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அணிைர

ந அறாட வா வி வானிைலயி மகதான ப நா அைனவ அறிதேத.
வானிைலயி கியவைத உண, வ !வ" ெபதைக, திறளி வா சிற"&
எற ஓ அதிகாரைத இய+றி, ளா.
இ- நம ெதாைலகா.சி ம+- தினசாி/ ெச0திகளி
வானிைல சாத
கைல/ெசா+கைள ைகயா வதி சில ர1பா2க காண"ப2கி றன. உதாரணமாக, &ய
சின எற ெசா வானிைல அறிவிய அகராதியிேலேய கிைடயா. இ, இத/ ெசா
மின3 ம+- அ/4 ஊடககளி பயப2த"ப2கிற. சில சமயகளி இேத ெசா
கா+ற6த தா 7 நிைல ம+- கா+ற6த தா 7" பதிைய றிக7 தவறாக"
பயப2த"ப2கிற.
இத ர1பா2கைள நீ ெபா.2, இதிய வானிைல சகதி ெசைன கிைள
(Chennai Chapter of India Meteorologcal Society) ஒ 6ைவ அைம, வானிைல ெதாட& ள
கைல/ ெசா அகராதிைய தயாாிக :7 ெச0த. கடத ஓரா1: இ6வான
வானிைல அறிவிய;
ைகயாள"ப2 கிய ஆகில/ ெசா+க! உாிய தமி /
ெசா+கைள க1டறி = வ:வி ெதா ள. இ= எ ேலா உகததாக
எளிய தமிழி ெதாக"ப.2 ள. தமிழி வானிைல ெதாட&ைடய க.2ைர, ஆ07ைர
ம+- ெச0தி ெவளியி2பவக! இ= ெபாி பயப2 எ- ககிேற.
இ=
உவாவதி
ெபபணி ஆ+றிய தி. எ?.இராகவ,
:.எ.பால4"பிரமணிய,
தி.வி.ேக.ராம,
ைனவ
ஆ.4ேர@
தி.எ?.ஆ.இரமண ஆகிேயா எ நறி உாிதாக.

ைனவ
ம+-

= வ:வி ெகா12 வவதி பணி ஆ+றிய ைனவ பி.வி.ெரவிமா ம+-
தி.மா.ேவ.க அவக! எ நறிைய ெதாிவி ெகா கிேற.
இ=ைல உக!" பாிைர"பதி மிக மகி /சி அைடகிேற.
ெசைன
மா/ 2006

எ. சிறீதர
தைலவ
இதிய வானிைல/ சக,
ெசைன கிைள

அசிட தயாாி : கா தளக, 68 அணாசாைல, ெசைன 600002

A
A few
Abnormal
Abnormal rains
Above normal
Acid rain
Across
Active (monsoon)
Active
Adiabatic Process
Adjoining
Advance (of monsoon etc.)
Advance
Advection fog
Advection
Aerial/Antena
Aerosols
Affecting
Afternoon
Again
Agricultural advisory
Agricultural Officers
Agro meteorology
Ahead
Air
Air, continental
Air dry
Air equatorial
Air maritime
Air moist
Air pollution
Air tropical
Airmass
Airport
Alert
Aloft
Along and off (coast)
Along
Altimeter
Altitude
Amount
Amplitude
Analysis
Analysis Centre
Analysis, weather
Anemogram
Anemograph
Anemometer
Aneroid barometer
Angular Velocity

ஒ சில
இய & அதிகமான
இய & அதிகமான மைழ
இய & அதிகமான
அமில மைழ
-ேக
வAவான பவ கா+வAவான
ெவ"ப" பாிமா+றமி லா நிக 7
சாத, அ2த
பவ கா+றி ேன+ற
ேன+ற / ேனறி/ ெச Aத / ேன-த
பகவா.2" பாிமா+றதினா ஏ+ப2 D2பனி
பகவா.2" பாிமா+ற
ஏாிய / ஆெடனா
கா+றி மித E1க க
பாதிகிற
பி+பக
மீ12
ேவளா1 பாிைர
ேவளா1 அAவலக
ேவளா1 வானிைல இய
ேன
(சலனம+ற) கா+நில கா+வற1ட கா+Fமதிய ேரைக கா+கட+ கா+ஈர கா+கா+- மா4ப2த
ெவ"ப ம1டல கா+வளி தி1ம / ஏமா?
விமான நிைலய
விழி"பறிைக
ேமேல
(கட+கைர) ெந2கிA அத+ அ"பாA
ெந2க
உயரமானி
(கட ம.டதி;) உயர
அள7
H/4
ப"பா07
ப"பா07 ைமய
வானிைல" ப"பா07
கா+- திைசேவக" பதி7 தா
கா+- திைசேவக" பதி7 மானி
கா+- ேவகமானி
திரவம+ற கா+ற6தமானி
ேகாண ேநவிைர7

Annual range of temperature
ஆ12 ெவ"பநிைல H/4
Anti-clockwise
இடI4ழி
Anti-cyclone
வலI4ழ+சி
Anti-cyclone, sub tropical
ைண ெவப ம டல வல ழசி
Apparently
ேமேலா.டமாக
Appeared
காண"ப.ட
Appreciably
உணப:யான
Appreciably, (colder, warmer, etc.) உணப:யான (ளி/ெவ"ப)
Arabian sea
அரபிகட
Arid climate
வற1ட காலநிைல
Aridity
ஈரம+ற தைம / வற.சி தைம
Around
4+றி, ள
Associated
ெதாட&ைடய/ சா&ைடய / சாத
Associated (with a storm or monsoon) &ய / பவ கா+-ட ெதாட&ைடய
Astronomy
வான இய
At a few places (scattered)
ஒ சில இடகளி
At many places
ச+ேற பரவலாக
(fairly widespread)
At most places (widespread)
பரவலாக
At one or two places (isolated)
ஓாி இடகளி
At times
அKவ"ேபா
Atmosphere
வளிம1டல / கா+- ம1டல
Atmosphere, free
தனிய பான வளிம1டல / கா+- ம1டல
Atmosphere, standard
நிைல"ப2திய வளிம1டல / கா+- ம1டல
Atmospheric electricity
வளிம1டல மிசார
Atmospheric green house effect ப4: விைள7 / கிாீ ஹ7? விைள7
Atmospheric models
வளிம1டல" ப:வக / மாட க
Atmospheric pressure
கா+ற6த
Automatic Weather Station
தானியகி வானிைல நிைலய
Average
சராசாி
Aviation
விமான" ேபாவர / வாவழி" ேபாவர
Away (moving)
விலத
Axis
அ/4
(of the monsoon trough)
(பவ கா+- தாழியி / பவ கா+- அக:)
Azimuth
கிைடம.ட ேகாண

B
Barogram
Barograph
Barometer
Base of cloud
Basin
Bathymetry
Bay of Bengal,
Bay of Bengal, central
Bay of Bengal, east central
Bay of Bengal, head
Bay of Bengal, northeast
Bay of Bengal, northwest
Bay of Bengal, south
Bay of Bengal, southeast

