
  நிறுத்திகவகைப்படுெல்) சட்டம் 2001

Parliamentary Elections Act  : நாடாளுேன்ைத் மெர்ெல் சட்டம்

Parliamentary Pensions Act  : நாடாளுேன்ை ஓய்வூதியச் சட்டம்

Passports Act  : ைடவுச்சீட்டுச் சட்டம்

Patents Act  : ைாப்புரிகேச் சட்டம்

Pawnbrokers Act  : அடகுக ைகடைள் சட்டம்

Payment and Settlement Systems  : பணம் தசலுத்துெல், ைணககுத்தீர்வு  
(Finality and Netting) Act    முகை (அறுதி முடிவு ேறறும் மநர்   
  தசய்ெல்) சட்டம்

Payment Systems (Oversight) Act  : பணம் தசலுத்தும் முகைைள்   
  (ைவனககுகைவு) சட்டம்

Payroll Tax Act  : சம்பளப் பட்டியல் வரிச் சட்டம்

Penal Code  : குறைவியல் சட்டத் தொகுப்பு

Pension Fund Act  : ஓய்வூதிய நிதிச் சட்டம்

Pensions (Expatriate Officers) Act  : ஓய்வூதியச் (தவளிநாட்டு    
  அலுவைர்ைள்) சட்டம்

Pensions Act  : ஓய்வூதியச் சட்டம்

People’s Association Act  : ேகைள் ைழைச் சட்டம்

Personal Injuries  : ெனிநபர் ைாயஙைள் (அவசரநிகைச் 
(Emergency Provisions) Act   சட்டப் பிரிவுைள்)  சட்டம்

Petroleum Act  : தபட்மராலியச் சட்டம்

Pharmacists Registration Act  : ேருநொளுநர் பதிவுச் சட்டம்

Pineapple Industry Act  (Repealed)  : அன்னாசிப் பழத் தொழில் சட்டம்   
  (நீகைப்பட்டது) 

Planning (Cancellation of Permission) Act   : திட்டமிடல் (அனுேதிகய ரத்துச்   
  தசய்ெல்) சட்டம்

Planning Act  : திட்டமிடல் சட்டம்
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Plant Varieties Protection Act   : ொவர வகைைள் பாதுைாப்புச் சட்டம்

Poisons Act   : நச்சுப்தபாருள் சட்டம்

Police Force Act  : ைாவல்துகைச் (மபாலிஸ் பகட)  
  சட்டம்

Political Donations Act  : அரசியல் நன்தைாகடைள் சட்டம்

Port of Singapore Authority Act  (Repealed)  : சிஙைப்பூர் துகைமுை ஆகணயச்   
  சட்டம் (நீகைப்பட்டது)

Post Office Savings Bank of Singapore  : சிஙைப்பூர் அஞசைைச் மசமிப்பு வஙகி  
(Transfer of Undertakings and Dissolution)   (தபாறுப்புைகள ோறறிவிடுெலும்   
Act  ைகைப்பும்) சட்டம் 

Post Office Savings Bank of Singapore Act  : சிஙைப்பூர் அஞசைைச் மசமிப்பு வஙகிச்  
(Repealed)   சட்டம் (நீகைப்பட்டது)

Postal Services Act  : அஞசல் மசகவச் சட்டம்

Premiums on Leases Act  : குத்ெகைக ைட்டணஙைள்  சட்டம்

Preservation of Monuments Act  : நிகனவுச் சின்னஙைள் பாதுைாப்புச்   
  சட்டம் 

Preservation of The Peace Act  : அகேதிகயப் மபணுெல் சட்டம்

Presidential Elections Act  : அதிபர் மெர்ெல் சட்டம்

Prevention of Corruption Act  : ஊழல் ெடுப்புச் சட்டம்

Prevention of Crimes Act  : குறைத் ெடுப்புச் சட்டம்

Prevention of Pollution of The Sea Act  : ைடல் தூய்கேகமைட்டுத் ெடுப்புச்   
  சட்டம்

