
FA現場ですぐに使えるフレーズ138例について
日本語・タミル語対訳を収録しております。

文章構成や状況により、文章や単語の翻訳が異なる可能性があります。
本フレーズ集に収録している文章や単語は参考用とし、ご活用の際は
ご注意ください。

注意事項

FA現場フレーズ集

日本語→タミル語
ஜப்பான �ஸ் → தமிழ்

FA வைலதளங்கள�ல் பயன்ப�த்தப்ப�ம் ெசாற்ெறாடர்கள�ன் ெதா�ப்�

உற்பத்தி வைலதளங்கள�ல் ெபா�வாக பயன்ப�த்தப்ப�ம் 138 ெசாற்ெறாடர்கள�ன் 
ெதா�ப்� இ�. தமிழ் மற்�ம் ஜப்பான �ஸ் ெமாழிெபயர்ப்�க�ம் அ�க�ேக 
காண்ப�க்கப்பட்�ள்ளன.

நிைனவ�ல் ெகாள்ளேவண்�யைவ

வாக்கிய அைமப்� மற்�ம் �ழ்நிைலையப் ெபா�த்� வாக்கியங்கள் அல்ல� 
வார்த்ைதகள் ெவவ்ேவ� வ�தமாக ெமாழிெபயர்ப்� ெசய்யப்படலாம்.
இந்த ெதா�ப்ப�ல் இ�க்�ம் வாக்கியங்கள் மற்�ம் வார்த்ைதகள் 
�றிப்�க்காகப் பயன்ப�த்தப்பட ேவண்�ம். வார்த்ைதகைள நைட�ைறய�ல் 
பயன்ப�த்�ம்ேபா� தய�ெசய்� கவனமாக இ�க்க�ம்.



FA現場フレーズ集（タミル語）
FA வலைதளங்களில் (தமிழ்) பயன்படுத்தப்படும் ச ொற்ச ொடர்களின் சதொகுப்பு

ｶｰﾁｰ ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞ ﾀﾐﾙ

場面 日本語 タミル語
கொட் ி ஜப்பொனஸீ் தமிழ்

ｱﾃﾞｨｯﾊﾟﾀﾞｲ hai ｱｰﾏｰﾑ

基本編 はい。 ஆமொம்.
hai, sou desu ｱｰﾏｰｲﾑ､ｱﾄﾞｩ ｻﾘ
はい、そうです。 ஆமொம், அது  ரி.
iie ｲｯﾗｲ
いいえ。 இல்லை.
iie, sou dewa arimasen　/ chigaimasu ｲｯﾗｲ､ｱﾄﾞｩ ﾀﾜﾙ
いいえ、そうではありません。/　違います。 இல்லை, அது தவறு.
～desu ka ～
～ですか？ ～?

arimasu ｴﾝﾆﾀﾞﾑ ｳｯﾗﾄﾞｩ
あります。 என்னிடம் உள்ளது.
arimasen ｴﾝﾆﾀﾞﾑ ｲｯﾗｲ
ありません。 என்னிடம் இல்லை.
ii desu ｱﾄﾞｩ ﾅｯﾗﾄﾞｩ
良いです。 அது நல்ைது.
yoku arimasen ｱﾄﾞｩ ﾅｯﾗﾀﾞｯﾗ
良くありません。 அது நல்ைதல்ை.
daijoubu desu ｱﾄﾞｩ ｻﾘ
大丈夫です。 அது  ரி
mondai arimasen ﾋﾟﾗｲｯﾁｬﾅｲ ｲｯﾗｲ
問題ありません。 பிரச் லன இல்லை.
yokatta desu ne(kou un desu ne) ｱﾄﾞｩ ｱﾃﾞｨﾙｨｼｭﾀﾏｰﾅﾄﾞｩ
良かったですね（幸運ですね）。 அது அதிர்ஷ்டமொனது.
～shitemo ii desu ka ﾅｰﾝ
～してもいいですか？ நொன் ～?
ii desu yo ｱｰﾑ､ｱﾄﾞｩ ｱﾇﾏﾃﾞｨｲｯｶｲｯﾊﾟﾄﾞｩﾑ
いいですよ。<許容> ஆம், அது அனுமதிக்கப்படும்.
damedesu ｱｰﾑ､ｱﾄﾞｩ ｱﾇﾏﾃﾞｨｲｯｶｨｯﾊﾟﾀﾞｰﾄﾞｩ
だめです。<拒否> ஆம், அது அனுமதிக்கப்படொது.
dekimasu ｴﾝﾅﾙ ﾑﾃﾞｨﾕﾑ
できます。 என்னொல் முடியும்.
dekimasen ｴﾝﾅﾙ ﾑﾃﾞｨﾔｰﾄﾞｩ
できません。 என்னொல் முடியொது.
yoku dekimashita ne　(jouzu desu ne) ﾆｰﾝｶﾞﾙ ﾅﾝﾄﾞﾗｶﾞ ｾｲﾄﾞｩｯﾘｰﾙｶﾙ
よくできましたね(上手ですね)。 நீங்கள் நன் ொக ச ய்துள்ளரீ்கள்.
kantan desu ｲﾄﾞｩ ｴﾘﾄﾞｩ
簡単です。 இது எளிது.
muzukashii desu ｲﾄﾞｩ ｶﾃﾞｨﾅﾑ
難しいです。 இது கடினம்.
wakarimashita ka ｳﾅｯｸｨﾌﾟ ﾌﾟﾘﾋﾙﾀﾞｰ
分かりましたか？ உனக்குப் புரிகி தொ?
wakarimashita ｴﾅｯｸｨﾌﾟ ﾌﾟﾘﾝﾀﾞﾃﾞｩ
分かりました。 எனக்குப் புரிந்தது.
wakarimasen ｴﾅｯｸ ﾌﾟﾘﾔｳｨｯﾗｲ
分かりません。 எனக்குப் புரியவில்லை
shitte imasu ｴﾅｯｸ ﾃﾘﾕｨﾑ
知っています。 எனக்குத் சதரியும்.
shirimasen ｴﾅｯｸ ﾃﾘﾔｰﾄﾞｩ
知りません。 எனக்குத் சதரியொது.
kore wa nan desu ka ｲﾂ ｴﾝﾅ
これは何ですか？ இது என்ன?
naze desu ka ｲｴｰﾝ
なぜですか？ ஏன்?
dono you ni ｴｯﾊﾟﾃﾞｨ
どのように？ எப்படி?
itsu desu ka ｴｯﾎﾟｩﾄﾞｩｰ
いつですか？ எப்பபொது?
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FA வலைதளங்களில் (தமிழ்) பயன்படுத்தப்படும் ச ொற்ச ொடர்களின் சதொகுப்பு
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கொட் ி ஜப்பொனஸீ் தமிழ்

ｱﾃﾞｨｯﾊﾟﾀﾞｲ doko desu ka ｴﾝｹﾞｰ

基本編 どこですか？ எங்பக?
dore desu ka ｴﾄﾞｩ
どれですか？ எது?
dare desu ka ﾔｰﾙ
誰ですか？ யொர்?