கா+ற6த" பதி7 தா
கா+ற6த" பதி7 மானி
கா+ற6த மானி
ேமகதி கீ ம.ட
ப2ைக
கட+கைர அைம"&
வகாள விாிடா
மதிய வகாள விாிடா
கிழ மதிய வகாள விாிடா
வகாள விாிடாவி தைல"பதி
வடகிழ வகாள விாிடா
ேம+ வகாள விாிடா
ெத வகாள விாிடா
ெதகிழ வகாள விாிடா

Bay of Bengal, southwest
Bay of Bengal, west central
Beaufort scale
Below normal
Belt (rainfall...)
Branch (of the monsoon)
Break in monsoon
Break up of depression
Breeze
Broadcast
Broken
Bulletin Special

ெதேம+ வகாள விாிடா
ேம+ மதிய வகாள விாிடா
ேபாஃேபாாி அள7 எ1 (கா+றி ேவகைத கணிக)
இய & ைறவான
மைழ" பதி
பவ கா+றி பிாி7
பவ கா+- தைடப2த
கா+ற6த தா 7 ம1டலதி சிைத7 / றி7
ெம கா+ஒ;பர"&
சிைதத / சிதறிய
சிற"& அறிைக

C
Catchment area
Ceiling (cloud)
Central parts of the country
Central region
Central
Centre
Centred
Chance
Changed a little
Chaos
Chart
Chief
Clear
Clear, (skies)
Climate
Climate, agricultural
Climate, artificial
Climate, extra tropical
Climate, macro
Climate, monsoon
Climate, mountain
Climate, Atlas
Climate
Climate, change
Climate, region
Climatology
Clockwise
Cloud amount
Cloud Atlas
Cloud burst
Cloud seeding
Cloud type
Cloud, classification
Clouded
Clouded generally
Clouded or partly
Cloudiness
Clouds

நீ"பி:"&" பதி
ேமகதி கீ ம.ட
நா.: மதிய பதி
ந2"பதி / ைமய"பதி
மதிய / ைமய
ைமய
ைமய ெகா12 ள
வா0"&
சிறிதள7 மா+ற
ழ"ப
வைரபட
தைம / கிய
ெதளிவான
ெதளிவான வான
காலநிைல
ேவளா1 காலநிைல
ெசய+ைக காலநிைல
மிதெவ"ப ம1டல காலநிைல
பரத காலநிைல
பவ கா+- காலநிைல
மைல"பதி காலநிைல
காலநிைல வைரபட ெதா"&
காலநிைல சாத
காலநிைல மா+ற
காலநிைல ம1டல
காலநிைல இய
வலI4ழி
ேமக அள7
ேமக வைரபட ெதா"&
திN ெபமைழ
ேமக விைத"&
ேமக வைக
ேமக வைக"பா2
ேமகD.டமான
ெபமள7 ேமகD.டமான
ஓரள7 ேமகD.டமான
ேமக நிைறத
ேமகக / கி க

Clouds, high
Clouds, low
Clouds, medium
Clouds, overcast with
Clouds, thunder
Clouds, traces of
Cloudy
Cloudy day
Cloudy weather
Coast
Coastal area
Coastal bulletin
Coastal district
Cold days
Cold spell
Cold wave conditions
Cold wave
Cold wave, moderate
Cold wave, severe
Cold wind
Cold
Commission
Communication
Community Project Officials
Comorin area
Compass
Component(radial, tangential)
Compression
Computer
Concentrate
Concentrated into a depression
Conditions
Conditions, dry
Conditions, favourable
Conditions, unfavourable
Conditions, unsettled
Conditions, wet
Configuration (coastal)
Continue
Continuous
Convergence
Core
Coriolis force
Corona
Correction
Crest of a wave
Cross
Crossed coast
Current Weather
Observatory
Current

உயம.ட ேமகக
கீ ம.ட ேமகக
இைடம.ட ேமகக
ேமகD.ட நிைறத
இ: ேமகக
சிறிதள7 ேமகக
ேமக நிைறத
ேமகD.ட ள நா
ேமக நிைறத வானிைல
கட+கைர
கட+கைர" பதி
கடேலார" பதிகான அறிைக
கடேலார மாவ.ட
ளித நா
ெதாட/சியான ளி
ளி அைல/ Oழ
ளி அைல
மிதமான ளி அைல
க2 ளி அைல
ளி கா+ளி / ளித
ஆைண6 / ஆைணய
தகவ பாிமா+ற
சDக நலதி.ட அAவலக
மாி ைன"பதி
திைசகா.:
ஆர உ& / ெதா2ேகா.2 உ&
4கி அ6த
கணினி
வA"ெப-த
கா+ற6த தா 7 ம1டலமாக வA"ெப-த
நிைலக / Oழ க / O நிைல
வற1ட O நிைல
சாதகமான O நிைல
பாதகமான O நிைல
நிைலய+ற Oழ
ஈரமான O நிைல
கட+கைர வ:வைம"&
ெதாட / ெதாடகிற
ெதாடத
வித
ைமய"பதி
ெகாாியா;? விை◌
ஒளி வ.ட
தித
அைலயி க2
கடத / கட ெச Aத
கட+கைரைய கடத
வானிைல ேநா ைமய /
ேநாகக
அறாட / த+ேபாைதய / ஓ.ட

Cyclo genesis
Cyclolysis
Cyclone
Cyclone alert
Cyclone climatology
Cyclone shelter
Cyclone Warning
Dissemination System
Cyclonic circulation
Cyclonic disturbance
Cyclonic rotation
Cyclonic Storm
Cyclonic storm of
moderate intensity
Cyclonic storm of
severe intensity
Cyclonic storm of
small extent

&ய உவாத / உவாக
4ழ+சி ைற7 / ைறத
&ய
&ய விழி"பறிைக
&ய ப+றிய காலநிைல இய
&ய கால" &க;ட
&ய எ/சாிைக
பர"& அைம"&
இடI4ழி/ 4ழ+சி
4ழ+சி அைம"&
இடI4ழி/ 4+&ய
மிதமான &ய

Daily range of temperature
Damage
Data
Date
Dawn
Day temperature
Day
Decrease
Deep depression
Deep
Deepen
Degree
Degree Celsius
Degree Fahrenheit
Degrees Centigrade
Degrees Kelvin
Degrees latitude
Degrees longitude
Delta
Deltaic region
Departure from normal
Depression may form
Depression
(according to context)
Deteriorate
Devastation, devastate
Develop
Development
Dew
Dew point temperature
Diameter
Diffused light

தின ெவ"ப நிைல H/4
அழி7 / ேசத
தர7க / றி"&க
ேததி
வி:ய+ காைல
பக ெவ"ப நிைல
நா / பக
ைறத
ஆ த கா+ற6த தா 7 ம1டல
ஆ த
ஆழமாத
:கிாி
ெச சிய? :கிாி
பாரைஹ. :கிாி
ெச:கிேர. :கிாி
ெக வி :கிாி
:கிாி அ.ச ேரைக
:கிாி தீக ேரைக
ெட டா / ஆ+- கழிக
ெட டா பதி / ஆ+- கழிக" பதி
இய பி; ேவ-பா2
கா+ற6த தா 7 ம1டல உவாகலா
கா+ற6த தா 7 ம1டல /
இற ேகாண / ைறபா2
ேமாசமாத
நாச அைடத
வளத
வள/சி
பனிளி
பனி நிைல ெவ"ப
வி.ட
விரவிய ஒளி