Price Control Act  : விகைக ைட்டுப்பாட்டுச் சட்டம்

Princess Elizabeth Fund (Repeal) Act  1998  : எலிசதபத் இளவரசியார் நிதிச்   
  (நீகைம்) சட்டம் 1998

Princess Elizabeth Fund Act (Repealed)  : எலிசதபத் இளவரசியார் நிதிச் சட்டம்  
  (நீகைப்பட்டது)

Printers and Publishers Act (Repealed)  : அச்சைஙைள் ேறறும் பதிப்பைஙைள்   
  சட்டம் (நீகைப்பட்டது)

Prisons Act  : சிகைச்சாகைைள் சட்டம்

Private Hospitals and Medical Clinics Act   : ெனியார் ேருத்துவேகனைள் ேறறும்  
  ேருநெைஙைள் சட்டம்

Private Investigation and Security  : ெனியார் புைன்விசாரகண ேறறும் 
Agencies Act    பாதுைாப்பு முைகவைள் சட்டம்

Private Lotteries Act  : ெனியார் குலுகைல் சீட்டுைள் சட்டம்
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Private Security Industry Act 2007  : ெனியார் பாதுைாப்புத் தொழில்  
  சட்டம் 2007

Probate and Administration Act   : விருப்புறுதிச் சான்று ேறறும் நிர்வாைச்  
  சட்டம்

Probation of Offenders Act  : குறைவாளிைளுகைான நன்னடத்கெக 
  ைாைச் சட்டம்

Professional Engineers Act  : தொழில்முகைப் தபாறியியைாளர்ைள்  
  சட்டம்

Property Tax (Surcharge) (Abolition)  : தசாத்து வரிச் (கூடுெல் ைட்டணம்)  
Act  2007   (ரத்து) சட்டம் 2007

Property Tax (Surcharge) Act  : தசாத்து வரிச் (கூடுெல் ைட்டணம்)   
  சட்டம்

Property Tax Act   : தசாத்து வரிச் சட்டம்

Protected Areas and Protected Places Act  : பாதுைாகைப்பட்ட பகுதிைள் ேறறும்   
  பாதுைாகைப்பட்ட இடஙைள் சட்டம்

Public Entertainments and Meetings Act  : தபாதுக மைளிககைைள் ேறறும்   
  கூட்டஙைள் சட்டம்

Public Order (Preservation) Act  : தபாது ஒழுஙகு (மபணுெல்) சட்டம்

Public Service (Monthly Variable  : அரசாஙைச் மசகவச் (ோொநதிர 
Component and Non-Pensionable   ோறுவிகிெ அம்சம் ேறறும் 
Annual Allowance) Act   ஓய்வூதியம்சாரா ஆண்டுப்   
  படித்தொகை) சட்டம்

Public Service (Variation of 1984 Annual  : அரசாஙைச் மசகவச் (1984ன்   
Wage Increases) Act  1987   ஆண்டுச் சம்பள உயர்வுைகள   
  ோறறுெல்) சட்டம்  1987

Public Service Commission and Legal  : அரசாஙைச் மசகவ ஆகணய ேறறும் 
Service Commission Act   சட்டச் மசகவ ஆகணயச் சட்டம்

Public Transport Council Act  : தபாதுப் மபாககுவரவு ேன்ைச் சட்டம்

Public Trustee Act  : தபாதுச் தசாத்துகைாவைர் சட்டம்

Public Utilities Act  : தபாதுப் பயனீட்டுச் சட்டம்



Radiation Protection Act  : ைதிர் இயகைப் பாதுைாப்புச் சட்டம்

Railways Act   : ரயில்மவச் சட்டம்

Rapid Transit Systems Act  : துரிெப் மபாககுவரவு அகேப்புைள்   
  சட்டம்
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Reciprocal Enforcement of Common  : ைாேன்தவல்த் நாட்டுச் 
Wealth Judgments Act   சட்டத் தீர்ப்புைகளப் பரஸ்பரம்   
  தசயல்படுத்தும் சட்டம்