ﾜｰﾙｯﾄｩ ohayou gozaimasu ｶｰﾗｲ ﾜﾅｯｶﾑ
挨拶編 おはようございます。 கொலை வணக்கம்.

konnichiwa ﾊﾛｰ
こんにちは。 ஹபைொ.
o genki desu ka ﾆｰﾝｶﾞﾙ ｴｯﾊﾟﾃﾞｨ ｲﾙｯｷﾘｰﾙｶﾙ
お元気ですか？ நீங்கள் எப்படி இருக்கி ரீ்கள்?
dou deshita ka ～ ｴｯﾊﾟﾃﾞｨ ｲﾙﾝﾀﾞﾄﾞｩ
どうでしたか。(状況確認) ～ எப்படி இருந்தது?
dou shimashita ka / nani ka okorimashita ka ｴﾝﾅ ﾀﾜﾙ
どうしましたか？/何か起こりましたか？(具合を尋ねるとき) என்ன தவறு?
moshimoshi, vinei-san o onegai shimasu ﾊﾛｰ｡ﾃｨﾙ｡ｳﾞｨﾅﾔ ｱﾜﾙｶﾙﾀﾞﾝ ﾅｰﾝ ﾍﾟｽﾗｰﾏｰ
もしもし。ヴィネイさんをお願いします。 ஹபைொ. திரு. வினய் அவர்களுடன் நொன் பப ைொமொ?
arigatou ﾅﾝﾘ
ありがとう。 நன் ி.
gomennasai ﾏﾝﾆｯｶｳﾞﾑ
ごめんなさい。 மன்னிக்கவும்.
sayounara ﾜﾙｷﾚｰﾝ
さようなら。 வருகிப ன்.

ｽｰﾔ‐ｱﾘﾑｶﾑ hajimemashite ｳﾝｶﾞﾗｲ ｻﾝﾃﾞｨｯﾊﾟﾃﾞｨﾙ ﾏｷﾙｲｯﾁ
自己紹介編 はじめまして。 உங்கலளச்  ந்திப்பதில் மகிழ்ச் ி .

watashi no namae wa shimizu desu ｴﾅﾄﾞｩ ﾍﾟﾔﾙ ｼﾐｽﾞ
私の名前は清水です。 எனது சபயர் ஷிமிசு
anata no onamae o oshiete kudasai ﾅｰﾝ ｳﾝｶﾞﾙ ﾍﾟﾔﾗｲｸ ｹｯﾄｸﾗｰﾏｰ
あなたのお名前を教えて下さい。 நொன் உங்கள் சபயலரக் சதரிஞ்சுக்கைொமொ?
watashi wa nihon no toukyou kara kimashita ﾅｰﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾄｰｷｮｳﾞｨﾘﾙﾝﾄﾞｩ ﾜﾝﾃﾞｨﾙｯｷﾚｰﾝ
私は日本の東京から来ました。 நொன் ஜப்பொன், படொக்கிபயொவிைிருந்து வந்திருக்கிப ன்.
watashi wa dokushin desu　/ watashi ha kekkon shiteimasu ﾅｰﾝ ﾀﾆ ｱｰﾙ / ﾅｰﾝ ﾃｨﾙﾏﾅﾏｰﾅﾜﾙ
私は独身です。 / 私は結婚しています。 நொன் தனி ஆள் / நொன் திருமணமொனவர்.
indo o houmon shita no wa konkai ga hajimete desu ｲﾄﾞｩﾀﾞｰﾝ ｲﾝﾃﾞｨｱｰｳﾞｨﾙｯｸ ｴﾝﾅﾄﾞｩ ﾑﾀﾞﾙ ﾊﾟﾔﾅﾑ
インドを訪問したのは今回が初めてです。 இதுதொன் இந்தியொவிற்கு எனது முதல் பயணம்.
tamil go wa sukoshi dake hanasemasu ﾅｰﾝ ｺﾝｼﾞｬﾑﾀﾞｰﾝ ﾀﾐﾙ ﾍﾟｰｽｳﾞｪｰﾝ
タミル語は少しだけ話せます。 நொன் சகொஞ் ம்தொன் தமிழ் பபசுபவன்.
tsuuyaku o onegaishimasu ﾀﾔｳﾞｾｲﾄﾞｩ ｳﾝｶﾞﾗｰﾙ ﾓﾘﾍﾟﾔﾙｯｶﾑﾃﾞｨﾕﾏｰ
通訳をお願いします。 தயவுச ய்து உங்களொல் சமொழிசபயர்க்க முடியுமொ?
nihon dewa denki sekkei o tantou shite imashita ﾅｰﾝ ｼﾞｬｯﾊﾟﾆﾙ ｴﾚｸﾄﾘｯｶﾙ ｳﾞｧﾃﾞｨｳﾞｧﾏｲｯﾌﾟ ﾎﾟﾙｯﾋﾟﾙ ｲﾙﾝﾃﾞｰﾝ
日本では電気設計を担当していました。 நொன் ஜப்பொனில் எைக்ட்ரிக்கல் வடிவலமப்பு சபொறுப்பில் இருந்பதன்.
yoroshiku onegaishimasu ｳﾝｶﾞﾗｲｯﾁｭ ｻﾝﾃﾞｨｯﾊﾟﾁﾞﾙ ﾏｷﾙｯﾁ / 
よろしくお願いします。 உங்கலளச்  ந்திப்பதில் மகிழ்ச் ி . / 

ｳﾝｶﾞﾙﾀﾞﾝ ｲﾅｲｲﾝﾄﾞｩ ｳﾞｪｰﾗｲ ｾｲｳﾞｧﾀﾞｲ ｴﾃﾞｨﾙﾊﾟｰﾙｯｷﾚｰﾝ
உங்களுடன் இலணந்து பவலை ச ய்வலத எதிர்பொர்க்கிப ன் .

ﾜﾃﾞｨｳﾞﾏｲｯﾌﾟ kono souchi no sekkeizu o mite kudasai ｲﾝﾀﾞ ｻｰﾀﾞﾅｯﾃｨﾙｯｶｰﾅ ｳﾞｧﾃﾞｨｳﾞｧﾏｲｯﾌﾟ ﾜﾗｲﾊﾟﾀﾞﾝｶﾞﾗｲ ﾀﾔﾌﾞｾｲﾄﾞｩ ﾊﾟｰﾙｯｶｳﾞﾑ

設計編 この装置の設計図を見て下さい。 இந்த  ொதனத்திற்கொன வடிவலமப்பு வலரபடங்கலள தயவுச ய்து பொர்க்கவும்.

anata wa san jigen kyado o tsukaemasuka ｳﾝｶﾞﾗﾙ 3D CAD ｱｲ ﾊﾟﾔﾝﾊﾟﾄﾞｩｯﾀ ﾑﾃﾞｨﾕﾏｰ
あなたは3次元CADを使えますか？ உங்களொல் 3D CAD -ஐ பயன்படுத்த முடியுமொ?
buhin risuto o misete kudasai ﾊﾟｰｶﾞﾝｶﾞﾘﾝ ﾊﾟｯﾃｨﾔﾗｲ ｴﾝﾆﾀﾞﾑ ﾀﾔｳｾｲﾄﾞｩ ｶｰｯﾀｳﾞﾑ
部品リストを見せて下さい。 பொகங்களின் பட்டியலை என்னிடம் தயவுச ய்து கொட்டவும்.
sekkei sampuru o nihon kara jisan shimashita ﾅｰﾝ ｼﾞｬｯﾊﾟﾆﾘﾙﾝﾄﾞｩ ｳﾞｧﾃﾞｨｳﾞｧﾏｲｯﾌﾟ ﾏｰﾃﾞｨﾘｶﾗｲ ｺｰﾝﾄﾞｩ ｳﾞｧﾝﾄﾞｩｯﾚｰﾝ

設計サンプルを日本から持参しました。 நொன் ஜப்பொனிைிருந்து வடிவலமப்பு மொதிரிகலள சகொண்டு வந்துள்பளன்.