க2 &ய
சிறிய அளவிலான &ய

D

Direction
Direction, northerly
Disappear
Disaster Management
Disaster
Discontinuity
Discontinuity, dew point
Discontinuity, temperature
Discontinuity wind
Disdrometer
Dispersion
Dissemination
Dissipate
Dissipating Stage
Distant
Disturbance
Disturbed Weather
Disturbed
Diurnal range
Divergence
Doldrums
Doppler Radar
Doppler Velocity
Downburst
Downdraft
Down welling
Drift
Drizzle
Drought
Dry Bulb Temperature
Dry Climate
Dry Spell
Dry
Dusk
Dust
Dust, devils
Dust, haze
Dust, meteoric
Dust, raised
Dust raising winds
Dust, storm
Dust, volcanic

திை◌
வட திைசயி;
மைறத
ேபரழி7 ேமலா1ைம
ேபரழி7
பிள7
பனி நிைல" பிள7
ெவ"ப நிைல" பிள7
கா+ேறா.ட" பிள7
மைழளி மானி
பர7த
ெச0தி பர"&
கைலத / ந;வைடத
ந;7 நிைல
Qரதி
கலக
நிைலய+ற வானிைல
கலகிய / நிைலய+ற
தின H/4
விாி7 / விாிவாத
ேடா .ர (மதிய ேரைக பதியி   ைறவான கா#$)
டா"ள ேரடா
டா"ள ேவக
தைர ேநாகிய திN" ெபகா+கீ ேநாகி வ கா+- (இ:ேமகதி;)
கட நீ கீழிறத
நக/சி
Qற
வற1ட / வற.சி
ெவ"பநிைல
வற1ட காலநிைல
வற1ட ெதாட நா.க
வற1ட
அதி ேநர
Qசி / &6தி
&6தி/ 4ழ
&6தி மக
வி1க+களி Qசி
உயரெவ6பிய &6தி
&6திைய கிள"& கா+&6தி" ெபகா+எாிமைல Qசி

E
Early morning
Earthquake
Earthquake Shock
Earthquake Tremor
Easterly
Easterly Waves
East northeasterly
East southeasterly

அதிகாைல
Fகப / நிலந2க
Fமி அதி/சி / நில அதி/சி
Fகப அதி7
கிழகி;
கிழகி; வ அைலக
கிழ வடகிழகி;
கிழ ெத கிழகி;

Eddy
El Nino
Elevation
Enthalpy
Entropy
Environmental Change
Environmental Degradation
Environmental Lapse Rate
Epicentre
Equator
Established Monsoon
Estuary
Evapo - Transporimeter
Evaporation
Evaporimeter
Evapo - transpiration
Exceptionally heavy rain
Exceptionally
Exchange Centre
Expansion
Extend (cloudiness will)
Extend / Extension
Extensive area
Extensive Damage
Extensive Rain
Extensive
Extent
Extreme south of the country
Extreme weather conditions
Extreme
Eye of Storm
Eye Wall

4ழ
எ நிேனா
கட ம.டதி; உயர / ஏ+ற ேகாண
உ ளீ.2 ெவ"ப
மா+றீ.2 ெவ"ப
4+-/ Oழ மா+ற
4+-/ Oழ பினைட7
வளிம1டல H /சி Hத
ேம ைமய
Fமதிய ேரைக
நிைலெப+ற பவகா+கழிக
நீராவி"ேபா மானி
நீராவியாத
ஆவியாத மானி
நீராவி" ேபா (இைலவழி ம+- ம1 நீராவி" ேபா)
இய &" &றபான கன மைழ
இய &" &றபான
பாிமா+ற ைமய
விாிவைடத
ேமக D.ட பர7 / நீ:,நீ:த
பர7த / நீ:த
பரத பர"பள7
பரவலான ேசத
பரவலான மைழ
பரவலாக
பர"&
நா.: ெத ேகா:
க2ைமயான வானிைல
உ/ச / நீச இ-தி நிைல
&ய; ைமய க1
&ய; க1 மதி ( ய% க

பதிைய அ&த ெப'மைழ ேமக)க*)
F

Facsimile Chart
Fair to Cloudy Weather
Fair Weather
Fair
Fall
Fall out
Falls of Snow
Falls of Rain
Famine
Favourable
Feeble conditions
Feeble
a Few
Fill up
Fine Weather
Floods

◌ஃேப? வைரபட
சீரான அ ல ச+ேற ேமக ள
வானிைல
சீரான வானிைல
மிதமான / சீரான
H /சி
விைள7
பனி" ெபாழி7
மைழ"ெபாழி7
பIச
சாதகமான
வAவ+ற தைம
பலHனமான / வAவ+ற
சில
நிர"&த
ெதளிவான வானிைல
ெவ ள

Fog
Fog, moderate
Fog, shallow
Fog, thick
Fogbow
Force
Force (of wind)
Forecast
Forecast, area
Forecast, bulletin
Forecast, general
Forecast, local
Forecast, long range
Forecast, medium range
Forecast, regional
Forecast, short range
Forecast, weather
Forecasting centre
Forecasting office
Forenoon
Formed
Freezing point
Freezing point
(temperature below)
Frequency
(depending on context)
Frequent
Fresh
Friction
Frontier
Frost
Frost, ground
Frosty conditions
Funnel clouds
Further deepening
Further fall
Further rise
Further strengthening

D2பனி
மிதமான D2பனி
அடதிய+ற / இேலசான D2பனி
கனத / அடதியான D2பனி
D2பனி வி
விை◌
கா+றி ேவக
னறிவி"&
பதிகான னறிவி"&
னறிவி"& அறிைக
ெபா னறிவி"&
உ ! னறிவி"&
நீ1ட கால னறிவி"&
மதியகால னறிவி"&
ம1டல னறிவி"&
-கிய கால னறிவி"&
வானிைல னறிவி"&
னறிவி"& ைமய
னறிவி"& அAவலக
+பக
உவான
உைற ெவ"ப நிைல / உைறநிைல
உைறநிைல
(கீ ெவ"ப நிைல )
அ2 வைரெவ1/அதி7 எ1
அ:க:
&திய
உரா07
எ ைல
உைறபனி
தைர உைறபனி
உைறபனி உவாவத+ ஏ+றநிைல
&ன வ:வ ேமகக
ேமA ஆழமா
ேமA வி6
ேமA உய
ேமA வAவைட,

G
Gale warning
Gale
Gale, near
Gale, strong
Geostationary
Ghats
Global phenomenon
Global scale
Global warming
Gradually
Gravitational acceleration
Gravity

க2கா+- எ/சாிைக
க2கா+க2கா+ைற ஒத
வAவான க2கா+&வி/ 4ழ+சிைய ஒத ேவகைடய
மைல"பதி / மைலெதாட
உலகளாவிய நிக 7
உலக அள7
உலகளாவிய ெவ"ப நிக 7
ப:"ப:யாக
&விஈ"& 2க
&விஈ"&

Greenhouse effect
Greenwich mean time
Gulf
Gulf Stream
Gustiness

ப4: (கிாீ 7?) விைள7
கிாீவி/ ேநர
விைளடா
வைளடா நீேரா.ட
கா+றி திN 2க

Hail Stone
Hail Storm
Halo
Haze
Hazy
Head Bay
Heat stroke
Heat wave
Heat wave, moderate
Heat wave, severe
Heavy
Heavy rain
Hecto Pascal
Hygrometer
Height
High (anti - cyclone)
High winds
High Tide
Hill ranges
Hill section
Hill station
Hilly terrain
Hills
Himalayas
Hoist (signal)
Horizontal structure
(of a cyclene)
Hot day
Hot day but cold night