Reciprocal Enforcement of Foreign  : தவளிநாட்டுச் சட்டத்தீர்ப்புைகளப் 
Judgments Act   பரஸ்பரம் தசயல்படுத்தும் சட்டம்

Redundancy Payments Fund Act  : ஆட்குகைப்புச் சம்பள நிதிச் சட்டம் 
(Repealed)    (நீகைப்பட்டது)

Registered Designs Act  : பதிவு தசய்யப்பட்ட வடிவகேப்புைள்   
  சட்டம்

Registration of Births And Deaths Act  : பிைப்பு, இைப்பு பதிவுச் சட்டம்

Registration of Criminals Act  : குறைவாளிைள் பதிவுச் சட்டம்

Registration of Deeds Act  : ஆவணஙைள் பதிவுச் சட்டம்

Registration of United Kingdom  : பிரிட்டிஷ் ைாப்புரிகேப் பதிவுச் சட்டம் 
Patents Act  (Repealed)   (நீகைப்பட்டது)

Regulation of Employment Act  (Repealed)  : மவகை ஒழுஙகுமுகைச் சட்டம்   
  (நீகைப்பட்டது)

Regulation of Imports and Exports Act  : இைககுேதி, ஏறறுேதி ஒழுஙகுமுகைச்  
  சட்டம்

Republic Polytechnic Act  : ரிப்பப்ளிக பைதுகைத்    
  தொழிறைல்லூரிச் சட்டம்

Requisition of Resources Act  : வளஙைகளக மைாருவெறைான  
  சட்டம்

Residential Property Act   : குடியிருப்புச் தசாத்துச் சட்டம்

Retirement Age Act  : மவகைஓய்வு வயதுச் சட்டம்

Revised Edition of The Laws Act  : சட்டஙைள் திருத்ெப் பதிப்புச் சட்டம்

Road Traffic Act  : சாகைப் மபாககுவரவுச் சட்டம்

Road Vehicles (Special Powers) Act  : சாகை வாைனஙைள் (சிைப்பு   
  அதிைாரஙைள்) சட்டம்

Rubber Association of Singapore  : சிஙைப்பூர் ரப்பர் சஙைச் (அகேப்பு) 
(Incorporation) Act  (Repealed)   சட்டம் (நீகைப்பட்டது)

Rubber Dealers Act  (Repealed)  : ரப்பர் வியாபாரிைள் சட்டம்    
  (நீகைப்பட்டது)

Rubber Industry Act  : ரப்பர்த் தொழில் சட்டம்





182  ச�ொல்வளக் கையேடு

 Sale of Commercial Properties Act  : வர்த்ெைச் தசாத்துகைள் விறபகனச்  
  சட்டம்

Sale of Drugs Act  : ேருநதுப் தபாருள்ைள் விறபகனச்   
  சட்டம்

Sale of Food Act  : உணவு விறபகனச் சட்டம்

Sale of Goods (United Nations  : தபாருள்ைள் விறபகனச் (ஐககிய 
Convention) Act   நாடுைள் உடன்படிககை) சட்டம்

Sand and Granite Quarries Act  : ேணல், ைருஙைல் சுரஙைஙைள் சட்டம்

School Boards (Incorporation) Act  : பள்ளி நிர்வாைக குழுகைள் (அகேப்பு)  
  சட்டம்

School Crossing Patrols Act  : பள்ளி சாகைகைடப்புப் ைண்ைாணிப்புச்  
  சட்டம் 

Science Centre Act  : அறிவியல் நிகையச் சட்டம்

Science Council of Singapore Act  : சிஙைப்பூர் அறிவியல் ேன்ைச் சட்டம்   
(Repealed)   (நீகைப்பட்டது)

Secondhand Goods Dealers Act  : பகழயதபாருள்ைள் வியாபாரிைள்   
  சட்டம்

Securities and Futures Act  : நிதிப் பத்திரஙைள் ேறறும் வருநிகை   
  வணிைச் சட்டம்