koko no sumpou o shuusei shite kudasai ﾀﾔｳﾞｾｲﾄﾞｩ ｲﾝﾀﾞ ｱﾗｳﾞｨｰﾅｲ ｻﾘｾｯﾔｳﾞﾑ
ここの寸法を修正して下さい。 தயவுச ய்து இந்த அளவிலன　 ரிச ய்யவும்.
kosuto daun o okonau tame ni sekkei henkou o okonaimasu ｾﾗｳﾞｶﾞﾗｲ ｸﾗｲｯｶ ｳﾞｧﾃﾞｨｳﾞｧﾏｲｯﾌﾟ ﾏｰﾄﾞﾗﾝｶﾞﾙ ﾒｰﾙｺｯﾗｯﾊﾟﾄﾞｩﾑ
コストダウンを行うために設計変更を行います。 ச ைவுகலள குல க்க வடிவலமப்பு மொற் ங்கள் பமற்சகொள்ளப்படும்.
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வொழ்த்து
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ﾜﾃﾞｨｳﾞﾏｲｯﾌﾟ kono buhin wa kyoudo ga hijou ni juuyou desu ｲﾝﾀﾞ ﾊﾟｰｶﾞｯﾃｨﾝ ｳﾞｧﾘﾏｲ ﾐｶﾞｳﾞﾑ ﾑｯｷｬﾏｰﾅﾄﾞｩ

設計編 この部品は強度が非常に重要です。 இந்த பொகத்தின் வைிலம மிகவும் முக்கியமொனது.
shouhaisenka o kentou shimashou ﾜﾔﾘﾝｶﾞｲ ｸﾗｲｯﾊﾟﾄﾞｩ ﾊﾟｯﾄﾘ ﾀﾙﾎﾟｰﾄﾞｩ ﾊﾟｰﾙｯｶﾗｰﾑ
省配線化を検討しましょう。 வயரிங்லகக் குல ப்பது பற் ி தற்பபொது பொர்க்கைொம்.
kono kadai wa watashi no hou de kentou shimasu ｲﾝﾀﾞ ﾋﾟﾗｯﾁﾅｲﾔｲ ﾅｰﾈｰ ﾊﾟﾙｯﾄｩｸ ｺﾙｷﾚｰﾝ
この課題は私のほうで検討します。 இந்த பிரச் லனலய நொபன பொர்த்துக் சகொள்கிப ன்.
shiikensaa no radaa puroguramu o sakusei shite kudasai ﾀﾔｳｾｲﾄﾞｩ PLC ﾗﾀﾞｰ ﾆﾗﾙ ｵﾝﾄﾞﾗｲ ｴﾙﾄﾞｩｳﾞﾝ
シーケンサのラダープログラムを作成して下さい。 தயவுச ய்து PLC பைடர் நிரல் ஒன்ல  எழுதவும்.
saabo no youryou o sentei shimashou ｻｰﾎﾞｰ ﾃｨﾗﾝ ｵﾝﾄﾞﾗｲ ﾃｰｲﾙﾝﾃﾞﾄﾞｩｯｶﾗｰﾑ
サーボの容量を選定しましょう。 ச ர்பவொ தி ன் ஒன்ல  பதர்ந்சதடுக்கைொம்.
mazu wa kono koutei ni tsuite torai o shite mimashou ﾑﾀﾞﾘﾙ ｲﾝﾀﾞ ｳﾙｯﾊﾟｯﾃｨ ｾﾔﾙﾑﾗｲﾔｲ ﾑﾔﾙｯﾁ ｾｲｯﾔﾗｰﾑ
まずはこの工程についてトライをしてみましょう。 முதைில் இந்த உற்பத்தி ச யல்முல லய முயற் ி ச ய்யைொம்.

ｳﾙｯﾊﾟｯﾃｨ buhin ga subete sorotte iru ka chekku shite kudasai ｱﾅｲｯﾄｩ ﾊﾟｰｶﾞｨﾝｶﾞﾙﾑ ｷﾀﾞｲｯｷﾗﾀﾞｰ ｴﾝﾄﾞﾙ ﾀﾔｳｾｲﾄﾞｩ ｿｰﾃﾞｨｯｶｳﾞﾑ
製造編 部品が全て揃っているかチェックして下さい。 அலனத்து பொகங்களும் கிலடக்கி தொ என்று தயவுச ய்து ப ொதிக்கவும்.

buhin ga tarinai node, ﾎﾟｰﾄﾞｩﾏｰﾅ ﾊﾟｰｶﾞﾝｶﾞﾙ ｲｯﾗｲ､ｴﾅｳﾞｪｰ ﾀﾔｳｾｲﾄﾞｩ 
部品が足りないので、 பபொதுமொன பொகங்கள் இல்லை, எனபவ தயவுச ய்து 
souko kara toriyosete kudasai ｷﾀﾞﾝｷﾞﾘﾗﾝﾄﾞｩ ｾｨﾗﾜｯﾄﾗｲ ｵｰﾀﾞｰ ｾｯﾔｳﾞﾑ
倉庫から取り寄せて下さい。 கிடங்கிைிருந்து  ிைவற்ல  ஆர்டர் ச ய்யவும்.
kono buhin wa youkyuu shiyou o manzoku shite imasen ﾃｰﾜｲｯﾊﾟﾄﾞｩﾑ ｳｲﾜﾗｯｸﾘｯﾌﾟｶﾞﾗｲ ｲﾝﾀﾞ ｸｰﾙ ﾌﾟｰﾙﾃｨｾｲｯﾔｳｲｯﾗｲ
この部品は要求仕様を満足していません。 பதலவப்படும் விவரக்கு ிப்புகலள இந்த கூறு பூர்த்திச ய்யவில்லை.
kono zairyou wa nou-nyuu meekaa ni henpin shite kudasai ﾀﾔｳﾞｾｲﾄﾞｩ ｲﾝﾄﾞｩ ﾎﾟﾙﾗｲ ｳﾙﾊﾟｰｯﾃｨﾔｰﾗﾘﾀﾞﾑ ﾃｨﾙｯﾋﾟ ｺﾄﾞｩｯｶｳﾞﾑ
この材料は納入メーカに返品して下さい。 தயவுச ய்து இந்த  சபொருலள　உற்பத்தியொளரிடம் திருப்பிக் சகொடுக்கவும்.
seisan peesu o agete kudasai ﾀﾔｳﾞｾｲﾄﾞｩ ｳﾙｯﾊﾟﾃｨ ｳｪｶﾞｯﾃｬｲ ｳﾔﾙｯﾀｳﾞﾑ
生産ペースを上げて下さい。 தயவுச ய்து உற்பத்தி　பவகத்லத உயர்த்தவும்.
seihin zaiko ga kajou ni natte imasu ﾑﾃﾞｨｯｶｯﾊﾟｯﾀ ﾎﾟﾙｯﾀｶﾘﾝ ﾊﾟﾝｸﾞ ﾐｶﾞ ｱﾃﾞｨｶﾞﾏｰｶﾞ ｳｯﾗﾄﾞｩ
製品在庫が過剰になっています。 முடிக்கப்பட்ட சபொருட்களின் பங்கு மிக அதிகமொக உள்ளது.
raishuu kara nikkin, yakin no ni koutai sei ni shimasu ｱﾄﾞｩｯﾀ ﾜｰﾗｯﾃｨﾘﾙﾝﾄﾞｩ ﾊﾟｶﾞﾙ ﾏｯﾄﾙﾑ ｲﾗｳﾞ ｼﾌﾄｶﾞﾙｯｸ ﾅｰﾑ ﾏｰﾙｳﾞｫｰﾑ

来週から日勤、夜勤の2交代制にします。 அடுத்த வொரத்திைிருந்து பகல் மற்றும் இரவு ஷிஃப்ட்களுக்கு நொம் மொறுபவொம்.