ஆலக.:
ஆலக.: மைழ
ஒளி வ.ட
ேதா+ற ெதளி7 மக
மகலான
விாிடாவி தைல"பதி
ெவ"ப தாக
ெவ"ப அைல
மிதமான ெவ"ப அைல
தீவிர ெவ"ப அைல
கனமான / பலத
கனமைழ
ெஹேடா பா?க (அ6த அல)
ஈர"பத மானி
உயர
அதிக கா+ற6த (வலI4ழ )
ெபகா+கடேல+ற
மைல ெதாடக
மைல" பதி
மைல தல
மைல சாத பதி
மைல
இமய மைல
(றி / சமிைஞ) ஏ+-த
&ய; கிைட அைம"&

H

Hot spell
Hot weather
Hot winds
Hours
Humid
Humidity
Humidity, absolute
Humidity, relative
Humidity, specific
Hurricane
Hydrocarbons
Hydrological cycle
Hydrometeorology

ெவ"பமான நா
ெவ"பமான பகA ளிரான
இர7
ெதாட/சியான ெவ"ப
ெவ"பமான வானிைல
ெவ"பமான கா+மணிக
ஈரமான
ஈர"பத
ஈர"பத அடதி
ஒ"& ஈர"பத
தி.ட ஈர"பத
க2&ய
ைஹ.ேடாகாபக
(ைஹ.ரஜ, காப ேசம)
நீாிய+ 4ழ+சி
நீாிய வானிைல இய

I

Ice
Ice age
Improvement in weather conditions
Inactive
Inundate
Increase
Incursion
India Meteorological Department
Indian Meteorological Society
Indian Ocean
Indian seas
Indian Standard Time
Indefinite
Infrared radiation
Inference
Infiltration
Influence
Inland
In relation to
Insolation
Institute
Intense
Intensity
Intensify
Interior
Interior of the country
Insignificant
Instability
Inter - Tropical
Convergence Zone
Intermittent
Intermittent rain
Inversion
Ionosphere
Islands
Islands Laccadives
Islands, Maldives
Islands, Nicobar
Isobar
Isobaric surface
Isohyet
Isotach
Isotherm
Isothermal layer
Isopleths
Isolated
Isolated rain
Isolated thunderstorm
Isolated duststorm

பனிக.:
பனிபடத கால
வானிைல சீரைடத
மதமான / ெசயல+ற
D த
அதிகமாத
உ.&த
இதிய வானிைல ைற
இதிய வானிைல/ சக
இதிய" ெபகட
இதிய கட க
இதிய ேநர
நி/சயம+ற / காலவைரய+ற
&ற/ சிவ"& கதிH/4
ஊக
ஊ2வ
விைள7 / தாக
உ நா2
சாத / ெதாட&ைடய
Fமியி வி6 ெவ"பகதி
நி-வன
தீவிரமான
தீவிர
தீவிரமாத
உ.பதி
நா.: உ.பதி
கியம+ற
நிைலய+ற தைம
ெவ"ப ம1டல கா+-
வி"&" பதி
வி.2 வி.2
வி.2 வி.2 மைழ
தைலகீழ H /சி Hத / எதிாிைட தைம
அயனிம1டல
தீ7க
இல.ச தீ7க
மால தீ7க
நிேகாபா தீ7க
சம அ6த" ேகா2
சம அ6த" பர"&
சம மைழேகா2
சம ேவக ேகா2
சம ெவ"பநிைல ேகா2
சம ெவ"ப நிைல அ2
சம அள7 ேகா2க
ஆகாேக
ஆகாேக ெப0, மைழ
ஆகாேக இ: மைழ
ஆகாேக &6தி" பவ கா+-

J
Jet stream

அதிேவக கா+ேறா.ட

Keep hoisted (signal)
Knots
Kmph

ஏ+றியப: ைவக7
நா. (1 நா. = மணி 1.852கிமீ.)
மணி கி.மீ ேவக

K

L
Lacking
இ லாதித
La Nina
லா நினா
Land breeze
நில கா+Landfall
கைர ேசவ
Lapse rate
H /சி Hத (ெவ"ப நிைல, ஈர த;யன)
Large extent
ெபவாாியாக
Late at night
பினிரவி
Latitude
அ.சேரைக
Latent heat
மைற ெவ"ப/உ !ைற ெவ"ப
Layer
அ2
(inflow, middle, out flow)
(உ.&க / ந2 / ெவளிேய-)
Leward side
கா+- மைற7 பக / கா+- எதிேநாகாத பதி
Level
ம.ட
Lies
நிைல ள
(center of cyclone / storm/depression) (&ய ைமய / கா+ற6த தா 7 ம1டல)
Lies Centred
ைமய ெகா12 ள
Light (rain, snow)
இேலசான (மைழ, பனிமைழ)
Lightning
மின
Likely to continue
ெதாடரT2
Likelihood
வா0"&
Line of discontinuity
பிள7 ேகா2
Line squall
இ: ேமகதி; வ க2கா+Local
தல / ஓாிடைத/ சாத
Local phenomenon
தல நிக 7 / ஓாிட நிக 7
Local weather
தல வானிைல
Locality
இட / பதி
Locally
ஓாிடதி+ாிய
Located
இகிற / நிைலெப+- ள
Longitude
தீகேரைக
Low
தா 7 / தா வான / ைறத
Low pressure area
ைறத கா+ற6த" பதி
Low temperature
ைறத ெவ"ப நிைல
Low tide
கட ம.ட இறக
Lower
இற
Lowering (signals)
(றிU2கைள) இற
Lull
மத
Lunar
சதிரைன/ சாத
Lysimeter
நீராவி" ேபா மானி

M
Macro burst
Mainly dry
Mainly clear
Marine climate

பரத திN அதிேவக கீ ேநாகிய கா+ெபபாA வற1ட
ெபபாA ெதளிவான
கட சாத காலநிைல

Maritime air
Marked
Marked (less, more)
Markedly(low or high temperature)
Meagre (data)
Maximum thermometer
Maximum temperature
Maximum sustained
(surface wind speed)
Mean (average)
Mean annual temperature
Mean daily temperature
Median
Mesocyclone
Mean deviation
Meridional wind
Meso scale
Meteorology
Meteorology, aeronautical
Meteorology, agricultural
Meteorology, maritime
Meteorology, micro
Meteorology, macro
Meteorology, hydro
Meteorology, synoptic
Meteorological
Meteorological office
Meteorological Centre,
Regional
Meteorological watch offfice
Meteorologist
Micro burst
Micro climate
Microseisms
Microwave
Midnight
Miles per hour
Millibar
Minimum temperature
Minimum thermometer
Mirage
Missing (observations)
Mist
Mode