Securities Industry Act  (Repealed)  : நிதிப் பத்திரஙைள் தொழில் சட்டம்   
  (நீகைப்பட்டது)

Sedition Act  : மெசவிமராெச் தசயல் சட்டம்

Sentosa Development Corporation Act   : தசநமொசாத்தீவு மேம்பாட்டு நிறுவனச்  
  சட்டம்

Service Lands Act  : மசகவ நிைஙைள் சட்டம்

Settled Estates Act  : தீர்கைப்பட்ட தசாத்துகைள் சட்டம்

Sewerage and Drainage Act  : சாகைகட, வடிைால் சட்டம்

Silver Jubilee Fund (Singapore)  : தவள்ளிவிழா நிதிச் (சிஙைப்பூர்) 
(Repeal) Act  2000   ( நீகைம்) சட்டம் 2000

Silver Jubilee Fund (Singapore) Act  : தவள்ளிவிழா நிதிச் (சிஙைப்பூர்) சட்டம்   
(Repealed)   (நீகைப்பட்டது)

Singapore Academy of Law Act   : சிஙைப்பூர் சட்டகைழைச் சட்டம்

Singapore Armed Forces Act   : சிஙைப்பூர் ஆயுெப் பகடச் சட்டம்

Singapore Arms and Flag and National  : சிஙைப்பூர் சின்னஙைள், தைாடி, மெசிய 
Anthem Act   கீெம் சட்டம்
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Singapore Business Federation Act  : சிஙைப்பூர்த் தொழில் கூட்டகேப்புச்   
  சட்டம்

Singapore Corporation of Rehabilitative  : சிஙைப்பூர் ேறுவாழ்வு தொழில் 
Enterprises Act   நிறுவனஙைள் சட்டம்

Singapore Council of Social Service Act  : சிஙைப்பூர் சமூைச் மசகவ ேன்ைச் 
(Repealed)   சட்டம் (நீகைப்பட்டது)

Singapore Examinations and  : சிஙைப்பூர் மெர்வு ேறறும்  ேதிப்பீட்டுக  
Assessment Board Act   ைழைச் சட்டம்

Singapore Family Planning and  : சிஙைப்பூர் குடும்பக ைட்டுப்பாடு ேறறும்  
Population Board (Repeal) Act   ேகைள்தொகைக ைழைச்    
  (நீகைம்) சட்டம்

Singapore Institute of Standards and  : சிஙைப்பூர் ெரநிர்ணய ேறறும் தொழில் 
Industrial Research Act (Repealed)   ஆய்வுக ைழைச் சட்டம் (நீகைப்பட்டது)

Singapore Labour Foundation Act  : சிஙைப்பூர் தொழிைாளர் அைநிறுவனச்  
  சட்டம்

Singapore Land Authority Act   : சிஙைப்பூர் நிை ஆகணயச் சட்டம்

Singapore Management University Act  : சிஙைப்பூர் நிர்வாைப் பல்ைகைகைழைச்  
  சட்டம்

Singapore Polytechnic Act  : சிஙைப்பூர் பைதுகைத் தொழிற   
  ைல்லூரிச் சட்டம்

Singapore Red Cross Society Act  : சிஙைப்பூர் தசஞசிலுகவச் சஙைச்   
  சட்டம்

Singapore Sports Council Act  : சிஙைப்பூர் விகளயாட்டு ேன்ைச் சட்டம்

Singapore Totalisator Board Act   : சிஙைப்பூர் பநெயப்பிடிப்பு வாரியச்   
  சட்டம்

Singapore Tourism (Cess Collection) Act  : சிஙைப்பூர் பயணத்துகைச் (மேல்வரி   
  வசூலிப்பு) சட்டம்

Singapore Tourism Board Act  : சிஙைப்பூர் பயணத்துகை வாரியச்   
  சட்டம்

Singapore Workforce Development  : சிஙைப்பூர் ஊழியர் அணி மேம்பாட்டு  
Agency Act    அகேப்புச் சட்டம்