zangyou o onegaishimasu ﾀﾔｳﾞｾｲﾄﾞｩ ｸｰﾄﾞｩﾀﾞﾙﾈｰﾗﾑ ｳﾞｪｰﾗｲ ｾｯﾔｳﾞﾑ
残業をお願いします。 தயவுச ய்து கூடுதல்பநரம் பவலை ச ய்யவும்.
jidouka rain no dounyuu ga hitsuyou desu ﾀｰﾆﾔﾝｸﾞ ｳﾙﾊﾟｯﾃｨ ﾜﾘｻｲﾔｲ ｱﾘｰﾑｶﾞﾑｾｯﾔ ｳﾞｪｰﾝﾃﾞｨﾕｯﾗﾄﾞｩ
自動化ラインの導入が必要です。 தொனியங்கு உற்பத்தி வரில லய அ ிமுகம் ச ய்ய பவண்டியுள்ளது.
seru seisan houshiki no dounyuu o kentou simasu ｵﾙ ｾﾙ ｳﾙﾊﾟｯﾃｨ ｱﾏｲｯﾊﾟｲ ｱﾘｰﾑｶﾞﾑ ｾｲﾜﾄﾞｩ ﾊﾟｯﾄﾘ ﾅｰﾑ ﾊﾟｰﾙｯｶ ｳﾞｪｰﾝﾄﾞｩﾑ

セル生産方式の導入を検討します。 ஒரு ச ல் உற்பத்தி அலமப்லப அ ிமுகம் ச ய்வது பற் ி நொம் பொர்க்க பவண்டும்.

ﾀﾔｰﾘｯﾌﾟ ｶｯﾄｩｯﾊﾟｰﾄﾞｩｰ okyakusama ga nouki o isogarete imasu ﾜｰﾃﾞｨｯｶｲﾔｰﾗﾙｯｸ ﾀﾔｰﾘｯﾌﾟ ｳｨﾗｲﾜｰｶﾞ ﾃｰﾜｲｯﾊﾟﾄﾞｩﾑ
生産管理編 お客様が納期を急がれています。 வொடிக்லகயொளருக்கு தயொரிப்பு விலரவொக பதலவப்படும்.

konkichuu ni nijuu paasento no seisan kouritsu koujou ga hitsuyou desu ﾅｰﾑ ｲﾝﾀﾞ ｾﾒｽﾃﾙｯｸﾙ ｳﾙﾊﾟｯﾃｨ ﾃｨﾗｰﾅｲ 20% ｱﾃﾞｨｶﾞﾘｯｶ ｳﾞｪｰﾝﾄﾞｩﾑ
今期中に20%の生産効率向上が必要です。 நொம் இந்த ச மஸ்டருக்குள் உற்பத்தி தி லன 20% அதிகரிக்க பவண்டும்.

ashita, seisan keikaku no kaigi o kaisai shimasu ｵﾙ ｳﾙﾊﾟｯﾃｨ ﾃｨｯﾀﾐﾀﾞﾙ ｸｰｯﾀﾑ ﾅｰﾗｲ ﾅﾀﾞｲﾍﾞﾗｳﾞｯﾗﾄﾞｩ
明日、生産計画の会議を開催します。 ஒரு உற்பத்தி திட்டமிடல் கூட்டம் நொலள நலடசப வுள்ளது.
rainen kara seisan hinmoku o baizou sasemasu ｱﾄﾞｩｯﾀ ｱｰﾝﾃﾞｨﾘﾙﾝﾄﾞｩ ｳﾙﾊﾟｯﾃｨ ﾎﾟﾙﾙｶﾗｲ ﾅｰﾑ ｲﾗｯﾃｨｯﾊﾟｰｯｸ ｳｯﾛﾑ
来年から生産品目を倍増させます。 அடுத்த ஆண்டிைிருந்து உற்பத்தி சபொருட்கலள நொம் இரட்டிப்பொக்க உள்பளொம்.

ketsuron toshite raigetsu ni setsubi zoukyou o okonaimasu ﾑﾃﾞｨﾜｰｶﾞ､ﾜｻﾃｨｶﾞﾗｲ ﾒｰﾑﾊﾞﾄﾞｩｯﾄｩﾜﾄﾞｩ ｱﾄﾞｩｯﾀ ﾏｰﾀﾞﾑ ﾒｰﾙｺｯﾗｯﾊﾟﾄﾞｩﾑ

結論として来月に設備増強を行います。 முடிவொக, வ திகலள பமம்படுத்துவது அடுத்த மொதம் பமற்சகொள்ளப்படும்.

buhin meekaa ni juyou yosoku o ﾊﾟｰｶﾞﾝｶﾞﾙ ｳﾙﾊﾟｯﾃｨ ｾｲﾊﾞﾜﾙｯｸ ｴｰﾃﾞｨﾙｶﾞｰﾗ ﾃｰﾜｲ 
部品メーカに需要予測を பொகங்கள் உற்பத்தி ச ய்பவருக்கு எதிர்கொை பதலவ 
tsutaete kudasai ﾊﾟｯﾄﾘﾔ ｱﾘｯｶｲﾔｲ ﾀﾔｳﾞｾｲﾄﾞｩ ﾜﾗﾝｶﾞｳﾞﾑ
伝えて下さい。 பற் ிய அ ிக்லகலய தயவுச ய்து வழங்கவும்.
zaiko wa faasuto in・faasuto auto de ﾑﾀﾞﾘｯﾙ‐ﾜﾙﾜﾀﾞｲ､ﾑﾀﾞﾘｯﾙ‐ｱﾇｯﾌﾟﾀﾙ ﾑﾗｲｯﾔｲｯﾌﾟ 
在庫はファーストイン・ファーストアウトで முதைில்-வருவலத, முதைில்-அனுப்புதல் முல லயப் 
shukka shite kudasai ﾊﾟﾔﾝﾊﾞﾄﾞｩｯﾃｨ ｲｽｯﾀｶｲ ﾀﾔｳﾞｾｲﾄﾞｩ ｱﾇｯﾊﾟｳﾞﾑ
出荷して下さい。 பயன்படுத்தி ஸ்டொக்லக தயவுச ய்து அனுப்பவும் .
gijiroku o watashi ate ni ii meeru shite kudasai ｸｰｯﾀ ｳｨﾜﾗﾝｶﾞｶﾙ ｸﾘｯﾄｩ ﾀﾔｳﾞｾｲﾄﾞｩ ｴﾅｯｸ ﾐﾝﾅﾝｼﾞｬﾙ ｱﾇｯﾊﾟｳﾞﾑ
議事録を私宛にeメールして下さい。 கூட்ட விவரங்கள் கு ித்து தயவுச ய்து எனக்கு மின்னஞ் ல் அனுப்பவும்.

ﾊﾟﾗｰﾑﾘｯﾌﾟ araamu shingou wa nankai hassei shimashita ka ｴｯﾀﾅｲ ﾀﾀﾞﾜｲ ｱﾗﾗｰﾑ ｼｸﾞﾅﾙ ｵｰｯﾌ ﾆﾗｲｯｸ ｾﾝﾄﾞﾗﾄﾞｩ
保守編 アラーム信号は何回発生しましたか？ எத்தலன தடலவ அைொரம்  ிக்னல் ஆஃப் நிலைக்கு ச ன் து?

nani ka mondai ga nai ka oshiete kudasai ｴｰﾀﾞｰﾜﾄﾞｩ ﾋﾟﾗｯﾁｬﾅｲｶﾞﾙ ｴﾝﾄﾞﾗｰﾙ ﾀﾔｳﾞｾｲﾄﾞｩ ｴﾅｯｸ ﾃﾘﾔｯﾊﾟﾄﾞｩｯﾀｳﾞﾑ

何か問題がないか教えて下さい。 ஏதொவது பிரச் லனகள் என் ொல் தயவுச ய்து எனக்கு சதரியப்படுத்தவும்.
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FA現場フレーズ集（タミル語）
FA வலைதளங்களில் (தமிழ்) பயன்படுத்தப்படும் ச ொற்ச ொடர்களின் சதொகுப்பு