கட+ பர"& கா+றி"பிடதக
றி"பிடதக வைகயி
(வAவிழத / வA7+ற)
றி"பிடதக வைகயி
(ைறத/அதிக ெவ"ப நிைல)
ெசா+பமான (தர7 / றிU2)
அதிகப.ச ெவ"பநிைல மானி
அதிகப.ச ெவ"பநிைல
அதிக ப.ச நிைலத தைரம.ட
கா+- ேவக
சராசாி
ஆ12/ சராசாி ெவ"பநிைல
தினசாி சராசாி ெவ"பநிைல
இைடநிைல
ெமேசா 4ழ+சி
சராசாி திாி&
தீகேரைக இைணயாக
H4 கா+ெமேசா அல
வானிைல இய
விமான வானிைல இய
ேவளா1 வானிைல இய
கடைல/ சாத வானிைல இய
E1 வானிைல இய
பரத வானிைல இய
நீ சாத வானிைல இய
சமேநர பரத வானிைல இய
வானிைல இய ப+றிய
வானிைல அAவலக
ம1டல வானிைல ைமய
வானிைல க1காணி"&
அAவலக
வானிைலயாள / வானிைல
வ Aந
E1ணள7 திN அதிேவக
கீ ேநாகிய கா+E1 காலநிைல
E1 நில அதி7க
E1 அைல
ந ளிர7
மணி..... ைம ேவக
மி ;பா (அ6த அல)
ைறத ப.ச ெவ"பநிைல
ைறத ப.ச ெவ"பநிைல மானி
கான நீ
வி2ப.ட (றி"&க / தர7க )
இேலசான D2பனி /
ெமD2பனி
க2

Moderate intensity
Moderating
Mixing ratio
Modification
Moist
Monsoon
Monsoon, active
Monsoon, activity
Monsoon, advance of
Monsoon, break in
Monsoon, burst of
Monsoon, current
Monsoon, extended
Monsoon, low
Monsoon, moderate
Monsoon, northeast
Monsoon, sets in
Monsoon, Southwest
Monsoon, strong
Monsoon temporary
advance of
Monsoon temporary
withdrawal of
Monsoon, trough
Monsoon trough, axis of
Monsoon vigorous
Monsoon weak
Monsoon winds
Monsoon withdrawn
Most
Mostly
Move / Movement

மித வ;7
மிதமா
கல"& விகித
மா+ற / மா-த
ஈரமான
பவ கா+வAவான பவ கா+பவ கா+றி ெசய+திற
பவ கா+றி ேன+ற
பவ கா+- தைடப2த
பவ கா+- ழக
பவ கா+ேறா.ட
நீ:த பவகா+பவகால ைறத கா+ற6த"
பதி
மிதமான பவகா+வடகிழ" பவகா+பவ கா+- ெதாடக
ெதேம+" பவகா+வAவான பவ கா+பவகா+றி த+கா;க
ேன+ற
பவ கா+- த+கா;கமாக"
பிவாகிய
பவ கா+- தா 7நிைல
பவகா+- தா 7நிைலயி
அ/4
தீவிர பவகா+வAவ+ற பவ கா+பவ கா+பவ கா+-" பிவாகிய
/ :வைடத
ெபபாலான (இடகளி )
ெபபாA
நகத

N
Nautical mile
Near
Nearly (normal)
Neighbourhood
Next..... hours
Night
No large change
No modification
Nodal agency
Noon
Normal
Normal temperature
Normal rainfall
Normal, departure from

கட ைம

(நா.:க

ைம = 1.852 கி.மீ.)
அேக / அகி
ஏறைறய (இய & நிைல)
4+-"&ற / அகபக
அ2த.... மணி ேநரதி
இர7
ெபமள7 மா+றமி ைல
மா+றேமமி ைல
ஒகிைண அைம"&
ந1பக
இய &நிைல
இய பான ெவ"பநிைல
இய பான மைழயள7
இய பி; விலக

Northerlies
Northwesterly
North northwesterly
North northeasterly
Northeasterly
Norwesters
Noticeable (signs
of the monsoon are)
Now
Nowcasting
Nucleus
Nuclear
Numerical weather prediction

வட கா+வடேம+கி;
வட வடேம+கி;
வட வடகிழகி;
வடகிழகி;
வடேம+கதிய இ:மைழ
ெதப2த
த+சமய / இ"ெபா6
மிக -கிய கால வானிைல
னறிவி"&
க
அ3கைவ/ சாத
கணித சாத வானிைல கணி"&

O
Observed (sky)
Observations
Observations, actual time of
Observation astronomical
Observation climatological
Observation, meteorological
Observation, pilot balloon
Observation, principal synoptic
Observation, radiosonde
Observation, radio wind
Observation, seismological
Observations, ship
Observations, special time of
Observatory, pilot balloon
Observatory, surface
Occasional, rain, drizzle
Occasionally
Occur, will, may likely
Occurrence
Offshore wind
Octa
On shore wind
Onset
Onset of monsoon
Onset of rain
Off the coast
Oppressively hot day
Origin

&ல"ப2 (வான)
ேநா றி"&க
ேநா றி"ெப2 ேநர
வானஇய ேநா ேநாகி
றி"&
காலநிைல ேநா றி"&
வானிைல ேநா றி"&
ேனா: பV ேநா றி"&
கிய சமேநர றி"&
ேர:ேயாேசா12 ேநா றி"&
ேர:ேயா கவி Dல
கணித கா+நில அதி7 ேநா றி"&
க"ப Dல ேநா றி"&
சிற"& றி"& ேநர
ேனா: பV வானிைல
Tட
தைர சா வானிைலTட
அKவ"ேபா ெப0,
மைழ/Qற
அKவ"ேபா
நிக6 / நிகழலா /
நிகழ வா0"& ள
நிக த / நிக 7
நிலகா+- (நிலதி; கட
ேநாகி H4 கா+-)
ஆடா (8இ ஒ ப ேமக"
பர"பி அல)
கட கா+- (கட;; நில
ேநாகி H4 கா+-)
ெதாடக
பவ கா+றி ெதாடக
மைழ ெதாடக
கைர அ"பா
4.ெடாி ெவ"ப நா
ேதா- இட

Origin, time of
Originating (from Arabian sea)
Orography
Oscillation
Outlook
Overcast (sky)
Ozone
Ozone layer

ேதா- ேநர
கட; ) ேதாறிய
மைல சாத அைம"பிய
அைல7
ேனா / எதிேநா
ேமகD.ட நிைறத
ஓேஸா
ஓேஸா படல

(அரபி

P
Particularly
Partly
Partly cloudy (clouded)
Parts
(central parts of the country)

றி"பாக
பதியாக / ஓரள7
ஓரள7 ேமகD.டமான
பதிக
(நா.: ந2") பதிக

Pascal
Passed
Passed off
Past weather
Patches (of clouds)
Peninsula
Peninsula, Indian
Peninsula, South
Peninsula, extreme south
Period
Period of oscillation
Persist (the disturbance
persists)
Persistence
Phenomenal seas
Pollutants
Pollution
Possible
Possibility
Port
Port Liaison Officer
Port Officers
Port Warning
Practically
Practically absent
Practically stationary

பா?க (அ6த அள7)
கடத
:த / ஓ0த
கடத கால வானிைல
தி.2தி.டாக ேமகக
தீபக+ப
இதிய தீபக+ப
ெத தீபக+ப
தீபக+பதி ெதேகா:
கால அள7
அைல7 ேநர
நீ:கிற

Precipitation
Precipitation, local
Precipitation, orographic
Precipitation, thundery
Present weather
Press bulletin
Pressure
Pressure (estimated central)