Skills Development Levy Act  : திைன்ைள் மேம்பாட்டு வரிச் சட்டம்

Slaughter-Houses and Meat Processing   : ைால்நகட அறுப்புகதைாட்டகைைள் 
Factories Act   ேறறும் இகைச்சி பெனீட்டுத்   
  தொழிறசாகைைள்  சட்டம்

Small Claims Tribunals Act  : சிறு மைாரிககை நடுவர்ேன்ைச் சட்டம்
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Smoking (Control of Advertisements and  : புகைத்ெல் (விளம்பரம், புகையிகை 
Sale of Tobacco) Act   விறபகனக ைட்டுப்பாடு) சட்டம்

Smoking (Prohibition In Certain Places) Act  : புகைத்ெல் (குறிப்பிட்ட இடஙைளில் 
  ெகட) சட்டம்

Societies Act  : சஙைஙைள் சட்டம்

Spam Control Act  : குப்கப மின்னஞசல் ைட்டுப்பாட்டுச்   
  சட்டம்

Stamp Duties Act  : முத்திகர வரிச் சட்டம்

Standards, Productivity and Innovation  : ெரஙைள், உறபத்தித்திைன், புத்ொகை 
Board Act   வாரியச் சட்டம்

State Immunity Act  : அரசு விைகைளிப்புச் சட்டம்

State Lands Act  : அரசு நிைச் சட்டம்

State Lands Encroachments Act   : அரசு நிை அத்துமீைல்ைள் சட்டம்

States of Malaya Customs Duties  : ேைாயா ோநிைஙைள் சுஙை வரி 
Collection Act   வசூலிப்புச் சட்டம்  

Statistics Act  : புள்ளிவிவரச் சட்டம்

Statute Law Revision Act  1986  : இயறறு சட்டத் திருத்ெச் சட்டம்

Statutory Boards (Taxable Services) Act  : ஆகணதபறை ைழைஙைள்    
  (வரிவிதிப்புககு உட்பட்ட மசகவைள்)  
  சட்டம்

Statutory Bodies and Government  : ஆகணதபறை அகேப்புைளும் அரசு 
Companies (Protection of Secrecy) Act   நிறுவனஙைளும் (இரைசியத்ென்கே  
  பாதுைாப்பு) சட்டம்

Statutory Corporations (Capital  : ஆகணதபறை நிறுவனஙைள் 
Contribution) Act  2002   (மூைெனப் பஙைளிப்பு) சட்டம் 2002

Statutory Corporations (Contributions to  : ஆகணதபறை நிறுவனஙைள் 
Consolidated Fund) Act   (ஒருஙகிகணகைப்பட்ட நிதிககுப்   
  பஙைளிப்பு) சட்டம்

Statutory Declarations Act  : சத்தியப் பிரோணஙைள் சட்டம்

Strategic Goods (Control) Act  : மபார்த்திைஞசார்நெ தபாருட்ைள்   
  (ைட்டுப்பாடு) சட்டம் 

Street Works Act  : சாகைப் பணிைள் சட்டம்

Subordinate Courts Act  : கீழ்நீதிேன்ைஙைள் சட்டம்

Supplementary Supply Act  : துகண வழஙகீட்டுச் சட்டம்

Supply Act  : வழஙகீட்டுச் சட்டம் 
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Supreme Court of Judicature Act  : நீதி நிர்வாைத்தின் உச்ச நீதிேன்ைச்   
  சட்டம்



Telecommunications Act  : தொகைத்தொடர்புைள் சட்டம்

Temasek Polytechnic Act  : தெோதசக பைதுகைத் தொழில்   
  ைல்லூரிச் சட்டம்

Termination of Pregnancy Act  : ைருக ைகைப்புச் சட்டம்

Terrorism (Suppression of Bombings)  : பயஙைரவாெச் (குண்டுதவடிப்புைகள 
Act 2007   ஒடுககுெல்) சட்டம் 2007

Terrorism (Suppression of Financing) Act  : பயஙைரவாெச் (நிதி வழஙகுெகை   
  ஒடுககுெல்) சட்டம்