ｶｰﾁｰ ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞ ﾀﾐﾙ

場面 日本語 タミル語
கொட் ி ஜப்பொனஸீ் தமிழ்

ﾊﾟﾗｰﾑﾘｯﾌﾟ kono setsubi wa koshou shite imasu ｲﾝﾀﾞ ｶﾙｳｨ ｲﾔｲｰﾝｶﾞｳｨｯﾗｲ

保守編 この設備は故障しています。 இந்த கருவி இயங்கவில்லை.
seisan rain o tomete kudasai ｳﾙｯﾊﾟﾃｨｲ ﾀﾔｳﾞｾｲﾄﾞｩ ﾆﾙｯﾀｳﾞﾑ
生産ラインを止めて下さい。 உற்பத்திலய தயவுச ய்து நிறுத்தவும்.
toraburu no gen in kyuumei o onegaishimasu ﾋﾟﾗｯﾁｬﾅｲｯｶｰﾅ ｶｰﾗﾅｯﾀｲ ﾀﾔｳﾞｾｲﾄﾞｩ ｳﾞｨｻｰﾘｯｶｳﾞﾑ
トラブルの原因究明をお願いします。 பிரச் லனக்கொன கொரணத்லத தயவுச ய்து வி ொரிக்கவும் .
sensaa no choushi ga warui you desu ｾﾝｻｰ ｻﾘﾔｰｶﾞ ｳﾞｪｰﾗｲ ｾｯﾔｳｨｯﾗｲ ｴﾝﾄﾞﾙ ﾄｰﾝﾄﾞﾙｷﾞﾗﾀﾞ
センサーの調子が悪いようです。 ச ன் ொர்  ரியொக பவலை ச ய்யவில்லை என்று பதொன்றுகி து.
atarashii jigu o dounyuu shimasu ﾌﾟﾃﾞｨﾔ ｼﾞｯｸﾞ ｵｰﾝﾄﾞﾙ ﾎﾟﾙｯﾀｯﾊﾟﾄﾞｩﾑ
新しい治具を導入します。 புதிய ஜிக் ஒன்று சபொருத்தப்படும்.
shuuri o soukyuu ni okonatte kudasai ﾀﾔｳﾞｾｲﾄﾞｩ ｳｱﾀﾞﾅﾃﾞｨﾔｰｸﾞ ﾊﾟﾙﾄﾞｩ ﾊﾟﾙｯｶｳﾞﾑ
修理を早急に行って下さい。 தயவுச ய்து உடனடியொக பழுதுபொர்க்கவும்.
ichi jikan inai ni sai kadou sasete kudasai ﾀﾔｳﾞｾｲﾄﾞｩ ｵﾙ ﾏﾆﾈﾗｯﾄｩｯｸﾙ ﾅﾀﾞﾜﾃﾞｨｯｶｲﾔｲ ﾐｰﾝﾄﾞｩﾑ ﾄﾀﾞﾝｶﾞｳﾞﾑ
1時間以内に再稼動させて下さい。 தயவுச ய்து ஒரு மணிபநரத்திற்குள் நடவடிக்லகலய மீண்டும் சதொடங்கவும்.

ｳﾞｨｻｰﾗﾅｲ hinshitsu chekku no houhou o setsumei shimasu ﾅｰﾝ ﾀﾗｸ ｶｯﾄｩｯﾊﾟｰﾄﾞｩ ｾﾔﾙﾑﾗｲ ﾊﾟｯﾄﾘ ｳﾞｨﾗｯｸｳﾞｪｰﾝ
検査編 品質チェックの方法を説明します。 நொன் தரக் கட்டுப்பொடு ச யல்முல  பற் ி விளக்குபவன்

teiki kensa no houhou ga machigatte imasu ｸﾘｯﾀ ｶｰﾗ ｳﾞｨｻｰﾗﾅｲｶﾞﾙｯｸ ﾊﾟﾔﾝﾊﾟﾄﾞｩｯﾄｩﾑ ﾑﾗｲ ｻﾘﾔｯﾗ
定期検査の方法が間違っています。 கு ித்த கொை வி ொரலணகளுக்கு பயன்படுத்தும் முல   ரியல்ை.
hinshitsu chekku ga morete imasu ﾀﾗｯﾁｭ ｿｰﾀﾅｲｶﾞﾙ ﾀｳﾞｨﾙｯｶｯﾊﾟｯﾄｩｯﾗﾅ
品質チェックが漏れています。 தரச் ப ொதலனகள் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளன.
zensuu chekku shite kudasai ｱﾜｲ ｱﾅｲｯﾀｲﾕﾑ ﾀﾔｳﾞｾｲﾄﾞｩ ｿｰｯﾃｨｯｶｳﾞﾑ
全数チェックして下さい。 அலவ அலனத்லதயும் தயவுச ய்து ப ொதிக்கவும்.
furyou ritsu no kaizen ga juuyou na kadai desu ｸﾗｲｯﾊﾟｰﾄﾞｩ ｳﾞｨｷﾞﾀｯﾀｲ ﾒｰﾝﾊﾟﾄﾞｩｯﾄｩﾜﾄﾞｩ ﾑｯｷｬﾏｰﾅ ﾋﾟﾗｯﾁｬﾅｲ
不良率の改善が重要な課題です。 குல பொடு விகிதத்லத பமம்படுத்துவது முக்கியமொன பிரச் லன.
bijon shisutemu o dounyuu shimashou ｵﾙ ｶｰｯﾁ ｱﾏｲｯﾊﾟｲ ｱﾘﾑｶﾞﾑ ｾｯﾔﾗｰﾑ
ビジョンシステムを導入しましょう。 ஒரு கொட் ி அலமப்லப அ ிமுகம் ச ய்யைொம்.
furyou hin wa torimingu shite kudasai ｸﾗｲｯﾊﾟｰﾄﾞｩｯﾗ ｸﾗｲｶｳﾞﾑ
不良品はトリミングして下さい。 குல பொடுகலள　குல க்கவும்.
kanseihin o konpou shite shukka shimashou ﾑﾃﾞｨｯｶｯﾊﾟｯﾀ ﾎﾟﾙｯｶﾗｲ ﾊﾟｹｯｼﾞ ｾｲﾄﾞｩ ｱﾇｯﾊﾟﾗｰﾑ
完成品を梱包して出荷しましょう。 முடிக்கப்பட்ட சபொருட்கலள பபக்பகஜ் ச ய்து அனுப்பைொம்.

ｽｯﾄﾙｯﾁｭｰﾗﾙ ﾏｯﾄﾙﾑ ﾊﾟｰﾄﾞｩｶｰｯﾌﾟ shiyou enerugii ryou o keisoku shimashou ﾅｰﾑ ﾐﾝｻｸﾃｨ ﾇｶﾞﾙﾜｲ ｱﾗｯｶﾗｰﾑ
環境安全編 使用エネルギー量を計測しましょう。 நொம் மின் க்தி நுகர்லவ அளக்கைொம்.

mitsubishi denki no inbaataa o dounyuu shite shouene shimashou ﾐﾂﾋﾞｼ ｲﾚｸﾄﾘｯｸ ｲﾝﾊﾞｰﾀｰｱｲ ｾﾔﾙﾊﾟﾄﾞｩｯﾃｨ ﾅｰﾑ ﾐﾝｻｸﾃｨ ｱｯﾄﾗﾗｲ ｾｰﾐｯｶﾗｰﾑ

三菱電機のインバータを導入して省エネしましょう。 Mitsubishi Electric inverter -ஐ ச யல்படுத்தி நொம் மின் க்தி ஆற் லை ப மிக்கைொம்.