நீ: இத
க2 ெகாதளி"பான கட
மா4ப2திக
மா4ப2த
சாதிய
சாதியTைறக
ைறக ெதாட& அதிகாாி
ைறக அதிகாாிக
ைறக எ/சாிைக
அேநகமாக / நைடைறயி
அேநகமாக இ ைல
அேநகமாக நிைல ள /
நகராம உ ள
(மைழ, பனிமைழ, Qற
ேபாற) Hழ
தல / ?தல மைழ"ெபாழி7
மைலசாத Hழ
இ:,ட T:ய Hழ
த+கால வானிைல
பதிாிைகக!கான அறிைக
அ6த
மதி"பி.ட ைமய அ6த

Pressure rise
Pressure fall
Pressure, low
Pressure, high
Pressure gradient (steep)
Prevail, dry weather will
Prevailing westerlies
Prevailing wind
Previous
Probability
Probable
Prognosis
Prognostic chart
Psychrometer
Public services
Public Works Department

அ6த உய7
அ6த ைற7 / தா 7
ைறத அ6த
அதிக அ6த
அ6த/ சாி7 (அதிகமான)
வற1ட வானிைல நில7
நில7 ேம+கதிய கா+நில7 கா+கடத / ைதய
நிக தக7
வா0"&12 / இகிற
 கணி"&
 கணி"& வைரபட
ெவ"பநிைல ம+- ஈர"பத
அள கவி
ெபா ேசைவ
ெபா"பணிைற

R
Radar
Radar, cyclone detection
Radar echoes
Radar, storm detecting
Radar, wind finding
Radial velocity
Radian
Radiation
Radiation cooling
Radioactivity
Radioactivity, natural
Radioactivity, artificial
Radiation, solar
Radiation, longwave
Radiation, short wave
Radio theodolite
Radio sonde
Radio winds
Radius
Range of temperature
Rain
Rain gauge
Rain, little or no
Rain, very light
Rain, light
Rain, moderate
Rain rate
Rain, rather heavy
Rain, moderately heavy
Rain, heavy
Rain, very heavy

ேரடா
&ய க1டறி, ேரடா
ேரடா எதிெரா;க
இ:மைழ க1டறி, ேரடா
கா+றி திைச, ேவக
க1டறி, ேரடா
ஆரேநவிைர7
ேர:ய
கதிH/4
கதிH/சினா ளிரைடத
கதிாியக
இய+ைக கதிாியக
ெசய+ைக கதிாியக
Oாிய கதிH/4
நீ1ட அைல கதிாிH/4
-கிய அைல கதிH/4
ேர:ேயா ேகாண அளவி
ேர:ேயா ேசா12
ேர:ேயா கவி Dல கணித
கா+ஆர
ெவ"பநிைல H/4
மைழ
மைழ மானி
ெசா+ப மைழ
மிக இேலசான மைழ
இேலசான மைழ
மிதமான மைழ
மைழ Hத
ச+ேற கன மைழ
ஓரள7 கன மைழ
கன மைழ
மிக கன மைழ / மிக" பலத

Rain, exceptionally heavy
Rain, isolated
Rain, scattered
Rain, fairly widespread
Rain, continuous
Rain, fairly continuous
Rain, intermittent
Rain, widespread
Rainbow
Rainfall
Rainfall data
Rainfall records
Rain rate / intensity
Rain shadow region
Rain squall
Rain storm
Rainy
Rainy day
Rainy weather
Rapidly
Rear
Recede
Receiver
Record
Recorded
Recur
Recurve
Recurvature
Reflection
Refraction
Refractive index
Region
Related to
Relative humidity
Remain
Report, weather
Report, regional daily weather
Reported
Rest
Ridge (a high pressure)
Rising
Risk
River
Rocket
Rough
Rough to very rough sea
Runway

மைழ
அசாதாரண மைழ
ஓாி இடகளி மைழ
சில இடகளி மைழ
ச+ேற பரவலாக மைழ
ெதாட மைழ
கி.டத.ட ெதாட மைழ
வி.2 வி.2 மைழ
பரவலாக மைழ
வானவி
மைழ" ெபாழி7
மைழயள7 றி"& / தர7
மைழயள7" பதிேவ2க
மைழ Hத
மைழ மைற7" பதி
க2கா+-ட மைழ
மைழ நிக 7
மைழ சாத / மைழ உ ள
மைழ நா
மைழ, ள வானிைல
விைரவாக
பி&ற
பினைட7
ஏ+பி
பதிேவ2 / ஆவண
பதிவாகிய
மீ12 வ
திைச திபிய
திைசதி"ப
பிரதிப;"&
விலக
விலக றிஎ1
ம1டல / பதி / பிரேதச
சபத"ப.ட / ெதாட&ைடய
ஒ"& ஈர"பத
ெதாட இ
வானிைல அறிைக
ம1டல தின வானிைல அறிைக
ெசா ல"ப.ட
ம+ற / ஏைனய
உயர6த க2
ஏ-கமாக
ஆபகான வா0"&
ஆஏ7கைண / ராெக.
கர2ரடான / ெகாதளி"& ள
ெகாதளி"& ள அ ல அதிக
ெகாதளி"& ள கட
ஓ2பாைத

S
Sand storm

ம1மாாி / மண ெபகா+-

Satellite
Satellite meteorology
Satellite observation
Satellite soundings
Saturated
Saturation
Scalar
Scale
Scale, absolute temperature
Scale, Centigrade temperature
Scale, Fahrenheit temperature
Scanty
Scarcity
Scattered
Scattered, light
Scintillation
Sea
Seas, calm
Seas, high
Seas, moderate
Seas, rough
Seas, smooth
Sea breeze
Sea level correction
Sea level pressure
Sea level rise
Sea surface temperature
Season
Semi araid climate
Season, cold
Season, hot
Season, monsoon
Season, pre-monsoon
Season, post-monsoon
Season, rainy
Season, summer
Season, winter
Seasonal changes
Seasonal (rainfall)
Secondary
Seiche
Semi permanent
Seismograph
Sensible heat
Setting
Several
Severe cyclone
Severe cyclonic storm
Severe thunderstorm
Shallow (depression)
Shimmer

ெசய+ைகேகா
ெசய+ைகேகா வானிைல இய
ெச0ைகேகா Dல ெபற"ப2 றி"&
வளிம1டல அ2 றி"&க
Fாிதமான / நிைற7 ள
&ாித நிைல
திைச சாரா அள7
அள7 / அல
ெக வி ெவ"பநிைல அள7
ெச:கிேர. ெவ"பநிைல அள7
பாரைஹ. ெவ"ப நிைல அள7
ெசா+பமான
ப+றாைற
சில இடகளி
சிதறிய ஒளி
மிமினி"&
கட
அைமதியான கட
ஆ"பாி கட
மிதமான அைலக!டனான கட
ெகாதளி"பான கட
சலனம+ற கட
கட+ கா+கட ம.டதி+ தித
கட ம.ட கா+ற6த
கட ம.ட உய7
கட ம.ட ெவ"பநிைல
பவ
சிறிேத வற1ட காலநிைல
ளி பவ / கால
ேவனி+ கால
பவ கா+- கால
பவ காலதி+ ைதய பவ
பவ காலதி+" பி பவ
மைழ கால
ேகாைட கால
ளிகால
பவ மா+றக
பவ மைழ
இர1டாவதாக
நீ அைல7
ஓரள7 நிைலயான / ◌்திரமான
Fகப மானி / ◌ிலந2க வைரவி
உண ெவ"ப
அைமத / ◌்தமித
பல
க2&ய
க2&ய
ேபாி: மைழ
ஆழம+ற (கா+ற6த தா 7 ம1டல)
மிமினித

Showers (of rain, snow etc)
Showers, light
Showers, moderate
Showers, heavy
Signs (are noticeable)
Signals
Signals, cyclonic
storm warning
Signal, distant cautionary
Signals, distant warning
Signals, local cautionary
Signals, local warning
Signals, danger
Signals, great danger
Significant
Skies
Skies, clear
Skies, cloudy
Skies, partly cloudy
Sleet
Slight
Slope
Snow
Snow fall
Snow flakes
Soil moisture
Solar constant
Solar energy
Southeasterly
South southeasterly
Southerly
South southwesterly
Southwesterly
Specific heat
Special
Special, bulletin
Special weather warning
for public services
Spectrum
Speed
Speed in kmph
Speed, reaching
Speed, exceeding
Speed reaching
a maximum of
Spell of cold weather
Spell of hot weather
Spring tide
Squall
Squall-line

சரமைழ / சர" பனி
இேலசான சர மைழ
மிதமான சரமைழ
கனமான சர மைழ
அறிறிக (ெதப2கிறன)
றிக / சமிைஞக
&ய எ/சாிைக றி
Qர கவன ஈ"& றி
Qர எ/சாிைக றி
தல / ?தல கவன ஈ"& றி
தல / ?தல எ/சாிைக றி
அபாய றி
ெப அபாய றி
றி"பிடதக
வான
ெதளிவான வான
ேமகD.டமான வான
ஓரள7 ேமகD.டமான வான
பனி கலத மைழ
சிறிய / சிறி
சாி7
பனி
பனி" ெபாழி7
பனிக க / Fபனி
மணி ஈர
Oாிய ெவ"ப மாறி;
Oாிய சதி
ெத கிழகி;
ெத+ ெத கிழகி;
ெத+கி;
ெத+ ெத ேம+கி;
ெத ேம+கி;
ெவ"ப எ1
சிற"& / விேசஷ
சிற"& / விேசஷ அறிைக
ெபா/ ேசைவகான சிற"&
வானிைல அறிைக
அணிநிறமாைல / வ1ண"ப.ைட
ேவக
மணி.... கி.மீ.ேவக
ேவகைத ெதா2
ேவகைத தா12
அதிகப.ச ேவகமாக...
ேவகைத ெதா2
ெதாடளி வானிைல
ெதாட ெவ"ப வானிைல
உய கட நீேர+ற
இ: ேமகதி; வ
க2கா+நீ1ட சர இ:ேமக

Squally weather
Stability
Standard deviation
State of sea
State of sky
Stationary
Storm-path, cyclonic
Storm, severe cyclonic
Storm surge, cyclonic
Storm warning centre
Stratopause
Stratosphere
Strengthen
(monsoon has strenthened)
Strike coast
Skirt coast
Strength of tropical cyclone
Strong
Strong, winds
Structures
Sub-divisions (of districts etc.)
Sub division, meteorological
Submontane (regions, district)
Sub-normal
Subsidence
Sudden
Suddenly
Sultry
Summary
Summary, weather
Summary, Regional
Daily Weather
Sunshine
Sunshine Recorder
Sunspot
Surface
Surface, chart
Surface observation
Swell
Synoptic
Synoptic chart
Synoptic features / systems
Synoptic observation
Synoptic scale
Synoptic situation

க2கா+-ட T:ய வானிைல
நிைலதைம
தி.ட விலக
கட நிைல
வானநிைல
நிைலத / நகராத
&ய ெச A பாைத
க2 &ய
&ய சாத கட நீேர+ற
&ய எ/சாிைக ைமய
கா+- ம1டலதி ந2
அ2கி ேம நிைல
கா+- ம1டலதி ந2 அ2
பவ கா+- வAவைடத
கைரைய தா
கைரைய ஒ.:/ ெச A
ெவ"பம1டல" &ய; வ;ைம
பலத / வAவான
பலத கா+க.2மானக / அைம"&க
உ.பிாி7க
வானிைல உ.பிாி7
மைலய:வார" பதிக
இய & ைறவான
இறக
திNெரன
திNெர&6கமான
4க / திர.2
வானிைல திர.2 / 4க
ம1டல தின வானிைல திர.2 /
4க
ெவயி
ெவயி பதி7மானி
Oாிய"& ளி
தைரம.ட / கட ம.ட
தைரம.ட வைரபட
தைரம.ட வானிைல ேநா
றி"&
ெதாைலQர/ சலனகளா ஏ+ப2 கட அைலக
சமேநர, பரத வானிைல ெதாடபான
சமேநர வானிைல வைரபட
சமேநர, பரத வானிைல ெதாட&ைடய நிக 7க
சமேநர, பரத வானிைல ேநா றி"&க
சமேநர, பரத வானிைல அளH2
சமேநர, பரத வானிைல ப+றிய சாராச

T
Tangential velocity
Tele-communication
Telegram, landline

ெதா2ேகா.2 ேநவிைர7
ெதாைல ெதாட&
தைரவழிததி

Telegraph officials
Teleprinter
Temperature
Temperature, day
Temperature, dew point
Temperature, dry bulb
Temperature, effective
Temperature fall
Temperature inversion
Temperature maximum
Temperature minimum
Temperature night
Temperature rise
Temperature, sea surface
Temperature, wet bulb
Temperature highest
maximum
Temperature, lowest
minimum
Temperature, highest minimum
Temperature, lowest maximum
Temperature, virtual
Temporarily
Temporary
Tend
Tending to move
Theodolite
Thermal capacity
Thermal conductivity
Thermal diffusivity
Thermal expansion
Thermometer
Thermograph
Thermogram
Thick fog
Thunder
Thunder clouds
Thunder rain
Thunderstorm
Topography (coastal)
Transmitter
Transmission
Thermal expansion
Tropical easterly jet
Trough
Trough of low pressure
Trough (monsoon)
Thundershowers
Thundersquall
Tidal wave

ததி அAவலக
ெதாைல அ/4
ெவ"பநிைல
பக ெவ"பநிைல
பனிநிைல ெவ"பநிைல
வற1ட ெவ"பநிைல
ஒ"&ண7 ெவ"பநிைல
ெவ"பநிைல H /சி
ெவ"பநிைல தைலகீ H /சி
அதிகப.ச ெவ"பநிைல
ைறதப.ச ெவ"பநிைல
இர7 ெவ"பநிைல
ெவ"ப நிைல அதிகாி"&
கட ம.ட ெவ"பநிைல
ஈரமி ெவ"பநிைல
மிக அதிகப.ச ெவ"பநிைல
மிக ைறத ப.ச ெவ"பநிைல
ைறதப.ச ெவ"பநிைலயி அதிக அள7
அதிகப.ச ெவ"பநிைலயி ைறத அள7
க+பைன ெவ"பநிைல
த+கா;கமாக
த+கா;க
ேநாகி
நகர +ப2த
ேகாண அளவி
ெவ"ப ஏ+&திற
ெவ"ப கட திற
ெவ"ப ஊ2வ திற
ெவ"பதா விாிவைடத
ெவ"பநிைல மானி
ெவ"பநிைல வைரவி
ெவ"பநிைல வைரபட
அடத D2பனி
இ:
இ: ேமகக
இ: மைழ
இ: மைழ
கடேலார நில அைம"&
ெசAதி
அZ"&த
ெவ"பதா விாிவைடத
ெவ"பம1டல கிழ"
ெபகா+அக2 (கா+ற6த தா 7 நிைல)
ைறதகா+ற6த அக2
பவகா+- அக2
இ:மைழ
கா+-ட இ:மைழ
ஏ+ற வ+ற அைல

Tides
Time
Time (G.M.T.)
Time (I.S.T.)
Tornado
Trace of rainfall
Traces
Trend
Tropics
Tropical
Tropopause
Troposphere
Turbulence
Twilight
Typhoon
Type (of cloud)
Threatening

ஏ+ற வ+றக
ேநர
கிாீவி/ ேநர"ப:
இதிய ேநர"ப:
Oறாவளி
கணகி;ட ைறவான (மைழ)
4வ2க
ேபா
ெவ"பம1டல
ெவ"பம1டல சாத
கா+- ம1டல கீழ2கி
ேம நிைல
கா+- ம1டல கீழ2
ெகாதளி"& / ழ"ப/ சலன
சதி / மக ஒளி ேநர
&ய (பசிபி ெபகட; &ய
(ேமக) வைக
மிர.2

U
Ultra violet
U.T.C.
Under influence
Unfavourable
Unimportant
Updraft
Upper air cyclonic circulation
Unsettled
Upwelling

&ற ஊதா
அைனலக ேநர"ப:
... இ விைளவாக
... சாதகமி லாத
கியம+ற
ேம ேநாகி/ ெச A கா+உயம.ட இடI4ழிகா+நிைலய+ற
கட நீ ேமெல6த

V
Variance
Vector
Valley
Vapour
Vapour pressure
Variable
Variable skies
Variable winds
Vegetation
Velocity
Very heavy
Very poor
Viscosity
Visibility
Visible radiation
Visibility, very poor
Visibility, poor
Visibility, moderate
Visibility, good
Visibility, very good

தி.டவிலக வக
திைச/ சாாி
ப ளதா
ஆவி
ஆவி அ6த
மா- காரணி
மா- வான
திைசமா- கா+தாவரக
ேநவிைர7
மிக பலத
மிக ைறத
பாநிைல
ேதா+ற ெதளி7 / பாைவ
Qர / கா1&நிைல
பாகT:ய கதிH/4
மிகைறவான பாைவ Qர
ைறவான பாைவ Qர
மிதமான பாைவ Qர
ந ல பாைவ Qர
மிகந ல பாைவ Qர

)

Visibility, excellent
Visibility, horizontal
Visibility, slant
Visibility, vertical
Visibility meter
Visual range
Vulnerable, vulnerability
Visual cyclonic storm signals
Vortex

ேமலான பாைவ Qர
கிைடம.ட பாைவ Qர
சா0வான பாைவ Qர
ெசதான பாைவ Qர
ேதா+றெதளி7 அளவி
ேதா+றெதளி7 Qர
ேசதமைட, / தாக"ப2
தைம
&ய சமிைஞக
4ழ

W
Wall cloud
Warning
Warning, cyclone
Warning, frost
Warning, gale
Warning, heavy rainfall
Warning, hurricane
Water spout
Water vapour
Wave direction
Wave speed
Wave period
Wave height
Wave fetch
Wave spray
Weaken
Weather
Weather analysis
Weather chart
Weather cloudy
Weather cold
Weather disturbed
Weather dry
Weather elements
Weather fair, fine
Weather hot
Weather rainy
Weather regimes
Weather rough
Weather stormy
Weather squally
Weather sultry
Weather report
Weather reconnaissance flight
Weather modification
Weather watch
Well marked (disturbance)
West-southwesterly
Westerly

&ய; க1மதி
எ/சாிைக
&ய எ/சாிைக
உைறபனி எ/சாிைக
க2கா+- எ/சாிைக
கனமைழ எ/சாிைக
க2&ய எ/சாிைக
(அ.லா1: ெபகட )
நீதப / நீ எ6/சி
நீராவி
அைலயி திை◌
அைலயி ேவக
அைலயி அைல7 ேநர
அைல உயர
அைலயி பர7
அைலதிவைல
பலHனமைடத
வானிைல
வானிைல ப"பா07
வானிைல வைரபட
ேமகD.டமான வானிைல
ளித வானிைல
நிைலைலத வானிைல
வற1ட வானிைல
வானிைல காரணிக
இதமான வானிைல
ெவ"பமான வானிைல
மைழ,ட T:ய வானிைல
வானிைல" பிரேதசக
சீர+ற வானிைல
ெபகா+-ட T:ய வானிைல
க2கா+-ட T:ய வானிைல
&6கமான வானிைல
வானிைல அறிைக
விமான Dல வானிைல க1டறித
வானிைல மா+ற ெச0த
வானிைல க1காணி"&
நகைமத (கலக / தாக)
ேம+ ெதேம+கி;
ேம+கி;

West northwesterly
ேம+ வடேம+கி;
Western disturbance
ேம+கதிய கலக / தாக
Western disturbance affecting
ேம+கதிய கலக .... பாதிகிற
Western disturbance approaching ேம+கதிய கலக .... வகிற
Western depression
ேம+கதிய கா+ற6த தா 7 ம1டல
Westerlies
ேம+ கா+-க
Wet
ஈரமான
Wet spell
ெதாடமைழ நா.க
Whirl wind
4ழ+ கா+Wind
கா+Wind energy
கா+- சதி
Wind direction
கா+றி திை◌
Wind profiler
பலம.ட கா+றளவி
Wind speed
கா+றி ேவக
Wind pressure
கா+றி ேவகதா அ6த
Wind vane
கா+றி திைசகா.:
Wind velocity
கா+றி ேநவிைர7
Wind calm
அைசவ+ற கா+Windward
கா+ற: பக
Wind rose
கா+- திைச வைரபட
Wind shear
கா+றி வைகெக6
Wind, strong
ேவகமான கா+Wind, surface
தைரம.ட கா+Wind, upper
ேம ம.ட கா+Wind, variable
மா-ப2 கா+Wind backing
இட திைச மா- கா+Wind veering
வல திைச மா- கா+Wind discontinuity
கா+- மா+- ேகா2
With little change
ெபாிய அளவி மா+றம+ற
With the advance of the day
ெபா6 ஏற ஏற
With the passage of the
&ய நகர நகர
cyclonic storm etc.
With occasionally heavy
அKவ"ேபா கன அ ல மிக
to very heavy falls
கனத மைழ,ட
Within a degree of
ஒ :கிாி
Withdraw
பினைடத
Withdrawal
பிவாத
Worsen
ேமாசமாத

Z
Zone
Zone, arid
Zone, frigid
Zone, temperate
Zone, torrid
Zonal wind flow

ம1டல
வற1ட ம1டல
பனிஉைற ம1டல
மிதெவ"ப ம1டல
உ@ண ம1டல
அ.சேரைக இைணயாக H4
கா+-