Timber Industry (Repeal) Act 2001  : தவட்டுேரத் தொழில் (நீகைம்)   
  சட்டம் 2001 

Tin and Tin-Ore (Disclosure of Smelters'  : ெைரம், ெைரத்ொது (உருகைாகைைளின் 
Stocks) Act   கையிருப்புத் ெைவகை தவளியிடுெல்)  
  சட்டம் 

Tokyo Convention Act  : மொககிமயா உடன்படிககைச் சட்டம்

Tourist Promotion (Cess Collection) Act  : பயணத்துகை மேம்பாட்டுச் (மேல்வரி  
  வசூலிப்பு) சட்டம்

Tourist Promotion Board Act  : பயணத்துகை மேம்பாட்டு வாரியச்   
  சட்டம்

Town Councils Act  : நைர ேன்ைச் சட்டம்

Trade Disputes Act  : வர்த்ெைத் ெைராறுைள் சட்டம்

Trade Marks Act   : வர்த்ெைக குறியீடுைள் சட்டம்

Trade Unions Act  : தொழிறசஙைஙைள் சட்டம்

Traditional Chinese Medicine  : பாரம்பரியச் சீன ேருத்துவத் தொழிைர்  
Practitioners Act   சட்டம்

Travel Agents Act  : பயண முைவர்ைள் சட்டம்

Treasury Deposit Receipts Act  : ைருவூை கவப்பு இரசீதுைள் சட்டம்

Trust Companies Act  : தபாறுப்பாட்சி நிறுவனஙைள் சட்டம்

Trustees Act  : அைஙைாவைர்ைள் சட்டம்



Undesirable Publications Act  : விரும்பத்ெைாெ தவளியீடுைள் சட்டம்
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United Kingdom Designs (Protection)  : பிரிட்டிஷ் வடிவகேப்புைள் (பாதுைாப்பு)  
Act  (Repealed)   சட்டம் (நீகைப்பட்டது)

United Nations Act  : ஐககியநாட்டு நிறுவனச் சட்டம்

Urban Redevelopment Authority Act  : நைர ேறுமேம்பாட்டு ஆகணயச் சட்டம்



Vandalism Act  : நாசமவகைச் சட்டம்

Victoria Theatre Act  : விகமடாரியா அரஙகுச் சட்டம்

Vigilante Corps Act  : விழிப்புப் பகடச் சட்டம்

Visiting Forces Act  : வருகையளிககும் பகடைள் சட்டம்

Vocational and Industrial Training  : வாழ்ககைத்தொழில் ேறறும் தொழில்  
Board Act (Repealed)   பயிறசிக ைழைச் சட்டம் (நீகைப்பட்டது)

Voluntary Conveyances Act  (Repealed)  : ென்னிச்கசயான தசாத்துரிகே   
  ோறறுச்  சட்டம் (நீகைப்பட்டது)

Voluntary Sterilization Act   : ென்னிச்கசயான ைருத்ெகடச் சட்டம்



Water Pollution Control and Drainage  : நீர் தூய்கேகமைட்டுக ைட்டுப்பாடு 
Act  (Repealed)   ேறறும் வடிைால் சட்டம் (நீகைப்பட்டது)

Weights and Measures Act  : எகடைளும் அளவுைளும் சட்டம்

Wholesome Meat and Fish Act  : ஆமராககியோன  இகைச்சி, மீன்   
  சட்டம்

Widows’ and Orphans’ Pension Act  : விெகவைள்  ேறறும்     
  அனாகெைளுகைான ஓய்வூதியச் சட்டம்

Wild Animals and Birds Act  : வன விைஙகுைள், பைகவைள் சட்டம்

Wills Act  : உயில்ைள் சட்டம்

Women’s Charter  : ோெர் சாசனம்

Work Injury Compensation Act   : பணிகைாைக ைாய இழப்பீட்டுச் சட்டம்

Workplace Safety and Health Act  : மவகையிடப் பாதுைாப்பு  ேறறும்  
  சுைாொரச் சட்டம்
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