yuugai bussitsu no chousa wa ikka getsu ni ikkai ｱｰﾊﾞｯﾀﾅ ﾑｰﾗｯｸｰﾙ ｳｨｻﾙﾅｲｶﾞﾗｲｯﾌﾟ ﾊﾟｯﾄﾘ ﾏｰﾀﾞﾑ 
有害物質の調査は1ヶ月に1回 ஆபத்தொன மூைக்கூறு வி ொரலணகலளப் பற் ி மொதம் 
kanarazu houkoku shite kudasai ｵﾙﾑﾗｲ ｱﾘｯｶｯﾔﾘｯﾊﾟﾀﾞｲ ﾀﾜｳﾞｾｲﾄﾞｩ ｳﾙﾃﾞｨｾｯﾔｳﾞﾑ
かならず報告して下さい。 ஒருமுல  அ ிக்லகயளிப்பலத தயவுச ய்து உறுதிச ய்யவும்.
denshi buhin ni hokori wa taiteki desu ﾄｩｰｾｨﾀｰﾝ ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ ﾊﾟｰｶﾞﾝｶﾞﾘﾝ ﾑｯｷｬ ｴﾃｨﾘ
電子部品に埃は大敵です。 தூ ிதொன் எைக்ட்ரொனிக் பொகங்களின் முக்கிய எதிரி.
anzen dai ichi de sagyou ni torikunde kudasai ﾑﾀﾞﾘｯﾙ ﾊﾟｰﾄﾞｩｶﾞｰｯﾌﾟ
安全第一で作業に取り組んで下さい。 முதைில் பொதுகொப்பு.
[seiri, seiton, seisou, seiketsu, shitsuke] no go esu katsudou o ｾｲﾘ､ｾｲﾄﾝ､ｾｲｿ､ｾｲｹﾂ､ｼﾂｹ(ﾜﾘｻｲｯﾊﾟﾄﾞｩｯﾄｩ､ｱｰﾙﾄﾞﾘﾙ ｱﾏｲｯﾀﾙ､ｼｬｲﾝ､

「整理・整頓・清掃・清潔・躾」の5S活動を Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke (வரில ப்படுத்து, ஆர்டரில் அலமத்தல், லஷன்,

kokoro gakemashou ﾀﾗｯﾊﾟﾄﾞｩｯﾄｩﾀﾙ ﾏｯﾄﾙﾑ ﾆｰﾃﾞｨｯﾀﾙ)ｴﾝﾄﾗ 5S ｾﾔﾙﾊﾟｰﾄﾞｩｶﾞﾗｲ ﾆﾅｲｳﾞｨｯﾙ ｺｯﾗｳﾞﾑ

心掛けましょう。 தரப்படுத்துதல் மற்றும் நீடித்தல்) என்  5S ச யல்பொடுகலள நிலனவில் சகொள்ளவும்.

anzen kanri wa seizou buchou to kaku kachou de ｳﾙﾊﾟｯﾃｨ ﾂﾗｲｯﾀ ﾀﾗｲﾜﾙ ﾏｯﾄﾙﾑ ｵｯｳﾞｫﾙ ﾋﾟﾘｳﾞｨﾝ ﾒｰﾗｰﾙﾙﾑ 
安全管理は製造部長と各課長で உற்பத்தித் துல த் தலைவர் மற்றும் ஒவ்சவொரு பிரிவின் பமைொளரும் 

okonatte kudasai ﾊﾟｰﾄﾞｩｶﾞｯﾌﾟ ﾒｰﾗｰﾝﾏｲﾔｲ ｶﾝﾃﾞｨｯﾊﾟｶﾞ ﾒｰﾙｯｺｯﾗ ｳﾞｪｰﾝﾄﾞｩﾑ
行って下さい。 பொதுகொப்பு பமைொண்லமலயக் கண்டிப்பொக பமற்சகொள்ள பவண்டும்.

ﾊﾟｲｰﾙﾁ seizou sutaffu no toreeningu o jisshi shimashou ｳﾙﾊﾟｯﾃｨ ﾊﾟﾆﾔｰﾗﾙｶﾞﾙｯｸ ﾊﾟｲｰﾙﾁ ｱﾘｯﾎﾟﾑ
教育編 製造スタッフのトレーニングを実施しましょう。 உற்பத்திப் பணியொளர்களுக்கு பயிற் ி அளிப்பபொம்.

sagyou kaishi jikan o mamorimashou ｻﾘﾔｰﾅ ﾈｰﾗｯﾃｨﾙ ｳﾞｪｰﾗｲ ﾄﾀﾞﾝｸﾞﾜﾀﾞｲ ｳﾙﾃﾞｨ ｾｲｳﾞｫｰﾑ
作業開始時間を守りましょう。  ரியொன பநரத்தில் பவலை சதொடங்குவலத உறுதி ச ய்பவொம்.
[o kyaku sama dai ichi shugi] de seisan ni ｳﾙﾊﾟｯﾃｨﾙ ｢ﾑﾀﾞﾘﾙ ﾜﾃﾞｨｯｶｲﾔｰﾗﾙ｣ 
「お客様第一主義」で生産に உற்பத்தியில் “முதைில் வொடிக்லகயொளர்” 
torikumi mashou ｴﾝﾄﾞﾗ ｺﾙｶﾞﾔｲ ﾊﾟﾔﾝﾊﾟﾄﾞｩｯﾄｩｳﾞｫｰﾑ
取り組みましょう。 என்  சகொள்லகலயப் பயன்படுத்துபவொம். 

வி ொரலண
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FA現場フレーズ集（タミル語）
FA வலைதளங்களில் (தமிழ்) பயன்படுத்தப்படும் ச ொற்ச ொடர்களின் சதொகுப்பு

ｶｰﾁｰ ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞ ﾀﾐﾙ

場面 日本語 タミル語
கொட் ி ஜப்பொனஸீ் தமிழ்

ﾊﾟｲｰﾙﾁ kotoshi wa furyou ritsu no gojuu paasento sakugen o ｲﾝﾀﾞ ｱｰﾝﾄﾞｩ ｸﾗｲﾊﾟｰﾄﾞｩ ｳﾞｨｷﾞﾀﾞｯﾃｨﾙ 50%‐ｱｲ ｸﾗｲｯﾊﾟﾄﾞｩ 

教育編 今年は不良率の50%削減を இந்த ஆண்டு குல பொடு விகிதத்தில் 50% -ஐக் குல ப்பது 
chiimu no mokuhyou ni settei shimashou ｴﾝﾊﾟﾀﾞｲ ｵﾙ ｸﾙ ｸﾘｯｺｰﾗｰｶﾞ ｱﾏｲｯﾎﾟｰﾑ
チームの目標に設定しましょう。 என்பலத ஒரு குழுக் கு ிக்பகொளொக அலமப்பபொம்.
rainen wa hyoushou seido o dounyuu shimasu ｱﾄﾞｩｯﾀ ｱｰﾝﾄﾞｩ ｳﾞｨﾙﾄﾞｩｶﾞﾙ ｱﾏｲｯﾌﾟ ｵﾝﾄﾞﾙ ｱﾘﾑｶﾞﾑ ｾｯﾔｯﾊﾟﾄﾞｩﾑ
来年は表彰制度を導入します。 அடுத்த ஆண்டு விருதுகள் அலமப்பு ஒன்று அ ிமுகம் ச ய்யப்படும்.
shinjin kyoiku ga owattara ﾌﾟﾃﾞｨﾀﾞｰｶﾞ ｳﾞｪｰﾗｲｯｸ ｾｰﾙﾝﾀﾜﾙｶﾞﾙ ﾀﾝｶﾞﾗﾄﾞｩ ﾊﾟｲﾙﾁﾔｲ ﾑﾃﾞｨｯﾀ ﾋﾟﾗｸ､

新人教育が終わったら、 புதிதொக பவலைக்கு ப ர்ந்தவர்கள் தங்களது பயிற் ிலய முடித்த பி கு, 

seisan genba ni haizoku shimasu ｵﾙ ﾀﾔｰﾘｯﾌﾟ ﾀﾗｯﾃｨﾙｯｸ ｱﾇｯﾊﾟｯﾊﾟﾄﾞｩﾜｰﾙｶﾞﾙ
生産現場に配属します。 ஒரு தயொரிப்பு தளத்திற்கு அனுப்பப்படுவொர்கள்.
mondai ga hassei shitara sugu ni hanchou ni ﾋﾟﾗｯﾁｬﾅｲ ｴｰﾃﾞｰﾇﾑ ｴｰﾙﾊﾟｯﾀﾙ､ﾀﾔｳﾞｾｲﾄﾞｩ ｸﾙｯ 
問題が発生したらすぐに班長に பிரச் லன ஏபதனும் ஏற்பட்டொல், தயவுச ய்து குழுத் 
soudan shite kudasai ﾀﾗｲﾜﾙﾀﾞﾝ ｳﾀﾞﾅﾃﾞｨﾔｰｶﾞ ｱｰﾛｾｨｯｶｳﾞﾑ
相談して下さい。 தலைவருடன் உடனடியொக ஆபைொ ிக்கவும்.

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ kyougou tasha tono sabetsuka ga ﾅﾏﾄﾞｩ ﾎﾟｯﾃｨﾔｰﾗﾙｶﾞﾘﾀﾞﾐﾙﾝﾄﾞｩ ﾅｯﾏｲ ｳﾞｪｰﾙﾊﾟﾄﾞｩｯﾃｨｸ 
マーケティング編 競合他社との差別化が நமது பபொட்டியொளர்களிடமிருந்து நம்லம பவறுபடுத்திக்

juuyou desu ｺﾙﾜﾄﾞｩ ﾐｶﾞｳﾞﾑ ﾑｯｷｬﾏｰﾅﾄﾞｩ
重要です。 சகொள்வது மிகவும் முக்கியமொனது.
kakaku kyousou ryoku no koujou mo juuyou ni natte imasu ｳﾞｨﾗｲ ﾎﾟｰｯﾃｨｯﾀﾝﾏｲﾔｲ ﾒｰﾝﾊﾟﾄﾞｩｯﾄｩﾜﾄﾞｩﾑ ﾑｯｷｬﾏｰﾅﾄﾞｩ
価格競争力の向上も重要になっています。 விலை ப ோட்டித்தன்லைலை  பைம் டுத்துவதும் முக்கிைைோனது.
mitsubishi denki no seihin wa hinshitsu ga ii desu ne ﾐﾂﾋﾞｼ ｲﾚｸﾄﾘｯｸ ﾀﾔｰﾘｯﾌﾟｶﾞﾘﾝ ﾀﾗﾑ ｾｨﾗｯﾊﾟｰｶﾞ ｳｯﾗﾄﾞｩ､ｲｯﾗｲﾔｰ
三菱電機の製品は品質が良いですね。 Mitsubishi Electric தயொரிப்புகளின் தரம்  ி ப்பொக உள்ளது. இல்லையொ?
afutaasaabisu taisei o kyouka suru hitsuyou ga arimasu ｳﾞｨﾙﾊﾟﾅｲｯｸ ﾋﾟﾝﾀﾞﾔ ｾｰﾜｲ ﾜﾗﾝｸﾞﾑ ｱﾏｲｯﾌﾟ ﾒｰﾝﾊﾞﾄﾞｩｯﾀｯﾊﾟﾀﾞ ｳﾞｪｰﾝﾄﾞｩﾑ

アフターサービス体制を強化する必要があります。 விற்பலனக்கு பிந்லதய ப லவ வழங்கும் அலமப்பு பமம்படுத்தப்பட பவண்டும்.

shinsouchi o tenjikai ni shutten shimasu ｶﾝｶｰｯﾁｲﾙ ﾌﾟﾃﾞｨﾔ ｻｰﾀﾞﾅﾝｶﾞﾙ ｶｰｯﾁｯﾊﾟﾄﾞｩｯﾀｯﾊﾟﾄﾞｩﾑ
新装置を展示会に出展します。 கண்கொட் ியில் புதிய  ொதனங்கள் கொட் ிப்படுத்தப்படும்.
kono shouhin no shijou chousa o okonatte kudasai ﾀﾔｳﾞｾｲﾄﾞｩ ｲﾝﾀﾞ ﾀﾔｰﾘｯﾌﾟｯｶｰﾅ ｻﾝﾀﾞｲ ｱｰｲｳﾞ ｵﾝﾄﾞﾗｲ ﾒｰﾙｺｯﾗｳﾞﾑ
この商品の市場調査を行って下さい。 தயவுச ய்து இந்த தயொரிப்புக்கொன  ந்லத ஆய்வு ஒன்ல  பமற்சகொள்ளவும் .
o kyaku sama no niizu no tayou ka ni taiou suru koto ga hitsuyou to narimasu ﾊﾟﾙｳﾞｪｰﾙｳﾞｨﾀﾞﾏｰﾅ ﾜｰﾃﾞｨｯｶｲﾔｰﾗﾙ ﾃｰﾜｲｶﾙｯｸ ﾅｰﾑ ﾊﾟﾃﾞｨﾗﾘｯｶ ｳﾞｪｰﾝﾄﾞｩﾑ

お客様のニーズの多様化に対応することが必要となります。 பல்பவறுவிதமொன வொடிக்லகயொளர் பதலவகளுக்கு நொம் பதிைளிக்க பவண்டும்.

shin seihin no kaihatsu chiimu o ﾅｰﾝ / ﾅｰﾑ ｵﾝﾄﾞﾗｰｶﾞ ｲﾅｲｰﾝﾄﾞｩ ﾌﾟﾃﾞｨﾔ ﾀﾔｰﾘｯﾌﾟ 
新製品の開発チームを நொன் /நொம் ஒன் ொக இலணந்து புதிய தயொரிப்பு 
hensei shimasu ｳﾙﾊﾟｯﾃｨ ｸﾙ ｵﾝﾄﾞﾗｲ ｱﾏｲｯﾎﾟｰﾑ
編成します。 உற்பத்தி குழு ஒன்ல  அலமப்பபொம்.

ｻｰｯﾋﾟﾄﾞｩﾀﾙ otsukare sama deshita ｳﾝｶﾞﾙ ｶﾃﾞｨﾅ ｳﾞｪｰﾗｲｯｸ ﾅﾝﾄﾞﾘ
会食編 お疲れ様でした。 உங்கள் கடின பவலைக்கு நன் ி.

tsukare mashita ka ｿｰﾙﾜｰﾋ ｳﾞｨｯﾃｨｰﾙｶﾞﾗｰ
疲れましたか？ ப ொர்வொகி விட்டீர்களொ?
guruupu zen-in de issho ni ｸﾙｳﾞｨﾝ ｱﾅｲｯﾄｩ ｳﾙｯﾋﾟﾅﾙｶﾙﾀﾞﾇﾑ ｵﾝﾄﾞﾗｰｶﾞ 
グループ全員で一緒に குழுவின் அலனத்து உறுப்பினர்களுடனும் ஒன் ொக 
shokuji o shimashou ｲﾅｲﾝﾄﾞｩ ｲﾗｳﾞ ｳﾅﾜｲ ｱﾙﾝﾀﾞﾗｰﾑ
食事をしましょう。 இலணந்து இரவு உணலவ அருந்தைொம்.
kampai ﾁｱｰｽﾞ
乾杯！  ியர்ஸ்!
minna de tanoshiku kandan shimashou ｱﾅｲﾜﾙﾑ ﾏﾄﾗﾜﾙｶﾞﾙﾀﾞﾝ ﾍﾟｰｾｨ ﾏﾋﾗﾗｰﾑ
みんなで楽しく歓談しましょう。 அலனவரும் மற் வர்களுடன் பப ி மகிழைொம் .
kono indo ryouri wa oishii desu ne ｲﾝﾀﾞ ｲﾝﾄﾞ ｳﾅｳ ﾛｼ ﾀﾞｱｱﾈ
このインド料理は美味しいですね。 இந்த இந்திய உணவு ரு ி தொபன 
atsui　desu ｽｰﾀﾞｰｶﾞ ｲﾙｯｷﾗﾄﾞｩ
暑いです。 சூடொக இருக்கி து.
suki desu ｲﾄﾞｩ ｴﾅｯｸ ﾋﾟﾃﾞｨｯﾄｩｯﾗﾄﾞｩ
好きです。 இது எனக்கு பிடித்துள்ளது.
kirai desu ｲﾄﾞｩ ｴﾅｯｸ ﾋﾟﾃﾞｨｯｶｳﾞｨｯﾗｲ
嫌いです。 இது எனக்கு பிடிக்கவில்லை.
enryo sezu ni takusan meshiagatte kudasai ﾀﾔｳﾞｾｲﾄﾞｩ ﾆｰﾝｶﾞﾙ ｳﾞｨﾙﾑﾌﾞﾑ ｱﾗｳﾞｯｸ ｻｰｯﾋﾟﾀﾞｳﾞﾑ
遠慮せずに沢山召し上がって下さい。 தயவுச ய்து நீங்கள் விரும்பும் அளவுக்கு  ொப்பிடவும்.
chai o mou ippai kudasai ｴﾅｯｸ ｲﾝﾉﾙ ｶｯﾌﾟ ﾃｨｰ ｷﾀﾞｲｯｸﾏｰ
チャイをもう一杯下さい。 எனக்கு இன்சனொரு கப் டீ கிலடக்குமொ?
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பயிற் ி

 ொப்பிடுதல்

மொர்க்சகட்டிங்



FA現場フレーズ集（タミル語）
FA வலைதளங்களில் (தமிழ்) பயன்படுத்தப்படும் ச ொற்ச ொடர்களின் சதொகுப்பு

ｶｰﾁｰ ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞ ﾀﾐﾙ

場面 日本語 タミル語
கொட் ி ஜப்பொனஸீ் தமிழ்

ｻｰｯﾋﾟﾄﾞｩﾀﾙ sukoshi matte kudasai ｵﾙ ｶﾅｰﾑ ｶｰｯﾃｨﾙｯｶｳﾞﾑ

会食編 少し待ってください。 ஒரு கணம் கொத்திருக்கவும்.
mina san no kyouryoku de konkai no purojekuto ga seikou shimashita ｱﾅｲﾜﾘﾝ ﾑﾔﾙﾁｯｸﾑ ﾅﾝﾄﾞﾘ､ﾃｨｯﾀﾑ ｳﾞｪｯﾄﾘﾔﾀﾞｲﾝﾀﾞﾄﾞｩ
皆さんの協力で今回のプロジェクトが成功しました。 அலனவரின் முயற் ிக்கும் நன் ி, திட்டம் சவற் ியலடந்தது.
kandou shimashita ﾅｰﾝ ｲｰﾙｯｶｯﾊﾟｯﾃｰﾝ
感動しました。 நொன் ஈர்க்கப்பட்படன்.
ashita mo mata gambari mashou ﾐｰﾝﾄﾞｩﾑ ﾅｰﾗｲ ﾅｯﾏｰﾙ ｼﾗｯﾊﾟｰｶﾞ ｾｯﾔﾑﾃﾞｨﾜﾀﾞｲ ｾｯﾔｳﾞｫｰﾑ
明日もまた頑張りましょう。 மீண்டும் நொலள நம்மொல்  ி ப்பொக ச ய்யமுடிவலதச் ச ய்பவொம்!
gambatte kudasai ｾｨﾗﾀﾞﾀﾞｲｰ ｾｯﾔｳﾞﾑ
がんばってください。  ி ந்தலதச் ச ய்யவும்!
gambari mashou ﾅｯﾏﾙ ｼﾗｯﾊﾟｶﾞ ｾｯﾔﾑﾃﾞｨﾜﾀﾞｲ ｾｲｳﾞｫｰﾑ
がんばりましょう。 நம்மொல்  ி ப்பொக ச ய்யமுடிவலதச் ச ய்பவொம்!

＜注意事項＞

 ொப்பிடுதல்
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＊タミル語のフレーズには、比較的タミル語の読みに近いカタカナ表記を付加しています。
＊日本語のフレーズには、比較的日本語の読みに近いローマ字表記を付加しています。
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本社機器営業部 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）
北海道支社 〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1（北海道ビル）
東北支社 〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7（仙台上杉ビル）
関越支社 〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2明治安田生命さいたま新都心ビル（ランド・アクシス・タワー34階）
新潟支店 〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10（日本生命ビル）
神奈川支社 〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1（横浜ランドマークタワー）
北陸支社 〒920-0031 金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル）
中部支社 〒451-8522 名古屋市西区牛島町6-1（名古屋ルーセントタワー）
豊田支店 〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10（矢作豊田ビル）
関西支社 〒530-8206 大阪市北区堂島2-2-2（近鉄堂島ビル）
中国支社 〒730-8657 広島市中区中町7-32（ニッセイ広島ビル）
四国支社 〒760-8654 高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル）
九州支社 〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル）

（03）3218-6760
（011）212-3794
（022）216-4546
（048）600-5835
（025）241-7227
（045）224-2624
（076）233-5502
（052）565-3314
（0565）34-4112
（06）6347-2771
（082）248-5348
（087）825-0055
（092）721-2247

India Gurgaon FA Center
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT.LTD. India Factory Automation Centre
2nd Floor, Tower A & B, Cyber Greens, DLF Cyber City, DLF Phase-�, Gurgaon-122002 Haryana, India
●TEL 91-124-463-0300
●FAX 91-124-463-0399

●HP http://www.mitsubishielectric.in
●LANGUAGE Hindi/English/Japanese ※日本人エンジニアが駐在しております。

India Bangalore FA Center
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT.LTD. India Factory Automation Centre
Prestige Emerald, 6th Floor, Municipal No.2, Madras Bank Road, (Lavelle Road), Bangalore 560001, India
●TEL 91-80-4020-1600
●FAX 91-80-4020-1699

●HP http://www.mitsubishielectric.in
●LANGUAGE Kannad/Hindi/English

India Chennai FA Center
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT.LTD. India Factory Automation Centre
Citillights Corporate Center” No.1, Vivekananda Road, Srinivasa Nagar, Chetpet, Chennai-600031, India
●TEL 91-044-4923-2222
●FAX 91-044-4923-2249

●HP http://www.mitsubishielectric.in
●LANGUAGE Tamil/Hindi/English

Contact below for information or inquiries.
India Pune FA Center
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT.LTD. India Factory Automation Centre
Emerald House, EL-3, J Block, M.I.D.C., Bhosari, Pune, 411026, Maharashtra State, India
●TEL 91-20-2710-2000
●FAX 91-20-2710-2100

●HP http://www.mitsubishielectric.in
●LANGUAGE Marathi/Hindi/English/Japanese ※日本人エンジニアが駐在しております。

India Ahmedabad FA Center
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT.LTD. India Factory Automation Centre
303/A, 3rd Floor, Primate, Judges Bungalow Cross Road, Bodakdev, Ahmedabad-380054, Gujarat, India
●TEL 91-79-6512-0063
●LANGUAGE Gujarati/Hindi/English

●HP http://www.mitsubishielectric.in

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN


