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கிறிஸ்தவ சமூகநல
உயர்நிைலப்பள்ளி,
தடிக்காரன்ேகாணம்

கிறிஸ்தவ சமூகநல
உயர்நிைலப்பள்ளி,
தடிக்காரன்ேகாணம்

கிறிஸ்தவ சமூகநல
உயர்நிைலப்பள்ளி,
தடிக்காரன்ேகாணம்

அரசு ரப்பர் கழக
நடுநிைலப்பள்ளி

அரசு ரப்பர் கழக
நடுநிைலப்பள்ளி
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ெதற்கு கட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி ‐
629851

1.தடிக்காரன்ேகாணம் (வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ)
பிளாக் 1,2,3,4 வார்டு 1, வரப்புலி
ீ
,
2.தடிக்காரன்ேகாணம்(வ.கி),தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ)
பிளாக் 3,4 வார்டு 1, அண்ணாநகர் ,
3.தடிக்காரன்ேகாணம் (வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ)
பிளாக் 1,2,3,4 வார்டு 1, இந்திரா நகர்

ெதற்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ‐
629851

1.தடிக்காரன்ேகாணம்(வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ)
பிளாக் 5 வார்டு 1, ஆர்.சி.ெதரு ,
2.தடிக்காரன்ேகாணம்(வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ)
பிளாக் 1,2,3,4 வார்டு 1, சி.எம்.எஸ் ஏrயா ,
3.தடிக்காரன்ேகாணம் (வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ)
பிளாக் 6 வார்டு 3, குட்டிப்ெபாத்ைத

ேமற்கு பிளாக்
கிழக்கு பகுதி ‐
629851

1.தடிக்காரன்ேகாணம் (வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம்
பிளாக் 1,6 வார்டு 1, புதுக்காலனி வரப்புலி
ீ
,
2.தடிக்காரன்ேகாணம் (வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம்
பிளாக் 5 வார்டு 1,2, ேநருஜிநகர் ,
3.தடிக்காரன்ேகாணம் (வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம்
பிளாக் 5,6 வார்டு 2, காமராஜபுரம் ,
4.தடிக்காரன்ேகாணம் (வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம்
பிளாக் 5,6 வார்டு2 குட்டிப்ெபாத்ைத

(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)

கீ rப்பாைற
ெதற்கு பகுதி ‐
629854

1.தடிக்காரன்ேகாணம் (வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ)
பிளாக் 7,8,12,13 வார்டு 4 குமார்பால்குளம் ,
2.தடிக்காரன்ேகாணம் (வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ)
பிளாக் 7 வார்டு 4 வாைழயத்துவயல் ,
3.தடிக்காரன்ேகாணம் (வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ)
பிளாக் 8 வார்டு 4 புதுநகர், அரசுகிராம்பு ேதாட்ட
அலுவலர் குடியிருப்பு. , 4.அருமநல்லூர்(வ.கி),
தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ) பிளாக் 10 வார்டு 4
ெவள்ளாம்பி , 5.தடிக்காரன்ேகாணம் (வ.கி),
தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ) பிளாக் 12,13 வார்டு 5
ெதாழிலாளர்குடியிருப்பு , 6.தடிக்காரன்ேகாணம்
(வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ) பிளாக் 12,13 வார்டு 5
அம்மன்ேகாவில்ெதாழிலாளர்குடியிருப்பு கீ rப்பாைற

கீ rப்பாைற
கிழக்கு பகுதி ‐
629854

1.தடிக்காரன்ேகாணம்(வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ)
பிளாக் 7,9,10 வார்டு 4 குமார்பால்குளம் ,
2.தடிக்காரன்ேகாணம் (வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ)
பிளாக் 7,8,9 வார்டு 4 வாைழயத்துவயல் ,
3.தடிக்காரன்ேகாணம் (வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ)
பிளாக் 7 ,வார்டு 4 ஆேபல்காடு ,
4.தடிக்காரன்ேகாணம்(வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ)
பிளாக் 10,11 வார்டு 4 ெவள்ளாம்பி ,
5.தடிக்காரன்ேகாணம்(வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ)
பிளாக் 8, வார்டு 4 புதுநகர் , 6.தடிக்காரன்ேகாணம்
(வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ) பிளாக் 11, வார்டு 5
அரசுரப்பர்கழகம் கீ rப்பாைற , 7.தடிக்காரன்ேகாணம்
(வ.கி), தடிக்காரன்ேகாணம் (ஊ) பிளாக் 12,13 வார்டு 5
அம்மன்ேகாவில் ெதாழிலாளர்குடியிருப்பு
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அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
அருமநல்லூர்.

மத்திய கட்டிடம்
ெதற்கு பகுதி‐
629851.

1.அருமநல்லூர்(வ.கி), அருமநல்லூர் (ஊ) பிளாக் 3,5,6
வார்டு1சாஸ்தான்ேகாவில்ெதரு ,
2.அருமநல்லூர்(வ.கி), அருமநல்லூர் (ஊ) பிளாக் 4,5,6
வார்டு1, 2 அருமநல்லூர் , 3.அருமநல்லூர்(வ.கி),
அருமநல்லூர் (ஊ) பிளாக் 7, வார்டு 2 வரப்புலி
ீ
,
4.அருமநல்லூர்(வ.கி), அருமநல்லூர் (ஊ) பிளாக் 7,
வார்டு 2 ஏலப்பாைற
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அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
அருமநல்லூர்

கூடுதல் கட்டிடம்
ெதற்கு பகுதி ‐
629851.

1.அருமநல்லூர்(வ.கி), மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1,2, வார்டு
3 ெசக்கடி , 2.அருமநல்லூர்(வ.கி), மற்றும் (ஊ) பிளாக்
1, 2, வார்டு 3 வரவநல்லூர்
ீ

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
அருமநல்லூர்

1.அருமநல்லூர்(வ.கி), மற்றும் (ஊ) பிளாக் 3, வார்டு 5
புளியடி , 2.அருமநல்லூர்(வ.கி), மற்றும் (ஊ) பிளாக் 3,
வார்டு 5 ெபrயகுளம்கைர , 3.அருமநல்லூர்(வ.கி),
மற்றும் (ஊ) பிளாக் 3, வார்டு 5 பிலாவடிெபாத்ைத ,
4.அருமநல்லூர்(வ.கி), மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1 வார்டு 4
ஆைனக்காரன்ேகாணம் , 5.அருமநல்லூர்(வ.கி)
கிழக்கு ேமற்கு
மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1,6,8, வார்டு 5 கரடித்ேதாப்பு ,
கட்டிடம்
வடகிழக்கு பகுதி ‐ 6.அருமநல்லூர்(வ.கி), மற்றும் (ஊ) பிளாக் 3,6 வார்டு
629851.
5(மாங்காமைலத்துைற) ஊரக்ேகாணம் ,
7.அருமநல்லூர்(வ.கி), மற்றும் (ஊ) பிளாக் 8, வார்டு 5
அம்பட்ைடயான்ேகாணம் காலனி ,
8.அருமநல்லூர்(வ.கி), மற்றும் (ஊ) பிளாக் 7, வார்டு 5
ெகால்லந்திருத்தி , 9.அருமநல்லூர்(வ.கி), மற்றும்
(ஊ) பிளாக் 7, வார்டு 5 ஏலப்பாைற
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அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ேபாற்றியூர்

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ேபாற்றியூர்.

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ேபாற்றியூர்

கூடுதல் வடக்கு
கட்டிடம், கிழக்கு
பகுதி ‐ 629851.

1.அழகியபாண்டியபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 1,2,
வார்டு 2 பால்குளம் , 2.அழகியபாண்டியபுரம்
(வ.கி)மற்றும் (ேப) பிளாக் 1,2, வார்டு 2 ெகாத்தளம்
பள்ளம் , 3.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 3, வார்டு 3 இஞ்சிக்கடவு,ேதவகிr. ,
4.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி)மற்றும் (ேப) பிளாக் 2,4,
வார்டு 4 கரும்பாைற ெபருந்தைலக்காடு

கூடுதல் கிழக்கு
கட்டிடம் ‐ 629851.

1.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 5,
வார்டு 3 ேகசவன்புதூர் , 2.அழகியபாண்டியபுரம்
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 5, வார்டு 3
பஜைனமடம்ெதரு , 3.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 5,12 வார்டு 3
பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு , 4.அழகியபாண்டியபுரம்
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 12,13 வார்டு 3
ஆர்.சி.ேகாவில்ெதரு

கூடுதல்
புதுகட்டிடம்
வடக்குப் பகுதி ‐
629851.

1.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக்
10, வார்டு 14 கீ ழபிளவக்கல்விைள ,
2.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக்
10, வார்டு 14 மத்தியபிளவக்கல்விைள ,
3.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக்
10, வார்டு14 ேமலபிளவக்கல்விைள ,
4.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக்
10, வார்டு14 பிளவக்கல்விைள வடக்கு ,
5.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக்
11, வார்டு13 ேமல்கைரெசட்டித்ெதரு ,
6.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 11
வார்டு13 வடக்குேபேயாடு , 7.அழகியபாண்டியபுரம்
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 11 வார்டு13 பணிக்கர்ெதரு ,
8.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 11,
வார்டு13 ெதற்குேபேயாடு , 9.அழகியபாண்டியபுரம்
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 10, 12, வார்டு 13
பிளவக்கல்விைள
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அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
அழகியபாண்டியபுரம்

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
அழகியபாண்டிபுரம்.

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
அழகியபாண்டிபுரம்
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ேமற்கு கட்டிடம்
வடக்கு பகுதி ‐
629851

1.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 13,
வார்டு 8 நடுத்ெதரு , 2.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 13, வார்டு 8 பாலேமார்ேராடு ,
3.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 13,
வார்டு 8 அம்மன்ேகாவில்ெதரு ,
4.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 13,
வார்டு 8 புதுத்ெதரு , 5.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 15, வார்டு12 வடக்குெதரு ,
6.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 15,
வார்டு 12 ெதற்குத் ெதரு , 7.அழகியபாண்டியபுரம்
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 15, வார்டு 12 கிராமம்.

புதிய கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ‐
629851.

1.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 6,
வார்டு15 ேமலப்புதூர் ேமடு , 2.அழகியபாண்டியபுரம்
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 6, வார்டு15 ேதவசகாயபுரம்
, 3.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 6,
வார்டு15 ேதாைமயாபுரம் , 4.அழகியபாண்டியபுரம்
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 6 வார்டு 15 புதுகிராமம்

புதிய கட்டிடம்,
ேமற்கு பகுதி ‐
629851

1.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 16,
வார்டு 12 அழகியபாண்டியபுரம் இரட்ைடெதரு ,
2.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 15,
16, வார்டு 11 ேகாவில்ேமலத்ெதரு ,
3.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக்
15,16 வார்டு12 ேமல்கைர ெதற்குத்ெதரு ,
4.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 16,
வார்டு12 ேமல்கைரகாலனி , 5.அழகியபாண்டியபுரம்
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 16, வார்டு 12
ெசட்டியார்ெதரு , 6.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 17, வார்டு 10,
அழகியபாண்டியபுரம் குளத்தங்கைர கிழக்கு ,
7.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 17,
வார்டு 10, அழகியபாண்டியபுரம் கீ ழத்ெதரு ,
8.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 17,
வார்டு 10, வினாயகர்சன்னதிெதரு ,
9.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 17,
வார்டு 10, பாலேமார்ேராடு , 10.அழகியபாண்டியபுரம்
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 17, வார்டு 10,
அழகியபாண்டியபுரம் ெதற்குெதரு ,
11.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக்
17, வார்டு 10, அழகியபாண்டியபுரம் ேமலத்ெதரு ,
12.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக்
17, வார்டு 10, அழகியபாண்டியபுரம் நடுத்ெதரு ,
13.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக்
17, வார்டு10 அழகியபாண்டியபுரம் வடக்குெதரு ,
14.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக்
17 வார்டு10 அழகியபாண்டியபுரம் ேக டி சி பாங்க்
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லுத்தரன்
நடுநிைலப்பள்ளி,
மறுகால்தைல

கூடுதல்
வடக்குகட்டிடம்
கிழக்குப்பகுதி ‐
629851

1.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7,
வார்டு4 ேகசவன்புதூர் ேமலத்ெதரு ,
2.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7,
வார்டு4 ேகசவன்புதூர் நடுத்ெதரு ,
3.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7,
வார்டு4 ேகசவன்புதூர் ேதவர்ெதரு ,
4.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7,
வார்டு4 ேகசவன்புதூர் வடக்குத்ெதரு ,
5.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7,
வார்டு4 ேகசவன்புதூர் இளங்கைடெதரு ,
6.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7,
வார்டு 4 ேகசவன்புதூர் பள்ளிக்கைரெதரு ,
7.அழகியபாண்டியபுரம்(வ,கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7,
வார்டு 4 ேகசவன்புதூர் பாலேமார்ேராடு ,
8.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7,
வார்டு 4 ேக.ேக.நகர் மறுகால்தைல ,
9.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7,
வார்டு 4 காந்திநகர் , 10.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 8, வார்டு 5 ம்எட்டாமைட
பாலேமார்ேராடு , 11.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 8, வார்டு 5 பரதர்ெதரு ,
12.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 8,
வார்டு 5 கீ ழேகசவன்புதூர் , 13.அழகியபாண்டியபுரம்
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 8, வார்டு 5
சி.எம்.எஸ்.ேராடு
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அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
அழகியபாண்டிபுரம்

ேமற்கு கட்டிடம்
ெதற்கு பகுதி‐
629851

1.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 9,
வார்டு 9 எட்டாமைட நாடார்குடியிருப்பு ,
2.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 14,
வார்டு14 ெசம்ெபான்விைள

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
குறத்தியைற

1.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 19,
வார்டு19, 20 கீ ரன்குளம் , 2.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி)
கிழக்கு கட்டிடம் ‐ மற்றும் (ேப) பிளாக் 19, 20, வார்டு 18 குறத்தியைற ,
3.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 20,
629851
வார்டு 19 ேசந்திப்பாைற. , 4.அழகியபாண்டியபுரம்
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 18, 20 வார்டு 9 மடவிளாகம்.

17
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அரசு உயர்நிைலப்
பள்ளி, காட்டுப்புதூர்

வடக்கு கட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி ‐
629851.

1.காட்டுப்புதூர் (வ.கி) காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 1,4,
வார்டு 1 ெபருந்தைலக்காடு , 2.காட்டுப்புதூர் (வ.கி)
காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 1, வார்டு1 இைடக்ேகாடு ,
3.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) காட்டுப்புதூர்(ஊ)
பிளாக் 1, வார்டு1 சி.ம்எம்.எஸ்.ஏrயா , 4.காட்டுப்புதூர்
(வ.கி) காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 1, வார்டு 4
மருத்துவர்காலனி. , 5.காட்டுப்புதூர் (வ.கி)
காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 1, வார்டு 1 வாலங்குழி. ,
6.காட்டுப்புதூர் (வ.கி) காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 1,2,
வார்டு1பூமணிநகர். , 7.காட்டுப்புதூர் (வ.கி)
காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 2, வார்டு 2
புதுக்காலனி(ெதற்கு). , 8.காட்டுப்புதூர் (வ.கி)
காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 2, வார்டு 2
புதுக்காலனி(வடக்கு) , 9.காட்டுப்புதூர் (வ.கி)
காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 2, வார்டு 2 புதுக்காலனி
(பஸ்ஸ்டாண்டு சமீ பம். , 10.காட்டுப்புதூர் (வ.கி)
காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 3,வார்டு 3
பிராமணன்ேகாணம். , 11.காட்டுப்புதூர் (வ.கி)
காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 4, வார்டு 4 உச்சம்பாைற. ,
12.காட்டுப்புதூர் (வ.கி) காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 4,
வார்டு 4 கீ ழத்ெதரு.
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அரசு உயர்நிைலப்
பள்ளி, காட்டுப்புதூர்.

ெதற்கு கட்டிடம் ‐
629851.

1.காட்டுப்புதூர் (வ.கி) காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 4,
வார்டு 4 பணிக்கர்ெதரு. , 2.காட்டுப்புதூர் (வ.கி)
காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 4, வார்டு 4 சர்ச்ெதரு. ,
3.காட்டுப்புதூர் (வ.கி) காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 4,
வார்டு4 ைறஸ்மில்ெதரு , 4.காட்டுப்புதூர் (வ.கி)
காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 4,5 வார்டு4 பள்ளிக்கூடெதரு ,
5.காட்டுப்புதூர் (வ.கி) காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 4,5,
வார்டு 4,5 ைறஸ்மில்ெதரு. , 6.காட்டுப்புதூர் (வ.கி)
காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 1,2,5, வார்டு 5
காற்றாடிவிைள. , 7.காட்டுப்புதூர் (வ.கி)
காட்டுப்புதூர்(ஊ) பிளாக் 5, வார்டு 5 அண்ணாநகர்.
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அரசு உயர்நிைலப்
பள்ளி, காட்டுப்புதூர்.

வடக்கு கட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி‐
629851.

1.அழகியபாண்டியபுரம் (வ.கி) காட்டுப்புதூர்(ஊ)
பிளாக் 1,4,5,6,7, வார்டு 7 ெபருந்தைலக்காடு.

முக்கிய கட்டிடம்
ெதற்கு பகுதி ‐
629851.

1.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ). பிளாக் 1,2,3, வார்டு1
இரத்தினபுரம்,சானல்கைர. , 2.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ).
பிளாக் 1,2,3, வார்டு 1 இரத்தினபுரம் கீ ழத்ெதரு ,
3.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ). பிளாக் 1,3, வார்டு1
இரத்தினபுரம் காலனி. , 4.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ).
பிளாக் 1,2, வார்டு1,2 இரத்தினபுரம் ேமலத்ெதரு ,
5.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ). பிளாக் 3, வார்டு 3 திடல்
நடுத்ெதரு. , 6.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ). பிளாக்
2,வார்டு 2 திருமணிநகர். , 7.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ).
பிளாக் 3, வார்டு 3 ெதற்குெதரு. , 8.திடல் (வ.கி) திடல்
(ஊ). பிளாக் 3, வார்டு 3 நாராயணசாமிேகாவில்ெதரு. ,
9.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ). பிளாக் 1, வார்டு 2,
இரத்தினபுரம். , 10.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ). பிளாக் 2,3
வார்டு2 திடல். , 11.திடல் (வ.கி) திடல் (ஊ). வார்டு 3,
பிளாக் 3, ேமலத்திடல்

புதிய கட்டிடம்,
கிழக்குப்பகுதி ‐
629851.

1. அனந்தபுரம்(வ.கி) கடுக்கைர (ஊ) பிளாக் 1, வார்டு1
வாைழக்ேகாணம் , 2.அனந்தபுரம்(வ.கி) கடுக்கைர
(ஊ). பிளாக் 1,2, வார்டு1 முத்துநகர். ,
3.அனந்தபுரம்(வ.கி) கடுக்கைர (ஊ). பிளாக் 2,3, வார்டு1
புதுக்குளெதரு. , 4.அனந்தபுரம் (வ.கி) கடுக்கைர (ஊ).
பிளாக் 5, வார்டு 5 ேமலத்ெதரு. , 5.அனந்தபுரம்(வ.கி)
கடுக்கைர (ஊ) பிளாக் 5,6, வார்டு 5 வடக்குெதரு. ,
6.அனந்தபுரம்(வ.கி) கடுக்கைர (ஊ) பிளாக் 7, வார்டு 3
ஆலடிகாலனி. , 7.அனந்தபுரம்(வ.கி) கடுக்கைர (ஊ)
பிளாக் 5,6, வார்டு 5 ெதற்குெதரு. , 8.அனந்தபுரம்(வ.கி)
கடுக்கைர (ஊ) பிளாக் 6,7வார்டு 5 வடக்குெதரு.

புதிய கட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி ‐
629855

1.அனந்தபுரம்(வ.கி) கடுக்கைர (ஊ) பிளாக் 1, வார்டு1
வாைழக்ேகாணம் , 2.அனந்தபுரம்(வ.கி) கடுக்கைர (ஊ)
பிளாக் 1,2, வார்டு 2 புதுக்குளெதரு ,
3.அனந்தபுரம்(வ.கி) கடுக்கைர (ஊ) பிளாக் 1,2,3,5,7,
வார்டு3 ஆலடி. , 4.அனந்தபுரம்(வ.கி) கடுக்கைர (ஊ)
பிளாக் 5, வார்டு4 கீ ழத்ெதரு. , 5.அனந்தபுரம்(வ.கி)
கடுக்கைர (ஊ) பிளாக் 1,3,6, வார்டு 5 கைடெதரு.

கூடுதல் கட்டிடம்,
ெதற்குப்பகுதி ‐
629851.

1.அனந்தபுரம்(வ.கி) கடுக்கைர (ஊ). பிளாக் 1,3,4,5,
வார்டு 3 கடம்படிவிளாகம். , 2.அனந்தபுரம்(வ.கி) திடல்
(ஊ) பிளாக் 1,4,5,6, வார்டு 4 ெகாத்தன்பாைற. ,
3.அனந்தபுரம்(வ.கி) திடல் (ஊ) பிளாக் 4,5, வார்டு3
நயினார்ேதாப்பு. , 4.அனந்தபுரம்(வ.கி) திடல் (ஊ)
பிளாக் 6,வார்டு5 இரவிபுதூர் , 5.அனந்தபுரம் (வ.கி)
திடல் (ஊ) பிளாக் 4,5, வார்டு 5 ேகசவேநr.
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அரசு ஆரம்பப்பள்ளி ,
ெரத்தினபுரம்.

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
அனந்தபுரம்,
(இ)கடுக்கைர

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
அனந்தபுரம்
(இ)கடுக்கைர

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
அனந்தபுரம்
(இ)கடுக்கைர
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1.ெதrசனங்ேகாப்பு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக்
1,வார்டு1 வாட்ஸ்புரம் , 2.ெதrசனங்ேகாப்பு (வ.கி)
முக்கியகட்டிடம் ‐ மற்றும் (ஊ) பிளாக் 2,3,5, வார்டு 2
629851.
ேமலெதrசனங்ேகாப்பு , 3.ெதrசனங்ேகாப்பு (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) பிளாக் 3,4,5, வார்டு 3
கீ ழெதrசனங்ேகாப்பு.

25

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
ெதrசனங்ேகாப்பு

26

அரசு
கிழக்கு கட்டிடம்,
நடுநிைலப்பள்ளி,(ஆதி
கிழக்கு பகுதி ‐
திராவிடர் நலம்)
629851.
உைடயடி,

1.ெதrசனங்ேகாப்பு (வ.கி) ெதள்ளாந்தி (ஊ) பிளாக்
1,3,4 வார்டு1 ேகசவநல்லூர். , 2.ெதrசனங்ேகாப்பு (வ.கி)
ெதள்ளாந்தி (ஊ) பிளாக் 1, 2, வார்டு 1, ெதள்ளாந்தி
காலனி , 3.ெதrசனங்ேகாப்பு (வ.கி) ெதள்ளாந்தி (ஊ)
பிளாக் 2 வார்டு 1,2 ெதள்ளாந்தி.

27

அரசு
கிழக்கு கட்டிடம்,
நடுநிைலப்பள்ளி,(ஆதி
ெதற்குபகுதி ‐
திராவிடர் நலம்)
629851.
உைடயடி,

1.ெதrசனங்ேகாப்பு (வ.கி) ெதள்ளாந்தி (ஊ) பிளாக் 3,4,
வார்டு 4,3 முடங்கன்விைள. , 2.ெதrசனங்ேகாப்பு
(வ.கி) ெதள்ளாந்தி (ஊ) பிளாக் 4,5 வார்டு 3,5
ெதன்பாைற , 3.ெதrசனங்ேகாப்பு (வ.கி) ெதள்ளாந்தி
(ஊ) பிளாக் 1,3,5, வார்டு 3, மண்ணடி.

28

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி
,ஞாலம்,

1.ஞாலம்(வ.கி) ஞாலம் (ஊ) பிளாக் 3, 4, 5, வார்டு 1,
ேமற்கு கட்டிடம் ‐ அந்திரபுரம். , 2.ஞாலம்(வ.கி) ஞாலம் (ஊ) பிளாக் 6,
629851.
வார்டு 1, கண்டளவு , 3.ஞாலம்(வ.கி) ஞாலம் (ஊ)
பிளாக் 1,3,4,5,6, வார்டு 1, 2, கண்டன்குழி

29

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
ஞாலம்

கிழக்கு பகுதி
கட்டிடம் ‐ 629851

1.ஞாலம்(வ.கி) ஞாலம் (ஊ) பிளாக் 1,3,4, வார்டு 1, 2,
சங்கரலிங்கம் பாைற , 2.ஞாலம்(வ.கி) ஞாலம் (ஊ)
பிளாக் 1,2,3,4,6, வார்டு 2,3 ஞாலம். , 3.ஞாலம்(வ.கி)
ஞாலம் (ஊ) பிளாக் 1,2,3, வார்டு 3, அம்புலிக்ேகாணம்.

சிறமடம் ‐ 629851

1.சிறமடம் (வ.கி) ஞாலம் (ஊ) பிளாக் 6,7,8, வார்டு 5
குளத்தூர். , 2.சிறமடம் (வ.கி), ஞாலம் (ஊ) பிளாக் 6,7,8,
வார்டு 4 நடுவூர் வடக்குெதரு,நடுத்ெதரு,ெதற்குெதரு.
, 3.சிறமடம் (வ.கி) ஞாலம் (ஊ) பிளாக் 7,8 வார்டு 4
சிறமடம். , 4.சிறமடம் (வ.கி) ஞாலம் (ஊ) பிளாக் 7,9,
வார்டு 5 முக்கடல். , 5.சிறமடம் (வ.கி) ஞாலம் (ஊ)
பிளாக் 6,9 வார்டு 5, காrயங்ேகாணம்.

கிழக்கு பகுதி ‐
629852.

1.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 1, வார்டு 1,
நன்றிக்குழி. , 2.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக்
2, வார்டு 1 ேமல விளாங்காடு. , 3.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 1, 3, வார்டு 1 மணத்திட்ைட. ,
4.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 4, வார்டு 4,
சாட்டுப்புதூர் காலனி.

ெதற்கு பகுதி ‐
629852.

1.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 3,வார்டு 4,
பாக்கிய நகர் காலனி. , 2.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும்
(ேப) பிளாக் 3, வார்டு 4, பாக்கியநகர். ,
3.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 5, வார்டு 4,
கீ ழவிளாங்காடு. , 4.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 6, வார்டு 2, ெபrயகாடு. , 5.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 6, வார்டு 2, பிடாரங்குழி. ,
6.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 1,6,7, வார்டு
2, ெபrயெதரு.

ெதற்கு பகுதி ‐
629852.

1.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 1,6,8,9, வார்டு
2, பாலேமார் ேராடு. , 2.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 16, வார்டு 2, ைதக்காெதரு. ,
3.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 9, வார்டு 15,
வடக்குமார்த்தால். , 4.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 8,வார்டு 14, ஜாகீ ர்நகர். , 5.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 8, வார்டு 14, ஹியாத்நகர். ,
6.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 7, வார்டு 2,
பள்ளிெதரு.
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அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
சிறமடம் .

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
திட்டுவிைள

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
திட்டுவிைள,

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
திட்டுவிைள,
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34

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
திட்டுவிைள,

நடுப்பகுதி, 629852.

1.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 8, வார்டு 14
பாலேமார்ேராடு , 2.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 8, வார்டு 14, ரகுமானியெதரு. ,
3.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 8, வார்டு 14,
அண்ணாநகர். , 4.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 8, வார்டு 14, வரவிைளகாலனி.
ீ
,
5.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 8, வார்டு 14,
காமராஜ்நகர்.

229

35

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
திட்டுவிைள,

ேமற்குப்பகுதி ‐
629852.

1.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 17, வார்டு 3,
வைளயத்ெதரு. , 2.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 18, வார்டு 5, குருசடிஜங்சன்
ம்எல்.எம்.எஸ்.காம்பவுண்ட்.
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36

அரசு ேமல்நிைலப்
பள்ளி, திட்டுவிைள,

ெதன்ேமற்கு
கட்டிடம் ‐ 629852.

1.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 10,11, வார்டு
15, மார்த்தால். , 2.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 10, வார்டு 15, பட்டினிேதாப்பு.

அ பிளாக்
மத்திய ேமற்கு
பகுதி ‐ 629852.

1.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 14, வார்டு 14,
பூதப்பாண்டி ேமற்கு ெதரு. , 2.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 14,15, வார்டு 15,
ெபருங்கைடெதரு. , 3.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 15, வார்டு 15 ஆர்.சி.ெதரு. , 4.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 19, வார்டு 19, திட்டுவிைள
ெதற்கூர். , 5.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 19,
வார்டு 19 வரவிைளெதரு.
ீ
, 6.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 19, வார்டு 19, கிறிஸ்தவேபட்ைட.

அ பிளாக்
மத்திய பகுதி
629852.

1.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 26,27, வார்டு
12, கீ ழத்ெதரு. , 2.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 27, வார்டு 12, நடுத்ெதரு. , 3.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 27, வார்டு 12, ேமலத்ெதரு. ,
4.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 20, 22, வார்டு
7, ஆசாrமார் வடக்குெதரு. , 5.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 20, வார்டு 7, ஜீவாநகர். ,
6.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 20, வார்டு 7,
அழகம்மன்ேகாவில்ெதரு. , 7.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 20,22, வார்டு 7,
துர்க்ைகஅம்மன்ேகாவில்ெதரு. , 8.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 20, வார்டு 7,
உச்சிமாகாளிஅம்மன்ேகாவில்ெதரு. ,
9.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 20,22, வார்டு
7, ேபாlஸ்ஸ்ேடசன்ேராடு , 10.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 14, 22, வார்டு 7, பள்ளிகூடத்ெதரு.
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சர்.சி.பி.நிைனவு
அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
பூதப்பாண்டி

சர்.சி.பி.நிைனவுஅரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
பூதப்பாண்டி,

சர்.சி.பி.நிைனவுஅரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
பூதப்பாண்டி,

அ பிளாக்
கிழக்குபகுதி
629852.

‐

‐

1.ஈசாந்திமங்கலம் வடக்கு (வ.கி) பூதப்பாண்டி (ேப)
பிளாக் 12,13, வார்டு 12,13, ெதற்கு அரசன்குழி ,
2.ஈசாந்திமங்கலம் வடக்கு (வ.கி) பூதப்பாண்டி (ேப)
பிளாக் 12,13, வார்டு 12,13, வடக்குஅரசன்குழி. ,
3.ஈசாந்திமங்கலம் வடக்கு (வ.கி) பூதப்பாண்டி (ேப)
பிளாக் 13, வார்டு 13, துவரங்காடு. , 4.ஈசாந்திமங்கலம்
வடக்கு (வ.கி) பூதப்பாண்டி (ேப) பிளாக் 13, வார்டு 13,
காஞ்சரங்குளம். , 5.ஈசாந்திமங்கலம் வடக்கு (வ.கி)
பூதப்பாண்டி (ேப) பிளாக் 13,27 வார்டு 12,
துவரங்காடுஜங்ஷன். , 6.ஈசாந்திமங்கலம் வடக்கு
(வ.கி) பூதப்பாண்டி (ேப) பிளாக் 27, வார்டு 12,
ெதப்பகுளேராடு. , 7.ஈசாந்திமங்கலம் வடக்கு (வ.கி)
பூதப்பாண்டி (ேப) பிளாக் 22, 27, வார்டு 12,
துவரங்காடு,பாலேமார்ேராடு.
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சர்.சி.பி. நிைனவு
அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
பூதப்பாண்டி,
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ப.ஜீவானந்தம் அரசு
மகளிர்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
பூதப்பாண்டி,
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ப.ஜீவானந்தம் அரசு
மகளிர்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
பூதப்பாண்டி,

ப.ஜீவானந்தம் அரசு
மகளிர்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
பூதப்பாண்டி,

uig<Gs<siuc!gm<cml<!!
njluqmh<hGkq

ஆ பிளாக்
கிழக்குபகுதி
629852.

‐
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1.ஈசாந்திமங்கலம் வடக்கு (வ.கி) பூதப்பாண்டி (ேப)
பிளாக் 13, வார்டு 13, மத்தியாஸ்நகர். ,
2.ஈசாந்திமங்கலம் வடக்கு (வ.கி) பூதப்பாண்டி (ேப)
பிளாக் 13, வார்டு 13, பாலேமார்ேராடு. ,
3.ஈசாந்திமங்கலம் வடக்கு (வ.கி) பூதப்பாண்டி (ேப)
பிளாக் 13, வார்டு 13, புளியங்குளம்.

ேமற்கு பிளாக்
ெதற்கு கட்டிடம் ‐
629852.

1.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 21, வார்டு 11,
நடுவூர். , 2.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 20,
வார்டு 11, புதுக்காலனி. , 3.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும்
(ேப) பிளாக் 21, 25,வார்டு 9, சக்கிலியர்ெதரு. ,
4.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 14, வார்டு 14,
ஆட்டுப்பாைற.

ெதற்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ‐
629852.

1.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 14, 22, 23,
வார்டு 8, வடக்குரதவதி.
ீ , 2.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும்
(ேப) பிளாக் 23, 26, வார்டு 9, ெபருமாள்ேகாவில் ெதரு.
, 3.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 14, 22, 24,
26வார்டு 8, ெதற்குெதரு. , 4.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும்
(ேப) பிளாக் 26, வார்டு 8, காவலர்குடியிருப்பு. ,
5.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 25, வார்டு 8,
உச்சம்பாைற. , 6.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 23, 24, 26 வார்டு 8, ெபrயெதரு.

கிழக்கு கட்டிடம்
‐ 629852.

1.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 23, 24, 26
வார்டு 9, ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு. ,
2.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 28, 29,வார்டு
11, கலுங்கடி காலனி. , 3.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும்
(ேப) பிளாக் 21, 29, வார்டு 11, ஆண்டித்ேதாப்பு. ,
4.பூதப்பாண்டி(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 21, 29, வார்டு
11, வடக்கு ஆண்டித்ேதாப்பு. , 5.பூதப்பாண்டி(வ.கி)
மற்றும் (ேப) பிளாக் 28, வார்டு 11, கலுங்கடி.
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அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
சீதப்பால்,

புதிய கட்டிடம்,
ெதற்குப்பகுதி,
629901.

1.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 1, வார்டு 1,
குண்டுக்கல் காலனி , பத்மநாபநல்லூர் ,
ம்ஒட்டன்குடியிருப்பு. , 2.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 1, 2, வார்டு 1, 2, ஒட்டன்குடியிருப்பு,சீதப்பால்,
ேவம்படி காலனி. , 3.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 1, 2, 3, வார்டு 1, 2, 3, பூலாங்குழி. , 4.தாழக்குடி
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 1, 2, வார்டு 1, 2, சீதப்பால்.
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அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி ,
தாழக்குடி,

புதிய கட்டிடம் ,
ெதற்குப்பகுதி ‐
629901.

1.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 4, 8, வார்டு 4,
தாழக்குடி கிழக்கு. , 2.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 11, 12, வார்டு 11,12, தாழக்குடி நடுத்ெதரு.
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அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி ,
தாழக்குடி

நடு கட்டிடம்,
ெதற்கு பகுதி ‐
629901.

1.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 11, 13, 14, 15,
வார்டு 14, தாழக்குடி வடக்கு பள்ளெதரு. ,
2.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 15, வார்டு 13,
தாழக்குடி ெதற்குபள்ளெதரு.
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அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
பார்வதிபுதூர்,

வடக்கு கட்டிடம்,
ேமற்கு பகுதி ‐
629901.

1.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 5, 6, வார்டு 3,
கனகமூலம் புதுகுடியிருப்பு.

வடக்கு கட்டிடம்,
ேமற்கு பகுதி ‐
629901.

1.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 6, 7, வார்டு 4,
கிழக்குசந்ைதவிைள. , 2.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 7, வார்டு 4, அனந்தபத்மனாபபுரம். ,
3.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 21, 22 வார்டு 3,
பார்வதிபுதூர். , 4.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக்
22, 23, வார்டு 5, மீ னமங்கலம் காலனி.
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அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
பார்வதிபுதூர்,
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அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி ,
தாழக்குடி

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
தாழக்குடி

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
ஈசாந்திமங்கலம்

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
ஈசாந்திமங்கலம்

uig<Gs<siuc!gm<cml<!!
njluqmh<hGkq
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புதிய கட்டிடம்,
வடக்கு பகுதி ‐
629901

1.தாழக்குடி (வ.கி ) மற்றும் (ேப) பிளாக் 9, 10, 15,
வார்டு 9, தாழக்குடி ெதற்கு. , 2.தாழக்குடி (சி.ஊ)
பிளாக் 9,10, வார்டு10, கம்மாளர் குடியிருப்பு. ,
3.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 16, வார்டு 16,
ேமலகாலனி நடுவூர். , 4.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும்
(ேப) பிளாக் 9, 17, 20, வார்டு 17, தாழக்குடி பஜார் ெதரு,
நாடார் குடியிருப்பு. , 5.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 18, வார்டு 17, வரநாராயணமங்கலம்
ீ
ெதற்கு
ெதரு, கண்டேமட்டுகாலனி.

வடகிழக்குபகுதி ‐
629901

1.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 18,19, வார்டு
19, வரநாராயணமங்கலம்
ீ
வடக்கு ெதரு. , 2.தாழக்குடி
(வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 20, வார்டு 20, ேமலகாலனி
கிழக்கு. , 3.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 21,
வார்டு 21, விளாங்காடு காலனி, ேவம்பத்தூர் காலனி.
, 4.தாழக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 22, 23, வார்டு
23, ெகால்லேமட்டு காலனி.

புதிய கட்டிடம்
மத்திய பகுதி ‐
629852.

1.ஈசாந்திமங்கலம் ெதற்கு (வ.கி) ஈசாந்திமங்கலம்
(ஊ) பிளாக் 1, வார்டு 1,வரகுணமங்கலம். ,
2.ஈசாந்திமங்கலம் ெதற்கு (வ.கி) ஈசாந்திமங்கலம்
(ஊ) பிளாக் 1, 2, வார்டு 1, மாங்குளக்கைர. ,
3.ஈசாந்திமங்கலம் ெதற்கு (வ.கி) ஈசாந்திமங்கலம்
(ஊ) பிளாக் 3, வார்டு 2, நங்காண்டி. ,
4.ஈசாந்திமங்கலம் ெதற்கு (வ.கி) ஈசாந்திமங்கலம்
(ஊ) பிளாக் 4, வார்டு 2, மாங்குளம்.

புதிய கட்டிடம்
மத்திய பகுதி ‐
629852.

1.ஈசாந்திமங்கலம் ெதற்கு (வ.கி) ஈசாந்திமங்கலம்
(ஊ) பிளாக் 1, 2, வார்டு 1, ேமலஈசாந்திமங்கலம். ,
2.ஈசாந்திமங்கலம் ெதற்கு (வ.கி) ஈசாந்திமங்கலம்
(ஊ) பிளாக் 2, 3, வார்டு 2, கீ ழஈசாந்திமங்கலம். ,
3.ஈசாந்திமங்கலம் ெதற்கு (வ.கி) ஈசாந்திமங்கலம்
(ஊ) பிளாக் 1, 6,வார்டு 2, ேகாவிந்தபுரம்.
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அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
நாவல்காடு

புது கட்டிடம்
ெதற்கு பகுதி
629852

1.நாவல்காடு (வ.கி) ஈசாந்திமங்கலம் (ஊ) பிளாக் 4, 5,
6, வார்டு 4, மாங்குளம் காலனி. , 2.நாவல்காடு (வ.கி)
ஈசாந்திமங்கலம் (ஊ) பிளாக் 4, 5, 6, வார்டு 4, 5, 6,
மன்றார்புரம். , 3.நாவல்காடு (வ.கி) ஈசாந்திமங்கலம்
(ஊ) பிளாக் 6, 7, 8, 9, வார்டு 8,
ஞானதாஸபுரம்,தும்பவிைள.
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அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
நாவல்காடு

புது கட்டிடம்
வடக்கு பகுதி
629852

1.நாவல்காடு (வ.கி) ஈசாந்திமங்கலம் (ஊ) பிளாக் 6, 7,
8, வார்டு 6, 7, நாவல்காடு.

ேமற்கு கட்டிடம்
வடக்குப்பகுதி ‐
629304

1.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ,கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1, 3,
வார்டு 1, ஔைவயார் அம்மன் ேகாவில். ,
2.ெசண்பகராமன்புதூர் (வ,கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1,
வார்டு 1, முத்துநகர். , 3.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ,கி)
மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1, வார்டு 1, அகஸ்தியர்காலனி. ,
4.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ,கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 2,
வார்டு 1, ஔைவயார்காலனி. ,
5.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1, 3,
வார்டு 1, ேயாகீ ஸ்வரர்காலனி. ,
6.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 3,
வார்டு 1, பாரதிநகர். , 7.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி)
மற்றும் (ஊ) பிளாக் 3, 4 வார்டு 1,
ெசண்பகராமன்புதூர் ெமயின்ேராடு.
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அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெசண்பகராமன்புதூர்
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ேமற்குமத்திய
கட்டிடம்
வடக்குப்பகுதி ‐
629304

1.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக் 4,
வார்டு 1, ராமசாமிநகர். ,
2.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக் 4,
வார்டு 1, கட்டைளபுதூர், காந்திநகர். ,
3.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக் 5,
வார்டு 1, சிதம்பரபுரம், காந்திநகர். ,
4.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1, 3, 6,
வார்டு 1, ஆதிச்சன்புதூர், ஆதிச்சன்புதூர்காலனி. ,
5.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக் 7,
வார்டு 1, இந்திராகாலனி ,
6.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக் 7, 8,
வார்டு 3, வடக்கூர் வடக்குத்ெதரு. ,
7.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ). பிளாக் 8,9,
வார்டு 3, யாதவர் வடக்குத் ெதரு.

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெசண்பகராமன்புதூர்

நடுக் கட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி ‐
629304

1.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக்
7,13,19,வார்டு 3, ெபத்ேதல்நகர். ,
2.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 7, 8,
வார்டு 3, ெசண்பகராமன்புதூர் வடகிழக்கு. ,
3.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக் 8,
வார்டு 3, நடுத்ெதரு. ,
4.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பிளாக் 8, 9,
வார்டு 3, வடக்கூர் கீ ழெதரு. ,
5.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ). பிளாக் 9,
வார்டு 3, வடக்கூர் ேமலத்ெதரு. ,
6.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 9,10
வார்டு 3, ெசண்பகராமன்புதூர் ெமயின்ேராடு. ,
7.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 13,
வார்டு 3, சமத்துவபுரம்

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெசண்பகராமன்புதூர்

229

58

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெசண்பகராமன்புதூர்

1.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக்
9,10,11, வார்டு 4, பிள்ைளயார்ேகாவில், யாதவர்ெதரு ,
2.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 10, 11
வார்டு 4, கங்ைகயம்மன்ேகாவில்ெதரு. ,
3.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 10,
வார்டு 4, ேபாஸ்ட்ஆபிஸ் ெதரு. ,
நடுக்கட்டிடம்.கிழக் 4.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 10,11,
வார்டு 4, ெசண்பகராமன்புதூர் ைறஸ்மில்ெதரு ,
குப்பகுதி ‐ 629304
5.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 11,
வார்டு 4, ெசண்பகராமன்புதூர் ேரசன்கைடெதரு. ,
6.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 10,11,
வார்டு 4, 5, ெசண்பகராமன்புதூர் ஈழவர்ெதரு ,
7.ெசண்பகராமன்புதூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 12,
வார்டு 5, இலந்ைதயடி.
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அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
மாதவலாயம்

புதிய கட்டிடம்
நடுப்பகுதி ‐ 629302

1.மாதவலாயம் (வ.கி) மாதவலாயம் (ஊ) பிளாக் 1, 6, 8
வார்டு 1, காதர்ஷாபுரம். , 2.மாதவலாயம் (வ.கி)
மாதவலாயம் (ஊ) பிளாக் 2, வார்டு 1, ைமதீன்புரம்.
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அரசு ேமலப்பள்ளி,
மாதவலாயம்

புதிய கட்டிடம்
நடுப்பகுதி ‐ 629302

1.மாதவலாயம் (வ.கி) மாதவலாயம் (ஊ) பிளாக் 3, 6,
வார்டு 2 புளியன்விைள
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அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
மாதவலாயம்

புதிய கட்டிடம்,
வடக்கு பகுதி ‐
629302
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அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
மாதவலாயம்

புதிய கட்டிடம்
நடுப்பகுதி ‐ 629302

1.மாதவலாயம் (வ.கி) மாதவலாயம் (ஊ) பிளாக் 5, 6,
வார்டு 3, ேசாழபுரம் , பட்டர் குளம். , 2.மாதவலாயம்
(வ.கி) மாதவலாயம் (ஊ) பிளாக் 4, வார்டு 4,
ெநசவாளர்காலனி.
1.மாதவலாயம் (வ.கி) மாதவலாயம் (ஊ) பிளாக் 7, 8
வார்டு 3, 5, 7, மாதவலாயம் கிழக்கு , 2.மாதவலாயம்
(வ.கி) மாதவலாயம் (ஊ) பிளாக் 2, 7, 8, வார்டு 1,
மாதவலாயம்.
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அரசு ேமல்நிைலப்
வடக்கு பகுதி, நடு
பள்ளி,
கட்டிடம் ‐ 629301
தாணுமாைலயன்புதூர்

1.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 1, வார்டு 1,
ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கூர். , 2.ஆரல்வாய்ெமாழி
வடக்கு (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 1, 3, 4,
வார்டு 1, 2, ஆரல்வாய்ெமாழி நடுத்ெதரு ,
3.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 4, வார்டு 4
காட்டுநாயக்கன் குடியிருப்பு
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அரசு ேமல்நிைலப்
ெதற்கு பகுதி நடு
பள்ளி,
கட்டிடம் ‐ 629301
தாணுமாைலயன்புதூர்

1.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 3, 8, 9, 10, வார்டு 4,
தாணுமாைலயன் புதூர் நடுவூர்

65

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
ஆரல்வாய்ெமாழி
வடக்கூர்

புதிய கான்கீ rட்
கட்டிடம் ‐ 629301

1.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 2, 5, வார்டு 2,
இந்திராநகர் , 2.ஆரல்வாய்ெமாழி(வ.கி) மற்றும் (ேப)
பிளாக் 2, 5, வார்டு 3, மீ னாட்சிஅம்மன்ேகாவில்ெதரு ,
3.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 2, 5, வார்டு 3,
காட்டுநாயக்கன் ெதரு.
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அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
ஆரல்வாய்ெமாழி
வடக்கூர்

புதிய கான்கீ rட்
கட்டிடம் ‐ 629301

1.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 2, 5, வார்டு 2,
கீ ழத்ெதரு , 2.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 2, 5, வார்டு 2,
ேமலத்ெதரு.
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அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
ஆரல்வாய்ெமாழி
வடக்கூர்

கூடுதல்
வடக்குப்பகுதி ‐
629301

1.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 11, வார்டு 5,
தாணுமாைலயன் புதூர் ேமற்கு , 2.ஆரல்வாய்ெமாழி
வடக்கு (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 11, 12,
வார்டு 5, மிஷன் குடியிருப்பு வடக்கு,ெபrயத்ெதரு
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அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
குமாரபுரம்

கிழக்கு கட்டிடம்
ெதற்கு பகுதி ‐
629301

1.குமாரபுரம் (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 6, 27,
வார்டு 16, குமாரபுரம் வடக்கு

229

229

வடக்கு பகுதி,
கிழக்குப்பகுதி ‐
629301

229
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உயர்நிைலப்பள்ளி
குமாரபுரம்

229
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அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
வடக்கு பகுதி, நடு
தாணுமாைலயன்புதூர் கட்டிடம் ‐ 629301

1.குமாரபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 6, வார்டு 18,
கண்ணுெபாத்ைத , 2.குமாரபுரம் (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 6, வார்டு 18,
கண்ணப்பநல்லூர் , 3.குமாரபுரம் (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 6, 27, வார்டு 18,
யாதவர்குடியிருப்பு ,4.குமாரபுரம் (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 6, 27, வார்டு 18,
குமாரபுரம் ெதற்கு
1.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, 18, வார்டு 15,
ஆரல்வாய்ெமாழி ெமயின்ேராடு ,
2.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, வார்டு 15, காந்திநகர். ,
3.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, வார்டு 16. தமிழ்நகர். ,
4.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, வார்டு 16, சுபாஷ்நகர்.
, 5.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, வார்டு 16,
காமராஜர்நகர். , 6.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, வார்டு 16, எம்.ஜி.ஆர்
நகர். , 7.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, வார்டு 16,
இந்திராகூட்டுகுடியிருப்பு
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1.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, வார்டு 15, காந்திநகர். ,
2.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 7, 8, வார்டு 15,
வணிகர்ெதரு. , 3.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
வடக்கு பகுதி
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, வார்டு 17,
தாணுமாைலயன்புதூர் நடுப்பக்கம் ‐ 629301
ஆரல்வாய்ெமாழிெமயின்ேராடு , 4.ஆரல்வாய்ெமாழி
வடக்கு (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, வார்டு
15, காமராஜர் புதூர். , 5.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு
(வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 8, வார்டு 16,
வி.டி.சி. நகர்.

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
மூேவந்தர் நகர்

லுத்தரன்
ஆரம்பப்பள்ளி,
அழகியநகர்,
ஆரல்வாய்ெமாழி

லுத்தரன்
ஆரம்பப்பள்ளி,
அழகியநகர்,
ஆரல்வாய்ெமாழி

அரசு ஆரம்பப் பள்ளி
ஆரல் ெபருமாள்புரம்

கிழக்கு பகுதி ‐
629301

1.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 7, 8, வார்டு 17,
முப்பந்தல்நகர் , 2.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 7, 8, வார்டு 17,
மூேவந்தர்நகர். , 3.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 7, வார்டு 17,
மருத்துவர்காலனி. , 4.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு
(வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 7, வார்டு 17,
பாரதிநகர். , 5.ஆரல்வாய்ெமாழி வடக்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 7, வார்டு 17,
ஔைவயார்நகர்.

கிழக்குப்பகுதி ‐
629301

1.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 13, 14, வார்டு 13,
திட்டுவிைளெமயின்ேராடு , 2.ஆரல்வாய்ெமாழி
ெதற்கு (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 13,
வார்டு13, கிறிஸ்துநகர். , 3.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு
(வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 13, 14, வார்டு 13,14,
ெபாய்ைகநகர். , 4.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 13, வார்டு 13,
கிருைபநகர். , 5.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 13, வார்டு 13,
சாேலாமன்நகர்.

ெதற்குப்பகுதி ‐
629301

1.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 15, வார்டு 15,
அழகியநகர். , 2.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 15, வார்டு 15,
இந்திராகாலனி. , 3.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 15, வார்டு 15,
வில்லவிைள. , 4.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 13, வார்டு 13, ஐசக்ெதரு.
, 5.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 13, வார்டு 13,
ேகாயில்ெதரு. , 6.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 14, வார்டு 14,
அழகியநகர். , 7.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 14, வார்டு 14, பி.சி.
காலனி.

புதிய கட்டிடம் ‐
629301

1.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 16, வார்டு 8,
மீ னாட்சிபுரம். , 2.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 17, வார்டு 10,
ெபருமாள்புரம் வடக்கு. , 3.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு
(வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 19, வார்டு 11,
ெபருமாள்புரம் ெதற்கு. , 4.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு
(வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 18, வார்டு 16,
வடக்குெபருமாள்புரம்
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அரசு ஆரம்பப் பள்ளி
ஆரல் ெபருமாள்புரம்

ெதற்கு கட்டிடம்
கிழக்குப்பகுதி ‐
629301

1.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 21, வார்டு 9,
கேணசபுரம். , 2.ஆரல்வாய்ெமாழி ெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி(ேப) பிளாக் 21, வார்டு 9,
ஆேராக்கியநகர். , 3.ஆரல்வாய்ெமாழிெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி (ேப) பிளாக் 21, வார்டு 9,
மைலகிணறுெதரு. , 4.ஆரல்வாய்ெமாழிெதற்கு (வ.கி)
ஆரல்வாய்ெமாழி (ேப) பிளாக் 21, வார்டு 9,
வில்லவிைள.

229
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அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ஆரல் ெபருமாள்புரம்

ெதற்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ‐
629301

1.ஆரல்வாய்ெமாழிெதற்கு (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி
(ேப) பிளாக் 20, வார்டு 12, ெபருமாள்புரம் வடக்கு ,
2.ஆரல்வாய்ெமாழிெதற்கு (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி
(ேப) பிளாக் 23, 24, வார்டு 13, சுப்பிரமணியபுரம்.
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அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ஆரல்ெபருமாள்புரம்

ெதற்கு
நடுக்கட்டிடம் ‐
629301

1.ஆரல்வாய்ெமாழிெதற்கு (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி
(ேப) பிளாக் 19, 22, 23, 24, வார்டு 12, ெபருமாள்புரம்
ெதற்கு

229
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ஆர்.சி.நடுநிைலப்பள்
ளி, குருசடி

வடக்கு பகுதி ‐
629301

1.ஆரல்வாய்ெமாழிெதற்கு (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி
(ேப) பிளாக் 25, வார்டு 14, கருப்பன்விைள. ,
2.ஆரல்வாய்ெமாழிெதற்கு (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி
(ேப) பிளாக் 25, 26, வார்டு 14, குருசடி ெதற்கு ,
3.ஆரல்வாய்ெமாழிெதற்கு (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி
(ேப) பிளாக் 25, வார்டு 14, பாலாஜிநகர். ,
4.ஆரல்வாய்ெமாழிெதற்கு (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி
(ேப) பிளாக் 26, வார்டு 14, மங்கம்மாசாைல.

229
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ஆர்.சி.நடுநிைலப்பள்
ளி, குருசடி

ெதற்கு பகுதி ‐
629301

1.ஆரல்வாய்ெமாழிெதற்கு (வ.கி) ஆரல்வாய்ெமாழி
(ேப) பிளாக் 25, 26, வார்டு 14, குருசடி வடக்கு.

229
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அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேதாவாைள

ேமற்கு பகுதி ‐
629302

1.ேதாவாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 10, 11, 12, 13
14, வார்டு 1, 2, 3 ேதாவாைள வடக்கூர்.

கிழக்கு கட்டிடம்
ெதற்குபகுதி ‐
629302

1.ேதாவாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 2 , 3, 5, 6, 7, 10,
வார்டு 2, 3 ேதாவாைள கிருஷ்ணன் புதூர், மறவர்
குடியிருப்பு. , 2.ேதாவாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக்
5, 6, 7, வார்டு 3, லலிதாம்பிகா நகர். , 3.ேதாவாைள
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 7, 10, 11, 12, 13, 14, வார்டு
1,2,3,4 ேதாவாைள வடக்கூர் பணிக்கர் ெதரு

229

82

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி
ேதாவாைள

229

83

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி
ேதாவாைள

கிழக்கு பகுதி
நடுக்கட்டிடம் ‐
629302

1.ேதாவாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1, 2, வார்டு 1,
2, கமல்நகர். , 2.ேதாவாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக்
1, 3, 6, வார்டு 2, அண்ணாநகர். , 3.ேதாவாைள (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1, 2, வார்டு 2, பண்ைணவிைள. ,
4.ேதாவாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 3, 11, 15,
வார்டு 3, சுப்பிரமணியபுரம் , 5.ேதாவாைள (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1, 3, 4, 5, 6, 7, வார்டு 3, கிருஷ்ணன்
புதூர்
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அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேதாவாைள

மத்தியபுது
கட்டிடம் வடக்கு
பகுதி 629302

1.ேதாவாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 4, 5, 6, வார்டு
2, கிருஷ்ணன்புதூர் , 2.ேதாவாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
பிளாக் 1, 3, 4, வார்டு 2, 3 பூக்கைடெதரு.

ேமற்கு பிளாக்,
நடுப்பகுதி ‐ 629302

1.ேதாவாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 7. 8, வார்டு 4,
புதூர்காலனி. , 2.ேதாவாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
பிளாக் 7, 8, வார்டு 4, பண்டாரபுரம். , 3.ேதாவாைள
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 7, 8, 9, வார்டு 4,
புதூர்காலனி. , 4.ேதாவாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
பிளாக் 7, 10, வார்டு 4, புதூர்

229

85

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ேதாவாைள
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1.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 5, வார்டு1சகாயநகர். ,
2.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 6, வார்டு 1 மீ னாட்சிநகர். ,
3.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 6, வார்டு 1 காமராஜ்ெதரு. ,
4.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 6, வார்டு 1, சுப்பிரமணியபுரம். ,
5.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 6, வார்டு 1, கிறிஸ்துநகர்.
1.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 8, 9, வார்டு 4, வரமார்த்தாண்டன்புதூர்.
ீ
,
2.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 10, வார்டு 4, ெபாட்டல்புதூர், விசுவாசபுரம். ,
3.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 10, வார்டு 4, பண்டாரபுரம். ,
4.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 10, வார்டு 4, ராஜீவ்நகர். ,
5.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 6,11, வார்டு 4, திருமைலபுரம்.

229

86

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
விசுவாசபுரம்

ேமற்குப்பகுதி ‐
629302
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அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
விசுவாசபுரம்

கிழக்குப்பகுதி ‐
629302
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அங்கன்வாடி
அனந்தபத்மநாபபுரம்

சகாயநகர் ‐ 629305

1.சண்முகபுரம்(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ) பிளாக் 1, 14,15,
வார்டு 3, அனந்தபத்மநாபபுரம் , 2.சண்முகபுரம்(வ.கி)
சகாயநகர் (ஊ) பிளாக் 16, வார்டு 3, ைமதீன்புரம்

சகாயநகர் ‐ 629305

1.சண்முகபுரம்(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ) பிளாக் 4, வார்டு
2, ஒத்தமறக்குடி. , 2.சண்முகபுரம்(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 6, 14, 16, வார்டு 2, 3 சண்முகபுரம் ,
3.சண்முகபுரம்(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ) பிளாக் 14, 15,
வார்டு 3, ஆசிrயர்குடியிருப்பு. , 4.சண்முகபுரம்(வ.கி)
சகாயநகர் (ஊ) பிளாக் 16, வார்டு 3,
பாலமார்த்தாண்டபுரம்

முக்கிய கட்டிடம்,
கிழக்குப்பகுதி
629305

1.சண்முகபுரம்(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ) பிளாக் 1, 2,
வார்டு 2, ஆதித்தபுரம். , 2.சண்முகபுரம்(வ.கி)
சகாயநகர் (ஊ) பிளாக் 2, வார்டு 2, காந்திநகர். ,
3.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 3, 7, வார்டு 5, வண்டேனr. ,
4.சண்முகபுரம்(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ) பிளாக் 4, வார்டு
2, இல்லத்தார்ெதரு. , 5.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி)
சகாயநகர் (ஊ) பிளாக் 5, 12, வார்டு 2, சகாயநகர். ,
6.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ)
பிளாக் 12, வார்டு 5, சிவஞானபுரம். ,
7.சண்முகபுரம்(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ) பிளாக் 1, வார்டு
2, ஆதித்தபுரம். , 8.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி)
சகாயநகர் (ஊ) பிளாக் 4, வார்டு 2,
புதுக்ெகால்லிமைல.

முக்கிய கட்டிடம்,
ேமற்குப்பகுதி
629305

1.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர்
பிளாக் 2, 3, 5, வார்டு 2, 3, 5 .ெவள்ளமடம் ,
2.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர்
பிளாக் 2, 4, வார்டு 1, கிறிஸ்துநகர். ,
3.வரமார்த்தாண்டன்புதூர்
ீ
(வ.கி) சகாயநகர்
பிளாக் 4, வார்டு 5 குருக்கள்மடம் ,
4.சண்முகபுரம்(வ.கி) சகாயநகர் (ஊ) பிளாக்
5, ெவள்ளமடம்.
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ஊராட்சி அலுவலகம்
புதியகட்டிடம்
சகாயநகர்

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
ெவள்ளமடம்

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
ெவள்ளமடம்

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
இறச்சகுளம்

ேமற்கு
கட்டிடம்இ
வடக்கு பகுதி ‐
629901

(ஊ)
(ஊ)
(ஊ)
1, வார்டு

1.இறச்சகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1, வார்டு 1,
ஈழவர் குடியிருப்பு. , 2.இறச்சகுளம் (வ.கி) மற்றும்
(ஊ) பிளாக் 1, 3, 5, வார்டு 2, பாரதிெதரு. ,
3.இறச்சகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 2, வார்டு 1,
அம்மன்ேகாவில்ெதரு , 4.இறச்சகுளம் (வ.கி) மற்றும்
(ஊ) பிளாக் 2, 3, வார்டு 2, நாடார்குடியிருப்பு.
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அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
இறச்சகுளம்
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1.இறச்சகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 5, 11, வார்டு
5, ேபச்சான்குளம். , 2.இறச்சகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
கிழக்குப்பகுதி
பிளாக் 3, 4, 11,வார்டு 2 வடக்குெதரு,ேமலெதரு
வடக்கு கட்டிடம் ‐
கிராமம். , 3.இறச்சகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 2,
629902
3, 4, வார்டு 2, 3, நடுத்ெதரு,கீ ழெதரு , 4.இறச்சகுளம்
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 5, வார்டு 3, ஜீவாநகர்.
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அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
இறச்சகுளம்

ெதற்கு பிளாக்,
ேமற்கு பகுதி ‐
629902

1.இறச்சகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 6, வார்டு 4,
அம்பலம்திருத்தி. , 2.இறச்சகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
பிளாக் 6, 7, வார்டு 4, நாட்ைடயர்ெதரு. , 3.இறச்சகுளம்
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 6, 7, வார்டு 5
அருள்ஞானபுரம் , 4.இறச்சகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
பிளாக் 8, வார்டு 5, இந்திராநகர்காலனி.
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அரசு ஆரம்பப்பள்ளி
இறச்சகுளம்

புதிய கட்டிடம்,
கிழக்குப்பகுதி ‐
629902

1.இறச்சகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 8, 9, 10,
வார்டு 5 விஷ்ணுபுரம் , 2.இறச்சகுளம் (வ.கி) மற்றும்
(ஊ) பிளாக் 5, 6, 11, வார்டு 5, அம்பலம்திருத்தி
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அரசு ஆரம்பபள்ளி,
திருப்பதிசாரம்

நடுக்கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ‐
629901

1.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 2, 3,
வார்டு 1, கண்டேமட்டுக் காலனி , 2.திருப்பதிசாரம்
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 1, வார்டு 1, திருப்பதிசாரம்
கீ ழூர்
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அரசு ஆரம்பபள்ளி,
திருப்பதிசாரம்

நடுக்கட்டிடம்
1.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 4, 5,
நடுப் பகுதி ‐ 629901 வார்டு 1, திருப்பதிசாரம் ேமலூர்
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நடு கட்டிடம்,
ேமற்குப்பகுதி ‐
629901

1.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 6, வார்டு
4, ெதற்கு திருப்பதிசாரம் , 2.திருப்பதிசாரம் (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) பிளாக் 7, வார்டு 4,
ெபருங்கால்மைடெதரு , 3.திருப்பதிசாரம் (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) பிளாக் 7, வார்டு 3, ெநசவாளர்காலனி. ,
4.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 7, வார்டு 4
ஓட்டாபீஸ்சாைல , 5.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) மற்றும்
(ஊ) பிளாக் 8, வார்டு 2 திருவள்ளுவர்ெதரு ,
6.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 8, வார்டு
2, சண்முகாநகர் , 7.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
பிளாக் 8, வார்டு 2, 3 இல்லத்தார்ெதரு. ,
8.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 8, வார்டு 3
நாஞ்சில்நகர் வடக்கு

புதிய கட்டிடம்,
ேமற்குபகுதி ‐
629901

1.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) பீமநகr (ஊ) பிளாக் 1, 2, 3,
வார்டு 1, ேவம்பத்தூர். , 2.திருப்பதிசாரம் (வ.கி)
பீமநகr (ஊ) பிளாக் 1, வார்டு 1 ேவம்பத்தூர்காலனி ,
3.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) பீமநகr (ஊ) பிளாக் 1, வார்டு
2 ராஜூவ்நகர் , 4.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) பீமநகr (ஊ)
பிளாக் 1, 2 வார்டு 2, இராமநாதபுரம் வடக்கு ,
5.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) பீமநகr (ஊ) பிளாக் 1, 2, 4,
வார்டு 2 இராமநாதபுரம் ெதற்கு

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
திருப்பதிசாரம்

புதிய கட்டிடம்,
கிழக்குப்பகுதி ‐
629901

1.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) பீமநகr (ஊ) பிளாக் 1, 2, 3,
வார்டு 3 அண்ணாநகர் , 2.திருப்பதிசாரம் (வ.கி)
பீமநகr (ஊ) பிளாக் 2, 3, 4, வார்டு 3 கைரயான்குழி ,
3.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) பீமநகr (ஊ) பிளாக் 3, 4,
வார்டு 4 பீமநகr. , 4.திருப்பதிசாரம் (வ.கி) பீமநகr
(ஊ) பிளாக் 4, வார்டு 5 பீமநகr காலனி

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி
ஆதலவிைள

ஆதலவிைள
முக்கியகட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ‐
629303

1.இராமபுரம் (வ.கி), இராமபுரம் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக்
1, ெலஷ்மிபுரம் , 2.இராமபுரம் (வ.கி), இராமபுரம் (ஊ)
வார்டு 1, பிளாக் 1, புராமிட்டான் குளம் , 3.இராமபுரம்
(வ.கி), இராமபுரம் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 1,
குருக்கள்மடம்

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
திருப்பதிசாரம்

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
திருப்பதிசாரம்
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102

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி
ஆதலவிைள

முக்கியகட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி
வடக்கு பகுதி புது
கட்டிடம்‐ 629303

1.இராமபுரம் (வ.கி), இராமபுரம் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக்
1, ஆதலவிைள (ேகாவில்ெதரு) , 2.இராமபுரம் (வ.கி),
இராமபுரம் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 1, ஆதலவிைள ,
3.இராமபுரம் (வ.கி), இராமபுரம் (ஊ) வார்டு 2, பிளாக்
2, ேகாழிேகாட்டுெபாத்ைத , 4.இராமபுரம் (வ.கி),
இராமபுரம் (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 3,
ேகாழிேகாட்டுப்ெபாத்ைத

229

103

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
இராமபுரம்

முன் கட்டிடம்,
நடுப்பகுதி ‐ 629303

1.இராமபுரம் (வ.கி), இராமபுரம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக்
3, ெகாத்தன்குளம் இராமபுரம் வடக்கூர் ,
2.இராமபுரம் (வ.கி), இராமபுரம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக்
4, இராமபுரம்

229

104

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
இராமபுரம்

வடக்கு கட்டிட
பகுதி ‐ 629303

1.இராமபுரம் (வ.கி), இராமபுரம் (ஊ) வார்டு 5, பிளாக்
6, ஆண்டார்குளம் , 2.இராமபுரம் (வ.கி), இராமபுரம்
(ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 7, ேகாட்டவிைள

229

105

229

106

229

107

229

108

புனித மிக்ேகல்
நடுநிைலப்பள்ளி,
இராஜாவூர்
புனித மிக்ேகல்
நடுநிைலப்பள்ளி
ராஜாவூர்
அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
குமாரபுரம் ேதாப்பூர்
அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
குமாரபுரம் ேதாப்பூர்

புதிய கட்டிடம்
கிழக்குப்பகுதி ‐
629402
புதிய கட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி ‐
629402
வடக்குக்கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ‐
629402
வடக்குக்கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ‐
629402

229

109

சிறுமலர்
ஆரம்பப்பள்ளி,
இராமனாதிச்சன்புதூர்

கிழக்கு பகுதி ‐
629402

1.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப) வார்டு 6,7, பிளாக்
4,5,6, இராமனாதிச்சன்புதூர்

229

110

சிறுமலர்
ஆரம்பப்பள்ளி,
இராமனாதிச்சன்புதூர்

கிழக்கு பகுதி ‐
629402

1.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப) வார்டு 8, பிளாக்
7,8, அமராவதிவிைள, சுண்டவிைள , 2.மருங்கூர்
(வ.கி.), மருங்கூர் (ேப) வார்டு 8, பிளாக் 8,
அமராவதிவிைள , 3.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப)
வார்டு 8, பிளாக் 7,8, அமராவதிவிைள, சுண்டவிைள

229

111

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
குமாரபுரம் ேதாப்பூர்

வடக்கு கட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி ‐
629402

1.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப) வார்டு 9,10, பிளாக்
9,10, மருங்கூர்

229

112

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
குமாரபுரம் ேதாப்பூர்

ெதற்கு கட்டிடம்
நடுப்பகுதி ‐ 629402

1.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப) வார்டு 11, பிளாக்
11, மருங்கூர் ,

229

113

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
குமாரபுரம் ேதாப்பூர்

ேமற்கு கட்டிடம்
வடக்குப்பகுதி ‐
629402

1.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப) வார்டு 4,13, பிளாக்
4,13, மாணிக்கபுரம் ,2.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப)
வார்டு 12, பிளாக் 12, ஆத்தியடி

114

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
குமாரபுரம் ேதாப்பூர்

ெதற்கு கட்டிடம்
கிழக்குப்பகுதி ‐
629402

115

கவிமணி
ேதசிகவிநாயகம்
பிள்ைள படிப்பகம்
ேதரூர்

1.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப) வார்டு 11,14,
பிளாக் 11,14, ,திருவஞ்சிநல்லூர், பத்மநாபநல்லூர். ,
2.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப) வார்டு 15, பிளாக்
15, அழகனாபுரம்

வடக்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ‐
629704

1.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப) வார்டு 1, பிளாக் 1,
பாலகிருஷ்ணன்புதூர், உதிரப்பட்டி , 2.ேதரூர் (வ.கி.),
ேதரூர் (ேப) வார்டு 2,4, பிளாக் 2,4, ேதரூர்

229

229

229

229

116

ேமற்கு கட்டிடம்
கஸ்தூrபாய்நடுநிைல
வடக்குப்பகுதி ‐
ப்பள்ளி ேதரூர்
629704

1.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப) வார்டு 1,2, பிளாக்
1,2, ராஜாவூர் வடக்கூர்
1.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப) வார்டு 3, பிளாக் 3,
ராஜாவூர் ெதக்கூர்
1.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப) வார்டு 4, பிளாக் 4,
குமாரபுரம் ேதாப்பூர், ஸ்ரீகிருஷ்ணபுரம்
1.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப) வார்டு 5,13, பிளாக்
5,13, ெபrயகுளம் , 2.மருங்கூர் (வ.கி.), மருங்கூர் (ேப)
வார்டு 13, பிளாக் 13, ெபrயகுளம்

1.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப) வார்டு 3,4, பிளாக் 3,
ேதரூர் ேமலத்ெதரு , 2.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப)
வார்டு 8,12, பிளாக் 9,4,14, வாணந்திட்டு,
சுப்பிரமணியபுரம் , 3.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப)
வார்டு 12, பிளாக் 14, கஸ்தூrபாய் கிராமம்,
ேசதுெலட்சுமிபுரம்
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117

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
புதுகிராமம்

கிழக்குப்பகுதி ‐
629303

229

118

அரசினர் ஆசிrயர்
பயிற்சி நிைலயம்,
குலேசகரன்புதூர்

முக்கிய கட்டிடம்
ேமற்குப்பகுதி ‐
629704

229

119

அரசினர் ஆசிrயர்
பயிற்சி நிைலயம்,
குலேசகரன்புதூர்

முக்கிய கட்டிடம்
ேமற்குப்பகுதி ‐
629704

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H

1.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப) வார்டு 5, பிளாக் 5,
கருப்புக்ேகாட்ைட , 2.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப)
வார்டு 6, பிளாக் 6, புதுக்கிராமம் , 3.ேதரூர் (வ.கி.),
ேதரூர் (ேப) வார்டு 7, பிளாக் 7, புதுக்கிராமம் காலனி
, 4.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப) வார்டு 7, பிளாக் 8,
சைடயன்குளம்
1.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப) வார்டு 9, பிளாக் 10,
தண்டநாயகன்ேகாணம், ேதrயின்விைள , 2.ேதரூர்
(வ.கி.), ேதரூர் (ேப) வார்டு 9,10,13, பிளாக் 10,11,15,
ஈழவர் குடியிருப்பு
1.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப) வார்டு 9,10,11, பிளாக்
10,12,13, குலேசகரன்புதூர் , 2.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர்
(ேப) வார்டு 10, பிளாக் 13, குலேசகரன்புதூர்,
ெலட்சுமிபுரம்
1.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப) வார்டு 13,15, பிளாக் 15,19,
ேதவகுளம், மாங்குளம், குரண்டி , 2.ேதரூர் (வ.கி.),
ேதரூர் (ேப) வார்டு 13,14, பிளாக் 16,
ெசட்டியார்காலனி, சங்கரன்புதூர் , 3.ேதரூர் (வ.கி.),
ேதரூர் (ேப) வார்டு 13,14, பிளாக் 16,17, சங்கரன்புதூர் ,
4.ேதரூர் (வ.கி.), ேதரூர் (ேப) வார்டு 13,14,15, பிளாக்
15,19, கண்ணன்பதி

229

120

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
ேதவகுளம்

ேமற்கு
பகுதிகட்டிடம்
629704

229

121

அரசு ஆரம்பப் பள்ளி
ஆசிரமம்.

ெதற்கு கட்டிடம்
வடக்குப்பகுதி ‐
629704

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 12, குளத்தூர் ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 12. குளத்தூர்
ேமலக்குளம்காலனி

229

122

அரசு ஆரம்பப் பள்ளி,
ஆசிரமம்

ெதற்கு கட்டிடம்
ெதற்குப்பகுதி ‐
629704

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 12, ஆசிரமம் வடக்கு,
பதிெனட்டாம்படி , 2.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப)
வார்டு 1, பிளாக் 10, ஆசிரமம் ெதற்கு

123

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
சுசீந்திரம்

முக்கியக்கட்டிடம்
கிழக்குபகுதி ‐
629704

1.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 11,10, பிளாக்
2,3, அக்கைர, பாரதிெதரு , 2.சுசீந்திரம் (வ.கி.),
சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 10, பிளாக் 3, குத்துக்கல்,
அக்கைர, கைடக்கிராமம்

124

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
சுசீந்திரம்

முக்கியகட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி ‐
629704

1.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 12,13, பிளாக்
8,9, அக்கைர ேயாகீ ஸ்வரர் ெதரு , 2.சுசீந்திரம் (வ.கி.),
சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 13, பிளாக் 9, அக்கைர
(ெசட்டித்ெதரு), குலாலர் ெதரு

125

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
வழுக்கம்பாைற

புதுகட்டிடம்
ெதற்கு பகுதி ‐
629704

126

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
வழுக்கம்பாைற

வடக்கு
புதுகட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி ‐
629704

1.குலேசகரபுரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 15,
பிளாக் 4,5, சிதம்பரபுரம் , 2.குலேசகரபுரம் (வ.கி.),
சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 14,15, பிளாக் 5, 6, பாரதித்ெதரு
(இடதுபக்கம்), மணவிைள.

229

229

229

229

‐

1.குலேசகரபுரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு14,15,
பிளாக் 4,5,6, கைரயான்குழி காலனி, மணவிைள

229

127

எஸ்.எம்.எஸ்.எம்.
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
சுசீந்திரம்

முக்கிய கட்டிடம்
ெதற்கு பகுதி ‐
629704

1.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 10, பிளாக் 7,
அக்கைர காவல் நிைலய ேராடு , 2.சுசீந்திரம் (வ.கி.),
சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 2, பிளாக் 11, சுசீந்திரம்
ெதப்பக்குளத்ெதரு, வடக்குெதரு , 3.சுசீந்திரம் (வ.கி.),
சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 4, பிளாக் 12, சன்னதிெதரு,
வடக்குெதரு , 4.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப)
வார்டு 4, பிளாக் 13, ெதற்கு ெதரு

229

128

எஸ்.எம்.எஸ்.எம்.
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
சுசீந்திரம்

ெதற்கு கட்டிடம்
கிழக்குபகுதி ‐
629704

1.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 6, பிளாக் 15,
ேபரம்பலம் , 2.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப)
வார்டு 3, பிளாக் 17, கலஞ்சியத்து முடுக்கு

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
சுசீந்திரம்

வடக்கு புது
கட்டிடம் ெதற்கு
பகுதி ‐ 629704

1.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 5, பிளாக் 14,
ெகாத்ைதயார் திட்டத்ெதரு , 2.சுசீந்திரம் (வ.கி.),
சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 5, பிளாக் 16. ெதற்குெதரு.
கீ ழத்ெதரு , 3.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு
2, பிளாக் 18, ேமலத்ெதரு

229

129
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வடக்கு
புதுகட்டிடம்
வடக்கு பகுதி ‐
629704

1.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 3, பிளாக் 19,
ெதற்குத்ெதரு , 2.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப)
வார்டு 3, பிளாக் 19, ெதற்குமண் , 3.சுசீந்திரம் (வ.கி.),
சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 7, பிளாக் 22, காக்கமூர்

131

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
கற்காடு

வடக்கு பகுதி ‐
629704

1.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 6,8, பிளாக்
20, கற்காடு ஆசாrமார் ெதரு , 2.சுசீந்திரம் (வ.கி.),
சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 11, பிளாக் 2, கற்காடு காலனி ,
3.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 7, பிளாக் 23,
குறிச்சி, காக்கமூர் வடக்குெதரு , 4.சுசீந்திரம் (வ.கி.),
சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 7, பிளாக் 23, குறிச்சி ,
5.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 7, பிளாக் 23,
காக்கமூர் வடக்குெதரு

229

132

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
கற்காடு

ெதற்குபகுதி ‐
629704

1.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 9, பிளாக்
24,25, கற்காடு , 2.சுசீந்திரம் (வ.கி.), சுசீந்திரம் (ேப)
வார்டு 9, பிளாக் 25, பரப்புவிைள , 3.சுசீந்திரம் (வ.கி.),
சுசீந்திரம் (ேப) வார்டு 9, பிளாக் 25, கற்காடு சாைல

229

133

அரசு
முக்கிய கட்டிடம்
நடுநிைலப்பள்ளி,பறக் ேமற்கு பகுதி ‐
629601
ைக

1.பறக்ைக (வ.கி.), பறக்ைக (ஊ) வார்டு1,3, பிளாக் 1,2,
பறக்ைக

229

134

அரசு
முக்கிய கட்டிடம்
நடுநிைலப்பள்ளி,பறக் மத்திய ேமற்கு
ைக
பகுதி ‐ 629601

1.பறக்ைக (வ.கி.), பறக்ைக (ஊ) வார்டு1,3, பிளாக் 4,
பறக்ைக

229

135

அரசு
ேமற்கு கட்டிடம்
நடுநிைலப்பள்ளி,பறக் ெதற்கு பகுதி ‐
ைக
629601

1.பறக்ைக (வ.கி.), பறக்ைக (ஊ) வார்டு1,2,5, பிளாக் 3,
பறக்ைக (நீளவதி)
ீ , 2.மதுசூதனபுரம் (வ.கி.), பறக்ைக
(ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 4, மதுசூதனபுரம்

229

136

அரசு
முக்கிய கட்டிடம்,
நடுநிைலப்பள்ளி,பறக் முன் பகுதி ‐
629601
ைக

1.பறக்ைக (வ.கி.), பறக்ைக (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 7,
பறக்ைக , 2.பறக்ைக (வ.கி.), பறக்ைக (ஊ) பிளாக் 9,
பறக்ைக, மணக்குடி காலனி

229

137

அரசு
முக்கிய கட்டிடம்,
நடுநிைலப்பள்ளி,பறக் மத்திய கிழக்கு
ைக
பகுதி ‐ 629601

1.பறக்ைக (வ.கி.), பறக்ைக (ஊ) பிளாக் 8, பறக்ைக
கீ ழரதவதி,
ீ கக்கன்புதூர், மணக்குடி காலனி ,

138

ேமற்குகட்டிடம்,
அரசு
ேமற்கு பகுதி
உயர்நிைலப்பள்ளி,பற
அைற எண் 1 ‐
க்ைக, ெசட்டித்ெதரு
629601

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 20, கன்னன்குளம் காலனி,
ெசட்டிெதரு, கீ ழத்ெதரு , 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு
20, ெசட்டித்ெதரு, ேமலத்ெதரு, வடக்குத்ெதரு

139

முக்கிய கட்டிடம்,
அரசு
ேமற்கு பகுதி
உயர்நிைலப்பள்ளி,பற
அைற எண் 2‐
க்ைக, ெசட்டித்ெதரு
629601

1.மதுசூதனபுரம் (வ.கி.), காந்திபுரம் (ஊ) பிளாக் 3,
ேமலத்ெதரு (முக்கிய ேராடு)

140

அரசு
முக்கிய கட்டிடம்,
உயர்நிைலப்பள்ளி,பற கிழக்கு பகுதி ‐
க்ைக, ெசட்டித்ெதரு
629601

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 20
சித்திைரதிருமகாராஜபுரம் , 2.மதுசூதனபுரம் வடக்கு
(வ.கி.), பறக்ைக (ஊ) பிளாக் 4, பறக்ைக வடக்கு
ெதரு , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 20, என்.ஜி.ஓ.
காலனி , இராதாகிருஷ்ணன் நகர்.

141

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
புல்லுவிைள

முக்கிய கட்டிடம்
வடக்குப் பகுதி ‐
629603

1.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப)
வார்டு 1,2, பிளாக் 1, வண்டிகுடியிருப்பு வடக்கு ,
2.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப)
வார்டு 2, பிளாக் 3, வண்டிகுடியிருப்பு

முக்கிய கட்டிடம்
ெதற்குப் பகுதி ‐
629603

1.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப)
வார்டு 2,3, பிளாக் 4, மாவிைள காலனி,
அrச்சல்காட்டுவிைள , 2.மதுசூதனபுரம் வடக்கு
(வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப) வார்டு 3, பிளாக் 5,
புல்லுவிைள கிழக்கு , 3.மதுசூதனபுரம் வடக்கு
(வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப) வார்டு 3, பிளாக் 6,
புல்லுவிைள ேமற்கு

229

229

229

229

229

229
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அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
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1.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப)
வார்டு 9,10,11, பிளாக் 20, ேமல
சின்னவண்ணான்விைள , 2.மதுசூதனபுரம் வடக்கு
(வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப) பிளாக் 3,
வண்டிகுடியிருப்பு, ெசட்டித்ெதரு, கீ ழத்ெதரு ,
3.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப)
வார்டு 9,10,11, பிளாக் 20, சின்னவண்ணான்விைள,
ேமலகாட்டுவிைள
1.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப)
வார்டு 1, பிளாக் 2, முகிலன்விைள , 2.மதுசூதனபுரம்
வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப) வார்டு 11,12,
பிளாக் 21, ேகாவில்விைள, உைடயப்பன்குடியிருப்பு
ெதற்கு
1.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப)
வார்டு 11,12, பிளாக் 22, உைடயப்பன்குடியிருப்பு
ெதற்கு , 2.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.),
ெதங்கம்புதூர் (ேப) வார்டு 12, பிளாக் 23,
பிள்ைளயார்புரம்
1.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப)
வார்டு 14,15, பிளாக் 25, பரப்புவிைள, குஞ்சன்விைள,
என்.ஜி.ஓ. காலனி

229

143

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
புல்லுவிைள

முக்கிய கட்டிடம்
வடக்குப் பகுதி ‐
629603

229

144

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ேகாவில்விைள

புது கட்டிடம்,
வடக்கு பகுதி
629501

‐

229

145

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ேகாவில்விைள

புது கட்டிடம்,
ெதற்கு பகுதி
629501

‐

229

146

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ேகாவில்விைள

புதிய கட்டிடம்
மத்திய பகுதி ‐
629501

147

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ேகாவில்விைள

புது கட்டிடம்,
ெதற்கு பகுதி
629501

148

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
குளத்துவிைள

1.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப)
வார்டு 4,5, பிளாக் 7, வடக்குகுளத்துவிைள ,
முக்கிய கட்டிடம் ‐ 2.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப)
629603
வார்டு 4,5, பிளாக் 8, ெதற்கு குளத்துவிைள ,
3.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப)
பிளாக் 9,10, காேடற்றி

149

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெதங்கம்புதூர்

1.ெதங்கம்புதூர் (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப) வார்டு 7,
ேமற்குபுதுகட்டிடம், பிளாக் 16, புதுக்குடியிருப்பு , 2.ெதங்கம்புதூர் (வ.கி.),
மத்திய பகுதி ‐ ெதங்கம்புதூர் (ேப) வார்டு 7,8,11, பிளாக் 17, ெதற்கு
629603
அஞ்சுகுடியிருப்பு

229

229

229

‐

1.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப)
வார்டு 14,15, பிளாக் 25, பரப்புவிைள, குஞ்சன்விைள,
என்.ஜி.ஓ. காலனி , 2.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.),
ெதங்கம்புதூர் (ேப) வார்டு 11,12,13, பிளாக் 24,
ைவராவிைள, முகிலன்விைள ெதற்கு

150

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெதங்கம்புதூர்

புதிய நடு
கட்டிடம், ேமற்குப்
பகுதி ‐ 629603

1.ெதங்கம்புதூர் (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப) வார்டு 8,9,
பிளாக் 18, வடக்கு அஞ்சுகுடியிருப்பு , 2.ெதங்கம்புதூர்
(வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப) வார்டு 9, பிளாக் 19, கீ ழ
காட்டுவிைள , 3.ெதங்கம்புதூர் (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர்
(ேப) வார்டு 9,. பிளாக் 19, ேகாவில்விைள, கீ ழ
காட்டுவிைள

151

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெதங்கம்புதூர்

புதுநடு கட்டிடம்,
கிழக்கு பகுதி ‐
629603

1.ெதங்கம்புதூர் (வ.கி.), ெதங்கம்புதூர் (ேப) வார்டு 5,
பிளாக் 11, பால்குளம் , 2.ெதங்கம்புதூர் (வ.கி.),
ெதங்கம்புதூர் (ேப) வார்டு 6, பிளாக் 12,13,14,15,
ெதங்கம்புதூர்

152

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
மணிக்ெகட்டிப்
ெபாட்டல்

முக்கிய கட்டிடம்
வடக்கு பகுதி ‐
629501

1.மதுசூதனபுரம் வடக்கு (வ.கி.), தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு
1, பிளாக் 6,8,15,16, மணிகட்டிெபாட்டல், ராமபுரம் ,
2.மதுசூதனபுரம்வடக்கு (வ.கி.), தர்மபுரம் (ம்ஊ)
வார்டு 1,5, பிளாக் 14,12, அனந்தசுவாமிபுரம்

229

153

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
மணிக்ெகட்டிப்
ெபாட்டல்

முக்கிய கட்டிடம்
மத்திய பகுதி ‐
629501

1.தற்மபுறம் வடக்கு (வ.கி.), தர்மபுரம் (ம்ஊ) வார்டு
1,5, பிளாக் 8,26, ெவள்ளாளன்விைள , 2.தற்மபுறம்
வடக்கு(வ.கி.), தர்மபுரம் (ம்ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 8,14,24,
இராமபுரம், ெபருங்குளம், ெவள்ளாளன்விைள

229

154

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
வடக்கு சூரங்குடி

புதிய கட்டிடம்
கிழக்குபகுதி ‐
629501

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 21, வடக்கு சூரங்குடி

229

229

229
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1.நாகர்ேகாவில்
2.நாகர்ேகாவில்
3.நாகர்ேகாவில்
4.நாகர்ேகாவில்
ெமயின் ேராடு

(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு

21, புதுத்ெதரு ,
21, ெமயின்ேராடு ,
21. சின்னகுளம் ேராடு ,
21, வண்டல் ெதரு,

229

155

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
வடக்கு சூரங்குடி

229

156

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,வ
டக்கு சூரங்குடி

புதிய
கட்டிடம்,மத்திய
பகுதி ‐ 629501

157

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,வ
டக்கு சூரங்குடி

1.தர்மபுரம் வடக்கு (வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) பிளாக் 2,3,
புதிய
தட்டான்விைள , 2.தர்மபுரம் வடக்கு (வ.கி.) தர்மபுரம்
கட்டிடம்,கிழக்குப்ப
(ஊ) பிளாக் 4,7, ெதற்கு சூரங்குடி , 3.தர்மபுரம் வடக்கு
குதி ‐ 629501
(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) பிளாக் 5, ெவள்ளாளன்விைள

229

புதிய கட்டிடம்
ேமற்குப்பகுதி ‐
629501

1.தர்மபுரம் வடக்கு (வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 1,4, வடக்கு சூரங்குடி, வள்ளுவர் காலனி

1.தர்மபுரம் வடக்கு (வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 9,10, ெதற்கு சூரங்குடி , 2.தர்மபுரம் வடக்கு
(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) பிளாக் 21,22,
சுண்டப்பற்றிவிைள , 3.தர்மபுரம் வடக்கு (வ.கி.)
தர்மபுரம் (ஊ) பிளாக் 22, ெதற்குசூரங்குடி,
சுண்டப்பற்றிவிைள, கீ rவிைள

229

158

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
சுண்டப்பற்றிவிைள

முக்கிய கட்டிடம்,
மத்திய பகுதி ‐
629501

229

159

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
சுண்டப்பற்றிவிைள

புதுகட்டிடம்,
ேமற்குப்பகுதி
629501

229

160

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
காற்றாடித்தட்டு

முக்கிய கட்டிடம்,
வடக்கு பகுதி ‐
629501

1.தர்மபுரம் வடக்கு (வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 23, 24, இலந்ைதயடிதட்டு , 2.தர்மபுரம் வடக்கு
(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) பிளாக் 24, காற்றாடிதட்டு

முக்கிய கட்டிடம்
ெதற்கு பகுதி ‐
629501

1.தர்மபுரம் வடக்கு (வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 25, நங்கூரான்பிலாவிைள , 2.தர்மபுரம்
வடக்கு (வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) பிளாக் 53,
மணக்காவிைள, ெசம்ெபான்காலனி , 3.தர்மபுரம்
வடக்கு (வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) பிளாக் 25,53, தர்மபுரம் ,
4.தர்மபுரம் வடக்கு (வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) பிளாக் 24,
காற்றாடிதட்டு

1.தர்மபுரம் வடக்கு (வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) பிளாக் 13,
திக்கிலான்விைள, கீ rவிைள

‐

229

161

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
காற்றாடித்தட்டு

229

162

முக்கிய கட்டிடம்,
அரசு
வடக்கு பகுதி ‐
ெதாடக்கப்பள்ளி,புதூர்
629501

229

163

1.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 5,
அரசு
ெதற்குபகுதி புதிய பிளாக் 17, கீ ழபால் கிணத்தான்விைள, பனவிைள ,
ெதாடக்கப்பள்ளி,புதூர் கட்டிடம் ‐ 629501 2.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 17, பனவிைள

229

164

அரசு
முன்பக்க புதிய
உயர்நிைலப்பள்ளி,புதூ
கட்டிடம் ‐ 629501
ர்

1.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 26, ெநடுவிைள , 2.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.)
தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 27,51,52, மங்காவிைள

229

165

அரசு
.புதிய கட்டிடம்
உயர்நிைலப்பள்ளி,புதூ
(பின்புறம்)‐ 629501
ர்

1.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 26,50, பிலாவிைள , 2.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.)
தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 18,46, புதூர்

229

166

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ஆத்திக்காட்டுவிைள

1.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு (வ.கி.), ஆத்திகாட்டுவிைள
(ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 1,2,3,4,5, ஆத்திகாட்டுவிைள

229

167

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ஆத்திக்காட்டுவிைள

ெதற்கு
629501

ெதற்கு
629501

பகுதி

பகுதி

‐

‐

1.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 11, புதூர்

1.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு (வ.கி.), ஆத்திகாட்டுவிைள
(ஊ) பிளாக் 1,2,3, தாமைரக்குட்டிவிைள ,
2.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு (வ.கி.), ஆத்திகாட்டுவிைள
(ஊ) பிளாக் 1,2,3,4, பிள்ைளயார்புரம் , 3.மதுசூதனபுரம்
ெதற்கு (வ.கி.), ஆத்திகாட்டுவிைள (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 4,5, ஆத்திகாட்டுவிைள
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168

அரசு
பைழய கட்டிடம்,
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ேமற்கு பகுதி ‐
ேமலக்கிருஷ்ணன்புதூ
629602
ர்

1.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு (வ.கி.), பள்ளம்துைற (ஊ)
வார்டு 1, பிளாக் 1, யாதவன் குறுங்காலனி.
குறுஞ்சாலியன்விைள , 2.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு
(வ.கி.), பள்ளம்துைற (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 2,
கீ ழகிருஷ்ணன்புதூர் , 3.ெதங்கம்புதூர் (வ.கி.),
பள்ளம்துைற (ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 4, ைநனாபுதூர்
வடக்கு , 4.ெதங்கம்புதூர் (வ.கி.), பள்ளம்துைற (ஊ)
வார்டு 1, பிளாக் 5, ைநனாபுதூர் ெதற்கு

169

அரசு
பைழய கட்டிடம்
ெதாடக்கப்பள்ளி,
கிழக்கு பகுதி ‐
ேமலக்கிருஷ்ணன்புதூ
629602
ர்

1.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு (வ.கி.),
ேமலகிருஷ்ணன்புதூர் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 1,2,5,6,
ேமலகிருஷ்ணன்புதூர்

170

அரசு
பைழய கட்டிடம்,
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ேமற்கு பகுதி ‐
ேமலக்கிருஷ்ணன்புதூ
629602
ர்

1.தர்மபுரம் ெதற்கு (வ.கி.), ேமலகிருஷ்ணன்புதூர் (ஊ)
பிளாக் 1,5, நைரயன்விைள, காளியான்விைள ,
2.மதுசூதனபுரம் (வ.கி.), ேமலகிருஷ்ணன்புதூர் (ஊ)
பிளாக் 5, ஆத்திகாட்டுவிைள, பிள்ைளயார்புரம் ,
3.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு(வ.கி.), பள்ளம்துைற (ஊ)
வார்டு 1, பிளாக் 3, இராமன்புதூர்

171

கன்னியாகுமr
மாவட்ட மத்திய
கயிறுவிற்பைன
கூட்டுறவுசங்கம்
ஈத்தாெமாழி

1.தர்மபுரம் ெதற்கு (வ.கி.), தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 3,4,
பிளாக் 32,34, ஈத்தாெமாழி (ெவள்ளாளர் ெதரு) ,
இரண்டாம்கட்டிடம் 2.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 3,
, ேமற்கு பகுதி ‐ பிளாக் 19,33, ஈத்தாெமாழி , 3.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.)
தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 22,29,
629501
ெகாய்யன்விைள , 4.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம்
(ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 30,31, ெபrயவிைள

172

கன்னியாகுமr
மாவட்ட மத்திய
கயிறுவிற்பைன
கூட்டுறவுசங்கம்
ஈத்தாெமாழி

1.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 31, ெகாடிக்கால்காலனி, காளிச்சன்ேதாப்பு ,
2.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 3,
இரண்டாம்கட்டிடம்
பிளாக் 20,30, ேதrேமல்விைள , 3.தர்மபுரம்
, ேமற்கு பகுதி ‐
ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) பிளாக் 40,41,
629501
ெபrயவிைள , 5.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம்
(ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 31,35, ெதற்கு
பால்கிணத்தான்விைள, ெதாண்ைடமான்காலனி

173

கன்னியாகுமr
மாவட்ட மத்திய
கயிறுவிற்பைன
கூட்டுறவுசங்கம்
ஈத்தாெமாழி

1.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 39. புத்தன்முகிலன்விைள , 2.தர்மபுரம்
ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) பிளாக் 40,41,
ேமற்பார்ைவயாளர்
பால்கிணத்தான்விைள , 3.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.)
அைற ‐ 629501
தர்மபுரம் (ஊ) பிளாக் 46, கீ ழபால்கிணற்றான்விைள ,
4.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) பிளாக் 39,
ெவள்ளேமாடிவிைள

174

கன்னியாகுமr
மாவட்ட மத்திய
கயிறுவிற்பைன
கூட்டுறவுசங்கம்
ஈத்தாெமாழி

175

கன்னியாகுமr
மாவட்ட மத்திய
கயிறுவிற்பைன
கூட்டுறவுசங்கம்
ஈத்தாெமாழி

1.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 32, ஈத்தாெமாழி , 2.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.)
தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 35, கல்வrயன்விைள
ீ
அலுவலக அைற ‐
, 3.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 4,
629501
பிளாக் 36, குமராண்டித்தருைவ , 4.தர்மபுரம்
ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 37,
ஈயன்விைள
அலுவலக அைற ‐ 1.தர்மபுரம் ெதற்கு(வ.கி.) தர்மபுரம் (ஊ) வார்டு4
629501
பிளாக் 42ெபrயக்காடு துைற
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புனித மrய
அன்ைன
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ேகசவன்புத்தன்துைற

177

புனித மrய
அன்ைன
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ேகசவன்புத்தன்துைற

229

178

புனித மrய
அன்ைன
நடுநிைலப்பள்ளி,
ெபாழிக்கைர

229

179

குழந்ைத ஏசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
புத்தன்துைற
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முக்கிய கட்டிடம்,
கிழக்கு பகுதி ‐
629501

1.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.), ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ)
வார்டு 2,3, பிளாக் 4,8, ராயப்பர் ெதற்கு ெதரு ,
2.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.), ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ)
வார்டு 2, பிளாக் 4, மிக்ேகல் ெதற்கு ெதரு ,
3.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.), ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ)
வார்டு 2, பிளாக் 5,7, சிலுைவயார் ெதரு , 4.தர்மபுரம்
கிழக்கு (வ.கி.), ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 5, சர்ச் ெதரு , 5.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.),
ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ) வார்டு 2,3, பிளாக் 5,6,
ராயப்பர் வடக்கு ெதரு

முக்கிய கட்டிடம்,
நடுப் பகுதி ‐
629501

1.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.), ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ)
வார்டு 2, பிளாக் 7, ேகாவில் ெதற்கு ெதரு ,
2.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.), ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ)
வார்டு 3, பிளாக் 8, மிக்ேகல் ெதரு , 3.தர்மபுரம்
கிழக்கு (வ.கி.), ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 9, ராயப்பர் ெதரு

முக்கியகட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ‐
629501

1.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.), ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ)
வார்டு 4, பிளாக் 10,11,13, அந்ேதானியார் ெதற்கு
ெதரு , 2.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.),
ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 10,
அந்ேதாணியார் வடக்கு ெதரு , 3.தர்மபுரம் கிழக்கு
(வ.கி.), ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 10,
சேவrயார் ெதரு , 4.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.),
ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 10,11,12,
சர்ச் ெதரு , 5.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.),
ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 12,
சகாயமாதா ெதரு , 6.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.),
ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 13,
சேவrயார் ெதற்கு ெதரு

கிழக்கு புதிய
கட்டிடம், வடக்கு
பகுதி ‐ 629501

1.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.), ேகசவன்புத்தன்துைற (ஊ)
வார்டு 1, பிளாக் 1,2,3, அந்ேதாணியார் ெதரு

229

180

குழந்ைத ஏசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
புத்தன்துைற

கிழக்கு புதிய
கட்டிடம், ெதற்கு
பகுதி ‐ 629501

1.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.), ேமலகிருஷ்ணன்புதூர்
(ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 2, ஜார்ஜியார் ெதரு , 2.தர்மபுரம்
கிழக்கு (வ.கி.), ேமலகிருஷ்ணன்புதூர் (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 2, ஆேராக்கிய நகர் , 3.தர்மபுரம் கிழக்கு
(வ.கி.), ேமலகிருஷ்ணன்புதூர் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 3,
சர்ச்ெதரு , 4.தர்மபுரம் கிழக்கு (வ.கி.),
ேமலகிருஷ்ணன்புதூர் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 3,
ெசம்ெபான்கைர, பள்ளத்துர்கிழக்கு , 5.தர்மபுரம்
கிழக்கு (வ.கி.), ேமலகிருஷ்ணன்புதூர் (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 3, ெசம்ெபான்கைர , 6.தர்மபுரம் கிழக்கு(வ.கி.),
ேமலகிருஷ்ணன்புதூர் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 3,
ெசம்ெபான்கைர ேமற்கு

229

181

புனித யூதாதேதயூ
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
பள்ளம் துைற

ெதன்பகுதி
கட்டிடம், கிழக்கு
பகுதி ‐ 629601

1.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு (வ.கி.), பள்ளம்துைற (ஊ)
வார்டு 2, பிளாக் 6, பள்ளம்துைற வடக்கு

229

182

புனித யூதாதேதயூ
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
பள்ளம் துைற

ெதன்பகுதி
கட்டிடம், கிழக்கு
பகுதி ‐ 629601

229

183

புனித யூதாதேதயூ
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
பள்ளம் துைற

ெதன்பகுதி
கட்டிடம், ேமற்கு
பகுதி ‐ 629601

1.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு (வ.கி.), பள்ளம்துைற (ஊ)
பிளாக் 6, சுனாமி முகாம் , 2.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு
(வ.கி.), பள்ளம்துைற (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 6,
பள்ளம்துைற வடக்கு
1.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு (வ.கி.), பள்ளம்துைற (ஊ)
வார்டு 3, பிளாக் 7, பள்ளம்துைற முக்கிய ேராடு ,
2.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு (வ.கி.), பள்ளம்துைற (ஊ)
பிளாக் 8, சுனாமி முகாம்
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புனித யூதாதேதயூ
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
பள்ளம் துைற

புதியகட்டிடம்,
1.மதுசூதனபுரம் ெதற்கு (வ.கி.), பள்ளம்துைற (ஊ)
நடுப்பகுதி ‐ 629601 வார்டு 4, பிளாக் 8, பள்ளம்துைற கிழக்கு

229

185

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
மணவாளபுரம்

புதிய கட்டிடம்
629602

229

186

எல்.எம்.பி.சி.ேமல்நி
ைலப்பள்ளி, புத்தளம்

229

187

229
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1.புத்தளம் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 1, பிளாக் 1,
மணவாளபுரம், கல்லடிவிைள , 2.புத்தளம் (வ.கி.),
புத்தளம் (ேப) வார்டு 2, பிளாக் 2, மணவாளபுரம்,
கல்லடிவிைள, ெசௗமியாபுரம்

எல்.எம்.பி.சி.ேமல்நி
ைலப்பள்ளி, புத்தளம்

புதிய கட்டிடம்,
ேமற்கு பகுதி ‐
629602
புதிய கட்டிடம்,
ேமற்கு பகுதி ‐
629602

1.புத்தளம் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 5,6, பிளாக் 5,
அrயெபருமாள்விைள, ெபத்தெபருமாள்குடியிருப்பு

188

எல்.எம்.பி.சி.ேமல்நி
ைலப்பள்ளி, புத்தளம்

புதிய கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி
629602

1.புத்தளம் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 4,6, பிளாக் 6,8,
ெபத்தெபருமாள்குடியிருப்பு , 2.புத்தளம் (வ.கி.),
புத்தளம் (ேப) வார்டு 8, பிளாக் 6,8, ேதrவிைள ெதற்கு

229

189

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
புத்தளம்

முக்கிய கட்டிடம்,
ெதற்குப் பகுதி ‐
629602

1.புத்தளம் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 3,5, பிளாக் 3,
புத்தளம், அrயெபருமாள்விைள , 2.புத்தளம் (வ.கி.),
புத்தளம் (ேப) வார்டு 5,7,9, பிளாக் 7, பால்குளம்,
அrயெபருமாள்விைள

229

190

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
புத்தளம்

முக்கிய கட்டிடம்,
வடக்குப் பகுதி ‐
629602

1.ெதங்கம்புதூர் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு11, பிளாக்
13, பணிக்கன்குடியிருப்பு

229

191

அரசு
ெதற்கு ேமற்கு
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதங்
கட்டிடம், ‐ 629603
கம்புதூர்

1.ெதங்கம்புதூர் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 7,9,
பிளாக் 9, அருதக்குட்டிவிைள

229

192

அரசு நடு
ெதற்கு ேமற்கு
நிைலப்பள்ளி,ெதங்கம்
கட்டிடம், ‐ 629603
புதூர்

1.ெதங்கம்புதூர் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 10,11,
பிளாக் 10,11, ெதங்கம்புதூர் , 2.ெதங்கம்புதூர் (வ.கி.),
புத்தளம் (ேப) பிளாக் 12, பணிக்கன்குடியிருப்பு

229

193

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
ெசாத்தவிைள

‐

1.புத்தளம் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 3,4, பிளாக் 3,4,
புத்தளம்

முக்கிய கட்டிடம்,
ேமற்கு பகுதி ‐
629602

1.புத்தளம் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 11, பிளாக் 14,
மாைலயணிந்தான்குடியிருப்பு , 2.புத்தளம் (வ.கி.),
புத்தளம் (ேப) வார்டு 11, பிளாக் 15, ைநனாபுதூர்
1.புத்தளம் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 10,13,15,
பிளாக் 10,11,16,17, உசரவிைள, ெசாத்தவிைள,
பனங்ெகாட்டான்விைள , 2.புத்தளம் (வ.கி.), புத்தளம்
(ேப) வார்டு 15, பிளாக் 16, வரபாகுபதி
ீ
, 3.புத்தளம்
(வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 15, பிளாக் 16, அம்பலபதி
, 4.புத்தளம் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 15, பிளாக் 16,
துவாராகாபதி

229

194

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
ெசாத்தவிைள

முக்கிய கட்டிடம்,
மத்திய பகுதி ‐
629602

229

195

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
ெசாத்தவிைள

புதிய கட்டிடம்
வடக்கு பாகம் ‐
629602

229

196

புனித அந்திைரயார்
ெதாடக்கப்பள்ளி
மணக்குடித்துைற

புதியக் கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ‐
629602

1.புத்தளம் (வ.கி.), மணக்குடி (ஊ) வார்டு 3, பிளாக்
1,2,5,6, மணக்குடி

229

197

புனித அந்திைரயார்
ெதாடக்கப்பள்ளி
மணக்குடித்துைற

புதியக் கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ‐
629602

1.புத்தளம் (வ.கி.), மணக்குடி (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 2,6,
சுனாமி முகாம், மணவாளபுரம் , 2.புத்தளம் (வ.கி.),
மணக்குடி (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 6, மணக்குடி

229

198

புனித அந்திைரயார்
ெதாடக்கப்பள்ளி,
மணக்குடித்துைற

புதிய கட்டிடம்,
ேமற்கு பகுதி
629602

1.புத்தளம் (வ.கி.), மணக்குடி (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 1,6,
மணக்குடி

229

199

புனித அந்திைரயார்
ெதாடக்கப்பள்ளி,
மணக்குடித்துைற

புதிய கட்டிடம்,
ேமற்கு பகுதி
629602

1.புத்தளம் (வ.கி.), மணக்குடி (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 1,6,
மணக்குடி

1.புத்தளம் (வ.கி.), புத்தளம் (ேப) வார்டு 14, பிளாக்
8,18,19, ெசாத்தவிைள
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229

202

uig<Gs<siuc!njluqml<

புனித
அந்ேதாணியார்
நடுநிைலப்பள்ளி,
ெசண்பகராமன்புத்தன்
துைற
புனித
அந்ேதாணியார்
நடுநிைலப்பள்ளி,
ெசண்பகராமன்புத்தன்
துைற
அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
இரவிபுதூர்
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முக்கிய கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ‐
629602

1.ெதற்கு தாமைரகுளம் (வ.கி.), மணக்குடி (ஊ) வார்டு
1,2, பிளாக் 3,4,7, ெசண்பகராமன்புத்தன்துைற

முக்கிய கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ‐
629602

1.ெதற்கு தாமைரகுளம் (வ.கி.), மணக்குடி (ஊ) வார்டு
1,2, பிளாக் 3,4,7, ெசண்பகராமன்புத்தன்துைற

புதுக்கட்டிடம்
ெதற்குபகுதி ‐
629402

1.இரவிபுதூர் (வ.கி.), இரவிபுதூர் (ஊ) வார்டு 2, பிளாக்
2, இரவிபுதூர் (அண்ணாெதரு), கீ ழத்ெதரு

229

203

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
இரவிபுதூர்

புதுக்கட்டிடம்
ெதற்குபகுதி ‐
629402

1.இரவிபுதூர் (வ.கி.), இரவிபுதூர் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக்
1, இரவிபுதூர் (நடுத்ெதரு) , 2.இரவிபுதூர் (வ.கி.),
இரவிபுதூர் (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 5, ,ஆனந்தபுரம்
(கூத்தாடி காலனி) , 3.இரவிபுதூர் (வ.கி.), இரவிபுதூர்
(ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 1, இரவிபுதூர் வடக்குத்ெதரு,
ேமலத்ெதரு

229

204

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
நல்லூர்

முக்கிய ஓட்டு
கட்டிடம் ேமற்கு
பகுதி ‐ 629704

1.நல்லூர் (வ.கி.), நல்லூர் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 1,
ேதரூர் காலனி, மறுகால்தைல அத்தாணிமார்குளம்

229

205

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
நல்லூர்

முக்கிய ஓட்டு
கட்டிடம் கிழக்கு
பகுதி ‐ 629704

1.நல்லூர் (வ.கி.), நல்லூர் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 2,
நல்லூர், கீ ழத்ெதரு, ேகாணவிைள, நல்லூர்

229

206

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
நல்லூர்

ேமற்கு
புதுகட்டிடம்
கிழக்குப்பகுதி ‐
629704

1.நல்லூர் (வ.கி.), நல்லூர் (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 3,
தாணுமாைலயன்புதூர், விஷ்ணுபுரம், நயினார்குளம்

229

207

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
நல்லூர்

ேமற்கு கட்டிடம்,
ேமற்குபகுதி ‐
629704

1.நல்லூர் (வ.கி.), நல்லூர் (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 4,
பள்ளவிைள , 2.நல்லூர் (வ.கி.), நல்லூர் (ஊ) வார்டு
1,4, பிளாக் 2,5, நல்லூர்

208

எல்.எம்.எஸ்.
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேஜம்ஸ்டவுன்

ைபெசன்ெடனr
பிளாக்
வடேமற்க்கு
பகுதி ‐ 629401

1.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) பிளாக் 1,2,
வார்டு 1,2, பிச்ைசகுடியிருப்பு, பரப்புவிைள ,
2.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) பிளாக் 1,2,
வார்டு 1,2, ேஜம்ஸ்டவுண்

209

எல்.எம்.எஸ்.
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேஜம்ஸ்டவுன்

ேஜம்ஸ் ரஸல்
ெதற்கு பகுதி ‐
629401

1.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு
3,4,5, பிளாக் 3,4, வடக்கு பகவதிபுரம், ேமட்டுவிைள ,
2.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு 5,
பிளாக் 5, சிவசுப்பிரமணியபுரம்

229

210

எல்.எம்.எஸ்.
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேஜம்ஸ்டவுன்

229

211

எல்.எம்.எஸ்.
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேஜம்ஸ்டவுன்

212

எல்.எம்.எஸ்.
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேஜம்ஸ்டவுன்

1.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு 6,
ைபெசன்ெடனr
பிளாக் 7, அஞ்சுகிராமம், ெசண்பகராமபுரம் ,
பிளாக்மத்தியபகுதி
2.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு
‐ 629401
4,5,6,7, பிளாக் 6,7,8, சிவராமபுரம்

229

213

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
கனகப்பபுரம்

புதுகட்டிடம்
வடக்குபகுதி ‐
629401

229

214

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
கனகப்பபுரம்

புதுகட்டிடம்
ெதற்குப்பகுதி ‐
629401

229

229

229

ைபெசன்ெடனr
பிளாக் ெதன்
கீ ழக்கு பகுதி ‐
629401
ேஜம்ஸ்
ரஸல்கட்டிடம்
வடக்கு பகுதி ‐
629401

1.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு 4,5,
பிளாக் 4, சங்கரலிங்கபுரம், ெலட்சுமிபுரம்
1.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு
4,5,6, பிளாக் 6,7, புதுகுடியிருப்பு ,

1.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு 7,
பிளாக் 9, பிராந்தேநr , 2.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.),
அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு 7, பிளாக் 10, காணிமடம்
வடக்கு ,
1.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு
7,9,10, பிளாக் 9,10,11,12, காணிமடம் ெதற்கு
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217

229

218

229

229

229

229

229

229

229
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அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
கனகப்பபுரம்

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
வாrயூர்
அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
வாrயூர்
அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
வாrயூர்

219

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
ெபாட்டல்குளம்

220

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
ெபாட்டல்குளம்
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1.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு 11,
பிளாக் 13, கனகப்பபுரம் ெதற்கு , 2.அஞ்சுகிராமம்
(வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு 14, பிளாக் 14.
முக்கியகட்டிடம் ‐
ஆலிவிைள, ரஸ்தாக்காடு , 3.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.),
629401
அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு 10, பிளாக் 12, கனகப்பபுரம்
வடக்கு , 4.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப)
வார்டு 7, பிளாக் 10, காணிமடம் வடக்கு
கிழக்குகட்டிடம் ‐
629401

1.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு 12,
பிளாக் 15,16, ேமட்டுக்குடியிருப்பு

கிழக்குகட்டிடம் ‐
629401

1.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு
13,14, பிளாக் 17,18, பால்குளம், வாrயூர், ஜீவாநகர்

வடக்கு பாகம்
புதியகட்டிடம் ‐
629401

1.அஞ்சுகிராமம் (வ.கி.), அஞ்சுகிராமம் (ேப) வார்டு 15,
பிளாக் 20, ஸ்ரீெலட்சுமிபுரம், ேமட்டுகுடியிருப்பு

ெதற்குபகுதி
629401

1.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 1,
பிளாக் 1, ேவதமாணிக்கபுரம், புன்னார்குளம் ,
2.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 1,14,
பிளாக் 1,2, ெபாட்டல்குளம் ெதற்கு , 3.அழகப்பபுரம்
(வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 14, பிளாக் 2,
சி.எஸ்.ஐ. ேகாவில்ெதரு , 4.அழகப்பபுரம் (வ.கி.),
அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 14, பிளாக் 2,
ேவளாங்கண்ணிேகாவில்ெதரு

‐

வடக்குபகுதி ‐
629401

1.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 15,
பிளாக் 3, ெபாட்டல்குளம் வடக்கு , 2.அழகப்பபுரம்
(வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 15, பிளாக் 3,
ேவளாங்கண்ணி ெதரு , 3.அழகப்பபுரம் (வ.கி.),
அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 15, பிளாக் 3, பிராங்கிமூடு
1.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 3,
பிளாக் 5, இந்திராகாலனி , 2.அழகப்பபுரம் (வ.கி.),
அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 8,9, பிளாக் 7, ேமலவிைள,
சிங்காராவதி,
ீ லூயிஸ்ெதரு , 3.அழகப்பபுரம் (வ.கி.),
அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 9, பிளாக் 8, ேமலவிைள
(ேகாவில்ெதரு) , 4.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம்
(ேப) வார்டு 12, பிளாக் 14, ேமலவிைள
(ெதப்பகுளெதரு)
1.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 2,
பிளாக் 4, திருமூலநகர் , 2.அழகப்பபுரம் (வ.கி.),
அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 3,4, பிளாக் 5,
குருசுமைலெதரு, அன்புசாைல , 3.அழகப்பபுரம்
(வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 8,9, பிளாக்
7,அன்புசாைல (சிங்காராவதி)
ீ , 4.அழகப்பபுரம் (வ.கி.),
அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 9, பிளாக் 8, அன்புசாைல
(ேகாவில்சாைல) , 5.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம்
(ேப) வார்டு 12, பிளாக் 14, அன்புசாைல
(ெதப்பகுளெதரு)

221

புனித
அந்ேதாணியார்
ஆரம்பப்பள்ளி,
அழகப்பபுரம்

புதிய கட்டிடம்
வடக்குபகுதி ‐
629401

222

புனித
அந்ேதாணியார்
ஆரம்பப்பள்ளி,
அழகப்பபுரம்

புதியக்கட்டிடம்
மத்தியபகுதி ‐
629401

223

புனித
ேஜாசப்மகளிர்உயர்நி
ைலப்பள்ளி,
அழகப்பபுரம்

கிழக்குபகுதி ‐
629401

1.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 4,5,6,
பிளாக் 6, ஆஸ்பத்திr ேராடு, சாலமன்ெதரு,
வாலண்டியன்ெதரு

224

புனித
ேஜாசப்மகளிர்உயர்நி
ைலப்பள்ளி,
அழகப்பபுரம்

ேமற்கு பகுதி ‐
629401

1.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 6,
பிளாக் 15, பகவதிபுரம் ெதற்கு , 2.அழகப்பபுரம் (வ.கி.),
அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு 4,5,6, பிளாக் 6, ஆஸ்பத்திr
ேராடு, சாலமன்ெதரு, வாலண்டியன்ெதரு

225

புனித
அந்ேதாணியார்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
அழகப்பபுரம்

முக்கியகட்டிடம் ‐ 1.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு
629401
7,11,12,10, பிளாக் 9,10,11,12,13, காமராஜர்ெதரு
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226

புனித
அந்ேதாணியார்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
அழகப்பபுரம்

229

227

229

229
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முக்கிய கட்டிடம்
வடக்குபகுதி ‐
629401

1.அழகப்பபுரம் (வ.கி.), அழகப்பபுரம் (ேப) வார்டு
7,10,11, பிளாக் 9,10,11,12,13, முஸ்lம்ெதரு, சி.எஸ்.ஐ.
சர்ச்ெதரு, பஞ்சாயத்துெதரு, ஜார்ஜ்ெதரு

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
ைமலாடி கிழக்கு

ஒட்டு கட்டிடம்
ெதற்குப்பகுதி ‐
629403

1.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப) வார்டு 1,5,14, பிளாக்
1,7, ைமலாடிபுதூர்

228

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
ைமலாடி ேமற்கு

புதிய கிழக்கு
கட்டிடம் ெதற்கு
பகுதி ‐ 629403

1.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப) வார்டு 5,14, பிளாக்
7, மார்த்தாண்டபுரம்

229

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
ைமலாடி கிழக்கு

வடக்கு புது
கட்டிடம் ‐ 629403

1.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப) வார்டு 10,11, பிளாக்
12, மார்த்தாண்டபுரம் வடக்கு

229

230

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
ைமலாடி கிழக்கு

வடக்கு புது
கட்டிடம் ‐ 629403

1.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப) வார்டு 12, பிளாக் 13,
மார்த்தாண்டபுரம் ெதற்கு , 2.மயிலாடி (வ.கி.)
மயிலாடி (ேப) வார்டு 13, பிளாக் 14 மயிலாடி
குடியிருப்பு , 3.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப) வார்டு
13, பிளாக் 14 மயிலாடி

229

231

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
ைமலாடி ேமற்கு

புதியகட்டிடம்
ெதற்கு பகுதி ‐
629403

1.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப) வார்டு 2,3, பிளாக்
2,4, ெபருமாள்புரம் , 2.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப)
வார்டு 3, பிளாக் 4, லஷ்மிபுரம், ெபான்னம்மாபுதூர்

229

232

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
ைமலாடி ேமற்கு

புதிய கட்டிடம்
மத்தியபகுதி ‐
629403

1.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப) வார்டு 8,9, பிளாக்
10, மிஷன்விைள , 2.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப)
வார்டு 10, பிளாக் 11, ேசந்தன்புதூர்

229

233

rங்கல்ேடாேப
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ைமலாடி

ேமற்கு கட்டிடம்
ெதற்குப்பகுதி ‐
629403

1.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப) வார்டு 2, பிளாக் 3,
ேகாட்டவிைள , 2.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப)
வார்டு 4, பிளாக் 5, குருசடிகாலனி, காமராஜர்நகர் ,
3.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப) வார்டு 4, பிளாக் 6,
இலஷ்மிபுரம் காலனி, ேஜாசப்புரம்

229

234

rங்கில்ேடாேப
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ைமலாடி

ேமற்கு கட்டிடம்
வடக்கு பகுதி ‐
629403

1.மயிலாடி (வ.கி.) மயிலாடி (ேப) வார்டு 5,6, பிளாக் 8,
சுப்பிரமணியபுரம், அண்ணாநகர் , 2.மயிலாடி (வ.கி.)
மயிலாடி (ேப) வார்டு 6,7, பிளாக் 9, அவrவிைள

235

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,குல
ேசகரபுரம்

ெதற்குபுது
கட்டிடம்
ேமற்குப்பகுதி ‐
629403

1.குலேசகரபுரம் (வ.கி.), குலேசகரபுரம் (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 2, குலேசகரபுரம் ெதற்கு , 2.குலேசகரபுரம்
(வ.கி.), குலேசகரபுரம் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 2,
குலேசகரபுரம் வடக்கு
1.குலேசகரபுரம் (வ.கி.), குலேசகரபுரம் (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 3, உசரவிைள , 2.குலேசகரபுரம் (வ.கி.),
குலேசகரபுரம் (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 4, சாலக்குளம் ,
3.குலேசகரபுரம் (வ.கி.), குலேசகரபுரம் (ஊ) வார்டு 4,
பிளாக் 5, இலங்காமணிபுரம், நாராயணன்புதூர்,
கண்பத்துெபாத்ைத , 4.குலேசகரபுரம் (வ.கி.),
குலேசகரபுரம் (ஊ) வார்டு 3,4, பிளாக் 4,5,6,
பத்மநாபன்புதூர்

229

229

236

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,குல
ேசகரபுரம்

ெதற்கு புது
கட்டிடம்
நடுப்பகுதி ‐ 629403

229

237

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,குல
ேசகரபுரம்

ெதற்குபுதியகட்டிட
1.குலேசகரபுரம் (வ.கி.), குலேசகரபுரம் (ஊ) வார்டு
ம்கிழக்குப்பகுதி ‐
1,2,3, பிளாக் 1,2,3, குலேசகரபுரம் ெதற்கு
629403
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229

238

அரசு
புதியக்கட்டிடம்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
மத்தியபகுதி ‐
வடக்கு தாமைரகுளம் 629704

1.வடக்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.), வடக்கு
தாமைரக்குளம் (ஊ) வார்டு 1,2,3, பிளாக் 1,2,4,5,6,
வடக்கு தாமைரக்குளம் , 2.வடக்கு தாமைரக்குளம்
(வ.கி.), வடக்கு தாமைரக்குளம் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக்
1,2, வடக்குதாமைரக்குளம் கிழக்கு, புளியங்குளம் ,
3.வடக்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.), வடக்கு
தாமைரக்குளம் (ஊ) வார்டு 2,3, பிளாக் 3,4,5,
வடக்குதாமைரகுளம் ெதற்கு, அட்ைடகுளம் ,
4.வடக்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.), வடக்கு
தாமைரக்குளம் (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 4,
ெபாட்டல்புரம், ெபாற்ைறயடி பரமார்த்தலிங்கபுரம்

229

239

பைழய கட்டிடம்
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
மத்தியபகுதி ‐
வடக்கு தாமைரகுளம்
629704

1.வடக்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.), வடக்கு
தாமைரக்குளம் (ஊ) வார்டு 1,2,3, பிளாக் 1,2,3,4,5,6,
வடக்கு தாமைரக்குளம்

229

240

புதியக்கட்டிடம்
அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ெதற்குபகுதி ‐
வடக்கு தாமைரகுளம் 629704

229

241

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ஈச்சன்விைள

229

229

242

243

229

244

229

245

229

246

229

247

229

248

முக்கிய கட்டிடம்
வடக்குபகுதி ‐
629703

1.வடக்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.), வடக்கு
தாமைரக்குளம் (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 7, வடக்கு
தாமைரகுளம் , 2.வடக்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.),
வடக்கு தாமைரக்குளம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 8,
கல்குறும்ெபாத்ைத
1.ெகாட்டாரம் ேமற்கு (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப)
வார்டு 7, பிளாக் 1, இைடயன்விைள , 2.ெகாட்டாரம்
ேமற்கு (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப) வார்டு 8, பிளாக்
2, சந்ைதயடி

முக்கியகட்டிடம்,
ெதற்குபகுதி ‐
629703

1.ெகாட்டாரம் (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப) வார்டு 9,
பிளாக் 8, காவாகுளம் , 2.ெகாட்டாரம் ேமற்கு (வ.கி.),
அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப) வார்டு 9, பிளாக் 9, ேதrவிைள
, 3.ெகாட்டாரம் ேமற்கு (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப)
வார்டு 6, பிளாக் 10, ஈச்சன்விைள,
ெவள்ைளயன்ேதாப்பு , 4.தாமைரக்குளம் (வ.கி.),
ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 11, பிளாக் 13,14,
ெவள்ைளயன்ேதாப்பு

வடக்கு பகுதி ‐
629701

1.ெகாட்டாரம் ேமற்கு (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப)
வார்டு 9, பிளாக் 3, வடுகன்பத்து , 2.ெகாட்டாரம்
ேமற்கு (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப) வார்டு 10,
பிளாக் 6, கரும்குளத்தான்விைள, மாடுகட்டிவிைள ,
3.அகஸ்தீஸ்வரம் (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப)
வார்டு 1,2, பிளாக் 7, அகஸ்தீஸ்வரம் வடக்கு சாைல

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
அகஸ்தீஸ்வரம்

ெதற்கு பகுதி ‐
629701

விேவகானந்தா
கல்லூr
அகஸ்தீஸ்வரம்
விேவகானந்தா
கல்லூr
அகஸ்தீஸ்வரம்
அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
அகஸ்தீஸ்வரம்

நடு கட்டிடம்,
அைற எண்.4 ‐
629701
நடு கட்டிடம்,
அைற எண்.3 ‐
629701

1.அகஸ்தீஸ்வரம் (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப)
வார்டு 14, பிளாக் 16, சமாதானபுரம் ,
2.அகஸ்தீஸ்வரம் (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப)
வார்டு 2, பிளாக் 11, அகஸ்தீஸ்வரம் ,
3.அகஸ்தீஸ்வரம் (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப)
வார்டு 2,3, பிளாக் 11,13, அகஸ்தீஸ்வரம் பள்ளி
கூடத்ெதரு

முக்கிய கட்டிடம்,
நடுபகுதி ‐ 629701

1.அகஸ்தீஸ்வரம் (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப)
வார்டு 5, பிளாக் 12, அகஸ்தீஸ்வரம் ேமலசாைல

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
அகஸ்தீஸ்வரம்

முக்கியகட்டிடம்
ெதற்குபகுதி ‐
629701

1.அகஸ்தீஸ்வரம் (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப)
வார்டு 4,13, பிளாக் 14, அகஸ்தீஸ்வரம் கீ ழசாைல ,
2.அகஸ்தீஸ்வரம் (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப)
வார்டு 15, பிளாக் 15, பூஜபுரவிைள

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ஈச்சன்விைள

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
அகஸ்தீஸ்வரம்

1.ெகாட்டாரம் கிழக்கு (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப)
வார்டு 11, பிளாக் 4, ராமன்புதூர், பரமார்த்தலிங்கபுரம்
1.ேகாவளம் (வ.கி.), அகஸ்தீஸ்வரம் (ேப) வார்டு
12,13,15, பிளாக் 5, சுக்குபாைறத்ேதrவிைள
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ெதற்கு ஓட்டு
கட்டிடம்
ேமற்குபகுதி ‐
629703

1.ெகாட்டாரம் கிழக்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப)
வார்டு 1,4, பிளாக் 1,3, ெபருமாள்புரம் , 2.ெகாட்டாரம்
கிழக்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப) வார்டு 4, பிளாக் 3,
ைகலாசபுரம், ெலட்சுமிபுரம்

229

249

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெகாட்டாரம்

229

250

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெகாட்டாரம்

முக்கிய கட்டிடம்,
வடக்குபகுதி ‐
629703

1.ெகாட்டாரம் கிழக்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப)
வார்டு 8,9,10, பிளாக் 7,8,9, வடக்கு ெதரு ,

229

251

229

252

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெகாட்டாரம்
அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெகாட்டாரம்

புதிய கட்டிடம் ,
ேமற்குபகுதி ‐
629703
முக்கியகட்டிடம்
ெதற்குபகுதி ‐
629703

1.ெகாட்டாரம் கிழக்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப)
வார்டு 9,10, பிளாக் 8,9, ெகாட்டாரம் பிள்ைளயார்
ேகாவில்ெதரு
1.ெகாட்டாரம் கிழக்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப)
வார்டு 2,3, பிளாக் 2, மிஷன் காம்பவுண்ட்,
ெபrயவிைள

229

253

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
அச்சன்குளம்

ேமற்குபகுதி ‐
629703

1.ெகாட்டாரம் ேமற்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப)
வார்டு 5, பிளாக் 4, அச்சன்குளம்

254

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
அச்சன்குளம்

கிழக்குபகுதி ‐
629703

1.ெகாட்டாரம் ேமற்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப)
வார்டு 6, பிளாக் 5, மந்தாரம்புதூர் , 2.ெகாட்டாரம்
ேமற்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப) வார்டு 7, பிளாக் 6,
முைகதீன்புரம், ைவகுண்டபதி ெதரு

229

255

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி
ெகாட்டாரம்

வடக்குபகுதி ‐
629703

229

256

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி
ெகாட்டாரம்

ெதற்குப்பகுதி ‐
629703

229

257

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி
ெகாட்டாரம்

மத்தியப்பகுதி ‐
629703

229

258

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
மகராஜபுரம்

புதிய கட்டிடம் ‐
629702

229

259

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
மகராஜபுரம்

புதிய கட்டிடம் ‐
629702

229

260

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
ஆமணக்கன்விைள

229

261

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
ஆமணக்கன்விைள

229

262

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
ஆமணக்கன்விைள

மத்திய கட்டிடம் ,
1.lபுரம் (வ.கி.), lபுரம் (ஊ) பிளாக் 2,
கிழக்குபகுதி ‐
கிருஷ்ணன்புதூர், வாrயூர் அளம், ஆேராக்கியபுரம்
629702

229

263

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
ஆமணக்கன்விைள

மத்திய கட்டிடம் ,
1.lபுரம் (வ.கி.), lபுரம் (ஊ) பிளாக் 2,
கிழக்குபகுதி ‐
கிருஷ்ணன்புதூர், வாrயூர் அளம், ஆேராக்கியபுரம்
629702

229

264

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
lபுரம்

புதிய கட்டிடம்
ேமற்குபகுதி ‐
629702

1.lபுரம் (வ.கி.), lபுரம் (ஊ) பிளாக் 3, lபுரம் வடக்கு ,
2.lபுரம் (வ.கி.), lபுரம் (ஊ) பிளாக் 4, கல்லுவிைள,
கல்லுவிைளகாலனி, ஸ்ரீவிஜயநாராயணபுரம்

229

265

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
lபுரம்

புதிய கட்டிடம்
கிழக்குப்பகுதி ‐
629702

1.lபுரம் (வ.கி.), lபுரம் (ஊ) பிளாக் 5, lபுரம் ெதற்கு,
ெலட்சுமிபுரம், பட்டர்குளம்

229

புதிய கூடுதல்
கட்டிடம்
ெதற்குபகுதி ‐
629702
புதிய கூடுதல்
கட்டிடம்
ெதற்குபகுதி ‐
629702

1.ெகாட்டாரம் கிழக்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப)
வார்டு 11, பிளாக் 10, ெகாட்டாரம் , 2.ெகாட்டாரம்
கிழக்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப) வார்டு 12, பிளாக் 11,
ெகாட்டாரம் கச்ேசrெதரு
1.ெகாட்டாரம் கிழக்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப)
வார்டு 13,14, பிளாக் 12, ெகாட்டாரம் ெலட்சுமிபுரம்
காலனி ,
1.ெகாட்டாரம் கிழக்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம் (ேப)
வார்டு 13,14, பிளாக் 12, ெகாட்டாரம் ெலட்சுமிபுரம்
காலனி , 2.ெகாட்டாரம் கிழக்கு (வ.கி.), ெகாட்டாரம்
(ேப) வார்டு 15, பிளாக் 13, குமேரசன்புதூர்,
ஆறுமுகபுரம்காலனி
1.lபுரம் (வ.கி.), மகராஜபுரம் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 1, 2,
3, நrக்குளம், ெபrயவிைள ெதற்கு, குமாரபுரம் ,
2.lபுரம் (வ.கி.), மகராஜபுரம் (ஊ) வார்டு 2, பிளாக்
1,2,3, சுந்தரபுரம், அrதாசபுரம், ெபrயவிைள,
ஒத்தபைனகுளக்கைர
1.lபுரம் (வ.கி.), மகராஜபுரம் (ஊ) வார்டு 3, பிளாக்
1,2,3, மகராஜபுரம்
1.lபுரம் (வ.கி.), lபுரம் (ஊ) பிளாக் 1, வட்டேகாட்ைட

1.lபுரம் (வ.கி.), lபுரம் (ஊ) பிளாக் 1,
ஆமணக்கன்விைள
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அரசு உயர்
நிைலப்பள்ளி,
மகாதானபுரம்

முக்கிய கட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி ‐
629702

229

267

அரசு உயர்
நிைலப்பள்ளி,
மகாதானபுரம்

முக்கிய கட்டிடம்
கிழக்குப் பகுதி ‐
629702

229

268

எல்.எம்.எஸ்.
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெதற்கு தாமைரகுளம்

229

269

எல்.எம்.எஸ்.
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெதற்கு தாமைரகுளம்

229

270

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
ெதற்கு தாமைரகுளம்

229

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H

1.lபுரம் (வ.கி.), பஞ்சலிங்கபுரம் (ஊ) வார்டு 1,3,
பிளாக் 1,4, சுண்டன்பரப்பு, பருத்திவிைள,
மடத்துவிைள , 2.lபுரம் (வ.கி.), பஞ்சலிங்கபுரம் (ஊ)
வார்டு 2,3, பிளாக் 2,3,4, மகாதானபுரம்

1.lபுரம் (வ.கி.), பஞ்சலிங்கபுரம் (ஊ) வார்டு 1,3,
பிளாக் 2, பஞ்சலிங்கபுரம் வடக்கு , 2.lபுரம் (வ.கி.),
பஞ்சலிங்கபுரம் (ஊ) வார்டு 2,3, பிளாக் 2,3,4,
பஞ்சலிங்கபுரம் ெதற்கு
1.ெதற்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.), ெதற்கு
தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 1, பிளாக் 1,
நடு கட்டிடம்
தாமைரக்குளம் , 2.ெதற்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.),
மத்தியபகுதி ‐
ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 2, பிளாக் 2,
629708
ெதாண்ைடமான் காலனி
1.ெதற்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.), ெதற்கு
தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 3, பிளாக் 3, ெதற்கு
கிழக்கு கட்டிடம் ‐
தாமைரக்குளம் , 2.ெதற்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.),
629708
ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 4, பிளாக் 4,
ேகாட்டவிைள, புவியூர்
1.ெதற்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.), ெதற்கு
தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 4,5, பிளாக் 5,
வடக்கு கட்டிடம் ‐
ெநௗமியாபுரம் , 2.ெதற்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.),
629708
ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 5, பிளாக் 7,
குமாரெபருமாள்விைள

(இ)விஜயேநr ‐
629703

1.ெதற்கு தாமைரக்குளம் (வ.கி.), ெதற்கு
தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 6,7, பிளாக் 6,8,
காட்டுவிைள, ேதrவிைள , 2.ெதற்கு தாமைரக்குளம்
(வ.கி.), ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 7, பிளாக்
9,10, விஜயநகr, ேமலசந்ைதயடி

272

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
முகிலன்குடியிருப்பு
(இ)
இலந்ைதயடிவிைள

ேமற்குப்பகுதி ‐
629701

1.அகஸ்தீஸ்வரம் (வ.கி.), ெதற்கு தாமைரக்குளம்
(ேப) வார்டு 8, பிளாக் 11, இலந்ைதயடிவிைள,
ேகாம்பவிைள , 2.அகஸ்தீஸ்வரம் (வ.கி.), ெதற்கு
தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 9, பிளாக் 12,
எட்டுகூட்டுத்ேதrவிைள, ெபான்ேனrவிைள ,
3.அகஸ்தீஸ்வரம் (வ.கி.), ெதற்கு தாமைரக்குளம்
(ேப) வார்டு 9, பிளாக் 15, நாராயணவிைள

229

273

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
புன்ைனயடி

ெதற்குபகுதி ‐
629701

1.தாமைரக்குளம் (வ.கி.), ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப)
வார்டு 11, பிளாக் 14, ெசட்டிக்குடியிருப்பு ,
2.தாமைரக்குளம் (வ.கி.), ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப)
வார்டு 11,13,14, பிளாக் 14,18,19, புன்ைனயடி ,

229

274

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
புன்ைனயடி

வடக்குபகுதி ‐
629701

1.தாமைரக்குளம் (வ.கி.), ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப)
வார்டு 13,14, பிளாக் 18,19, புவியூர்

275

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
இலந்ைதயடிவிைள
(இ)
முகிலன்குடியிருப்பு

1.தாமைரக்குளம்
முகிலன்குடியிருப்
வார்டு 11, பிளாக்
பு கிழக்குபகுதி ‐
2.தாமைரக்குளம்
629701
வார்டு 12, பிளாக்

276

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
இலந்ைதயடிவிைள

1.தாமைரக்குளம் (வ.கி.), ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப)
(இ)
வார்டு 14,15, பிளாக் 20, ேகாவில்விைள,
முகிலன்குடியிருப்
கிள்ளிகண்ணன்விைள , 2.தாமைரக்குளம் (வ.கி.),
பு ேமற்குப்பகுதி ‐
ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப) வார்டு 15, பிளாக் 21,
629701
உப்பளம்

229

277

சமுகநலக்கூடம்
கரும்பாட்டூர்

கிழக்குப்பகுதி ‐
629704

229

278

சமுகநலக்கூடம்
கரும்பாட்டூர்

ெதற்குப்பகுதி ‐
629704

229

229

229

229

271

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
சந்ைதயடி

(வ.கி.), ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப)
16, முகிலன்குடியிருப்பு ,
(வ.கி.), ெதற்கு தாமைரக்குளம் (ேப)
17, ேதங்காய்காரன்குடியிருப்பு

1.தாமைரக்குளம் (வ.கி.), கரும்பாட்டூர் (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 3, கரும்பாட்டூர் வடக்கு , 2.தாமைரகுளம்
(வ.கி.), கரும்பாட்டூர் (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 4,
ேகாம்பவிைள
1.தாமைரகுளம் (வ.கி.), கரும்பாட்டூர் (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 5, கரும்பாட்டூர் ெதற்கு
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229

279

ஆரம்பப்பள்ளி,
ேகாட்ைடயடி

முக்கியகட்டிடம்
வடக்குபகுதி ‐
629704

1.தாமைரகுளம் (வ.கி.), கரும்பாட்டூர் (ஊ) வார்டு 4,5,
பிளாக் 6,7, ேசாட்டபணிக்கன்ேதrவிைள

229

280

ஆரம்பப்பள்ளி,ேகாட்
ைடயடி

முக்கிய கட்டிடம்
நடுப்பகுதி ‐ 629704

1.தாமைரகுளம் (வ.கி.), கரும்பாட்டூர் (ஊ) வார்டு 4,5,
பிளாக் 7, ஆண்டிவிைள
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281

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ேகாட்ைடயடி

ெதற்குபகுதி ‐
629704

1.தாமைரகுளம் (வ.கி.), சுவாமிேதாப்பு (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 1, ேகாட்ைடயடிபுதூர் , 2.தாமைரகுளம் (வ.கி.),
சுவாமிேதாப்பு (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 1, சுவாமிேதாப்பு ,
3.தாமைரகுளம் (வ.கி.), சுவாமிேதாப்பு (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 1, ெசட்டிவிைள , 4.தாமைரகுளம் (வ.கி.),
சுவாமிேதாப்பு (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 2, சுவாமிேதாப்பு

229

282

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ேகாட்ைடயடி

மத்தியபகுதி ‐
629704

1.தாமைரகுளம் (வ.கி.), சுவாமிேதாப்பு (ஊ) வார்டு 2,3,
பிளாக் 3, ஆண்டிவிைள, சித்தன்குடியிருப்பு ,
2.தாமைரகுளம் (வ.கி.), கரும்பாட்டூர் (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 4, கரூம்பாட்டூர்

229

283

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ேகாட்ைடயடி

மத்தியபகுதி ‐
629704

1.தாமைரகுளம் (வ.கி.), கரும்பாட்டூர் (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 8, சுவாமிேதாப்பு (சாஸ்தான்ேகாவில்விைள

229

284

புனித இக்ேனஷியஸ் ேமற்கு கட்டிடம்
ஆரம்பப்பள்ளி,ேகாவள கிழக்குப்பகுதி ‐
ம்
629702

1.ேகாவளம் (வ.கி.), ேகாவளம் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 1,
வடக்கு குண்டல், ெதற்கு குண்டல்

229

285

புனித இக்ேனஷியஸ் கிழக்கு கட்டிடம்
ஆரம்பப்பள்ளி,ேகாவள வடக்குப்பகுதி ‐
ம்
629702

1.ேகாவளம் (வ.கி.), ேகாவளம் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 1,
வடக்கு குண்டல், ெதற்கு குண்டல்

229

286

புனித இக்ேனஷியஸ் ேமற்கு கட்டிடம்
ஆரம்பப்பள்ளி,ேகாவள ெதற்கு பகுதி ‐
ம்
629702

229

287

புனித இக்ேனஷியஸ்
.ெதற்கு பகுதி ‐
ஆரம்பப்பள்ளி,ேகாவள
629702
ம்

229

288

புனித இக்ேனஷியஸ் ேமற்கு கட்டிடம்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
வடக்கு பகுதி ‐
ேகாவளம்
629702

229

289

புனித இக்ேனஷியஸ் ேமற்கு கட்டிடம்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ெதற்கு பகுதி ‐
ேகாவளம்
629702

1.ேகாவளம் (வ.கி.), ேகாவளம் (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 4,
ேகாவளம் வடக்குத்ெதரு

229

290

புனித இக்ேனஷியஸ் ேமற்கு கட்டிடம்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ெதற்கு பகுதி ‐
ேகாவளம்
629702

1.ேகாவளம் (வ.கி.), ேகாவளம் (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 7,
ேகாவளம் முக்கியச்சாைல, நடுத்ெதரு

229

229

291

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
கன்னியாகுமr

வடக்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ‐
629702

1.ேகாவளம் (வ.கி.)ேகாவளம் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 2,
தாணுமாைலயன் புத்தன் ேதாப்பு , 2.ேகாவளம்
(வ.கி.)ேகாவளம் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 3,
ஏழுசாட்டுப்பத்து
1.ேகாவளம் (வ.கி.)ேகாவளம் (ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 5,
ேகாவளம், ேமலத்ெதரு, அண்ணா ெதரு ,
2.ேகாவளம் (வ.கி.)ேகாவளம் (ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 5,
ேகாவளம் ேமற்கு, சுனாமி முகாம் , 3.ேகாவளம்
(வ.கி.)ேகாவளம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 6,
சுனாமிமுகாம்
1.ேகாவளம் (வ.கி.), ேகாவளம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 6,
ேகாவளம் ெதற்குெதரு , 2.ேகாவளம்
(வ.கி.)ேகாவளம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 6, ேகாவளம்
கிழக்கு

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
11, பிளாக் 1, சன்னதி ெதரு , 2.கன்னியாகுமr (வ.கி.),
கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு 11, பிளாக் 2, கீ ழத்ெதரு,
நடுத்ெதரு, பஜார்ெதரு, பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு,
வடக்குரதவதி
ீ , 3.கன்னியாகுமr (வ.கி.),
கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு 11, பிளாக் 3,
ேமற்குரதவதி,
ீ மறக்குடிெதரு, வடக்குெதரு
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அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
கன்னியாகுமr
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நடு கட்டிடம்
நடுப்பகுதி ‐ 629702

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
12,13,14, பிளாக் 6, ெபrயார்நகர், ைஹகிரவுண்டு ,
2.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
12,13,14, பிளாக் 6, அஞ்சுகூட்டுவிைள

229

293

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
கன்னியாகுமr

நடு கட்டிடம்
நடுப்பகுதி ‐ 629702

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
12,13,14, பிளாக் 6, நாச்சியார்குடியிருப்பு ,
2.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
12,13,14, பிளாக் 6, புதுகிராமம், ேகாவளம்ேராடு ,
3.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
12,13,14, பிளாக் 6, ேபாlஸ் ஸ்ேடசன்ேராடு

229

294

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
கன்னியாகுமr

ெதற்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ‐
629702

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
12,13,14, பிளாக் 6, அஞ்சுக்கூட்டுவிைள,
காட்டுநாயக்கன்ெதரு

ெதற்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ‐
629702

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
8,11,12,13,14, பிளாக் 4,6,8,13,14, ஆசாrமார்ெதரு

ெதற்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ‐
629702

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
9,4,3,15,6,7, பிளாக் 12,13, வாடித்ெதரு

ெதற்கு கட்டிடம்
நடுப்பகுதி ‐ 629702

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
11,8,6,7, பிளாக் 3,4,13,14, ஆசாrமார்ெதரு ,
2.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
10, பிளாக் 7, வாவுத்துைற

ெதற்கு கட்டிடம்,
ேமற்கு பகுதி ‐
629702

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
2,11, பிளாக் 3,5, முக்கியசாைல, முஸ்lம் ெதரு

முக்கிய
கட்டிடம், வடக்கு
பகுதி, ேமற்கு
கட்டிடம் ‐ 629702

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
2,11, பிளாக் 5, முக்கியசாைல, முஸ்lம் ெதரு

229

295

229

296

229

297

229

298

புனித
அந்ேதாணியார்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,கன்
னியாகுமr
புனித
அந்ேதாணியார்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,கன்
னியாகுமr
புனித
அந்ேதாணியார்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,கன்
னியாகுமr
புனித
அந்ேதாணியார்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,கன்
னியாகுமr

229

299

புனித
அந்ேதாணியார்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,கன்
னியாகுமr

229

300

புனித ேஜாசப்
ஆரம்பப்பள்ளி,
கன்னியாகுமr

ெதற்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ‐
629702

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
9, பிளாக் 8, இரட்சகர் ெதரு

301

புனித ேஜாசப்
ஆரம்பப்பள்ளி,
கன்னியாகுமr

ெதற்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ‐
629702

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
8, பிளாக் 9, அலங்காரத் ெதரு , 2.கன்னியாகுமr
(வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு 8, பிளாக் 9,
சுனாமி முகாம்

229

302

புனித ேஜாசப்
ஆரம்பப்பள்ளி,
கன்னியாகுமr

ெதற்கு கட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி ‐
629702

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
5,7, பிளாக் 10,11, ேகாவில் ெதரு, ராஜசங்கீ த ெதரு ,
2.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
17,18, பிளாக் 17,14, ேஜாசப் ெதரு

229

303

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
ஒற்ைறயால்விைள

கூடுதல் கட்டிடம் ‐ 1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
2, பிளாக் 15, சின்னமுட்டம்
629702

229

304

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ஒற்ைறயால்விைள

கூடுதல் கட்டிடம் ‐ 1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
629702
2, பிளாக் 15, சின்னமுட்டம்

229

305

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
ஒற்ைறயால்விைள

ேமற்கு
629702

229

306

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ஒற்ைறயால்விைள

முக்கிய கட்டிடம்,
ேமற்குபகுதி ‐
629702

229

பகுதி

‐

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
1, பிளாக் 16. ஒற்ைறயால்விைள
1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
17,18, பிளாக் 17, மாதவபுரம்
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307

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ஒற்ைறயால்விைள

முக்கிய
கட்டிடம் கிழக்கு
பகுதி ‐ 629702

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
17,18, பிளாக் 17, மாதவபுரம்

229

308

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
குண்டல்

பைழய கட்டிடம்,
கிழக்குபகுதி ‐
629702

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
17,18, பிளாக் 17, சுவாமிநாதபுரம்

229

309

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
குண்டல்

229

310

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
குண்டல்

uig<Gs<siuc!njluqml<

uig<Gs<siuc!gm<cml<!!
njluqmh<hGkq

பைழய கட்டிடம்,
ெதற்கு பகுதி ‐
629702
பைழய கட்டிடம்,
ெதற்கு பகுதி ‐
629702

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H

1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
15,16, பிளாக் 18, ெதற்கு குண்டல், வடக்கு குண்டல்.
1.கன்னியாகுமr (வ.கி.), கன்னியாகுமr (ேப) வார்டு
15,16, பிளாக் 18, ெதற்கு குண்டல், வடக்கு குண்டல்.
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1

அரசு ெதாடக்கப்
பள்ளி, புத்ேதr

முக்கிய கட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம்

1.புத்ேதr(வ.கி.), கணியாகுளம் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 1,2,
புத்ேதr, கணியாகுளம் , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் ‐

230

2

அரசு ெதாடக்கப்
பள்ளி, புத்ேதr

கிழக்கு கட்டிடம்

1.புத்ேதr(வ.கி.), கணியாகுளம் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக்கு 1,2,
புளியடி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

230

3

230

4

230

5
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1.கணியாகுளம்(வ.கி.), கணியாகுளம் (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 3, பாைறயடி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
‐
1.கணியாகுளம்(வ.கி.), கணியாகுளம் (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 4, ஆழ்வார்ேகாணம் , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
1.கணியாகுளம்(வ.கி.), கணியாகுளம் (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 4, ஆழ்வார்ேகாணம் , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் ‐

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
இலந்ைதயடி.
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
இலந்ைதயடி.
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
இலந்ைதயடி.

புதிய கட்டிடம்,
வடக்கு பாகம்
629003

6

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
இலந்ைதயடி.

முக்கிய கட்டிடம்,
கிழக்கு பாகம்
629003

230

7

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
இலந்ைதயடி.

முக்கிய கட்டிடம்,
கிழக்கு பாகம்

230

8

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
புத்ேதr

வடக்கு பைழய
ஓட்டு கட்டிடம்,
ேமற்கு பாகம்

1.கணியாகுளம்(வ.கி.), கணியாகுளம் (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 3, பாைறயடி , 2.கணியாகுளம்(வ.கி.),
கணியாகுளம் (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 3, பாைறயடி ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐
1.புத்ேதr (வ.கி.), புத்ேதr (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 4,
ஆட்டுப்பட்டிகாலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

230

9

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
புத்ேதr

வடக்கு பைழய
ஓட்டு கட்டிடம்இ
கிழக்கு பாகம்

1.புத்ேதr (வ.கி.), புத்ேதr (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 4,
ஆட்டுப்பட்டிகாலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
‐

230

10

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
புத்ேதr

முக்கிய கட்டிடம்,
நடுப்பாகம்

1.புத்ேதr (வ.கி.), புத்ேதr (ஊ) வார்டு 3,4, பிளாக் 2,3,
ெதற்குபுத்ேதr , 2.புத்ேதr(வ.கி.), புத்ேதr (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 1, கீ ழப்புத்ேதr , 3.புத்ேதr (வ.கி.), புத்ேதr (ஊ)
வார்டு 3,4, பிளாக் 2,3, ேமலப்புத்ேதr , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

230

11

230

12

230

13

230

14

230

15

230

16

230

17

230

230

18

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
புத்ேதr
அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
புத்ேதr
அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெபருவிைள
அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெபருவிைள
அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெபருவிைள
அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெபருவிைள
அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெபருவிைள

புதிய கட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம்
புதிய கட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம்

கிழக்கு ேமற்கு
கான்கிrட்
கட்டிடம் 629001

1.கணியாகுளம்(வ.கி.) (வ.கி.), கணியாகுளம் (ஊ) வார்டு 4,
பிளாக் 5, கணியாகுளம் , 2.கணியாகுளம்(வ.கி.) (வ.கி.),
கணியாகுளம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 6, பார்வதிபுரம் ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

1.புத்ேதr(வ.கி.), புத்ேதr (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 1,
கீ ழப்புத்ேதr , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

முக்கிய கட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம்

1.புத்ேதr (வ.கி.), புத்ேதr (ஊ) வார்டு 3,4, பிளாக் 2,3,
ேமலப்புத்ேதr , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

முக்கிய கட்டிடம்,
ேமற்கு பாகம்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 24, ெபருவிைள ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 24, ெபருவிைள ,
புதிய கிழக்கு
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 24, ெபருவிைள ,
காங்கிrட் கட்டிடம்
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 24, ெபருவிைள ,
முக்கிய கட்டிடம், 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 24, ெபருவிைள ,
3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 24, ெபருவிைள ,
கிழக்கு பாகம்
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐
புதிய மட்டுபாக்
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 24, ேகாட்டவிைள ,
கட்டிடம், வடக்கு
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐
பாகம்
629003
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 24, பார்வதிபுரம் ,
புதிய மட்டுபாக்
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 24, ெபருவிைள ,
கட்டிடம், மத்திய
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐
பாகம்
629003

காமராஜர்
மண்டபம்
நாகர்ேகாவில்
வடக்கு பாகம்
நகராட்சி
அலுவலக கட்டிடம்
ஆசாrபள்ளம்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 23, பள்ளவிைள ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐
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19

காமராஜர்
மண்டபம்
நாகர்ேகாவில்
கிழக்கு கட்டிடம்
நகராட்சி
அலுவலக கட்டிடம்
ஆசாrபள்ளம்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 23, ஆசாrபள்ளம்,
சவளக்காரன்ேகாணம் , 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 23,
பள்ளவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

20

காமராஜர்
மண்டபம்
நாகர்ேகாவில்
மத்திய அைற
நகராட்சி
அலுவலக கட்டிடம்
ஆசாrபள்ளம்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 23, சவளக்காரன்ேகாணம் ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

21

காமராஜர்
மண்டபம்
நாகர்ேகாவில்
ஸ்ேடார் அைற
நகராட்சி
அலுவலக கட்டிடம்
ஆசாrபள்ளம்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 23, ஆசாrப்பள்ளம் ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 23, அரசு மருத்துவ கல்லூr
மாணவர்கள் விடுதி , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் ‐

230

22

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
தம்மத்துேகாணம்

கிழக்கு ஓட்டு
கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம் ‐ 629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 23, ேகாணம் , 2.நாகர்ேகாவில்
(ந) வார்டு 22, ஆசாrபள்ளம் , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு
22, தம்மத்துேகாணம் , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் ‐

230

23

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
தம்மத்துேகாணம்

கிழக்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், ேமற்கு
பாகம் ‐ 629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 22, ஆசாrபள்ளம் ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

230

24

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
தம்மத்துக்ேகாணம்

கிழக்கு ஓட்டு
கட்டிடம், ேமற்கு
பாகம்
629201

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 22, எறும்புக்காடு ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

230

25

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
பூச்சிவிளாகம்.

ெதற்கு கான்கீ rட்
கட்டிடம், ேமற்கு
பாகம் 629201

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 22, ேமலசூரங்குடி ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 22, பூச்சிவிளாகம் ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

230

26

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
பூச்சிவிளாகம்.

கிழக்கு மட்டுபாக்
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம்
629201

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 22, பழவிைள , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

230

27

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
பூச்சிவிளாகம்.

கிழக்கு மட்டுபாக்
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 22, ேமலதாராவிைள ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

230

28

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
ஆசாrப்பள்ளம்

230

29

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
ஆசாrப்பள்ளம்

புதிய காங்கிrட்
கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம் 629201
புதிய காங்கிrட்
கட்டிடம்
ேமற்குபாகம்
629201 629201

230

30

ெசயின்ட் ஜூட்
நடுநிைலப்பள்ளி
ேமலஆசாrபள்ளம்

கிழக்கு மட்டுப்பா
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம்
629201

230

31

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ேவம்பனூர்

ெதற்கு கட்டிடம்,
கிழக்கு பாகம்
629801

230

32

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ேவம்பனூர்

வடக்கு கட்டிடம்,
ேமற்கு பாகம்

230

230

230

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 23, ஆசாrப்பள்ளம் ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 23, கீ ழஆசாrப்பள்ளம் ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 23, கீ ழஆசாrப்பள்ளம் ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 23, ஆசாrப்பள்ளம் ெதற்கு
ெதரு , 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 23, ஆசாrப்பள்ளம்
ேமலத்ெதரு , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 23,
பாம்பன்விைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐
1.ேவம்பனூர் ேமற்கு (வ.கி.), ேமலசங்கரன்குழி (ஊ)
வார்டு 1, பிளாக் 3, ெபருஞ்ெசல்வவிைள , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐
1.ேவம்பனூர் ேமற்கு (வ.கி.), ேமலசங்கரன்குழி (ஊ)
வார்டு 1,2, பிளாக் 4, ேவம்பனூர் , 2.ேவம்பனூர் ேமற்கு
(வ.கி.), ேமலசங்கரன்குழி (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 2,
திட்டமங்கலம்காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் ‐
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அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
சைடயால்புதூர்
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
சைடயால்புதூர்

முக்கிய கட்டிடம்,
ேமற்கு பாகம்
629201

35

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
சைடயால்புதூர்

1.ேவம்பனூர் ேமற்கு (வ.கி.), ேமலசங்கரன்குழி (ஊ)
முக்கிய கட்டிடம்,
வார்டு 1, பிளாக் 1,6, கல்லடியான்விைள , 99.அயல்நாடு
கிழக்குபாகம் 629201
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

230

36

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
பாம்பன்விைள

முக்கிய கட்டிடம்,
ேமற்கு பாகம்
629201

1.ேவம்பனூர் கிழக்கு (வ.கி.), ேமலசங்கரன்குழி (ஊ)
வார்டு 4, பிளாக் 10, பாம்பன்விைள , 2.ேவம்பனூர்
கிழக்கு (வ.கி.), ேமலசங்கரன்குழி (ஊ) வார்டு 4, பிளாக்
10,11, பருத்திவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

230

37

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
பாம்பன்விைள

முக்கிய கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம்
629201

1.ேவம்பனூர் ேமற்கு(வ.கி.), ேமலசங்கரன்குழி (ஊ)
வார்டு 3, பிளாக் 9,15,16, ேமலசங்கரன்குழி , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

230

38

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
பாம்பன்விைள
முதன்ைம
ெதாடக்க
கூட்டுறவு
விவசாய வங்கி,
காரவிைள

முக்கிய கட்டிடம்
மத்திய பாகம்
629201

1.ேவம்பனூர் ேமற்கு(வ.கி.), ேமலசங்கரன்குழி (ஊ)
வார்டு 3, பிளாக் 9,15,16, ேமலசங்கரன்குழி , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

கிட்டங்கி கட்டிடம்
629201

1.நீண்டகைர ஏ ேமற்கு (வ.கி.), ேமலசங்கரன்குழி (ஊ)
வார்டு 3,5, பிளாக் 8,18, பருத்திவிைள , 2.நீண்டகைர ஏ
ேமற்கு (வ.கி.), ேமலசங்கரன்குழி (ஊ) வார்டு 5, பிளாக்
18, காரவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

230

39

முக்கிய கட்டிடம்,
நடுப்பாகம்

1.ேவம்பனூர் ேமற்கு (வ.கி.), ேமலசங்கரன்குழி (ஊ)
வார்டு 2, பிளாக் 5, ேமலசங்கரன்குழி, பரப்புவிைள ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐
1.ேவம்பனூர் ேமற்கு(வ.கி.), ேமலசங்கரன்குழி (ஊ)
வார்டு 2, பிளாக் 6, சைடயால்புதூர் , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் ‐

230

40

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
சாந்தபுரம்

வடக்கு கட்டிடம்,
கிழக்கு பாகம்
629201

1.ேவம்பனூர் ேமற்கு(வ.கி.), ேமலசங்கரன்குழி (ஊ)
வார்டு 3, பிளாக் 8, சாந்தபுரம் , 2.ேவம்பனூர் ேமற்கு
(வ.கி.), ேமலசங்கரன்குழி (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 16,17,
ேகாதவிைள , 3.ேவம்பனூர் ேமற்கு(வ.கி.),
ேமலசங்கரன்குழி (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 17, குரண்டி ,
4.ேவம்பனூர் ேமற்கு(வ.கி.), ேமலசங்கரன்குழி (ஊ)
வார்டு 3, பிளாக் 17, பாம்பன்விைள , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் ‐

230

41

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
சாந்தபுரம்

வடக்கு கட்டிடம்,
ேமற்கு பாகம்
629201

1.ேவம்பனூர் ேமற்கு(வ.கி.), ேமலசங்கரன்குழி (ஊ)
வார்டு 2,3, பிளாக் 7, ேபேயாடு , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் ‐

42

அரசு
ெதன்ேமற்கு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
கட்டிடம், ெதற்கு
அனந்தநாடார்குடியி
பாகம் 629201
ருப்பு

43

அரசு
ெதன்ேமற்கு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
கட்டிடம், ெதற்கு
அனந்தநாடார்குடியி
பாகம் 629201
ருப்பு

44

அரசு
ெதன்ேமற்கு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
கட்டிடம், வடக்கு
அனந்தநாடார்குடியி
பாகம் 629201
ருப்பு

45

அரசு
ெதன்ேமற்கு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
கட்டிடம், வடக்கு
அனந்தநாடார்குடியி
பாகம் 629201
ருப்பு

230

230

230

230

230

46

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
ைவராகுடியிருப்பு

முக்கிய கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம்
629201

1.ேவம்பனூர் கிழக்கு(வ.கி.), ேமலசங்கரன்குழி (ஊ)
வார்டு 4,5, பிளாக் 12,13,15, அனந்தநாடார்குடியிருப்பு ,
2.ேவம்பனூர் கிழக்கு (வ.கி.), ேமலசங்கரன்குழி (ஊ)
வார்டு 4,5, பிளாக் 12,14,15, கீ ழசங்கரன்குழி ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐
1.ேவம்பனூர் கிழக்கு(வ.கி.), ேமலசங்கரன்குழி (ஊ)
வார்டு 5, பிளாக் 19, பருத்திவிைள , 2.ேவம்பனூர்
கிழக்கு (வ.கி.), ேமலசங்கரன்குழி (ஊ) வார்டு 4,5, பிளாக்
12,13,15,19, ேமலசங்கரன்குழி , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் ‐
1.ேவம்பனூர் கிழக்கு(வ.கி.), ேமலசங்கரன்குழி (ஊ)
வார்டு 4, பிளாக் 12, பருத்திவிைள , 2.ேவம்பனூர்
கிழக்கு (வ.கி.), ேமலசங்கரன்குழி (ஊ) வார்டு 4,5, பிளாக்
12,13,15, அனந்தநாடார்குடியிருப்பு , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் ‐
1.ேவம்பனூர் கிழக்கு(வ.கி.), ேமலசங்கரன்குழி (ஊ)
வார்டு 4,5, பிளாக் 12,13,15, அனந்தநாடார்குடியிருப்பு ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐
1.நீண்டகைர ஏ (வ.கி.), எள்ளுவிைள (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 2, காரவிைள , 2.நீண்டகைர ஏ (வ.கி.),
எள்ளுவிைள (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 3, பக்தன்காடு ,
3.நீண்டகைர ஏ (வ.கி.), எள்ளுவிைள (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 4, ைவராகுடியிருப்பு , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் ‐
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47

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
பிள்ைளயார்விைள

230

48

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
பிள்ைளயார்விைள

uig<Gs<siuc!gm<cml<!!
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1.ராஜாக்கமங்கலம் (வ.கி.), எள்ளுவிைள (ஊ) வார்டு 2,
கிழக்கு பக்கம் ஆர்
பிளாக் 1, பிள்ைளயார்விைள , 2.ராஜாக்கமங்கலம்
சி சி கட்டிடம்
(வ.கி.), எள்ளுவிைள (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 1,5,
629503
எள்ளுவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐
ெதன்ேமற்கு
பக்கம் ஆர் சி சி
கட்டிடம்
629503

1.ராஜாக்கமங்கலம் (வ.கி.), எள்ளுவிைள (ஊ) வார்டு 3,4,
பிளாக் 5,6 சட்டுவன்ேதாப்பு , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் ‐

230

49

அரசு
ெதாடக்கபள்ளி,
இராஜாக்கமங்கலம்

கிழக்கு கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம்
629503

1.ராஜாக்கமங்கலம் (வ.கி.), இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ)
வார்டு 1, பிளாக் 5, ஆலன்விைள , 2.ராஜாக்கமங்கலம்
(வ.கி.), இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 5,
அண்ணாகாலனி , 3.ராஜாக்கமங்கலம் (வ.கி.),
இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 6,
அளத்தங்கைர , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

230

50

அரசு
ெதாடக்கபள்ளி,
இராஜாக்கமங்கலம்

கிழக்கு கட்டிடம்,
வடக்கு பாகம்

1.ராஜாக்கமங்கலம் (வ.கி.), இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ)
வார்டு 1, பிளாக் 18, முருங்கன்விைள , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

51

எல் எம் எஸ்
நடுநிைலப்பள்ளி
ஈத்தாெமாழி

வடக்கு ஓட்டு
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம்
629501

1.ராஜாக்கமங்கலம் (வ.கி.), இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ)
வார்டு 3, பிளாக் 17, நாசுவன்விைள , 2.ராஜாக்கமங்கலம்
(வ.கி.), இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ) பிளாக் 7, ேஜாண்ஸ்புரம்,
தர்மபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

52

எல் எம் எஸ்
நடுநிைலப்பள்ளி
ஈத்தாெமாழி

முக்கிய ஆர் சி
சி கட்டிடம்
வடக்கு பாகம்
629501

1.ராஜாக்கமங்கலம் (வ.கி.), இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ)
வார்டு 2, பிளாக் 9, மாவிைள , 2.ராஜாக்கமங்கலம்
(வ.கி.), இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 9,
ஆடறாவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

எல் எம் எஸ்
நடுநிைலப்பள்ளி
ஈத்தாெமாழி

வடக்கு பக்கம்
ஓட்டுக்கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம்
629501

1.இராஜாக்கமங்கலம் (வ.கி.), மற்றும் (ஊ) வார்டு 2,3,
பிளாக் 9,16, வடக்கு வள்ளியாவிைள ,
2.இராஜாக்கமங்கலம் (வ.கி.), இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ)
வார்டு 2,3, பிளாக் 8,9,10,
பூமாத்தியன்விைள,அம்மச்சியார்ேகாயில்ஊர்,
வில்லிவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

230

230

230
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230

54

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
கிடங்கரவிைள

முக்கிய ஓட்டு
கட்டிடம், ேமற்கு
பாகம் 629501

230

55

அரசு ேமல்நிைலப்
பள்ளி, ஈத்தாெமாழி

ெதன்வட புதிய
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம்
629501

அரசு ேமல்நிைலப்
பள்ளி, ஈத்தாெமாழி

ெதற்கு பக்கம் ஆர்
சி சி கட்டிடம்,
மத்திய பாகம்

230

56

230

57

230

58

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
சூரப்பள்ளம்
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
சூரப்பள்ளம்

ேமற்கு புதிய
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம் 629502
வடகிழக்கு
கட்டிடம் 629502

1.இராஜாக்கமங்கலம் (வ.கி.), இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ)
வார்டு 2, பிளாக் 10, விளாத்திவிைள ,
2.இராஜாக்கமங்கலம் (வ.கி.), இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ)
வார்டு 2, பிளாக் 13, கிடங்கரவிைள ,
3.இராஜாக்கமங்கலம் , இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 14, பூவன்குடியிருப்பு , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் ‐
1.இராஜாக்கமங்கலம் (வ.கி.), இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ)
வார்டு 2, பிளாக் 12, சுண்டப்பற்றிவிைள ,
2.இராஜாக்கமங்கலம் (வ.கி.), இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ)
வார்டு 2, பிளாக் 11, ெகாய்யன்விைள , 99.அயல்நாடு
வாழ் வாக்காளர்கள் ‐
1.இராஜாக்கமங்கலம் (வ.கி.), இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ)
வார்டு 2,3, பிளாக் 15,27, வண்டாவிைள ,
2.இராஜாக்கமங்கலம் (வ.கி.), இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ)
வார்டு 2,3, பிளாக் 15,27, ெதற்கு வள்ளியாவிைள ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐
1.நீண்டகைர பி (வ.கி.), கணபதிபுரம் (ேப) வார்டு 2,1,
பிளாக் 3, சூரப்பள்ளம் , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் ‐
1.நீண்டகைர பி (வ.கி.), கணபதிபுரம் (ேப) வார்டு 2,1,
பிளாக் 6, சூரப்பள்ளம் , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் ‐
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59

அரசு ெதாடக்க
மற்றும்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ஆலன்ேகாட்ைட

60

அரசு ெதாடக்க
மற்றும்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ஆலன்ேகாட்ைட

230

61

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
கன்னக்குறிச்சி

230

62

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
கன்னக்குறிச்சி

63

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
கன்னக்குறிச்சி

230

230

230

64

புனித ேமrஸ்
நடுநிைலப்பள்ளி
பிள்ைளத்ேதாப்பு

230

65

புனித ேமrஸ்
நடுநிைலப்பள்ளி
பிள்ைளத்ேதாப்பு

230

66

புனித ேமrஸ்
நடுநிைலப்பள்ளி
பிள்ைளத்ேதாப்பு

67

புனித ேமrஸ்
நடுநிைலப்பள்ளி
பிள்ைளத்ேதாப்பு

230

230

230

68

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
கணபதிபுரம்
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கிழக்கு ேமற்கு
கான்கீ rட்
கட்டிடம்,
கிழக்குபாகம்
629502
கிழக்கு ேமற்கு
கான்கீ rட்
கட்டிடம், ேமற்கு
பாகம்
629502
கிழக்கு ேமற்கு
புதிய கான்கிrட்
கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம்
629502
கிழக்கு ேமற்கு
புதிய கான்கிrட்
கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம்
629502
கிழக்கு ேமற்கு
புதிய கான்கிrட்
கட்டிடம், ேமற்கு
பாகம்
629502

ெதன்வடக்கு
கான்கிrட்
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம் 629502

ெதன்வடக்கு
கான்கிrட்
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம்
வடக்கு ெதற்கு
கான்கிrட்
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம் 629502

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H
1.நீண்டகைர பி (வ.கி.), கணபதிபுரம் (ேப) வார்டு 1,
பிளாக் 2, சூரப்பள்ளம் , 2.நீண்டகைர பி (வ.கி.),
கணபதிபுரம் (ேப) வார்டு 15, பிளாக் 9, ஆலங்ேகாட்ைட ,
3.நீண்டகைர பி (வ.கி.), கணபதிபுரம் (ேப) வார்டு 6,
பிளாக் 3, பரவன்விைள , 4.நீண்டகைர பி (வ.கி.),
கணபதிபுரம் (ேப) வார்டு 6, பிளாக் 18, ேகாவில்புரம் ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐
1.நீண்டகைர பி (வ.கி.), கணபதிபுரம் (ேப) வார்டு 6,
பிளாக் 25, பரவன்விைள , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் ‐
1.நீண்டகைர பி (வ.கி.), கணபதிபுரம் (ேப) வார்டு 11,
பிளாக் 13, ஈசன்தங்கு , 2.நீண்டகைர பி (வ.கி.),
கணபதிபுரம் (ேப) வார்டு 14, பிளாக் 7, கல்லுக்கட்டி ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐
1.நீண்டகைர பி (வ.கி.), கணபதிபுரம் (ேப) வார்டு 14,
பிளாக் 8, வடக்குகன்னக்குறிச்சி, தளவாய்புரம் ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள்
1.நீண்டகைர பி (வ.கி.), கணபதிபுரம் (ேப) வார்டு 13,
பிளாக் 14,19, கல்லுக்கட்டி, ஸ்ரீகிருஷ்ணபுரம் ,
2.நீண்டகைர பி (வ.கி.), கணபதிபுரம் (ேப) பிளாக் 20
கன்னக்குறிச்சி , 3.நீண்டகைர பி (வ.கி.), கணபதிபுரம்
(ேப) வார்டு 12,13, பிளாக் 14,19,20, ஆறுெதங்கன்விைள ,
4.நீண்டகைர பி (வ.கி.), கணபதிபுரம் (ேப) வார்டு 12,13,
பிளாக் 19,20, கணபதிபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் ‐
1.நீண்டகைர பி (வ.கி.), கணபதிபுரம் (ேப) வார்டு 8,
பிளாக் 23, அழிக்கால் ேமற்கு , 2.நீண்டகைர பி (வ.கி.),
கணபதிபுரம் (ேப) சுனாமிமுகாம் (சர்ச் அருகில்) ,
3.நீண்டகைர பி (வ.கி.), கணபதிபுரம் (ேப) சுனாமிமுகாம்
(அழிக்கால்) , 4.நீண்டகைர பி (வ.கி.), கணபதிபுரம் (ேப)
சுனாமிமுகாம் (குருசடி அருகில்) , 5.நீண்டகைர பி
(வ.கி.), கணபதிபுரம் (ேப) சுனாமிமுகாம் (ேடங் அருகில்) ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐
1.நீண்டகைர பி (வ.கி.), கணபதிபுரம் (ேப) வார்டு 7,
பிளாக் 24, அழிக்கால் கிழக்கு , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் ‐
1.நீண்டகைர பி (வ.கி.), கணபதிபுரம் (ேப) வார்டு 10,
பிளாக் 21, ேமலத்துைற , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

வடக்கு ெதற்கு
கான்கிrட்
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம் 629502

1.நீண்டகைர பி (வ.கி.), கணபதிபுரம் (ேப) வார்டு 9,
பிளாக் 22, பிள்ைளத்ேதாப்பு , 2.நீண்டகைர பி (வ.கி.),
கணபதிபுரம் (ேப) சுனாமிமுகாம் (பிள்ைளேதாப்பு) ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

மத்திய கான்கிrட்
கட்டிடம்
629501

1.நீண்டகைர பி (வ.கி.), கணபதிபுரம் (ேப) வார்டு 4,
பிளாக் 11, கணபதிபுரம் வடக்கு , 2.நீண்டகைர பி (வ.கி.),
கணபதிபுரம் (ேப) வார்டு 3, பிளாக் 10,11, கணபதிபுரம் ,
3.நீண்டகைர பி (வ.கி.), கணபதிபுரம் (ேப) வார்டு 3,
பிளாக் 5, கணபதிபுரம் கிழக்கு , 4.நீண்டகைர பி (வ.கி.),
கணபதிபுரம் (ேப) வார்டு 3, பிளாக் 10, அழகன்விைள ,
5.நீண்டகைர பி (வ.கி.), கணபதிபுரம் (ேப) வார்டு 3,
பிளாக் 10, பூச்சிக்காடு , 6.நீண்டகைர பி (வ.கி.),
கணபதிபுரம் (ேப) பிளாக் 17, கணபதிபுரம் சன்னதிெதரு ,
7.நீண்டகைர பி (வ.கி.), கணபதிபுரம் (ேப) பிளாக் 26,
கணபதிபுரம் ெதக்கூர் , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் ‐
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1.நீண்டகைர பி (வ.கி.), கணபதிபுரம் (ேப) வார்டு 2,
பிளாக் 4, காக்காேதாப்பு , 2.நீண்டகைர பி (வ.கி.),
கணபதிபுரம் (ேப) வார்டு 3, பிளாக் 5, எம்.ஜி.ஆர். நகர்,
அரசர்ேகாணம் , 3.நீண்டகைர பி (வ.கி.), கணபதிபுரம்
(ேப) வார்டு 4, பிளாக் 11, கணபதிபுரம் , 4.நீண்டகைர பி
(வ.கி.), கணபதிபுரம் (ேப) வார்டு 5, பிளாக் 17, கணபதிபுரம்
சன்னதிெதரு , 5.நீண்டகைர பி (வ.கி.), கணபதிபுரம் (ேப)
வார்டு 5, பிளாக் 26, கணபதிபுரம் ெதக்கூர் , 6.நீண்டகைர
பி (வ.கி.), கணபதிபுரம் (ேப) வார்டு 3, பிளாக் 5,
கணபதிபுரம் கிழக்கு , 7.நீண்டகைர பி (வ.கி.),
கணபதிபுரம் (ேப) வார்டு 3, பிளாக் 10, பூச்சிகாடு ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
கணபதிபுரம்

ெதற்கு பக்க
கட்டிடம் மத்திய
பாகம் 629502

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
இராஜாக்கமங்கலம்

1.இராஜாக்கமங்கலம் (வ.கி.), இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ)
வார்டு 3,4, பிளாக் 3, இராஜாக்கமங்கலம் ேமலெதரு,
ெதக்குறிச்சி , 2.இராஜாக்கமங்கலம் (வ.கி.),
இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 4,
வடக்கு பக்க புதிய
இராஜாக்கமங்கலம், ெதக்குறிச்சி , 3.இராஜாக்கமங்கலம்
கட்டிடம் , மத்திய
(வ.கி.), இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ) வார்டு 3,20,21, வார்டு 1,4,
பாகம் 629502
இராஜாக்கமங்கலம், முருங்கவிைள ,
4.இராஜாக்கமங்கலம் (வ.கி.), இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ)
வார்டு 1, பிளாக் 22, பண்ைணயூர் , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் ‐

71

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
இராஜாக்கமங்கலம்

1.நீண்டகைர பி (வ.கி.), இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ) வார்டு
1, பிளாக் 1, இராஜாக்கமங்கலம் கீ ழெதரு , 2.நீண்டகைர
பி (வ.கி.), இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 3,4,
வடக்கு பக்க புதிய
இராஜாக்கமங்கலம் ேமலெதரு , 3.நீண்டகைர பி (வ.கி.),
கட்டிடம்
இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 19,20,21,
அரசர்ேகாணம், காஞ்சிரவிைள , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் ‐

72

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
இராஜாக்கமங்கலம்

கிழக்கு புதிய
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம் 629502

1.நீண்டகைர பி (வ.கி.), இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ) வார்டு
4, பிளாக் 2, இராஜாக்கமங்கலம், ெதக்குறிச்சி ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள்

69

70

73

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
இராஜாக்கமங்கலம்

கிழக்கு புதிய
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம் 629502

1.நீண்டகைர பி (வ.கி.), இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ) வார்டு
4, பிளாக் 2, இராஜாக்கமங்கலம், ெதக்குறிச்சி கிழக்கு ,
2.நீண்டகைர பி (வ.கி.), இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ) வார்டு
4, பிளாக் 2, இராஜாக்கமங்கலம் ேமற்கு , 3.நீண்டகைர பி
(வ.கி.), இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 2,
இராஜாக்கமங்கலம், ெதக்குறிச்சி , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் ‐

74

புனித ேஜாசப்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
இராஜாக்கமங்கலம்
துைற

வடக்கு புதிய
கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம்
629502

1.நீண்டகைர பி (வ.கி.), இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ) வார்டு
5, பிளாக் 23, அந்ேதாணியார் குருசடிெதரு , 2.நீண்டகைர
பி (வ.கி.), இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 23,24,
மாதா காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

75

புனித ேஜாசப்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
இராஜாக்கமங்கலம்
துைற

புதிய வடக்கு
கட்டிடம், மத்திய
பாகம் 629502

1.நீண்டகைர பி (வ.கி.), இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ) வார்டு
5, பிளாக் 25, மாதா குருசடிெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ்
வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

76

புனித ேஜாசப்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
இராஜாக்கமங்கலம்
துைற

புதிய வடக்கு
கட்டிடம், ேமற்கு
பாகம் 629502

1.நீண்டகைர பி (வ.கி.), இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ) வார்டு
5, பிளாக் 26, ேசவியர் குருசடி , 2.நீண்டகைர பி (வ.கி.),
இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 25, மாதா
குருசடி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

230

77

புனித ேஜாசப்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
இராஜாக்கமங்கலம்
துைற

கிழக்கு கட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம்
629503

1.நீண்டகைர பி (வ.கி.), இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ) வார்டு
5, பிளாக் 25,26, ேகாவில் ெதரு , 2.நீண்டகைர பி (வ.கி.),
இராஜாக்கமங்கலம் (ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 26 ேசவியர்
குருசடி ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐

230

78

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
களியங்காடு

ெதற்கு கட்டிடம்
(ேமற்கு பகுதி)
629003

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 1,2, எம்.எஸ். ேராடு ,
99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் ‐
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இரட்சண்ய ேசைன
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெவட்டூர்ணிமடம்

ேமற்கு பாகம்,
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 5, வாத்தியார்விைள
அைற எண் 2 629003

230

89

இரட்சண்ய ேசைன
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெவட்டூர்ணிமடம்

ேமற்கு பாகம்,
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 5, வாத்தியார்விைள
அைற எண் 3 629003

230

90

இரட்சண்ய ேசைன
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெவட்டூர்ணிமடம்

1.நாகர்ேகாவில்
2.நாகர்ேகாவில்
ேமற்கு பாகம்,
3.நாகர்ேகாவில்
அைற எண் 3 629003
4.நாகர்ேகாவில்
5.நாகர்ேகாவில்
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இரட்சண்ய ேசைன
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெவட்டூர்ணிமடம்

கிழக்கு பாகம்,
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 4, கிரவுன் ெதரு ,
அைற எண் 9 629003 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 4, ெதலுங்குச் ெசட்டித் ெதரு
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இரட்சண்ய ேசைன
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெவட்டூர்ணிமடம்

கிழக்கு பாகம்,
அைற எண் 10
629003

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 4, கிரவுன் ெதரு

230
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இரட்சண்ய ேசைன
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெவட்டூர்ணிமடம்

கிழக்கு பாகம்,
அைற எண் 13
629003

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 3, பள்ளிவிைள ேராடு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 3, சால்ேவஷன் ஆர்மி
ெஹட்குவார்டஸ் காலனி , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 4,
விக்டர் ேலன்
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முக்கிய கட்டிடம்
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,கிரு ேமற்குப்பகுதி
629003
ஷ்ணன்ேகாவில்.

230

95

அரசு
வடக்குகட்டிடம்(ேம
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 6,7, அறுகுவிைள
நடுநிைலப்பள்ளி
ற்குபகுதி) 629003
கிருஷ்ணன்ேகாவில்

uig<Gs<siuc!njluqml<
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
களியங்காடு
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
களியங்காடு
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
களியங்காடு
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
களியங்காடு
பேயானியர்
குமாரசுவாமி
கல்லூr
ெவட்டூர்ணிமடம்
பேயானியர்
குமாரசுவாமி
கல்லூr
ெவட்டூர்ணிமடம்
பேயானியர்
குமாரசுவாமி
கல்லூr
ெவட்டூர்ணிமடம்
பேயானியர்
குமாரசுவாமி
கல்லூr
ெவட்டூர்ணிமடம்
பேயானியர்
குமாரசுவாமி
கல்லூr
ெவட்டூர்ணிமடம்
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ேமற்கு கட்டிடம்,
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 1, கட்ைடயன்விைள
ெதற்கு பகுதி 629003
ேமற்கு கட்டிடம்,
வடக்கு பகுதி
629003

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 1, கட்ைடயன்விைள, வார்டு
2,களியங்காடு

புதிய கட்டிடம்
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 2, களியங்காடு
ேமற்கு பகுதி 629003
புதிய கட்டிடம்
(கிழக்கு பகுதி)
629003
கிழக்கு கட்டிடம்,
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்
கூைர கட்டிடம்,
அைற எண்‐31
கிழக்கு கட்டிடம்,
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்
கூைர கட்டிடம்,
அைற எண்‐35
ேமற்கு புதிய
கட்டிடம்,
நடுப்பகுதி அைற
எண்‐3

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 2, களியங்காடு

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 1, எம்.எஸ். ேராடு

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 1, பரேமஸ்வரன் ெதரு
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 25, நடுக்காட்டு
இசக்கியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 2.நாகர்ேகாவில் (ந)
வார்டு 25, பார்வதிபுரம் ேராடு

ேமற்கு புதுக்
கட்டிடம் அைற
எண்‐4

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 2, ேகசவதிருப்பாபுரம்

ேமற்கு புதுக்
கட்டிடம் அைற
எண்‐5

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 25, நடுக்காட்டு
இசக்கியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 2.நாகர்ேகாவில் (ந)
வார்டு 2, ேகசவதிருப்பாபுரம்

(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு

5, வாத்தியார்விைள கைர ,
4, எம்.எஸ். ேராடு ,
4, குமr காலனி ,
41, பார்க் ேராடு ,
5, வாத்தியார்விைள

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 7, அறுகுவிைள
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வடக்குகட்டிடம்
அரசு
கிழக்கு பகுதி
நடுநிைலப்பள்ளி
கிருஷ்ணன்ேகாவில் 629003

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 6,7, அறுகுவிைள

230
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வடக்குகட்டிடம்
அரசு
கிழக்கு பகுதி
நடுநிைலப்பள்ளி
கிருஷ்ணன்ேகாவில் 629003

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 6,7, அறுகுவிைள
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கிழக்கு கட்டிடம்,
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,கிரு வடக்கு பகுதி
629003
ஷ்ணன்ேகாவில்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 3, ேமலத்ெதருக்கைர ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 6, யாதவர் கீ ழத் ெதரு

230
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கிழக்கு கட்டிடம்,
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,கிரு வடக்கு பகுதி
629003
ஷ்ணன்ேகாவில்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 6, கிருஷ்ணன்ேகாவில்
கிராமம்

100

துைண இயக்குநர்
சுகாதார
அலுவலகம்,கிருஷ்
ணன்ேகாவில்

வடக்குபகுதி
629003

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 28, எம்.எஸ். ேராடு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 29, உச்சிமாகாளியம்மன்
ேகாவில் ெதரு , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 29, காமாட்சி
அம்மன் ேகாவில் ெதரு

101

துைண இயக்குநர்
நடு கட்டிடம்
சுகாதார
629003
அலுவலகம்
கிருஷ்ணன்ேகாவில்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 29, ெவள்ளாளர் கீ ழத் ெதரு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 29, முதலிமார் ெதரு ,
3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 29, ஆர்.சி. பரதர் ெதரு

102

துைண இயக்குநர்
ெதற்குப்பகுதி
சுகாதார
629003
அலுவலகம்,
கிருஷ்ணன்ேகாவில்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 29, முகமதியர் ெதரு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 6, ெவள்ளாளர் ேமலத் ெதரு ,
3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 6, யாதவர் ெதரு

103

துைண இயக்குநர்
ெதற்குப்பகுதி
சுகாதார
629003
அலுவலகம்,
கிருஷ்ணன்ேகாவில்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 6, யாதவர் ேமலத் ெதரு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 29, சன்னதித் ெதரு ,
3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 29, விநாயகர் ெதரு

104

உணவு பாதுகாப்பு
முக்கிய கட்டிடம்,
மற்றும் மருந்து
மத்தியபாகம்
நிர்வகத்துைற
629001
அலுவலகம்
கிருஷ்ணன்ேகாவில்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 29,6, ெவள்ளாளர் ேமலத்
ெதரு

105

உணவு பாதுகாப்பு
முக்கிய கட்டிடம்,
மற்றும் மருந்து
மத்தியபாகம்
நிர்வகத்துைற
629001
அலுவலகம்
கிருஷ்ணன்ேகாவில்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 29,6, ெவள்ளாளர் ேமலத்
ெதரு

106

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ெநசவாளர் ெதரு,
வடேசr.

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 30, அசம்பு ேராடு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 31, ஓட்டுபுைரத் ெதரு ,
3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 31, முஸ்லிம் ெதரு

107

அரசு
முக்கிய கட்டிடம்
உயர்நிைலப்பள்ளி
ெதற்குபகுதி
ெநசவாளர்ெதரு,வட
629001
ேசr
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230

230

230

230

230
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முக்கிய கட்டிடம்
வடக்கு பகுதி
629001
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1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 28, எம்.எஸ். ேராடு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 29, பிள்ைளயார் ேகாவில்
ெதரு , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 29,
வஞ்சிமார்த்தாண்டன் புதுத்ெதரு , 4.நாகர்ேகாவில் (ந)
வார்டு 29, சின்னராசிங்கன் ெதரு , 5.நாகர்ேகாவில் (ந)
வார்டு 29, வஞ்சிமார்த்தாண்டன் ெதரு
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அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
வடேசr

முக்கிய கட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி
629001

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 30, வடக்கு புதுத் ெதரு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 30, ேசரமான் புதுத் ெதரு ,
3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 30, ஆட்டுகைடத் ெதரு ,
4.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 30, ெதற்கு புதுத் ெதரு ,
5.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 31, எம்.எஸ். ேராடு ,
6.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 31, குன்னுவிைள சாம்பவர்
ெதரு , 7.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 30, தாணுமாைலயன்
புதுத் ெதரு , 8.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 30,
வஞ்சியாதித்தன் புதுத் ெதரு , 9.நாகர்ேகாவில் (ந)
வார்டு 30, ஆட்டுக்கைட முடுக்கு

230
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அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
வடேசr

முக்கிய கட்டிடம்
கிழக்குபகுதி
629001

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 30, ஈழவர் ெதரு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 30, புளியவிைளத் ெதரு ,
3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 31, கன்னிமார் ேமட்டுச்ேசr

230
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எஸ்.எம்.ஆர்.வி
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
வடேசr

ேகால்டன் ஜீபிலி
நிைனவு கட்டிடம்
அைற எண்‐6

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 8, ெவள்ளாளர் ேமலத் ெதரு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 8, மேனான்மணி சுந்தரனார்
ெதரு , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 8, தழுவிய
மகாேதவன் ேகாயில் ெதரு

230
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எஸ்.எம்.ஆர்.வி
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
வடேசr

ேகால்டன் ஜீபிலி
நிைனவு கட்டிடம்
அைற எண்‐7

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 7, ேமலக்கலுங்கடி ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 7, அசம்பு ேராடு ,
3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 7, சி.பி.எச். காம்பவுண்டு

230
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எஸ்.எம்.ஆர்.வி
ேமல்நிைலப்பள்ளி
வடேசr

பிளாட்டினம்
ஜுபிலி கட்டிடம்
அைற எண்‐1

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 7, ெசட்டிகுளம் சாம்பவர்
ெதரு , 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 7, கீ ழகலுங்கடி

230
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எஸ்.எம்.ஆர்.வி
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
வடேசr

பாலசுப்பிரமணியன்
நிைனவு கட்டிடம் 1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 6,7,29, சி.பி.எச். ேராடு
அைற எண்‐8

230
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எஸ்.எம்.ஆர்.வி
ேமல்நிைலப்பள்ளி
வடேசr

பாலசுப்பிரமணியன்
நிைனவு கட்டிடம் 1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 6,7,29, சி.பி.எச். ேராடு
அைற எண்‐9
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எஸ்.எம்.ஆர்.வி.
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
வடேசr

முன்னாள்
மாணவர்கள் சங்க
கட்டிடம் அைற
எண்‐11

230
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முன்னாள்
எஸ்.எம்.ஆர்.வி
மாணவர்கள் சங்க
ேமல்நிைலப்பள்ளி ,
கட்டிடம் அைற
வடேசr
எண்‐12

1.நாகர்ேகாவில்
2.நாகர்ேகாவில்
3.நாகர்ேகாவில்
4.நாகர்ேகாவில்
5.நாகர்ேகாவில்
6.நாகர்ேகாவில்

230
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எஸ்.எம்.ஆர்.வி
பிளாட்டினம்
ேமல்நிைலப்பள்ளி , ஜூபிளி கட்டிடம்
அைற எண் 2
வடேசr

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 8, ெவள்ளாளர் வடக்கு ெதரு
, 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 29, ெவள்ளாளர் கீ ழத் ெதரு
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எஸ்.எம்.ஆர்.வி
ேமல்நிைலப்பள்ளி
வடேசr

பிளாட்டினம்
ஜுபிலி கட்டிடம்
அைற எண்‐3

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 30, இரவிவர்மன் வடக்குத்
ெதரு , 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 29, புளியடித் ெதரு ,
3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 29, சி.பி.எச். ேராடு ,
4.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 29, வண்ணார் ெதரு ,
5.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 30, அசம்பு ேராடு
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எஸ்.எம்.ஆர்.வி
ேமல்நிைலப்பள்ளி
வடேசr

ருக்மணியம்மாள்‐
ெலட்சுமியம்மாள்
நிைனவு கட்டிடம்
அைற எண்‐4

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 29, காணியாளன் புதுத் ெதரு
, 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 30, ெசட்டித் ெதரு ,
3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 29, ஆராட்டு ேராடு ,
4.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 29, அஞ்சு ெதரு
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அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
வடேசr

வடக்கு கட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி
629001

1.நாகர்ேகாவில்
2.நாகர்ேகாவில்
3.நாகர்ேகாவில்
4.நாகர்ேகாவில்
ெதரு

230

230

230

230

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 30, ெபrயராசிங்கன் வடக்குத்
ெதரு , 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 30, ெபrயராசிங்கன்
ெதரு , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 29, ஆராட்டு ேராடு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு

(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு

29, பள்ளிக்கூடத் ெதரு ,
29, அஞ்சு ெதரு ,
30, புதுத் ெதரு ,
30, இரவிவர்மன் புதுத் ெதரு ,
8, ெவள்ளாளர் ெதற்கு ெதரு ,
29, ெவள்ளாளர் ெதரு

30, ஒற்ைறத் ெதரு ,
8, வணிகர் ெதரு ,
8, ஆசாrமார் ெதரு ,
29, பிள்ைளயார் ேகாவில்
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அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
வடேசr

ெதற்கு கட்டிடம்,
ேமற்கு பாகம்
629001

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 30, ராஜபாைத ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 29, பரதர் ெதரு

230
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அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
வடேசr

முதல் கட்டிடம்,
வடக்கு பாகம்
629001

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 8, ெகாம்மண்ைடயம்மன்
ேகாவில் ெதரு , 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 30,
ெகால்லவிைளத் ெதரு

தைரதளம்
629001

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 9, ேபாlஸ் ஸ்ேடஷன்
ேராடு , 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 31, கைலவாணர்
ெதரு , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 31, ஓட்டுபுைரத் ெதரு

230
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230
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230

125

230

126

230

127

230

230

230

230

230

230
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ெபாது
நூலகத்துைற
மாவட்ட ைமய
நூலகம்
நாகர்ேகாவில்
கைலவாணர்
என்.எஸ்.ேக. அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ஒழுகினேசr
கைலவாணர்
என்.எஸ்.ேக. அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ஒழுகினேசr
கைலவாணர்என்.எ
ஸ்.ேக.அரசுஉயர்நி
ைலப்பள்ளி
ஒழுகினேசr
கைலவாணர்என்.எ
ஸ்.ேக.அரசுஉயர்நி
ைலப்பள்ளி
ஒழுகினேசr

uig<Gs<siuc!gm<cml<!!
njluqmh<hGkq

மத்தியக்கட்டிடம்,
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்
கூைர, கிழக்கு
பகுதி
629001
மத்தியக்கட்டிடம்,
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்
கூைர, கிழக்கு
பகுதி
629001

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 31, குழுவர் குவார்ட்டர்ஸ் ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 30, ெலட்சுமிபுரம் வடக்குத்
ெதரு , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 30, கல்படித் ெதரு
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 30, கனகமூலம் ெதரு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 30, தழியபுரம் ெதரு

வடக்கு புதிய
கான்கிrட்
கட்டிடம் 629001

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 9, ேபாlஸ் ஸ்ேடஷன்
ேராடு , 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 9, ெவள்ளாளர் நடுத்
ெதரு , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 9, ெவள்ளாளர் கீ ழத்
ெதரு

வடக்கு புதிய
கான்கிrட்
கட்டிடம் 629001

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 9, ஒழுகினேசr கிராமம் ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 9, பைறக்கங்கால்பண்டு

ெதற்கு புதிய
கட்டிடம், ேமற்கு
பகுதி 629001

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 31, எம்.எஸ். ேராடு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 10, ேதாப்பு வணிகர்
நடுத்ெதரு , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 10, ேதாப்பு
வணிகர் வடக்குத் ெதரு , 4.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 9,
கட்டெபாம்மன் ெதரு , 5.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 9,
காந்தாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு
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கைலவாணர்
என்.எஸ்.ேக. அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ஒழுகினேசr
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கைலவாணர்
என்.எஸ்.ேக. அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ஒழுகினேசr

ெதற்கு புதிய
கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம் 629001

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 30, ெகாம்மண்ைடயம்மன்
ேகாவில் ெதரு , 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 30,
ேசாழராஜா ேகாவில் ெதரு , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு
31, எம்.எஸ். ேராடு , 4.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 30,
ெலட்சுமிபுரம் ெதற்கு ெதரு , 5.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு
30, ேசாழராஜபுரம்
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கைலவாணர்
என்.எஸ்.ேக. அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ஒழுகினேசr

முக்கிய கட்டிடம்,
வடக்கு பகுதி
629001

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 30, ராமவர்மன் புதுத் ெதரு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 30, ஒற்ைறத் ெதரு ,
3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 30, ராஜபாைத ,
4.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 9, ஒழுகினேசr, ஆராட்டு
ேராடு , 5.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 9, ஆராட்டு ேராடு
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லுத்தரன்
ெதாடக்கப்பள்ளி,
கிருஸ்துநகர்,
நாகர்ேகாவில்

ேமற்கு பாகம்
629003

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 26, சாயக்காரன்பரப்புவிைள ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 25, ேகாட்டார் பார்வதிபுரம்
ேராடு , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 45, ேகசr ெதரு ,
4.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 45, பால்டானியல் ெதரு ,
5.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 45, ெசல்லக்கண் ெதரு ,
6.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 25, ேக.பி. ேராடு
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புனித
அேலாசியஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெவட்டூர்ணிமடம்

முக்கிய கட்டிடம்
தைரத்தளம்
ேமற்கு பகுதி,
ேமற்கு அைற
629003

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 26, சாயக்காரன்பரப்புவிைள
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புனித
அேலாசியஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெவட்டூர்ணிமடம்

முக்கிய கட்டிடம்
தைரத்தளம்
ேமற்கு பகுதி
அைற, கிழக்கு
பாகம்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 3, திருவள்ளுவர் ெதரு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 26, சாயக்காரன்பரப்புவிைள
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புனித
அேலாசியஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெவட்டூர்ணிமடம்

முக்கிய கட்டிடம்
தைரத்தளம்
கிழக்கு பகுதி 10‐பி
வகுப்பைற

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 44, ஈஸ்டாப் ெதரு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 3, பள்ளிவிைள
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புனித
அேலாசியஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெவட்டூர்ணிமடம்

முக்கிய கட்டிடம்,
தைரத்தளம்,
கிழக்கு பகுதி, 9‐அ
வகுப்பைற

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 3, பள்ளிவிைள
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புனித
அேலாசியஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெவட்டூர்ணிமடம்

முக்கிய கட்டிடம்,
தைரத்தளம்,
கிழக்கு பகுதிஇ 9‐
பி வகுப்பைற

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 44, மாஸ்டன் ெதரு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 26, சாயக்காரன்பரப்புவிைள
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ஸ்காட்
கிறிஸ்தவகல்லூr
,ேக.பி.ேராடு,
நாகர்ேகாவில்.

முக்கிய கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி
அைற எண்‐22.
அஞ்சல்‐629003

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 25, ேகாட்டார் பார்வதிபுரம்
ேராடு

139

ஸ்காட்
கிறிஸ்தவகல்லூr
,ேக.பி.ேராடு,
நாகர்ேகாவில்.

முக்கிய கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி
அைற எண்‐21.
அஞ்சல்‐629003

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 25, ேகாட்டார் பார்வதிபுரம்
ேராடு

முக்கிய கட்டிடம்,
அைற எண்‐58.
அஞ்சல்‐ 629003

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 25, குமr ெநசவாளர் காலனி

முக்கிய கட்டிடம்,
அைற எண்‐56.
அஞ்சல்‐ 629003

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 25, குமr ெநசவாளர் காலனி
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முக்கிய கட்டிடம்
தைரத்தளம்
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 3, பள்ளிவிைள
கிழக்கு பகுதி 10‐அ
வகுப்பைற
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புனித
அேலாசியஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெவட்டூர்ணிமடம்

230

230

uig<Gs<siuc!njluqml<

ஸ்காட்
கிறிஸ்தவகல்லூr
,ேக.பி.ேராடு,
நாகர்ேகாவில்.
ஸ்காட்
கிறிஸ்தவகல்லூr
,ேக.பி.ேராடு,
நாகர்ேகாவில்.
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ஸ்காட் கிறிஸ்தவ
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
கல்லூrேராடு,
நாகர்ேகாவில்.

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 4, சக்கிலியர் ெதரு ,
பால்டானியல்
பிளாக் அைற எண் 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 27, ெஹன்றி ேராடு ,
3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 27, ேரச்சல் ேராடு
32 629003
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ஸ்காட் கிறிஸ்தவ
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
கல்லூr ேராடு,
நாகர்ேகாவில்

மத்திய கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி
அைற எண் 14
629003

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 28, புதுகுடியிருப்பு
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ஸ்காட் கிறிஸ்தவ
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
கல்லூr ேராடு,
நாகர்ேகாவில்

மத்திய கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி
அைற எண் 15
629003

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 27, காமராஜபுரம்,
மரச்சீனிவிைள , 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 4, எம்.எஸ்.
ேராடு
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ஸ்காட் கிறிஸ்தவ
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
கல்லூr ேராடு,
நாகர்ேகாவில்

ேஜாஸ்வா ஹால்
ெதற்கு பகுதி
629003

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 27, காேலஜ் ேராடு
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ஸ்காட் கிறிஸ்தவ
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
கல்லூr ேராடு,
நாகர்ேகாவில்

பால்ேடனியல்
பிளாக் மத்திய
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 28, புதுக்குடியிருப்பு
பகுதி அைற எண்
31 629003
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ஸ்காட் கிறிஸ்தவ
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
கல்லூr ேராடு,
நாகர்ேகாவில்

ேஜாஸ்வா ஹால்
வடக்கு பகுதி
629003

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 44, ஏசுவடியான் ெதரு

230

148

ஸ்காட் கிறிஸ்தவ
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
கல்லூr ேராடு,
நாகர்ேகாவில்

மத்திய
கட்டிடம்,வடக்கு
பகுதி அைற எண்
17 629003

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 44,45, வாட்டர்டாங் ேராடு

230

149

ெபண்கள்
கிழக்கு கட்டிடம்,
கிறிஸ்தவ கல்லூr,
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 27, காமராஜபுரம்
அைற எண் 6 629003
நாகர்ேகாவில்
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1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு
ெபண்கள்
கிழக்கு கட்டிடம்
3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு
கிறிஸ்தவ கல்லூr,
அைற எண் 7 629003
4.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு
நாகர்ேகாவில்
5.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு

230

230

230

230

230

230

230

230

27, ேதவசகாயம் ெதரு ,
44, நத்தானியல் ெதரு ,
44, ேநரு ெதரு ,
44, ேஜான்ஸ் ெதரு ,
44, ேபrன்ப ெதரு

151

கிழக்கு கட்டிடம்,
ெபண்கள்
கிறிஸ்தவ கல்லூr, அைற எண் 2
629001
நாகர்ேகாவில்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 28, டிஸ்லr ேராடு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 28, சாஸ்தான் ேகாவில்
ெதரு , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 28, வாசிப்பு சாைல
ெதரு , 4.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 28, டிஸ்லr அப்ேராச்
ேராடு , 5.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 28, இல்லத்தார் ெதரு
, 6.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 28, வணிகர் ெதரு ,
7.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 28, புதுகுடியிருப்பு
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நகராட்சி
முக்கிய கட்டிடம்
அலுவலகம்,
மத்திய பாகம்
பாலேமார்
629001
ேராடு,நாகர்ேகாவில்

1.நாகர்ேகாவில்
2.நாகர்ேகாவில்
3.நாகர்ேகாவில்
4.நாகர்ேகாவில்
5.நாகர்ேகாவில்
6.நாகர்ேகாவில்

153

நகராட்சி
புது கட்டிடம்
அலுவலகம்,
கிழக்குபகுதி
பாலேமார்
629001
ேராடு,நாகர்ேகாவில்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 31, ஆசாrமார் வடக்குத் ெதரு
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ேஹாம் சர்ச்
ெபண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
காேலஜ்ேராடு,
நாகர்ேகாவில்

வடக்கு பாகம்
அைற எண் 4
629001

1.நாகர்ேகாவில்
2.நாகர்ேகாவில்
3.நாகர்ேகாவில்
4.நாகர்ேகாவில்
5.நாகர்ேகாவில்
6.நாகர்ேகாவில்
7.நாகர்ேகாவில்

புதுக்கட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம்
629001

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 31, பாலேமார் ேராடு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 31, நியூேபார்ட் ேராடு ,
3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 31, மீ ட் ேராடு ,
4.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 31, சார்லஸ் மில்லர் ெதரு ,
5.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 45, மால்ட் அம்மாள் ெதரு ,
6.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 45, ஒயிட் ஹவுஸ் ெதரு ,
7.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 45, ெடன்னிசன் ெதரு ,
8.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 45, நில் ெதரு ,
9.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 45, பார்டிசன் ெதரு ,
10.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 45, டதிஸ்கூல் ேராடு ,
11.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 45, rங்கிள்ேடாப் ெதரு ,
12.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 45, ேபலஸ் ேராடு ,
13.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 45, பார்டிசன் ெதரு
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ேஹாம் சர்ச்
ெபண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
காேலஜ்ேராடு,
நாகர்ேகாவில்

156

அரசு நகர
புதிய கட்டிடம்
ெதாடக்கப்பள்ளி,
629001
புத்தன்பங்களா
ேராடு, நாகர்ேகாவில்

(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு

(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு

31, பாலேமார் ேராடு ,
31, வடக்கு ரத வதி
ீ ,
31, ேமல ரத வதி
ீ ,
31, திலகர் ெதரு ,
31, கீ ழ ரத வதி
ீ ,
31, ெதற்கு ரத வதி
ீ

31, பாலேமார் ேராடு ,
31, ெடன்னிசன் ெதரு ,
28, பரம ெதரு ,
44, ஐசக் ெதரு ,
44, ஞானாய் ெதரு ,
44, புதுத் ெதரு ,
44, ேவதானந்த ெதரு

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 31, புத்தன் பங்களா ேராடு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 9, கீ ழத் ெதரு ,
3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 10, ேதாப்பு வணிகர் ெதற்கு
ெதரு , 4.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 11, நடராஜபுரம் ,
5.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 11, சாஸ்தான் ேகாவில்
ெதரு , 6.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 11, ெபrய ெதரு
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(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு

32, நம்பியிைடத் ெதரு ,
32, காrயக்காரவிைள ,
32, பரதர் ெதரு ,
32, திருவள்ளுவர் ெதரு ,
32, அம்மாசிமடம் ெதரு ,
9, ேபாlஸ் ஸ்ேடஷன் ேராடு
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அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
மீ னாட்சிபுரம்,
நாகர்ேகாவில்

புது கட்டிடம்,
மத்திய பாகம்
629001
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அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
மீ னாட்சிபுரம்,
நாகர்ேகாவில்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 11, சன்னதித் ெதரு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 11, பவுண்டு ேராடு ,
3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 11, ஆசாrமார் ெதற்குத்
ெதரு , 4.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 11, ஆசாrமார்
வடக்குத் ெதரு , 5.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 32, ேபாlஸ்
ஸ்ேடசன் ேராடு , 6.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 10,
மீ னாட்சிபுரம் வடக்கு ெதரு

புது கட்டிடம்,
மத்திய பாகம்
629001

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 10, ேகாவில் ெதரு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 10, தளவாய் ெதரு
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அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
மீ னாட்சிபுரம்,
நாகர்ேகாவில்

புது கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி
629001

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 10, பள்ளத் ெதரு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 32, ஆசாrமார் ெதற்குத்
ெதரு , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 32, பத்தல்விைள ,
4.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 32, பிrமியர் ஸ்டுடிேயா
ெதரு , 5.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 32, ெசம்மாங்குடி ேராடு

161

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ேமற்கு ரத வதி
ீ
வடிவஸ்வரம்
ீ

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 13, நீராழிக்கைரத் ெதரு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 13, முத்தாரம்மன் ேகாவில்
ெதரு , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 13,
முக்கிய கட்டிடம்,
மாrமுத்தாராம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.நாகர்ேகாவில்
நடுப்பகுதி
629001
(ந) வார்டு 13, உச்சிமாகாளி அம்மன் ேகாவில் ெதரு ,
5.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 13, சுமடுதாங்கி ெதரு ,
6.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 13, கல்ெவட்டான்குழி ெதரு
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அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ேமற்கு ரத வதி
ீ
வடிவஸ்வரம்
ீ
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1.நாகர்ேகாவில்
2.நாகர்ேகாவில்
3.நாகர்ேகாவில்
4.நாகர்ேகாவில்
5.நாகர்ேகாவில்
6.நாகர்ேகாவில்
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அரசு நகர
முக்கிய கட்டிடம்,
ெதாடக்கப்பள்ளி,
மத்திய பாகம்
புத்தன்பங்களா
629001
ேராடு, நாகர்ேகாவில்
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168

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி ,
வடிவஸ்வரம்.
ீ
ேமற்கு ரத வதி.
ீ
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி ,
வடிவஸ்வரம்.
ீ
ேமற்கு ரத வதி.
ீ
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி ,
வடிவஸ்வரம்.
ீ
ேமற்கு ரத வதி.
ீ
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி ,
வடிவஸ்வரம்.
ீ
ேமற்கு ரத வதி.
ீ
ேதசிக விநாயகர்
ேதவஸ்தானம்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ேகாட்டார்,
சிதம்பரநகர்
ேதசிக விநாயகர்
ேதவஸ்தானம்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ேகாட்டார்,
சிதம்பரநகர்

புதிய கான்கிrட்
கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம் 629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 13, சாஸ்தான் ேகாவில்
ெதரு , 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 13, பாராக்கா மடத்
ெதரு , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 34, பஜன மடம் ெதரு ,
4.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 34, ஆசாrமார் வடக்குத்
ெதரு , 5.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 34, நாராயணமடம்
ெதரு

ேமற்கு கட்டிடம்
வடக்கு பாகம்
629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 11, பிள்ைளயார் ேகாவில்
ெதரு , 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 13, மாr ெநடுந் ெதரு
, 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 11, ேமட்டுத் ெதரு

ேமற்கு கட்டிடம்
வடக்கு பாகம்
629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 11, கல்மடத் ெதரு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 11, ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு

ேமற்கு கட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம்
629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 34, குறுந்ெதரு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 34, பிராேனாபகாr ெதரு ,
3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 34, யாதவர் ெதரு

புதிய கட்டிடம்
ேமற்கு பாகம்
629002

1.நாகர்ேகாவில்
2.நாகர்ேகாவில்
3.நாகர்ேகாவில்
4.நாகர்ேகாவில்
5.நாகர்ேகாவில்

(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு

11, கீ ழரத வதி
ீ ,
11, ேமலரத வதி
ீ ,
11, ேமலபள்ளத் ெதரு ,
11, கீ ழபள்ளத் ெதரு ,
11, ெதற்கு ரத வதி
ீ

ஆசிrயர் பயிற்சி
கட்டிடம் ேமற்கு
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 35, ெசட்டித் ெதரு
பாகம் அைற எண்‐2
ஆசிrயர் பயிற்சி
கட்டிடம்
நடுப்பாகம் அைற
எண்‐1

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 35, ெசட்டித் ெதரு
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169

ேதசிக விநாயகர்
ேதவஸ்தானம்,
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ேகாட்டார்,
சிதம்பரநகர்

முக்கிய கட்டிடம்
கிழக்குபாகம்
அைற எண்‐44

170

ேதசிக விநாயகர்
ேதவஸ்தானம்,
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ேகாட்டார்,
சிதம்பரநகர்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 35, ேக.பி. ேராடு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 35, ேகாட்டார் பார்வதிபுரம்
ேராடு , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 33,
உச்சிமாகாளியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.நாகர்ேகாவில்
(ந) வார்டு 35, ெசட்டித் ெதரு , 5.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு
33, ஈஸ்வரபுரம்

அைற எண்‐
45முக்கிய
கட்டிடம்
ேமற்குபாகம்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 33, சிதம்பர நகர்
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கவிமணி
ேதசிகவிநாயகம்பிள் ெதற்கு ஓட்டு
கட்டிடம், கிழக்கு
ைள அரசு மகளிர்
ேமல்நிைலப்பள்ளி, பாகம் 629002
ேகாட்டார்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 33, கேணசபுரம்ேராடு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 33, கேணசபுரம்

172

கவிமணி
ேதசிகவிநாயகம்பிள் ெதற்கு ஓட்டு
கட்டிடம், ேமற்கு
ைள அரசு மகளிர்
பாகம் 629002
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேகாட்டார்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 33, காவல் துைறயினர்
குடியிருப்பு , 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 34, ேகப் ேராடு ,
3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 32, ேகாயிலடிவிைள ,
4.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 32, புலவர்விைள

எஸ்.எல்.பி அரசு
ெபண்கள்
உயர்நிைலப்பள்ளி
நாகர்ேகாவில்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 46, எஸ்.எம்.ஆர்.வி. ெதாழில்
நுட்பபள்ளி எதிர்புறம் , 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 46,
முத்தமிழ் ெதரு , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 35,
சாந்தான் ெசட்டிவிைள ேராடு , 4.நாகர்ேகாவில் (ந)
வார்டு 45, அெலக்சாண்டர் பிரஸ் ேராடு ,
ெதன்ேமற்கு ஓட்டு 5.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 45, டதிஅம்மாள் ெதரு ,
கட்டிடம், வடக்கு
6.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 45, மாப்ஸ் ெதரு ,
பாகம் 629001
7.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 45, பார்க்கர் ெதரு ,
8.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 45, l ெதரு , 9.நாகர்ேகாவில்
(ந) வார்டு 45, விக்ேடாrயா பிரஸ் ேராடு ,
10.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 45, ேகவ் ெதரு ,
11.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 45, ஜில்லா ேகார்ட் ேராடு ,
12.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 45, ேகப் ேராடு

174

எஸ்.எல்.பி அரசு
ெபண்கள்
உயர்நிைலப்பள்ளி
நாகர்ேகாவில்

ெதற்கு
புதுகட்டிடம்
கிழக்கு பாகம்
629001

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 45, பாலஸ் ேராடு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 46, ேகாட்டார் பார்வதிபுரம்
ேராடு , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 46, எஸ்.எல்.பி.
ெதற்குத் ெதரு , 4.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 46,
ஈஸ்வானந்தா ெதரு , 5.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 46,
ெபrயநாடார் ெதரு , 6.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 46,
இராமன்பிள்ைளத் ெதரு , 7.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 46,
ெபருமாள் ெதரு , 8.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 46,
பர்வதவர்த்தினி ெதரு
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எஸ்.எல்.பி அரசு
ெபண்கள்
உயர்நிைலப்பள்ளி
நாகர்ேகாவில்

வடக்கு புதிய
கட்டிடம், ேமற்கு
பாகம் 629001

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 46, ெஜகநாதன் ெதரு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 46, சேகாதரர் ெதரு

173

(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு

46,52, ேக.பி. ேராடு ,
52, அப்சர்ேவட்டr ேராடு ,
52, சிதம்பரநாதன் ெதரு ,
46, காலனி ேமற்கு ,
46, காலனி கிழக்கு ,
46, ஜவஹர் ெதரு ,
46, ெவள்ளாளர் காலனி

230

176

டதி ெபண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
நாகர்ேகாவில

வடக்கு கட்டிடம்,
ேமற்கு பாகம்
629001

1.நாகர்ேகாவில்
2.நாகர்ேகாவில்
3.நாகர்ேகாவில்
4.நாகர்ேகாவில்
5.நாகர்ேகாவில்
6.நாகர்ேகாவில்
7.நாகர்ேகாவில்
கிழக்கு

230

177

சிறுமலர் ெபண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
நாகர்ேகாவில்.

முக்கிய கட்டிடம்,
வடக்கு பாகம்
629004

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 52, ஆதிமிக்ேகல் ெதரு

230

178

சிறுமலர் ெபண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
நாகர்ேகாவில்.

முக்கிய கட்டிடம்,
வடக்கு பாகம்
629004

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 51, கீ ழராமன்புதூர்
திருக்குடும்பக்ேகாவில் ெதரு
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179

230

180

230

181

230

182

230

183

230

230

230

230

230

230

230
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சிறுமலர் ெபண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
நாகர்ேகாவில்.

கிழக்கு கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம்
629004

சிறுமலர்
ெதாடக்கப்பள்ளி,
இராமன்புதூர்
சிறுமலர்
ெதாடக்கப்பள்ளி,
இராமன்புதூர்
சிறுமலர்
ெதாடக்கப்பள்ளி,
இராமன்புதூர்
சிறுமலர்
ெதாடக்கப்பள்ளி,
இராமன்புதூர்

ெதற்குகட்டிடம்
ேமற்கு பாகம்
629004
ெதற்குகட்டிடம்
ேமற்கு பாகம்
629004
ெதற்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம்
629004
ெதற்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம்
629004
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1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 52, ெசன் ேமrஸ் ெதரு

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 51, தளவாய்புரம்
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 50, இராஜாக்கமங்கலம் ேராடு
, 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 51, ேமலராமன்புதூர்
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 51, தளவாய்புரம்
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 51, தளவாய்புரம்

184

கன்கார்டியா
அறிவியல்
உயர்நிைலப்பள்ளி
கட்டிடம் 629001
ஆசாrபள்ளம்
ேராடு, நாகர்ேகாவில்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 43, ஆசாrபள்ளம் ேராடு

185

கன்கார்டியா
உயர்நிைலப்பள்ளி
ஆசாrபள்ளம்
ேராடு, நாகர்ேகாவில்

வடக்கு பைழய
ஓட்டு கட்டிடம்
ேமற்கு பாகம்
629001

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 43, ஆசாrபள்ளம் ேராடு

186

கன்கார்டியா
உயர்நிைலப்பள்ளி
ஆசாrபள்ளம்
ேராடு, நாகர்ேகாவில்

வடக்கு பைழய
ஓட்டு கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம்
629001

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 43, ஆசாrபள்ளம் ேராடு

187

கன்கார்டியா
முக்கிய கட்டிடம்
உயர்நிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பாகம்
ஆசாrபள்ளம்
629001
ேராடு, நாகர்ேகாவில்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 43, ஆசாrபள்ளம் ேராடு

188

கன்கார்டியா
முக்கிய கட்டிடம்,
உயர்நிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பாகம்
ஆசாrபள்ளம்
629001
ேராடு, நாகர்ேகாவில்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 43, ஆசாrபள்ளம் ேராடு

189

கன்கார்டியா
முக்கிய கட்டிடம்,
உயர்நிைலப்பள்ளி
கிழக்கு பாகம்
ஆசாrபள்ளம்
629001
ேராடு, நாகர்ேகாவில்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 43, ஆசாrபள்ளம் ேராடு

190

கன்கார்டியா
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 25, ேகாட்டார் பார்வதிபுரம்
முக்கிய கட்டிடம்
உயர்நிைலப்பள்ளி
ேராடு , 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 51, ேமலஇராமன்புதூர்
கிழக்குபகுதி 629001
ஆசாrபள்ளம்
திருக்குடும்பேகாவில் ெதரு
ேராடு, நாகர்ேகாவில்

230

191

230

192

230

193

230

194

புனித
அந்ேதாணியார்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
குருசடி
புனித
அந்ேதாணியார்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
குருசடி
புனித
அந்ேதாணியார்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
குருசடி
புனித
அந்ேதாணியார்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
குருசடி

பிளாக் 1 வடக்கு
பகுதி 629004

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 41, குருசடி

பிளாக் 1 ெதற்கு
பகுதி 629004

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 41, குருசடி

பிளாக் 2 கிழக்கு
பாகம் 629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 42, இராஜாக்கமங்கலம் ேராடு

பிளாக் 2, ேமற்கு
பாகம் 629004

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 40, ெதால்லவிைள ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 40, சின்னவண்ணான்விைள
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230

195

230

196

230

197

230

198

230

199

230

200

230

201

230

202

230

203

கார்மல்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
நாகர்ேகாவில்

கிளாடின் பிளாக்
அைற எண் 54
629004
கிளாடின் பிளாக்,
அைற எண் 55.
629004
கிளாடின் பிளாக்,
அைற எண் 57.
629004
கிளாடின் பிளாக்,
அைற எண் 53.
629004
கிளாடின் பிளாக்,
அைற எண் 56.
629004
முக்கிய கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம்
அைற எண் 18
629004

230

204

கார்மல்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
நாகர்ேகாவில்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 52, வrது ெதரு ,
முக்கிய கட்டிடம்
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 50, லிட்டில் பிளவர் ெதரு ,
ேமற்கு பாகம்
அைற எண் 6 629002 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 52, சற்குணவதி
ீ

230

205

கார்மல்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
நாகர்ேகாவில்

230

206

கார்மல்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
நாகர்ேகாவில்

230

207

கார்மல்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
நாகர்ேகாவில்

கிழக்கு கட்டிடம்,
கிழக்கு பக்கம்,
அைற எண். 2
முக்கிய கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம்
அைற எண் 25
629002
முக்கிய கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம்
அைற எண் 25
629002

230

208

கார்மல்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
நாகர்ேகாவில்

முக்கிய கட்டிடம்,
அைற எண்.5,
ேமற்கு பகுதி

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 52, சற்குணவதி
ீ

ேமற்கு கட்டிடம்
முதல் பிளாக்
629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 52, சற்குணவதி
ீ ஓைட

முக்கிய ஓட்டு
கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம் 629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 47, கணபதி நகர்

முக்கிய ஓட்டு
கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம் 629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 47, எம்.ஜி.ஆர். நகர் ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 47, கணபதி நகர்

230

209

230

210

230

211
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ேஹாலிகிறாஸ்
கல்லூr குருசடி
நாகர்ேகாவில்
ேஹாலிகிறாஸ்
கல்லூr குருசடி
நாகர்ேகாவில்
ேஹாலிகிறாஸ்
கல்லூr குருசடி
நாகர்ேகாவில்
ேஹாலிகிறாஸ்
கல்லூr குருசடி
நாகர்ேகாவில்
ேஹாலிகிறாஸ்
கல்லூr குருசடி
நாகர்ேகாவில்
ேஹாலிகிறாஸ்
கல்லூr குருசடி
நாகர்ேகாவில்
ேஹாலிகிறாஸ்
கல்லூr குருசடி
நாகர்ேகாவில்
ேஹாலிகிறாஸ்
கல்லூr குருசடி
நாகர்ேகாவில்

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
ெசட்டிகுளம்
ஜங்ஷன்
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
ெசட்டிகுளம்
ஜங்ஷன்
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
ெசட்டிகுளம்
ஜங்ஷன்

230

212

எஸ்.டி.
இந்துக்கல்லூr,
நாகர்ேகாவில்

230

213

எஸ்.டி.
இந்துக்கல்லூr,
நாகர்ேகாவில்
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முக்கிய கட்டிடம்
(அைற எண் 7)
629004

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 50, புன்ைனக் காட்டுவிைள ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 50, ெநடுங்கன்விைள

கிளாடின் பிளாக்
அைற எண். 52

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 50, ெநடுங்கன்விைள சாைல

முக்கிய கட்டிடம்
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 42, புன்ைனக்காட்டுவிைள
அைற எண் 8 629004

எ பிளாக்
ெதன்ேமற்கு
கட்டிடம் அைற
எண் 3 629002
எ பிளாக்
ெதன்ேமற்கு
கட்டிடம், அைற
எண். 5

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 42, புன்ைனக்காட்டுவிைள
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 40, வட்டக்கைர ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 42, புன்ைனக்காட்டுவிைள
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 42, புன்ைனக்காட்டுவிைள ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 42, வடக்குேகாணம்
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 41, கூத்தங்காடு
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 41, ேமலசூரங்குடி
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 51, கீ ழராமன்புதூர்
திருக்குடும்பேகாவில் ெதரு , 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு
50, இராஜாக்கமங்கலம் ேராடு

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 50, இராஜாக்கமங்கலம் ேராடு

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 49, கீ ழராமன்புதூர்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 49, கீ ழராமன்புதூர்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 49, கீ ழராமன் புதூர் ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 14, ேக.பி. ேராடு

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 14, பூச்சாத்தான்குளம்கைர
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214

எஸ்.டி.
இந்துக்கல்லூr,
நாகர்ேகாவில்

ேகால்டன் ஜூப்ளி
கட்டிடம் அைற
எண் 19 629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 36,48, சரலூர்

230

215

எஸ்.டி.
இந்துக்கல்லூr,
நாகர்ேகாவில்

ேகால்டன் ஜூப்ளி
கட்டிடம் அைற
எண் 20 629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 35, ேகாட்டார் பார்வதிபுரம்
ேராடு , 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 36,48, சரலூர்

230

216

எஸ்.டி.
இந்துக்கல்லூr,
நாகர்ேகாவில்

ேகால்டன் ஜுப்ளி
கட்டிடம், அைற
எண் 21 629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 48, ெபrயவிைள

230

217

எஸ்.டி.
இந்துக்கல்லூr,
நாகர்ேகாவில்

ேகால்டன் ஜுப்ளி
கட்டிடம், அைற
எண் 22 629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 48, ெபrயவிைள

230

218

எஸ்.டி.
இந்துக்கல்லூr,
நாகர்ேகாவில்

ேகால்டன் ஜுப்ளி
கட்டிடம், அைற
எண். 23

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 49, கீ ழராமன்புதூர்

230

219

எஸ்.டி.
இந்துக்கல்லூr,
நாகர்ேகாவில்

சி பிளாக், அைற
எண் 34 629004

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 49, கீ ழராமன்புதூர் ேராடு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 47, சித்திைரராஜபுரம் ,
3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 48, ெபrயவிைள

230

220

சி பிளாக் அைற
எண் 35 629004

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 49, தட்டான்விைள

230

221

சி பிளாக் அைற
எண் 36 629004

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 47, பீச் ேராடு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 47, மாணிக்கவாசகபுரம் ,
3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 49, தட்டான்விைள

222

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
பீச்ேராடு,
நாகர்ேகாவில்

ேமற்கு ெடரஸ்
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம் அைற எண்
3 629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 36, ைவத்தியநாதபுரம் ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 36,48, பீச் ேராடு

223

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
பீச்ேராடு,
நாகர்ேகாவில்

ேமற்கு ெடரஸ்
கட்டிடம் மத்திய
பாகம் அைற எண்
6 629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 36, முதலியார்விைள ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 36,48, பீச் ேராடு

224

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
வடலிவிைள,
பீச்ேராடு,
நாகர்ேகாவில்

ேமற்கு ெடரஸ்
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம் அைறஎண்
8 629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 36, ஈத்தாெமாழி ேராடு

வடக்கு பகுதி
629002

1.நாகர்ேகாவில்
2.நாகர்ேகாவில்
3.நாகர்ேகாவில்
4.நாகர்ேகாவில்
5.நாகர்ேகாவில்
6.நாகர்ேகாவில்
7.நாகர்ேகாவில்
8.நாகர்ேகாவில்
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230

230
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எஸ்.டி.
இந்துக்கல்லூr,
நாகர்ேகாவில்
எஸ்.டி.
இந்துக்கல்லூr,
நாகர்ேகாவில்
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(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு

14, முதலியார் ேமற்கு ெதரு ,
14,32,34, ேகப் ேராடு ,
14, ஈழவர் வடக்குத் ெதரு ,
36, காந்தி ெதரு ,
36, சிதம்பர ெதரு ,
36, சமரசவதி
ீ ,
36, ைவத்தியநாதபுரம் ,
36, முதலியார்விைள

225

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ேகாட்டார்,
வாைகயடி,
ேகப்ேராடு

226

கவிமணி ேதசிக
விநாயகம் பிள்ைள
அரசு மகளிர்
ேமல்நிைலபள்ளி
ேகாட்டார்

ெதற்கு கட்டிடம்,
ேமற்கு பாகம்
629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 13, வணிகர் வடக்குத் ெதரு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 14, சேவrயார் ேகாவில்
ெதரு , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 14, காசுக்கைடத் ெதரு
, 4.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 14, கூழக்கைட ெதரு ,
5.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 14, ேகப் ேராடு ,
6.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 13, பாரக்காமைடத் ெதரு ,
7.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 34, வரபத்திரன்
ீ
ெதரு

227

கவிமணி ேதசிக
விநாயகம் பிள்ைள
அரசு மகளிர்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ேகாட்டார்

ெதற்கு கட்டிடம்,
மத்திய பாகம்
629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 14, பரதர் ெதரு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 13, ேசாழவர் ெதரு ,
3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 14, முதலியார் வடக்கு ெதரு
, 4.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 14, முதலியார் ெதற்கு ெதரு
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228

கவிமணி ேதசிக
விநாயகம் பிள்ைள
அரசு மகளிர்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ேகாட்டார்

230

229

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ஏழகரம், கீ ழரதவதி
ீ

முக்கிய அரங்கம்
,வடக்கு பாகம்
629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 16, ஆறுமுகம் பிள்ைளயார்
ேகாவில் ெதரு

230

230

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ஏழகரம், கீ ழரதவதி
ீ

முக்கிய கட்டிட்ம்,
ெதற்கு பாகம்
629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 15, வாைகயடி ெதற்கு ரத
வதி
ீ , 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 15, பஜைனமடம் ெதரு ,
3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 15, கருப்பன் ெசட்டியார் ெதரு

231

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ஏழகரம், கீ ழரதவதி
ீ

ெதற்கு புதிய
கான்கிrட்
கட்டிடம், ேமற்கு
பாகம் 629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 15, பைனவிைளத் ெதரு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 15, வாைகயடி வடக்கு ரத
வதி
ீ , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 15, குலாலர் ெதரு ,
4.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 14, ஈழவர் சன்னதி ெதரு

ெதற்கு புதிய
கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம் 629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 15, வாைகயடி ேமல ரத வதி
ீ
, 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 15, வலம்புr விநாயகர்
ெதரு , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 15, ஏழகரம் ,
4.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 15, ராமசுவாமி ேகாயில்
நீராழி ெதரு , 5.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 15, கீ ழரத வதி
ீ ,
6.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 15, மீ னாட்சி ெசட்டியார்
ெதரு , 7.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 15, ெசார்ணகிr ெதரு ,
8.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 15, வாைகயடி கீ ழரத வதி
ீ ,
9.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 15, ஏழகரம் ெபருமாள்
ேகாவில் ெதரு

வடக்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 14, அம்மன் ேகாவில் ெதரு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 15, வாைகயடி ெதற்கு ரத
வதி
ீ , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 15, வாைகயடி வடக்கு
ெதரு , 4.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 14, ஈழவர் ெதற்கு
ெதரு

வடக்கு முக்கிய
கட்டிடம், வடக்கு
பகுதி 629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 18, புதுத் ெதரு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 18, ேகப் ேராடு ,
3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 19, பறக்ைக ேராடு

வடக்கு முக்கிய
கட்டிடம் மத்திய
பாகம் 629002

1.நாகர்ேகாவில்
2.நாகர்ேகாவில்
3.நாகர்ேகாவில்
4.நாகர்ேகாவில்

மத்திய புது
கட்டிடம் ெதற்கு
பாகம் 629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 18, கச்சபுறத் ெதரு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 18, ெபருமாள்குளம் ெதரு ,
3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 18, ெபருமாள்குளக்கைர

ெதற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம். கிழக்கு
பாகம் 629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 18, சந்தித் ெதரு
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 17, பள்ளித் ெதரு
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230

232

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ஏழகரம், கீ ழரதவதி
ீ

233

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ஏழகரம், கீ ழரதவதி
ீ
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230

237

230
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230
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சதாவதானி
ெசய்குதம்பி
பாவலர் அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
இடலாக்குடி
சதாவதானி
ெசய்குதம்பி
பாவலர் அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
,இடலாக்குடி
சதாவதானி
ெசய்குதம்பி
பாவலர் அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
இடலாக்குடி
சதாவதானி
ெசய்குதம்பி
பாவலர் அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
இடலாக்குடி
சதாவதானி
ெசய்குதம்பி
பாவலர் அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
இடலாக்குடி
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
இளங்கைட, ெதற்கு
ேகப்ேராடு,
இடலாக்குடி

கிழக்கு கட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம்
629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 13, கன்னார்குடித் ெதரு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 34, ஆசாrமார் வடக்குத்
ெதரு , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 14, கம்பளம் ேராடு

(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு

18, இடலாக்குடி ,
18, புத்தன்குடியிருப்பு ,
18, பரசுராமன் ெபருந்ெதரு ,
18, ைவயாலிவிைளத் ெதரு

மத்திய
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 38, ேமலப்புதுத் ெதரு
புதுக்கட்டிடம். 629002 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 18, ெதற்கு புதுத்ெதரு

முக்கிய கட்டிடம்,
மத்திய பாகம்
629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 17, பட்டாrயர் புதுத் ெதரு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 17, பட்டாrயர் ெநடுந் ெதரு ,
3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 17, பரதர் ெதரு ,
4.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 17, இராஜபாைத ,
5.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 17, கைடத் ெதரு
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240

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
இளங்கைட, ெதற்கு
ேகப்ேராடு,
இடலாக்குடி

முக்கிய கட்டிடம்,
மத்திய பாகம்
629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 16, பட்டாrயர் ேகாயில்
ெதரு , 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 16, பட்டாrயர்
வடக்குத் ெதரு , 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 17, பள்ளித்
ெதரு , 4.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 17, இளங்கைட
சாம்பவர் ெதரு , 5.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 17, ரசாக்
ெதரு

241

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
இளங்கைட, வடக்கு
இடலாக்குடி

முக்கிய கட்டிடம்
வடக்கு பாகம்
629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 16, அrப்புத் ெதரு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 17, பறக்ைக ேராடு

242

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
இளங்கைட, வடக்கு
இடலாக்குடி

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 16, பட்டாrயர் ேகாவில்
ெதரு , 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 16, ேகப் ேராடு ,
முக்கிய கட்டிடம்,
3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 16, தாமைரகுளம் ெதரு ,
மத்தியபாகம் 629002
4.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 16, ைதக்காப்பள்ளித் ெதரு ,
5.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 17, ேவம்படித் ெதரு

243

230

244

230

245

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
இளங்கைட, வடக்கு
இடலாக்குடி
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
பறக்ைக ேராடு
ஜங்சன்
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
பறக்ைக ேராடு
ஜங்சன்
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
பறக்ைக ேராடு
ஜங்சன்
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
பறக்ைக ேராடு
ஜங்சன்
புனித ேமr
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ேமல மறவன்
குடியிருப்பு

(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு

16, லாலா புதுத் ெதரு ,
16, ேவம்படித் ெதரு ,
16, லாலாசாவடித் ெதரு ,
16, ஆசாrமார் ெதரு ,
17, பட்டாrயர் ெநடுந்ெதரு ,
17, ரசாக் ெதரு ,
16, ராஜபாைத ெதரு

முக்கிய கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம்
629002

1.நாகர்ேகாவில்
2.நாகர்ேகாவில்
3.நாகர்ேகாவில்
4.நாகர்ேகாவில்
5.நாகர்ேகாவில்
6.நாகர்ேகாவில்
7.நாகர்ேகாவில்

முக்கிய கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம்
629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 36, ஈத்தாெமாழி ேராடு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 37, இசங்கன்விைள

முக்கிய கட்டிடம்
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 37, வடலிவிைள
மத்தியபாகம் 629002
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு
(ந) வார்டு

37, ேகப்ேராடு ,
37, வடலிவிைள ,
36, ஈத்தாெமாழிேராடு ,
37, கைடச்ேசr

முக்கிய கட்டிடம்
வடக்கு பாகம்
629002

1.நாகர்ேகாவில்
2.நாகர்ேகாவில்
3.நாகர்ேகாவில்
4.நாகர்ேகாவில்

ெதற்கு கட்டிடம்
629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 37, பறக்ைக ேராடு

புதுக்கட்டிடம்,
கிழக்கு பாகம்
629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 40, ஈத்தாெமாழி ேராடு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 40, வட்டக்கைர

230

246

230

247

230

248

230

249

புதுக்கட்டிடம்,
புனித ேமr
மத்திய பாகம்
ெதாடக்கப்பள்ளி,
மறவன் குடியிருப்பு 629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 40, பட்டசாலியன்விைள

230

250

புனித ேமr
புதுக்கட்டிடம்,
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ேமற்கு பாகம்
மறவன் குடியிருப்பு

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 39, ேமல மறவன்குடியிருப்பு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 39, மறவன்குடியிருப்பு

230

251

புதுக் கட்டிடம்,
புனித ேமr
ேமற்கு பாகம்
ெதாடக்கப்பள்ளி,
மறவன் குடியிருப்பு 629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 39, ேமல மறவன்குடியிருப்பு

230

252

230

253

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
கீ ழமறவன்
குடியிருப்பு
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
கீ ழமறவன்
குடியிருப்பு

வடக்கு கட்டிடம்
629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 39, கைலசிறக்கும்குடியிருப்பு

வடக்கு கட்டிடம்
629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 39, கைலசிறக்கும்குடியிருப்பு
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230

262

230

263

230

264

230

230

230

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
கீ ழமறவன்
குடியிருப்பு
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
கீ ழமறவன்
குடியிருப்பு
அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
வளாகம்,
இருளப்பபுரம்
அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
வளாகம்,
இருளப்பபுரம்
அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
வளாகம்,
இருளப்பபுரம்
அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
இருளப்பபுரம்
அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
இருளப்பபுரம்
அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
இருளப்பபுரம்
அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
இருளப்பபுரம்
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
சரக்கல்விைள
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
சரக்கல்விைள
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முக்கிய கட்டிடம்
வடக்கு பாகம்
629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 38, பீச் ேராடு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 38, பீச் ேராடு
ஹவுஸிங்ேபார்டு 3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 39,
வல்லன்குமாரவிைள

முக்கிய கட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம்
629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 39, கீ ழ மறவன்குடியிருப்பு

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்
கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 38, இருளப்பபுரம் ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 19, லாலாவிைள

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்
கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 19, பறக்ைக ேராடு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 19, ெவள்ளாடிச்சிவிைள ,
3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 19, நயினார்புதூர்

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 38, வட்டவிைள
கட்டிடம், நடுப்பாகம்
ேமற்கு கட்டிடம்,
வடக்கு பாகம்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 38, வட்டவிைள

முக்கிய கட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம்
629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 19, வட்டவிைள

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 19, கன்னன்குளம் ,
முக்கிய கட்டிடம்,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 38, புதுக்காலனி ,
கிழக்குபாகம் 629002
3.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 38, பீச் ேராடு
கிழக்கு கட்டிடம்,
மத்திய பாகம்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 38, இருளப்பபுரம்

ேமற்கு பாகம்
629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 19, சரக்கல்விைள

கிழக்கு பாகம்
629002

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 19, சரக்கல்விைள

265

புனித மிக்ேகல்
முக்கிய கட்டிடம்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
மத்திய பகுதி
ேவதக்காரன்குடியிரு
629002
ப்பு

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 38, பீச் ேராடு ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 19, ேவதக்காரன்குடியிருப்பு

266

புனித மிக்ேகல்
முக்கிய கட்டிடம்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
மத்திய பகுதி
ேவதக்காரன்குடியிரு
629002
ப்பு

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 19, கீ ழச்சரக்கல்விைள

267

புனித மிக்ேகல்
முக்கியகட்டிடம்,
உயர்நிைலப்பள்ளி,
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 19, ேவதக்காரன்குடியிருப்பு
ேவதக்காரன்குடியிரு கிழக்கு பகுதி 629002
ப்பு
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230
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230

uig<Gs<siuc!njluqml<

270

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
வல்லன்குமாரன்வி
ைள
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
வல்லன்குமாரன்வி
ைள

வடக்கு கட்டிடம்,
ேமற்கு பாகம் ‐
629601

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 20, கீ ழகுஞ்சன்விைள ,
2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 20, என்.ஜி.ஒ. காலனி

வடக்கு புதிய
கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம்

1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 20, கீ ழவண்ணான்விைள.

1.ேதேரகால்புதூர் (வ.கி), ேதேரகால் புதூர் (ஊ) வார்டு 4
பிளாக் 4, புரவச்ேசr , 2.ேதேரகால் புதூர் (வ.கி),
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, ெதற்கு கட்டிடம்,
ேகாைதகிராமம்
கிழக்குபகுதி 629901 ேதேரகால் புதூர் (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 1, ேதேரக்கால்
புதூர்
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271

ெதற்கு கட்டிடம்,
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
மத்தியபாகம்
ேகாைதகிராமம்
629901

230

272

ெதற்கு கட்டிடம்
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
ேமற்கு பாகம்
ேகாைதகிராமம்
629901

230

273

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
வடக்கு கட்டிடம்
ேகாைதகிராமம்

230

274

கைலமகள்
படிப்பகம்,
கrயமாணிக்கபுரம்

275

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
வடக்கு கட்டிடம்
ஏழகரம் கிழக்கு ரத ேமற்கு பாகம்
வதி
ீ
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ஓட்டு கட்டிடம் ‐
629002

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H
1. ேதேரகால் புதூர் (வ.கி), ேதேரகால் புதூர் (ஊ) வார்டு1,
பிளாக் 1,ேகாைத கிராமம்
1.ேதேரகால் புதூர் (வ.கி), ேதேரகால் புதூர் (ஊ) வார்டு 4,
பிளாக் 4, சைடயார்குளம் , 2.ேதேரகால் புதூர் (வ.கி),
ேதேரகால் புதூர் (ஊ) வார்டு 3,4, பிளாக் 3,4, ேதேரகால்
புதூர் கீ ழதத்தியார்குளம்
1.ேதேரகால் புதூர் (வ.கி), ேதேரகால் புதூர் (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 5, சைடயார்குளம் , 2.ேதேரகால் புதூர் (வ.கி),
ேதேரகால் புதூர் (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 2,
ேமலதத்தியார்குளம், கீ ழதத்தியார்குளம்
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 12, சைபயார்குளம்காலனி,
சாஸ்திrநகர் , 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 12,
சபrஅைண, ஊட்டுவாழ்மடம், பறக்கன்கால்புதூர்
1.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 12, கருப்புக்ேகாட்ைட,
பறக்கன்கால், சக்திநகர் , 2.நாகர்ேகாவில் (ந) வார்டு 12,
கருப்புக்ேகாட்ைட, பறக்கன்கால், சக்திநகர்
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அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
காட்டாத்துைற
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புதிய கட்டிடம்
கிளக்கு பாகம்
இரண்டாம் அைற

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி .), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப )
வார்டு 1, 2 பிளாக் 1, இரவிபுதூர் கைட ,
2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி. ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப )
வார்டு 2, 3, பிளாக் 1, 2, புலிப்பனம் , 3.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (
வ.கி .), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப ) வார்டு 2, பிளாக் 2,
காட்டுவிைள , 4.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி. ),
வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப ) வார்டு 3, பிளாக் 2,
சாமியார்மடம்

231

2

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
காட்டாத்துைற

புதிய கட்டிடம்
கிளக்கு பாகம் நடு
பாகம்

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி .), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப )
வார்டு 1,2, பிளாக் 1, 2,3 இரவிபுதூர்கைட ,
2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி .), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப )
வாடு 2 பிளாக் 1, 2, 3, புலிப்பனம் , 3.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (
வ.கி .), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப ) வார்டு 2, 3, பிளாக் 2,
காட்டுவிைள , 4.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ),
வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப ) வார்டு 3, பிளாக் 2,
சாமியார்மடம்

231

3

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
காட்டாத்துைற

புதுக்கட்டிடம் கிழக்கு
பகுதி முதல் அைற
629175

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப )
பிளாக் 7, கட்டாத்துைற

231

4

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
காட்டாத்துைற

புதுக்கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம் 629158

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப )
பிளாக் 8, கவியல்லூர், நாரகன்விைள ,
2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப )
பிளாக் 6, சாமியார்மடம்

231

5

இன்ெபன்ட் ஜீசஸ்
உயர்நிைலப்பள்ளி
முளகுமூடு

வடக்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம்
தைரதளம் 629167

1.முளகுமூடு ( வ.கி ), முளகுமூடு ( ேப ) வார்டு 1, பிளாக் 5,
முளகுமூடு வடக்கு , 2. முளகுமூடு (வ.கி ) முளகுமூடு (
ேப ) வார்டு 2, பிளாக் 6, முளகுமூடு ெதற்கு

231

6

இன்ெபன்ட் ஜீசஸ்
உயர்நிைலப்பள்ளி
முளகுமூடு

வடக்கு கட்டிடம்
நடுப்பகுதி தைரதளம்
629167

1.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ) முளகுமூடு ( ேப ) வார்டு 2,
பிளாக் 6, தச்சக்ேகாடு , 2.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி )
முளகுமூடு ( ேப ) வார்டு 2, பிளாக் 8, ஆலுவிைள

231

7

இன்ெபன்ட் ஜீசஸ்
உயர்நிைலப்பள்ளி
முளகுமூடு

வடேமற்கு கட்டிடம்
நடுப்பாகம்
தைரதளம் 629167

1.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ) முளகுமூடு ( ேப ) பிளாக் 7,
முளகுமூடு கிழக்கு , 2.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி )
முளகுமூடு ( ேப ) பிளாக் 9, முளகுமூடு ெதற்கு

231

8

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
ேகாடியூர்

கிழக்கு மட்டுப்பா
கட்டிடம் ெதற்கு
பாகம் 629167

231

9

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
ேகாடியூர்

கிழக்கு மட்டுப்பா
கட்டிடம் வடக்கு
பாகம் 629167

231

10

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
ேகாடியூர்

231

11

ஊராட்சி ஓன்றிய
அலுவலகம்
ேகாழிப்ேபார்விைள

கிழக்கு ேமற்கு
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்
கட்டிடம் 629167
மட்டுப்பா கட்டிடம்,
எக்ஸ்ெடன்சன்
ஆபிசர் அைற
ெதற்குபகுதி 629167

231

12

ஊராட்சி ஓன்றிய
அலுவலகம்
ேகாழிப்ேபார்விைள

முக்கிய கட்டிடம்
மன்ற கூட்ட அைற
கிழக்கு பகுதி 629167

231

13

ஊராட்சி ஓன்றிய
அலுவலகம்
ேகாழிப்ேபார்விைள

கான்கிrட் கட்டிடம்
1.முளகுமூடு ( வ.கி ) , முளகுமூடு ( ேப ) வார்டு 5 , பிளாக்
ெதற்கு பார்ைவ 629167 26 , முகமத்தூர்

231

14

ஊராட்சி ஓன்றிய
அலுவலகம்
ேகாழிப்ேபார்விைள

முக்கிய கட்டிடம்
மன்ற கூட்ட அைற
கிழக்கு பகுதி 629167

1.முளகுமூடு ( வ.கி ) , முளகுமூடு ( ேப ) வார்டு 6 , பிளாக்
30 , புங்கைர , 2.முளகுமூடு ( வ.கி ) , முளகுமூடு ( ேப )
வார்டு 4 , பிளாக் 31 மல்லன்விைள

231

15

அரசு நடுநிைலப்
பள்ளி கூட்டமாவு

வடக்கு ஒட்டு
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம் 629167

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) முளகுமூடு (ேப ) வார்டு 17,
பிளாக் 4, அருணங்கால் , 2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி )
முளகுமூடு (ேப ) வார்டு 16, பிளாக் 10, முளகுமூடு ,
கல்லுவிைள, படுவன்குழி

16

அரசு நடுநிைலப்
பள்ளி கூட்டமாவு

வடக்கு
ஒட்டுக்கட்டிடம்
வடக்கு பாகம் 69167

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ) முளகுமூடு (ேப ) வார்டு
16, பிளாக் 3, முருங்கைரவிைள, வாத்தியார்குளம் ,
2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) முளகுமூடு (ேப ) வார்டு 12,
பிளாக் 20, வயக்கைர

231

1.முளகுமூடு (வ.கி ) , முளகுமூடு ( ேப ) பிளாக் 23 ,
ேகாடியூர் வடக்கு , 2.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ) ,
முளகுமூடு ( ேப )சி.ஊ) பிளாக் 24 , ேகாடியூர் ெதற்கு ,
3.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ) , முளகுமூடு ( ேப ) பிளாக் 28 ,
ேகாடியூர் ேமற்கு
1.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ) , முளகுமூடு ( ேப ) பிளாக் 23 ,
ேகாடியூர் கிழக்கு , 2.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ) ,
முளகுமூடு ( ேப ) பிளாக் 24 , ேகாடியூர் ேமற்கு ,
3.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ) , முளகுமூடு ( ேப ) பிளாக் 29 ,
ேகாடியூர் ெதற்கு
1.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ) , முளகுமூடு ( ேப ) பிளாக் 28 ,
ேகாடியூர் வடக்கு
1.முளகுமூடு ( வ.கி ) , முளகுமூடு ( ேப ) வார்டு 6 , பிளாக்
27 , ேகாழிப்ேபார்விைள
1.முளகுமூடு ( வ.கி ) , முளகுமூடு ( ேப ) வார்டு 4 , பிளாக்
25 , ேகாழிப்ேபார்விைள
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அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
கூட்டமாவு

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
கூட்டமாவு

uig<Gs<siuc!gm<cml<!!
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ஒட்டுக்கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம் 629167

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ) முளகுமூடு (ேப ) வார்டு 16,
பிளாக் 13, கூட்டமாவு கிழக்கு , 2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (
வ.கி ) முளகுமூடு (ேப ) வார்டு 11, பிளாக் 14, குழிக்ேகாடு ,
3.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ) முளகுமூடு (ேப ) வார்டு
11, பிளாக் 14 கூட்டமாவு ேமற்கு

ஒட்டுக் கட்டிடம்
வடக்குபாகம் 629167

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ) முளகுமூடு (ேப ) வார்டு
18, பிளாக் 15, சடயங்கால் , 2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி )
முளகுமூடு (ேப ) வார்டு 18, பிளாக் 15, குழிக்ேகாடு
கிழக்கு , 3.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ) முளகுமூடு (ேப )
வார்டு 11, பிளாக் 17, குழிக்ேகாடு ேமற்கு ,
4.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) முளகுமூடு (ேப ) வார்டு 15,
பிளாக் 18, கூட்டமாவு

231
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ஆர்.சி. நடுநிைலப்
பள்ளி ெவள்ளிேகாடு

முக்கிய ேமற்கு
மட்டுபா கட்டிடம்
வடக்கு பாகம் 629167
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ஆர்.சி. நடுநிைலப்
பள்ளி ெவள்ளிேகாடு

முக்கிய ேமற்கு
மட்டுபா கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம் 629167
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அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
பிலாவிைள

231

231

231
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23

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
பிலாவிைள

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
பிலாவிைள

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) முளகுமூடு (ேப ) பிளாக் 1,
ராக்கிவிைள, சரல்விைள, மணத்ேதாட்டம்,
ஆனபட்டுவிைள , 2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி )
முளகுமூடு (ேப ) பிளாக் 12, புதுவிைள, ேமலவிைள,
திருெவட்டிவிைள, ெபாற்றவிைள , 3.வாள்வச்சேகாஷ்டம்
( வ.கி ) முளகுமூடு (ேப ) முளகுமூடு (சி.ஊ) பிளாக் 2,
ஆனபட்டுவிைள, அவrவிைள, முைலயதைறவிைள,
வடக்க
1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ) முளகுமூடு (ேப )
முளகுமூடு (சி.ஊ) பிளாக் 2, ஆனபட்டுவிைள,
அவrவிைள, முைலயதைறவிைள, வடக்க

மட்டுப்பா கட்டிடம்
வடக்கு பாகம்

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி.) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) பிளாக் 3,
வார்டு1 காட்டாத்துைற , 2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி.)
மருதூர்குறிச்சி (ஊ) பிளாக் 3, வார்டு 1, ெவள்ளிக்ேகாடு ,
3.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி.) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) பிளாக் 4,
வார்டு 1, வாணியன்விைள

மட்டுப்பா கட்டிடம்
நடுபாகம் 629158

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி.) மருதூர்குறிச்சி
(ஊ)மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 1, ,2, தாமரவிைள
, 2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி.) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு
3, பிளாக் 1, கிராவிைள , 3.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி.)
மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 1,
தும்பைபயன்ேதாட்டம் , 4.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி.)
மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 1, வாகவிைள ,
5.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி.) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 2, ெநல்லிக்காவிைள , 6.வாள்வச்சேகாஷ்டம்
(வ.கி.) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 2,
கல்ெவட்டான்குழி , 7.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி.)
மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 2, பருத்திவிைள ,
8.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி.) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 2, புைலயன்விைள , 9.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி )
மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 2, 5, திருத்திவிைள

மட்டுப்பா கட்டிடம்
நடுபாகம் அைற 2
629158

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு
1, பிளாக் 5, சரல்விைள , 2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி )
மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 3, திப்பிலி ,
3.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு
3, பிளாக் 5, மண்ணுகுறும்பு , 4.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி )
மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 5, சரல்விைள ,
5.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு
3, பிளாக் 5, பூவன்விைள , 6.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி )
மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 2, கல்ெவட்டான்குழி ,
7.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு
3, பிளாக் 5, அரங்குவிைள
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1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு
3, பிளாக் 1, பிலாவிைள , 2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி )
மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 1, வாகவிைள ,
3.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு
1, பிளாக் 2, கல்ெவட்டான்குழி , 4.வாள்வச்சேகாஷ்டம்
(வ.கி ) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 2,
சாத்திவிைள , 5.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி )
மருதூர்குறிச்சி (ஊ)மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 5,
ெநடும்ேபாக்குவிைள , 6.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி )
மருதூர்குறிச்சி (ஊ)மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 5,
சரல்விைள , 7.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி )
மருதூர்குறிச்சி (ஊ)மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 5,
பூவன்விைள , 8.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி )
மருதூர்குறிச்சி (ஊ)மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 5,
அரங்குவிைள
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அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
பிலாவிைள

231

25

அங்கன்வாடி ைமயம் முக்கிய கட்டிடம்
திட்டிேமல்ேகாணம்
வடக்குபாகம் 629158

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வகி)வாள்வச்சேகாஷ்டம் (ேப)
வார்டு 4 பிளாக் 5 கவியல்லூர் சரல்

231
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அங்கன்வாடி ைமயம் காங்கிrட் கட்டிடம்
ேமற்கு பாகம் 629158
திட்டிேமல்ேகாணம்

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வகி)வாள்வச்சேகாஷ்டம் (ேப)
வார்டு 18 பிளாக் 4 மஞ்சாடி

231
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அங்கன்வாடி ைமயம்
முக்கிய கட்டிடம்
திட்டிேமல்ேகாணம்
ெதற்கு பாகம் 629169

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப )
வார்டு 17, பிளாக் 10, வருக்கவிைள

அங்கன்வாடி ைமயம் மட்டுப்பா கட்டிடம்
திட்டிேமல்ேகாணம்
கிழக்கு பாகம் 629169

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப )
வார்டு 6, 7, 17, பிளாக் 9, நீர்விளாகம் ,
2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப )
வார்டு 6, 7, 17 பிளாக் 13,
திட்டுேமல்ேகாணம்,பைழயகைட , 3.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (
வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப ) வார்டு 6,7,17, பிளாக் 14,
பிலாவிைள, மருதூர்குறிச்சி , 4.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (
வ.கி ), வாள்வச்சேகாஷ்டம் ( ேப ) வார்டு 6, 7, 17, பிளாக் 16,
ெசக்கிட்டாவிைள

ஆர்.சி.
ெதாடக்கப்பள்ளி
பள்ளியாடி

முக்கிய கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம்

1.மருதூர்குறிச்சி(வ.கி ) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப )
பிளாக் 11, பள்ளியாடி, வாகவிைள, துண்டத்துவிைள ,
2.மருதூர்குறிச்சி(வ.கி ) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப )
பிளாக் 17, பள்ளியாடி, குழிவிைள, எrயன்விைள ,
3.மருதூர்குறிச்சி(வ.கி ) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப )
பிளாக் 18, பள்ளியாடி, ெநசவாளர்ெதரு ,
4.மருதூர்குறிச்சி(வ.கி ) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப )
பிளாக் 19, பள்ளியாடி, ெபருஞ்சாந்திவிைள

231

231
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மட்டுப்பா கட்டிடம்
ேமற்கு பாகம் 629158
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ஆர்.சி
ெதாடக்கப்பள்ளி
பள்ளியாடி

முக்கிய கட்டிடம்
ேமற்குபாகம் 629169

1.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப
)வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 18, பள்ளியாடி ,
2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப
)வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 19, பள்ளியாடி
ேகாணம் , 3.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி )
வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப )வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (சி.ஊ)
பிளாக் 17, திட்டுேமல்ேகாணம் கிழக்கு ,
4.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப
)வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 12,
திட்டுேமல்ேகாணம் ேமற்கு , 5.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி
) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப )வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (சி.ஊ)
பிளாக் 11, ெகாக்கவிைள , 6.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி )
வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப )வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (சி.ஊ)
பிளாக் 20, பள்ளியாடி பூந்ேதாப்பு
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எல் எம் எஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
கிறிஸ்துேகாவில்
பள்ளியாடி

மட்டுப்பா கட்டிடம்,
அறிவியல் கட்டிடம்
629169

1.மருதூர்குறிச்சி(வ.கி ) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப )
பிளாக் 28, ெவள்ளச்சிவிைள , 2.மருதூர்குறிச்சி(வ.கி )
வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப ) கீ ழ்க்ேகாணம்

231

32

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி
கிறிஸ்துேகாவில்

மட்டுப்பா
கட்டிடம்ேமற்கு
பாகம் 629169

1.மருதூர்குறிச்சி(வ.கி ) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப )
வார்டு 11, பிளாக் 25, முருங்கவிைள ,
2.மருதூர்குறிச்சி(வ.கி ) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப )
பிளாக் 21, பள்ளியாடி

231

33

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி
கிறிஸ்துேகாவில்

மட்டுப்பா
கட்டிடம்

1.மருதூர்குறிச்சி(வ.கி ) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப )
வார்டு 8, பிளாக் 27, ஆலத்துைற , 2.மருதூர்குறிச்சி(வ.கி )
வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப ) வார்டு 8, பிளாக் 27, கrக்கி
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231

கிழக்கு
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சார்பதிவாளர்
அலுவலகம்
பள்ளியாடி

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
பள்ளியாடி
,ேசrக்கைட

uig<Gs<siuc!gm<cml<!!
njluqmh<hGkq

கிழக்கு ஓட்டுக்
கட்டிடம் நடுப் பாகம்
629169

1.மருதூர்குறிச்சி(வ.கி ) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப )
பிளாக் 15, ஆலத்துைற வடக்கு , 2.மருதூர்குறிச்சி(வ.கி )
வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப ) பிளாக் 22,
ெபரும்பிலாந்ேதாட்டம் கிழக்கு , 3.மருதூர்குறிச்சி(வ.கி )
வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப ) பிளாக் 23,
ெபரும்பிலாந்ேதாட்டம் ேமற்கு , 4.மருதூர்குறிச்சி(வ.கி )
வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப ) பிளாக் 24, பள்ளியாடி
சந்திப்பு , 5.மருதூர்குறிச்சி(வ.கி ) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம்
(ேப ) பிளாக் 26, ெசக்கிட்டவிைள ேமற்கு ,
6.மருதூர்குறிச்சி(வ.கி ) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப )
பிளாக் 21, ஆலத்துைற ெதற்கு பிளாக் 17, ,
ெசக்கிட்டான்விைள கிழக்கு

மட்டுபாக்கட்டிடம்
கிழக்குபாகம் 629158

1.மருதூர்குறிச்சி(வ.கி ) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப )
வார்டு 3, பிளாக் 5, புல்லாணிவிைள ,
2.மருதூர்குறிச்சி(வ.கி ) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப )
வார்டு 2, பிளாக் 6, கைடவிைள , 3.மருதூர்குறிச்சி (வ.கி.)
மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 6, திட்ைடகாலனி ,
4.மருதூர்குறிச்சி (வ.கி.) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 6, மருதூர்குறிச்சி காலனி , 5.மருதூர்குறிச்சி
(வ.கி.) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 6, ேசrக்கைட ,
6.மருதூர்குறிச்சி (வ.கி.) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 6, மடத்துவிைள , 7.மருதூர்குறிச்சி (வ.கி.)
மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 6, தட்டான்விைள ,
8.மருதூர்குறிச்சி (வ.கி.) மருதூர்குறிச்சி (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 6, முrயன்விைள

மட்டுபாக்கட்டிடம்
ேமற்குபாகம் 629158

1.மருதூர்குறிச்சி(வ.கி ) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப )
வார்டு 2, பிளாக் 7. ைகலாசவிைள , 2.மருதூர்குறிச்சி(வ.கி
) வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப ) வார்டு 2, பிளாக் 7,
ேமலான்விைள , 3.மருதூர்குறிச்சி(வ.கி )
வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப ) வார்டு 2, பிளாக் 7,
கன்னான்விைள , 4.மருதூர்குறிச்சி(வ.கி )
வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப ) வார்டு 2, பிளாக் 7,
வலியகுழிேதாட்டம் , 5.மருதூர்குறிச்சி(வ.கி )
வாழ்வச்சக்ேகாஷ்டம் (ேப ) வார்டு 2, பிளாக் 7,
ேசாமன்விைள
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அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
பள்ளியாடி
,ேசrக்கைட
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அரசு
கிழேமற்கு
உயர்நிைலப்பள்ளி,வா
கான்கிrட் கட்டிடம்
த்தியார்ேகாணம்,
கிழக்கு பாகம்
பாறக்கைட
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அரசு
கிழேமற்கு
உயர்நிைலப்பள்ளி,வா
கான்கிrட் கட்டிடம்
த்தியார்ேகாணம்,
ேமற்கு பாகம்
பாறக்கைட
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புனித காதrன்
ெதாடக்கப்பள்ளி
கூவரவிைள,கப்பிய
ைற
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
கஞ்சிக்குழி
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
கஞ்சிக்குழி
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
கஞ்சிக்குழி
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
சிந்தன்விைள
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
சிந்தன்விைள
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
ெசல்லங்ேகாணம்
எம்.எஸ்.சி
ெதாடக்கப்பள்ளி
ெசல்லங்ேகாணம்
எம்.எஸ்.சி
ெதாடக்கப்பள்ளி
ெசல்லங்ேகாணம்
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1.கப்பியைற (வ.கி ) முளகுமூடு ( ேப
வயக்கைர

) பிளாக் 11,

1.கப்பியைற (வ.கி ) முளகுமூடு ( ேப ) பிளாக் 21,
வண்டவிைள, ெபரம்பி , 2.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி )
முளகுமூடு (ேப ) பிளாக் 19, ெபரம்பி, இத்திச்சவயல்கைர ,
3.வாள்வச்சேகாஷ்டம் (வ.கி ) முளகுமூடு (ேப ) பிளாக் 22,
வண்டவிைள

முக்கிய கட்டிடம்
ெதற்கு பகுதி 6291756

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 13,
கூவரவிைள , 2.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப )
பிளாக் 15 , ெபான்னரவிைள

மட்டுப்பா கட்டிடம்
ேமற்குபாகம்

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 7 ,
கஞ்சிக்குழி , 2.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப )
பிளாக் 4, ஓலவிைள

மட்டுப்பா கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம்

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 1 ,
கஞ்சிக்குழி

மட்டுப்பா கட்டிடம்
கிழக்கு நடுப் பகுதி

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 2 ,
கஞ்சிக்குழி ( கிழக்கு ), ெகால்லக்குடிவிைள, , 2.கப்பியைற
( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 3 , வடக்கு வயக்கைர

முக்கிய
ஓட்டுக்கட்டிடம்
வடக்குப்பகுதி
முக்கிய ஓட்டு
கட்டிடம்
ெதற்குப்பகுதி 629169

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 5 ,
ெகால்லன்விைள
1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 6 ,
சிந்தன்விைள , பிலாெவட்டிவிைள

முக்கிய கட்டிடம்
மத்திய பாகம் 629156

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 20 ,
மாங்ேகாடு , 2.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப )
பிளாக் 10 , வட்டவிைள

கிழக்கு நடுக்கட்டிடம்
ெதற்கு பகுதி

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 21,
ெசல்லன்ேகாணம்

கிழக்கு நடுக்கட்டிடம்
வடக்கு பகுதி

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 8 ,
ஓலவிைள
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புனித ேஜாசப்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெசல்லங்ேகாணம்
புனித ேஜாசப்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெசல்லங்ேகாணம்
ெசய்ன்று ேஜாசப்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெசல்லங்ேகாணம்
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
பாத்திரமங்கலம்
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
பாத்திரமங்கலம்
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
பாத்திரமங்கலம்

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ஆனக்குழி
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நடு கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம் 629156

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 22 , கருக்கு
பைன

நடு ஓட்டுக்கட்டிடம்
அைற எண் 3 629156

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 9 ,
ெசல்லங்ேகாணம்

நடு கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம் 629156

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 23 ,
புதுகாடுெவட்டி

வடக்கு கட்டிடம்
வடக்கு பாகம் 629156

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 11,
வட்டவிைள, ெபான்னறவிைள , 2.கப்பியைற ( வ.கி ) ,
கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 12 , பாத்திரமங்கலம்

முக்கிய கட்டிடம்
மத்திய பாகம் 629156

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 16 ,
பனங்குழி

முக்கிய கட்டிடம்
மத்திய பாகம் 629156

1.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப ) பிளாக் 18,
வட்டவிைள , 2.கப்பியைற ( வ.கி ) , கப்பியைற (ேப )
பிளாக் 14 , பாத்திரமங்கலம்

கிழக்கு கட்டிடம்,
நடுப்பாகம்.629159

1.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 9,
மாதாநகர் , 2.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப )
பிளாக் 9, அடப்பூர் , 3.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் (
ேப ) பிளாக் 9, நீருவகுழி , 4.ைசமன்காலனி ( வ.கி ),
rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 9, மாடன்விைள ,
5.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 9,
பிடாைக , 6.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப )
பிளாக் 9, ஏழுவிைளபற்று

55

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ஆனக்குழி

மட்டுப்பா கட்டிடம்
ெதற்குபாகம்

1.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 10,
பன்ன ீர் முற்றம் , 2.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் (
ேப ) பிளாக் 10, குடியிருப்புவிைள , 3.ைசமன்காலனி (
வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 10,
கண்டுெகாண்டான்மாணிக்கத்துவிைள , 4.ைசமன்காலனி (
வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 10, குப்பியந்தைற ,
5.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 10,
குன்னன்விைள , 6.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் (
ேப ) பிளாக் 10, பாலபள்ளம் ெநசவாளர்ெதரு
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பிராவிடன்ஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
,rத்தாபுரம்

ெதற்குக் கட்டிடம்,
கிழக்குப் பாகம்.629159

1.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு 5, பிளாக் 8,
ஒற்றபன விைள , 2.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப )
வார்டு 5, பிளாக் 8, கடம்பறவிைள , 3.rத்தாபுரம்( வ.கி ),
rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு 5, பிளாக் 8, ெசந்தைர வடக்கு
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பிராவிடன்ஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
,rத்தாபுரம்

ெதற்குக் கட்டிடம்,
கிழக்கு பாகம்.629159
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பிராவிடன்ஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
rத்தாபுரம்

முக்கியக் கட்டிடம்,
ேமற்குப் பாகம்.629159

231

231

231

1.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 7, ஒற்றபன
விைள , 2.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 8,
rத்தாபுரம்
1.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 13, வார்டு 14,
ஒற்றப்பனவிைள , 2.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப )
பிளாக் 13, வார்டு14, பத்தைற , 3.rத்தாபுரம்( வ.கி ),
rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 13, வார்டு 14, தட்டாரவிைள ,
4.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 13, வார்டு 14,
ஈத்தம்பாடு
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பிராவிடன்ஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
rத்தாபுரம்

முக்கியக் கட்டிடம்,
கிழக்குப் பாகம்.629159

1.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு15, பிளாக் 14,
ெவள்ளியாகுளம்கைர , 2.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் (
ேப ) வார்டு 15, பிளாக் 14, கூட்டமாவு , 3.rத்தாபுரம்( வ.கி ),
rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு 15, பிளாக் 14, வழுதலம்பள்ளம் ,
4.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு15, பிளாக் 14,
கிபிேயான்நகர் , 5.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப )
வார்டு15, பிளாக் 14, சர்ணங்காடு , 6.rத்தாபுரம்( வ.கி ),
rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு 15, பிளாக் 14, ெநல்லிவிைள ,
7.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு 15, பிளாக் 14,
பைறயன்ேகாட்ைட , 8.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப )
வார்டு 15, பிளாக் 14, கல்லைற , 9.rத்தாபுரம்( வ.கி ),
rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு 15, பிளாக் 14, பத்தைற காலனி ,
10.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு 15, பிளாக் 14,
ெசந்தைற , 11.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு
15, பிளாக் 14, பிலாங்கைர
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பிராவிடன்ஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
rத்தாபுரம்

ெதற்கு மட்டுப்பா
கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம் 629251

1.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு 1, பிளாக் 1,
ைசமன்காலனி , 2.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப )
வார்டு 1, பிளாக் 1, பாறக்கைட , 3.rத்தாபுரம்( வ.கி ),
rத்தாபுரம் ( ேப ) வார்டு 1, பிளாக் 1, பனவிைள
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ெதற்கு மட்டுப்பா
கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம் 629251

1.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 6 வார்டு 3
ேமல rத்தாபுரம் , 2.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப )
பிளாக் 6 வார்டு 3, rத்தாபுரம் (ேப) , 3.rத்தாபுரம்( வ.கி ),
rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 6 வார்டு 3 இரும்பிலி ெபாட்டல் ,
4.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 6 வார்டு 3
இரும்பிலிகைர

பிராவிடன்ஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
rத்தாபுரம்

வடக்கு மட்டுப்பா
கட்டிடத்தின் நடுப்
பாகம்.629159

1.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 2 வார்டு 2
பண்டாரவிைள , 2.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப )
பிளாக் 2 வார்டு 2 ேகாவில்விைள , 3.rத்தாபுரம்( வ.கி ),
rத்தாபுரம் ( ேப ) Block 2, Ward 2, Ganesapuram , 4.rத்தாபுரம்(
வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) Block 2, Ward 2, Erumbeli , 5.rத்தாபுரம்(
வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) Block 2, Ward 2, Ravilai

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
சரவிைள
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,சரல்
விைள
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,சரல்
விைள

கிழக்கு மட்டுப்பா
கட்டிடம்
கிழக்குபாகம்.629159
கிழக்குக் ஓட்டு
கட்டிடம்,
ேமற்குபாகம்.629159
கிழக்குக் ஓட்டு
கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம்.629159

பிராவிடன்ஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
rத்தாபுரம்
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புனித இக்ேனஷியஸ்
ெதற்கு கட்டிடம்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
கிழக்குபாகம் 629251
குறும்பைன

1.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), ைசமன்காலனி ( ேப ) பிளாக் 1,
குறும்பைன ேமற்கு , 2.ைசமன்காலனி ( வ.கி ),
ைசமன்காலனி ( ேப ) பிளாக் 11, குறும்பைன வடக்கு
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புனித இக்ேனஷியஸ் முக்கிய கட்டிடம்,
ேமல்நிைலப்பள்ளி
நடுகிழக்குப்பாகம்
குறும்பைன
629251

1.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 12,
குறும்பைன ெதற்கு
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புனித இக்ேனஷியஸ்
ெதற்கு கட்டிடம்,
ெதாடக்கப்பள்ளி
நடுப்பாகம்
629251
குறும்பைன

1.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 1,
குறும்பைன ேமற்கு , 2.ைசமன்காலனி (வ.கி ) ,
ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 11, குறும்பைன வடக்கு
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புனித இக்ேனஷியஸ்
கிழக்கு கட்டிடம்
ெதாடக்கப்பள்ளி
ெதற்குபாகம்
629251
குறும்பைன

1.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக்12,
குறும்பைன ெதற்கு , 2.ைசமன்காலனி (வ.கி ) ,
ைசமன்காலனி (சி.ஊ) தற்காலிக சுனாமி முகாம்
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புனித ேஜம்ஸ்
நடுநிைலப்பள்ளி
வாணியக்குடி

முக்கிய கட்டிடம்,
ேமற்குப் பாகம்
629251

1.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 2,
வாணியக்குடிகிழக்கு , 2.ைசமன்காலனி (வ.கி ) ,
ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 3, வாணியக்குடி நடுப்பகுதி
, 3.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக்
10, வாணியக்குடி ேமற்கு
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புனித ேஜம்ஸ்
நடுநிைலப்பள்ளி
வாணியக்குடி

நடுக்கட்டிடம்,
நடுப்பாகம் 629251

1.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 2,
வாணியக்குடி கிழக்கு , 2.ைசமன்காலனி (வ.கி ) ,
ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 3, வாணியக்குடி ேமற்கு ,
3.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக்
10,12 வாணியக்குடி ெதற்கு , 4.ைசமன்காலனி (வ.கி ) ,
ைசமன்காலனி (சி.ஊ) சுனாமி முகாம் 1
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முக்கிய கட்டிடம்,
ேமற்குப் பாகம்
629251

1.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 9,
வாணியக்குடி வடக்கு
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நடுக்கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம் 629251

1.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) சுனாமி
முகாம் 2 , 2.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ)
சுனாமி முகாம் 3
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புனித ேஜம்ஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
வாணியக்குடி
புனித ேஜம்ஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
வாணியக்குடி

1.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 3,
பனவிைள rத்தாபுரம்
1.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 4,
சமாதானபுரம், ஆயன்விைள, சரவிைள, கண்டர்விளாகம்
1.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 5,
ஆலஞ்சி, குறும்பைன கிழக்கு
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புனித மிக்ேகல்
ெதாடக்கப்பள்ளி
ேகாடிமுைன

1.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) வார்டு 4,
பிளாக் 5, ேகாடிமுைன கிழக்கு , 2.ைசமன்காலனி (வ.கி ) ,
ைசமன்காலனி (சி.ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 7, ேகாடிமுைன
ேகாவில்ெதரு , 3.ைசமன்காலனி ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப )
ேமற்கு கட்டிடம்
வார்டு 4, பிளாக் 8 ேகாடிமுைன நடு ஊர் ,
ெதற்கு பாகம்
629251
4.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) வார்டு 4,
பிளாக் 13, ைசமன்காலனி ேமற்கு , 5.ைசமன்காலனி
(வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 13, சுனாமி
தற்காலிக முகாம்
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புனித மிக்ேகல்
ெதாடக்கப்பள்ளி
ேகாடிமுைன

ேமற்குக் கட்டிடம்
மத்தியப் பாகம்
629251

1.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 5,
ேகாடிமுைன கிழக்கு , 2.ைசமன்காலனி (வ.கி ) ,
ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 7, ேகாடிமுைன நடுபகுதி ,
3.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 8,
ேகாடிமுைன ேமற்கு
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76

புனித மிக்ேகல்
ெதாடக்கப்பள்ளி
ேகாடிமுைன

ேமற்கு கட்டிடம்,
நடுப் பாகம் 629251

1.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 4,
ேகாடிமுைன ெதற்கு , 2.ைசமன்காலனி (வ.கி ) ,
ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 4, ேகாடிமுைன கிழக்கு

231

77

புனித மிக்ேகல்
ெதாடக்கப்பள்ளி
ேகாடிமுைன

ெதற்கு முக்கிய
கட்டிடம், ேமற்குப்
பாகம் 629251

1.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 4,
ேகாடிமுைன வடக்கு

78

மீ ன்வளத்துைற
உதவி இயக்குநர்
அலுவலகம் ைசமன்
காலனி, குளச்சல்

புதிய கட்டிடம்,
கிழக்கு பகுதி, கிழக்கு
பாகம் 6292511

1.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 6,
ைசமன்காலனி கிழக்கு , 2.ைசமன்காலனி (வ.கி ) ,
ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 13, ைசமன்காலனி ேமற்கு ,
3.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) சுனாமி
தற்காலிக முகாம்

79

மீ ன்வளத்துைற
உதவி இயக்குநர்
அலுவலகம் ைசமன்
காலனி, குளச்சல்

வடக்கு கட்டிடம்,
ேமற்குப் பாகம்
6292511

1.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 6,
ைசமன்காலனி கிழக்கு

231

80

மீ ன்வளத்துைற
உதவி இயக்குநர்
அலுவலகம் ைசமன்
காலனி, குளச்சல்

புதிய கட்டிடம்
கிழக்குப் பாகம்
நடுப்பகுதி 629251

1.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக் 6,
ைசமன்காலனி கிழக்கு , 2.ைசமன்காலனி (வ.கி ) ,
ைசமன்காலனி (சி.ஊ) பிளாக்13, ைசமன்காலனி ேமற்கு ,
3.ைசமன்காலனி (வ.கி ) , ைசமன்காலனி (சி.ஊ) சுனாமி
முகாம்

231

81

புனித ேமr
ெதாடக்கபள்ளி,
குளச்சல்

புதிய ெதற்கு
கட்டிடம், கிழக்கு
பகுதி 629251

1.குளச்சல் அ (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 10,
துைறமுகத்ெதரு 4, 3 ம் நம்பர் , 2.குளச்சல் அ (வ.கி ),
குளச்சல் ( ந ) பிளாக்13, துைறமுகத்ெதரு 2 ம் நம்பர்

231

82

புதிய ெதற்கு
கட்டிடம், நடுப்பகுதி
629251

1.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 15,
துைறமுகத்ெதரு 3 ம் நம்பர் , 2.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல்
( ந ) பிளாக் 15, ஈழக்காணிவிைள

231

83

புனித ேமr
ெதாடக்கபள்ளி,
குளச்சல்
சத்துணவுைமயம்,
ஏசுதாஸ் காலனி
மரமடி குளச்சல்

முக்கிய கட்டிடம்
629251

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 8, 9 மரமடி ,
2.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) சுனாமி முகாம் மரமடி

231

231

uig<Gs<siuc!njluqml<

uig<Gs<siuc!gm<cml<!!
njluqmh<hGkq

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H

1.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 16 , களிமார் ,
2.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 16,
வாய்க்கால்ெதரு , 3.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந )
பிளாக் 16, நிரவுவிைள , 4.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந )
பிளாக் 16, மார்கட்ேராடு, ெமயின்ேராடு , 5.குளச்சல் (வ.கி
), குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 16. பீச்ேராடு , 6.குளச்சல் (வ.கி ),
குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 21, பி.எஸ். புரம், ெமயின்ேராடு ,
7.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 21, காவடிவிைள,
முைகதீன்பள்ளிெதரு

231

84

நகராட்சி அலுவலகம், ேமற்கு கட்டிடம்,
குளச்சல்
நடுபாகம் 629251

231

85

புனித ேமrஸ்
ேமல்நிைலப் பள்ளி,
குளச்சல்

ேமற்கு கட்டிடம்,
1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 20, பிளாக் 20,
ெதற்குப்பாகம் 629251 பண்டகசாைலபுரம்

86

புனித ேமrஸ்
ெதாடக்கப்பள்ளி,
குளச்சல்

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 11,12,
ெதற்கு கட்டிடம்,
துைறமுகத்ெதரு ஒன்று , 2.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் (
மத்தியப்பாகம் 629251 ந ) பிளாக் 11,12, துைறமுகத்ெதரு இரண்டு , 3.குளச்சல்
(வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) சுனாமி முகாம் துைறமுகத்ெதரு

87

புனித ேமrஸ்
ெதாடக்கப்பள்ளி,
குளச்சல்

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 11,
துைறமுகத்ெதரு 4ம் நம்பர் , 2.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல்
( ந ) பிளாக்14, துைறமுகத்ெதரு 1, 2 ம் நம்பர் , 3.குளச்சல்
முக்கிய கட்டிடம்,
மத்தியப்பாகம் 629251 (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 10, துைறமுகத்ெதரு 3, 4 ம்
நம்பர் , 4.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) சுனாமி முகாம்
துைறமுகத்ெதரு
1.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) வார்டு 14, பிளாக் 14,
துைறமுகத்ெதரு 1 ம் நம்பர் , 2.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல்
( ந ) வார்டு 12, 13, பிளாக் 12, துைறமுகத்ெதரு 1,2 ம் நம்பர்
, 3.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) வார்டு 9, 10 , பிளாக் 9,
துைறமுகத்ெதரு 4, 3 ம் நம்பர் , 4.குளச்சல் (வ.கி ),
குளச்சல் ( ந ) சுனாமி முகாம் துைறமுகத்ெதரு

231

231

231

88

புனித ேமrஸ்
ெதாடக்கப்பள்ளி,
குளச்சல்

முக்கிய
மட்டுப்பாகிழக்கு
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம் 629251

231

89

புனித ஆன ீஸ்
ெதாடக்கப்பள்ளி,
களிமார் குளச்சல்

வடக்கு கட்டிடம்,
கிழக்கு பாகம்
629251

1.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) வார்டு 15, பிளாக் 15,
மாதாகாலனி , 2.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) வார்டு 18,
பிளாக் 15, 17, 18, ஈழக்காணிவிைள

வடக்கு கட்டிடம்,
மத்திய கிழக்கு
பாகம்
629251

1.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) வார்டு 17, பிளாக் 17,
கணியாகுடி , 2.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) வார்டு 17,
பிளாக் 16 , 17, களிமார், அழகனார்ேகாட்ைடவிைள ,
3.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) வார்டு 17, பிளாக் 16 , 17,
பள்ளிவிளாகம், நrக்கல்ேராடு , 4.குளச்சல் (வ.கி ),
குளச்சல் ( ந ) வார்டு 16, பிளாக் 16, பீச்ேராடு

231

90

புனித ஆன ீஸ்
ெதாடக்கப்பள்ளி,
களிமார் குளச்சல்
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U.E.M.குழந்ைதகள்
வளர்ச்சி திட்ட
கட்டிடம்
ெகாட்டில்பாடு

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 5, பிளாக் 5,
வடக்கு கட்டிடம்,
ெகாட்டில்பாடு , 2.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) பிளாக்
ேமற்கு பாகம் 629251
5, ெகாட்டில்பாடு சுனாமி தற்காலிக முகாம்

92

U.E.M.குழந்ைதகள்
வளர்ச்சி திட்ட
கட்டிடம்
ெகாட்டில்பாடு

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 6, பிளாக் 6,
ெகாட்டில்பாடு , 2.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு
7, பிளாக் 6, ேஜாசப் ெபனடிக்ட் காலனி , 3.குளச்சல் (வ.கி )
, குளச்சல் ( ந ) வார்டு 7, பிளாக் 7, அந்ேதாணியார்
வடக்கு கட்டிடம்
காலனி , 4.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 7,
கிழக்குப்பாகம் 629251
பிளாக் 7, ெபrயநாயகி காலனி , 5.குளச்சல் (வ.கி ) ,
குளச்சல் ( ந ) வார்டு 7, பிளாக் 8, சிங்காரேவலர் காலனி,
இந்திராகாலனி , 6.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) சுனாமி
தற்காலிக முகாம் ெகாட்டில்பாடு , சிங்காரேவலர்

93

U.E.M.குழந்ைதகள்
வளர்ச்சி திட்ட
கட்டிடம்
ெகாட்டில்பாடு

ெதற்கு கட்டிடம்
ெதற்குப்பாகம்
629251

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 7, பிளாக் 7,
துைறமுகம் , 2.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 7,
பிளாக் 9, சாம்பசிவபுரம் , 3.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந )
வார்டு 7, 8, பிளாக் 8, பிளாக் 9, மரமடி

நடுகட்டிடம் ேமற்கு
பாகம் 629251

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 1, பிளாக் 1,
ெதற்குகள்ளியைடப்பு , 2.குளச்சல் ( வ.கி ) , குளச்சல் ( ந
) வார்டு 1, பிளாக் 1, சாஸ்தன்கைர , 3.குளச்சல் ( வ.கி ) ,
குளச்சல் ( ந ) வார்டு 1, பிளாக் 1, பவுண்டr ேராடு ,
4.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 1, பிளாக் 1, நடு
கள்ளியைடப்பு , 5.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு
1, பிளாக் 1, ெதாைலேபசி நிைலய சாைல

நடுக்கட்டிடம் ெதற்கு
பாகம் 629251

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 1, பிளாக் 2,
மாதனாவிைள , 2.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு
2, பிளாக் 2, திருவள்ளுவர் ெதரு , 3.குளச்சல் (வ.கி ) ,
குளச்சல் ( ந ) வார்டு 23, பிளாக் 2, ெவள்ளியாகுளங்கைர ,
4.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 17, பிளாக் 17,
பூக்குழி , 5.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 23,
பிளாக் 23, சாஸ்தன்கைர

முக்கிய கட்டிடம்,
கிழக்கு பாகம்
629251

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 2, பிளாக் 2,
பர்நட்டிவிைள
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அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
குளச்சல்

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
குளச்சல்

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
குளச்சல்,
இலப்பவிைள
அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
குளச்சல்,
இலப்பவிைள

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 2, பிளாக் 3,
புதுக்கட்டிடம் வடக்கு
தும்பக்காடு , 2.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 3,
பாகம்
629251
பிளாக் 3, ெசக்காலெதரு, சீம்பிளிவிைள

அரசு
முக்கிய கட்டிடம்,
உயர்நிைலப்பள்ளி,இல
நடுபாகம் 629251
ப்பவிைள, குளச்சல்

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 4,
ெசட்டியத்ெதரு முதல்ெதரு , 2.குளச்சல் (வ.கி ) ,
குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 5, ெசட்டியத்ெதரு
இரண்டாவதுெதரு , 3.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந )
பிளாக் 5, ேமலத்ெதரு , 4.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந )
பிளாக் 4, ஆண்டிப்பிள்ைளெதரு , 5.குளச்சல் (வ.கி ) ,
குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 5, பள்ளிேராடு , 6.குளச்சல் (வ.கி ) ,
குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 3, ெசக்காலத்ெதரு , 7.குளச்சல்
(வ.கி ) , குளச்சல் (ந) பிளாக் 22,,23, ெநசவாளர் ெதற்கு
ெதரு , 8.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 22, 23
ெநசவாளர் வடக்கு ெதரு , 9.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் (
ந ) பிளாக் 22, ெநரவுவிைள
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அரசு
முக்கிய கட்டிடம்,
உயர்நிைலப்பள்ளி,இல
நடுபாகம் 629251
ப்பவிைள, குளச்சல்

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 22, ெநரவுவிைள
, 2.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 22, 23,
ெநசவாளர்வடக்கு ெதரு , 3.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந
) பிளாக் 22, 23 ெநசவாளர் ெதற்கு ெதரு , 4.குளச்சல் (வ.கி
) , குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 23, கிrன் ெதரு , 5.குளச்சல் (வ.கி
) , குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 23, முைகதீன் பள்ளிேராடு ,
6.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 5,
ஆண்டிப்பிள்ைள ெதரு , 7.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந )
பிளாக் 4, ெசட்டியத்ெதரு முதல்ெதரு , 8.குளச்சல் (வ.கி ) ,
குளச்சல் ( ந ) பிளாக் 5, ெசட்டியத்ெதரு
இரண்டாவதுெதரு , 9.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந )
பிளாக் 23, பீச் ஜங்சன்
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அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
இலப்பவிைள,
குளச்சல்

1.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) வார்டு 22, பிளாக் 21, 22,
இலப்பவிைள , 2.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) வார்டு
22, பிளாக் 21, 22, பள்ளிேராடு

புது கட்டிடம், ேமற்கு
பாகம்
629251
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அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
குளச்சல்

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 3, பிளாக் 3,
வடக்கு கட்டிடம்,
சன்னதிெதரு , 2.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 4,
ெதற்கு பார்த்த அைற
பிளாக் 3, 4 ஆசாrமார் ெதரு, ெகாம்பன்விளாகம்
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அரசு ெபண்கள்
ெதாடக்கப்பள்ளி,ெசக்
காலத்ெதரு, குளச்சல்

முக்கிய
கட்டிடம்,கிழக்கு
பகுதி 629251

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 4, பிளாக் 3,
ஆசாத்நகர், 4 மலிக்காகிணறு
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அரசு ெபண்கள்
ெதாடக்கப்பள்ளி,ெசக்
காலத்ெதரு, குளச்சல்

முக்கிய கட்டிடம்,
நடுப்பகுதி 629251

1.குளச்சல் (வ.கி ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 4, பிளாக் 3,
ஆசாத்நகர், 4 மலிக்காகிணறு
1.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந ) வார்டு 23, பிளாக் 23,
சாஸ்தான்கைர ேராடு , 2.குளச்சல் (வ.கி ), குளச்சல் ( ந )
வார்டு 24, பிளாக் 24, நrக்கல்ேராடு , 3.குளச்சல் (கி.வ ) ,
குளச்சல் ( ந ) வார்டு 24, பிளாக் 23, புல்லன்விைள ,
4.குளச்சல் (கி.வ ) , குளச்சல் ( ந ) வார்டு 24, பிளாக் 24,
ெமயின்ேராடு
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அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
சாஸ்தான்கைர

முக்கிய கட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம் 629251
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அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
சாஸ்தான்கைர

முக்கிய கட்டிடம்,
வடக்குப் பாகம்
629251
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அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ெசம்ெபான்விைள

231
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அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ெசம்ெபான்விைள

231
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231

109

231

110

231

111

231

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ெசம்ெபான்விைள
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி ,
ேசனம்விைள
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
ேசனம்விைள
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
ேசனம்விைள

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H

1.குளச்சல் (கி.வ), குளச்சல்
காமராஜர் சாைல

( ந ) வார்டு 24, பிளாக் 23, 24

முக்கிய கட்டிடம்,
கிழக்குப் பாகம்.629159

1.rத்தாபுரம் ( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 11,
ஆவரவிைள , 2.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக்
11, மந்திவிைள , 3.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப )
பிளாக் 11, வடக்குேசவிைள , 4.rத்தாபுரம் ( வ.கி ),
rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 11, ெதாழிக்கைட , 5.rத்தாபுரம்(
வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 11, ேசவிைள ,
6.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 11, ெநடுவிைள

முக்கியக் கட்டிடம்,
ேமற்குப் பாகம்.629159

1.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 12,
குன்னன்விைள , 2.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப )
பிளாக் 12, ேசவிைள , 3.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப )
பிளாக் 12, கண்ணன்ேகாட்ைட , 4.rத்தாபுரம்( வ.கி ),
rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 12, பத்தைற

ேமற்கு கட்டிடம்
ேமற்குப் பாகம்

1.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப ) பிளாக் 15,
ெசம்ெபான்விைள , 2.rத்தாபுரம்( வ.கி ), rத்தாபுரம் ( ேப )
பிளாக் 15, பிலாங்கைர

ேமற்கு கட்டிடம்,
நடுப்பாகம் 629803

1.ெசம்ெபான்விைள ( வ.கி ), ெநய்யூர் ( ேப .) வார்டு 11,
பிளாக் 13, வரதன்விைள

ேமற்குக் கட்டிடம்
1.ெசம்ெபான்விைள (வ.கி ), ெநய்யூர் (ேப.) வார்டு 12,
ெதற்கு பாகம்
629803 பிளாக் 14, ேசனம்விைள
முக்கிய மட்டுப்பா
கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம்
629803

1.ெசம்ெபான்விைள (வ.கி ), ெநய்யூர் (ேப.) வார்டு 12,
பிளாக் 15, மாதம்பரவிைள

முக்கிய மட்டுப்பா
கட்டிடம் 629803

1.ெசம்ெபான்விைள(வ.கி ), ெநய்யூர் (ேப.) வார்டு 14, பிளாக்
16, மாதம்பரவிைள , 2.ெசம்ெபான்விைள ( வ.கி ), ெநய்யூர்
( ேப .) வார்டு 15, பிளாக் 17, ஓலக்ேகாடு கிழக்கு ,
3.ெசம்ெபான்விைள (வ.கி ), ெநய்யூர் (ேப.) வார்டு 15,
பிளாக் 18, ஓலக்ேகாடு ேமற்கு
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அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி ,
ேசனம்விைள

231

113

ஆேராக்கிய அன்ைன
நடுநிைலப்பள்ளி,
பாைளயம்

ேமற்கு மட்டுப்பா
கட்டிடம்,வடக்கு
பாகம் 629803

1.ெநய்யூர்
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ேக. ெஹச் எம்
ஏrயா அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
ேமற்கு ெநய்யூர்

முக்கியக் கட்டிடம்,
வடக்குப் பாகம்
629803

1.ெசம்ெபான்விைள ( வ.கி ) , ெநய்யூர் ( ேப .) வார்டு 10,
பிளாக் 10, அய்யம்பாைறவிைள , 2.ெசம்ெபான்விைள (
வ.கி ) , ெநய்யூர் ( ேப .) வார்டு 10,11, பிளாக் 10,12,
வரதன்விைள

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
இலங்கம், ெநய்யூர்

1.கல்லுக்கூட்டம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) வார்டு 18,
பிளாக் 10, ெபத்ேதல்புரம் , 2.கல்லுக்கூட்டம் (வ.கி ),
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) வார்டு 18, பிளாக் 10, ெநய்யூர்
ேமக்கன்கைர , 3.கல்லுக்கூட்டம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் (
முக்கிய கட்டிடம்
ேப ) வார்டு 18, பிளாக் 10, கூட்டுவிைள , 4.கல்லுக்கூட்டம்
மத்தியப்பாகம் 629803
(வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) வார்டு 18, பிளாக் 11, ேமற்கு
ெநய்யூர் , 5.கல்லுக்கூட்டம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )
வார்டு 18, பிளாக் 14, ேதம்பிறவிைள , 6.கல்லுக்கூட்டம்
(வ.கி), கல்லுக்கூட்டம் (ேப ) வார்டு 18, பிளாக் 14, சரல்
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(வ.கி ), ெநய்யூர் ( ேப ) பிளாக் 9, பாைளயம்
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அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ஊற்றுக்குழி
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1.கல்லுக்கூட்டம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) வார்டு14, பிளாக் 18, வடக்கு
முக்கிய கட்டிடம்
கல்லுக்கூட்டம் , 2.கல்லுக்கூட்டம் (வ.கி ),
மத்தியப்பாகம் 629802
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) வார்டு 14,
பிளாக் 18, அறுகன்ேகாட்டவிைள
1.கல்லுக்கூட்டம் ( வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) வார்டு14, பிளாக் 19, ெபrயாப்பள்ளி
, 2.கல்லுக்கூட்டம் ( வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) வார்டு 17, பிளாக் 19,
ெநடியாங்ேகாடு , 3.கல்லுக்கூட்டம் (வ.கி ),
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) வார்டு 17,
பிளாக் 19, ஊற்றுக்குழி , 4.கல்லுக்கூட்டம் (வ.கி ),
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) வார்டு 17,
பிளாக் 19, ஐயன்பாறவிைள

117

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ஊற்றுக்குழி

முக்கிய கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி 629802

231

118

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
பிலாக்ேகாடு

1.ெநய்யூர்(வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம்
முக்கிய கட்டிடம்,
(சி.ஊ) பிளாக் 20, ெவட்டுக்காட்டுவிைள , 2.ெநய்யூர்(வ.கி ),
மத்தியப்பாகம் 629802 கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 21,
காட்டுவிைள

231

119

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
பிலாக்ேகாடு

முக்கிய
கட்டிடம்ேமற்குப்
பாகம். 629802

231

120

எல்.எம்.எஸ்.
ெபண்கள்
முக்கிய கட்டிடம்/
ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெந மத்திய பாகம் 629802
ய்யூர்.

231
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231

122

231

123

231

124

231

231

231

231

125

126

127

புனிதேமrஸ்
ெதாடக்கப்பள்ளி
முரசன்ேகாடு
புனிதேமrஸ்
ெதாடக்கப்பள்ளி
முரசன்ேகாடு
புனிதேமrஸ்
ெதாடக்கப்பள்ளி
முரசன்ேகாடு

1.ெநய்யூர்( வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம்
(சி.ஊ) பிளாக் 20, பிலாக்ேகாடு
1.ெநய்யூர் (வ.கி ), ெநய்யூர் ( ேப ) பிளாக் 5, ெநய்யூர்
கிறிஸ்தவ வார்டு கிழக்கு , 2.ெநய்யூர் (வ.கி ), ெநய்யூர் (
ேப ) பிளாக் 6, ெநய்யூர் கிறிஸ்துவ வார்டு , 3.ெநய்யூர்
(வ.கி ), ெநய்யூர் ( ேப ) பிளாக் 7, ெநய்யூர் கிறிஸ்துவ
வார்டு ேமற்கு

வடக்குக் கட்டிடம்,
கிழக்குப் பாகம்.629803

1.ெநய்யூர் (வ.கி ), ெநய்யூர் ( ேப ) பிளாக் 1, ஆலன்ேகாடு

வடக்குக் கட்டிடம்,
ேமற்குப் பாகம்.629803

1.ெநய்யூர் (வ.கி ), ெநய்யூர் ( ேப ) பிளாக் 2 , ெகாக்ேகாடு ,
2.ெநய்யூர் (வ.கி ), ெநய்யூர் ( ேப ) பிளாக் 4, முரசங்ேகாடு

முக்கிய கட்டிடம்
மத்திய பாகம்.629803

1.ெநய்யூர் (வ.கி ), ெநய்யூர் ( ேப ) பிளாக் 3, சரல்விைள,
பிளாக் 8, இலந்தவிைள

கிழக்கு ேமற்கு
ஆஸ்ெபட்டாஸ்
கூைர கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம்

1.ெநய்யூர் (வ.கி ), ெநய்யூர் ( ேப ) பிளாக் 8, இலந்தவிைள

முக்கிய கட்டிடம்
நடுபாகம் 629808

1.ெநய்யூர் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம்
(சி.ஊ) வார்டு 9, பிளாக் 13, சிராயன்விைள , 2.ெநய்யூர்(வ.கி
), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) வார்டு 9,
பிளாக் 13, உைடயார்விைள , 3.ெநய்யூர்(வ.கி ),
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) வார்டு 9,
பிளாக் 13, உதியார்விைள

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
கல்லுக்கூட்டம்

முக்கியகட்டிடம்
ெதற்கு பாகம் 629808

1.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 15, உைடயார்விைள ,
2.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 15, ெலட்சுமிபுரம் ,
3.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 15, ெசவிடன்விைள ,
4.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 15, தாவூர் , 5.ெலட்சுமிபுரம்
(வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ)
பிளாக் 15, ேசrயாவட்டம் , 6.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ),
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 15,
குஞ்சாகுறுப்புவிைள , 7.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ),
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 15,
ேவம்படிவிைள , 8.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி,), கல்லுக்கூட்டம்
(,ேப )கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 15, ஆடினார்விைள

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
கல்லுக்கூட்டம்

முக்கியகட்டிடம் நடு
கிளக்கு ேமற்கு
காங்கிrட் கட்டிடம்
கிளக்குபாகம் 629808

1.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 16, கடுக்காவிைள ,
2.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 16, சம்ைபயன்விைள ,
3.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 16, பிள்ைளவிைள

புனிதேமrஸ்
ெதாடக்கப்பள்ளி
முரசன்ேகாடு

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
கல்லுக்கூட்டம்
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அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
கல்லுக்கூட்டம்

ஆர் சி
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ேகாணங்காடு.

uig<Gs<siuc!gm<cml<!!
njluqmh<hGkq

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H

1.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 17,
தூத்துக்குழிவிைள , 2.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ),
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 17,
ேமலபிள்ளவிைள , 3.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ),
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 17,
ெலட்சுமிபுரம் , 4.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் (
ேப )கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 17, ேதம்பறவிைள ,
5.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 17, காரவிைள ,
முக்கியக் கட்டிடம்
6.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப
ேமற்குப் பாகம் 629808
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 17, ேமற்கு கல்லுக்கூட்டம்
, 7.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 17, ேவம்பன்விைள ,
8.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 17, ஒட்டுமாவிைள ,
9.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 17, குறுப்புவிைள ,
10.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி ), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப
)கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 17, கல்லுக்கூட்டம்

ெதற்கு ேமற்கு
மட்டுப்பா கட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம் 629803

1.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 1,
ெசம்ெபான்விைள , 2.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி )
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 1, அஞ்சாலி ,
3.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 12,
அஞ்சாலி , 4.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )
பிளாக் 12, சரல்

130

ஆர் சி
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ேகாணங்காடு.

ெதற்கு ேமற்கு
மட்டுப்பா கட்டிடம்,
நடுப்பாகம் 629803

1.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 4,
வி.ேக.பி.பாடசாைல பக்கம் , 2.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி )
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 4, வலியமார்ததாண்டன்
விைள , 3.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப )
பிளாக் 4, பர்ணமுறி , 4.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி )
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 4, உைடயார் விைள

231

131

ஆர் சி
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ேகாணங்காடு.

ெதற்கு ேமற்கு
மட்டுப்பா கட்டிடம்இ
ெதற்கு பாகம் 629803

1.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 4,
ேகாணங்காடு , 2.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் (
ேப ) பிளாக் 4, பூலவிைள , 3.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி )
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 4, உதியார்விைள

231

132

ஆர் சி உயர்நிைலப்
பள்ளி ேகாணங்காடு

வட ேமற்கு
மட்டுப்பா கட்டிடம்
வடக்கு பாகம்
629803

1.கல்லுக்கூட்டம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 1,
ேமக்கின்கைர, ேமற்கு ெநய்யூர் , 2.கல்லுக்கூட்டம் ( வ.கி )
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 2, ேகாணங்காடு, குளப்பாடு

231

231

133

ேதவசம்
ேமல்நிைலப் பள்ளி
மண்ைடக்காடு

1.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 5,
மண்ைடக்காடு புதூர் , 2.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி )
ேமற்கு
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 6,7 ெவட்டுமைட ,
ஓட்டுகட்டிடம்,
3.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) சுனாமி
ெதற்குப் பாகம் 629252
தற்காலிக முகாம் (1) , 4.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி )
கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) சுனாமி தற்காலிக முகாம் (2)
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ேதவசம்
ேமல்நிைலப் பள்ளி
மண்ைடக்காடு

வடக்கு கட்டிடம்
மத்தியப் பாகம்
629252

231
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ேதவசம்
ேமல்நிைலப் பள்ளி
மண்ைடக்காடு

1.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 6, (
ெதற்குக் கட்டிடம்
மண்ைடக்காடு ) காரவிைள , 2.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி),
ேமற்கு பாகம் 629252 கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 7, காrயாவிைள கிழக்கு,
பருத்திவிைள, ெலட்சுமிபுரம்

231
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ேதவசம்
ேமல்நிைலப் பள்ளி
மண்ைடக்காடு

ெதற்குக் கட்டிடம்
ேமற்குபகுதி 629252

231
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அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
மண்ைடக்காடு

புதிய மட்டுப்பா
கட்டிடம்
ேமற்குபாகம் 629252

231
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அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
மண்ைடக்காடு

முக்கிய கட்டிடம்
கிழக்குபாகம் 629252

231
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புனித லூயிஸ்
முக்கிய கட்டிடம்
ெதாடக்கப்பள்ளி புதூர் ெதற்குபாகம் 629252

1.ெலட்சுமிபுரம் ( வ.கி ) கல்லுக்கூட்டம் ( ேப ) பிளாக் 9,
கூத்தவிைள

1.ெலட்சுமிபுரம் (வ.கி), கல்லுக்கூட்டம் ( ேப
))கல்லுக்கூட்டம் (சி.ஊ) பிளாக் 8, காrயாவிைள ேமற்கு,
பண்டாரவிைள கீ ழ்கைர
1.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) பிளாக் 1,
கருமண்கூடல் , 2.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு (
ேப ) பிளாக் 6, நடுவூர்க்கைர , 3.மண்ைடக்காடு ( வ.கி )
மண்ைடக்காடு ( ேப ) பிளாக் 7, பருத்திவிைள,
ெசக்காரவிைள
1.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) பிளாக் 1,
கருமண்கூடல் , 2.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு (
ேப ) பிளாக் 6, நடுவூர்க்கைர , 3.மண்ைடக்காடு ( வ.கி )
மண்ைடக்காடு ( ேப ) பிளாக் 7, பருத்திவிைள,
ெசக்காரவிைள
1.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) பிளாக் 15,16
புதூர் ேமற்கு
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1.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) பிளாக் 17,
புதூர் கிழக்கு , 2.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு (
புனித லூயிஸ்
முக்கிய கட்டிடம்
ேப ) சுனாமி முகாம் 1 , 3.மண்ைடக்காடு ( வ.கி )
ெதாடக்கப்பள்ளி புதூர் வடக்கு பாகம் 629252
மண்ைடக்காடு ( ேப ) சுனாமி முகாம் 2 , 4.மண்ைடக்காடு (
வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) சுனாமி முகாம் 3
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
கூட்டுமங்கலம்
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
கூட்டுமங்கலம்
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
கூட்டுமங்கலம்

மட்டுப்பா கட்டிடம்
1.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) பிளாக் 8,
ேமற்கு பாகம்
629252 ேகாவிலான்விைள, காட்டுவிைள, ெதற்குமாதவிைள
ேமற்கு கட்டிடம்
வடக்கு பாகம் 629252

1.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) பிளாக் 13,
கூட்டுமங்கலம்

ேமற்கு மட்டுப்பா
கட்டிடம் நடுபாகம்
629252

1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) வார்டு
8, பிளாக் 9, மருதிவிைள, கல்லத்திவிைள, படர்நிலம்,
ெபாட்டல் , 2.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு (
ேப ) வார்டு 6, பிளாக் 11, ேசரமங்கலம்
1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) வார்டு
7, பிளாக் 12, பரப்பற்று

ெதற்குக் கட்டிடம்
1.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) வார்டு 11,
கிழக்குப்பாகம் 629252 பிளாக் 14, கூட்டுமங்கலம்
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அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ேசரமங்கலம்

231
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அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ேசரமங்கலம்

ெதற்கு ஒட்டு
கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம்
629252

231
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அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
குன்னங்காடு

மட்டுப்பா கட்டிடம்
ேமற்கு பாகம் 629252

231
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அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
குன்னங்காடு

வடக்கு மட்டுப்பா
கட்டிடம் நடுப்பாகம்
629252

231

148

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி ,
குன்னங்காடு

கிழக்கு மட்டுப்பா
1.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) பிளாக் 2,
கட்டிடம்
பிலாவிைள, ெசவிடன்விைள , 2.மண்ைடக்காடு ( வ.கி )
ேமற்குப்பாகம் 629252 மண்ைடக்காடு ( ேப ) பிளாக் 3, காளிவிைள, அழகன்பாைற

231
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231
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அரசு மகளிர்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
கடியப்பட்டிணம்,
மணவாளக்குறிச்சி
அரசு மகளிர்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
கடியப்பட்டிணம்,
மணவாளக்குறிச்சி

1.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) வார்டு 10,
பிளாக் 10, மாதவிைள, கண்ணிவிைள , 2.மண்ைடக்காடு (
வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) வார்டு 4, பிளாக் 4,
அழகன்பாைற, மூத்தாருண்ணி
1.மண்ைடக்காடு ( வ.கி ) மண்ைடக்காடு ( ேப ) வார்டு 5,
பிளாக் 5, குன்னங்காடு, தட்டான்விைள

முக்கிய கட்டிடம்
நடுப்பாகம் 629 253

1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப )
பிளாக் 6, ேசரமங்கலம் ேமற்கு , 2.மணவாளக்குறிச்சி (
வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) பிளாக் 7, சக்கப்பத்து

முக்கிய கட்டிடம்
கிழக்குபாகம் 629 253

1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப )
பிளாக் 9, ெநசவாளர்ெதரு

1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப )
பிளாக் 8, வடக்கன்பாகம் கிழக்கு , 2.மணவாளக்குறிச்சி (
ேமற்கு கட்டிடம்,
வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) பிளாக் 9, வடக்கன்பாகம்
வடக்கு பாகம் 629252
ேமற்கு , 3.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி (
ேப ) பிளாக் 10, பாபுஜி ெதரு

231
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அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
கடியப்பட்டிணம்,
மணவாளக்குறிச்சி

231

152

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
கடியப்பட்டிணம்,
மணவாளக்குறிச்சி

ேமற்கு கட்டிடம் ,
1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப )
ெதற்கு பாகம்
629252 வார்டு 14, பிளாக் 13, பம்மத்துமூைல

231
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பாபுஜி நிைனவு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மணவாளக்குறிச்சி

முக்கிய கட்டிடம்
வடக்கு ெதற்கு நடுப்
பாகம்
629252

231

154

பாபுஜி நிைனவு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மணவாளக்குறிச்சி

வடக்கு ெதற்கு
முக்கிய கட்டிடம்
ெதற்கு மத்திய
பாகம்
629252

231
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பாபுஜி நிைனவு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மணவாளக்குறிச்சி

கிழக்கு புதிய
கட்டிடம் மத்திய
பாகம்
629252

231

156

பாபுஜி நிைனவு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மணவாளக்குறிச்சி

கிழக்கு புதிய
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம்
629252

231
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புனித ேஜாசப்
ெதாடக்கப்பள்ளி,
சின்னவிைள

1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப )
முக்கிய கட்டிடம்,
629252 வார்டு 13, பிளாக் 12, காணவிைளத்ெதரு
ேமற்கு பாகம்

1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ) மணவாளக்குறிச்சி ( ேப )
பிளாக் 1, ெபrயவிைள
1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப )
பிளாக் 2, பிள்ைளயார்ேகாவில் , 2.மணவாளக்குறிச்சி (
வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) சுனாமி தற்காலிக
முகாம் 1
1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப )
வார்டு 4, பிளாக் 3, ெதாழிற்சாைலவார்டு
புதுக்கைடத்ெதரு , 2.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ),
மணவாளக்குறிச்சி ( ேப ) வார்டு 12, பிளாக் 11,
புதுக்கைடத்ெதரு
1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப )
வார்டு 5, பிளாக் 4, தருைவ,ேசரமங்கலம் கிழக்கு ,
2.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப )
வார்டு 6, பிளாக் 5, ேசரமங்கலம் கிழக்கு
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புனித ேஜாசப்
ெதாடக்கப்பள்ளி,
சின்னவிைள

231
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தூய இருதய
உயர்நிைலப்பள்ளி,
கடியப்பட்டிணம்
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தூய இருதய
உயர்நிைலப்பள்ளி,
கடியப்பட்டிணம்
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வடக்கு
ெதற்குமுக்கிய
கட்டிடம், ெதற்கு
மத்திய பாகம்
629252
கிழக்கு ேமற்கு
மட்டுப்பா கட்டிடம்,
கிழக்கு பாகம்
629253
வடக்கு மட்டுப்பா
கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம்
629253
கிழக்கு ேமற்கு
மட்டுபா கட்டிடம்,
நடுப்பாகம்
629253
வடக்கு மட்டுபா
கட்டிடம், கிழக்கு
நடுப்பாகம்
629253
கிழக்கு ேமற்கு
மட்டுபா கட்டிடம்,
ேமற்கு நடுப்பாகம்
629253

164

புனித பீட்டர்
நடுநிைலப்பள்ளி,
கடியப்பட்டிணம்

முக்கிய கட்டிடம்,
ேமற்கு பாகம்,
தைரதளம் 629253
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புனித பீட்டர்
நடுநிைலப்பள்ளி,
கடியப்பட்டிணம்
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231
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231
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175

uig<Gs<siuc!njluqml<

தூய இருதய
உயர்நிைலப்பள்ளி,
கடியப்பட்டிணம்
தூய இருதய
உயர்நிைலப்பள்ளி,
கடியப்பட்டிணம்
தூய இருதய
உயர்நிைலப்பள்ளி,
கடியப்பட்டிணம்

புனித பீட்டர்
நடுநிைலப்பள்ளி,
கடியப்பட்டிணம்
புனித ஜாண்ஸ்
ெதாடக்கப்பள்ளி,
முட்டம்
புனித ஜாண்ஸ்
ெதாடக்கப்பள்ளி,
முட்டம்
புனித ஜாண்ஸ்
ெதாடக்கப்பள்ளி,
முட்டம்
புனித ஜாண்ஸ்
ெதாடக்கப்பள்ளி,
முட்டம்

முக்கிய
கட்டிடம்,மத்திய
கிழக்குப் பாகம்
629202
முக்கிய கட்டிடம்,
கிழக்குப் நடுப்பாகம்
629202
கிழக்கு ேமற்கு
கட்டிடம் ேமற்குப்
பாகம் 629202
கிழக்கு ேமற்கு
கட்டிடம் ேமற்குப்
நடுப் பாகம் 629202

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H

1.மணவாளக்குறிச்சி ( வ.கி ), மணவாளக்குறிச்சி ( ேப )
வார்டு 15, பிளாக் 13,14 சின்னவிைள

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 3,
அந்ேதாணியார்ெதரு
1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 10,
பாத்திமாெதரு
1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 4,
அந்ேதாணியார்ெதரு
1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 4,
அந்ேதாணியார்ெதரு
1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 2,
கிறிஸ்துராஜாெதரு , 2.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் (
ஊ ) சுனாமி தற்காலிக முகாம்
1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 8,
ேதாைமயார்ெதரு கிழக்கு , 2.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ),
முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 1,ேதாைமயார் ெதரு ,
3.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) சுனாமி
தற்காலிக முகாம்
1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 9,
கிறிஸ்துராஜாெதரு , 2.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் (
ஊ ) பிளாக் 1, ேதாைமயார்ெதரு, அன்ைனெதரசா ெதரு
கிழக்கு
1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 8,
ேதாைமயார்ெதரு, அன்ைனெதரசா ெதரு ேமற்கு
1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 11,
ஓடத்ெதரு
1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 15,
கீ ழமுட்டம், ஐஸ்பிளான்ட்ெதரு

கிழக்கு கட்டிடம்
, 2.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) சுனாமி
வடக்கு பாகம் 629202 தற்காலிக முகாம் 1
கிழக்கு ேமற்கு
கட்டிடம் கிழக்குப்
பாகம் 629202

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 13,
ஓலத்ெதரு , 4.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல (
ேப ) பிளாக் 19 கட்ைடக்காடு

புனித ஜாண்ஸ்
ெதாடக்கப்பள்ளி,
முட்டம்

கிழக்கு ேமற்கு
கட்டிடம் கிழக்குப்
நடுப் பாகம் 629202

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 12,
ெபான்னந்ேதாப்பு , 2.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் (
ஊ ) பிளாக் 14, கீ ழமுட்டம் , 3.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ),
முட்டம் ( ஊ ) சுனாமி தற்காலிக முகாம்

ஆல் புனித
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
முட்டம்
ஆல் புனித
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
முட்டம்
ஆல் புனித
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
முட்டம்

முக்கிய கட்டிடம்,
கிழக்கு பாகம்
629202

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 6,
அந்ேதாணியார்ெதரு , 2.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம்
( ஊ ) பிளாக் 5, வரவிைள

மத்திய கட்டிடம்,
நடுப்பாகம் 629202

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 7,
ேமலமுட்டம்

ெதற்கு கட்டிடம்,
நடுப்பாகம் 629202

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), முட்டம் ( ஊ ) பிளாக் 7,
ேமலமுட்டம்

கிழக்கு ேமற்கு
மட்டுபா கட்டிடம்,
கிழக்கு பாகம்
629204

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 18,
ெபாட்டல்குழி , 2.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல (
ேப ) பிளாக் 19, கட்ைடக்காடு , 3.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ),
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 20, ெவள்ளேமாடி ,
4.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 21,
அம்மாண்டிவிைள , 5.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ),
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 17, ெபாட்டல்குழி ,
6.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 25,
,26, அம்மாண்டிவிைள ெதக்கூர்

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
அம்மாண்டிவிைள
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அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
அம்மாண்டிவிைள

கிழக்கு ேமற்கு
மட்டுப்பா கட்டிடம்,
ேமற்குப் பாகம்
629204

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H
1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 16,
மணலிவிைள , 2.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல (
ேப ) பிளாக் 17, மாவிைள, சாத்தன்விைள ,
3.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 18,
ெபாட்டல்குழி , 5.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல (
ேப ) பிளாக் 21, அம்மாண்டிவிைள , 6.கடியப்பட்டணம் (
வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 26, அம்மாண்டிவிைள
ெதக்கூர் , 7.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப )
பிளாக் 24, சாத்தான்விைள

231

177

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
அம்மாண்டிவிைள

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 22,
சாத்தன்விைள , 2.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல
கிழக்கு ேமற்கு
( ேப ) பிளாக் 23, ஆற்றின்கைர, சிவந்தமண் ,
ஓட்டுக்கட்டிடம்,
3.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 24,
கிழக்கு பாகம் 629204
சாத்தன்விைள வடக்கு , 4.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ),
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 26, சாத்தான்விைள ெதற்கு

231

178

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
அம்மாண்டிவிைள

ேமற்கு புதிய
கட்டிடம் வடக்கு
பாகம் 629204

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 25,
அம்மாண்டிவிைள ெதற்கு, திவாண்டாேகாட்ைட

179

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
அம்மாண்டிவிைள

கிழக்கு ேமற்கு
ஓட்டுக்கட்டிடம்
ேமற்குப் பாகம்
629204

1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 22,
ஆற்றின்கைர , 2.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல (
ேப ) பிளாக் 23, கல்லடிவிைள , 3.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ),
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 24, சாத்தன்விைள ,
4.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 17,
மணலிவிைள , 5.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல (
ேப ) பிளாக் 25, அம்மாண்டிவிைள

180

சேராஜினி நிைனவு
ஆரம்பப்பள்ளி,
திருநயினார்குறிச்சி

முக்கிய ஓட்டு
கட்டிடம்,
ெதற்குபாகம் 629204

1.ெவள்ளிச்சந்ைத அ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக்
10, கைடவிைள, திருநயினார்குறிச்சி, ஆசாrமார்ெதரு ,
2.ெவள்ளிச்சந்ைத அ ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக்
11, திருநயினார்குறிச்சி, ேசவிைள, சைடயன்விைள
1.ெவள்ளிச்சந்ைத அ ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக்
12, திருநயினார்குறிச்சி, பிடாைர, பாலாற்றின்கர ,
2.ெவள்ளிச்சந்ைத அ ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக்
13, கைடவிைள, திருநயினார்குறிச்சி, கருங்காலிவிைள ,
3.ெவள்ளிச்சந்ைத அ ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக்
15, கருங்காலிவிைள

231

231

231

181

சேராஜினி நிைனவு
ஆரம்பப்பள்ளி,
திருநயினார்குறிச்சி

முக்கிய ஓட்டு
கட்டிடம், ெதற்கு
நடுப்பாகம் 629204

231

182

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
கல்படி

1.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 1,
முக்கிய கட்டிடம்,
வார்டு 1, ேகாட்டவிைள , 2.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ),
629204
ேமற்கு பாகம்
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 2, வார்டு 2, காருபாைற

231

183

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
கல்படி

முக்கிய கட்டிடம்,
கிழக்கு பாகம்
629204

சேராஜினி நிைனவு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ஒரப்பனவிைள

1.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 6,
மூங்கில்விைள, சைடயன்விைள, பள்ளிக்கைர ,
2.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 7,
முக்கிய
வருக்கத்தட்டு, கழுவன்தட்டுவிைள , 3.ெவள்ளிமைல (
ஓட்டுக்கட்டிடம்
வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 8, கழுவன்தட்டு,
ேமற்கு பாகம் 629204 உரப்பனவிைள , 4.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல (
ேப ) பிளாக் 9, வண்ணான்விைள, மூங்கில்விைள ,
5.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 14,
உரப்பனவிைள, சரல்

231

184

1.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 3,
வார்டு 3, கல்படி

231

185

சேராஜினி நிைனவு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ஒரப்பனவிைள

1.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 5,
சைடயன்விைள , 2.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல
( ேப ) பிளாக் 6, மூங்கில் விைள, சைடயன்விைள,
பள்ளிக்கைர , 3.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப
முக்கிய
) பிளாக் 7, வருக்கத்தட்டு, கழுவன்தட்டுவிைள ,
ஓட்டுக்கட்டிடம்
4.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 8,
கிழக்குப்பாகம் 629204
கழுவன்தட்டு, உரப்பனவிைள , 5.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ),
ெவள்ளிமைல ( ேப ) பிளாக் 9, வண்ணான்விைள,
மூங்கில்விைள , 6.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), ெவள்ளிமைல (
ேப ) பிளாக் 14, உரப்பனவிைள, சரல்

231

186

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி ,
ெவள்ளிச்சந்ைத

முக்கிய கட்டிடம்
1.ெவள்ளிச்சந்ைத அ ( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ )
வடக்குபாகம்
629203 பிளாக் 4, ஈத்தங்காடு,சூரப்பள்ளம் ெதற்கு
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அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி ,
ெவள்ளிச்சந்ைத
அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி ,
ெவள்ளிச்சந்ைத
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முக்கிய கட்டிடம்
1.ெவள்ளிச்சந்ைத அ ( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ )
கிழக்குபாகம்
629203 பிளாக் 5, ஈத்தங்காடு
முக்கிய கட்டிடம்,
1.ெவள்ளிச்சந்ைத ஆ ( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ )
ெதற்கு பாகம்
629203 பிளாக் 6, காட்டுவிைள
1.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) பிளாக்
11, ஈத்தன்காடு , 2.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ),
ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) பிளாக் 12, ெவள்ளேமாடி ,
3.கடியப்பட்டணம் ( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) பிளாக்
13, ெவள்ளேமாடி ெதற்கு

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
காட்டுவிைள,
ெவள்ளிச்சந்ைத

கிழக்குேமற்கு
ஓட்டுக்கட்டிடம்,
வடக்கு பாகம்
629203

1.ெவள்ளிச்சந்ைத ஆ ( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ )
வார்டு 3 , பிளாக் 6,10, ெவள்ளிச்சந்ைத , 2.ெவள்ளிச்சந்ைத
கிழக்குேமற்கு
ஆ ( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) வார்டு 3 , பிளாக் 11,
ஓட்டுக்கட்டிடம்/
ஈத்தன்காடு , 3.ெவள்ளிச்சந்ைத ஆ ( வ.கி ),
கிழக்கு பாகம் 629203 ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) வார்டு 3, பிளாக் 12, ெவள்ளேமாடி ,
4.ெவள்ளிச்சந்ைத ஆ ( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ )
வார்டு 3, உலகிவிைள

231

190

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
காட்டுவிைள,
ெவள்ளிச்சந்ைத

231

191

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
மணவிைள

முக்கிய கட்டிடம்,
1.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) வார்டு 3,
கிழக்கு பாகம் 629203 பிளாக் 7, ெவள்ளிச்சந்ைத

231

192

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
மணவிைள

புது கட்டிடம்
வடக்கு பாகம்

231

193

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி
மணவிைள

முக்கிய
1.ெவள்ளிமைல ( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ ) வார்டு 3,
ஓட்டுக்கட்டிடம்
பிளாக் 9, ெசதுவூர், கண்ணமங்கலம்
ேமற்கு பாகம் 629203

231

194

231

195

231

196

231

1.ெவள்ளிச்சந்ைத அ ( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ )
629203 வார்டு 3, பிளாக் 8, மணவிைள

புனித ேஜாசப்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
சரல்
ெவஸ்லி
நடுநிைலப்பள்ளி,
உன்னங்குளம், சரல்
ெவஸ்லி
நடுநிைலப்பள்ளி,
உன்னங்குளம், சரல்

கிழக்கு ேமற்கு
ஓட்டுக்கட்டிடம்,
ேமற்குபாகம் 629203
கிழக்கு ேமற்கு
ஓட்டுக்கட்டிடம்,கிழக்
குபாகம் 629203

197

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
ஆலன்விைள

கிழக்கு ேமற்கு
1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 1,
மட்டுபா கட்டிடம்
முக்கலம்பாடு , 2.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ),
ேமற்கு பாகம்
629805 குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 1, ேமலகுருந்தன்ேகாடு

231

198

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
ஆலன்விைள

வடக்கு ெதற்கு
1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 8,
மட்டுபா கட்டிடம்
குருந்தன்ேகாடு
ெதற்கு பாகம்
629805

231

199

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
ஆலன்விைள

வடக்கு ெதற்கு
1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 11,
மட்டுபா கட்டிடம்
ெதற்கு ஆலன்விைள , 2.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ),
ேமற்கு பாகம்
629805 குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக்11, இந்திராகாலனி

231

200

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
ஆலன்விைள

வடக்கு ெதற்கு
1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 11,
மட்டுபா கட்டிடம்
குருந்தன்ேகாடு , 2.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ),
ேமற்கு பாகம்
629805 குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 11, ஆசாrவிைள

231

201

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
ஆலன்விைள

வடக்கு மட்டுப்பா
கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம்
629805

231

202

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
ஆலன்விைள

வடக்கு மட்டுபா
கட்டிடம் ெதற்கு
629805
பகுதி

231

203

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ெகாடுப்பக்குழி.

231

204

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ெகாடுப்பக்குழி.

205

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ெகாடுப்பக்குழி.

231

வடக்கு கட்டிடம்
1.ெவள்ளிச்சந்ைத ஆ ( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ )
ேமற்கு பாகம்
629203 பிளாக் 3, வார்டு 3, சரல், ெவள்ளிச்சந்ைத
1.ெவள்ளிச்சந்ைத ஆ ( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ )
வார்டு 1, பிளாக் 1, உன்னங்குளம் ராமநாதபுரம்
ஆசாrவிைள ெசக்கடிவிைள காந்திநகர் காலனி
1.ெவள்ளிச்சந்ைத ஆ ( வ.கி ), ெவள்ளிச்சந்ைத ( ஊ )
பிளாக் 2, ேசனாப்பள்ளி வடக்குவாசல்

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 2,
ேமல ஆலன்விைள , 2.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ),
குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 2,3 வடக்கு ஆலன்விைள

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 9,
வரவிைள
ீ
, 2.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு
(ஊ) பிளாக் 10, காேராடு
1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 5,
ேமற்கு ெதற்கு ஓட்டு
ெகாடுப்பக்குழி, பட்டன்விைள , 2.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ),
கட்டிடம், ெதற்கு
குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக்7,11 ெகாடுப்ைபக்குழி,
பாகம்
629805
ெதற்குஆலன்விைள
1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 13,
ெதற்கு பைழய
ஓட்டு கட்டிடம்,
ெதற்குெகாடுப்ைபக்குழி, பட்டன்விைள , 2.குருந்தன்
கிழக்குப் பாகம்
ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 12, சாமிவிைள,
629805
ேமலெகாடுப்பக்குழி
ேமற்கு ெதற்கு
ஓட்டுக் கட்டிடம்
வடக்குப் பாகம்
629809

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 4,
கிழக்கு ஆலன்விைள , 2.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ),
குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 5, பட்டன்விைள, சாமிவிைள ,
3.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 6,
வர்த்தநாடார் குடியிருப்பு
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அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ெகாடுப்பக்குழி.
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ேமற்கு ெதற்கு
பைழய ஓட்டுக்
கட்டிடம் வடக்குப்
பாகம்
629809

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 7,
ெதற்கு ஆலன்விைள , 2.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ),
குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 12, ெகாடுப்ைபக்குழி ,
3.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), குருந்தன்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 13,
ெகால்லமாவடி, நாயக்கன்விைள

231

207

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
இலந்தவிைள

ேமற்கு மட்டுப்ப
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம் 629805

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ) ெநட்டாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 1, இலந்தன்விைள , 2.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ),
ெநட்டாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 2, நங்கன்விைள ,
3.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), ெநட்டாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 2, பண்டாரவிைள , 4.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ),
ெநட்டாங்ேகாடு ( ஊ ) பிளாக் 2, ெநட்டாங்ேகாடு ெதற்கு ,
5.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), ெநட்டாங்ேகாடு ( ஊ ) பிளாக் 4,
மல்லன்ேகாடு வடக்கு , 6.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ),
ெநட்டாங்ேகாடு ( ஊ ) பிளாக் 5, மல்லன்ேகாடு ெதற்கு ,
7.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), ெநட்டாங்ேகாடு ( ஊ ) பிளாக் 3,
நங்கன்விைள

231

208

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
கட்டிமாங்ேகாடு

ேமற்கு மட்டுப்பா
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம்
629809

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 4,
ஸ்ரீகிருஷ்ணபுரம் , 2.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ),
கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 5, மூலச்சன்விைள

231

209

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
கட்டிமாங்ேகாடு

வடக்கு
மட்டுப்பாகட்டிடம்
நடுப்பாகம் கட்டிடம்
அைற எண் 3 629809

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 11, ேமலகட்டிமாங்ேகாடு , 2.குருந்தன் ேகாடு (
வ.கி ), கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 10,
வர்த்தகநாடார் குடியிருப்பு

231

210

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
கட்டிமாங்ேகாடு

வடக்கு ஓட்டுக்
கட்டிடம் கிழக்குப்
பாகம்
629809

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 6, கட்டிமாங்ேகாடு, ெசருப்பங்ேகாடு

231

211

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
கட்டிமாங்ேகாடு

ெதற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம் ேமற்குப்
பாகம்
629809

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 3, புல்லுவிைள , 2.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ),
கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 9, குழிவிைள

231

212

புனித அேலாசியஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
காரங்காடு

ெதற்கு
1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி )கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 1,
ஓட்டுகட்டிடம்,
பிளாக் 1, குசவன்குழி, ெமாட்டவிைள
ேமற்கு பாகம் 629809

231

213

புனித அேலாசியஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
காரங்காடு

கிழக்கு
1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி )கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 7, ெமாட்டவிைள, தானிவிைள , 2.குருந்தன் ேகாடு
ஓட்டுகட்டிடம்,
கிழக்கு பாகம் 629809 ( வ.கி )கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 8, காரங்காடு

231

214

புனித அேலாசியஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
காரங்காடு

கிழக்கு கட்டிடம்,
ெதற்குப் பாகம்
629809

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ) கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 2, காரங்காடு வடகிழக்குபகுதி , 2.குருந்தன் ேகாடு
( வ.கி )கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 7, காரங்காடு

231

215

புனித அேலாசியஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
காரங்காடு

கிழக்கு கட்டிடம்,
நடுப் பாகம்
629809

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி )கட்டிமாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 8, காரங்காடு ெதன்ேமற்குபகுதி

231

216

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ெநட்டாங்ேகாடு

வடக்கு ெதற்கு
ஓட்டு கட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம் 629805

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), ெநட்டாங்ேகாடு ( ஊ ) பிளாக் 1,
ெநட்டாங்ேகாடுவடக்கு

கான்கிrட் கட்டிடம்,
வடக்குப் பாகம்
629805

1.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ), ெநட்டாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 3, ெநட்டாங்ேகாடு ெதற்குபகுதி , 2.குருந்தன்
ேகாடு ( வ.கி ), ெநட்டாங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 4,
ெநட்டாங்ேகாடு வடக்குபகுதி , 3.குருந்தன் ேகாடு ( வ.கி ),
ெநட்டாங்ேகாடு(ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 5, ெநட்டாங்ேகாடு
வடகிழக்கு பகுதி

217

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ெநட்டாங்ேகாடு

231

218

வடக்கு மட்டுப்பா
ஆர் சி ஆரம்பப்பள்ளி
கட்டிடம், கிழக்கு
முக்கலம்பாடு
பாகம் 629805

1.கக்ேகாட்டுதைல ( வ.கி ), கக்ேகாட்டுதைல ( ஊ ) பிளாக்
9, பள்ளிச்சன்விைள, ெசக்காரவிைள , 2.கக்ேகாட்டுதைல (
வ.கி ), கக்ேகாட்டுதைல ( ஊ ) பிளாக் 8, கக்ேகாட்டுதைல ,
3.கக்ேகாட்டுதைல ( வ.கி ), கக்ேகாட்டுதைல ( ஊ ) பிளாக்
7, பாரக்காவிைள

231

219

வடக்கு மட்டுப்பா
ஆர் சி ஆரம்பப்பள்ளி
கட்டிடம், கிழக்கு
முக்கலம்பாடு
பாகம் அைற எண் 2

1.கக்ேகாட்டுதைல ( வ.கி ), கக்ேகாட்டுதைல ( ஊ ) பிளாக்
6, மாவிைள ெதற்கு , 2.கக்ேகாட்டுதைல ( வ.கி ),
கக்ேகாட்டுதைல ( ஊ ) பிளாக் 5, மாவிைள வடக்கு

231

220

வடக்குக் மட்டுப்பா
ஆர் சி ஆரம்பப்பள்ளி
கட்டிடம் நடுப்பாகம்
முக்கலம்பாடு
629805

1.கக்ேகாட்டுதைல ( வ.கி ), கக்ேகாட்டுதைல ( ஊ ) பிளாக்
1, ஞாேறாடு

231
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221
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கிழக்கு பாகம்
ஆர் சி ஆரம்பப்பள்ளி
ஓட்டுக்கட்டிடம்,
முக்கலம்பாடு
ெதற்கு பாகம்
uig<Gs<siuc!njluqml<

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H
1.கக்ேகாட்டுதைல ( வ.கி ), கக்ேகாட்டுதைல ( ஊ ) பிளாக்
2, ெதக்கன் திருவிைள,பள்ளிச்சன்விைள

222

1.கக்ேகாட்டுதைல ( வ.கி ), கக்ேகாட்டுதைல ( ஊ ) பிளாக்
3, ஆற்றுவரம்பு , 2.கக்ேகாட்டுதைல ( வ.கி ),
கக்ேகாட்டுதைல ( ஊ ) பிளாக் 4, காேடற்றி ,
3.கக்ேகாட்டுதைல ( வ.கி ), கக்ேகாட்டுதைல ( ஊ ) பிளாக்
ஆர் சி ஆரம்பப்பள்ளி வடக்குக் கட்டிடம்
5, மாவிைள கிழக்கு , 4.கக்ேகாட்டுதைல ( வ.கி ),
முக்கலம்பாடு
ேமற்கு பாகம் 629805
கக்ேகாட்டுதைல ( ஊ ) பிளாக் 6, மாவிைள வடக்கு ,
5.கக்ேகாட்டுதைல ( வ.கி ), கக்ேகாட்டுதைல ( ஊ ) பிளாக்
8, கக்ேகாட்டுதைல , 6.கக்ேகாட்டுதைல ( வ.கி ),
கக்ேகாட்டுதைல ( ஊ ) பிளாக் 9, ெசக்காரவிைள

231

223

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
ேமல்கைர

முக்கிய
ஓட்டுக்கட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம் 629802

1.கக்ேகாட்டுதைல ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) வார்டு 6,
பிளாக் 7, காஞ்சிரவிைள , 2.கக்ேகாட்டுதைல ( வ.கி ),
திங்கள் நகர் ( ேப ) வார்டு 7, பிளாக் 5, பன்னிக்ேகாடு ,
3.கக்ேகாட்டுதைல ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) வார்டு 7,
பிளாக் 6, நந்தன்ேகாடு

231

224

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
ேமல்கைர

முக்கியக்
ஓட்டுக்கட்டிடம்
வடக்குப் பாகம்
629805

1.கக்ேகாட்டுதைல ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) வார்டு 6,
பிளாக் 17, ேமல்கைர

231

225

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
ேமல்கைர

231

226

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
தலக்குளம்

227

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
தலக்குளம்

231

231

231

231

228

229

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
தலக்குளம்

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
தலக்குளம்

புனித பிரான்சிஸ்
ேசவியர்
ெதாடக்கப்பள்ளி
மாங்குழி
புனித பிரான்சிஸ்
ேசவியர்
ெதாடக்கப்பள்ளி
மாங்குழி

1.கக்ேகாட்டுதைல ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) வார்டு 8,
ெதற்கு
பிளாக் 16,17, பட்டrவிைள வடக்கு , 2.கக்ேகாட்டுதைல (
ஓட்டுக்கட்டிடம்
வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) வார்டு 8, பிளாக் 8,
ேமற்கு பாகம் 629805
பட்டrவிைள ெதற்கு
1.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( ஊ ) பிளாக் 2,
பள்ளவிைள , 2.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( ஊ )
கிழக்கு மட்டுப்பா
பிளாக் 4, கீ ழவிைள , 3.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் (
கட்டிடம் 629802
ஊ ) பிளாக் 5, வள்ளிவாரம்
1.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( ஊ ) பிளாக் 3,
கிழக்கு ேமற்கு
தும்பவிைள , 2.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( ஊ )
மட்டுப்பா கட்டிடம்
பிளாக் 6, புதுவிைள , 3.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் (
ேமற்கு பாகம் 629802 ஊ ) பிளாக் 7, ஆர்.சி. ெதரு , 4.தலக்குளம் ( வ.கி ),
தலக்குளம் ( ஊ ) பிளாக் 1, குலாலர்ெதரு

நடு மட்டுப்பா
கட்டிடம் 629802

1.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( ஊ ) பிளாக் 3
குலாலர்ெதரு , 2.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( ஊ )
பிளாக் 2, பள்ளவிைள , 3.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் (
ஊ ) பிளாக் 4, கீ ழவிைள , 4.தலக்குளம் ( வ.கி ),
தலக்குளம் ( ஊ ) பிளாக் 5, வள்ளிவாரம் , 5.தலக்குளம் (
வ.கி ), தலக்குளம் ( ஊ ) பிளாக் 7, ஆர்.சி. ெதரு

ேமற்கு
மட்டுப்பாகட்டிடம்
629802

1.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( ஊ ) பிளாக் 1,
தும்பவிைள ேமற்கு , 2.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் (
ஊ ) பிளாக் 2, பள்ளவிைள , 3.தலக்குளம் ( வ.கி ),
தலக்குளம் ( ஊ ) பிளாக் 3,4,5 வள்ளிவாரம், கீ ழவிைள ,
4.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( ஊ ) பிளாக் 6,
புதுவிைள , 5.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( ஊ ) பிளாக்
7, ஆர்.சி. ெதரு , 6.தலக்குளம் ( வ.கி ), தலக்குளம் ( ஊ )
பிளாக் 8, தும்பவிைள கிழக்கு

புதிய மட்டுப்பா
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம்
629802

1.திங்கள் நகர் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) பிளாக் 12,
புதுவிைள , 2.திங்கள் நகர் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப )
பிளாக் 18,,20, மாங்குழி ,

231

230

231

231

231

232

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
ெசட்டியார்மடம்

ெதற்கு
1.திங்கள் நகர் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) பிளாக் 19,
ஓட்டுக்கட்டிடம்,
ெசட்டியார்மடம் , 2.திங்கள் நகர் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் (
கிழக்கு பாகம் 629802 ேப ) பிளாக் 19, ெபருங்ேகாடு

231

233

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
ெசட்டியார்மடம்

வடக்கு மட்டுப்பா
கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம்.629802

1.திங்கள் நகர் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) பிளாக் 14,
ஆர்சி. ெதரு , 2.திங்கள் நகர் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப )
பிளாக் 14, பூச்சாஸ்தான்விைள , 3.திங்கள் நகர் ( வ.கி ),
திங்கள் நகர் ( ேப ) பிளாக் 14, தாணிவிைள , 4.திங்கள்
நகர் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) பிளாக் 14, ேமலமாங்குழி

231

234

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
ெசட்டியார்மடம்

வடக்கு மட்டுப்பா
கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம்.629802

1.திங்கள் நகர் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) பிளாக் 14,13,
நடுத்ேதr , 2.திங்கள் நகர் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப )
பிளாக் 13, மாங்குழி ஆற்றன்கைர

புதிய மட்டுப்பா
1.திங்கள் நகர் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) பிளாக் 20,
கட்டிடம்,
வாrவிைள
மத்தியப்பாகம் 629802

okiGkq!
w{<

higl<!
w{<

231

235

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
இரணியல்

இரணியல்
நூற்றாண்டு கட்டிடம்
அைற எண் 5 629802

1.தலக்குளம் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) பிளாக் 10,
பைறயன்விைள, குழியூர், ஆேராக்கியபுரம்

236

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
இரணியல்

இரணியல்
நூற்றாண்டு கட்டிடம்
அைற எண் 4 629802

1.தலக்குளம் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) பிளாக் 3,
ெபாட்டல்குழி, சைடவிைள, புதுவிைள, சைடயப்பர்,
புதுெதரு , 2.தலக்குளம் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப )
பிளாக் 3, ெபாட்டல்குழி, சைடவிைள,புதுவிைள.
சைடயப்பர், புதுெதரு

231
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231

237

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
இரணியல்

இரணியல்
நூற்றாண்டு கட்டிடம்
அைற எண் 3 629802

1.தலக்குளம் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) பிளாக் 2,
திங்கள்நகர் , 2.தலக்குளம் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப )
பிளாக் 4, காஞ்சிரவிைள, சாக்கியான்ேகாடு, பட்டன்விைள
, 3.தலக்குளம் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) பிளாக் 7,
பட்டன்விைள , 4.தலக்குளம் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப )
பிளாக் 9, திங்கள் நகர், திேயட்டர்ெதரு.பைறயன்விைள

231

238

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
இரணியல்

இரணியல்
நூற்றாண்டு கட்டிடம்
அைற எண் 1 629802

1.தலக்குளம் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) வார்டு 1, பிளாக்
1, பூச்சாத்தான்விைள , 2.தலக்குளம் ( வ.கி ), திங்கள் நகர்
( ேப ) வார்டு 10, பிளாக் 11, ஆேராக்கியபுரம்

231

239

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
இரணியல்

இரணியல்
நூற்றாண்டு கட்டிடம்
அைற எண் 2 629802

1.தலக்குளம் ( வ.கி ), திங்கள் நகர் ( ேப ) வார்டு 10, பிளாக்
11, கிழக்கு ஆேராக்கியபுரம்

231

240

சார்பதிவாளர்
அலுவலகம்
இரணியல்

மத்தியபாகம் 629802

1.இரணியல் ( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) பிளாக் 13, வார்டு
14, ஆமத்தான் ெபாத்ைத , 2.இரணியல் ( வ.கி ) ,
இரணியல் ( ேப ) பிளாக் 14, வார்டு 14, ேமலமணியன்குழி
, 3.இரணியல் ( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) பிளாக் 16, வார்டு
15, திங்கள் சந்ைத , 4.இரணியல் ( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப
) பிளாக் 17, வார்டு 15, திங்கள் சந்ைத ேமற்கு ,
5.இரணியல் ( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) பிளாக் 18, வார்டு
15, இராதகிருஷ்ணபுரம் , 6.இரணியல் ( வ.கி ) , இரணியல்
( ேப ) பிளாக் 19, வார்டு 14, கானான்குளம் , 7.இரணியல் (
வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) பிளாக் 20, வார்டு 14,
விக்ேனஷ்வர் ெதரு

231

241

ஹாக்கர் நிைனவு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெநய்யூர்

முக்கிய கட்டிடம்
ேமற்கு பாகம் 629802

1.இரணியல் ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ ) பிளாக் 10,
ஆத்திவிைள ,

வடெதற்கு
காங்கிrட் கட்டிடம்
வடக்கு பாகம் 629802

1.இரணியல் ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ ) பிளாக் 13,
மிஞ்சின்ெதரு , 2.இரணியல் ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ )
பிளாக் 13, ெநய்யூர் ெதற்குெதரு , 3.இரணியல் ( வ.கி )
,ஆத்திவிைள ( ஊ ) பிளாக் 15,16, ேசவியர்ெதரு ,
4.இரணியல் ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ ) பிளாக் 16,
அண்ணாெதரு , 5.இரணியல் ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ )
பிளாக் 16, சுப்பிரமணியன் புதுத்ெதரு

231

242

ஹாக்கர் நிைனவு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெநய்யூர்

243

ஹாக்கர் நிைனவு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெநய்யூர்

முக்கிய கட்டிடம்
நடுப்பாகம் 629802

1.ஆத்திவிைள ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 4,5,
பிளாக் 11, ஆலங்ேகாடு , 2.ஆத்திவிைள ( வ.கி )
,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 4,5, பிளாக் 11,
ெநய்யூர்வடக்குெதரு , 3.ஆத்திவிைள ( வ.கி )
,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 4,5 பிளாக் 14,
ெநய்யூர்ெதற்குெதரு , 4.ஆத்திவிைள ( வ.கி )
,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 4,5, பிளாக் 14, ஹாக்கர்ெதரு ,
5.ஆத்திவிைள ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 4,5
பிளாக் 14, அண்ணாெதரு

244

ஹாக்கர் நிைனவு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெநய்யூர்

முக்கிய கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம் 629802

1.இரணியல் ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 3, பிளாக்
7, ஆலுெவட்ைட , 2.இரணியல் ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ )
வார்டு 3, பிளாக் 8,9, ஆலங்ேகாடு , 3.இரணியல் ( வ.கி )
,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 3 , பிளாக் 9, பரம்ைப

231

245

ஹாக்கர் நிைனவு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெநய்யூர்

முக்கிய கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம் 629802

1.இரணியல் ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 4, பிளாக்
12, ஆத்திவிைள , 2.இரணியல் ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ )
வார்டு 4, பிளாக் 12, மிஞ்சின்ெதரு , 3.இரணியல் ( வ.கி )
,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 4, பிளாக் 12, ேநருெதரு ,
4.இரணியல் ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 4, பிளாக்
12, தஞ்சம்பரம்பு

231

246

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
ஆலங்ேகாடு

ெதற்கு மட்டுபா
கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம் 629802

1.இரணியல் ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 1, பிளாக்
1, வட்டம் , 2.இரணியல் ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ )
வார்டு 1, பிளாக் 2, ெநல்லியார்ேகாணம்

231

231
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அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
ஆலங்ேகாடு

வடக்கு மட்டுபா 1‐
1.ஆத்திவிைள ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 1,
வது கட்டிடம்
பிளாக் 1, வட்டம்
கிழக்குப் பாகம் 629802

231

248

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
ஆலங்ேகாடு

முக்கிய கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம் 629802

1.ஆத்திவிைள ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 2,3,
பிளாக் 3, பள்ளிதட்டுவிைள , 2.ஆத்திவிைள ( வ.கி )
,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 2,3, பிளாக் 4,
ெநல்லியார்ேகாணம்

231

249

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
ஆலங்ேகாடு

முக்கிய கட்டிடம்
கிழக்கு நடுப்பாகம்
629802

1.ஆத்திவிைள ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 2,3
பிளாக் 5, ஆலங்ேகாடு , 2.ஆத்திவிைள ( வ.கி )
,ஆத்திவிைள ( ஊ ) வார்டு 2,3, பிளாக் 6, ஆலுவட்ைட

231

250

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
கண்ணாட்டு விைள

ெதற்கு காங்கிrட்
கட்டிடம் கிழக்கு
பிளாக் கிழக்கு பாகம்
629802

1.ஆத்திவிைள ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ ) பிளாக் 1,
கக்ேகாடு , 2.ஆத்திவிைள ( வ.கி ) ,ஆத்திவிைள ( ஊ )
பிளாக் 5 , ஆழ்வார் ேகாவில் , 3.ஆத்திவிைள ( வ.கி )
,ஆத்திவிைள ( ஊ ) பிளாக் 9 , கீ ழமணியங்குழி

231

251

ேமற்கு பகுதி
கிழக்குப்பாகம் 629802

1.ஆத்திவிைள ( வ.கி )இரணியல் ( ேப ) பிளாக் 6 ,
இரணியல்ேகாணம் , 2.ஆத்திவிைள ( வ.கி )இரணியல் (
ேப ) பிளாக் 2 , கண்ணாட்டுவிைள

231

252

231

253

231

231

231

231

231

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
கண்ணாட்டு விைள
அரசு ேமல்நிைல
பள்ளி கண்ணாட்டு
விைள
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ேமற்கு மட்டுப்பா
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம் 629802

1.ஆத்திவிைள ( வ.கி )இரணியல் ( ேப ) பிளாக் 3 ,
ெநல்லியார்ேகாணம்

அரசு ேமல்நிைல
பள்ளி கண்ணாட்டு
விைள

ெதற்கு ேமற்கு
கட்டிடம்ெதற்கு
பாகம் 629802

1.ஆத்திவிைள ( வ.கி )இரணியல் ( ேப ) பிளாக் 4 ,
ஆழ்வார்ேகாவில் , 2.ஆத்திவிைள ( வ.கி )இரணியல் ( ேப
) பிளாக் 7 , ேமல இரணியல்ேகாணம்

254

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
இரணியல்

புதிய மட்டுப்பா
கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம் 629802

1.இரணியல் ( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) வார்டு 6 , பிளாக் 8,
இரணியல் ேகாணம் , 2.இரணியல் ( வ.கி ) , இரணியல் (
ேப ) வார்டு 7 , 10 , பிளாக்11 , இரணியல் ேகாட்ைட ,
3.இரணியல் ( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) வார்டு 12, பிளாக்
23, ஓலக்கைடத்ெதரு

255

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
இரணியல்

புதிய மட்டுப்பா
கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம் 629802

1.இரணியல் ( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) வார்டு 13, பிளாக்
23, ேமலத்ெதரு , 2.இரணியல் ( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப )
வார்டு 13, பிளாக் 12, ,22, ஆசாrத் தரு , 3.இரணியல் ( வ.கி
) , இரணியல் ( ேப ) வார்டு 14, பிளாக 21, ஆர் சி ெதரு

256

அரசு மகளிர் உயர்
நிைலப்பள்ளி
இரணியல்ேகாட்ைட

ெதற்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம் 629802

1.இரணியல் ( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) வார்டு 7, பிளாக் 10,
இரணியல் ேகாட்ைட , 2.இரணியல் ( வ.கி ) , இரணியல் (
ேப ) வார்டு 9, பிளாக் 27, ெசக்காலெதரு கிழக்கு ,
3.இரணியல் ( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) வார்டு 8, பிளாக் 29,
ெசக்காலெதரு ேமற்கு

257

அரசு மகளிர் உயர்
நிைலப்பள்ளி
இரணியல்ேகாட்ைட

ெதற்கு கட்டிடம்
ேமற்கு பாகம் 629802

1.இரணியல் ( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) வார்டு 10,11,
பிளாக் 24, ஓலக்கைடத்ெதரு , 2.இரணியல் ( வ.கி ) ,
இரணியல் ( ேப ) வார்டு 10,11, பிளாக் 25,
கீ ழக்கைடத்ெதரு , 3.இரணியல் ( வ.கி ) , இரணியல் ( ேப )
வார்டு 10,11, பிளாக் 26, சன்னதித்ெதரு , 4.இரணியல் (
வ.கி ) , இரணியல் ( ேப ) வார்டு 10,11, பிளாக் 28,
பூமுகம்ெதரு

258

புனித ெதரசாள்
நடுநிைலப்பள்ளி
கண்டன்விைள

ேமற்கு ஓட்டு
கட்டிடம் வடக்குப்
பாகம் 629810

1.நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக்
11,12, பரம்புக்கைர,பண்டாரவிைள , 2.நுள்ளிவிைள அ (
வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 17,18,
ஆலுவிைள,பருத்திவிைள , 3.நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி ),
நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 19, கண்டன்விைள

புதியகட்டிடம்
கிழக்குபகுதி 629810

1.நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 9,10,
கண்டன்விைள

புதியகட்டிடம்
ேமற்குபகுதி 629810

1.நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 11,
பண்டார விைள

காங்கிrட் கட்டிடம்,
மத்திய பாகம் 629810

1.நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 1,
ேமலமணக்கைர , 2.நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி ),
நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 2, கிழ மணக்கைர ,
3.நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 1,2,
மணக்கைர

231

259

231

260

231
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புனித ெதரசாள்
நடுநிைலப்பள்ளி
கண்டன்விைள
பண்டாரவிைள
புனித ெதரசாள்
நடுநிைலப்பள்ளி
கண்டன்விைள
பண்டாரவிைள
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
சைடயமங்கலம் (இ)
மணக்கைர
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கிழக்கு கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம் 629810

1.நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 1,
மணக்கைர , 2.நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ
) பிளாக் 10, புலயன்விைள , 3.நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி ),
நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 13, கண்டன்விைள ,
4.நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 15,
முடவிளாகம் , 5.நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள (
ஊ ) பிளாக் 16, ேமல் பரூர் , 6.நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி ),
நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 20, கண்டன்விைள வடக்கு ,
7.நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 8,
கண்டன்விைள ெதற்கு

கிழக்கு கட்டிடம்
ெதற்குபாகம் 629810

1.நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 14,
நுள்ளிவிைள,கண்டன்விைள கிழக்கு , 2.நுள்ளிவிைள அ (
வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 15,
நுள்ளிவிைளமடவிளாகம் , 3.நுள்ளிவிைள அ ( வ.கி ),
நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 15, கண்டன்விைள ேமற்கு

ெதற்குகட்டிடம்
மத்திய பாகம் 629809

1.நுள்ளிவிைள ஆ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 6,
குதிைரபந்திவிைள

ெதற்குகட்டிடம்
ேமற்கு பாகம் 629809

1.நுள்ளிவிைள ஆ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 7,
வடக்கு ேபயன்குழி , 2.நுள்ளிவிைள ஆ ( வ.கி ),
நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 22, ேபயன்குழி

கிழக்கு கட்டிடம்
வடக்கு பாகம் 629809

1.நுள்ளிவிைள ஆ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) வார்டு 5,
பிளாக் 25, நுள்ளிவிைள

கிழக்கு கட்டிடம்
நடுப்பாகம் 629809

1.நுள்ளிவிைள ஆ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) வார்டு 5,
பிளாக் 5, ெசக்கடிவிைள,மணக்காவிைள

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
ேபயன்குழி

கிழக்கு புதிய
கட்டிடம்
மத்தியபாகம் 629809

1.நுள்ளிவிைள ஆ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) வார்டு 3,
பிளாக் 23, ேபயன்குழி,குசவன்குழி

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
ேபயன்குழி

ேமற்கு கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம் 629809

1.நுள்ளிவிைள ஆ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) வார்டு 1,
பிளாக் 3, மணக்கைர , 2.நுள்ளிவிைள ஆ ( வ.கி ),
நுள்ளிவிைள ( ஊ ) வார்டு 2, பிளாக் 8, பூலன்ேகாடு

முக்கிய கட்டிடம்
வடக்கு பாகம் 629180

1.நுள்ளிவிைள ஆ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 27,
நுள்ளிவிைள

262

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
கண்டன்விைள

231

263

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
கண்டன்விைள

231

264

231

265

231

266

231

267

231

268

231

269

231

270

231

271

231
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அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
ேபயன்குழி
அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
ேபயன்குழி
அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
ேபயன்குழி
அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
ேபயன்குழி

புனித
வியாகுலஅன்ைன
ெதாடக்கப்பள்ளி
ெகான்னகுழிவிைள
புனித
வியாகுலஅன்ைன
ெதாடக்கப்பள்ளி
ெகான்னகுழிவிைள

முக்கிய கட்டிடம்
1.நுள்ளிவிைள ஆ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) பிளாக் 26,
ெதற்குப் பாகம் 629180 ெகான்னக்குழிவிைள
1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 2,
மாடத்தட்டுவிைள, காண்ெவன்ட் ெதரு, வில்லுக்குறி ,
2.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 4,
பண்டாரக்காடு, ெதன்றல்ெதரு, புனித அந்ேதாணியர ,
3.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 7,
கணபதியங்காடு
1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 4,
வார்டு 4, கணபதியங்காடு, பண்டாரக்காடு , 2.வில்லுக்குறி (
வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 7, வார்டு 4,
குளுைமக்காடு , 3.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப
) பிளாக் 7, வார்டு 6,
காரவிைள,புன்னகாட்டுவிைள,ெவள்ளச்சிவிைள

272

புனித லாரன்ஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மாடத்தட்டுவிைள

வடக்கு ெதற்கு
முக்கிய மட்டுபா
கட்டிடம் வடக்கு
பாகம் அைற எண் 6,
629180

231

273

புனித லாரன்ஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மாடத்தட்டுவிைள

வடக்கு ெதற்கு
முக்கிய மட்டுப்பா
கட்டிடம், நடுப்பாகம்,
அைற எண் 4, 629180

231

274

புனித அேலாசியஸ்
ெதாடக்கப்பள்ளி
மாடத்தட்டுவிைள

முக்கிய மட்டுப்பா
கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம் 629180

1.நுள்ளிவிைள ஆ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) வார்டு 2,
பிளாக் 4, குதிரப்பந்திவிைள

275

புனித அேலாசியஸ்
ெதாடக்கப்பள்ளி
மாடத்தட்டுவிைள

முக்கிய மட்டுப்பா
கட்டிடம் பின்பாகம்
வடக்கு பார்ைவ
629180

1.நுள்ளிவிைள ஆ ( வ.கி ), நுள்ளிவிைள ( ஊ ) வார்டு 2,
பிளாக் 24, வடக்குநுள்ளிவிைள

231

276

புனித அேலாசியஸ்
ெதாடக்கபள்ளி
மாடதட்டுவிைள

231

277

புனித அேலாசியஸ்
ெதாடக்கபள்ளி
மாடதட்டுவிைள

231

231

1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 1
கிழக்குெதரு, பாத்திமா ேராடு ேகாவில்ெதரு
முக்கியகட்டிடம்
மாடத்தட்டுவிைள , 2.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி
ெதற்க்கு பாகம் 629180
( ேப ) பிளாக் 3, ேகாவில்ெதரு ( வலதுபக்கம் ),
மாடத்தட்டுவிைள, த
வடக்கு ெதற்கு
முக்கிய மட்டுப்பா
1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) வார்டு 3,
கட்டிடம் வடக்கு
பிளாக் 5, பண்டாரக்காடு
பாகம் 629180
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278

எல் எம் ஏrயாஅரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
வில்லுக்குறி

வடக்கு ெதற்கு
ஓட்டு கட்டிடம்
வடக்கு பாகம் 629180

231

279

எல் எம் ஏrயாஅரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
வில்லுக்குறி

231

280

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
வில்லுக்குறி

வடக்கு ெதற்கு
முக்கிய ஓட்டு
கட்டிடம் வடக்கு
பாகம் 629180

231

231

281

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
வில்லுக்குறி

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H
1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) வார்டு 5,
பிளாக் 6, ெவள்ளச்சிவிைள , 2.வில்லுக்குறி ( வ.கி ),
வில்லுக்குறி ( ேப ) வார்டு 7, பிளாக் 9,
ெவள்ளச்சிவிைளெதற்கு
1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 8,
காரவிைள , 2.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப )
பிளாக் 11, பாைறயடி, தினவிைள

முக்கிய கட்டிடம்
நடுப் பாகம் 629180

1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 10,
ேமலப்பள்ளம் ெதற்கு , 2.வில்லுக்குறி ( வ.கி ),
வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 12, ேமலபள்ளம் வடக்கு

முக்கிய கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம் 629180

1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) வார்டு 7,8,9,
பிளாக் 10, ெநடுவிைள , 2.வில்லுக்குறி ( வ.கி ),
வில்லுக்குறி ( ேப ) வார்டு 9, பிளாக் 13, பாைறயடி ,
3.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) வார்டு 12,13,
பிளாக் 16, 17, வணிகர்ெதரு , 4.வில்லுக்குறி ( வ.கி ),
வில்லுக்குறி ( ேப ) வார்டு 12, பிளாக் 16,17,
காந்தாrஅம்மன்ேகாவில்ெதரு , 5.வில்லுக்குறி ( வ.கி ),
வில்லுக்குறி ( ேப ) வார்டு 12,13, பிளாக் 16,17, ஆர்.சி.ெதரு
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282

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
வில்லுக்குறி

ஆஸ்ெபட்டாஸ்
கூைர கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம் 629180

1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 17,
ஆர்.சி. ெதரு, வில்லுக்குறி , 2.வில்லுக்குறி ( வ.கி ),
வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 17, குதிைரபந்திவிைள ,
3.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 17,
ெநட்டவிைள , 4.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப )
பிளாக் 17, மணக்காவிைள , 5.வில்லுக்குறி ( வ.கி ),
வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 17, கrஞ்சான்ேகாடு ,

231

283

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
வில்லுக்குறி

முக்கிய ஓட்டு
கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம் 629180

1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 18,
இடமருவத்தூர்

284

ேபரூராட்சி
அலுவலகம்
வில்லுக்குறி

முக்கிய கட்டிடம்
மத்திய பாகம் 629180

285

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
ேதாட்டிேயாடு
இருப்பிடம் பரேசr

ெதற்கு ஓட்டு
கட்டிடம் வடக்கு
பாகம் 629180

286

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
ேதாட்டிேயாடு
இருப்பிடம் பரேசr

ெதற்கு ஓட்டுக்
கட்டிடம் ெதற்கு
பாகம் 629180

287

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ஆளூர்

வடக்கு ெதற்கு
கட்டிடம் வடக்கு
பகுதி ேமற்கு
ேநாக்கிய அைற
எண்.1 629801

1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) பிளாக் 1, புன்னவிைள,
அண்ணாநகர் காலணி , 2.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப )
பிளாக் 2, துவரவிைள, ஆளூர் வடக்கு , 3.ஆளூர் ( வ.கி ) ,
ஆளூர் ( ேப ) பிளாக் 3, புதுெதரு, ஜின்னாெதரு

288

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ஆளூர்

வடக்கு ெதற்கு
கட்டிடம் நடுப்பகுதி
ேமற்கு ேநாக்கிய
அைற எண்.4 629801

1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) வார்டு 2, பிளாக் 4, ஆர்.சி.
ெதரு , 2.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) வார்டு 3, பிளாக் 5,
ஆளூர் கைடெதரு, வடக்கு பள்ளித்ெதரு , 3.ஆளூர் ( வ.கி
) , ஆளூர் ( ேப ) வார்டு 3, பிளாக் 6, ஆளூர் கிராமம் ,
4.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) வார்டு 4, பிளாக் 7, ஆளூர்
ெதரு, ெதற்கு பள்ளி ெதரு

289

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ஆளூர்

வடக்கு ெதற்கு
கட்டிடம் நடுப்பகுதி
ேமற்கு ேநாக்கிய
அைற எண்.6 629801

1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) வார்டு 4, பிளாக் 8, ெதற்கு
பள்ளி ெதரு, ைதக்கா ெதரு , 2.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் (
ேப ) வார்டு 15, பிளாக் 19, பிராந்தனேசr, ஐக்கியபுரம்

கிழக்கு ேமற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம் 629801

1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) வார்டு 5, பிளாக் 9, வராணி
ீ
, 2.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) வார்டு 5, பிளாக் 10,
வர்த்தகநாடார்குடியிருப்பு

கிழக்கு ேமற்கு
கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம் 629801

1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) வார்டு 6, பிளாக்11,
ேதாப்புவிைள, ெபருஞ்ெசல்வவிைள
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231
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லூத்ரன்
நடுநிைலப்பள்ளி
சரல்விைள
இருப்பிடம்
ேதாப்புவிைள
லூத்ரன்
நடுநிைலப்பள்ளி
சரல்விைள
இருப்பிடம்
ேதாப்புவிைள

1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) வார்டு 10,11,
பிளாக் 14, திருவிைடக்ேகாடுெதற்கு , 2.வில்லுக்குறி (
வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) வார்டு 10,11, பிளாக் 15,
திருவிைடக்ேகாடு வடக்கு
1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 19,
பரேசr , 2.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப )
பிளாக் 20, ேமலகருப்பக்ேகாடு , 3.வில்லுக்குறி ( வ.கி ),
வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 22, கீ ழகருப்பக்ேகாடு ,
4.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 23,
ேதாட்டிேகாடு
1.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 20,
ேமல கருப்புக்ேகாடு , 2.வில்லுக்குறி ( வ.கி ),
வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 21, புன்னவிைள ,
3.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப ) பிளாக் 22, கீ ழ
கருப்புக்ேகாடு , 4.வில்லுக்குறி ( வ.கி ), வில்லுக்குறி ( ேப )
பிளாக் 23, ேதாட்டிேகாடு
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புனித ேஜாசப்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ஆசாrபள்ளம்
புனித ேஜாசப்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ஆசாrபள்ளம்
புனித ேஜாசப்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ஆசாrபள்ளம்

uig<Gs<siuc!gm<cml<!!
njluqmh<hGkq
கிழக்கு ேமற்கு
கட்டிடம்,கிழக்கு
பாகம் 629201
கிழக்கு ேமற்கு
கட்டிடம், 2‐ம் அைற
629201
கிழக்கு ேமற்கு
கட்டிடம், ேமற்கு
பாகம் 629201

புனித ேஜாசப்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ஆசாrபள்ளம்

கிழக்கு ேமற்கு
காங்கிrட் கட்டிடம்
3வது அைற

1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) பிளாக் 14,
ேமலப்ெபருவிைள

முக்கிய கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம் 629807

1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) பிளாக் 15, கிறிஸ்ேடாபர்
நகர் , 2.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) பிளாக் 16,
கள்ளியங்காடு

புதிய கட்டிடம்ெதற்கு
பாகம் 629807

1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) பிளாக் 16, கள்ளியங்காடு
கிழக்கு

uig<Gs<siuc!njluqml<

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
சுங்கான்கைட
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
சுங்கான்கைட
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
சுங்கான்கைட
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
சுங்கான்கைட
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
சுங்கான்கைட

முக்கிய கட்டிடம்
ேமற்கு பாகம் 629807
மட்டுபா கட்டிடம்
வடக்கு பாகம் 629807
முக்கிய கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம் 629807
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1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) பிளாக் 12 வார்டு 7,8,
ேமலப்ெபருவிைள , 2.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப )
பிளாக் 15, ேமலப்ெபருவிைள
1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) பிளாக் 12, வார்டு 7,8, ேமல
ஆசாrபள்ளம்
1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) பிளாக் 13,
ேமலப்ெபருவிைள கிழக்கு

1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) பிளாக் 15,
ேமலப்ெபருவிைள , 2.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப )
பிளாக் 15, கள்ளியங்காடு ேமற்கு
1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) வார்டு 14, பிளாக் 17,
சுங்கான்கைட ெதற்கு , 2.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப )
வார்டு 13, பிளாக் 18, சுங்கான்கைட ேமற்கு
1.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) வார்டு 14, பிளாக் 18,
சுங்கான்கைட , 2.ஆளூர் ( வ.கி ) , ஆளூர் ( ேப ) வார்டு 13,
பிளாக் 18, சுங்கான்கைட கிழக்கு
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முக்கிய கட்டிடம்
மின்வாrய துைற
629102

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H

1

மனமகிழ்மன்றம்,
ேகாதயார்,
ேமல்தங்கல்

232

2

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
ேகாதயார்
கிழ்தங்கல்

புதியகட்டிடம், கிழக்கு
பாகம் 629102

232

3

ெபாதுப்பணித்துைற
கட்டிடம், பாலேமார்

முக்கியகட்டிடம்,
நடுப்பாகம் 629851

4

பைழய
காrமணி எஸ்ேடட், மருத்துவமைன
காrமணி
கட்டிடம், ேமற்கு
பாகம் 629851

5

அரசினர்
பழங்குடியினர்
உண்டு உைறவிட
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ேபச்சிப்பாைற

முக்கிய கட்டிடம்,
1.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ), ேபச்சிப்பாைற ( ஊ )
வடக்கு பாகம் 629161 பிளாக் 2, 5, 6, விளாமைல

6

அரசினர்
பழங்குடியினர்
உண்டு உைறவிட
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ேபச்சிப்பாைற

முக்கிய கட்டிடம்
மத்திய பகுதி 629161

1.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ), ேபச்சிப்பாைற ( ஊ )
பிளாக் 7, 8, 13, ேபச்சிப்பாைற குன்றுகள்

7

அரசினர்
பழங்குடியினர்
உண்டு உைறவிட
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ேபச்சிப்பாைற

முக்கிய கட்டிடம்இ
ெதற்கு பாகம் 2‐வது
அைற 629161

1.ேபச்சிப்பாைற ( வ.கி ), ேபச்சிப்பாைற ( ஊ )
பிளாக் 8,10, வார்டு 1, மணியன்குழி ,
2.ேபச்சிப்பாைற ( வ.கி ), ேபச்சிப்பாைற ( ஊ )
பிளாக் 9,12,13, வார்டு 5, காக்கச்சல்,
துைறநல்லூர்

முக்கிய கட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம் 1‐வது
அைற 629161

1.ேபச்சிப்பாைற ( வ.கி ), ேபச்சிப்பாைற ( ஊ )
பிளாக் 13, வார்டு 4, ெபான்னியாகுளம்,
கடம்பமூடு , 2.ேபச்சிப்பாைற ( வ.கி ),
ேபச்சிப்பாைற ( ஊ ) பிளாக் 14 வார்டு 4,
காந்திநகர்
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அரசினர்
பழங்குடியினர்
உண்டுஉைறவிட
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ேபச்சிப்பாைற
அரசினர்
பழங்குடியினர்
உண்டுஉைறவிட
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ேபச்சிப்பாைற

1.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ), ேபச்சிப்பாைற (ஊ)
வார்டு 1, பிளாக் 4, ேகாைதயார் ேமல்தங்கல்
1.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ), ேபச்சிப்பாைற (ஊ)
பிளாக் 2,3, வார்டு 1, ேகாைதயார் கீ ழ்தங்கல் ,
2.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ), ேபச்சிப்பாைற ( ஊ )
பிளாக் 4, 5, வார்டு 1, ேகாைதயார் கிழ்தங்கல்
ெதற்கு
1.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ), பாலேமார் ( ஊ )
பிளாக் 1, 4, வார்டு 1, பாலேமார் ,
2.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ), பாலேமார் ( ஊ )
பிளாக் 4, சாம்பக்கல்
1.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ), பாலேமார் ( ஊ )
பிளாக் 2, வார்டு 1, காrமணி , 2.சுருளக்ேகாடு (
வ.கி ), பாலேமார் ( ஊ ) பிளாக் 3, காrமணி
ேமல்பகுதி

வடக்கு கட்டிடம்
1.ேபச்சிப்பாைற ( வ.கி ), ேபச்சிப்பாைற ( ஊ )
வடக்கு பாகம் 629161 பிளாக் 10, 12, 15, வார்டு 4, காந்திநகர்

10

அரசினர்
பழங்குடியினர்
உண்டு உைறவிட
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ேபச்சிப்பாைற

வடக்கு கட்டிடம்,
நடுப் பகுதி 629161

1.திற்பரப்பு ( வ.கி ), ேபச்சிப்பாைற ( ஊ )
பிளாக் 10, காந்திநகர் , 2.திற்பரப்பு ( வ.கி ),
ேபச்சிப்பாைற ( ஊ ) பிளாக் 11, ேபச்சிப்பாைற

232

11

அரசினர்
பழங்குடியினர்
உண்டு உைறவிட
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ேபச்சிப்பாைற

வடக்கு கட்டிடம்,
ெதற்கு பகுதி 629161

1.திற்பரப்பு ( வ.கி ), ேபச்சிப்பாைற ( ஊ )
பிளாக் 12, அைணேராடு

232

12

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
இட்டகேவலி

மட்டுப்பாகட்டிடம்
ேமற்குபாகம்

1.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக்
28, அரமன்னம் கிழக்கு

232
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13

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
இட்டகேவலி

232

14

அரசு
மட்டுப்பாகட்டிடம்,
நடுநிைலப்பள்ளி,இட்
நடுப்பகுதி
டகேவலி

232
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அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
உண்ணயூர்ேகாணம்
ீ

முக்கியகட்டிடம்,
1.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக்
ேமற்கு பாகம் 629161 18, உண்ண்யூர்ேகாணம், தும்பேகாடு ேமற்கு

232

16

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
உண்ணயூர்ேகாணம்
ீ

ஓட்டுக்கட்டிடம்
நடுபாகம்

1.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக்
21, ைகத்தக்கல், பிணந்ேதாடு

232

17

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
உண்ணயூர்ேகாணம்
ீ

கிழக்கு கட்டிடம்
வடக்கு பகுதி

1.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக்
22, விலாவூர்ேகாணம்

232

18

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
உண்ணயூர்ேகாணம்
ீ

ேமற்கு
ஓட்டுக்கட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம் 629161

1.தும்பக்ேகாடு (வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக்
7, சூrயேகாடு ேசக்கல் , 2.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி
), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 10, பிணந்ேதாடு

232

19

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
உண்ணயூர்ேகாணம்
ீ

ேமற்கு
1.தும்பக்ேகாடு (வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக்
ஓட்டுக்கட்டிடம்,
17, குருவிபற்று கைரக்காடு
வடக்கு பாகம் 629161

20

ெதாடக்க
ேவளாண்ைம
கூட்டுறவு சங்க
கட்டிடம்,
திருநந்திக்கைர

புதிய கட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம் 629161

21

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
திருநந்திக்கைர

முக்கிய கான்கீ rட்
கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம் 629161

232

22

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
திருநந்திக்கைர

முக்கிய கட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம் 629161

232

23

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
திருநந்திக்கைர

புதிய கட்டிடம்,
1.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) வார்டு
வடக்கு பாகம் 629161 10, 11, பிளாக் 13, ேகாட்டூர் ேகாணம்

24

புனித உர்சலாஸ்
ெதாடக்கப்பள்ளி,
குலேசகரம்

1.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக்
வட கிழக்கு கட்டிடம் 16, அெலக்சான்டர்புரம் , 2.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி
(ேமற்கு) , மத்தியபகுதி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 16, எம்.ஜி.ஆர். நகர் ,
629161
3.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக்
16, ஓமனபுரம்

232

25

புனித உர்சலாஸ்
ெதாடக்கபள்ளி,
குலேசகரம்

வடகிழக்கு கட்டிடம்
(கிழக்கு) மத்தியபகுதி
629161

1.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக்
23, வார்டு 9, தும்பேகாடு , 2.தும்பக்ேகாடு (
வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 24, வார்டு 12,
ஆைனகட்டிவிைள , 3.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ),
திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 15, வார்டு 9, நrக்குழி

232

26

ேதவசம்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
திற்பரப்பு

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம் 629161

1.திற்பரப்பு ( வ.கி ), மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 20,
திற்பரப்பு ேமற்கு

232

232

232
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புதிய கட்டிடம்
ேமற்கு ஓட்டு
கட்டிடம் வடக்கு
பாகம்
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1.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக்
29, விலவூர் ேகாணம்
1.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக்
26, அரமன்னம் ேமற்கு , 2.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி
), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 26, அரமன்னம்
கிழக்கு

1.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக்
11, திட்டவிைள , 2.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ),
திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 3, சூrயேகாடு ,
3.தும்பக்ேகாடு (வ.கி), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக்
4, அஞ்சுகண்ட பாைற
1.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப
12, வார்டு 6, ெகாச்சுவட்டுபாைற
ீ
,
2.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப
14, வார்டு 7, ஒமனபுரம்
1.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப
5, மூைலப்பாகம், ேசனம்ேகாடு ,
2.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப
6, திருநந்திக்கைர, இடவட்டம்

) பிளாக்
) பிளாக்
) பிளாக்
) பிளாக்
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ேதவசம்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
திற்பரப்பு

uig<Gs<siuc!gm<cml<!!
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முக்கிய ஓட்டு
கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம் 629161

232

28

ேதவசம்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
திற்பரப்பு

ஆஸ்ெபட்டாஸ்
கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம் 629161

1.திற்பரப்பு ( வ.கி ), மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 1,
ேசக்கல் , 2.திற்பரப்பு ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப )
பிளாக் 9, திற்பரப்பு வடக்கு , 3.திற்பரப்பு ( வ.கி
), மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 9, ேதாட்டவாரம்

232

29

ேதவசம்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
திற்பரப்பு

முக்கிய கட்டிடம்
நடுப்பாகம் 629161

1.திற்பரப்பு (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 19,
திற்பரப்பு

முக்கியகட்டிடம்,
நடுப்பாகம் 629161

1.திற்பரப்பு ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 2,
அஞ்சுகண்டபாைற , 2.திற்பரப்பு ( வ.கி ),
மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 8, ேசக்கல் , 3.திற்பரப்பு (
வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 8, காமூர் ,
4.திற்பரப்பு ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 8,
ைகயாலக்கல் , 5.திற்பரப்பு ( வ.கி ) மற்றும் (
ேப ) பிளாக் 8, மாஞ்சக்ேகாணம்

கிழக்கு பாகம் 629161

1.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ), ெபான்மைன ( ேப )
வார்டு 1, பிளாக் 1, மணேலாைட ,
2.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ), ெபான்மைன ( ேப )
வார்டு 1, பிளாக் 2, ெபருஞ்சாணி

232
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1.திற்பரப்பு ( வ.கி ), மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 20,
திற்பரப்பு ேமற்கு

30

ேதவசம்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
திற்பரப்பு

31

ெபாதுப்பணித்துைற
கட்டிடம்,
அைணமுகம்
ெபருஞ்சாணி

32

ெபாதுப்பணித்துைற
கட்டிடம்,
ெபருஞ்சாணி
அைணமுகம்

ேமற்கு பாகம் 629161

1.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ), ெபான்மைன ( ேப )
பிளாக் 2, ெபருஞ்சாணி , 2.சுருளக்ேகாடு (
வ.கி ), ெபான்மைன ( ேப ) பிளாக் 1,
ெபருஞ்சாணி ேமற்கு , 3.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி
), ெபான்மைன ( ேப ) பிளாக் 3, கிழக்கன் பாகம்

33

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
ெபான்மைன

முக்கிய கான்கீ rட்
கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம் 629161

1.ெபான்மைன ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) வார்டு 3,
பிளாக் 4, ெபான்மைன ேகாயில் ,
2.ெபான்மைன ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) வார்டு 3,
பிளாக் 5, புல்லத்தூர்

232

34

முக்கிய ஓட்டு
அரசுெதாட்க்கப்பள்ளி
கட்டிடம், ேமற்கு
, ெபான்மைன
பா◌ா◌்த்தது 629161

1.ெபான்மைன ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) வார்டு 4,
பிளாக் 5, புல்லத்தூர் சாைல , 2.ெபான்மைன (
வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) வார்டு 4, பிளாக் 6,
ெபான்மைன சந்ைத , 3.ெபான்மைன ( வ.கி )
மற்றும் ( ேப ) வார்டு 5, பிளாக் 6,
மணலிக்காலவிைள காலனி , 4.ெபான்மைன (
வ.கி ) மற்றும் ( ேப )) வார்டு 5, பிளாக் 6,
வண்ணாரங்ேகாடு காலனி

232

35

அரசினர்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
மங்கலம்

முக்கிய
ஓட்டுகட்டிடம் ,
வடக்கு பாகம் 629161

1.ெபான்மைன ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 9,
மங்கலம் வடக்கு

232

36

அரசினர்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
மங்கலம்

232

37

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி ,
மங்கலம்

232

38

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி ,
மங்கலம்

புதிய மட்டுபா
கட்டிடம் , கிழக்கு
பாகம் 629161
கிழக்கு கான்கீ rட்
கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம் ெதற்கு
பார்த்தது 629161
கிழக்கு கான்கீ rட்
கட்டிடம், ேமற்குப்
பாகம் ெதற்கு
பார்த்தது 629161

39

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
மங்கலம்

232

முக்கிய ஓட்டு
கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம் 629161

1.ெபான்மைன ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 8,
மங்கலம் ெதற்கு
1.ெபான்மைன ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 7,
ெபான்மைன சந்ைத
1.ெபான்மைன ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) பிளாக்
10, அrயம்பேகாடு
1.ெபான்மைன ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) பிளாக்
12, மாrக்ேகாணம் , 2.ெபான்மைன ( வ.கி )
மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 14, ஈஞ்சக்ேகாடு
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40

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
குலேசகரம்

கிழக்கு மட்டுப்பா
கட்டிடம்
ெதற்குபாகம் 629161

1.ெபான்மைன ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) பிளாக்
11, ெவண்டலிேகாடு , 2.ெபான்மைன ( வ.கி )
மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 13, குளச்சவிளாகம்

232

41

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
குலேசகரம்

வடக்கு மட்டுப்பா
கட்டிடம், நடுப்பாகம்
629161

1.ெபான்மைன ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) பிளாக்
15, வார்டு 13, ெவண்டலிேகாடு , 2.ெபான்மைன
( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 13, வார்டு 7,
குளச்சவிளாகம்

232

42

நடுக்கட்டிடம் 629161,
ெவண்டலிேகாடு

1.ெபான்மைன ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) பிளாக்
16, வார்டு 14, ெவண்டலிேகாடு கிழக்கு

வட ேமற்கு அைற
629161,
ெவண்டலிேகாடு

1.ெபான்மைன ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) பிளாக்
17, வார்டு 15, ெவண்டலிேகாடு ேமற்கு

44

புனித
அந்ேதாணியார்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
சுருளேகாடு

முக்கியகட்டிடம்,
கிழக்கு பாகம் 629164 ,

1.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ) மறறும் ( ஊ ) பிளாக் 4,
மங்களாத்தைர , 2.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி )
மறறும் ( ஊ ) பிளாக் 4, கிருஷ்ணன்ேகாவில்
ெதரு, சுருளேகாடு ேமற்கு , 3.சுருளக்ேகாடு (
வ.கி ) மறறும் ( ஊ ) பிளாக் 4, ேமற்கு
வரப்புலி
ீ
, 4.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ) மறறும் ( ஊ
) பிளாக் 4, ெசல்லன் திருத்தி, மங்களத்தைர ,
5.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ) மறறும் ( ஊ ) பிளாக் 4,
மூைலயைற , 6.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ) மறறும்
( ஊ ) பிளாக் 4, ஆலம்பிலாவடி ,
7.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ) மறறும் ( ஊ ) பிளாக் 4,
ேவளாக்ேகாடு

45

புனித
அந்ேதாணியார்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
சுருளேகாடு

1.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ) மறறும் ( ஊ ) பிளாக்
முக்கிய கட்டிடம்,
1,காளிேகசம் , 2.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ) மறறும்
ேமற்கு பாகம் 629164 ( ஊ ) பிளாக் 2, பரளியாறு , 3.சுருளக்ேகாடு
(வ.கி) மறறும் (ஊ) பிளாக் 2, கூவகாட்டு மைல,

232

46

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
இட்டகேவலி

பைழய முக்கிய
ஓட்டுக்கட்டிடம்,
கிழக்கு பாகம் 629161

232

47

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
இட்டகேவலி

முக்கிய
ஓட்டுக்கட்டிடம்,
ேமற்கு பாகம் 629161

48

புனித
ஊர்சிலாஸ்ெபண்கள் ெதன்கிழக்கு
உயர்நிைலப்பள்ளி, கட்டிடம் 629161
குலேசகரம்

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப )
பிளாக் 2, புறேவலிவிைள , 2.திருவட்டார் (
வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) பிளாக் 3, சங்கரன்
விைள

49

புனித
ஊர்சிலாஸ்ெபண்கள் ெதன்ேமற்குகட்டிடம்
உயர்நிைலப்பள்ளி, 629161
குலேசகரம்

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப )
பிளாக் 4, ஆரணி ேமற்கு , 2.திருவட்டார் (
வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) பிளாக் 5, ஆரணி
கிழக்கு

புனித ஊர்சிலாஸ்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
குலேசகரம்

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப )
வார்டு 2, பிளாக் 1,
வண்டிப்பிலாங்காலாவிைள வடக்கு பகுதி ,
2.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப )
வார்டு 2, பிளாக் 8, வண்டிபிலாங்காலாவிைள
நடுப்பகுதி , 3.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம்
( ேப ) வார்டு 13, பிளாக் 8,
வண்டிபிலாங்காலாவிைள ெதற்கு பகுதி

232

232

232

232

232

232

43

50
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ேபரூராட்சி
அலுவலகம்,
ெபான்மைன
ேபரூராட்சி
அலுவலகம்,
ெபான்மைன

uig<Gs<siuc!gm<cml<!!
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தைர
தளம்,வடகிழக்கு
கட்டிடம் 629161

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப )
பிளாக் 9, இட்டகேவலி , 2.திருவட்டார் ( வ.கி ),
குலேசகரம் ( ேப ) பிளாக் 13, இட்டகேவலி
ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு
1.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப )
பிளாக் 9, அரமன்னம் ேமற்கு , 2.திருவட்டார் (
வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) பிளாக் 13, வார்டு
1,16, அரமன்னம்
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51

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
குலேசகரம்

முக்கிய கட்டிடம்,
ேமற்கு பாகம் 629161

232

52

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
குலேசகரம்

முக்கிய கட்டிடம்,
ேமற்குைமயப்பகுதி
629161

53

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
குலேசகரம்

232

232

232

232

232

232

232

232
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1.ெபான்மைன ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப )
பிளாக் 6, வார்டு 6, ெசறுதிக்ேகாணம் ,
2.ெபான்மைன ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப )
பிளாக் 17, வார்டு 7, பனவிைள ,
3.ெபான்மைன ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப )
பிளாக் 17, வார்டு 7, குலேசகரம்
1.ெபான்மைன ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப )
பிளாக் 19, வார்டு 9, கூடதூக்கி கிழக்கு ,
2.ெபான்மைன ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப )
பிளாக் 19, வார்டு 8, கூைடதூக்கி ெதற்கு ,
3.ெபான்மைன ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப )
பிளாக் 7, வார்டு 7, குலேசகரம் ,
4.ெபான்மைன ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப )
பிளாக் 18, வார்டு 18, பனவிைள ,
5.ெபான்மைன ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப )
பிளாக் 16, வார்டு 12, கூைடதூக்கி ேமற்கு

முக்கிய கட்டிடம்,
கிழக்கு பாகம் 629161

1.ெபான்மைன ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப )
பிளாக் 16, கல்ெவட்டாங்குழி , 2.ெபான்மைன (
வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) பிளாக் 11,
ெசருப்பாலூர் , 3.ெபான்மைன ( வ.கி ),
குலேசகரம் ( ேப ) பிளாக் 18, பனவிைள

முதல் மட்டுப்பாவு
கட்டிடத்தில் ெதற்கு
பாகம் 629161

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப )
பிளாக் 21 ெசருப்பாலூர் , 2.திருவட்டார் ( வ.கி
), குலேசகரம் ( ேப ) பிளாக் 14, படநிலம்,
ஒடலிவிைள , 3.திருவட்டார் (வ.கி),
குலேசகரம் (ேப) பிளாக் 20 மணலிவிைள ,
4.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப )
பிளாக் 12, ெசருப்பாலூர்

55

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ெசருப்பாலூர்

கிழக்கு ேமற்கு
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்
கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம் 629161

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப )
பிளாக் 20, கூடதூக்கி , 2.திருவட்டார் ( வ.கி ),
குலேசகரம் ( ேப ) பிளாக் 12, குலேசகரம்
கிழக்கு , 3.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் (
ேப ) பிளாக் 21, குலேசகரம் ேமற்கு ,
4.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப )
பிளாக் 15, குலேசகரம் வடக்கு

56

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ெசருப்பாலூர்

ெதற்கு கட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம் 629161

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப )
பிளாக் 11, குலேசகரம் ெதற்கு

57

ெபாதுப்பணித்துைற
ெசயற்ெபாறியாளர்
அலுவலகம்,
ேகாைதயார்
உபேகாட்டம்
ெசருப்பாலூர்

முக்கிய கட்டிடம்,
நடுப் பகுதி 629161

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப )
பிளாக் 10, இட்டகேவலி

58

ெபாதுப்பணித்துைற
ெசயற்ெபாறியாளர்
அலுவலகம்,
ேகாைதயார்
உபேகாட்டம்
ெசருப்பாலூர்

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப )
வடக்கு ெதற்கு
பிளாக் 10, இட்டகேவலி , 2.திருவட்டார் ( வ.கி
ஓட்டு கட்டிடம் 629161
), குலேசகரம் ( ேப ) பிளாக் 11, ெசருப்பாலூர்

59

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
திருவரம்பு

கிழக்கு ேமற்கு
மட்டுப்பா
1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப )
கட்டிடடத்தின்
வார்டு 15, பிளாக் 1, அம்பாங்காைல
வடக்குப் பாகம் 629177

60

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
திருவரம்பு

கிழக்குேமற்கு
மட்டுப்பா
கட்டிடத்தின்
நடுப்பாகம் 629183

54

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ெசருப்பாலூர்

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப )
பிளாக் 2, வார்டு 16,
கல்லாம்ெபாற்ைற,அம்பாங்காைல
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232

61

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
திருவரம்பு

232

62

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, முக்கிய கட்டிடம்,
ெகால்ேவல்
கிழக்கு பாகம் 629183

232

63

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, முக்கிய கட்டிடம்,
ெகால்ேவல்
ேமற்கு பாகம் 629183

232

64

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
திருவரம்பு

முக்கிய மட்டுப்பா
கட்டிடம், நடுப்பாகம்
629183

232

65

அரசினர்
உயர்நிைலப்பள்ளி
திருவரம்பு

முக்கிய மட்டுப்பா
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம் 629183

232

66

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
பாரதப்பள்ளி

முக்கிய கட்டிடம்,
முதல் அைற 629177

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப )
பிளாக் 10, பாரதப்பள்ளி , 2.திருவட்டார் ( வ.கி
), திருவட்டார் ( ேப ) பிளாக் 11, சாரூர்

232

67

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
பாரதப்பள்ளி

முக்கிய கட்டிடம்,
இரண்டாம் அைற
629177

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப )
பிளாக் 9, சாரூர்

232

232
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மட்டுப்பா கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம் 629183
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1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப )
பிளாக் 3, வார்டு 14, திருவரம்பு, சாத்திரவிைள
1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப )
வார்டு 11, பிளாக் 6,7, ெகால்ேவல் ,
2.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப )
வார்டு 12, பிளாக் 8, பிலாங்காைல
1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப )
பிளாக் 6, வார்டு 11, ெகால்ேவல் ,
2.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப )
பிளாக் 7, வார்டு 12, பிலாங்காைல ,
3.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப )
பிளாக் 8 வார்டு 13 ெசம்மண்தைர
1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப )
பிளாக் 4, வார்டு 17, திருவரம்பு , 2.திருவட்டார்
( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) பிளாக் 5, வார்டு 18,
ெகால்ேவல்
1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப )
பிளாக் 4, வார்டு 17, திருவரம்பு , 2.திருவட்டார்
( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) பிளாக் 5, வார்டு 18,
ெகால்ேவல்

68

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ேகசவபுரம்

ஓட்டுக்கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம் 629177

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப )
பிளாக் 12, வார்டு 1, பாறயடி,இலுப்பக்ேகாணம்
, 2.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப )
பிளாக் 12, வார்டு 1, ேகசவபுரம் , 3.திருவட்டார்
( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) பிளாக் 12, வார்டு 1,
பூச்சிற்றுவிைள , 4.திருவட்டார் ( வ.கி ),
திருவட்டார் ( ேப ) பிளாக் 12, வார்டு 1,
ேதrவிைள , 5.திருவட்டார் ( வ.கி ),
திருவட்டார் ( ேப ) பிளாக் 12, வார்டு 1,
பூவன்சிற்றுவிைள , 6.திருவட்டார் ( வ.கி ),
திருவட்டார் ( ேப ) பிளாக் 12, வார்டு 1,
பிலாங்ேகாணம் , 7.திருவட்டார் ( வ.கி ),
திருவட்டார் ( ேப ) பிளாக் 12, வார்டு 1,
திருத்திவிைள

69

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
ேகசவபுரம்

ேமற்கு கான்கீ rட்
எஸ் எஸ் எ
கட்டிடம், கிழக்கு
பார்த்தது 629177

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப )
பிளாக் 13, வார்டு 2, ேபரகுப்பத்துைற

70

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, முக்கிய ஓட்டு
திருவட்டார்
கட்டிடம்,
(காஙகைர)
வடக்குப்பாகம் 629177

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப )
பிளாக் 14, வார்டு 3, குப்பத்துைற ,
2.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப )
பிளாக் 14, வார்டு 3, புத்தன்கைட ,
3.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப )
பிளாக் 14, வார்டு 3, புலியிறங்கி

232

71

ேமற்கு கான்கீ rட்
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
எஸ் எஸ் எ
திருவட்டார்
கட்டிடம், வடகிழக்கு
(காஙகைர)
பார்த்தது 629177

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப )
பிளாக் 21, இரட்ைடத்ெதரு , 2.திருவட்டார் (
வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) பிளாக் 14,
புலியிறங்கி , 3.திருவட்டார் ( வ.கி ),
திருவட்டார் ( ேப ) பிளாக் 15, காங்கைர

232

72

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
திருவட்டார்

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப )
பிளாக் 17, ஔைவ ஏலா , 2.திருவட்டார் (
வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) பிளாக் 19, புறக்கைட

232

முக்கியகட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம் 629177
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அரசு உயர்நிைலப்
பள்ளி திருவட்டார்
அருணாச்சலம்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,தி
ருவட்டார் ( இ
)புத்தன்கைட
அருணாச்சலம்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,தி
ருவட்டார் ( இ
)புத்தன்கைட
அரசினர்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
தச்சூர்
அரசினர்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
தச்சூர்
அரசினர்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
தச்சூர்
அரசினர்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
தச்சூர்
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ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்
கட்டிடம், வடக்குப்
பாகம் 629177

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப )
பிளாக் 16, திருவட்டார் நந்தவனம் ,
2.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப )
பிளாக் 18, ேகாவில்ெதரு , 3.திருவட்டார் (
வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) பிளாக் 20,
ஒற்ைறத்ெதரு

வடக்கு மட்டுப்பா
கட்டிடம், ேமற்கு
பாகம் 629177

1.அருவிக்கைர ( வ.கி ) மற்றும் ( ஊ ) பிளாக்
1, மணக்குன்று, ேகாளிவிைள,
தச்சூர்,புத்தன்கைட

வடக்கு மட்டுப்பா
கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம் 629177

1.அருவிக்கைர ( வ.கி ) மற்றும் ( ஊ ) பிளாக்
7, அருவிக்கைர

முக்கிய கட்டிடம்,
வடக்கு பாகம் 629177

1.அருவிக்கைர ( வ.கி ) மற்றும் ( ஊ ) பிளாக்
3, கருகனூர் விைள , 2.அருவிக்கைர ( வ.கி )
மற்றும் ( ஊ ) பிளாக் 6, தாணிவிைள

நடுக் கட்டிடம்,
1.அருவிக்கைர ( வ.கி ) மற்றும் ( ஊ ) பிளாக்
ெதற்குப் பாகம் 629177 2, மணக்குன்று
புதிய கட்டிடம்,
கிழக்கு பாகம் 629177

1.அருவிக்கைர ( வ.கி ) மற்றும் ( ஊ ) பிளாக்
4, மாத்தூர், குளித்துைரயான்விைள

வடக்கு கட்டிடம்,
1.அருவிக்கைர ( வ.கி ) மற்றும் ( ஊ ) பிளாக்
ேமற்க்கு பாகம் 629177 5, வார்டு 4, திட்டிங்கா விைள

80

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
முதலார்

கட்டிடம் ெதற்கு
கட்டிடம்
வடக்குபாகம் 629166

1.ேமக்ேகாடு ( வ.கி ), ேவர்க்கிளம்பி ( ேப )
பிளாக் 4, முதலார் கிழக்கு , 2.ேமக்ேகாடு (
வ.கி ), ேவர்க்கிளம்பி ( ேப ) பிளாக் 23,
முதலார் ேமற்கு , 3.ேமக்ேகாடு ( வ.கி ),
ேவர்க்கிளம்பி ( ேப ) பிளாக் 3 முதலார்
வடக்கு , 4.ேமக்ேகாடு ( வ.கி ), ேவர்க்கிளம்பி (
ேப ) பிளாக் 5, முதலார் ெதற்கு , 5.ேமக்ேகாடு
( வ.கி ), ேவர்க்கிளம்பி ( ேப ) பிளாக் 2, முதலார்

81

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
முதலார்

புதிய கட்டிடம்,
ேமற்கு பாகம் 629166

1.ேமக்ேகாடு ( வ.கி ), ேவர்க்கிளம்பி ( ேப )
பிளாக் 1, 2, 3, முதலார்

232

82

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
முதலார்

கிழக்கு மட்டுப்பா
புதியகட்டிடம் ெதற்கு
பாகம் 629166

1.ேமக்ேகாடு ( வ.கி ), ேவர்க்கிளம்பி ( ேப )
பிளாக் 1, 5 முதலார் , 2.ேமக்ேகாடு ( வ.கி ),
ேவர்க்கிளம்பி ( ேப ) பிளாக் 2, ஆலவிைள
கிழக்கு , 3.ேமக்ேகாடு ( வ.கி ), ேவர்க்கிளம்பி (
ேப ) பிளாக் 4, முதலார் வடக்கு , 4.ேமக்ேகாடு
( வ.கி ), ேவர்க்கிளம்பி ( ேப ) பிளாக் 5,
ெபருஞ்சேகாணம்

232

83

அரசினர்
நடுநிைலப்பள்ளி,
அண்டூர்

முக்கிய கட்டிடம்,
வடக்கு பாகம் 629177

1.அயக்ேகாடு(வ.கி), அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 5
அண்டூர்

232

84

அரசினர்
நடுநிைலப்பள்ளி,
அண்டூர்

முக்கிய கட்டிடம்,
1.அயக்ேகாடு(வ.கி), அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 6
வடக்கு கட்டிடம்
மலவிைள
கிழக்கு பாகம் 629177
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1.அயக்ேகாடு(வ.கி), அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 4
ெதற்கு ெகாட்டூர் , 2.அயக்ேகாடு(வ.கி),
அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 4. மலவிைள ,
3.அயக்ேகாடு(வ.கி), அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 4
பூவன் ெபாற்ைற , 4.அயக்ேகாடு(வ.கி),
அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 4, புவன்ெபாற்ைற ,
5.அயக்ேகாடு(வ.கி), அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 5,
அண்டூர், அம்பலதடி திட்ைட

232

85

அரசினர்
நடுநிைலப்பள்ளி,
அண்டூர்

232

86

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, புதிய கட்டிடம்,
மலவிைள
ெதற்கு பாகம் 629177

1.அருவிக்கைர(வ.கி), அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக்
1,,2, 3, மண்விைள

232

87

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, புதிய கட்டிடம்
மலவிைள
மத்திய பாகம் 629177

1.அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக்1 காவுவிைள

232

88

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, புதிய கட்டிடம்,
மலவிைள
வடக்கு பாகம் 629177

1.அருவிக்கைர(வ.கி), அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 3
வார்டு 3 பாய்க்காடு , 2.அருவிக்கைர(வ.கி),
அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 7 வார்டு 4 பம்பச்சி

232

89

உதவி
ெசயற்ெபாறியாளர்
அலுவலகம் ,
ெபாதுப்பணித்துைற,
ெசருப்பாலூர்
உதவி
ெசயற்ெபாறியாளர்
அலுவலகம் ,
ெபாதுப்பணித்துைற,
ெசருப்பாலூர்

முக்கியகட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம் 629177

ேகாைதயார் துைண
1.அருவிக்கைர ( வ.கி ), அயக்ேகாடு
மண்டல அலுவலகம்,
பிளாக் 10, வார்டு 1 புதுக்ேகாடு,
நடுப்பாகம் 629161

(ஊ )

வடக்கு ெதற்கு
ஆஸ்ெபட்டாஸ்
கட்டிடம்,
ெதற்குப்பாகம் 629161

1.அருவிக்கைர(வ.கி), அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக்8
வார்டு1 தாணிவிைள , 2.அருவிக்கைர(வ.கி),
அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 9 வார்டு 1
ெவள்ளபாறவிைள

91

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
தச்சூர்

கிழக்கு கட்டிடம்,
ெதற்குப்பாகம் 629177

1.அருவிக்கைர(வ.கி), அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 8
மாத்தூர் (குறக்குடி) , 2.அருவிக்கைர(வ.கி),
அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 9 பிலாங்காலவிைள

92

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
முகிலன்கைர

ேமற்கு மட்டுப்பா
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம் 629166

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி (ேப)
பிளாக் 6 முகிலன்கைர , 2.ேமக்ேகாடு (வ.கி),
ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 7 சித்திரங்ேகாடு ,
3.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி (ேப)
பிளாக் 25 மணக்காவிைள

232

93

ேமற்கு மட்டுப்பா
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
கட்டிடம், ெதற்கு
முகிலன்கைர
பாகம் 629164

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி (ேப)
பிளாக் 6 சித்திரங்ேகாடு , 2.ேமக்ேகாடு (வ.கி),
ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 7 சித்திரங்ேகாடு
ேமற்கு , 3.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி
(ேப) பிளாக் 25 சித்திரங்ேகாடு கிழக்கு

232

94

232

95

232

96

232

97

232

98

232

232

232

90

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
முதலார்
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
முதலார்
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
முதலார்
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
முதலார்
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
முதலார்

ேமற்கு கட்டிடம்
வடக்கு பாகம் 629177

1.ேமக்ேகாடு(வ.கி), குமரன்குடி (ஊ) பிளாக் 3
குமரன்குடி மங்ஙாட்டுகைட

கிழக்கு கட்டிடம்,
வடக்கு பாகம் 629177

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), குமரன்குடி (ஊ) பிளாக் 4
சீனிவிைள, அணக்கைர

ேமற்கு கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம் 629177

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), குமரன்குடி (ஊ) பிளாக் 1
மாத்தார்

கிழக்கு மட்டுபா
கட்டிடம்,வடக்கு
பாகம்
629177

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), குமரன்குடி (ஊ) பிளாக் 2
குமரன்குடி, அைணக்கைர

கிழக்கு ேமற்கு
1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), குமரன்குடி (ஊ) பிளாக் 6
மட்டுபா கட்டிடம்,
வடக்கண் சாரு, ெசங்ேகாடி, மங்காட்டுவிைள.
கிழக்கு பாகம்
629177
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232

99

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
ேதாட்டவாரம்

100

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
ேதாட்டவாரம்

101

அரசு
முக்கிய மட்டுபா
உயர்நிைலப்பள்ளி
கட்டிடம் கிழக்கு
வில்லூணிக்ேகாணம் பாகம் 629177

1.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப) பிளாக்12
வார்டு12 காேலஜ்வார்டு , 2.ஆற்றூர் (வ.கி),
மற்றும் (ேப) பிளாக் 13, 20, 21, வார்டு 14, 15
கல்லுப்பாலம், குட்டகுழி

232

102

அரசு
முக்கிய கட்டிடம்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
கிழக்கு நடுப்பகுதி
வில்லுண்ணிேகாண
629177
ம்

1.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப) பிளாக் 14
ஆற்றூர் , 2.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப)
பிளாக் 9 ேதாட்டாவாரம்

232

103

ேமல்நிைலப்பள்ளி
ஏற்றக்ேகாடு

1.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப) பிளாக் 10
வட கிழக்கு கட்டிடம்,
புல்லாணிவிைள கிழக்கு , 2.ஆற்றூர் (வ.கி),
ெதற்கு பாகம் 629177
மற்றும் (ேப) பிளாக்15 புல்லாணிவிைள ேமற்கு

232

104

ேமல்நிைலப்பள்ளி
ஏற்றக்ேகாடு

வடகிழக்கு கட்டிடம்,
வடக்கு பாகம் 629177

232

105

அரசு
முக்கிய கட்டிடம்,
ெதாடக்கப்பள்ளி,வில் வடகிழக்கு பாகம்
லுண்ணிக்ேகாணம்
629177

1.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப) பிளாக் 7
முள்ளுவிைள ,

232

106

முக்கிய கட்டிடம்,
அரசு
கிழேமற்கு ஓட்டு
ெதாடக்கப்பள்ளி,வில்
கட்டிடம், கிழக்கு
லுண்ணிக்ேகாணம்
பாகம்
629177

1.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப) பிளாக் 6
புதியன்விைள

232

107

அரசு
முக்கிய கட்டிடம்,
உயர்நிைலப்பள்ளி,வி
நடுப் பாகம் 629177
ல்லுண்ணிக்ேகாணம்

1.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப) பிளாக் 4,
முள்ளுவிைள , 2.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப)
பிளாக் 5, புதியன்விைள

108

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
வில்லுண்ணிக்ேகா
ணம்

முக்கிய ஓட்டு
கட்டிடம், ேமற்குப்
பாகம் 629177

1.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப) பிளாக் 8,
பைழய சந்ைத, ஆற்றூர் , 2.ஆற்றூர் (வ.கி),
மற்றும் (ேப) பிளாக் 11, புல்லாணிவிைள

வடக்கு கட்டிடம்,
கிழக்கு பாகம் 629177

1.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 6
வட்டவிைள , 2.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால்
(ஊ) பிளாக் 6 ெசவறக்ேகாடு , 3.ஆற்றூர் (வ.கி),
ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 6 ேதாட்டத்து விைள ,
4.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 6
வயன்னூர்
ீ
, 5.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ)
பிளாக் 6 பிைலக்காவிைள

மட்டுபா வடக்கு
கட்டிடம் மத்திய
பாகம் 629177

1.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 7
ேமேல வட்டு
ீ
விைள , 2.ஆற்றூர் (வ.கி),
ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 7 சாய்க்ேகாடு ,
3.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 7
குட்டகுழி , 4.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ)
பிளாக் 12 புலிப்பனம்

232

232

232

232

109

232

110

232

111

232

112

uig<Gs<siuc!njluqml<

புனித ேஜாசப்
நடுநிைலப்பள்ளி,
குட்டக்குழி

புனித ேஜாசப்
நடுநிைலப்பள்ளி,
குட்டக்குழி
புனித ேஜாசப்
நடுநிைலப்பள்ளி,
குட்டக்குழி
புனித ேஜாசப்
நடுநிைலப்பள்ளி,
குட்டக்குழி

uig<Gs<siuc!gm<cml<!!
njluqmh<hGkq
எஸ் எஸ் எ
கட்டிடம், முதல்
அைற ேமற்கு
பார்த்தது 629177
எஸ் எஸ் எ
கட்டிடம், அைற எண்
2 ேமற்கு பார்த்தது
629177

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H
1.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப) பிளாக் 1,
வாலன்குழி , 2.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப)
பிளாக் 2, ேதாட்டாவாரம்
1.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப) பிளாக் 3,
காவுவிைள , 2.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப)
பிளாக் 2, ேதாட்டாவாரம்

1.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப) பிளாக்16
புதுச்சந்ைத , 2.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப)
பிளாக் 10 புல்லாணிவிைள

கிழக்குக் கட்டிடம்,
1.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 13
ெதற்குப் பாகம் 629177 வயன்னூர்
ீ
கிழக்கு ஓட்டு
கட்டிடம் நடுப்பாகம்
629177

1.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 4
குட்டக்குழி , 2.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ)
பிளாக் 4 ெகாட்டறவிைள
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232

113

புனித ேஜாசப்
நடுநிைலப்பள்ளி,
குட்டக்குழி

232

114

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
மாத்தார்

மட்டுப்பா கட்டிடம்,
நடுப்பாகம்
629177

232

115

232

116

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
மாத்தார்
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
மாத்தார்

ேமற்கு மட்டுப்பா
கட்டிடம், நடுப்பாகம்
629177
வடக்கு மட்டுப்பா
கட்டிடம் கிழக்குப்
பாகம் 629177

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
மாத்தார்

கிழக்கு மட்டுப்பா
கட்டிடம் வடக்கு
பாகம்
629177

1.ஆற்றூர் (வ.கி), ஏற்றக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 2
கட்ைடக்கால், கூற்றவிளாகம் , 2.ஆற்றூர்
(வ.கி), ஏற்றக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 6
ெவட்டுக்குழி , 3.ஆற்றூர் (வ.கி), ஏற்றக்ேகாடு
(ஊ) பிளாக் 3,4 மாத்தார்

மட்டுப்பா கட்டிடம்,
கிழக்கு பாகம் 629164

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக்
21, வருக்கபிலாவிைள , 2.ேமக்ேகாடு (வ.கி),
ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 21, மாவறவிைள ,
3.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக்
22, 23, 24, மணக்காவிைள , 4.ேமக்ேகாடு (வ.கி),
ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 22,23, 24
காஞ்ஞாங்காடு

232

232

117

118
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அரசு ஆரம்பபள்ளி
கல்லன்குழி
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கிழக்குக் கட்டிடம்,
வடக்கு பாகம்
629177

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H
1.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 5
ெசவரக்ேகாடு , 2.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால்
(ஊ) பிளாக் 12 புலிப்பனம்
1.ஆற்றூர் (வ.கி), ஏற்றக்ேகாடு (ஊ) பிளாக்1
கண்ணன்கைர , 2.ஆற்றூர் (வ.கி),
ஏற்றக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 2 கூற்றவிளாகம்,
கட்ைடக்கண் , 3.ஆற்றூர் (வ.கி), ஏற்றக்ேகாடு
(ஊ) பிளாக் 3 மாத்தார்
1.ஆற்றூர் (வ.கி), ஏற்றக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 4
ெவட்டுக்குழி
1.ஆற்றூர் (வ.கி), ஏற்றக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 1, 5,
கண்ணங்கைர

119

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, மட்டுப்பா கட்டிடம்
கல்லன்குழி
ேமற்கு பாகம் 629164

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக்
23, ஆண்டாம்பாைற , 2.ேமக்ேகாடு (வ.கி),
ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 23, காஞ்ஞாங்காடு ,
3.ேவர்க்கிளம்பி (சி.ஊ) பிளாக் 21,
ெவண்மறப்பள்ளி , 4.ேமக்ேகாடு (வ.கி),
ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 21,
வருக்கபிலாவிைள

232

120

முக்கிய மட்டுப்பா
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
கட்டிடம், கிழக்குப்
முண்டவிைள
பாகம் 629166

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக்
15 மல்லன்விைள , 2.ேமக்ேகாடு (வ.கி),
ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 18
காrயமங்கலத்துவிைள

232

121

ேமற்கு மட்டுப்பா
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
கட்டிடம், ேமற்கு
முண்டவிைள
பாகம் 629166

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக்
17 கல்லன்குழி , 2.ேமக்ேகாடு (வ.கி),
ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 18 முண்டவிைள

232

122

புதிய மட்டுப்பா
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி,
கட்டிடம், ெதற்கு
முண்டவிைள
பாகம் 629166

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக்
19, புலயன்விைன , 2.ேமக்ேகாடு (வ.கி),
ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 20 கல்லன்குழி

232

123

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, முக்கியகட்டிடம்,
16 ெசங்ேகாடி ேமற்கு , 2.ேமக்ேகாடு ( வ.கி ),
ெசங்ேகாடி
வடக்குப் பாகம் 629177
ேவர்க்கிளம்பி ( ேப ) பிளாக் 8 பண்டாரவிைள

232

232

124

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, முக்கிய கட்டிடம்,
ெசங்ேகாடி
ெதற்கு பாகம் 629177

232

125

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
பூவன்ேகாடு

புதிய
கட்டிடம்,வடக்கு
பாகம் 629166,

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக்
8 வார்டு 4 மண்விைள , 2.ேமக்ேகாடு (வ.கி),
ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 9 வார்டு 11
பண்டாரவிைள
1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), குமரன்குடி (ஊ) பிளாக் 5
வார்டு 3 பூவன்ேகாடு , 2.ேமக்ேகாடு (வ.கி),
குமரன்குடி (ஊ) பிளாக் 7 வார்டு 4
கண்ணங்கைரவிைள
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1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக்
11, கல்லறவிைள , 2.ேமக்ேகாடு (வ.கி),
ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 13,
துத்திகாலவிைள , 3.ேமக்ேகாடு (வ.கி),
ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 14, பூவன்ேகாடு
ெதற்கு
1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக்
10 ேதாட்டறவிைள , 2.ேமக்ேகாடு (வ.கி),
ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக்11 ெசங்ேகாடி,
கல்லறவிைள

232

126

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
பூவன்ேகாடு

முக்கிய கட்டிடம்,
கிழக்குபாகம் 629166

232

127

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
பூவன்ேகாடு

முக்கிய கட்டிடம்,
ேமற்கு பாகம் 629166

232

128

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
பூவன்ேகாடு

வடக்கு மட்டுப்பா
நடு கட்டிடம், ேமற்கு
பாகம் 629166

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக்
12 ைமயிட்டான்குழி , 2.ேமக்ேகாடு (வ.கி),
ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 13 வடக்கனாடு

232

129

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
கண்ணனூர்

ெதற்கு கட்டிடம்,
ேமற்கு பாகம் 629158

1.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 1
சாணிவிைள, உைடயார்விைள , 2.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 2 காப்புவிைள

232

130

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
கண்ணனூர்

ெதற்கு கட்டிடம்,
கிழக்கு பாகம் 629158

1.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 1
இலங்கத்துவிைள
,கருவச்சான்குழி,சங்கரன்ேதாட்டம்

232

131

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
கண்ணனூர்

ெதற்கு கட்டிடம், நடு
பாகம் 629158

1.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 2
காப்புவிைள , 2.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), கண்ணனூர்
(ஊ) பிளாக் 3 விராலிகாட்டுவிைள

132

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
கண்ணனூர்

ெதற்கு கட்டிடம்,
ேமற்குபாகம் 629158

1.கண்ணனூர் (வ.கி), கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 7
வார்டு 5 சிேயான்மைல , 2.கண்ணனூர் (வ.கி),
கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 9 வார்டு 2
விராலிகாட்டுவிைள , 3.கண்ணனூர் (வ.கி),
கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 10 வார்டு புக்ேகாடு

133

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
கண்ணனூர்

வடக்கு
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்
கட்டிடம், வடக்குப்
பாகம் 629158

134

ஊராட்சி
நூலககட்டிடம்,
கண்ணனூர்

1.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக்4
வார்டு5 பண்டாரவிைள , 2.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி),
கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 5 வார்டு 1
உைடயார்விைள , 3.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி),
கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 3 வார்டு 1
அம்பலத்துவிைள

கிழக்கு பாகம். 629158,

1.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக்
6,8,9 ெதாைலவிைள
1.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 9,
வராலிகாட்டுவிைள
ீ
, 2.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி),
கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 8,
வராலிகாட்டுவிைள
ீ
ெதற்கு , 3.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 10 ,
சீேயான்மைல ேமற்கு , 4.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி),
கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 9, சீேயான்மைல
வடக்கு , 5.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), கண்ணனூர் (ஊ)
பிளாக் 11 புக்ேகாடு கிழக்கு , 6.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 11,
கருவச்சன்குழி , 7.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி),
கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 7, சீேயான்மைல
ெதற்கு

232

232

232

232

135

ஊராட்சி
அலுவலகம்,
கண்ணனூர்

ேமற்கு பகுதி 629158

232

136

புனித ேஜாசப்
ெதாடக்கப் பள்ளி,
முளவிைள

ெதற்கு கட்டிடம் ,
1.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ)
வடக்குப் பாகம் 629166 வார்டு 1, ெவட்டுகுழி

137

புனித ேஜாசப்
ெதாடக்கப்பள்ளி,
முளவிைள

வடக்கு ெதற்கு
1.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ)
மட்டுப்பா கட்டிடம் ,
வார்டு 3 முளவிைள
ெதற்குப் பாகம் 629166

232
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1.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ)
வார்டு 4, பிளாக் 2, முளவிைள , 2.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 2,
ேபேயாடு
1.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ)
வார்டு 4, பிளாக் 4, 5, உள்ளுெவட்டி ,
2.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ)
வார்டு 4, பிளாக் 5, ெசட்டிச்சார்விைள
1.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ)
பிளாக் 9 வார்டு 1 ெதற்ைற , 2.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) வார்டு10
புன்ைனக்காடு (பிலாவிைள)

138

புனித ேஜாசப்
உயர்நிைலப் பள்ளி,
முளவிைள

ெதற்கு கட்டிடம்,
தைர தளம் ெதற்கு
பாகம் 629166

232

139

புனித ேஜாசப்
உயர்நிைலப் பள்ளி,
முளவிைள

ெதற்கு கட்டிடம்,
தைர தளம் கிழக்கு
பாகம் 629166

232

140

எய்டட்
உயர்நிைலப்பள்ளி
காட்டாத்துைற

கிழக்கு கட்டிடம்,
ேமற்கு பாகம் 629158

141

எய்டட்
உயர்நிைலப்பள்ளி
காட்டாத்துைற

ேமற்கு கட்டிடம், நடு
பாகம் 629158

1.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ)
பிளாக் 11 வார்டு 1 சுவாமியார்மடம் சந்ைத ,
2.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ)
பிளாக் 13,14, வார்டு 1 காருட்டுவிைள

142

ஊராட்சி
அலுவலகம்,
காட்டாத்துைற

முக்கியகட்டிடம்,
கிழக்குப்பாகம், 629158,

1.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), காட்டாதுைற (ஊ) பிளாக்
6 வார்டு 1 பிலாவிைள ேமற்கு , 2.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), காட்டாதுைற (ஊ) பிளாக் 7 வார்டு 2
சந்திரன்விைள

232

232

232

232

143

ஊராட்சி
அலுவலகம்,
காட்டாத்துைற

முக்கிய கட்டிடம்,
ேமற்கு பாகம் 629158,

1.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), காட்டாதுைற (ஊ) பிளாக்
8, நல்லவிைள , 2.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி),
காட்டாதுைற (ஊ) பிளாக் 6, பிலாவிைள ,
3.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), காட்டாதுைற (ஊ) பிளாக்
11, பிலாவிைள , 4.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி),
காட்டாதுைற (ஊ) பிளாக் 12, ெநடியாங்ேகாடு

232

144

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ெசறுேகால்

முக்கிய கட்டிடம்
ேமற்கு பாகம் 629158

1.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 1
வார்டு 1 கல்லுப்பாலம்

232

145

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ெசறுேகால்

232

146

232

147

232

148

232

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ெசறுேகால்
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ெசறுேகால்

புதிய மட்டுப்பாவு
வடக்கு ெதற்கு
கட்டிடம் ெதற்கு
பாகம் 629158
புதிய ஓட்டு
கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம் 629158

1.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 1
வார்டு 1 ெசறுேகால்
1.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 3
வார்டு 2 ெசறுேகால்

புதிய ஓட்டு கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம் 629158

1.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 2
வார்டு 1 ெசறுேகால்

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ெசறுேகால்

புதிய எஸ் எஸ் எ
மட்டுப்பா கட்டிடம்
வடக்கு பாகம் 629158

1.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 9
வார்டு 5 இரவிபுதூர்கைட , 2.ஆற்றூர் (வ.கி),
ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 11 வார்டு 4 புலிப்பனம்

149

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ெசறுேகால்

மட்டுப்பா கட்டிடம்
வடக்கு பாகம் 629158

1.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 8
வார்டு 4 குட்ைடகுழி , 2.ஆற்றூர் (வ.கி),
ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 8 வார்டு 4 புலிப்பனம்

232

150

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ெசறுேகால்

மட்டுப்பா கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம் 629158

1.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 10
வார்டு 5 ெசறுேகால் , 2.ஆற்றூர் (வ.கி),
ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 10 வார்டு 5
இரவிபுதூர்கைட

232

151

232

152

எய்டட்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
காட்டாத்துைற
எய்டட்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
காட்டாத்துைற

மத்திய கட்டிடம்,
1.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ)
ெதற்குப் பாகம் 629158 பிளாக் 21 கைலயன்விைள
மத்திய கட்டிடம்,
ெதற்கு நடுப் பாகம்
629158

1.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ)
பிளாக் 22, 23 கைலயன்விைள

okiGkq!
w{<

higl<!
w{<

uig<Gs<siuc!njluqml<

uig<Gs<siuc!gm<cml<!!
njluqmh<hGkq

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H

153

எய்டட்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
காட்டாத்துைற

மத்திய கட்டிடம், நடு
அைற வடக்கு பாகம்
629158

1.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ)
பிளாக் 16, பூந்ேதாப்பு ேமற்கு , 2.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) பிளாக் 22,
பூந்ேதாப்பு வடக்கு

154

எய்டட்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
காட்டாத்துைற

நடு வடக்கு ஓட்டுக்
கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம் 629158

1.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ)
பிளாக் 15 பூந்ேதாப்பு கிழக்கு

232

155

எய்டட்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
காட்டாத்துைற

கிழக்கு கட்டிடம் நடு
அைற வடக்கு பகுதி
629158

232

156

புனித ேஜாசப்
ஆரம்பபள்ளி,
பிலாங்காைல

(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ)
1.வயன்னூர்
ீ
பிளாக் 23, பூந்ேதாப்பு ெதற்கு , 2.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) பிளாக் 24,
காட்டாத்துைற

முக்கிய கட்டிடம்
மத்திய பாகம் 629166

1.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ)
பிளாக் 19 பிலாங்காைல

157

புனித ேஜாசப்
ஆரம்பபள்ளி,
பிலாங்காைல

1.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ)
பிளாக் 26, பள்ளிச்சான்விைள, ேதலவிைள ,
2.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ)
முக்கிய கட்டிடம், நடு
பிளாக் 27, ெவட்டுக்காட்டுவிைள, முளகுமூடு ,
பாகம் 629166
3.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ)
பிளாக் 28, நீங்கரவிைள , 4.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி),
காட்டாத்துைற (ஊ) பிளாக் 20, உம்மன்ேகாடு

232

158

புனித ேஜாசப்
ஆரம்பபள்ளி,
பிலாங்காைல

முக்கிய கட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம் 629167

232

159

புனித ேஜாசப்
ஆரம்பபள்ளி,
பிலாங்காைல

முக்கிய கட்டிடம்,
வடக்கு பாகம் 629167

232

160

புனித ேஜாசப்
நர்சrப்பள்ளி ,
பிலாங்காைல

ேமற்கு பாகம் 629167

232

161

புனித ேசவியர்
ஆரம்பப்பள்ளி
ைகசாலவிைள

மட்டுப்பா முக்கிய
கட்டிடம்
ெதற்குபாகம் 629166

232

162

புனித ேசவியர்
ஆரம்பப்பள்ளி
ைகசாலவிைள

மட்டுப்பா முக்கிய
கட்டிடம் நடு பாகம்
629166

232

232

232

(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ)
1.வயன்னூர்
ீ
பிளாக் 17, உம்மன்ேகாடு வடக்கு ,
2.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ)
பிளாக் 18 பூந்ேதாப்பு ேமற்கு
(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ)
1.வயன்னூர்
ீ
பிளாக் 20, உம்மன்ேகாவில் ெதற்கு,
பூந்ேதாப்பு கிழக்கு
1.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ)
பிளாக் 19, 28 வார்டு 4, பிலாங்காைல ,
2.வயன்னூர்
ீ
(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ)
பிளாக் 28, வார்டு 4, நீங்கரவிைள,
ெபாற்றவிைள, காட்டுவிைள
1.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப )
வார்டு 15, பிளாக் 13, ஆர்.சி. ெதரு
ேமக்காமண்டபம் , 2.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி ),
ேகாதநல்லூர் ( ேப ) வார்டு 18, பிளாக் 14,
ைகமாசலவிைள
1.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப )
வார்டு 17, பிளாக் 15, ேமக்காமண்டபம்
வடக்கு , 2.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி ),
ேகாதநல்லூர் ( ேப ) வார்டு 17, பிளாக் 16,
ேகாட்ைடக்ககம்

232

163

ஆர்சி
உயர்நிைலப்பள்ளி
ெசம்பருத்திவிைள

வடேமற்கு மட்டுப்பா
கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம் 629166

1.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி .) ேகாதநல்லூர் ( ேப )
பிளாக் 7, மாறாங்ேகாணம் , 2.ேகாதநல்லூர்
(வ.கி.) ேகாதநல்லூர் ( ேப ) பிளாக் 8,
மணலிக்கைர , 3.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி .)
ேகாதநல்லூர்( ேப ) பிளாக் 9,
ெசம்பருத்திவிைள , 4.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி .)
ேகாதநல்லூர் ( ேப ) பிளாக் 10, புல்லுவிைள ,
5.ேகாதநல்லூர் (வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப )
பிளாக் 11, பாவூர்ேகாணம்

232

164

ஆர்சி
உயர்நிைலப்பள்ளி
ெசம்பருத்திவிைள

புதிய மட்டுப்பா
கட்டிடம் ெதற்கு
பாகம் 629166

1.ேகாதநல்லூர் (வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப )
பிளாக் 19, ெசம்பருத்திவிைள ெதற்கு
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232

232

232

232
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ஆர்சி
உயர்நிைலப்பள்ளி
ெசம்பருத்திவிைள

uig<Gs<siuc!gm<cml<!!
njluqmh<hGkq
வடேமற்கு மட்டுப்பா
கட்டிடம், ேமற்குப்
பாகம் 629166

1.ேகாதநல்லூர் (வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப )
பிளாக் 20, ெபrயவிைள
1.ேகாதநநல்லூர் ( வ.கி ) ேகாதநல்லூர் ( ேப )
பிளாக் 1, முண்டவிைள ( ெதற்கு ),
வாழாவிைளமுக்கு , 2.ேகாதநநல்லூர் ( வ.கி )
ேகாதநல்லூர் ( ேப ) பிளாக் 2 முண்டவிைள,
ேவர்கிளம்பி , 3.ேகாதநநல்லூர் ( வ.கி )
ேகாதநல்லூர் ( ேப ) பிளாக் 4
மாறாங்ேகாணம் , ைகசாலவிைள

166

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி
மாறாங்ேகாணம்

முக்கிய ஓட்டு
கட்டிடம் ேமற்கு
பகுதி 629166

167

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி
மாறாங்ேகாணம்

முக்கிய ஓட்டு
கட்டிடம் கிழக்கு
பகுதி 629166

168

சத்துணவு ைமயம்
மாறாங்ேகாணம்

பைழய
ெதாடக்கப்பள்ளி
கட்டிடம்
முக்கியஅைற 629166

169

புனித ேஜாசப்
ஆரம்பப் பள்ளி
மணலிக்கைர

புதிய மட்டுப்பா
கட்டிடம் ெதற்கு
பாகம் 629164

232

170

புனித ேஜாசப்
ஆரம்பப் பள்ளி
மணலிக்கைர

முக்கிய மட்டுப்பா
கட்டிடம்
மத்தியபாகம் 629164

232

171

புனித ேஜாசப்
ஆரம்பப் பள்ளி
மணலிக்கைர

முக்கிய மட்டுப்பா
கட்டிடம் வடக்கு
பாகம் 629164

232

172

சத்துணவு ைமய
கட்டிடம்
புவங்காபரம்பு

232

173

சத்துணவு ைமயம்
கட்டிடம்
பூவங்காபரம்பு

232

232

174

175

அரசு ஆரம்பபள்ளி
கிராமம்

அரசு ஆரம்பள்ளி
கிராமம்
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1.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி ) ேகாதநல்லூர் ( ேப )
பிளாக் 3 மாறாங்ேகாணம் , 2.ேகாதநல்லூர் (
வ.கி ) ேகாதநல்லூர் ( ேப ) பிளாக் 5 வி.எம்.வி.
ெதரு
1.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி ) ேகாதநல்லூர் ( ேப )
பிளாக் 6 மாறாங்ேகாணம் கிழக்கு ,
2.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி ) ேகாதநல்லூர் ( ேப )
பிளாக் 2, முண்டவிைள , 3.ேகாதநல்லூர் (
வ.கி ) ேகாதநல்லூர் ( ேப ) பிளாக் 3
மாறாங்ேகாணம் , 4.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி )
ேகாதநல்லூர் ( ேப ) பிளாக் 12 ெநடியவிைள,
குருவிகாடு
1.ேகாதநல்லூர் (வ.கி ) , குமாரபுரம் ( ேப )
வார்டு 14 , பிளாக் 1, ஆர்.சி.ெதரு மணலிக்கைர
1.ேகாதநல்லூர் (வ.கி ) குமாரபுரம் ( ேப )
வார்டு 15 , பிளாக் 2, 3 ஆர்.சி ெதரு,
மணலிக்கைர , 2.ேகாதநல்லூர் (வ.கி )
குமாரபுரம் ( ேப ) வார்டு 15 , பிளாக் 3 ,
சந்ைதேராடு , வாழவிைள ஜங்சன் ,
3.ேகாதநல்லூர் (வ.கி ) குமாரபுரம் ( ேப )
வார்டு 15 , பிளாக் 15 , ஆற்றுேகாணம்
1.ேகாதநல்லூர் (வ.கி ) குமாரபுரம் ( ேப )
வார்டு10 , பிளாக் 16 , பத்மனாபன்தம்பி நகர்

1.ேகாதநல்லூர் (வ.கி.) குமாரபுரம் ( ேப )
பிளாக் 6, வார்டு 10, நடவூர்கைர ,
2.ேகாதநல்லூர் (வ.கி.) குமாரபுரம் ( ேப )
சத்துணவு ைமய
பிளாக் 5, வார்டு 11, மணக்காவிைள ,
கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி 3.ேகாதநல்லூர் (வ.கி.) குமாரபுரம் ( ேப )
பிளாக் 12, வார்டு 10, பூவங்காபறம்பு ,
4.ேகாதநல்லூர் (வ.கி.) குமாரபுரம் ( ேப )
பிளாக் 13, ஈழ விளாகம்
1.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி .) குமாரபுரம் ( ேப )
சத்துணவு ைமய
பிளாக் 13, மணக்காவிைள , 2.ேகாதநல்லூர் (
கட்டிடம்,வடக்கு
வ.கி .) குமாரபுரம் ( ேப ) பிளாக் 14,
பகுதி 629189
ஆற்றுக்ேகாணம்

புதிய கட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி 629166

1.ேகாதநல்லூர் (வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப )
வார்டு 4, பிளாக் 21,
வழிக்கலம்பாடுேமற்கு,கிராமம் ேமற்கு ,
2.ேகாதநல்லூர் (வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப )
வார்டு 10, பிளாக் 22,
வழிக்கலம்பாடுகிழக்கு,ெதாண்ணச்சிவிைள

புதிய கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம் 629166

1.ேகாதநல்லூர் (வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப )
வார்டு 5, பிளாக் 23, முட்ைடக்காடுெதற்கு,
வழிக்கலம்பாடு , 2.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி ),
ேகாதநல்லூர் ( ேப ) வார்டு 10, பிளாக் 22,
கிராமம்
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1.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி. ) குமாரபுரம் ( ேப )
பிளாக் 10, வார்டு 8, குமாரபுரம் ,
2.ேகாதநல்லூர் (வ.கி.) குமாரபுரம் ( ேப )
பிளாக் 17, வார்டு 8, ைகதக்ேகாடு
1.ேகாதநல்லூர் (வ.கி.) குமாரபுரம் ( ேப )
பிளாக் 11, வார்டு 9, குமாரபுரம் ,
2.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி .) குமாரபுரம் ( ேப )
பிளாக் 17, வார்டு 8, ைகதக்ேகாடு
1.ேகாதநல்லூர் (வ.கி.) குமாரபுரம் ( ேப )
வார்டு 5 பிளாக் 9 ெகாற்றிக்ேகாடு
இடதுபக்கம் , 2.ேகாதநல்லூர் (வ.கி )
குமாரபுரம் ( ேப ) வார்டு 3, பிளாக் 18,
ெகாற்றிேகாடு வலதுபக்கம்
1.ேகாதநல்லூர் (வ.கி ) குமாரபுரம் ( ேப )
வார்டு 2, பிளாக் 19, கரும்பாைற
,ேசாலாபுரம்,அதிசயபுரம்
1.ேகாதநல்லூர் (வ.கி.) குமாரபுரம் ( ேப )
வார்டு 6, பிளாக் 7, குழிவிைள,குமாரபுரம் ,
2.ேகாதநல்லூர் (வ.கி.) குமாரபுரம் ( ேப )
வார்டு 7, பிளாக் 8, ெகாற்றிேகாடு

176

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
குமாரபுரம்

முக்கிய கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம் 629164

232

177

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
குமாரபுரம்

முக்கிய கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம் 629164

232

178

அரசு
முக்கிய கட்டிடம்
நடுநிைலப்பள்ளி.ெகா
கிழக்குபாகம் 629189
ற்றிேகாடு

232

179

அரசு நடுநிைலப்
பள்ளி
ெகாற்றிக்ேகாடு

முக்கிய கட்டிடம்
ேமற்கு நடுபாகம்
629189

232

180

அரசு நடுநிைலப்
பள்ளி
ெகாற்றிக்ேகாடு

முக்கிய கட்டிடம்
கிழக்கு மத்திய
பாகம் 629189

181

முக்கிய மட்டுபா
அரசு உயர்நிைலப்
கட்டிடம் கிழக்கு
பள்ளி ெபருஞ்சிலம்பு
பாகம் 629164

232

182

எஸ்.ேக.வி
நடுநிைலப்பள்ளி
முட்ைடகாடு

ெதற்கு பகுதி 629189

232

183

எஸ்.ேக.வி
நடுநிைலப்பள்ளி
முட்ைடகாடு

நடுப் பாகம் 629189

232

184

எஸ்.ேக.வி
நடுநிைலப்பள்ளி
முட்ைடகாடு

மத்திய கட்டிடம்
வடக்கு நடுபாகம்

1.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப )
வார்டு 6, பிளாக் 24, முட்ைடக்காடு

232

185

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி
ஈத்தவிைள

புதிய கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம் 629166

1.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப )
வார்டு 13,14, பிளாக் 25,
ெவளித்தறவிைள,ஈத்தவிைள,ெபருஞ்சவிைள

232

186

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி
ஈத்தவிைள

புதிய கட்டிடம்
வடக்கு பாகம் 629166

1.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப )
வார்டு 8,13 பிளாக் 26,
படந்தான்விைள,தச்சன்விைள,ெபrயவிைள

232

187

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி
ஈத்தவிைள

புதிய கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம் 629166

1.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப )
வார்டு 15, பிளாக் 17, காஞ்சிரத்துேகாணம்

புதிய கட்டிடம் நடு
பாகம் 629166

1.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப )
வார்டு 12, பிளாக் 18, ெவள்ளத்தாறாவிைள ,
2.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப )
வார்டு 12, பிளாக் 18, ேதாப்புவிைள,
பைறயன்விைள,நட்டாலத்து விைள

232

232

232

188

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி
ஈத்தவிைள

1.குமாரபுரம் (வ.கி.) குமாரபுரம் ( ேப ) வார்டு 2,
பிளாக் 20, ெபருஞ்சிலம்பு , 2.குமாரபுரம் (வ.கி )
குமாரபுரம் ( ேப ) வார்டு 2, பிளாக்19,
ெபருஞ்சிலம்பு எம்.ஜி.ஆர் நகர்
1.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப )
பிளாக் 24, முட்ைடக்காடு , 2.ேகாதநல்லூர் (
வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப ) பிளாக் 28,
சரல்விைள
1.ேகாதநல்லூர் (வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப )
வார்டு 14, பிளாக் 25, ஈத்தவிைள ,
2.ேகாதநல்லூர் (வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப )
வார்டு 8, பிளாக் 27, ஈத்தவிைள
கிழக்கு,படந்தான்விைள,

232

189

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி
கடமைலக்குன்று

மட்டுபா கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம் 629166

1.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) பிளாக் 1,
கடமைலக்குன்று , 2.தக்கைல ( வ.கி )
விலவூர் (ேப ) பிளாக் 2, சாமிவிைள கிழக்கு ,
3.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் (ேப ) பிளாக் 12,
சாமிவிைள ெதற்கு

232

190

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி
கடமைலக்குன்று

மட்டுபா கட்டிடம்
வடக்கு பாகம் 629166

1.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் (ேப ) வார்டு 7,
பிளாக் 12, சாமிவிைள, பிலாங்காைல
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முக்கியகட்டிடம்
வடக்குபாகம் 629166

1.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் (ேப ) பிளாக் 3,
பாண்டாரவிைள

முக்கியகட்டிடம்
ெதற்கு பாகம் 629166

1.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) பிளாக் 4,
பாலப்பள்ளி
1.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் (ேப ) வார்டு 11,
பிளாக் 10, பாலப்பள்ளி , 2.தக்கைல ( வ.கி )
விலவூர் (ேப ) வார்டு 11, பிளாக் 10,
குன்னத்துக்ேகாணம்
1.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) வார்டு 9,
பிளாக் 13, பனங்காலவிைள, மருதவிைள,
அழகியமண்டபம்

232

193

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
விலவூர்

232

194

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
மூலச்சல்

முக்கிய கட்டிடம்
ெதற்குபாகம் 629175

232

195

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
மூலச்சல்

வட ெதற்கு ஜூபிளி
கட்டிடம் வடக்குப்
பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) வார்டு 10,
பிளாக் 14 ெபாந்தன்பிலாவிைள, விலவூர்

232

232

232

232

ஒட்டு கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம் 629166

196

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
மூலச்சல்

முக்கிய கட்டிடம்
வடக்கு பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் (ேப ) வார்டு 12,
பிளாக் 11, மூலச்சல் , 2.தக்கைல ( வ.கி )
விலவூர் ( ேப ) வார்டு 12, பிளாக் 11,
ஆறுவிைள , 3.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப
) வார்டு 12, பிளாக் 11, காட்டுவிைள

197

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
மூலச்சல்

கிழக்கு ேமற்கு
மட்டுப்பா
கட்டிடத்தின் ேமற்கு
பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) வார்டு 15,
பிளாக் 9, வாலன்விைள , 2.தக்கைல ( வ.கி )
விலவூர் ( ேப ) வார்டு 3,15 பிளாக் 9,
பண்டாரவிைள , 3.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் (
ேப ) வார்டு 3, பிளாக் 9, சுனப்பாறவிைள

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
மூலச்சல்

1.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் (ேப ) வார்டு 13,
பிளாக் , 15, உம்மச்சன்விைள , 2.தக்கைல (
வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) வார்டு 13, பிளாக் 15,
அம்பலத்தடிவிைள , 3.தக்கைல ( வ.கி )
விலவூர் ( ேப ) வார்டு 13, பிளாக் 15
கிழக்கு ேமற்கு
வடலிவிைள , 4.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் (
ஓட்டுக் கட்டிடம்
ேப ) வார்டு 13, பிளாக் 16, மணலிபாலம் ,
ேமற்கு பாகம் 629175
5.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) வார்டு 13,
பிளாக் 15, கிறிஸ்துநகர் , 6.தக்கைல ( வ.கி )
விலவூர் (ேப ) வார்டு 14,15, பிளாக் 15,
பழவிைள , 7.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப )
வார்டு 15, பிளாக் 16, சுனப்பாறவிைள

198

199

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
மூலச்சல்

வடக்கு ெதற்கு
மட்டுப்பா கட்டிடம்
வடக்கு பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) வார்டு 3,
பிளாக் 5, நுள்ளிவிளாகம் , 2.தக்கைல ( வ.கி )
விலவூர் ( ேப ) வார்டு 3, பிளாக் 5,
பாட்டவிளாகம் , 3.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் (
ேப ) வார்டு 3, பிளாக் 5, கண்ணங்கரவிைள ,
4.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) வார்டு 3,
பிளாக் 5, வடேசrவிைள , 5.தக்கைல ( வ.கி )
விலவூர் (ேப ) வார்டு 14, பிளாக் 17,
கீ ழமூலச்சல் , 6.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர்
(ேப ) வார்டு 14, பிளாக் 17, பூச்சிக்காட்டுவிைள
, 7.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் (ேப ) வார்டு 14,
பிளாக் 17, சாேராடு
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அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
மூலச்சல்

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
மூலச்சல்

ஆஸ்பத்திr ஏrயா
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
தக்கைல

ஆஸ்பத்திr ஏrயா
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
தக்கைல
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ேமற்கு மட்டுப்பா
கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) வார்டு 2,
பிளாக் 8, ெகால்லன்விைள , 2.தக்கைல ( வ.கி
) விலவூர் ( ேப ) வார்டு 2, பிளாக் 8,
தாந்தவிைள , 3.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் (
ேப ) வார்டு 2, பிளாக் 8 குடியிருப்புவிைள ,
4.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) வார்டு 2,
பிளாக் 8, இலஞ்சிவிைள , 5.தக்கைல ( வ.கி )
விலவூர் ( ேப ) வார்டு 2, பிளாக் 8,
ெகால்லங்ேகாணம் , 6.தக்கைல ( வ.கி )
விலவூர் (ேப ) வார்டு 2, பிளாக்8,
ைகசாலவிைள

முக்கிய கட்டிடம்
வடக்கு பாகம் 629175

1.பத்மனாபபுரம் ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) வார்டு
1, பிளாக் 6, கீ ழமூலச்சல் , 2.பத்மனாபபுரம் (
வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) வார்டு 1, பிளாக் 7,
மூலச்சல் கிழக்கு , 3.பத்மனாபபுரம் ( வ.கி )
விலவூர் ( ேப ) பிளாக் 6, மூலச்சலா ெதற்கு ,
4.பத்மனாபபுரம் ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) பிளாக்
7, மூலச்சல் ேமற்கு , 5.பத்மனாபபுரம் ( வ.கி )
விலவூர் ( ேப ) பிளாக் 6, மூலச்சல் வடக்கு ,
6.பத்மனாபபுரம் ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) பிளாக்
6, சாேராடு , 7.பத்மனாபபுரம் ( வ.கி ) விலவூர் (
ேப ) பிளாக் 6,7, மருந்துேகாட்ைட ,
8.பத்மனாபபுரம் ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) பிளாக்
6, புலியூர்குறிச்சி , 9.பத்மனாபபுரம் ( வ.கி )
விலவூர் ( ேப ) பிளாக் 6,7, ஆசான்கிணறு ,
10.பத்மனாபபுரம் ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப )
பிளாக் 6,7, புலியூர்குறிச்சி கிழக்கு

முக்கியகட்டிடம்
வடக்குபாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
28, வார்டு 1, மணலி ெமயின் ேராடு ,
2.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
28, கைரகண்டார் ேகாணம் , 3.தக்கைல ( வ.கி
), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 28 , மூன்று
மூக்கன் விைள , 4.தக்கைல ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 28, கைரகண்டர்
ேகாணம் கிழக்கு , 5.தக்கைல ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 28, மணலி ேராடு ,
6.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
29 , பைனவிைள , 7.தக்கைல ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 29, சரல்விைள ,
8.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
29, ெவட்டிக்ேகாணம்

முக்கியகட்டிடம்
ெதற்கு பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
30 , வார்டு 1, ெவட்டுக்காட்டு விைள ,
2.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் (ந) பிளாக்
30,31, வார்டு 1, 8, சாேராடு,பத்மநாபபுரம் ேராடு
, 3.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந )
பிளாக் 31 , வார்டு 8, ெவட்டிக்ேகாணம் ேராடு ,
4.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
31, வார்டு 8, சாேராடு சுண்டவிைள
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அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
தக்கைல

205

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
தக்கைல

ெதற்கு கட்டிடம்,
அைற எண்‐2, 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் (ந )
பிளாக் 25, ெவட்டிக்ேகாணம் , 2.தக்கைல (
வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 25 ,
ெவட்டிக்ேகாணம் ( புளிமூட்டுெதரு )

232

206

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
தக்கைல

புதிய கட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம்
அைற எண் 3 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
26 , வார்டு 7,8, அஞ்சுவண்ணம் ெதரு ,
2.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
27 , வார்டு 6, அம்மன்ேகாவில் ெதரு

232

207

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
தக்கைல

நடு கட்டிடம், வடக்கு
பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
23, வார்டு 9, ஆஸ்பத்திrவார்டு
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அரசு முஸ்lம்
ெதாடக்கபள்ளி
ேமட்டுக்கைட,
தக்கைல

முக்கிய கட்டிடம்
ேமற்கு பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
14, வார்டு 11, இராமன்பறம்பு ேதவி ேகாவில்
ெசல்லும் ேராடு , 2.தக்கைல ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 14, வார்டு 11,
ெமயின்ேராடு தக்கைல , 3.தக்கைல ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 14, வார்டு 11,
காவலர் குடியிருப்பு ெசல்லும்வழி ,
4.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
14, வார்டு 11, திருவிதாங்ேகாடு ெசல்லும்
வழி
5.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந )
பிளாக் 14, இராமன்பறம்பு

209

அரசு முஸ்lம்
ெதாடக்கபள்ளி
ேமட்டுக்கைட,
தக்கைல

1.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
19, வார்டு 19, மார்ெகட் ேராடு , 2.தக்கைல (
கிழக்கு ேமற்கு
வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்19, வார்டு 19,
கான்கீ rட் கட்டிடம்
டானாமுடுக்கு , 3.தக்கைல ( வ.கி ),
ேமற்கு பாகம் 629175
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 19 , வார்டு 19,
தர்காேராடு

அரசு முஸ்lம்
ெதாடக்கபள்ளி
ேமட்டுக்கைட,
தக்கைல

1.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
20 , நாகர்ேகாவில்
திருவனந்தபுரம்ெமயின்ேராடு , 2.தக்கைல (
வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 20,
உப்புகாம்பவுண்ட் , 3.தக்கைல ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 20, வார்டு11
ெமர்கண்ைடன் ேபங்க்ைலன் , 4.தக்கைல (
வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 20, வார்டு
11, பாப்புலர் இன்ஸ்டியூட்ைலன் , 5.தக்கைல (
வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 20, வார்டு
11, தர்காேராடு , 6.தக்கைல ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 11, மார்ெகட்ேராடு
(பாப்புலர் இன்ஸடியூட்ைலன்) , 7.தக்கைல (
வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 20 , வார்டு 6,
பாலஸ்ேராடு , 8.தக்கைல ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 21, வார்டு 6,
ஞானியார் ெதரு , 9.தக்கைல ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 21, வார்டு 6,
ஐந்துகிராமம் ஞானியார்ெதரு , 10.தக்கைல (
வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 21, வார்டு 6,
தர்கா ேராடு ேமற்கு , 11.தக்கைல ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 21, வார்டு 6,
மார்க்ெகட்ேராடு
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முக்கிய கான்கீ rட்
கட்டிடம், கிழக்கு
பார்த்தது வடக்கு
பாகம் அைற எண்‐5,
629175

ெதற்கு கட்டிடம்
629175
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1.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
24, சரல்விைள , 2.தக்கைல ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 24, ெமயின்ேராடு
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1.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
15, வார்டு 5, நகராட்சி காலணி , 2.தக்கைல (
வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 15, வார்டு
13, ஒன்றாம்ெதரு , 3.தக்கைல ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 15, வார்டு 13,
இரணாடாம்ெதரு , 4.தக்கைல ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 15, வார்டு 13,
மூன்றாம்ெதரு , 5.தக்கைல ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 15 , வார்டு 13,
நான்காம்ெதரு , 6.தக்கைல ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 15, வார்டு 13,
ஐந்தாம்ெதரு , 7.தக்கைல ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 15 , வார்டு 13,
ஏழாம்ெதரு , 8.தக்கைல ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 15 , வார்டு 13,
எட்டாம்ெதரு , 9.தக்கைல ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 15, வார்டு 13,
ஒன்பதாம்ெதரு , 10.தக்கைல ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 15 , வார்டு13
பத்தாம்ெதரு , 11.தக்கைல ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 15 , வார்டு 13,
பதிெனான்றாம்ெதரு , 12.தக்கைல ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 16, வார்டு 12,
ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 13.தக்கைல ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 16 , வார்டு 12,
ெபருமாள்ேகாவில் ேராடு , 14.தக்கைல ( வ.கி
), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 16 , வார்டு 12,
மார்க்கட்ெதரு 15 தக்கைல ( வ கி

232

211

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
தக்கைல எதிர்புறம்
தாலுக அலுவலகம்
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டவுண்கால் தக்கைல

213

முக்கிய கட்டிடம்
டவுண்கால் தக்கைல
ெதற்குப்பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
11, வார்டு 16, இரணியல் ேராடு , 2.தக்கைல (
வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 12, பாரதி
நகர்

214

டவுண் ஹால் ,சர்
சி.வி.ராமசாமி ஐயர்
நிைனவு கட்டிடம்,
தக்கைல

முக்கிய கட்டிடம்,
நடுப்பகுதி 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
13, வார்டு 15, ராமன்பரம்பு , 2.தக்கைல ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 17 , வார்டு15,
பைழய பஸ்ஸ்டாண்டு

215

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
கல்குளம்

முக்கியகட்டிடம்
மத்திய பாகம் 629175

1.கல்குளம் ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
32,33,34,35, பத்மனாபபுரம் ேமற்கு
ெதரு,ெதற்கு ெதரு , 2.கல்குளம் ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 32 , பத்மனாபபுரம்
கிழக்குெதரு,வடக்கு ெதரு

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்
கட்டிடம் மத்திய
பாகம் 629175

1.கல்குளம் ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
33 , கிழக்கு ெதரு , 2.கல்குளம் ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 33, கிழ்குளம் ,
3.கல்குளம் ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
34 , கிழகுளம் ேமற்கு , 4.கல்குளம் ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 34, கிழ்குளம்
கிழக்கு
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அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
கல்குளம்

முக்கியகட்டிடம்,
ெதற்கு பகுதி 629175

முக்கிய கட்டிடம்
வடக்குபாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
10, ெகால்லன்விைள , 2.தக்கைல ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 18, பரப்பன்ேகாடு
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அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
கல்குளம்

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
புலியூர்குறிச்சி
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அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
புலியூர்குறிச்சி
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அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
புலியூர்குறிச்சி
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கிழக்கு வடக்கு
மட்டுப்பா கட்டிடம்
வடக்கு பாகம் 629175

1.கல்குளம் ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
36, ேகானார் ெதரு , 2.கல்குளம் ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 36 , ேபலஸ்
முன்புறம் , 3.கல்குளம் ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம்
( ந ) பிளாக் 37, ேமற்கு ெதரு , 4.கல்குளம் (
வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 37 ,
இராமசுவாமி ேகாவில் ெதரு கிழக்கு ,
5.கல்குளம் ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
37, இராமசுவாமி ேகாவில் ெதரு ேமற்கு ,
6.கல்குளம் ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
38, பட்டாணிகுளம் ெதரு , 7.கல்குளம் ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 38, வடக்கு ெதரு

முக்கிய கட்டிடம்
நடுப்பாகம் 629175

1.கல்குளம் ( வ.கி ) பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
4, வார்டு 18, சந்ைதேராடு , 2.கல்குளம் ( வ.கி )
பத்மனாபபுரம் ( ந ) வார்டு 18, புலியூர்க்குறிச்சி
, 3.கல்குளம் ( வ.கி ) பத்மனாபபுரம் ( ந )
பிளாக் 4, வார்டு 18, ஒற்ைறெதரு
புலியூர்குறிச்சி , 4.கல்குளம் ( வ.கி )
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 4, வார்டு 18, சந்ைத
வழி ேராடு , 5.கல்குளம் ( வ.கி )
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 4, மூன்றாம் ெதரு (
டி.பி.ெதரு ) , 6.கல்குளம் ( வ.கி )
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 4, வார்டு 20,
நடுநிைலப்பள்ளி ெதரு , 7.கல்குளம் ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் (,ந,) பிளாக் 4, வார்டு 20,
இரட்ைடத்ெதரு , 8.கல்குளம் ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 5, வார்டு19,
ெமயின் ேராடு , 9.கல்குளம் ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 5, வார்டு 19 , 9,
அஞ்சாலிவிைள , 10.கல்குளம் ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 5, வார்டு19,
ேசாபனாெதரு , 11.கல்குளம் ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 5, வார்டு 19, 9,
ெமயின் ேராடு , 12.கல்குளம் ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 5, வார்டு 19,
குமாரேகாவில் ெசல்லும் ேராடு , 13.கல்குளம்
( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 5, வார்டு
19, பிரம்மபுரம் , 14.கல்குளம் ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) வார்டு 24, பிளாக்
கரும்பாைற அஞ்சாலிவிைள 15 கல்குளம் (

மட்டுப்பா கட்டிடம்
கிழக்குபாகம் 629175

1.கல்குளம் ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
6, ெதன்கைர , 2.கல்குளம் ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 6, ெமயின் ேராடு
ெதற்கு , 3.கல்குளம் ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் (
ந ) பிளாக் 6, ெமயின் ேராடு வடக்கு ,
4.கல்குளம் ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
7, நந்தவனத்து விைள , 5.கல்குளம் ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 7, ேக.ேக. கைர ,
6.கல்குளம் ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
7, பணிக்கர் ெதரு , 7.கல்குளம் ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 7, சந்ைதவழி
ேராடு

மட்டுப்பா கட்டிடம்
ேமற்குபாகம் 629175

1.கல்குளம் ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
8, சந்ைதவழிேராடு , 2.கல்குளம் ( வ.கி ),
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 9, வாழவிைள ,
3.கல்குளம் ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
9, ஆர்.சி. ெதரு பத்மனாபபுரம்
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அரசு நடுநிைலப்
பள்ளி பிரம்மபுரம்

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
பிரம்மபுரம்

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
பிரம்மபுரம்

ெசன்ட் ஆன்றனி
ெதாடக்கப்பள்ளி
அப்பட்டு விைள
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முக்கிய கட்டிடம்
ெதற்குபாகம் 629180

1.கல்குளம் (வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
1, வார்டு 21, குமாரேகாவில் ேராடு ,
2.கல்குளம் ( வ.கி ) பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
1, வார்டு 21, குமாரேகாயில் ேராடு ,
3.கல்குளம் (வ.கி) பத்மனாபபுரம் (ந) பிளாக்1 1
வார்டு21 குமார ேகாயில் ேதர் ெதரு ,
4.கல்குளம் (வ.கி) பத்மனாபபுரம் (ந) பிளாக் 1,
வார்டு 21, குமார ேகாயில் குளம் கைர ,
5.கல்குளம் ( வ.கி ) பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
2, பிரம்மபுரம் ேராடு , 6.கல்குளம் ( வ.கி )
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 2, வடக்கூர்
காலணி , 7.கல்குளம் ( வ.கி ) பத்மனாபபுரம் (
ந ) பிளாக் 2, வார்டு 21, பிரம்மபுரம் வடக்கூர் ,
8.கல்குளம் ( வ.கி ) பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
3, வார்டு 20, ஆசான் கிணறு 1ம் ெதரு ,
9.கல்குளம் ( வ.கி ) பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்
3, ஆசான்கிணறு 2ம் ெதரு , 10.கல்குளம் (
வ.கி ) பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 3, ஆசான்
கிணறு 3ம் ெதரு , 11.கல்குளம் ( வ.கி )
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 3, வார்டு 20,
ஆசான்கிணறு ேராடு , 12.கல்குளம் ( வ.கி )
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 3, உதயகிr ேராடு ,
13.கல்குளம் ( வ.கி ) பத்மனாபபுரம் ( ந )
பிளாக் 3, இரட்ைட ெதரு

முக்கிய கட்டிடம்
வடக்கு பாகம் 629180

1.கல்குளம் ( வ.கி ) , ெதன்கைர ( ஊ ) வார்டு 2,
பிளாக் 1, ெதன்கைர , 2.கல்குளம் ( வ.கி ) ,
ெதன்கைர ( ஊ ) வார்டு 2, பிளாக் 1,
ெதன்கைரேதாப்பு , 3.கல்குளம் ( வ.கி ) ,
ெதன்கைர ( ஊ ) வார்டு 1, பிளாக் 2,
ெதன்கைர கிருஷ்ணாநகர்

முக்கிய கட்டிடம்
வடக்கு பாகம் 629180

1.கல்குளம் ( வ.கி ) , ெதன்கைர ( ஊ ) வார்டு 4,
பிளாக் 2, பிரம்மபுரம் , 2.கல்குளம் ( வ.கி ) ,
ெதன்கைர ( ஊ ) வார்டு 1, பிளாக் 2,
பிரம்மபுரம் ெதற்கூர் , 3.கல்குளம் ( வ.கி ) ,
ெதன்கைர ( ஊ ) வார்டு 1, பிளாக் 2,
பிரம்மபுரம் விைளவடு
ீ , 4.கல்குளம் ( வ.கி ) ,
ெதன்கைர ( ஊ ) வார்டு 1, பிளாக் 2,
காரவிைள , 5.கல்குளம் ( வ.கி ) , ெதன்கைர (
ஊ ) வார்டு 1, பிளாக் 2, குழுைம , 6.கல்குளம்
( வ.கி ) , ெதன்கைர ( ஊ ) வார்டு 1, பிளாக் 2,
தினவிைள

புதிய கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம்

1.கல்குளம் ( வ.கி ) , சடயமங்கலம் ( ஊ )
வார்டு 1, பிளாக் 1, கிருஷ்ணமங்கலம் ,
2.கல்குளம் ( வ.கி ) , சடயமங்கலம் ( ஊ )
வார்டு 2,பிளாக் 2, எழுந்தன்ேகாட்டுேகாணம்
கிழக்கு , 3.கல்குளம் ( வ.கி ) , சடயமங்கலம் (
ஊ ) பிளாக் 3, எழுந்தன்ேகாட்டுேகாணம்
ேமற்கு , 4.கல்குளம் ( வ.கி ) , சடயமங்கலம் (
ஊ ) பிளாக் 1 , பண்டாரவிைள
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ெசன்ட்ஆன்றனி
ெதாடக்கப்பள்ளி
அப்பட்டு விைள

ெசன்ட்ஆன்றனி
ெதாடக்கப்பள்ளி
அப்பட்டு விைள
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புதிய கட்டிடம்
ேமற்கு பாகம்

1.கல்குளம் ( வ.கி ) , சடயமங்கலம் ( ஊ )
பிளாக் 2 , பருத்தியைற ேதாட்டம் ,
2.கல்குளம் ( வ.கி ) , சடயமங்கலம் ( ஊ )
பிளாக் 2 , கிருஷ்ணமங்கலம் , 3.கல்குளம் (
வ.கி ) , சடயமங்கலம் ( ஊ ) பிளாக் 2 ,
அக்கரவிைள , 4.கல்குளம் ( வ.கி ) ,
சடயமங்கலம் ( ஊ ) பிளாக் 2 , 4 ,
சைடயமங்கலம் , 5.கல்குளம் ( வ.கி ) ,
சடயமங்கலம் ( ஊ ) பிளாக் 5 , சித்தன்ேதாப்பு ,
6.கல்குளம் ( வ.கி ) , சடயமங்கலம் ( ஊ )
பிளாக் 5 , சடயமங்கலம்

புதிய கட்டிடம்
மத்திய பாகம்

1.கல்குளம் ( வ.கி ) , சடயமங்கலம் ( ஊ )
பிளாக் 1 , சடயமங்கலம் , 2.கல்குளம் ( வ.கி ) ,
சடயமங்கலம் ( ஊ ) பிளாக் 4 ,
கிருஷ்ணமங்கலம் கிழக்கு , 3.கல்குளம் (
வ.கி ) , சடயமங்கலம் ( ஊ ) பிளாக் 6 ,
கிருஷ்ணமங்கலம் ேமற்கு, அப்பட்டுவிைள,
ெசம்மன்விைள , 4.கல்குளம் ( வ.கி ) ,
சடயமங்கலம் ( ஊ ) பிளாக் 4 , சித்தன்ேதாப்பு
வடக்குெதரு , 5.கல்குளம் ( வ.கி ) ,
சடயமங்கலம் ( ஊ ) பிளாக் 3 ,
கிருஷ்ணமங்கலம் ெதற்கு

முக்கிய கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) , கல்குறிச்சி ( ஊ ) பிளாக் 1,
கல்குறிச்சி

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
ெகால்லன்விைள
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
ெகால்லன்விைள
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
ெகால்லன்விைள
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
ெகால்லன்விைள

முக்கிய ஓட்டு
கட்டிடம் மத்திய
பாகம் 629175
முக்கிய ஓட்டு
கட்டிடம் வடக்கு
பாகம் 629175
வடக்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) , கல்குறிச்சி ( ஊ ) பிளாக் 2
, ெகால்லன்விைள

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
ெகால்லன்விைள

வடக்கு ஓட்டு
கட்டிடம் ெதற்கு
பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) , கல்குறிச்சி ( ஊ ) பிளாக் 4
, கல்குறிச்சி , 2.தக்கைல ( வ.கி ) , கல்குறிச்சி (
ஊ ) பிளாக் 5 , அடப்பு விைள

மட்டுபபா கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) , கல்குறிச்சி ( ஊ ) பிளாக் 3
, கல்குறிச்சி

மட்டுபபா கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) , கல்குறிச்சி ( ஊ ) பிளாக் 6
, மஞ்சானாவிைள, வரவிைள
ீ

ஊராட்சி
அலுவலகம்
கிழக்கல்குறிச்சி
ஊராட்சி
அலுவலகம்
கிழக்கல்குறிச்சி
புனித ேஜாசப்
நடுநிைலப்பள்ளி
கல்குறிச்சி
புனித ேஜாசப்
நடுநிைலப்பள்ளி
கல்குறிச்சி

புதிய ெதற்கு
கட்டிடம் ெதற்கு
பாகம் 629175
புதிய ெதற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) , கல்குறிச்சி ( ஊ ) பிளாக் 1,
கல்குறிச்சி
1.தக்கைல ( வ.கி ) , கல்குறிச்சி ( ஊ ) பிளாக் 4
, கல்குறிச்சி கீ ழ்

1.தக்கைல ( வ.கி ) , முத்தலக்குறிச்சி ( ஊ )
வார்டு 1, பிளாக் 1 , முத்தலக்குறிச்சி வடக்கு
1.தக்கைல ( வ.கி ) , முத்தலக்குறிச்சி ( ஊ )
வார்டு1 பிளாக் 2 முத்தலக்குறிச்சி ெதற்கு

236

ெசன்ட் ேஜாசப்
நடுநிைலப்பள்ளி
கல்குறிச்சி

ேகால்டன் ஜுப்லி
நூற்றாண்டு நிைனவு
அைற, வடக்கு பாகம்
629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) , முத்தலக்குறிச்சி ( ஊ )
வார்டு 1 , பிளாக் 3 , முத்தலக்குறிச்சி கிழக்கு ,
2.தக்கைல ( வ.கி ) , முத்தலக்குறிச்சி ( ஊ )
வார்டு 1 , பிளாக் 4, 5 முத்தலக்குறிச்சி ேமற்கு

237

ெசன்ட் ேஜாசப்
நடுநிைலப்பள்ளி
கல்குறிச்சி

ேகால்டன் ஜுப்லி
நூற்றாண்டு நிைனவு
அைற, நடு பாகம்
629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) , முத்தலக்குறிச்சி ( ஊ )
வார்டு 1 , பிளாக் 4 , முத்தலக்குறிச்சி கிழக்கு
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238

ெசன்ட் ேஜாசப்
நடுநிைலப்பள்ளி
கல்குறிச்சி

ேகால்டன் ஜுப்லி
நூற்றாண்டு நிைனவு
அைற, ெதற்கு
மத்திய பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) , முத்தலக்குறிச்சி ( ஊ )
வார்டு 1 , பிளாக் 4 , முத்தலக்குறிச்சி ேமற்கு

239

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி
ெநய்காட்டான்
விைள இருப்பு
பைரக்ேகாடு

முக்கிய கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம் 629167

1.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப )
வார்டு 2, பிளாக் 3, பைரக்ேகாடு , 2.தக்கைல (
வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) வார்டு 2,
பிளாக் 3, ைவகுண்டபுரம்

முக்கியகட்டிடம்
மத்தியபாகம் 629167

1.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப
வார்டு18, பிளாக் 2, ெபாந்தன்பிலாவிைள ,
2.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப
வார்டு 18, பிளாக் 2, அழகியமண்டபம் ,
3.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப
வார்டு 18, பிளாக் 2, கண்டன்ேகாணம் ,
4.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப
வார்டு 18, பிளாக் 2, புதுெதரு ேமற்கு

240

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி
ெநய்க்காட்டான்
விைள இருப்பு
பைரக்ேகாடு

)
)
)
)

1.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப )
வார்டு 16, பிளாக் 6, ெதங்குவிைள ,
2.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப )
வார்டு16, பிளாக் 6, கமலபந்திெதரு ,
3.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப )
வார்டு 4 , பிளாக் 6, புதுத்ெதரு கிழக்கு

241

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி
ெநய்க்காட்டான்
விைள இருப்பு
பைரக்ேகாடு

232

242

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி
ெநய்க்காட்டான்
விைள இருப்பு
பைரக்ேகாடு

முக்கியகட்டிடம்
ேமற்குபாகம் 629167

232

243

அரசு மைலயாளம்
ெதாடக்கப்பள்ளி
திருவிதாங்ேகாடு

முக்கியகட்டிடம்,
ேமற்கு பாகம்629174

அரசு மைலயாளம்
ெதாடக்கப்பள்ளி
திருவிதாங்ேகாடு

1.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப )
வார்டு 8, பிளாக் 10, அரசமூடு , 2.தக்கைல (
முக்கியகட்டிடம்,கிழக் வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) வார்டு 8,
கு பாகம்629174
பிளாக் 10, கதியாெதரு , 3.தக்கைல ( வ.கி ),
திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) வார்டு 8, பிளாக் 10,
பைழயபள்ளிெதரு

232

232

232

232

244

245

246

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ேகரளபுரம்

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி,
ேகரளபுரம்

முக்கியகட்டிடம்
மத்திய கிழக்கு
பாகம் 629167

1.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு (சி.ஊ)
வார்டு 1, பிளாக் 4, பைரக்ேகாடு , 2.தக்கைல (
வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) வார்டு 1,
பிளாக் 4, மருதவிைள , 3.தக்கைல ( வ.கி ),
திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) வார்டு 1, பிளாக் 4,
அறபுைரவிைள
1.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப )
வார்டு 8, பிளாக் 7, கமலபந்திெதரு ,
2.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப )
வார்டு 8, பிளாக் 7, புதுெதரு , 3.தக்கைல (
வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) வார்டு 8,
பிளாக் 7, ெலப்ைபெதரு

முக்கிய கட்டிடம்
ேமற்குபாகம் 629174

1.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப
வார்டு 3, பிளாக் 5, ேமலக்ேகாணம் ,
2.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப
வார்டு 3, பிளாக் 5, கீ ழபைரக்ேகாடு ,
3.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப
வார்டு 3, , பிளாக் 5 பனவிைள , 4.தக்கைல
வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) வார்டு 3,
பிளாக் 5, ேமட்டுக்கைட

முக்கிய கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம் 629174

1.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப )
வார்டு 4 , பிளாக் 11,
கிருஷ்ணன்ேகாவில்ெதரு , 2.தக்கைல ( வ.கி
), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) வார்டு 4 , பிளாக் 11,
ேகரளபுரம்ேமற்கு , 3.தக்கைல ( வ.கி ),
திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) வார்டு 4 , பிளாக் 12,
ேகரளபுரம்ெதற்கு , 4.தக்கைல ( வ.கி ),
திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) வார்டு 4, பிளாக் 12,
ேவம்பன்ேகாணம்

)
)
)
(
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1.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப )
வார்டு 6, பிளாக் 25, ஆர்.சி. ெதரு , 2.தக்கைல (
வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) வார்டு 6,
பிளாக் 25, ெதரசர்விைள, ஆலடிகுண்டு ,
3.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப )
வார்டு 6, பிளாக் 25, ஆலடிகுண்டு , 4.தக்கைல
( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) வார்டு 6,
பிளாக் 25, ெசட்டிவிைள , 5.தக்கைல ( வ.கி ),
திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) வார்டு 6, பிளாக் 25,
ேதாப்பு , 6.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு
( ேப ) வார்டு 6, பிளாக் 25, ேகாட்டவிைள ,
7.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப )
வார்டு 6, பிளாக் 25, வட்டம்ேதாப்பு ,
8.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப )
வார்டு 6, பிளாக் 25, அந்ேதாணியார்வட்டம் ,
9.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப )
வார்டு 6, பிளாக் 25, ஆலடிகுண்டு

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
ேகரளபுரம்

முக்கிய கட்டிடம்
நடுப்பாகம் 629174

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
ேகரளபுரம்

1.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப )
பிளாக் 13, வார்டு 5, கிருஷ்ணன்ேகாவில் ,
2.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப )
பிளாக் 13, வார்டு 5, ெசட்டிவிைள ,
முக்கியகட்டிடம்,
3.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப )
கிழக்குப் பாகம் 629174 பிளாக் 13, வார்டு 5, சங்கரன்காவு , 4.தக்கைல
( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) பிளாக் 13,.
வார்டு 5, ெதரசர்விைள , 5.தக்கைல ( வ.கி ),
திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) வார்டு 5, பிளாக் 13,
ஆலடிகுண்டு

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
திருவிதாங்ேகாடு

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
திருவிதாங்ேகாடு

வடக்குக் கட்டிடம்,
கிழக்குப்பாகம் 629174

1.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு (
ேப ) பிளாக் 8, அடப்புவிைள ,
2.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு (
ேப ) பிளாக் 8, புதுத்ெதரு , 3.திருவிதாங்ேகாடு
(வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) பிளாக் 8,
காட்டுவிைள , 4.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ),
திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) பிளாக் 8,
புதுபள்ளிெதரு

ஓட்டுக் கட்டிடம்,
ேமற்குப் பாகம்
அைற எண் 37. 629174

1.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு
ேப ) பிளாக் 17, அமராவதிெதரு ,
2.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு
ேப ) பிளாக் 17, பாைறயடிெதரு கிழக்கு ,
3.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு
ேப ) பிளாக் 17, நடுக்கைட ,
4.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு
ேப ) பிளாக் 17, அஞ்சுவண்ணம் ெதரு
வடக்கு , 5.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ),
திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) பிளாக் 18,
பாைறயடிெதரு ேமற்கு , 6.திருவிதாங்ேகாடு
(வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) பிளாக் 18,
அஞ்சுவண்ணம் ெதரு ெதற்கு ,
7.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு
ேப ) பிளாக் 18, ெமயின்ேராடு
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அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
திருவிதாங்ேகாடு

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
திருவிதாங்ேகாடு

ேபரூராட்சி
அலுவலகம்
திருவிதாங்ேகாடு

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
திருவிதாங்ேகாடு

uig<Gs<siuc!gm<cml<!!
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மத்திய ஓட்டு
கட்டிடம்
கிழக்குபாகம் 629174

ஓட்டு கட்டிடம்
கிழக்குபாகம் அைற
எண் 39
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1.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு
ேப ) பிளாக் 9, புதுத்ெதரு கிழக்கு ,
2.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு
ேப ) பிளாக் 9 , அட்டக்குளம்ெதரு ,
3.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு
ேப ) பிளாக் 9 ஆஸ்பத்திr ேராடு ,
4.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு
ேப ) பிளாக் 9 அமராவதி சாைல
1.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு
ேப ) பிளாக் 1, ஆலுவிைள ,
2.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு
ேப ) பிளாக் 1, புதுத்ெதரு ேமற்கு ,
3.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு
ேப ) பிளாக் 1, இலுப்பவிைள ,
4.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு
ேப ) பிளாக் 1, அட்டகுளம் சாைல ,
5.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு
ேப ) பிளாக் 1, புளியடிவிைள ,
6.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு
ேப ) பிளாக் 1, அடப்புவிைள

(
(
(
(

(
(
(
(
(
(

நடுக்கைட கவுன்சில்
அைற 629174

1.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு (
ேப ) பிளாக் 14, பைழய பள்ளி வார்டு கிழக்கு
, 2.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு
( ேப ) பிளாக் 14, இடக்குடிெதரு ,
3.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு (
ேப ) பிளாக் 14, ேமலத்ெதரு ,
4.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு (
ேப ) பிளாக் 14, கன்னிமார்ெதரு கிழக்கு ,
5.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு (
ேப ) பிளாக் 15, பைழயபள்ளிெதரு ேமற்கு ,
6.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு (
ேப ) பிளாக் 15, கன்னிமார்ெதரு ேமற்கு ,
7.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு (
ேப ) பிளாக் 21, ைகதக்குழி ,
8.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு (
ேப ) பிளாக் 21, ைகதக்குழி காலனி

மட்டுபா கட்டிடம்
ேமற்கு பாகம் 629174

1.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திருவிதாங்ேகாடு
( ேப ) பிளாக் 19 , ேகாவில்வட்டம் ,
2.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திருவிதாங்ேகாடு
( ேப ) பிளாக் 19 , ேகாவில்வட்டம்காலனி ,
3.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திருவிதாங்ேகாடு
( ேப ) பிளாக் 19 , வயக்குளம்கைர ,
4.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திருவிதாங்ேகாடு
( ேப ) பிளாக் 20 , ெமயின்ேராடு ,
5.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திருவிதாங்ேகாடு
( ேப ) பிளாக் 22 , ேமலத்ெதரு
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அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
திருவிதாங்ேகாடு

கிழக்கு ெதற்கு
மட்டுபா கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம் 629174

1.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திருவிதாங்ேகாடு
( ேப ) பிளாக் 23 , ைகதக்குழி ,
2.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திருவிதாங்ேகாடு
( ேப ) பிளாக் 23 ேகாவில்வட்டம் ,
3.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திருவிதாங்ேகாடு
( ேப ) பிளாக் 23 , ேமலத்ெதரு ேமற்கு ,
4.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திருவிதாங்ேகாடு
( ேப ) பிளாக் 23 , அண்ணாநகர்காலனி ,
5.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திருவிதாங்ேகாடு
( ேப ) பிளாக் 23 , வட்டம் ெமயின்ேராடு
ேமற்கு , 6.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) ,
திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) பிளாக் 24 ,
திருவள்ளுவர்காலனி , 7.திருவிதாங்ேகாடு (
வ.கி ) , திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) பிளாக் 24 ,
வட்டம் ெமயின்ேராடு கிழக்கு

256

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
திருவிதாங்ேகாடு

முக்கிய கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம் 629174

1.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு (
ஊ ) பிளாக் 6, ேசவியர்புரம் ,
2.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு (
ஊ ) பிளாக் 6, மங்காரம்

257

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
திருவிதாங்ேகாடு

முக்கிய கட்டிடம்
1.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு (
வடக்கு பாகம் 629174 ஊ ) பிளாக் 7, ைமேலாடு

258

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
திருவிதாங்ேகாடு

1.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு (
ேமற்கு கட்டிடம்
ஊ ) வார்டு , 8 பிளாக் 8, ஆலன்விைள ,
வடக்குப் பாகம் 629174 2.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு (
ஊ ) வார்டு 8, பிளாக் 8, மடத்துவிைள

259

முக்கிய கட்டிடம்
என்.ஐ.பாலிெடக்கனி
மத்தியபாகம் அைற
க் புங்கைற
எண் 4, 629174

1.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு (
ஊ ) பிளாக் 3 , புங்கைற ெதங்கன்குழி ,
2.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு (
ஊ ) பிளாக் 4, ஆசாrவிைள

260

முக்கிய கட்டிடம்
என்.ஐ.பாலிெடக்கனி
மத்தியபாகம் அைற
க் புங்கைற
எண் 5, 629174

1.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு (
ஊ )திக்கணங்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 5
ேசவியர்புரம் , 2.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) ,
திக்கணங்ேகாடு ( ஊ ) பிளாக் 5, நங்கச்சிவிைள

232

261

முக்கிய கட்டிடம்
என்.ஐ.பாலிெடக்கனி
ேமற்கு பாகம் அைற
க் புங்கைற
எண் 3, 629174

1.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு (
ஊ ) பிளாக் 3 , புங்கைற

232

262

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
புதூர்

முக்கிய கட்டிடம்
1.திக்கணங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு (
கிழக்கு பாகம் 629174 ஊ ) வார்டு 8, பிளாக் 9, வாேழாடு

263

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
புதூர்

1.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு (
முக்கிய கட்டிடம்
ஊ ) பிளாக் 2, ெதங்கன்குழி ேமற்கு ,
ேமற்கு பாகம் 629174 2.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு (
ஊ ) பிளாக் 11, ெதங்கன்குழி கிழக்கு

232

232

232

232

232

232

232

okiGkq!
w{<

higl<!
w{<

uig<Gs<siuc!njluqml<

uig<Gs<siuc!gm<cml<!!
njluqmh<hGkq

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H

264

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
புதூர்

கிழக்கு ேமற்கு
கட்டிடம் ெதற்கு
பாகம்

1.திக்கணங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு (
ஊ ) பிளாக் 10, அருளானந்தபுரம் ,
2.திக்கணங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு (
ஊ ) பிளாக் 10, ைசபன் மாங்ேகாடு
ெபாற்ைற,காட்டுவிைள , 3.திக்கணங்ேகாடு (
வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு ( ஊ ) பிளாக் 10, புதூர்
, 4.திக்கணங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு (
ஊ ) பிளாக் 10, ஆசாrவிைள

265

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
திக்கணம்ேகாடு

முக்கியகட்டிடம்
வடக்கு பாகம் 629804

1.திக்கணங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு (
ஊ ) பிளாக் 17, கீ ழத்தாறாவிைள

232

266

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
திக்கணம்ேகாடு

முக்கிய கட்டிடம்
ெதற்குபாகம் 629804

1.திக்கணங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு (
ஊ ) வார்டு 4, பிளாக் 12,
அந்ேதாணியார்ேகாயில்ெதரு ,
2.திக்கணங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு (
ஊ ) வார்டு 4, பிளாக்13, புதூர்

232

267

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
திக்கணம்ேகாடு

முக்கிய கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம் 629804

1.திக்கணங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு (
ஊ ) வார்டு 4, பிளாக்1, ெதங்கன்குழி (
ேமக்கன்கைர )

232

268

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
தாறாவிைள

புதிய
மட்டுப்பாகட்டிடம்
கிழக்குப்பாகம் 629804

1.திக்கணங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு (
ஊ ) வார்டு 4, பிளாக் 14, எலியன்விைள ,
2.திக்கணங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு (
ஊ ) வார்டு 5, பிளாக் 18, கறுக்கன்குழி

232

269

மட்டுபா கட்டிடம்
ேமற்கு பாகம் 629804

1.திக்கணங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு (
ஊ ) பிளாக் 16, ஒருமாவிைள

232

270

ேமற்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம் 629804

1.திக்கணங்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 15,
திக்கணங்ேகாடு

232

232

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
தாறாவிைள
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
தாறாவிைள
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ெதற்கு பார்ைவ
ெதற்கு ஓட்டு
கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம் வடக்கு
பார்ைவ
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233

1

திருகுடும்ப
ஆரம்பப்பள்ளி
ஆறுகாணி

233

2

திருகுடும்ப
உயர்நிைலப்பள்ளி
ஆறுகாணி

3

அரசு
பழங்குடியினர்
உண்டு உைறவிட
ேமல்நிைலப்பள்ளி
பத்துகாணி

புதிய கான்கிrட்
கிழக்கு கட்டிடம்
வடக்கு பகுதி
கிழக்கு பார்ைவ

1.களியல்(வ. கி), கைடயால் (ேப) வார்டு 2,
பிளாக் 2, பத்துகாணி, நிரப்பு

4

அரசு
பழங்குடியினர்
உண்டு உைறவிட
ேமல்நிைலப்பள்ளி
பத்துகாணி

புதிய காங்கீ ட்
கிழக்கு கட்டிடம்
நடுப்பகுதி, கிழக்கு
பார்ைவ

1.களியல் (வ. கி), கைடயால் (சி.ஊ) வார்டு1,
பிளாக் 3, மருதம்பாைற

5

அரசு
பழங்குடியினர்
உண்டு உைறவிட
ேமல்நிைலப்பள்ளி
பத்துகாணி

புதிய கான்கீ rட்
கிழக்கு கட்டிடம்,
ெதற்கு பகுதி
கிழக்கு பார்ைவ

1.களியல் (வ.கி),கைடயால் (ேப.) வார்டு1, பிளாக்
1, ேபணு , 2.களியல் (வ.கி),கைடயால் (ேப.)
வார்டு1, பிளாக் 9, ெகாண்ைடக்கட்டி

233

6

அரசு ேமல்
நிைலப்பள்ளி
கைடயால்

வடக்கு கான்கீ rட்
கட்டிடம் ெதற்கு
பகுதி ேமற்கு
பார்ைவ

1.கைடயால்(வ.கி),கைடயால் (ேப.) வார்டு 10,
பிளாக் 17, கைடயால் ஜங்ஷன்

233

7

அரசு ேமல்
நிைலப்பள்ளி
கைடயால்

வடக்கு கான்கீ rட்
1.கைடயால் (வ.கி),கைடயால் (ேப.) வார்டு 13,
கட்டிடம் , நடுப்பகுதி,
பிளாக் 21, கீ ழச்ேசrவிைள
ேமற்கு பார்ைவ

8

அரசு ேமல்
நிைலப்பள்ளி
கைடயால்

வடக்கு கான்கீ rட்
கட்டிடம் , வடக்கு
பகுதி, ேமற்கு
பார்ைவ

1.கைடயால் (வ.கி),கைடயால் (ேப.) வார்டு 11,
பிளாக் 7, ஆலஞ்ேசாைல

ேமற்கு
ஆஸ்ெபட்டாஸ்
கட்டிடம், ேமற்கு
பார்ைவ

1.கைடயால் (வ.கி),கைடயால் (ேப.) வார்டு7,
பிளாக் 6, வலிய ஏலா

கிழக்கு
ஆஸ்ெபட்டாஸ்
கட்டிடம், ேமற்கு
பார்ைவ

1.கைடயால் (வ.கி),கைடயால் (ேப.) வார்டு 9,
பிளாக் 19, காட்டவிைள

ெதற்கு
ஆஸ்ெபட்டாஸ்
கட்டிடம், கிழக்கு
பார்ைவ

1.கைடயால் (வ.கி),கைடயால் (ேப.) வார்டு 8,
பிளாக் 18, நியூ ஆம்பாடி , 2.கைடயால்
(வ.கி),கைடயால் (ேப.) வார்டு 9, பிளாக் 19,
காட்டவிைள

கிழக்கு கான்கீ rட்
கட்டிடம், ெதற்கு
பகுதி, ேமற்கு
பார்ைவ

1.கைடயால் (வ.கி),கைடயால் (ேப.) வார்டு 14,
பிளாக் 15, கிலாத்தூர்

233

233

233

233

233

233

233

233

9

10

11

12

ெபாதுப்பணித்துைற
முதன்ைம
ெபாறியாளர்
குடியிருப்பு, சிற்றார்
‐1
ெபாதுப்பணித்துைற
முதன்ைம
ெபாறியாளர்
குடியிருப்பு, சிற்றார்
‐1
ெபாதுப்பணித்துைற
முதன்ைம
ெபாறியாளர்
குடியிருப்பு, சிற்றார்
‐1
ேசக்ரட் ஹார்ட்
நடுநிைலப்பள்ளி
கைடயால்

1.களியல் (வ. கி), கைடயால் (ேப) வார்டு 3,
பிளாக் 4, அணமுகம்
1.களியல் (வ. கி), கைடயால் (ேப) வார்டு 2,3,
பிளாக் 8, ஆறுகாணி
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13

ேசக்ரட் ஹார்ட்
நடுநிைலப்பள்ளி
கைடயால்

கிழக்கு கான்கீ rட்
கட்டிடம், நடுப்பகுதி,
ேமற்கு பார்ைவ

1.கைடயால் (வ.கி),கைடயால் (ேப.) வார்டு 11,
பிளாக் 16, ெபாங்கின்காைல

233

14

ேசக்ரட் ஹார்ட்
நடுநிைலப்பள்ளி
கைடயால்

வடக்கு கான்கீ rட்
கட்டிடம் , கிழக்கு
பகுதி ெதற்கு
பார்ைவ

1.கைடயால் (வ.கி),கைடயால் (ேப.) வார்டு 14,
பிளாக் 22, பண்டாரவிைள
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15

ேசக்ரட் ஹார்ட்
நடுநிைலப்பள்ளி
கைடயால்

வடக்கு கான்கீ rட்
கட்டிடம், நடுப்பகுதி,
ெதற்கு பார்ைவ

1.கைடயால் (வ.கி),கைடயால் (ேப.) வார்டு 12,
பிளாக் 20, ெநடுமுறி

16

புனித ேமr
ேமல்நிைலப்பள்ளி
களியல்

முக்கிய கான்கீ rட்
கட்டிடம், தைர
தளம், ெதற்கு
பார்ைவ

1.களியல் (வ.கி), கைடயால் (ேப.) வார்டு 15,
பிளாக் 14,23, ேமல்பாரூர்

17

புனித ேமr
ேமல்நிைலப்பள்ளி
களியல்

கிழக்கு கான்கீ rட்
கட்டிடம், தைர
தளம், நடுப்பகுதி,
ேமற்கு பார்ைவ

1.களியல் (வ.கி), கைடயால் (ேப.) வார்டு 15,
பிளாக் 14,23, கிளாமைல , 2.களியல் (வ.கி),
கைடயால் (ேப.) வார்டு 15, பிளாக் 14,23,
ேமல்பாரூர்

18

அரசு நடுநிைலப்
பள்ளி சிற்றார்

ஓட்டு கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி,
வடக்கு பார்ைவ

1.கைடயால் (வ.கி), கைடயால் (ேப.) வார்டு 4,
பிளாக் 5, ேகாைதயார் , 2.கைடயால் (வ.கி),
கைடயால் (ேப.) வார்டு 5, பிளாக் 14, கிளாமைல
சிேலான்காலனி

19

அரசு ரப்பர்
பிளான்ேடஷன்
குழந்ைதகள்
இல்லம் ைமலார்

ஓட்டு கட்டிடம்,
கிழக்கு பார்ைவ

1.கைடயால் (வ.கி), கைடயால் (ேப.) வார்டு 4,
பிளாக் 5, ேகாைதயார்

20

அரசு
ஆரம்பப்பள்ளி
சிவேலாகம்

புதிய கான்கீ rட்
கட்டிடம், கிழக்கு
பகுதி, ெதற்கு
பார்ைவ

1.களியல் (வ.கி), கைடயால் (ேப.) வார்டு 17,
பிளாக் 10, சிவேலாகம், ைவகுண்டம்,
கணபதிக்கல் , 2.களியல் (வ.கி), கைடயால் (ேப.)
வார்டு 16, பிளாக் 11, இலவன்பாைற , 3.களியல்
(வ.கி), கைடயால் (ேப.) வார்டு 18, பிளாக் 13,
ெசண்பகத்தrசு

21

அரசு
ஆரம்பப்பள்ளி
சிவேலாகம்

புதிய கான்கிrட்
கட்டிடம் ேமற்கு
பகுதி , ெதற்கு
பார்ைவ

1.களியல் (வ.கி), கைடயால் (ேப.) வார்டு 17,
பிளாக் 10, கணபதிக்கல் , 2.களியல் (வ.கி),
கைடயால் (ேப.) வார்டு 16, பிளாக் 12,
ைவகுண்டம் , 3.களியல் (வ.கி), கைடயால் (ேப.)
வார்டு 18, பிளாக் 13, சங்கரன்கடவு, ெசண்பகதrசு
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23
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புனித ேஜாசப்
மலங்கைர
சிறியன்
கத்ேதாலிக்
நடுநிைலப்பள்ளி
குளப்பாைற
புனித ேஜாசப்
மலங்கைர
சிறியன்
கத்ேதாலிக்
நடுநிைலப்பள்ளி
குளப்பாைற
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கான்கிrட் கட்டிடம் 1.மாங்ேகாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1,
நடுப்பகுதி, வடக்கு
பிளாக்1,ேதங்காய்பாைற , 2.மாங்ேகாடு (வ.கி)
விங், ெதற்கு பார்ைவ மற்றும் (ஊ) வார்டு1,பிளாக் 2,ேமழக்ேகாடு

கான்கிrட் கட்டிடம்
ேமற்கு விங்
வடக்கு பகுதி,
கிழக்கு பார்ைவ

1.மாங்ேகாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 4, ெவள்ளச்சிப்பாைற,கடவன்ேகாணம்

okiGkq!
w{<

233

233

233

higl<!
w{<

24

25

26

uig<Gs<siuc!njluqml<
புனித ேஜாசப்
மலங்கைர
சிறியன்
கத்ேதாலிக்
நடுநிைலப்பள்ளி
குளப்பாைற
புனித ேஜாசப்
மலங்கைர
சிறியன்
கத்ேதாலிக்
நடுநிைலப்பள்ளி
குளப்பாைற
புனித ேஜாசப்
மலங்கைர
சிறியன்
கத்ேதாலிக்
நடுநிைலப்பள்ளி
குளப்பாைற
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கான்கிrட் கட்டிடம்
ேமற்கு விங்
வடக்கு பகுதி,
கிழக்கு பார்ைவ
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1.மாங்ேகாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4,
பிளாக் 6,அம்பலக்காைல ேசனம்பாைற

கான்கிrட் கட்டிடம்,
ெதற்கு விங், ெமற்கு 1.மாங்ேகாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4,பிளாக்
பகுதி, வடக்கு
5, கீ ழமாங்ேகாடு
பார்ைவ
கான்கிrட் கட்டிடம்,
ெதற்கு விங், கிழக்கு 1.மாங்ேகாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2,
பகுதி, வடக்கு
பிளாக் 3, ேசனம்பாைற
பார்ைவ
ஆஸ்ெபட்டாஸ்
கட்டிடம், ேமற்கு
பகுதி, வடக்கு
பார்ைவ

1.புலியூர்சாைல
வார்டு 2, பிளாக்
2.புலியூர்சாைல
வார்டு 3, பிளாக்

(வ.கி) புலியூர்சாைல (ஊ)
2, சான்றவிைள ,
(வ.கி) புலியூர்சாைல (ஊ)
7, ெசறுவல்லூர்
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அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
புலியூர்சாைல
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அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
புலியூர்சாைல

ஆஸ்ெபட்டாஸ்
கட்டிடம், நடுப்பகுதி,
வடக்கு பார்ைவ

1.புலியூர்சாைல (வ.கி), புலியூர்சாைல (ஊ)
வார்டு 2, பிளாக் 3, அயனியறத்தல

29

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
புலியூர்சாைல

வடக்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், தைர
தளம், ேமற்கு பகுதி,
ேமற்கு பார்ைவ

1.புலியூர்சாைல (வ.கி), புலியூர்சாைல (ஊ)
வார்டு 3, பிளாக் 4, புலியூர்ேகாணம்
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30

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
புலியூர்சாைல

வடக்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், கிழக்கு
பகுதி, ெதற்கு
பார்ைவ

1.புலியூர்சாைல
வார்டு 4, பிளாக்
2.புலியூர்சாைல
வார்டு 4, பிளாக்
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31

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
புலியூர்சாைல

கானிகிrட் கட்டிடம்,
1.புலியூர்சாைல (வ.கி), புலியூர்சாைல (ஊ)
வடக்கு பகுதி
வார்டு 2, பிளாக் 1, புலியூர்சாைல
ேமற்கு பார்ைவ
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32

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
புலியூர்சாைல

கான்கிrட் கட்டிடம்,
வடக்கு பகுதி,
கிழக்கு பார்ைவ

1.புலியூர்சாைல (வ.கி), புலியூர்சாைல (ஊ)
வார்டு 4, பிளாக் 5, ஆர்.சி.சர்ச்.ேதவிேகாடு

கான்கிrட் கட்டிடம்,
ெதற்கு நடுப்பகுதி,
கிழக்கு பார்ைவ

1.ேதவிேகாடு (வ.கி), ேதவிேகாடு (ஊ) வார்டு1,
பிளாக்1, புன்னாக்கைர

கான்கிrட் கட்டிடம்,
வடக்கு நடுப்பகுதி,
கிழக்கு பார்ைவ

1.ேதவிேகாடு (வ.கி), ேதவிேகாடு (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 3, ெமற்ேறனிற்றிெசன்டர்

கான்கிrட் கட்டிடம்,
வடக்கு நடுப்பகுதி,
கிழக்கு பார்ைவ

1.ேதவிேகாடு (வ.கி), ேதவிேகாடு (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 3, ெமற்ேறனிற்றிெசன்டர்

233

233

33

233

34

233

35

அரசு பி.எப்.எம்.
உயர்நிைலப்பள்ளி
ேதவிேகாடு
இருப்பு
புன்னாக்கைர
அரசு பி.எப்.எம்.
உயர்நிைலப்பள்ளி
ேதவிேகாடு
இருப்பு
புன்னாக்கைர
அரசு பி.எப்.எம்.
உயர்நிைலப்பள்ளி
ேதவிேகாடு
இருப்பு
புன்னாக்கைர

(வ.கி), புலியூர்சாைல (ஊ)
6, அம்பலக்காைல ,
(வ.கி), புலியூர்சாைல (ஊ)
6, ஆயவிைள
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அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
குட்ைடக்ேகாடு

கான்கிrட் கட்டிடம்,
நடுப்பகுதி, ேமற்கு
பார்ைவ

1.ேதவிேகாடு (வ.கி), ேதவிேகாடு (ஊ) வார்டு1,
பிளாக் 2, குன்னத்துேகாணம்

233

37

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
குட்ைடக்ேகாடு

கான்கிrட் கட்டிடம்
, ெதற்கு பகுதி,
ேமற்கு பார்ைவ

1.ேதவிேகாடு (வ.கி), ேதவிேகாடு (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 4, பழவிைள , 2.ேதவிேகாடு (வ.கி),
ேதவிேகாடு (ஊ) வார்டு11, பிளாக் 5, பழவிைள
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அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
பளுகல்
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அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
பளுகல்
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அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
பளுகல்
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வடக்கு ஓட்டு
கட்டிடம், ேமற்கு
பகுதி , ெதற்கு
பார்ைவ
வடக்கு
ஓட்டுக்கட்டிடம்
மத்தியபகுதி ,
ெதற்கு பார்ைவ
வடக்கு
ஓட்டுக்கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ,
ெதற்கு பார்ைவ

1.பளுகல் (வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 7, பிளாக் 7,
தூக்குக்ேகாணம்

41

புனித ேமr
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேமல்பாைல

முக்கிய கான்கிrட்
கட்டிடம், வடக்கு
விங், மத்தியபகுதி,
ெதற்கு பார்ைவ

1.ேதவிேகாடு (ஊ), ேதவிேகாடு (வ.கி) வார்டு 3,
பிளாக் 6,7, பறயன்விைள , 2.ேதவிேகாடு (ஊ),
ேதவிேகாடு (வ.கி) வார்டு 4, பிளாக் 8,
நிலவாணி , 3.ேதவிேகாடு (ஊ), ேதவிேகாடு
(வ.கி) வார்டு 4, பிளாக் 9, ெபrயவிைள

42

புனித ேமr
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேமல்பாைல

முக்கிய கான்கிrட்
கட்டிடம், வடக்கு
விங், ேமற்கு பகுதி,
ெதற்கு பார்ைவ

1.ேதவிேகாடு (ஊ), ேதவிேகாடு (வ.கி) வார்டு 3,
பிளாக் 6,ெகாட்டறக்ேகாணம் ,

43

புனித ேமr
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேமல்பாைல

முக்கிய கான்கிrட்
கட்டிடம், வடக்கு
விங், மத்திய பகுதி,
கிழக்கு பார்ைவ

1.ேதவிேகாடு (ஊ), ேதவிேகாடு (வ.கி) வார்டு 3,
பிளாக் 7, மாங்காைல

44

புனித ேமr
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேமல்பாைல

முக்கிய கான்கிrட்
கட்டிடம், ேமற்கு
பகுதி, நடுபாகம்,
கிழக்கு பார்ைவ

1.ேதவிேகாடு (ஊ), ேதவிேகாடு (வ.கி) வார்டு 4,
பிளாக் 10, வாவறவிைள , 2.ேதவிேகாடு (ஊ),
ேதவிேகாடு (வ.கி) வார்டு 4, பிளாக் 11,
மாங்காைல

கான்கீ rட் கட்டிடம்,
கிழக்கு பகுதி,
வடக்கு பார்ைவ

1.அண்டுேகாடு ஆ(வ.கி), இைடக்ேகாடு (ேப.)
வார்டு 4, பிளாக் 28, குறக்ேகாணம்

45

சண்முக விலாசம்
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
மாைலக்ேகாடு
சண்முக விலாசம்
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
மாைலக்ேகாடு

233

46

233

47

அரசு எல் எம்
ெதாடக்கப்பள்ளி
மாைலக்ேகாடு

233

48

அரசு எல் எம்
ெதாடக்கப்பள்ளி
மாைலக்ேகாடு

1.பளுகல் (வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு4, பிளாக்6,
பளுகல், இடேசr

1.பளுகல் (வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 8, பிளாக் 8,
சூரன்குழி

1.அண்டுேகாடு ஆ (வ.கி), இைடக்ேகாடு (ேப.)
சிெமன்ட் கூைர
வார்டு 9, பிளாக் 34, மாைலக்ேகாடு ,
கட்டிடம் , நடுப்பகுதி,
2.அண்டுேகாடு ஆ(வ.கி), இைடக்ேகாடு (ேப.)
வடக்கு பார்ைவ
வார்டு 10, பிளாக் 35, ேதாட்டம்
1.இைடக்ேகாடு (வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 5,
கான்கிrட் கட்டிடம்
பிளாக் 25, குடுக்கச்சிவிைள , 2.இைடக்ேகாடு
, ேமற்கு பகுதி ,
(வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 5, பிளாக் 26,
வடக்கு பார்ைவ
குழிஞ்சான் விைள
1.இைடக்ேகாடு (வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 6,
கான்கிrட் கட்டிடம்
பிளாக் 29, ைமலச்சிவிைள , 2.இைடக்ேகாடு
நடுப்பகுதி, வடக்கு
(வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 5, பிளாக் 30,
பார்ைவ
ெநடுவிைள
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ேஹாலிேபமிலி
ேமல்நிைலப்பள்ளி
முக்கூட்டுக்கல்

233

50

ேஹாலிேபமிலிேம
ல்நிைலப்பள்ளி
முக்கூட்டுக்கல்

233
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அரசு
ஆரம்பப்பள்ளி
இளஞ்சிைற

233

233

52

233

53

233

54

233

55

233

233

233

233

அரசு உதவி
ெபறும்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
கல்லுப்பாலம்
அரசு உதவி
ெபறும்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
கல்லுப்பாலம்
அரசு உதவி
ெபறும்
ஆரம்பப்பள்ளி
கல்லுப்பாலம்
அரசு உதவி
ெபறும்
ஆரம்பப்பள்ளி
கல்லுப்பாலம்
அரசு ேஹாம்
மிஷன்
ெதாடக்கப்பள்ளி
அண்டுேகாடு
இருப்பு
ஈந்திக்காைல
அரசு ேஹாம்
மிஷன்
ெதாடக்கப்பள்ளி
அண்டுேகாடு
இருப்பு
ஈந்திக்காைல
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njluqmh<hGkq
கான்கிrட் முக்கிய
கட்டிடம் ேமற்கு
பகுதி வடக்கு
பார்ைவ
கான்கிrட் கட்டிடம்
ேமற்கு கிழக்கு
பகுதி வடக்கு
பார்ைவ
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1.இைடக்ேகாடு(ேப.), அண்டுேகாடு ஆ(வ.கி)
வார்டு 7, பிளாக் 31, முக்கூட்டுக்கல்

1.இைடக்ேகாடு(ேப.), அண்டுேகாடு ஆ(வ.கி)
வார்டு 7, பிளாக் 32, பாலம் , 2.இைடக்ேகாடு(ேப.),
அண்டுேகாடு ஆ(வ.கி) வார்டு 8, பிளாக் 33,
காக்கலம்ேகாடு
1.இைடக்ேகாடு(வ.கி), இைடக்ேகாடு (ேப.)
வார்டு1, பிளாக் 1, இளஞ்சிைற ,
கான்கிrட் கட்டிடம்
2.இைடக்ேகாடு(வ.கி), இைடக்ேகாடு (ேப.)
நடுப்பகுதி கிழக்கு
வார்டு1, பிளாக் 2, பனிச்சல் ,
பார்ைவ
3.இைடக்ேகாடு(வ.கி), இைடக்ேகாடு (ேப.) வார்டு
2, பிளாக் 4, ெமாட்டக்காைல
சிெமன்ட் கூைர
1.இைடக்ேகாடு(வ.கி), இைடக்ேகாடு (ேப.) வார்டு
கட்டிடம் ேமற்கு
2, பிளாக் 5, புலியூர்ேகாணம் ,
நடுப்பகுதி ெதற்கு
2.இைடக்ேகாடு(வ.கி), இைடக்ேகாடு (ேப.) வார்டு
பார்ைவ
3, பிளாக் 7, ஊராட்சி அலுவலகம்
சிெமன்ட் கூைர
1.இைடக்ேகாடு(வ.கி), இைடக்ேகாடு (ேப.) வார்டு
கட்டிடம் கிழக்கு
3, பிளாக் 6, கிராம அலுவலகம் ,
நடுப்பகுதி ெதற்கு
2.இைடக்ேகாடு(வ.கி), இைடக்ேகாடு (ேப.) வார்டு
பார்ைவ
2, பிளாக் 15, குழிேயாடல்விைள
சிெமன்ட் கூைர
1.இைடக்ேகாடு(வ.கி), இைடக்ேகாடு (ேப.) வார்டு
கட்டிடம் கிழக்கு
15,16, பிளாக் 18, படந்தப்பாைற
பகுதி வடக்கு
பார்ைவ
கான்கிrட் கட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி
வடக்கு பார்ைவ

1.இைடக்ேகாடு(வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 16,
பிளாக் 19, சிவன்ேகாயில்

கான்கிrட்முக்கிய
கட்டிடம் ேமற்கு
பகுதி வடக்கு
பார்ைவ

1.அண்டுேகாடு அ(வ.கி),இைடக்ேகாடு (ேப.)
வார்டு4, பிளாக் 8, ெசம்மங்காைல ,
2.அண்டுேகாடு அ(வ.கி),இைடக்ேகாடு (ேப.)
வார்டு 4, பிளாக் 9,அரத்தன்ேகாடு

கான்கிrட் முக்கிய
கட்டிடம் கிழக்கு
பகுதி வடக்கு
பார்ைவ

1.அண்டுேகாடு அ(வ.கி),இைடக்ேகாடு (ேப.)
வார்டு11, பிளாக் 13, இைடக்ேகாடு ,
2.அண்டுேகாடு அ(வ.கி),இைடக்ேகாடு (ேப.)
வார்டு11, பிளாக் 9, எச்.எம்.பி .எஸ் ஏrயா

58

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
அண்டுேகாடு
இருப்பு
உத்திரங்ேகாடு

கான்கிrட் நடு
கட்டிடம்
ேமற்குபகுதி
ெதற்கு பகுதி

1.அண்டுேகாடு அ(வ.கி),இைடக்ேகாடு (ேப.)
வார்டு 9,10,12, பிளாக் 11,12,24, இைடக்ேகாடு ,
2.அண்டுேகாடு அ(வ.கி),இைடக்ேகாடு (ேப.)
வார்டு 9,10,12 பிளாக் 11,12,24 மூேடாடு ,
3.அண்டுேகாடு அ(வ.கி),இைடக்ேகாடு (ேப.)
வார்டு 9,10,12 பிளாக் 11,12,24 பிலாவிைள ,
4.அண்டுேகாடு அ(வ.கி),இைடக்ேகாடு (ேப.)
வார்டு 9,10,12 பிளாக் 11,12,24 ஆற்றுக்ேகாணம் ,
5.அண்டுேகாடு அ(வ.கி),இைடக்ேகாடு (ேப.)
வார்டு 9,10,12 பிளாக் 11,12,24 இைடக்ேகாடு

59

பி பி எம்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
அண்டுேகாடு

கான்கிrட் முக்கிய
கட்டிடம் வடக்கு
பகுதி
ேமற்கு
பார்ைவ

1.அண்டுேகாடு அ(வ.கி),இைடக்ேகாடு (ேப.)
வார்டு 13, பிளாக் 14, ஆர். சி. சர்ச் ேமல்புறம் ,
2.அண்டுேகாடு அ( வ.கி),இைடக்ேகாடு (ேப.)
வார்டு 14, பிளாக் 22, ேமல்புறம் சந்ைத

56

57
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60

பி பி எம்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
அண்டுேகாடு

கான்கிrட்
முக்கியகட்டிடம்
ெதற்குபகுதி ேமற்கு
பார்ைவ

1.அண்டுேகாடு அ(வ.கி),இைடக்ேகாடு (ேப.)
வார்டு 12, பிளாக் 23,அண்டுக்ேகாடு.

61

அரசு கால்நைட
மருத்துவமைன
ெசம்மங்காைல

அலுவலக அைற
கான்கிrட் கட்டிடம்
நடுப்பகுதி ேமற்கு
பார்ைவ

1.அண்டுேகாடு அ(வ.கி),இைடக்ேகாடு (ேப.)
வார்டு 15, பிளாக் 3, புத்தன்சந்ைத

62

அரசு கால்நைட
மருத்துவமைன
ெசம்மங்காைல

அலுவலர் அைற
கான்கிrட் கட்டிடம்
ெதற்கு பகுதி
வடக்கு பார்ைவ

1.அண்டுேகாடு அ(வ.கி), இைடக்ேகாடு (ேப.)
வார்டு13, பிளாக் 16, ேமல்புறம். , 2.அண்டுேகாடு
அ (வ.கி),இைடக்ேகாடு (ேப.) வார்டு 14, பிளாக்
17, ெசம்மங்கைல.

63

எம் என். எம்
உயர்நிைலப்பள்ளி
அம்ைபத்தன்காைல
இருப்பு
இைடக்ேகாடு

ேமற்கு ஓ்ட்டு
கட்டிடம் ேமற்கு
பகுதி ெதற்கு
பார்ைவ

1.இைடக்ேகாடு (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 17,
பிளாக் 20, இைடக்ேகாடு யு. பி. எஸ்.

64

எம் என். எம்
உயர்நிைலப்பள்ளி
அம்ைபத்தன்காைல
இருப்பு
இைடக்ேகாடு

ேமற்கு ஓ்ட்டு
கட்டிடம் ேமற்கு
பகுதி ெதற்கு
பார்ைவ

1.இைடக்ேகாடு (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 18,
பிளாக் 27, பாலச்சல்

65

எம் என். எம்
உயர்நிைலப்பள்ளி
அம்ைபத்தன்காைல
இருப்பு
இைடக்ேகாடு

சிெமன்ட் கூைர
நடுக்கட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி
வடக்கு பார்ைவ

1.இைடக்ேகாடு(வ.கி), இைடக்ேகாடு (ேப.) வார்டு
18, பிளாக் 21, கிழக்ேகாணம்

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
மணிவிைள
இருப்பு புரவூர்
சார் பதிவாளர்
அலுவலகம்
பளுகல்
சார் பதிவாளர்
அலுவலகம்
பளுகல்

ஆஸ்ெபட்டாஸ்சீட்
கட்டிடம்
ேமற்குபகுதி
ெதற்கு பார்ைவ
ஓட்டு கட்டிடம்
ேமற்குபகுதி
வடக்கு பார்ைவ
ஓட்டு கட்டிடம்
கிழக்குபகுதி
வடக்கு பார்ைவ

1.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு1, பிளாக் 1,
மணிவிைள , 2.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.)
வார்டு 2, பிளாக் 2, பாண்டியன் ேகாணம்

233
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233
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233
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233

69

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
பளுகல்

ஓட்டுக ெதற்கு
கட்டிடம் நடுப்பகுதி
ெதற்கு பார்ைவ

1.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 5, பிளாக் 5,
உயர்நிைலப்பள்ளி

70

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
பளுகல்

ஓட்டு ெதற்கு
கட்டிடம்
கிழக்குபகுதி
ெதற்கு பார்ைவ

1.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 9, பிளாக் 9,
மூேவாட்டுேகாணம்

233

71

நல்லாயன்
ேராமன்
ஓட்டுக்கட்டிடம்
கத்ேதாலிக்க
ேமற்கு பகுதி
நடுநிைலப்பள்ளி ,
வடக்கு பார்ைவ
மூேவாட்டுக்ேகாண
ம்

1.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு17, பிளாக்
17, மூேவாட்டுேகாணம்

233

72

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
பளுகல்

1.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 10, பிளாக்
10, குழிவிளாகம்

233

கான்கிrட் ேமற்கு
கட்டிடம் நடுப்பகுதி
கிழக்கு பார்ைவ

1.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 3, பிளாக் 3,
கச்ேசr பிளாக்
1.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 4, பிளாக் 4,
ெமாட்டமாமூடு.
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233

73

நல்லாயன்
ேராமன்
ஓட்டுக்கிழக்குகட்டிட
1.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு16, பிளாக்
கத்ேதாலிக்க
ம் கிழக்குபகுதி
16, ஈஞ்சவிைளேகாணம்
ஆரம்பப்பள்ளி ,
வடக்கு பார்ைவ
மூேவாட்டுேகாணம்

233

74

கான்கிrட் கட்டிடம்
பளுகல் ேபருராட்சி
நடுப்பகுதி ேமற்கு
அலுவலகம்
பார்ைவ
ஓட்டு கட்டிடத்தின்
கிழக்குபகுதி
கிழக்கு பார்ைவ

1.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 14, பிளாக்
13, ஆலம்பாைற. , 2.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.)
வார்டு15, பிளாக் 14, குட்டக்ேகாணம்

ஓட்டு கட்டிடம்
கிழக்குநடுப்பகுதி
வடக்கு பார்ைவ

1.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 13, பிளாக்
12, கருமானூர் , 2.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.)
வார்டு 14, பிளாக் 13, ஆலம்பாைற

77

புனித பிரான்சீஸ்
ேராமன்
கத்ேதாலிக்க
ெதாடக்கப்பள்ளி
மைலயடி இருப்பு
பிலாங்காைல

கான்கிrட்
கட்டிடத்தின்
கிழக்குபகுதி
வடக்கு பார்ைவ

1.மைலயடி(வ.கி), மைலயடி(ஊ) வார்டு2, பிளாக்
1, பிலாங்காைல.

78

புனித பிரான்சீஸ்
ேராமன்
கத்ேதாலிக்க
ெதாடக்கப்பள்ளி
மைலயடி இருப்பு
பிலாங்காைல

கான்கிrட்
கட்டிடத்தின்
மத்தியபகுதி
வடக்கு பார்ைவ

1.மைலயடி(வ.கி), மைலயடி(ஊ) வார்டு 1,4
பிளாக் 5, சாணி.

79

புனித பிரான்சீஸ்
ேராமன்
கத்ேதாலிக்க
ெதாடக்கப்பள்ளி
மைலயடி இருப்பு
பிலாங்காைல

கான்கிrட்
கட்டிடத்தின்ேமற்கு
பகுதி வடக்கு
பார்ைவ

1.மைலயடி(வ.கி), மைலயடி(ஊ) வார்டு 1, பிளாக்
6, மைலயடி

கான்கிrட்
கட்டிடத்தின் தைர
தளம் கிழக்கு பகுதி
வடக்கு பார்ைவ

1.மைலயடி(வ.கி), மைலயடி(ஊ) வார்டு3, பிளாக்3,
ெதற்றிக்குழி.

ஓட்டு கட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி
ெதற்கு பார்ைவ

1.மைலயடி(வ.கி), மைலயடி(ஊ) வார்டு3, பிளாக்3,
ெதற்றிக்குழி.

கான்கிrட்
கட்டிடத்தின் தைர
தளம் ேமற்கு பகுதி
வடக்கு பார்ைவ

1.மைலயடி(வ.கி), மைலயடி(ஊ) வார்டு 4, பிளாக்
4, பரக்குன்று.

233

75

233

76

233

233

233

233

80

233

81

233

தங்கவிலாசம்
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
கருமானூர் இருப்பு
பளுகல்
தங்கவிலாசம்
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
கருமானூர் இருப்பு
பளுகல்

1.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 12, பிளாக்
11, மத்தம்பாைல , 2.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.)
வார்டு 9, பிளாக் 15, பளுகல்.

82

புனித ேஜம்ஸ்
ேராமன்
கத்ேதாலிக்க
உயர்நிைலப்பள்ளி
பரக்குன்று
புனித ேஜம்ஸ்
ேராமன்
கத்ேதாலிக்க
உயர்நிைலப்பள்ளி
பரக்குன்று
புனித ேஜம்ஸ்
ேராமன்
கத்ேதாலிக்க
உயர்நிைலப்பள்ளி
பரக்குன்று
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83

புனித ேஜம்ஸ்
ேராமன்
கத்ேதாலிக்க
உயர்நிைலப்பள்ளி
பரக்குன்று

ஓட்டு கட்டிடத்தின்
கிழக்குபகுதி ெதற்கு
பார்ைவ

84

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
ேமக்ேகாடு இருப்பு
ெபருங்குளம்

கிழக்கு
ஓட்டுகட்டிடத்திந்ெத 1.களியக்காவிைள(வ.கி), வன்னியூர் (ஊ) வார்டு
ற்குபகுதி ேமற்கு
3,4 பிளாக் 2,3,4,5, வன்னியூர்.
பார்ைவ

85

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
ேமக்ேகாடு இருப்பு
ெபருங்குளம்

கிழக்கு
ஓட்டுகட்டிடத்தின்வ
டக்குபாகம் ேமற்கு
பார்ைவ

1.களியக்காவிைள(வ.கி), வன்னியூர் (ஊ)
வார்டு1,2,3,4 பிளாக் 12,14,8,9,10,11,1,5,6,7
வன்னியூர் , 2.களியக்காவிைள(வ.கி), வன்னியூர்
(ஊ) வார்டு4, பிளாக் 4,5, எருத்தாவூர்

86

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
ேமக்ேகாடு இருப்பு
ெபருங்குளம்

ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின்
வடக்குபகுதி
கிழக்கு பார்ைவ

1.களியக்காவிைள(வ.கி), வன்னியூர் (ஊ) வார்டு
1,2,3,4 பிளாக் 12,13 வன்னியூர்

87

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
ேமக்ேகாடு இருப்பு
ெபருங்குளம்

கான்கிrட்
அலுவலக அைற
நடுப்பகுதிகிழக்கு
பார்ைவ

1.களியக்காவிைள(வ.கி), வன்னியூர் (ஊ) வார்டு
1,2,3,4 பிளாக் 11,2,3, வன்னியூர்

88

ேஹாலி ேபமிலி
ஆரம்பப்பள்ளி,
முக்கூட்டுகல்

இரும்பு கூைர தகடு
1.மஞ்சாலுமூடு (வ.கி), மஞ்சாலுமூடு (ஊ)
கட்டிடம் ெதற்கு
வார்டு 1 பிளாக் 3 மஞ்சாலுமூடு
பகுதி கிழக்கு
பார்ைவ

89

அரசு
ஆரம்பப்பள்ளி,
மஞ்சாலுமூடு

ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம் வடக்கு
பகுதி கிழக்கு
பார்ைவ

233

90

அரசு
ஆரம்பப்பள்ளி,
மஞ்சாலுமூடு

233

91

அரசு
ஆரம்பப்பள்ளி,
மஞ்சாலுமூடு

233

92

ேஹாலி ேபமிலி
ஆரம்பப்பள்ளி,
முக்கூட்டுகல்

233

93

அரசு
ஆரம்பப்பள்ளி,
மஞ்சாலுமூடு

94

ேஹாலி ேபமிலி
ஆரம்பப்பள்ளி,
முக்கூட்டுகல்

இரும்பு கூைர தகடு
கட்டிடம் வடக்கு
1.மஞ்சாலுமூடு (வ.கி), மஞ்சாலுமூடு (ஊ)
நடுப்பகுதி கிழக்கு
வார்டு 2, 3 பிளாக் 1, 4 மஞ்சாலுமூடு
பார்ைவ

95

எல்.எம். அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
அருமைன இருப்பு
ேமலத்ெதரு

கான்கிrட் வடக்கு
கட்டிடம் கிழக்கு
பகுதி ெதற்கு
பார்ைவ

233

233

233

233

233

233

233

233

233

கான்கிrட் ேமற்கு
கட்டிடம் ெதற்கு
பகுதி கிழக்கு
பார்ைவ
கான்கிrட் கிழக்கு
கட்டிடம், ெதற்கு
பகுதி ேமற்கு
பார்ைவ
இரும்பு கூைர தகடு
கட்டிடம் ெதற்கு
நடுப்பகுதி கிழக்கு
பார்ைவ
கான்கிrட் கிழக்கு
கட்டிடம்
வடக்குபகுதி
ேமற்கு பார்ைவ

1.மைலயடி(வ.கி), மைலயடி(ஊ) வார்டு 2, பிளாக்
2,கூடலூர்க்ேகாணம்.

1.மஞ்சாலுமூடு (வ.கி), மஞ்சாலுமூடு (ஊ)
வார்டு 1 பிளாக் 3 மஞ்சாலுமூடு

1.மஞ்சாலுமூடு (வ.கி), மஞ்சாலுமூடு (ஊ)
வார்டு 1,3 பிளாக் 3,5 மஞ்சாலுமூடு
1.மஞ்சாலுமூடு (வ.கி), மஞ்சாலுமூடு (ஊ)
வார்டு 2 பிளாக் 2 மஞ்சாலுமூடு
1.மஞ்சாலுமூடு (வ.கி), மஞ்சாலுமூடு (ஊ)
வார்டு 2 பிளாக் 2 மஞ்சாலுமூடு
1.மஞ்சாலுமூடு (வ.கி), மஞ்சாலுமூடு (ஊ)
வார்டு 2, 3 பிளாக் 1, 4 மஞ்சாலுமூடு

1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப)
வார்டு 1,11 பிளாக் 3 அருமைன, அழிக்கல்
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எல்.எம். அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
அருமைன இருப்பு
ேமலத்ெதரு

கான்கிrட் கிழக்கு
கட்டிடம் நடுப்பகுதி
ேமற்கு பார்ைவ

1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப)
வார்டு 1,11 பிளாக் 4 அருமைன, அழிக்கல்

97

அரசு
ஆரம்பப்பள்ளி,
அருமைன இருப்பு
ெநடியசாைல

கான்கிrட் முக்கிய
கட்டிடம் நடுப்பகுதி
கிழக்கு பார்ைவ

1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப)
வார்டு 6 பிளாக் 5 அருமைன, ஆர்.சி. ெதரு

98

ேமற்கு சிெமட்
அரசு
கூைர கட்டிடம்
ஆரம்பப்பள்ளி,மாறப்
ேமற்கு பகுதி
பாடி
வடக்கு பார்ைவ

1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப)
வார்டு 2 பிளாக் 14 அருமைன, இரும்பிலி

99

எல்.எம். அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
.அருமைன இருப்பு
ேமலத்ெதரு

ெதற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், நடுப்பகுதி
வடக்கு பார்ைவ

1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப)
வார்டு 4,14 பிளாக் 6,7 அருமைன,
ெநல்லிக்ேகாணம்.

100

ேபரூராட்சி
அலுவலகம்
அருமைன

101

ேபரூராட்சி
அலுவலகம்
அருமைன

காங்கிrட் முக்கிய
கட்டிடம் அலுவலக
அைற ெதற்கு
பார்ைவ
காங்கிrட்கட்டிடம்,
தைர தளம், கூட்ட
அரங்கம் வடக்கு
பார்ைவ

1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன
வார்டு 6 பிளாக் 13 தங்கபவனம் ,
2.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன
வார்டு 7 பிளாக் 15 ேகாட்டூர்ேகாணம்
1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன
வார்டு 3 பிளாக் 21 மாறப்பாடி ,
2.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன
வார்டு 7 பிளாக் 15 ேகாட்டூர்ேகாணம்

102

அரசு ெபண்கள்
நடுநிைலப்பள்ளி
அருமைன
இருப்பு பனங்கைர

கான்கிrட் முக்கிய
1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப)
கட்டிடம், கிழக்கு
வார்டு 8,10, பிளாக் 16 அருமைன, கும்பேகாடு
பகுதி ெதற்குபார்ைவ

103

அரசு ெபண்கள்
நடுநிைலப்பள்ளி
அருமைன
இருப்பு பனங்கைர

கிழக்கு ஓட்டு
கட்டிடம்,
வடக்குப்பகுதி
ேமற்கு பார்ைவ

1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப)
வார்டு 5 பிளாக் 22 அருமைன , இரும்பிலி ,
2.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப)
வார்டு 8, 10, 5 பிளாக் 16, 22 அருமைன ,
இரும்பிலி , கும்பேகாடு

104

அரசு ெபண்கள்
நடுநிைலப்பள்ளி
அருமைன
இருப்பு பனங்கைர

கிழக்கு ஓட்டு
கட்டிடம்,
ெதற்குபாகம்
ேமற்கு பார்ைவ

1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப)
வார்டு 8 பிளாக் 20 ேகாட்டூர்ேகாணம்

105

அரசு ெபண்கள்
நடுநிைலப்பள்ளி
அருமைன
இருப்பு பனங்கைர

ேமற்கு ஓட்டு
கட்டிடம் , வடக்கு
பகுதி, ேமற்கு
பார்ைவ

1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப)
வார்டு 9 பிளாக் 17 கும்பேகாடு

ேமற்கு ஓட்டு
கட்டிடம், ெதற்கு
பகுதி, ேமற்கு
பார்ைவ

1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப)
வார்டு 9,11 பிளாக் 10 அரசு மருத்துவமைன
வார்டு , 2.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன
(ேப) வார்டு 10 பிளாக் 19 காவடிதட்டுவிைள ,
3.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப)
வார்டு 9 பிளாக் 11 பள்ளி சாைல

106

அரசு ெபண்கள்
நடுநிைலப்பள்ளி
அருமைன
இருப்பு பனங்கைர

(ேப)
(ேப)
(ேப)
(ேப)
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107

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
அருமைன இருப்பு
ெநடியசாைல

ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், வடக்கு
பகுதி, கிழக்கு
பார்ைவ

1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப)
வார்டு 11, 12, 13 பிளாக் 18, 8 அரசு ேமல்நிைலப்
பள்ளி அருமைன , 2.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி),
அருமைன (ேப) வார்டு 12 பிளாக் 12 அருமைன ,
3.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப)
வார்டு 12 பிளாக் 9 அரசு மருத்துவமைன
அருமைன , 4.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி),
அருமைன (ேப) வார்டு 13,14 பிளாக் 2 அருமைன
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி வார்டு

108

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
அருமைன இருப்பு
ெநடியசாைல

ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், ெதற்கு
பகுதி, கிழக்கு
பார்ைவ

1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப)
வார்டு 14,15 பிளாக் 1 மண்ணூர்

109

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
அருமைன இருப்பு
ெநடியசாைல

ெதற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், கிழக்கு
பகுதி, வடக்கு
பார்ைவ

1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப)
வார்டு 13,14 பிளாக் 2 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி
வார்டு

110

அரசு
ஆரம்பப்பள்ளி ,
முழுக்ேகாடு

ேமற்கு ஓட்டு
கட்டிடம், ேமற்கு
பகுதி, ெதற்கு
பார்ைவ

1.முழுக்ேகாடு (வ.கி), முழுக்ேகாடு (ஊ) வார்டு 3
பிளாக் 9 வாறுவிளாகம் , 2.முழுக்ேகாடு (வ.கி),
முழுக்ேகாடு (ஊ) வார்டு 3 பிளாக் 7
முழுக்ேகாடு எல் எம். எஸ்.பள்ளி

111

அரசு
ஆரம்பப்பள்ளி ,
முழுக்ேகாடு

ேமற்கு ஓட்டு
கட்டிடம் நடுப்பகுதி
ெதற்கு பார்ைவ

1.முழுக்ேகாடு (வ.கி), முழுக்ேகாடு (ஊ) வார்டு 4
பிளாக் 10 கைரக்காடு , 2.முழுக்ேகாடு (வ.கி),
முழுக்ேகாடு (ஊ) வார்டு 4 பிளாக் 11
மாத்தூர்க்ேகாணம்

112

அரசு
ஆரம்பப்பள்ளி ,
முழுக்ேகாடு

ேமற்கு ஓட்டு
கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம் ெதற்கு
பார்ைவ 629151

1.முழுக்ேகாடு (வ.கி), முழுக்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2
பிளாக் 6 வடலிக்ேகாடு , 2.முழுக்ேகாடு (வ.கி),
முழுக்ேகாடு (ஊ) வார்டு 3 பிளாக் 8
முழுக்ேகாடு ஓய். எம். சி. ஏ. கிழக்கு

233

113

அரசு
ஆரம்பப்பள்ளி ,
முழுக்ேகாடு

முக்கிய ஓட்டு
கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம் ெதற்கு
பார்ைவ

1.முழுக்ேகாடு (வ.கி), முழுக்ேகாடு (ஊ) வார்டு 4
பிளாக் 12 முழுக்ேகாடு ஓய். எம். சி. ஏ. ேமற்கு

233

114

ஒய்.எம்.சி.ஏ.
முழுக்ேகாடு

காங்கிrட் கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி
வடக்கு பார்ைவ

1.முழுக்ேகாடு (வ.கி), முழுக்ேகாடு (ஊ) வார்டு 1
பிளாக் 3 ைகதகம் , 2.முழுக்ேகாடு (வ.கி),
முழுக்ேகாடு (ஊ) வார்டு 1 பிளாக் 2 பிறாகல்

233

115

அரசு
துவக்கப்பள்ளி,
முழுக்ேகாடு

முக்கிய ஓட்டு
கட்டிடம் நடுப்பகுதி
ெதற்கு பார்ைவ

1.முழுக்ேகாடு (வ.கி), முழுக்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2
பிளாக் 5 முகவூர்

116

ஒய்.எம்.சி.ஏ.
முழுக்ேகாடு

காங்கிrட் கட்டிடம்
ேமற்கு பகுதி
வடக்கு பார்ைவ

117

அரசு
துவக்கப்பள்ளி,
முழுக்ேகாடு

முக்கிய ஓட்டு
கட்டிடம் கிழக்கு
பகுதி ெதற்கு
பார்ைவ

1.முழுக்ேகாடு (வ.கி), முழுக்ேகாடு (ஊ) வார்டு 1
பிளாக் 2 பிறாகல் , 2.முழுக்ேகாடு (வ.கி),
முழுக்ேகாடு (ஊ) வார்டு 1 பிளாக் 1
தண்டங்காரவிைள

233

233

233

233

233

233

233

233

233

118

அரசு
காங்கிrட் வடக்கு
உயர்நிைலப்பள்ளி ,
கட்டிடம் ேமற்கு
ெவள்ளாங்ேகாடு
பகுதி ெதற்கு பாகம்
இருப்பு சிதறால்

1.முழுக்ேகாடு (வ.கி), முழுக்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2
பிளாக் 4 முதப்பன் ேகாடு
1.சிதறால் (வ.கி) ெவள்ளாம்ேகாடு (ஊ) வார்டு 3
பிளாக்6 பாத்திரவிைள கிழக்கு , 2.சிதறால்
(வ.கி), ெவள்ளாம்ேகாடு (ஊ) வார்டு 3 பிளாக் 6
பாத்திரவிைள ேமற்கு, 3.சிதறால் (வ.கி),
ெவள்ளாம்ேகாடு (ஊ) வார்டு 1 பிளாக் 4
ேகாட்டகம்
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119

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
ெவள்ளாங்ேகாடு
இருப்பு சிதறால்

120

அரசு
காங்கிrட் கிழக்கு
உயர்நிைலப்பள்ளி , கட்டிடம் ெதற்கு
ெவள்ளாங்ேகாடு
பகுதி ேமற்கு
இருப்பு சிதறால்
பார்ைவ

1.சிதறால் (வ.கி), ெவள்ளாம்ேகாடு
பிளாக் 14 அம்பலம்விைள

121

அரசு
காங்கிrட் முக்கிய
உயர்நிைலப்பள்ளி ,
கட்டிடம் , நடுபகுதி
ெவள்ளாங்ேகாடு
,கிழக்கு பார்ைவ
இருப்பு சிதறால்

1.சிதறால் (வ.கி), ெவள்ளாம்ேகாடு (ஊ) வார்டு 1
பிளாக் 5 ஆரணி

122

அரசு
காங்கிrட் முக்கிய
உயர்நிைலப்பள்ளி , கட்டிடம் வடக்க
ெவள்ளாங்ேகாடு
பகுதி கிழக்கு
இருப்பு சிதறால்
பார்ைவ

1.சிதறால் (வ.கி), ெவள்ளாம்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2
பிளாக் 8 ஒற்றாலுவிைள

233

123

அரசு
ஆரம்பப்பள்ளி,
ேசறால்

233

124

அரசு
ஆரம்பப்பள்ளி,
ேசறால்

125

அரசு
ஆரம்பப்பள்ளி,
ேசறால்

வடக்கு காங்கிrட்
கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம் ெதற்கு
பார்ைவ

1.முழுக்ேகாடு (வ.கி), (ெவள்ளாம்ேகாடு ஊ) )
வார்டு 4 பிளாக் 18 பண்டாரக்காட்டுவிைள,
2.முழுக்ேகாடு (வ.கி), (ெவள்ளாம்ேகாடு ஊ)
வார்டு 4 பிளாக் 15 ெதங்கன்விைள

126

அரசு
ஆரம்பப்பள்ளி,
ேசறால்

வடக்கு காங்கிrட்
கட்டிடம் ேமற்கு
பகுதி ெதற்கு
பார்ைவ

1..முழுக்ேகாடு (வ.கி), (ெவள்ளாம்ேகாடு ஊ)
வார்டு 3 பிளாக் 2,12,13,15 மாத்திரவிைள

127

அரசு
ஆரம்பப்பள்ளி,
ேசறால்

ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின்
வடக்கு பகுதி
கிழக்கு பாகம்
ெதற்கு பார்ைவ

1.முழுக்ேகாடு (வ.கி), (ெவள்ளாம்ேகாடு ஊ)
வார்டு 3 பிளாக் 2,12,13,15 மாத்திரவிைள

128

அரசு
சிெமண்ட தள
உயர்நிைலப்பள்ளி , நடுக்கட்டிடம்
ெவள்ளாங்ேகாடு
கிழக்கு பாகம்
இருப்பு சிதறால்
வடக்கு பார்ைவ

1.சிதறால்(வ.கி), ெவள்ளாம்ேகாடு
பிளாக் 1 சிதறால்

233

129

அரசு
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்
உயர்நிைலப்பள்ளி , நடு கட்டிடம்,
ெவள்ளாங்ேகாடு
ேமற்கு பகுதி,
இருப்பு சிதறால்
வடக்கு பர்ைவ

1.சிதறால்(வ.கி), ெவள்ளாம்ேகாடு (ஊ)) வார்டு 4
பிளாக் 10 மங்கலத்துவிைள , 2.சிதறால்(வ.கி),
ெவள்ளாம்ேகாடு (ஊ) வார்டு 5 பிளாக் 11
கல்லுநாட்டி

233

130

233

233

233

233

233

233

233

233

233

131

ஊராட்சி
அலுவலகம் ,
ெவள்ளாங்ேகாடு
புனித
ெவஞ்சிலாஸ்
ஆர்.சி
ஆரம்பப்பள்ளி,
ஆலம்பாைற

காங்கிrட் கிழக்கு
கட்டிடம் வடக்கு
பகுதி ேமற்கு
பார்ைவ

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H

காங்கிrட் முக்கிய
கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம் வடக்கு
பார்ைவ
காங்கிrட் முக்கிய
கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம் வடக்கு
பார்ைவ

1.சிதறால் (வ.கி), ெவள்ளாம்ேகாடு (ஊ) வார்டு 1
பிளாக் 7 பள்ளிவிைள

வார்டு 4

1.முழுக்ேகாடு (வ.கி), (ெவள்ளாம்ேகாடு ஊ)
வார்டு 1, 2, பிளாக் 2,3,9 ெசட்டிவிைள
1.முழுக்ேகாடு (வ.கி), (ெவள்ளாம்ேகாடு ஊ)
வார்டு 1, 2, பிளாக் 2,3,9 ெசட்டிவிைள

(ஊ) வார்டு 4

முக்கிய கட்டிடம்,
தைர தளம், கிழக்கு
பார்ைவ

1.சிதறால்(வ.கி), ெவள்ளாம்ேகாடு
பிளாக் 16 ெவள்ளாங்ேகாடு

ஆஸ்ெபட்டாஸ்
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம்,கிழக்கு
பார்ைவ

1.பாேகாடு ஆ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 12
பிளாக் 9 ெசறுகரவிைள வடக்கு , 2.பாேகாடு ஆ
(வ.கி) பாேகாடு(ேப) வார்டு 12 பிளாக் 9
ெசறுகரவிைள ெதற்கு

(ஊ) வார்டு 5
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132

புனித
ெவன்சிலாஸ்
ஆர்.சி
ஆரம்பப்பள்ளி,
ஆலம்பாைற

ஆஸ்ெபட்டாஸ்
கட்டிடம், ெதற்கு
பகுதி, கிழக்கு
பார்ைவ

1.பாேகாடு ஆ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 10
பிளாக் 5 மாவந்தவிைள , 2.பாேகாடு ஆ (வ.கி)
பாேகாடு (ேப) வார்டு 10 பிளாக் 6
ெவங்கலங்ேகாடு

133

புனித
ெவஞ்சிலாஸ்
ஆர்.சி
ஆரம்பப்பள்ளி,
ஆலம்பாைற

கான்கிrட் முக்கிய
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம், கிழக்கு
பார்ைவ

1.பாேகாடு ஆ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 12
பிளாக் 9 பாேகாடு , 2.பாேகாடு ஆ(வ.கி)
பாேகாடு (ேப) வார்டு 11 பிளாக் 7
ெதாத்தாலிவிைள , 3.பாேகாடு ஆ(வ.கி)
பாேகாடு (ேப) வார்டு 11 பிளாக் 8 தச்சன்விைள

134

புனித
ெவஞ்சிலாஸ்
ஆர்.சி
ஆரம்பப்பள்ளி,
ஆலம்பாைற

கான்கிrட் முக்கிய
கட்டிடம், நடுப்பகுதி,
கிழக்கு பார்ைவ

1.பாேகாடு ஆ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 12
பிளாக் 10 பல்லம்புறத்துவிைள , 2.பாேகாடு
ஆ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 12 பிளாக் 11
இலஞ்சிவிைள , 3.பாேகாடு ஆ(வ.கி) பாேகாடு
(ேப) வார்டு 13 பிளாக் 12 ேகாணத்துவிைள

135

ெதற்கு கான்கிrட்
ஆபிரஹாம்
கட்டிடம், ெதற்கு
நிைனவு
ேமல்நிைலப்பள்ளி , பாகம், வடக்கு
பார்ைவ
மருதங்ேகாடு

1.மருதங்ேகாடு (வ.கி), மருதங்ேகாடு (ஊ) வார்டு
1, 2 பிளாக் 9,10 மருதங்ேகாடு , 2.பாேகாடு (வ.கி),
மருதங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 1 பிளாக் 11
எந்திரவிைள

136

ேமற்கு கான்கிrட்
ஆபிரகாம் நிைனவு
கட்டிடம்,
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மத்தியப்பகுதி,
மருதங்ேகாடு
கிழக்கு பார்ைவ

1.மருதங்ேகாடு (வ.கி), மருதங்ேகாடு (ஊ) வார்டு
1 பிளாக் 12 புதுக்குளம் , 2.மருதங்ேகாடு (வ.கி),
மருதங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2 பிளாக் 9
காட்டுக்ேகாணம்ேகாடு

137

ேமற்கு கான்கிrட்
ஆபிரகாம் நிைனவு
கட்டிடம்,
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மத்தியப்பகுதி,
மருதங்ேகாடு
கிழக்கு பார்ைவ

1.மருதங்ேகாடு (வ.கி), மருதங்ேகாடு (ஊ) வார்டு
1 பிளாக் 13 சூழிக்ேகாணம்

138

ேமற்கு கான்கிrட்
ஆபிரகாம் நிைனவு
கட்டிடம், ெதற்கு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
பாகம், கிழக்கு
மருதங்ேகாடு
பார்ைவ

1.மருதங்ேகாடு (வ.கி), மருதங்ேகாடு (ஊ) வார்டு
2 பிளாக் 8 மருதங்ேகாடு

233

139

ேமற்கு கான்கிேரட்
ஆபிரகாம் நிைனவு
கட்டிடம், வடக்கு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
பாகம், கிழக்கு
மருதங்ேகாடு
பார்ைவ

1.மருதங்ேகாடு (வ.கி), மருதங்ேகாடு (ஊ) வார்டு
2 பிளாக் 7 கூட்டமாவிைள , 2.மருதங்ேகாடு
(வ.கி), மருதங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2 பிளாக் 7
நுள்ளிக்காடு , 3.மருதங்ேகாடு (வ.கி),
மருதங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2 பிளாக் 7
துடியக்கரவிைள

233

140

அரசு எல்.எம்.
ெதாடக்கப்பள்ளி
மருதங்ேகாடு

கான்கிrட் கட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம்
கிழக்கு பார்ைவ

1.மருதங்ேகாடு (வ.கி), மருதங்ேகாடு (ஊ) வார்டு
1 பிளாக் 1,2 கூட்டமாவிைள

233

141

அரசு எல்.எம்.
ெதாடக்கப்பள்ளி
மருதங்ேகாடு

கான்கிrட் கட்டிடம்,
மத்திய பகுதி
கிழக்கு பார்ைவ

1.மருதங்ேகாடு (வ.கி), மருதங்ேகாடு (ஊ) வார்டு
3 பிளாக் 3 நடப்பாறவிைள

233

142

அரசு
ஆரம்பப்பள்ளி,
பாேகாடு காலனி

கான்கிrட் கட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம்,
கிழக்கு பார்ைவ

1.மருதங்ேகாடு (வ.கி), மருதங்ேகாடு (ஊ) வார்டு
4 பிளாக் 4 கழுவன்திட்ைட

233

143

அரசு
ஆரம்பப்பள்ளி,
பாேகாடு காலனி

கான்கிrட் கட்டிடம்,
வடக்கு பாகம்,
கிழக்கு பார்ைவ

1.மருதங்ேகாடு (வ.கி), மருதங்ேகாடு (ஊ) வார்டு
4 பிளாக் 5,6 கழுவன்திட்ைட

233

233

233

233

233

233

233
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144

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ேமல்புறம் இருப்பு
வட்டவிைள

கான்கிrட் வடக்கு
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம், ெதற்கு
பார்ைவ

1.பாேகாடு அ (வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 1
பிளாக் 1 ெசம்மங்காைல , 2.பாேகாடு அ(வ.கி)
பாேகாடு (ேப) வார்டு 10 பிளாக் 2 கூடம்ேகாடு,
ேமல்புறம்

145

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ேமல்புறம் இருப்பு
வட்டவிைள

கான்கிrட் வடக்கு
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம், வடக்கு
பார்ைவ

1.பாேகாடு அ (வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 4
பிளாக் 15 ேகாட்டவிைள, பருத்திவிைள

146

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ேமல்புறம் இருப்பு
வட்டவிைள

கான்கிrட் ெதற்கு
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம், ேமற்கு
பார்ைவ

1.பாேகாடு (வ.கி) மற்றும் (ேப) வார்டு 4 பிளாக் 15
பருத்திவிைள , 2.பாேகாடு (வ.கி) மற்றும் (ேப)
வார்டு 5 பிளாக் 4 பிராணிவிைள

233

147

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ேமல்புறம் இருப்பு
வட்டவிைள

கான்கிrட் ெதற்கு
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம், ேமற்கு
பார்ைவ

1.பாேகாடு அ (வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 1
பிளாக் 19 ேகாட்டவிைள , 2.பாேகாடு அ (வ.கி)
பாேகாடு (ேப) வார்டு 1 பிளாக் 17 வட்ட விைள

233

148

ேபருராட்சி
அலுவலகம்,
பாேகாடு

முக்கிய கட்டிடம்,
மத்திய பகுதி,
ேமற்கு பார்ைவ

1.பாேகாடு அ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 1
பிளாக் 18 ேகாட்டவிைள , 2.பாேகாடு அ(வ.கி)
பாேகாடு (ேப) வார்டு 2 பிளாக் 16 குற்றம்விைள

233

149

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி ,
ேமல்புறம்

233

150

எல்.எம்.அரசு
ஆரம்பப்பள்ளி,
மாவிைள

233

151

எல்.எம்.அரசு
ஆரம்பப்பள்ளி,
மாவிைள

233

233

233

233

233

233

233

233

கான்கிrட் ெதற்கு
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம், கிழக்கு
பார்ைவ
கான்கிrட் முக்கிய
கட்டிடம்,
மத்தியபகுதி, ேமற்கு
பார்ைவ
கான்கிrட் முக்கிய
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம் , ேமற்கு
பார்ைவ

1.பாேகாடு அ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 3
பிளாக் 3 ேமல்புறம், வாழவிைள
1.பாேகாடு அ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 9
பிளாக் 14 ெநடுநிலம்
1.பாேகாடு அ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 9,10
பிளாக் 13 ெமாட்டவிைள
1.பாேகாடு அ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 6
பிளாக் 31 ேதனாம்பாைற , 2.பாேகாடு அ (வ.கி)
பாேகாடு (ேப) வார்டு 13 பிளாக் 28
விராணிவிைள , 3.பாேகாடு அ(வ.கி) பாேகாடு
(ேப) வார்டு 9 பிளாக் 30 முக்காலிவிைள

152

எல்.எம்.அரசு
ஆரம்பப்பள்ளி,
மாவிைள

கான்கிrட் ேமற்கு
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம் , ேமற்கு
பார்ைவ

153

ேசக்ரட் ஹார்ட்
உயர்நிைலப்பள்ளி,
ஓட்டுவிைள
இருப்பு பாேகாடு

கான்கிrட் கட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம்,
கிழக்கு பார்ைவ

1.பாேகாடு ஆ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 14
பிளாக் 29 ஒற்றிவிைள , 2.பாேகாடு ஆ(வ.கி)
பாேகாடு (ேப) வார்டு 14 பிளாக் 37 பைனவிைள ,
3.பாேகாடு ஆ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 6
பிளாக் 36 ஞாறாம்விைள

154

ஊராட்சி ஒன்றிய
அலுவலகம் ,
ேமல்புறம்

கான்கிrட் கட்டிடம்,
ெசயர்ேமன் அைற,
கிழக்கு பார்ைவ

1.பாேகாடு அ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 6
பிளாக் 35 முலயம் விளாகம் , 2.பாேகாடு
அ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 8 பிளாக் 34
ெதாம்மான்விைள

155

ஊராட்சி ஒன்றிய
அலுவலகம் ,
ேமல்புறம்

கான்கிrட்
கட்டிடம்,பி டி ஓ
அைற, ேமற்கு
பார்ைவ

1.பாேகாடு அ (வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 7
பிளாக் 32 பாைளயங்கட்டி , 2.பாேகாடு அ(வ.கி)
பாேகாடு (ேப) வார்டு 8 பிளாக் 33 கடந்தாங்ேகாடு

156

ஊராட்சி ஒன்றிய
அலுவலகம் ,
ேமல்புறம்

கான்கிrட் கிழக்கு
கட்டிடம், வடக்கு
பார்ைவ

1.பாேகாடு அ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 7
பிளாக் 21 ெசன்னந்தர ேதாட்டம் , 2.பாேகாடு
அ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 7 பிளாக் 20
ெகாட்டாரவிைள
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157

ஊராட்சி ஒன்றிய
அலுவலகம் ,
ேமல்புறம்

கான்கிrட் கட்டிடம்,
அலுவலக
அைற,ேமற்கு
பார்ைவ

1.பாேகாடு அ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 4
பிளாக் 22 பருத்திவிைள

158

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
திக்குறிச்சி

ஓட்டுக்கட்டிடம் ,
வடக்கு பாகம்,
கிழக்கு பார்ைவ

1.பாேகாடு ஆ (வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 13
பிளாக் 23 ெகாட்டறவிைள , 2.பாேகாடு ஆ(வ.கி)
பாேகாடு (ேப) வார்டு 13 பிளாக் 26
கல்லறவிைள , 3.பாேகாடு ஆ(வ.கி) பாேகாடு
(ேப) வார்டு 18 பிளாக் 39 காட்டுவிைள

159

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
திக்குறிச்சி

முக்கிய கான்கிrட்
கட்டிடம்,தைர தளம், 1.பாேகாடு ஆ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 17,
கிழக்கு பாகம்,
பிளாக் 24 திக்குறிச்சி
வடக்கு பார்ைவ

160

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
திக்குறிச்சி

கான்கிrட் முக்கிய
கட்டிடம், தைர
தளம்,ேமற்கு பாகம்
, வடக்கு பார்ைவ

161

கான்கிrட் ேமற்கு
அரசு
கட்டிடம், ெதற்கு
ேமல்நிைலப்பள்ளி ,
பாகம், கிழக்கு
திக்குறிச்சி
பார்ைவ

162

டி.சி.ேக.
ேமல்நிைலப்பள்ளி
படந்தாலுமூடு

கான்கிrட்
அலுவலக முக்கிய
கட்டிடம்,ேமற்கு
பாகம், ெதற்கு
பார்ைவ

1.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.)
வார்டு 8,9,17, பிளாக் 17, மீ னச்சல்

163

டி.சி.ேக.
ேமல்நிைலப்பள்ளி
படந்தாலுமூடு

கான்கிrட் முக்கிய
அலுவலக கட்டிடம்,
ேமற்கு கிழக்கு
பாகம், ெதற்கு
பார்ைவ

1.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.)
வார்டு 8, பிளாக் 18, படந்தாலுமூடு.

164

டி.சி.ேக.
ேமல்நிைலப்பள்ளி
படந்தாலுமூடு

கான்கிrட்
அலுவலக முக்கிய
கட்டிடம், கிழக்கு
ேமற்கு பாகம்,
ெதற்கு பார்ைவ

1.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.)
வார்டு 14, பிளாக் 8, ைகதக்குழி. ,
2.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.)
வார்டு 9,11, பிளாக் 15, பட்டத்துவிைள.

165

டி.சி.ேக.
ேமல்நிைலப்பள்ளி
படந்தாலுமூடு

கான்கிrட்
அலுவலக முக்கிய
1.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.)
கட்டிடம், கிழக்கு
வார்டு 9,10,11 பிளாக் 16, ஒற்றாமரம்.
ேமற்கு பகம், ெதற்கு
பார்ைவ

அரசு முஸ்lம்
ெதாடக்கப்பள்ளி
களியக்காவிைள

ஆஸ்ெபட்டாஸ்
முக்கிய கட்டிடம்,
ேமற்கு அைற,
ெதற்கு பாகம்,
கிழக்கு பார்ைவ

166

1.பாேகாடு ஆ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 17,
பிளாக் 25, திக்குறிச்சி
1.பாேகாடு ஆ (வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 16,
பிளாக் 27 இலஞ்சிவிைள , 2.பாேகாடு ஆ(வ.கி)
பாேகாடு (ேப) வார்டு 15,17 பிளாக் 38
பள்ளத்துவிைள

1.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.)
வார்டு 13, பிளாக் 1, களியக்காவிைள. ,
2.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.)
வார்டு 15, பிளாக் 2, தபால் நிைலயம் ,
3.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.)
வார்டு 12,13, பிளாக் 7, களியக்காவிைள.
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அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
ஒற்றப்பனவிைள
இருப்பு
ஆலம்பாைற
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
ஒற்றப்பனவிைள
இருப்பு
ஆலம்பாைற
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
ஒற்றப்பனவிைள
இருப்பு
ஆலம்பாைற
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
ஒற்றப்பனவிைள
இருப்பு
ஆலம்பாைற

uig<Gs<siuc!gm<cml<!!
njluqmh<hGkq
முக்கிய ெதற்கு
கான்கிrட் கட்டிடம்,
ேமற்கு பாகம்,
வடக்கு பார்ைவ

1.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.)
வார்டு 2, பிளாக் 5, ேமக்ேகாடு. ,
2.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.)
வார்டு 12, பிளாக் 6, காைளச்சந்ைத

முக்கிய ெதற்கு
கான்கிrட் கட்டிடம்,
கிழக்கு பாகம்,
வடக்கு பார்ைவ

1.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.)
வார்டு3,பிளாக் 9,ஆலம்பாைற

வடக்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், ேமற்கு
பாகம், ெதற்கு
பார்ைவ

1.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.)
வார்டு 1, பிளாக் 3, மண்ணrப்பு.

வடக்கு கான்கீ rட்
கட்டிடம், ேமற்கு
1.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.)
பாகம், கிழக்கு பகுதி, வார்டு 2,15, பிளாக் 4, பனங்காைல
ெதற்கு பார்ைவ

கான்கிrட் முக்கிய
கட்டிடம், ேமற்கு
அைற
நடுப்பகுதி,கிழக்கு
பார்ைவ

171

புனித ேஜாசப்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
திருத்துவபுரம்

172

புனித ேஜாசப்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
திருத்துவபுரம்

233

173

புனித ேஜாசப்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
திருத்துவபுரம்

233

174

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
விளவங்ேகாடு

175

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
விளவங்ேகாடு

176

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
விளவங்ேகாடு

177

கான்கிrட் வடக்கு
அரசு
இரன்டாவது
ெதாடக்கப்பள்ளி
கட்டிடம், கிழக்கு
பாலவிைள இருப்பு
பாகம், ெதற்கு
முளமூட்டுவிைள
பார்ைவ

233

233

233

233

233
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கான்கிrட்முக்கிய
கட்டிடத்தின்
வடக்குபாகம்
ேமற்கு பகுதி,
ெதற்கு பார்ைவ
கான்கீ rட் முக்கிய
கட்டிடம், வடக்கு
அைற, கிழக்கு
பாகம், ெதற்கு
பார்ைவ
கான்கிrட் ேமற்கு
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம், கிழக்கு
பார்ைவ
கான்கிrட் ேமற்கு
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம், கிழக்கு
பார்ைவ
கான்கிrட் ேமற்கு
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம், கிழக்கு
பார்ைவ

1.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.)
வார்டு 4, பிளாக் 10, மஞ்சவிைள. ,
2.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.)
வார்டு 4, பிளாக் 11, எருத்தாவூர் ,
3.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.)
வார்டு 4, பிளாக் 13, எருத்தாவூர். ,
4.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.)
வார்டு 5, பிளாக் 14, ெதற்றி. , 5.களியக்காவிைள
(வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.) வார்டு 4, பிளாக்
12, பரக்ேகாணம்
1.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.)
வார்டு 5,6, பிளாக் 19, ெதற்றி ,
2.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.)
வார்டு 5,6, பிளாக் 20,21,22, மஞ்சவிைள
1.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.)
வார்டு 7, பிளாக் 23,25, புளியங்குளம். ,
2.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.)
வார்டு 7, பிளாக் 24, களியக்காவிைள
1.விளவங்ேகாடு(வ.கி), விளவங்ேகாடு (ஊ.)
வார்டு 1, பிளாக் 3, காட்டுவிைள.
1.விளவங்ேகாடு(வ.கி), விளவங்ேகாடு (ஊ.)
வார்டு 18, பிளாக் 7, ெபrயவிைள ,
2.விளவங்ேகாடு(வ.கி), விளவங்ேகாடு (ஊ.)
வார்டு 14 பிளாக் 8, விளவங்ேகாடு.
1.விளவங்ேகாடு(வ.கி), விளவங்ேகாடு (ஊ.)
வார்டு 1, பிளாக் 9, முளமூட்டுவிைள. ,
2.விளவங்ேகாடு(வ.கி), விளவங்ேகாடு (ஊ.)
வார்டு 1, பிளாக் 14, ெபாற்றைட. ,
3.விளவங்ேகாடு(வ.கி), விளவங்ேகாடு (ஊ.)
வார்டு 1, பிளாக் 15, பழவார்.
1.விளவங்ேகாடு(வ.கி), விளவங்ேகாடு (ஊ.)
வார்டு 3, பிளாக் 1, மடிச்சல்.
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178

கான்கிrட் வடக்கு
அரசு
இரன்டாவது
ெதாடக்கப்பள்ளி
கட்டிடம், ேமற்கு
பாலவிைள இருப்பு
பாகம், ெதற்கு
முளமூட்டுவிைள
பார்ைவ

1.விளவங்ேகாடு(வ.கி), விளவங்ேகாடு (ஊ.)
வார்டு 3, பிளாக் 2, சந்தவிைள

179

கான்கிrட் வடக்கு
அரசு
மூன்றாவது
ெதாடக்கப்பள்ளி
கட்டிடம், கிழக்கு
பாலவிைள இருப்பு
பாகம், ெதற்கு
முளமூட்டுவிைள
பார்ைவ

1.விளவங்ேகாடு(வ.கி), விளவங்ேகாடு (ஊ.)
வார்டு 4, பிளாக் 4, மணியன்தட்டு. ,
2.விளவங்ேகாடு(வ.கி), விளவங்ேகாடு (ஊ.)
வார்டு 4, பிளாக் 5, எrச்சவிைள.

180

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
பாலவிைள இருப்பு
முளமூட்டுவிைள

கான்கிrட் வடக்கு
மூன்றவது கட்டிடம், 1.விளவங்ேகாடு(வ.கி), விளவங்ேகாடு (ஊ.)
ேமற்கு பாகம்,
வார்டு 4, பிளாக் 6, பாலவிைள.
ெதற்கு பார்ைவ

181

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
பாலவிைள இருப்பு
முளமூட்டுவிைள

கான்கிrட் கிழக்கு
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம் ேமற்கு
பார்ைவ

182

மாதவ விலாசம்
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
மார்த்தாண்டம்

கான்கிrட் கிழக்கு
கட்டிடம்,
மத்தியபகுதி, ேமற்கு
பார்ைவ

183

184

மாதவ விலாசம்
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
மார்த்தாண்டம்

கான்கிrட் கிழக்கு
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம், ேமற்கு
பார்ைவ

மாதவ விலாசம்
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
மார்த்தாண்டம்
எல்.எம்.எஸ்
ெபண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மார்த்தாண்டம்
எல்.எம்.எஸ்
ெபண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மார்த்தாண்டம்

கிழக்கு ஓட்டு
கட்டிடம்,
மத்தியபகுதி, ேமற்கு
பார்ைவ
ஒட்டு கட்டிடம்,
ெஜப அைற, ேமற்கு
பாகம், வடக்கு
பார்ைவ
ஓட்டு கட்டிடம்,
ெஜப அைற, கிழக்கு
பாகம், கிழக்கு
பார்ைவ
கான்கிrட் ெதற்கு
கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம், வடக்கு
பார்ைவ
கான்கிrட் ெதற்கு
கட்டிடம், ேமற்கு
பாகம், வடக்கு
பார்ைவ
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185
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186

233

187

அரசு ெபண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மார்த்தாண்டம்

188

அரசு ெபண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மார்த்தாண்டம்

233
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1.விளவங்ேகாடு(வ.கி)விளவங்ேகாடு (ஊ)
வார்டு 3, 1பிளாக் 10, ெபாற்றவிைள ,
2.விளவங்ேகாடு(வ.கி), விளவங்ேகாடு (ஊ.)
வார்டு 2, பிளாக் 11, காட்டுமுக்கு. ,
3.விளவங்ேகாடு(வ.கி), விளவங்ேகாடு (ஊ.)
வார்டு 2, பிளாக் 12, ஈத்தன்விைள ,
4.விளவங்ேகாடு(வ.கி), விளவங்ேகாடு (ஊ.)
வார்டு 2, பிளாக் 13, மடிச்சல்.
1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு
19.பிளாக் 2, திேயட்டர்
ஜங்ஷன்,அம்மன்ேகாவில் , 2.குழித்துைற (வ.கி),
குழித்துைற (ந) வார்டு 20 பிளாக் 3,ஆர்.சி. ெதரு,
மார்க்ெகட்
1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 20,
பிளாக் 4, மரக்கறிசந்ைத. , 2.குழித்துைற (வ.கி),
குழித்துைற (ந) வார்டு 19, பிளாக் 3,
ஆர்.சி.ஸ்டிrட். , 3.குழித்துைற (வ.கி),
குழித்துைற (ந) வார்டு 19, பிளாக் 2, திேயட்டர்
ஜங்சன். , 4.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந)
வார்டு 20, பிளாக் 5, கருங்கல்சாைல
1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 18,
பிளாக் 1, பம்மம்.
1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 21,
பிளாக் 6,ஆஸ்பிட்டல் ஏrயா , 2.குழித்துைற
(வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 12, பிளாக் 26,
குழிவிைள
1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 13,
பிளாக் 27, பருத்திவிைள , 2.குழித்துைற (வ.கி),
குழித்துைற (ந) வார்டு 15, பிளாக் 28,
வடக்குெதரு.
1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 11,
பிளாக் 25, பருத்திவிைள
1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 11,
பிளாக் 7,24, ெவட்டுெவந்தி. , 2.குழித்துைற (வ.கி),
குழித்துைற (ந) வார்டு 14, பிளாக் 25,
பருத்திவிைள கீ ழ்
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கான்கிrட்
முன்பக்கம் ேமற்கு
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம், கிழக்கு
பார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 10,
பிளாக் 8, ெரஸ்ட் ஹவுஸ் ஏrயா ,
2.Kuzhithurai(வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 10,
பிளாக் 9, விளவங்ேகாடு

233

189

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
விளவங்ேகாடு

233

190

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
விளவங்ேகாடு

முக்கிய கட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம்,
கிழக்கு பார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 9,
பிளாக் 10, விளவங்ேகாடு

233

191

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
விளவங்ேகாடு

புதிய கான்கிrட்
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம், கிழக்கு
பார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 8,9,
பிளாக் 11, கல்லுக்ெகட்டி. , 2.குழித்துைற (வ.கி),
குழித்துைற (ந) வார்டு 6, பிளாக் 15,
ெசங்கன்மூைல.

233

192

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
விளவங்ேகாடு

முக்கிய கட்டிடம்,
வடக்கு பாகம்,
கிழக்கு பார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 1,
பிளாக் 16, இடவிளாகம்.

193

ஆர்.சி
ெதாடக்கப்பள்ளி
திருத்துவபுரம்

கிழக்கு ஓட்டு
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம், ேமற்கு
பார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 7,8,
பிளாக் 12,13, காட்டுவிைள. , 2.குழித்துைற (வ.கி),
குழித்துைற (ந) வார்டு 7,பிளாக் 13,
திருத்துவபுரம்.

கான்கிrட் வடக்கு
கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம், ெதற்கு
பார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 6,7,
பிளாக் 14, இடக்குளம்

வடக்கு கான்கிrட்
கட்டிடம்,
மத்தியபகுதி, ெதற்கு
பார்ைவ

1.விளவங்ேகாடு(வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 2,
பிளாக் 17, இடவிளாகம்.

ெதற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம், வடக்கு
பார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 1,
பிளாக் 20, தாலுகா அலுவலகம் , 2.குழித்துைற
(வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 2, பிளாக் 21,
பாலஸ்.

ெதற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், கிழக்கு
ேமற்கு பாகம்,
வடக்கு பார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 3,
பிளாக் 22, தாலுகா அலுவலகம் , 2.குழித்துைற
(வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 4, பிளாக் 23,
கச்ேசr வார்டு.
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195

196

அரசு ெபண்கள்
நடுநிைலப்பள்ளி
குழித்துைற
இருப்பு
விளவங்ேகாடு
அரசு ெபண்கள்
நடுநிைலப்பள்ளி
குழித்துைற
இருப்பு
விளவங்ேகாடு
அரசு ெபண்கள்
நடுநிைலப்பள்ளி
குழித்துைற
இருப்பு
விளவங்ேகாடு
அரசு ெபண்கள்
நடுநிைலப்பள்ளி
குழித்துைற
இருப்பு
விளவங்ேகாடு

233

197

233

198

அரசு கிராமம்
ெதாடக்கப்பள்ளி
குழித்துைற

கான்கிrட் கட்டிடம்,
மத்திய பகுதி,
ெதற்கு பார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 2,
பிளாக் 18, நrயன்விைள.

233

199

அரசு கிராமம்
ெதாடக்கப்பள்ளி
குழித்துைற

கான்கிrட் கட்டிடம்,
ேமற்கு பாகம்,
ெதற்குபார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 3,
பிளாக் 19, ெபருந்ெதரு

200

எம்.ேஜ.ேக.எம்.மலங்
கைர சிrயன்
கத்ேதாலிக்க
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெகாடுங்குளம்
இருப்பு
கல்ெபாற்றவிைள

ெதற்கு கான்கிrட்
முக்கிய கட்டிடம்,
கிழக்கு
பாகம்,வடக்கு
பார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 17,
பிளாக் 31, ெகாடுங்குளம். , 2.குழித்துைற (வ.கி),
குழித்துைற (ந) வார்டு 17,18, பிளாக் 32,
இடத்திங்கவிைள
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எம்.ேஜ.ேக.எம்.மலங்
கைர சிrயன்
கத்ேதாலிக்க
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெகாடுங்குளம்
இருப்பு
கல்ெபாற்றவிைள

ெதற்கு கான்கிrட்
முக்கிய
1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 15,
கட்டிடத்தின் ேமற்கு
பிளாக் 29, ம்எமிலன் வார்டு.
பாகம் ,வடக்கு
பார்ைவ

202

எம்.ேஜ.ேக.எம்.மலங்
கைர சிrயன்
கத்ேதாலிக்க
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெகாடுங்குளம்
இருப்பு
கல்ெபாற்றவிைள

ெதற்கு கான்கிrட்
முக்கிய
கட்டிடத்தின்
மத்திய பாகம் ,
வடக்கு பார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 16,
பிளாக் 30, கிறிஸ்துராஜபுரம்

203

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
உண்ணாமைலக்க
ைட இருப்பு
கீ ழத்ெதரு

வடக்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின் ேமற்கு
பாகம், ெதற்கு
பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), உண்ணாமைலக்கைட (ேப.)
வார்டு 5 , பிளாக் 7, பயணம்., 2.நல்லூர் (வ.கி),
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 12, பிளாக் 9,
உண்ணாமைலக்கைட ேமலத் ெதரு

204

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
உண்ணாமைலக்க
ைட இருப்பு
கீ ழத்ெதரு

வடக்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம், ெதற்கு
பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), உண்ணாமைலக்கைட (ேப.)
வார்டு 5, பிளாக் 8, உண்ணாமைலக்கைட,
பயணம்
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குழந்ைத ஏசு
ெமட்rக் பள்ளி
உண்ணாமைலக்க
ைட

முக்கிய கான்கிrட்
கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம், ெதற்கு
பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), உண்ணாமைலக்கைட (ேப.)
வார்டு 3,4, பிளாக் 4, ஆயிரம்ெதங்கு.

206

குழந்ைத ஏசு
ெமட்rக் பள்ளி
உண்ணாமைலக்க
ைட

கான்கிrட் முக்கிய
கட்டிடம், ேமற்கு
பாகம், ெதற்கு
பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), உண்ணாமைலக்கைட (ேப.)
வார்டு 12,14, பிளாக் 10, பம்மம்(மார்த்தாண்டம்)

207

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
உண்ணாமைலக்க
ைட இருப்பு
கீ ழத்ெதரு

ெதற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம், வடக்கு
பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), உண்ணாமைலக்கைட (ேப.)
வார்டு 6,7, பிளாக் 16, சிராயன்குழி. , 2.நல்லூர்
(வ.கி), உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 5,
பிளாக் 6, மணலிவிைள கும்பழம்

கிழக்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம், ேமற்கு
பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), உண்ணாமைலக்கைட (ேப.)
வார்டு 1,4 பிளாக் 2, குருவிக்காட்டுவிைள.

கிழக்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம், ேமற்கு
பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), உண்ணாமைலக்கைட (ேப.)
வார்டு 4, பிளாக் 5, உண்ணாமைலக்கைட கீ ழத்
ெதரு.

முக்கிய கட்டிடம்,
ெதற்கு பார்ைவ

1.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி),
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 11, பிளாக் 14,
சாங்ைக, இரவிபுதூர்கைட ,
2.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி),
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 7, பிளாக் 17,
இரவிபுதூர்கைட.
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210

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
உண்ணாமைலக்க
ைட இருப்பு
கீ ழத்ெதரு
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
உண்ணாமைலக்க
ைட இருப்பு
கீ ழத்ெதரு

ஊராட்சி நூலகம்
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அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
உண்ணாமைலக்க
ைட இருப்பு
கீ ழெதரு

கிழக்கு
ஓட்டுக்கட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம்,
ேமற்கு பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), உண்ணாமைலக்கைட (ேப.)
வார்டு 1, பிளாக் 1, ெகாடுங்குளம். , 2.நல்லூர்
(வ.கி), உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 2,3,
பிளாக் 3, தச்சன்விளாகம்.

212

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
காஞ்சிரபுரம்

முக்கிய கான்கிrட்
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம், கிழக்கு
பார்ைவ

1.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி),
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 9,10, பிளாக்
19, கணியான்விைள.
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213

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி,
காஞ்சிரபுரம்

முக்கிய கான்கிrட்
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம், கிழக்கு
பார்ைவ

1.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி),
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 9, பிளாக் 20,
ெபரும்புளி. , 2.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி),
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 10, பிளாக் 21,
சாங்ைக.
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214

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
காஞ்சிரபுரம்

ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், கிழக்கு
பார்ைவ

1.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி),
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 11,13,14,
பிளாக் 12,22, ேகாட்டகம்.

215

எமிலின் நிைனவு
நற்சறி,
துவக்கப்பள்ளி
காஞ்சிரபுரம்

ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம், கிழக்கு
பார்ைவ

1.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி),
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 11,13, பிளாக்
13 , சாங்ைக.

216

எமிலின் நிைனவு
நற்சறி,
துவக்கப்பள்ளி
காஞ்சிரபுரம்

ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம், கிழக்கு
பார்ைவ

1.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி),
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 8, பிளாக் 15,
ெபரும்புளி.

217

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
காஞ்சிரக்ேகாடு

முக்கிய கான்கிrட்
கடிடம், ெதற்கு
பாகம், ேமற்கு
பார்ைவ

233

218

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
காஞ்சிரக்ேகாடு

ெதற்கு ஓட்டு
கட்டிடம், மத்திய
பகுதி, வடக்கு
பார்ைவ

1.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி),
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 12,13,18
பிளாக் 11,12 மாலன்விைள. ,
2.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி),
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு13, பிளாக் 13,
சாங்ைக.
1.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி),
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 13,14,15,
பிளாக் 12, மாலன்விைள.

233

219

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
காஞ்சிரக்ேகாடு

கிழக்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், ேமற்கு
பார்ைவ

1.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி),
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 13,14,15,
பிளாக் 12, மாலன்விைள.
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அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
நல்லூர் இருப்பு
கரவிளாகம்

ஆஸ்ெபட்டாஸ்
கூைர ேமற்கு
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம் , கிழக்கு
பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 9,10,
பிளாக் 10,11, கரவிளாகம், காரவிைள

முக்கிய கான்கிrட்
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம், ேமற்கு
பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 1, பிளாக் 4,
பம்மம்

முக்கிய கான்கிrட்
கட்டிடம், வடக்கு
பார்ைவ, ேமற்கு
பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 12, பிளாக்
9, ெநடுவிைள பல்லன்விைள
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221

222

ஒயிட்
ெமம்ேமாறியல்
ெமட்rக்குேலஷன்
பள்ளி மார்ெகட்
வார்டு
மார்த்தாண்டம்
ஒயிட்
ெமம்ேமாறியல்
ெமட்rக்குேலஷன்
பள்ளி மார்ெகட்
வார்டு
மார்த்தாண்டம்
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1.நல்லூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 13, பிளாக்
7, மாம்பள்ளித்ேதாட்டம் , 2.நல்லூர் (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 11, பிளாக் 12, காரவிைள.

226

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
நல்லூர் இருப்பு
கரவிளாகம்

ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம், கிழக்கு
பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 13, பிளாக்
1, பாண்டியன்விைள. , 2.நல்லூர் (வ.கி), மற்றும்
(ேப.) வார்டு 12, பிளாக் 6, படப்பறத்தலவிைள,
ெசன்னித்ேதாட்டம். , 3.நல்லூர் (வ.கி), மற்றும்
(ேப.) வார்டு 13, பிளாக் 8, ெகாட்டாரணிக்கைர.

227

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
நல்லூர் இருப்பு
கரவிளாகம்

வடக்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம், ெதற்கு
பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 14,18,
பிளாக் 2, கசவன்விைள.

228

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
ஐேரனிபுரம்

கிழக்கு ஓட்டு
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம், ேமற்கு
பார்ைவ

1.நட்டாலம் ஆ (வ.கி), நல்லூர் (ேப.) வார்டு 6,
பிளாக் 17, ஐேரணிபுரம், ெவள்ளாங்கட்டி ,
2.நட்டாலம் ஆ (வ.கி), நல்லூர் (ேப.) வார்டு 9
பிளாக் 17, ெவள்ளாங்கட்டி

229

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
ஐேரனிபுரம்

கிழக்கு ஓட்டு
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம், ேமற்கு
பார்ைவ

1.நட்டாலம் ஆ(வ.கி), நல்லூர் (ேப.) வார்டு 7,
பிளாக் 15,16,17, ஐேரணிபுரம்,ெவள்ளாங்கட்டி

230

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
முளங்குழி

வடேமற்கு
கான்கிrட் கட்டிடம்,
ேமற்கு பாகம்,
வடக்கு பாைவ

1.நட்டாலம் ஆ(வ.கி), நல்லூர் (ேப.) வார்டு 3,
பிளாக் 13, முளங்குழி.

231

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
முளங்குழி

வடேமற்கு
கன்கிrட் கட்டிடம்,
கிழக்கு பாகம்,
வடக்கு பார்ைவ,

1.நட்டாலம் ஆ (வ.கி), நல்லூர் (ேப.) வார்டு 4,
பிளாக் 19, ெநல்ேவலி.

232

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
முளங்குழி

ெதன்கிழக்கு
கான்கிrட் கட்டிடம்,
ேமற்கு பாகம்,
வடக்கு பார்ைவ

1.நட்டாலம் ஆ(வ.கி), நல்லூர் (ேப.) வார்டு 8,
பிளாக் 14, முழங்குழி.

233

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
முளங்குழி

ெதன்ேமற்கு
கான்கிrட் கட்டிடம்,
கிழக்கு பாகம்,
வடக்கு பார்ைவ

1.நட்டாலம் ஆ (வ.கி), நல்லூர் (ேப.) வார்டு 5,
பிளாக் 18, ெநல்ேவலி

234

உண்ணாமைலக்க
ைட ேபருராட்சி
அலுவலகம்

கான்கிrட் கட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம்,
ெதற்கு பார்ைவ ,
சமூகநல கூடம்

1.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி),
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 18, பிளாக் 24,
விமலாபுரம். , 2.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி),
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 17, பிளாக் 25,
பாண்டியன்விைள

233

224

233

225

233

233

233

233

233

233

233
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ஆஸ்ெமட்டாஸ்
கூைர வடக்கு
கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம், ெதற்கு
பார்ைவ
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்
வடக்கு
கட்டிடத்தின்
ேமற்குப்பாகம் ,
ெதற்கு பார்ைவ
ெதற்கு
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்
கட்டிடத்தின்
ேமற்குப்பகுதி
,வடக்கு பார்ைவ

223

233
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அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
காளச்சந்ைத
இருப்பு
ஆயிரம்விைள
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
காளச்சந்ைத
இருப்பு
ஆயிரம்விைள
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
காளச்சந்ைத
இருப்பு
ஆயிரம்விைள

233

233
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1.நல்லூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 2, 17,
பிளாக் 5, சாத்தனாங்குழி.

1.நல்லூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 15,16,
பிளாக் 3, பூதரத்துவிைள.
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235

உண்ணாமைலக்க
ைட ேபருராட்சி
அலுவலகம்

முக்கிய கான்கிrட்
கட்டிடம், ெதற்கு
பார்ைவ

1.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி),
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 7,18, பிளாக்
26, கட்டச்சிவிைள.

236

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
விrேகாடு

ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம்,கிழக்கு
பார்ைவ

1.ெகால்லஞ்சி (வ.கி), ெகால்லஞ்சி (ஊ) வார்டு
1,2, பிளாக் 1,3,4, ெகால்லஞ்சி

237

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
விrேகாடு

ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம், கிழக்கு
பார்ைவ

1.ெகால்லஞ்சி (வ.கி), ெகால்லஞ்சி (ஊ). வார்டு
1,2, பிளாக் 1,3,4, ெகால்லஞ்சி.

238

உண்ணாமைலக்க
ைட ேபருராட்சி
அலுவலகம்

வடக்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், கிழக்கு
பார்ைவ, சமூகநல
கூடம்

1.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி),
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 15, பிளாக் 23,
விrேகாடு

முக்கிய கான்கிrட்
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம், ேமற்கு
பார்ைவ

1.நட்டாலம் அ(வ.கி) நட்டாலம் (ஊ). வார்டு 1,
பிளாக் 1, இடவிளாகம் வடக்குபகுதி.

முக்கிய கான்கிrட்
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம், ேமற்கு
பார்ைவ

1.நட்டாலம் அ(வ.கி) நட்டாலம் (ஊ). வார்டு 1,
பிளாக் 3, இடவிளாகம் ேமற்குபகுதி ,
2.நட்டாலம் அ(வ.கி) நட்டாலம் (ஊ). வார்டு 1,
பிளாக் 4, இடவிளாகம் ெதற்குபகுதி

முக்கிய கான்கிrட்
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம், ேமற்கு
பார்ைவ

1.நட்டாலம் அ(வ.கி), உண்ணாமைலக்கைட
(ேப.) வார்டு 9, பிளாக் 18, ஏrயன்விைள.

முக்கிய கான்கிrட்
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம், ேமற்கு
பார்ைவ

1.நட்டாலம்
(ேப.) வார்டு
2.நட்டாலம்
(ேப.) வார்டு
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233

233
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புனிதேமr
மலங்கைர
சிறியன்
கத்ேதாலிக்க
உயர்நிைலப்பள்ளி
நட்டாலம்
புனிதேமr
மலங்கைர
சிறியன்
கத்ேதாலிக்க
உயர்நிைலப்பள்ளி
நட்டாலம்
புனிதேமr
மலங்கைர
சிறியன்
கத்ேதாலிக்க
உயர்நிைலப்பள்ளி
நட்டாலம்
புனிதேமr
மலங்கைர
சிறியன்
கத்ேதாலிக்க
உயர்நிைலப்பள்ளி
நட்டாலம்
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
வாழத்ேதாட்டம்
அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
வாழத்ேதாட்டம்
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ஓட்டுகட்டிடம்,ேமற்
கு பாகம், ெதற்கு
பார்ைவ
ஓட்டு கட்டிடம்,
கிழக்கு பாகம்,
ெதற்கு பார்ைவ

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H

அ(வ.கி), உண்ணாமைலக்கைட
16, பிளாக் 28, இறஞ்சிலி. ,
அ(வ.கி), உண்ணாமைலக்கைட
17, பிளாக் 27, ேகாணம்.

1.நட்டாலம் அ(வ.கி) நட்டாலம் (ஊ). வார்டு 2,
பிளாக் 2, வாழத்ேதாட்டம் வடக்கு, வாைகவிைள
1.நட்டாலம் அ(வ.கி) நட்டாலம் (ஊ). வார்டு 2,
பிளாக் 5, வாைழத்ேதாட்டம் ெதற்கு

245

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
இலவுவிைள

முக்கிய கான்கிrட்
கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம், ேமற்கு
பார்ைவ

1.ெகால்லஞ்சி (வ.கி), ெகால்லஞ்சி (ஊ) வார்டு
2,3,4, பிளாக் 2,5,6,7, கல்லுக்கூட்டம்,ெகால்லஞ்சி

246

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
இலவுவிைள

முக்கிய கான்கிrட்
கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம், ேமற்கு
பார்ைவ

1.ெகால்லஞ்சி (வ.கி), ெகால்லஞ்சி (ஊ) வார்டு
2,3,4, பிளாக் 2,5,6,7, கல்லுக்கூட்டம்,ெகால்லஞ்சி
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அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
இலவுவிைள

ெதற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம் கிராம
நிர்வாக அலுவலம்
அருகில், கிழக்கு
பாகம் , வடக்கு
பார்ைவ

1.ெகால்லஞ்சி (வ.கி), ெகால்லஞ்சி (ஊ) வார்டு
3,4, பிளாக் 5,6,7, ெகால்லஞ்சி.

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
இலவுவிைள

ெதற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், கிராம
நிர்வாக அலுவலம்
அருகில், ேமற்கு
பாகம், வடக்கு
பார்ைவ

1.ெகால்லஞ்சி (வ.கி), ெகால்லஞ்சி (ஊ) வார்டு
3,4, பிளாக் 5,6,7, ெகால்லஞ்சி.

249

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
நட்டாலம்

கிழக்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம், ேமற்கு
பார்ைவ

1.நட்டாலம் அ(வ.கி) நட்டாலம் (ஊ). வார்டு 3,2,
பிளாக் 7, நட்டாலம். , 2.நட்டாலம் அ(வ.கி)
நட்டாலம் (ஊ). வார்டு 3, பிளாக் 8, நட்டாலம் ,
3.நட்டாலம் அ(வ.கி) நட்டாலம் (ஊ). வார்டு 3,
பிளாக் 9, நட்டாலம்

250

எல் எம் எஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
பள்ளியாடி
கிறிஸ்துேகாவில்

ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், வடக்கு
பாகம், கிழக்கு
பார்ைவ

1.நட்டாலம் அ(வ.கி) நட்டாலம் (ஊ). வார்டு
3,பிளாக் 6, வாழத்ேதாட்டம்.

251

எல் எம் எஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
பள்ளியாடி
கிறிஸ்துேகாவில்

ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், ெதற்கு
பாகம், கிழக்கு
பார்ைவ

1.நட்டாலம் அ(வ.கி) நட்டாலம் (ஊ). வார்டு 3,4,
பிளாக் 10,11, ேநசர்புரம், பறம்புவிைள

233

252

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
மாராயபுரம்

அலுவலக் கட்டிடம்,
ெதற்கு பாகம்,
கிழக்கு பார்ைவ

233

253

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
மாராயபுரம்

அலுவலக்கட்டிடம்,
வடக்கு பாகம்,
கிழக்கு பார்ைவ

1.விளாத்துைற (வ.கி), விளாத்துைற (ஊ). வார்டு
2, பிளாக் 1, ெதக்கம்விளாகம். , 2.விளாத்துைற
(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 2,
ெதக்கம்விளாகம்.

254

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
குன்னத்தூர்
இருப்பு
ேபப்பிலாவிைள

வடக்கு கட்டிடம்,
ேமற்கு பாகம்,
ெதற்கு பார்ைவ

255

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
குன்னத்தூர்
இருப்பு
ேபப்பிலாவிைள

1.விளாத்துைற (வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு
3, பிளாக் 9, ெசம்பிலாவிைள , 2.விளாத்துைற
(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 10,
ஆலம்பட்டுவிைள. , 3.விளாத்துைற (வ.கி),
விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 11,
ஓச்சவிைள.

கிழக்கு கட்டிடம்,
வடக்கு பாகம்,
ேமற்கு பார்ைவ

1.விளாத்துைற (வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு
2, பிளாக் 16, கல்லறவிைள.
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அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
விளாத்திவிைள
இருப்பு
விளாத்துைற

ஓட்டு கட்டிடம்,
ேமற்கு பாகம்,
ெதற்கு பார்ைவ

1.விளாத்துைற (வ.கி), விளாத்துைற (ஊ). வார்டு
1, பிளாக் 3, மாஞ்ேசrவிைள, பருத்திவிைள ,
2.விளாத்துைற (வ.கி), விளாத்துைற (ஊ). வார்டு
1, பிளாக் 5, கண்ேணற்றிேகாடு, கல்பாறவிைள

257

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
விளாத்திவிைள
இருப்பு
விளாத்துைற

ஓட்டு கட்டிடத்தின்
கிழக்கு பாகம் ,
கிழக்கு பார்ைவ

1.விளாத்துைற (வ.கி), விளாத்துைற (ஊ). வார்டு
1, பிளாக் 4, கண்ணயம்பழஞ்சி, விளாத்திவிைள ,
2.விளாத்துைற (வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு
1,2, பிளாக் 12, வட்டவிைள.
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233
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233

233

233

233

233

247

248

1.விளாத்துைற (வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு
2, பிளாக் 8,17, ெதக்கம்விளாகம்.
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uig<Gs<siuc!njluqml<
புனித
அந்ேதாணியார்
உயர்நிைலப்பள்ளி
காப்புக்காடு
புனித
அந்ேதாணியார்
உயர்நிைலப்பள்ளி
காப்புக்காடு
புனித
அந்ேதாணியார்
உயர்நிைலப்பள்ளி
காப்புக்காடு
புனித
அந்ேதாணியார்
உயர்நிைலப்பள்ளி
காப்புக்காடு
புனித
அந்ேதாணியார்
உயர்நிைலப்பள்ளி
காப்புக்காடு
புனித
அந்ேதானியார்
ஆரம்பப்பள்ளி,
காப்புகாடு

uig<Gs<siuc!gm<cml<!!
njluqmh<hGkq
ெதற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், ேமற்கு
பாகம், வடக்கு
பார்ைவ
ெதற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், கிழக்கு
பாகம், வடக்கு
பார்ைவ
ஓட்டு கட்டிடம்,
ேமற்கு பாகம்,
ெதற்கு பார்ைவ
ஓட்டு கட்டிடம்,
மத்திய ேமற்கு
பாகம், ெதற்கு
பார்ைவ
ஓட்டு கட்டிடம்,
மத்திய ேமற்கு
பாகம், ெதற்கு
பார்ைவ

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H

1.விளாத்துைற (வ.கி), விளாத்துைற (ஊ). வார்டு
1, பிளாக் 7, பாஞ்சிவிைள, ேமலவிைள
1.விளாத்துைற (வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு
4, பிளாக் 13, கள்ளிேயாட்டுவிைள. காப்பிகாடு
ேமலவிைள
1.விளாத்துைற (வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு
1,பிளாக் 4,6, காப்பிக்காடு, கல்லுவிைள,
கல்பாறவிைள
1.குன்னத்தூர்(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 4,
பிளாக் 14, தாணிவிைள, மறுகண்டன்விைள
1.குன்னத்தூர்(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ). வார்டு 2,
பிளாக் 15, தாழான்விைள, ெகால்லன்விைள,
புளியறவிைள

ஓட்டு கட்டிடம்,
கிழக்கு பாகம்,
ெதற்கு பார்ைவ

1.குன்னத்தூர்(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 24, புல்லுவிைள, வட்டவிைள
மாவாட்டுவிைள

264

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
ேமலங்கலம்

ஓட்டுக்கட்டிடம்,
கிழக்கு பாகம்,
வடக்கு பார்ைவ

1.குன்னத்தூர்(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 4,
பிளாக் 22, தும்பாலி ெபாற்றவிைள,
குளிரவட்டம் , 2.குன்னத்தூர்(வ.கி), விளாத்துைற
(ஊ). வார்டு 5, பிளாக் 27, ேதrவிைள.
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265

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
ேமலங்கலம்

ஓட்டுக்கட்டிடம்,
ேமற்கு
பாகம்,வடக்கு
பார்ைவ

1.குன்னத்தூர் (வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 23, பண்டாரக்காடு, ேமலங்கலம் ,
2.குன்னத்தூர்(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 25, ேமலங்கலம்.
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266

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
ேமலங்கலம்

ஓட்டு கட்டிடம் ,
மத்திய பகுதி,
வடக்கு பார்ைவ

1.குன்னத்தூர்(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 26, ெநல்லிக்காவிைள.
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267

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
ேதாட்டவாரம்

முக்கிய கட்டிடம்,
ேமற்கு பாகம்,
ெதற்கு பார்ைவ

1.குன்னத்தூர்(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 18, பண்டாரபரம்பு. , 2.குன்னத்தூர்(வ.கி),
விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 19, அள்ளம். ,
3.குன்னத்தூர்(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 30, முட்டக்குளம்.
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268

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
ேதாட்டவாரம்

முக்கிய கட்டிடம்,
கிழக்கு பாகம்,
ெதற்கு பார்ைவ

1.குன்னத்தூர்(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 21, தட்டான்விைள.

269

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
உதச்சிக்ேகாட்ைட

ஓட்டுக்கட்டிடம்,
கிழக்கு பாகம்,
வடக்கு பார்ைவ

270

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
உதச்சிக்ேகாட்ைட

ெதற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம், ேமற்கு
பாகம், வடக்கு
பார்ைவ

271

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
உதச்சிக்ேகாட்ைட

ஓட்டுக்கட்டிடம்,
ேமற்கு பாகம்,
வடக்கு பார்ைவ

233

233

233

233

1.குன்னத்தூர்(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 4,
பிளாக் 20, பாறவிைள. , 2.குன்னத்தூர்(வ.கி),
விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 28,
ேபப்பிலாவிைள.
1.குன்னத்தூர்(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 29, சரல்விைள.
1.குன்னத்தூர்(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 3,5
பிளாக் 29,31, கரும்பிலாவிைள ,
2.குன்னத்தூர்(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 4,
பிளாக் 32, புதுக்கைடவிைள.
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புனித நிக்ேகாலஸ்
ெதாடக்கப்பள்ளி
நீேராடித்துைற
புனித நிக்ேகாலஸ்
ெதாடக்கப்பள்ளி
நீேராடித்துைற
புனித நிக்ேகாலஸ்
ெதாடக்கப்பள்ளி
நீேராடித்துைற

uig<Gs<siuc!gm<cml<!!
njluqmh<hGkq
புதிய காங்கிrட்
கட்டிடம் வடக்கு
பாகம்
629160
புதிய காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் நடு
பாகம்
629160
புதிய காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் நடு
ெதற்கு பாகம்

uig<Gs<siuc!njluqml<
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1.ெகால்லங்ேகாடு பி
)மற்றும் (ேப.) வார்டு
நீேராடித்துைற
1.ெகால்லங்ேகாடு பி
)மற்றும் (ேப.) வார்டு
நீேராடித்துைற
1.ெகால்லங்ேகாடு பி
)மற்றும் (ேப.) வார்டு
நீேராடிதுைற

(வ.கி
21, பிளாக் 37,
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1

234

2

234

3

234

4

புனித அேலாசியஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மார்த்தாண்டம்துைற

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி
புதிய காங்கிrட்
)மற்றும் (ேப.) வார்டு 18, பிளாக் 34,
கட்டிடம் ெதன்
ேமற்கு பாகம் 629160 மார்த்தாண்டம் துைற

5

புனித அேலசியஸ்
ெதாடக்கப்பள்ளி
மார்த்தாண்டம்துைற

புதியகாங்கிrட்
கட்டிடம் ெதற்கு
பாகம்

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி
)மற்றும் (ேப.) வார்டு 16,17, பிளாக்
31,32,33, மார்த்தாண்டம் துைற

6

புனித அேலசியஸ்
ெதாடக்கப்பள்ளி
மார்த்தாண்டம்துைற

கிழக்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின்
கிழக்குப்பாகம்
629160

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி
)மற்றும் (ேப.) வார்டு 16, பிளாக் 31,
பிrட்ஜ். , 2.ெகால்லங்ேகாடு பி
(வ.கி )மற்றும் (ேப.) வார்டு 17,
பிளாக் 32, ஸ்கூல் பிளாக்

7

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி ஓட்டுக்கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம்
மார்த்தாண்டம்துைற
629160
இருப்பு வள்ளவிைள

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 9, பிளாக் 21,
கல்ேலாைட.

8

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி கிழக்கு
ஓட்டுக்கட்டிடம் நடு
மார்த்தாண்டம்துைற
பாகம்
629160
இருப்பு வள்ளவிைள

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 12, பிளாக் 25,
மஞ்சத்ேதாப்பு. 2.ெகால்லங்ேகாடு
பி (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 13,
பிளாக் 24, ேதrவிளாகம்.

9

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி கிழக்கு
மார்த்தாண்டம்துைற
ஓட்டுக்கட்டிடம்
இருப்பு வள்ளவிைள
ேமற்கு பாகம்

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 8, பிளாக் 22,
ேமடவிளாகம். , 2.ெகால்லங்ேகாடு
பி (வ.கி), மற்றும் (ேப.). வார்டு 8,
பிளாக் 23, எல். பி. ஸ்கூல்.

10

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி கான்கிrட் கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம்
மார்த்தாண்டம்துைற
629160
இருப்பு வள்ளவிைள

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 12, பிளாக் 24,
ேதrவிளாகம்.

234

11

புனித யூதா
நடுநிைலப்பள்ளி
வள்ளவிைள

ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடம் ெதற்கு
பாகம்
629160

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 12, பிளாக் 25,
மஞ்சத்ேதாப்பு.

234

12

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம் கிழக்கு
மார்த்தாண்டம்துைற
பாகம்
629160
இருப்பு வள்ளவிைள

1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி),
மற்றும் (ேப.) வார்டு 13, பிளாக் 24,
ேதrவிளாகம்.

234

234

234

234

234

234

(வ.கி
19, பிளாக் 35,
(வ.கி
20, பிளாக் 36,
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234
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234
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234

17

234
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234

19

234
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uig<Gs<siuc!njluqml<
புனித யூதா
நடுநிைலப்பள்ளி
வள்ளவிைள
புனித யூதா
நடுநிைலப்பள்ளி
வள்ளவிைள

uig<Gs<siuc!gm<cml<!!
njluqmh<hGkq
ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் ெதற்கு
பாகம்
ேமற்கு
காங்கிrட்கட்டிடம்,
நடுபாகம்

புனித யூதா
நடுநிைலப்பள்ளி
வள்ளவிைள

ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடம், நடுபாகம்

புனித யூதா
நடுநிைலப்பள்ளி
வள்ளவிைள
புனித யூதா
நடுநிைலப்பள்ளி
வள்ளவிைள

ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம் வடக்கு
பாகம்
ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம் வடக்கு
பாகம்

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெகால்லங்ேகாடு
இருப்பு முடிப்புைர
அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெகால்லங்ேகாடு
இருப்பு முடிப்புைர
அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெகால்லங்ேகாடு
இருப்பு முடிப்புைர

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H
1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி
)மற்றும் (ேப.) வார்டு 14, பிளாக் 26,
சர்ச்
1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி
)மற்றும் (ேப.) வார்டு 14, பிளாக் 26,
தேதயுபுரம்.
1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி
)மற்றும் (ேப.) வார்டு 14, பிளாக்
26,27, தபால் நிைலயம் ,
2.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி
)மற்றும் (ேப.) வார்டு 15,16,17,
பிளாக் 28,29,30,32, வள்ளவிைள
1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி
)மற்றும் (ேப.) வார்டு 15,16, பிளாக்
28,29 வள்ளவிைள
1.ெகால்லங்ேகாடு பி (வ.கி
)மற்றும் (ேப.) வார்டு 15,16, பிளாக்
30 வள்ளவிைள

முக்கிய காங்கிrட்
கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம் 629160

1.ெகால்லங்ேகாடு ஏ
(வ.கி),ெகால்லங்ேகாடு(ேப.) வார்டு
11, பிளாக் 18, பைழயசர்ச். ,
2.ெகால்லங்ேகாடு ஏ(வ.கி),
மற்றும் (ேப.) வார்டு 11, பிளாக் 17,
மஞ்சத்ேதாப்பு.

முக்கிய காங்கிrட்
கட்டிடம் நடுபாகம்

1.ெகால்லங்ேகாடு ஏ (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 10, பிளாக் 15,
ேதrவிைள.

முக்கிய காங்கிrட்
கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம்

1.ெகால்லங்ேகாடு ஏ (வ.கி),
மற்றும் (ேப.) வார்டு 10, பிளாக் 16,
முடிப்புைர.
1.ெகால்லங்ேகாடு ஏ(வ.கி),
மற்றும் (ேப.) வார்டு 2, பிளாக் 2,
புன்னமூட்டுகைட. ,
2.ெகால்லங்ேகாடு ஏ (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 2, பிளாக் 3,
எழுமாவிைள.

21

ஆர்.டி.எம்.எல்.எம்.எஸ்
நடுஓட்டுக் கட்டிடம்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
நடுபாகம்
ெவங்கஞ்சி இருப்பு
புன்னமூட்டுகைட

22

ஆர்.டி.எம்.எல்.எம்.எஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெவங்கஞ்சி இருப்பு
புன்னமூட்டுகைட

1.ெகால்லங்ேகாடு ஏ(வ.கி),
ெதற்கு
மற்றும் (ேப.). வார்டு 1, பிளாக் 1,
ஓட்டுகட்டிடம்
ெவங்கஞ்சி. , 2.ெகால்லங்ேகாடு
ேமற்குபாகம் பிளாக் ‐
ஏ(வ.கி), மற்றும் (ேப.). வார்டு 3,
2 629160
பிளாக் 4, அணுக்ேகாடு

234

23

ஆர்.டி.எம்.எல்.எம்.எஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெவங்கஞ்சி இருப்பு
புன்னமூட்டுகைட

ெதற்கு
ஓட்டுக்கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம்
629160

234

24

புனித ேஜாசப் ஆர். சி
ெதாடக்கப்பள்ளி
சிலுைவபுரம்

ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம் நடுப்பகுதி
629160

234

234

1.ெகால்லங்ேகாடு ஏ(வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 5, பிளாக் 7,
ஊரம்பு. , 2.ெகால்லங்ேகாடு
ஏ(வ.கி), மற்றும் (ேப.). வார்டு 3,
பிளாக் 5, கச்ேசrநைட.
1.ெகால்லங்ேகாடு ஏ(வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு1, பிளாக் 6,
சிலுைவபுரம்.
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234

234
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1.ெகால்லங்ேகாடு ஏ (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 8, பிளாக் 13,
ெவள்ளான் ேதாட்டம்
2.ெகால்லங்ேகாடு எ (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 9, பிளாக் 20,
கண்ணனாகம்.
1.ெகால்லங்ேகாடு எ (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 4,8, பிளாக்
14,13, பனவிைள.

புனித ேஜாசப் ஆர். சி.
ெதாடக்கப்பள்ளி
சிலுைவபுரம்

ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம் நடுப்பகுதி
629160

26

புனித ேஜாசப் ஆர். சி.
ெதாடக்கப்பள்ளி
சிலுைவபுரம்

ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம் நடுப்பகுதி
629160

27

புனித ேஜாசப் ஆர். சி.
ெதாடக்கப்பள்ளி
சிலுைவபுரம்

1.ெகால்லங்ேகாடு எ (வ.கி),
ேமற்கு கான்கிrட்
மற்றும் (ேப.). வார்டு 7, பிளாக் 12,
கட்டிடம்
வடக்குபகுதி
629160 பைழய கைட.

28
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31
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234

234
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34

35

ெகால்லங்ேகாடு
ேபருராட்சி
அலுவலகம்

கன்கார்டியா
உயர்நிைலப்பள்ளி
கல்பாைறப்ெபாற்ைற

கன்கார்டியா
உயர்நிைலப்பள்ளி
கல்பாைறப்ெபாற்ைற
அரசு மாதிr
ெதாடக்கப்பள்ளி
ெவங்கஞ்சி இருப்பு
ஊரம்பு
அரசு மாதிr
ெதாடக்கப்பள்ளி
ெவங்கஞ்சி இருப்பு
ஊரம்பு
அரசு மாதிr
ெதாடக்கப்பள்ளி
ெவங்கஞ்சி இருப்பு
ஊரம்பு
அரசு மாதிr
ெதாடக்கப்பள்ளி
ெவங்கஞ்சி இருப்பு
ஊரம்பு
லிற்றில்பிளவர் ஆர்.
சி. ெதாடக்கப்பள்ளி
ெவங்கஞ்சி இருப்பு
மணலி

1.ெகால்லங்ேகாடு எ (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 7, பிளாக்
ேமற்கு
கல்லுெவட்டாங் குழி ,
காங்கிrட்கட்டிடம்
2.ெகால்லங்ேகாடு எ (வ.கி),
பாகம்
மற்றும் (ேப.). வார்டு 4, பிளாக்
பனநின்ற விைள.
1.ெகால்லங்ேகாடு எ (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 5, பிளாக்
ேமற்கு
கல்பாறப்ெபாற்ைற. ,
ஓட்டுகட்டிடம்கிழக்குப்
2.ெகால்லங்ேகாடு எ (வ.கி),
பாகம்
மற்றும் (ேப.). வார்டு 5, பிளாக்
குறவன்பழஞ்சி.
1.ெகால்லங்ேகாடு எ (வ.கி),
மற்றும் (ேப.). வார்டு 6, பிளாக்
ேமற்கு
பூவன் பழஞ்சி. ,
ஓட்டுகட்டிடம்
2.ெகால்லங்ேகாடு எ (வ.கி),
ேமற்குபாகம்
மற்றும் (ேப.). வார்டு 6, பிளாக்
காக்கவிைள.

11,

19,

8,

8,

9,

10,

ஓட்டுகட்டிடத்தின்
கிழக்குபாகம் 629160

1.சூழால் (வ.கி), சூழால் (ஊ)
வார்டு 3, பிளாக் 1, பல்லூழி

ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் ெதற்கு
பாகம்
629160

1.சூழால் (வ.கி), சூழால் (ஊ)
வார்டு 2,3 பிளாக் 2, சூழால்

வடக்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் ேமற்கு
பாகம்
629160

1.சூழால் (வ.கி), சூழால் (ஊ)
வார்டு 2,3 பிளாக் 3, சூழால்

வடக்கு கான்கிrட்
கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம் 629160

1.சூழால் (வ.கி), சூழால் (ஊ)
வார்டு 2, பிளாக் 4, பரணிமாவிைள.

ஓட்டு கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம்
629160

1.சூழால் (வ.கி), சூழால் (ஊ)
வார்டு 1,2, பிளாக் 5, மணலி.
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லிற்றில்பிளவர் ஆர்.
சி. ெதாடக்கப்பள்ளி
ெவங்கஞ்சி இருப்பு
மணலி
லிற்றில் பிளவர்
ஆர்.சி.
ெதாடக்கப்பள்ளி
ெவங்கஞ்சி இருப்பு
மணலி
புனித ேஜாசப்
நடுநிைலப்பள்ளி
வளனூர்

uig<Gs<siuc!gm<cml<!!
njluqmh<hGkq
ஓட்டு கட்டிடம், நடு
பகுதி

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H
1.சூழால் (வ.கி), சூழால் (ஊ)
வார்டு 1, பிளாக் 6, கரும்பன
விைள

1.சூழால் (வ.கி), சூழால் (ஊ)
ஓட்டுக்கட்டிடம்
வார்டு1, பிளாக் 7, சூழால்,
ேமற்கு பாகம்
629160
பாலவிைள.
கான்கிrட் கட்டிடம்
619181

234
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மார்கிரேகாrயஸ்
மலங்கைர சிrயன்
ேமற்கு காங்கிrட்
கத்ேதாலிக்க ெமட்rக்
கட்டிடம் நடு பாகம்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
கிராத்தூர்

234

40

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
லட்சுமி புதுக்கைட

1.ெமதுகும்மல் (வ.கி) ஏழுேதசம்
(ேப.). வார்டு 5,6, பிளாக் 1,
ேபாராங்ேகாடு.
1.ஏழுேதசம் பி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.). வார்டு 6,7, பிளாக் 8,
குறவன்ேகாடு.

ெதற்கு காங்கிrட்
கட்டிடம்

1.ஏழுேதசம் பி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.). வார்டு 7,8, பிளாக் 2, நம்பாளி.

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
லட்சுமி புதுக்கைட

ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடம் ெதற்கு
பாகம்

1.ஏழுேதசம் பி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.). வார்டு 2,17, பிளாக் 3,
ெசக்கிட்டுவிைள. , 2.ஏழுேதசம் பி
(வ.கி) மற்றும் (ேப.). வார்டு 2,17,
பிளாக் 14, ெலட்சுமி புதுக்கைட ,
3.ஏழுேதசம் பி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.). வார்டு 2,17, பிளாக் 15,
நித்திரவிைள ேதr

42

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
கிராத்தூர்

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 3,4, பிளாக் 9,
கிராத்தூர் அம்மன் ேகாயில் ,
கான்கிrட் கட்டிடம்
ேமற்குபாகம்
629154 2.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 2, பிளாக் 14, ெலட்சுமி
புதுக்கைட.

234
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அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
கிராத்தூர்

கான்கிrட் கட்டிடம்
நடுபாகம்
629154

234
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அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
கிராத்தூர்

கான்கிrட் கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம்
629154

234
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அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
ெதற்கு காங்கிrட்
தூத்தூர் இருப்பு
கட்டிடம்
மாம்பழஞ்சி

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 1,15, பிளாக் 16,
மாம்பழஞ்சி.

46

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி வட்க்கு
ஓட்டுகட்டிடம்
தூத்தூர் இருப்பு
ெதற்கு பகுதி
மாம்பழஞ்சி

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 2, பிளாக் 22,
நித்திரவிைள , 2.ஏழுேதசம் சி
(வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 2,
பிளாக் 23, முக்காட்டுவிைள

234

234

234

41

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 2,4, பிளாக் 10,11,
சிவன் ேகாயில் , 2.ஏழுேதசம் சி
(வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 2,
பிளாக் 12, ெபாட்டக்குளம்.
1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 3, பிளாக் 13,
துத்திவிைள.

okiGkq!
w{<

higl<!
w{<

uig<Gs<siuc!njluqml<

uig<Gs<siuc!gm<cml<!!
njluqmh<hGkq

234

47

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
ஓட்டுகட்டிடம்
தூத்தூர் இருப்பு
வடக்கு நடுபாகம்
மாம்பழஞ்சி

234

48

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி வடக்கு ஓட்டுக்
கட்டிடத்தின் வடக்கு
தூத்தூர் இருப்பு
நடுபாகம்
மாம்பழஞ்சி

49

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ஏழுேதசப்பற்று

234

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H
1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 1,16, பிளாக் 17, வாழத்
ேதாட்டம்
1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 1,16, பிளாக் 23, வாழத்
ேதாட்டம்

ெதற்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின்
ேமற்குபாகம்

1.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) மற்றும் (ேப.)
வார்டு 9,10, பிளாக் 5,
ேகாட்டுவிைள , 2.ஏழுேதசம் எ
(வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 10,
பிளாக் 18, காஞ்சாம்புறம்
1.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) மற்றும் (ேப.)
வார்டு 11, பிளாக் 20, கrப்புரம் ,
2.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) மற்றும் (ேப.)
வார்டு 12, பிளாக் 21, ெநடும்பறம்பு
, 3.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 13, பிளாக் 24,
கலிங்கராஜபுரம்

50

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ஏழுேதசப்பற்று

ெதற்கு
கான்கிrட்கட்டிடம்
நடுப்பாகம் 629154

51

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ஏழுேதசப்பற்று

ெதற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம் நடுபாகம்
629154

234

52

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ஏழுேதசப்பற்று

வடக்கு கான்கிrட்
கட்டிடம் நடு பாகம்
629160

234

53

பயஸ் 11
ேமல்நிைலப்பள்ளி
தூத்தூர்

ேமற்குபாக
காங்கிrட்கட்டிடம்
629176

234

54

கிராம அலுவலகம்
ஏழுேதசம் எ

காங்கிrட் கட்டிடம்
629154

1.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) மற்றும் (ேப.)
வார்டு 12,13,16, பிளாக் 7,25,26,
ேகாயில்விைள

வடக்கு காங்கிrட்
கட்டிடம் நடு பகுதி

1.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) மற்றும் (ேப.)
வார்டு 12,13,14,15, பிளாக் 24,26,27,
இடத்துருத்தி. , 2.ஏழுேதசம் எ
(வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 12,13,
பிளாக் 25, 26, வயகல்லூர் ,
3.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) மற்றும் (ேப.)
வார்டு 12,13, பிளாக் 26, கும்ேமலி

ெதற்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின்
ேமற்குபாகம் 629176

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர் (ஊ)
வார்டு 1, பிளாக் 1, இரவிபுத்தன்
துைற

வடக்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின்
ேமற்குபாகம் 629176

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர்
(ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 1,
இரவிபுத்தன் துைற

கிழக்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின்
ெதற்குபாகம்
629176

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர் (ஊ)
வார்டு1, பிளாக் 2, இரவிபுத்தன்
துைற வடக்கு

234

234

234
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234
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234
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234

58

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ஏழுேதசப்பற்று

பயஸ் 11
ெதாடக்கப்பள்ளி
தூத்தூர் இருப்பு
சின்னத்துைற
பயஸ் 11
ெதாடக்கப்பள்ளி
தூத்தூர் இருப்பு
சின்னத்துைற
பயஸ் 11
ெதாடக்கப்பள்ளி
தூத்தூர் இருப்பு
சின்னத்துைற

1.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) மற்றும்
வார்டு 13, பிளாக் 24,
கலிங்கராஜபுரம்
1.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) மற்றும்
வார்டு 9, பிளாக் 4, குளவரம்பு
2.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) மற்றும்
வார்டு 11, பிளாக் 19, அம்மன்
ேகாயில்

(ேப.)

(ேப.)
,
(ேப.)

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) மற்றும்
(ேப.) வார்டு 18, பிளாக் 6, முக்காடு
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பயஸ் 11
ெதாடக்கப்பள்ளி
தூத்தூர் இருப்பு
சின்னத்துைற
பயஸ் 11
ெதாடக்கப்பள்ளி
தூத்தூர் இருப்பு
சின்னத்துைற
பயஸ் 11
ெதாடக்கப்பள்ளி
தூத்தூர் இருப்பு
சின்னத்துைற

uig<Gs<siuc!gm<cml<!!
njluqmh<hGkq
கிழக்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் ெதற்கு
நடு பாகம்
629176

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H
1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர் (ஊ)
வார்டு 2, பிளாக் 6, தூத்தூர்,
சின்னத்துைற

கிழக்கு
காங்கிrட்கட்டிடத்தின் 1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர் (ஊ)
வார்டு1, பிளாக் 3, சின்னத் துைற
வடக்கு நடுபாகம்
629176
கிழக்கு காங்கிrட்
1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர் (ஊ)
கட்டிடத்தின்
வார்டு1, பிளாக் 3, சின்னத் துைற
வடக்குபாகம்
629176
ேமற்குபாக முக்கிய
கான்கிrட்
கட்டிடத்தின்
ெதற்குநடு பகுதி
629176

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர் (ஊ)
வார்டு 2, பிளாக் 4, சின்னத்துைற
வடக்கு

62

பயஸ் 11
ேமல்நிைலப்பள்ளி
தூத்தூர்

234

63

பயஸ் 11
ேமல்நிைலப்பள்ளி
தூத்தூர்

234

64

பயஸ் 11
ேமல்நிைலப்பள்ளி
தூத்தூர்

65

பயஸ் 11
ேமல்நிைலப்பள்ளி
தூத்தூர்

ேமற்கு முக்கிய
காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் வடநடு
பகுதி
629176

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர் (ஊ)
வார்டு 3,பிளாக் 9, ஆர். சி. சர்ச்

66

பயஸ்
11ேமல்நிைலப்பள்ளி
தூத்தூர்

ேமற்கு முக்கிய
கான்கிrட்
கட்டிடத்தின் வடக்கு
நடு பாகம்
629176

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர் (ஊ)
வார்டு 3, பிளாக் 10, குண்டற
விளாகம்

67

பயஸ்
11ேமல்நிைலப்பள்ளி
தூத்தூர்

234

234

234

234

234

234

234
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69

70

புனித ேஜாசப்
நடுநிைலப்பள்ளி
காரூண்யபுரம்
இருப்பு பூத்துைற
புனித ேஜாசப்
நடுநிைலப்பள்ளி
காரூண்யபுரம்
இருப்பு பூத்துைற
புனித ேஜாசப்
நடுநிைலப்பள்ளி
காரூண்யபுரம்
இருப்பு பூத்துைற

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர் (ஊ)
ேமற்குபாக
வார்டு 2, பிளாக் 5, வாட்டர்
கான்கிrட்
டாங்கு 2.ஏழுேதசம் சி (வ.கி)
கட்டிடத்தின் ெதற்கு
தூத்தூர் (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 8,
நடு பகுதி
629176
தபால் நிைலயம்
ேமற்கு காங்கிrட்
1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர் (ஊ)
கட்டிடம், வடக்கு
வார்டு 2,3, பிளாக் 7, பிஷிங் பிளாக்
நடுபகுதி

ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின்
வடக்குபாகம்
629176
ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின்
வடக்குபாகம்
629176

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர் (ஊ)
வார்டு 3, பிளாக் 10, குண்டற
விளாகம்
1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர் (ஊ)
வார்டு 4, பிளாக் 11, மஞ்சத்ேதாப்பு

வடக்கு கான்கிrட்
1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர் (ஊ)
கட்டிடத்தின்
வார்டு 4, பிளாக் 11, மஞ்சத்ேதாப்பு
ேமற்குபாகம்
629176
வடக்கு முக்கிய
கான்கிrட்
கட்டிடத்தின்
ேமற்குநடு பாகம்

1.ஏழுேதசம் சி (வ.கி) தூத்தூர் (ஊ)
வார்டு 4, பிளாக் 12,13,
கூட்டப்பனவிைள
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71

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
பூத்துைற

கிழக்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின்
கிழக்குபாகம்

1.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) தூத்தூர் (ஊ)
வார்டு 4, பிளாக் 13, ேகாவில்
விளாகம் , 2.ஏழுேதசம் எ (வ.கி)
தூத்தூர் (ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 14,
அலங்கார மடம்

72

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
பூத்துைற

கிழக்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின்
ேமற்குபாகம்

1.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) தூத்தூர் (ஊ)
வார்டு 5, பிளாக் 15,
பண்டகசாைல ெசட்டித் ெதரு ,
2.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) தூத்தூர் (ஊ)
வார்டு 5, பிளாக் 16, இரயுமன்துைற

73

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
பூத்துைற

ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின் கிழக்கு
பாகம்
629176

1.ஏழுேதசம் எ (வ.கி) தூத்தூர் (ஊ)
வார்டு 5, பிளாக் 17,
இரயுமன்துைற வடக்கு

74

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
அைடக்காக்குழி

முக்கிய வடக்கு
காங்கிrட் கட்டிடம்
629153

1.அைடக்காக்குழி (வ.கி),
அைடக்காக்குழி (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 1, மாங்குழி

75

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
அைடக்காக்குழி

ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடம்
வடக்குபாகம் 629153

1.அைடக்காக்குழி (வ.கி),
அைடக்காக்குழி (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 4, ஆனப்பாைற

234

76

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
அைடக்காக்குழி

234

77

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
அைடக்காக்குழி

ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடம்
ெதற்குப்பாகம்
629153
வடக்கு காங்கிrட்
கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம்
629153

78

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
அைடக்காக்குழி

வடக்கு கான்கிrட்
கட்டிட ேமற்குபாகம்
629153

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
அைடக்காக்குழி

கிழக்கு காங்கிrட்
கட்டிடம்
ெதற்குபாகம்
629153

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
அைடக்காக்குழி

கிழக்கு காங்கிrட்
கட்டிட வடக்கு
பாகம்
629153

234

234

234

234

234

234

234

234

234
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80

81

இருதயபுரம்
கிறிஸ்துராஜா
உயர்நிைலப்பள்ளி
பிராேகாடு

ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின் நடு
பகுதி
629153

1.அைடக்காக்குழி (வ.கி),
அைடக்காக்குழி (ஊ) வார்டு 2,
பிளாக் 3, முள்ளுக்ேகாடு.
1.அைடக்காக்குழி (வ.கி),
அைடக்காக்குழி (ஊ) வார்டு
பிளாக் 2, அைடக்காக்குழி
1.அைடக்காக்குழி (வ.கி),
அைடக்காக்குழி (ஊ) வார்டு
பிளாக் 5, கடுவாக்குழி ,
2.அைடக்காக்குழி (வ.கி),
அைடக்காக்குழி (ஊ) வார்டு
பிளாக் 8, மணவிளாகம்
1.அைடக்காக்குழி (வ.கி),
அைடக்காக்குழி (ஊ) வார்டு
பிளாக் 7, குrயன்விைள ,
2.அைடக்காக்குழி (வ.கி),
அைடக்காக்குழி (ஊ) வார்டு
பிளாக் 9, தச்சன்ேகாடு
1.அைடக்காக்குழி (வ.கி),
அைடக்காக்குழி (ஊ) வார்டு
பிளாக் 6,கடுவாக்குழி ,
2.அைடக்காக்குழி (வ.கி),
அைடக்காக்குழி (ஊ) வார்டு
பிளாக் 10, சுந்தரவனம்.

1,

3,

5,

4,

5,

3,

5,

1.குளப்புறம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு2, பிளாக் 1, தாணிவிைள. ,
2.குளப்புறம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 2, பிளாக் 1,
கல்லுவட்டான்விைள.
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ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடம், நடு பகுதி

1.குளப்புறம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு1, பிளாக் 4, மருதங்ேகாடி.
2.குளப்புறம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 3, பிளாக் 2, கல்லைறக்காடு

83

இருதயபுரம்
கிறிஸ்துராஜா
உயர்நிைலப்பள்ளி
பிராேகாடு

ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடம் ெதற்கு நடு
பாகுதி 629153

1.குளப்புறம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 5,1 பிளாக் 3,4 கூட்டப்புளி. ,
2.குளப்புறம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 5, பிளாக் 3, அன்னிக்கைர. ,
3.குளப்புறம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 5, பிளாக் 3, துண்டுவிைள

84

இருதயபுரம்
கிறிஸ்துராஜா
உயர்நிைலப்பள்ளி
பிராேகாடு

கிழக்கு காங்கிrட்
கட்டிடம் ெதற்கு
பாகம்
629153

1.குளப்புறம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 3, பிளாக் 2, பாங்ேகாடு. ,
2.குளப்புறம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 3, பிளாக் 2,
இலுப்பக்கல்விைள

அரசு எல்.பி.எஸ்
குளப்புறம்

1.குளப்புறம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 5, பிளாக் 5, ேதrவிைள. ,
2.குளப்புறம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
கிழக்கு காங்கிrட்
வார்டு 5,6, பிளாக் 5,7,
கட்டிடம்
வடக்குபாகம்
629153 வயலின்கைர , 3.குளப்புறம் (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 7,
ஆக்கவிைள.

அரசு எல்.பி.எஸ்
குளப்புறம்

1.குளப்புறம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 5, பிளாக் 6,
ெபரும்காட்டுவிைள. , 2.குளப்புறம்
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3,
பிளாக் 8, குளப்புறம்.

82

85

86

இருதயபுரம்
கிறிஸ்துராஜா
உயர்நிைலப்பள்ளி
பிராேகாடு

கிழக்கு காங்கிrட்
கட்டிடம் ெதற்கு
பாகம்
629153

1.குளப்புறம் (வ.கி), ெமதுகும்மல்
(ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 1,
வண்டங்கனாவிைள ,
2.குளப்புறம் (வ.கி), ெமதுகும்மல்
(ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 2, பால்குளம்.
, 3.குளப்புறம் (வ.கி), ெமதுகும்மல்
(ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 8,
கள்ளிேயாடு

87

கிழக்கு ஓட்டு
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
கட்டிடம் வடக்கு
பால்குளம்
பாகம்
629153

88

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
பால்குளம்

ேமற்கு
ஆஸ்பஸ்டாஸ்
கட்டிடம் வடக்கு
பாகம்
629153

1.குளப்புறம் (வ.கி), ெமதுகும்மல்
(ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 9, பிராேகாடு. ,
2.குளப்புறம் (வ.கி), ெமதுகும்மல்
(ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 15,
ெமதுகும்மல்

89

எம்.எம்.ேக
ெமம்ேமாறியல்
உயர்நிைலப்பள்ளி
வாறுதட்டு

ெதற்கு
ஓட்டுக்கட்டிடம்
கிழ்க்குபாகம் 629172

1.குளப்புறம் (வ.கி), ெமதுகும்மல்
(ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 7, வாறு
தட்டு.
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90

எம்.எம்.ேக
ெமம்ேமாறியல்
உயர்நிைலப்பள்ளி
வாறுதட்டு

கிழக்கு கான்கிrட்
கட்டிடம் ெதற்கு
பாகம்
629172

1.குளப்புறம் (வ.கி), ெமதுகும்மல்
(ஊ) வார்டு 5, பிளாக் 16,
பைனவிைள. , 2.குளப்புறம் (வ.கி),
ெமதுகும்மல் (ஊ) வார்டு 4,
பிளாக் 21, விண்ணூர் பழஞ்சி

91

புனித எப்ேரம்
மலங்கைர சிறியன்
கத்ேதாலிக்க
உயர்நிைலப்பள்ளி
சூrயேகாடு

காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் வடக்கு
நடு பகுதி
629190

1.ெமதுகும்மல் (வ.கி), மற்றும் (ஊ)
வார்டு 5, பிளாக் 18, ேகாணேசr

92

புனித எப்ேரம்
மலங்கைர சிறியன்
கத்ேதாலிக்க
உயர்நிைலப்பள்ளி
சூrயேகாடு

நடு காங்கிrட்
கட்டிடம், வடக்கு
நடுபகுதி

1.ெமதுகும்மல் (வ.கி), மற்றும் (ஊ)
வார்டு 5, பிளாக் 20, குழிவிைள.

93

புனித எப்ேரம்
மலங்கைர சிறியன்
கத்ேதாலிக்க
உயர்நிைலப்பள்ளி
சூrயக்ேகாடு

நடு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் நடு
பகுதி
629190

1.ெமதுகும்மல் (வ.கி), மற்றும் (ஊ)
வார்டு 5, பிளாக் 19, சூrயேகாடு.

234

94

புனித எப்ேரம்
மலங்கைர சிறியன்
கத்ேதாலிக்க
உயர்நிைலப்பள்ளி
சூrயக்ேகாடு

நடு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின்
ெதற்க்குபகுதி 629190

1.ெமதுகும்மல் (வ.கி), மற்றும் (ஊ)
வார்டு 3, பிளாக் 17, பறம்பு
குழிஞ்சான் விைள

234

95

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
மடிச்சல்

1.அதங்ேகாடு (வ.கி), ெமதுகும்மல்
ேமற்கு
(ஊ). வார்டு 2, பிளாக் 5,
ஓட்டுக்கட்டிடம்
ெதற்க்குபாகம் 629163 ெகாக்குடிவிைள.

234

96

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
மடிச்சல்

ேமற்கு
ஓட்டுக்கட்டிடம்
நடுபாகம் 629163

97

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
மடிச்சல்

1.அதங்ேகாடு (வ.கி), ெமதுகும்மல்
(ஊ). வார்டு 2, பிளாக் 10,
ேமற்கு
ஓட்டுக்கட்டிடம்
பாஞ்சிவிைள , 2.அதங்ேகாடு
ேமற்குபாகம்
629163 (வ.கி), ெமதுகும்மல் (ஊ). வார்டு 2,
பிளாக் 11, ெதங்கம் பழஞ்சி

98

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
களியக்காவிைள
இருப்பு ேகாழிவிைள

புதிய காங்கிrட்
கட்டிடம்
கிழக்குபாகம் 629153

1.குளப்புறம்(வ.கி), ெமதுகும்மல்
(ஊ). வார்டு 2, பிளாக் 3,
கிழத்திேயாடு.

99

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
களியக்காவிைள
இருப்பு ேகாழிவிைள

காங்கிrட் கட்டிடம்,
நடு பகுதி

1.குளப்புறம்(வ.கி), ெமதுகும்மல்
(ஊ). வார்டு 1, பிளாக் 6,
ஓலக்ேகாடு.

234

234

234

234

234

234

234

1.அதங்ேகாடு (வ.கி), ெமதுகும்மல்
(ஊ). வார்டு 2, பிளாக் 12,
கருப்பட்டியாலு மூடு
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அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
களியக்காவிைள
இருப்பு ேகாழிவிைள
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1.குளப்புறம்(வ.கி), ெமதுகும்மல்
காங்கிrட் கட்டிடம்
(ஊ). வார்டு 1, பிளாக் 4,6,
ேமற்குபாகம்
629153
ேகாழிவிைள.

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி கான்கிrட் கட்டிடம்
அதங்ேகாடு
கிழக்குபாகம் 629172

அரசு
ெதாடக்கப்பள்ளி
அதங்ேகாடு

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H

கான்கிrட் கட்டிடம்
ேமற்கு பாகம்
629172

1.அதங்ேகாடு (வ.கி), ெமதுகும்மல்
(ஊ). வார்டு 2,4, பிளாக் 14,22,
ஆத்திவிைள, இலவுவிைள ,
2.அதங்ேகாடு (வ.கி), ெமதுகும்மல்
(ஊ). வார்டு 4, பிளாக் 23, 25
இலவுவிைள.
1.அதங்ேகாடு (வ.கி), ெமதுகும்மல்
(ஊ). வார்டு 4, பிளாக் 24,
ேகாயிக்கத்துைற, இலவுவிைள ,
2.அதங்ேகாடு (வ.கி), ெமதுகும்மல்
(ஊ). வார்டு 4, பிளாக் 23,
இலவுவிைள

103

கிழக்கு கான்கிrட்
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
கட்டிடம் வடக்கு
அதங்ேகாடு
பாகம்
629172

1.அதங்ேகாடு (வ.கி), ெமதுகும்மல்
(ஊ). வார்டு 2 பிளாக் 13
காக்கதூக்கி, சாரப்பழஞ்சி ,
2.அதங்ேகாடு (வ.கி), ெமதுகும்மல்
(ஊ). வார்டு 4, பிளாக் 14,
சாரபழஞ்சி

104

புனித அந்ேதாணியர்
நடுநிைலப்பள்ளி
ெமதுகும்மல் இருப்பு
நைடக்காவு

வடக்கு காங்கிrட்
கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம்

1.ெமதுகும்மல் (வ.கி), நைடக்காவு
(ஊ). வார்டு4, பிளாக் 7,
ேகாயிக்கத்துைற.

105

புனித அந்ேதாணியர்
நடுநிைலப்பள்ளி
ெமதுகும்மல் இருப்பு
நைடக்காவு

வடக்கு காங்கிrட்
1.ெமதுகும்மல் (வ.கி), நைடக்காவு
கட்டிடத்தின்
(ஊ). வார்டு 1, பிளாக் 9, காடஞ்ேசr
ேமற்குபாகம்
629153

106

புனித அந்ேதாணியர்
நடுநிைலப்பள்ளி
ெமதுகும்மல் இருப்பு
நைடக்காவு

வடக்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் கிழக்கு
பகுதி
629153

1.ெமதுகும்மல் (வ.கி), நைடக்காவு
(ஊ). வார்டு 4,3 பிளாக் 6,
ஆனக்குழி.

107

புனித அந்ேதாணியர்
நடுநிைலப்பள்ளி
ெமதுகும்மல் இருப்பு
நைடக்காவு

கிழக்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் நடு
பகுதி
629153

1.ெமதுகும்மல் (வ.கி), நைடக்காவு
(ஊ). வார்டு1, பிளாக் 4, எடுப்பாட்டு
விைள. , 2.ெமதுகும்மல் (வ.கி),
நைடக்காவு (ஊ). வார்டு 5, பிளாக்
5, நைடக்காவு.

234

108

புனித அந்ேதாணியர்
நடுநிைலப்பள்ளி
ெமதுகும்மல் இருப்பு
நைடக்காவு

1.ெமதுகும்மல் (வ.கி), நைடக்காவு
கிழக்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் ெதற்க்கு (ஊ). வார்டு 5, பிளாக் 5,
நைடக்காவு.
பகுதி
629153

234

109

கிழக்கு காங்கிrட்
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
கட்டிடத்தின் ேமற்கு
சூrயேகாடு
பகுதி 629190

234

234

234

234

234

1.ெமதுகும்மல் (வ.கி), நைடக்காவு
(ஊ). வார்டு 2, பிளாக் 1,
முள்ளுேகாடு .
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110

1.ெமதுகும்மல் (வ.கி), நைடக்காவு
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி ேமற்கு காங்கிrட்
(ஊ). வார்டு 2, பிளாக் 2, மான்
சூrயேகாடு
கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி
விைள.

111

ேமற்கு காங்கிrட்
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி கட்டிடத்தின்
ேமற்க்கு பாகம்
சூrயேகாடு
629190

1.ெமதுகும்மல் (வ.கி), நைடக்காவு
(ஊ). வார்டு 1, பிளாக் 3,
ேகானேசr. , 2.ெமதுகும்மல் (வ.கி),
நைடக்காவு (ஊ). வார்டு 3, பிளாக்
8, மஞ்சப்பழஞ்சி.

112

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி வடக்கு காங்கிrட்
வாவைற இருப்பு
கட்டிடத்தின்
மைலயன்விளாகம்
ேமற்குபாகம் 629172

1.ஆறுேதசம் (வ.கி) வாவைற (ஊ)
வார்டு 2, பிளாக் 1, தும்பேகாடு

113

1.ஆறுேதசம் (வ.கி) வாவைற (ஊ)
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி வடக்கு காங்கிrட்
வார்டு 2, 3, பிளாக் 2, பணமுகம் ,
கட்டிடத்தின் ேமற்கு
வாவைற இருப்பு
2.ஆறுேதசம் (வ.கி) வாவைற (ஊ)
கிழக்கு பாகம் 629172
மைலயன்விளாகம்
வார்டு 2, பிளாக் 1, தும்பேகாடு

234

234

234

234

234

234

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி வடக்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் கிழக்கு
வாவைற இருப்பு
பாகம்
629172
மைலயன்விளாகம்

115

புனித பிரான்சிஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
வாவைற
இருப்புமைலயன்விளா
கம்

ெதற்கு
ஓட்டுக்கட்டிடத்தின்
கிழக்கு பாகம்
629172

116

புனித பிரான்சிஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
வாவைற இருப்பு
மைலயன்விளாகம்

ெதற்கு ஓட்டு
கட்டிடத்தின் ேமற்கு
பாகம்
629172

அரசு எல். எம்.
ெதாடக்கப்பள்ளி,
மங்காடு இருப்பு
ெநடும்பறம்பு
அரசு எல். எம்.
ெதாடக்கப்பள்ளி,
மங்காடு இருப்பு
ெநடும்பறம்பு
அரசு எல். எம்.
ெதாடக்கப்பள்ளி,
மங்காடு இருப்பு
ெநடும்பறம்பு
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1.ஆறுேதசம் (வ.கி) வாவைற (ஊ)
வார்டு 3, பிளாக் 3, ஆலுவிைள ,
2.ஆறுேதசம் (வ.கி) வாவைற (ஊ)
வார்டு 3, 4, பிளாக் 4,
ேகாயிக்கல்ேதாப்பு
1.ஆறுேதசம் (வ.கி) வாவைற (ஊ)
வார்டு 4, பிளாக் 5, ஆலங்ேகாடு ,
2.ஆறுேதசம் (வ.கி) வாவைற (ஊ)
வார்டு 1, பிளாக் 7, மைலயன்
விளாகம்
1.ஆறுேதசம் (வ.கி) வாவைற (ஊ)
வார்டு 4, பிளாக் 6, ெபrயவிைள ,
2.ஆறுேதசம் (வ.கி) வாவைற (ஊ)
வார்டு 1, பிளாக் 12, வாவைற

கிழக்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின்
ேமற்க்கு பாகம்
629172
கிழக்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின்
கிழக்குப்பாகம்
629172

1.ஆறுேதசம் (வ.கி) மங்காடு (ஊ)
வார்டு 3, பிளாக் 2, ஆறுேதசம்
கிராம அலுவலகம்

ெதற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம்

1.ஆறுேதசம் (வ.கி) மங்காடு (ஊ)
வார்டு 1, பிளாக் 3, ெநடும்பறம்பு

120

அரசு பரேமஸ்வர
விலாசம்
நடுநிைலப்பள்ளி
மங்காடு

ெதற்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின்
நடுபாகம் 629172

1.ஆறுேதசம் (வ.கி) மங்காடு (ஊ)
வார்டு4, பிளாக் 4, மண்ணான்
விளாகம் , 2.ஆறுேதசம் (வ.கி)
மங்காடு (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 5,
பாப்பாத் ேதாட்டம்

121

அரசு பரேமஸ்வர
விலாசம்
நடுநிைலப்பள்ளி
மங்காடு

ெதற்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின்
கிழக்குபாகம் 629172

1.ஆறுேதசம் (வ.கி) மங்காடு (ஊ)
வார்டு 4, பிளாக் 6, கல்லுவிைள

117

234

118

234

119

234
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234

234
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1.ஆறுேதசம் (வ.கி) மங்காடு (ஊ)
வார்டு 2, பிளாக் 1, ஆதிச்ச
விளாகம்
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122

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
முஞ்சிைற

ெதற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம் 629171

1.முஞ்சிைற (வ.கி) முஞ்சிைற
(ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 2, பிள்ைள
வடு
ீ , 2.முஞ்சிைற (வ.கி)
முஞ்சிைற (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 3,
திருமைல ேகாயில் ,
3.முஞ்சிைற (வ.கி) முஞ்சிைற
(ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 4,
மண்ணுக்குற்றி , 4.முஞ்சிைற
(வ.கி) முஞ்சிைற (ஊ) வார்டு 1,
பிளாக் 7, முஞ்சிைற

123

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
புதுக்கைட இருப்பு
தவிட்டவிைள

ஓட்டு கட்டிடத்தின்
வடக்கு பாகம்
ேமற்கு
ேநாக்கியகட்டிடம்62917
1

1.குன்னத்தூர் (வ.கி), புதுக்கைட
(ேப) வார்டு 13, பிளாக் 5,
புன்னமூடு , 2.குன்னத்தூர் (வ.கி),
புதுக்கைட (ேப) வார்டு 8, பிளாக் 4,
பாஞ்சிவிைள

124

அரசு நடு
நிைலப்பள்ளி
புதுக்கைட இருப்பு
தவிட்டவிைள

ஓட்டுகட்டிடம் நடு
பகுதி ேமற்கு
ேநாக்கிய கட்டிடம்

1.குன்னத்தூர் (வ.கி), புதுக்கைட
(ேப) வார்டு 8, பிளாக் 6,
தவிட்டவிைள

125

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
புதுக்கைட இருப்பு
தவிட்டவிைள

1.குன்னத்தூர் (வ.கி), புதுக்கைட
(ேப) வார்டு 10, பிளாக் 7, அரசமூடு
ஓட்டு கட்டிடத்தின்
ெதற்கு பாகம் ேமற்கு , 2.குன்னத்தூர் (வ.கி), புதுக்கைட
(ேப) வார்டு 13, பிளாக் 8, கிழக்குத்
பார்ைவ
629171
ெதரு

126

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
முஞ்சிைற இருப்பு
காடஞ்ேசr

கிழக்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின் ெதற்கு
பாகம்
629171

1.முஞ்சிைற (வ.கி), புதுக்கைட
(ேப) வார்டு 2, பிளாக் 2,
காடன்ேசr , 2.முஞ்சிைற (வ.கி),
புதுக்கைட (ேப) வார்டு1, பிளாக் 1,
குஞ்சுவடு
ீ

127

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
முஞ்சிைற இருப்பு
காடஞ்ேசr

வடக்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் கிழக்கு
பாகம் 629171

1.முஞ்சிைற (வ.கி), புதுக்கைட
(ேப) வார்டு 5, பிளாக் 3, குஞ்சுவடு
ீ
(மணலி) , 2.முஞ்சிைற (வ.கி),
புதுக்கைட (ேப) வார்டு 5பிளாக் 9,
வண்ணான்விைள

128

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
பார்த்திபபுரம்

கிழக்கு கான்கிrட்
கட்டிடம்
629171

1.முஞ்சிைற (வ.கி), புதுக்கைட
(ேப) வார்டு 6,7, பிளாக்
11,12,13முனிமாமூடு ேகாயில்

ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடம்
629171

1.முஞ்சிைற (வ.கி), புதுக்கைட
(ேப) வார்டு 7,8, பிளாக் 12,13, சர்ச் ,
2.முஞ்சிைற (வ.கி), புதுக்கைட
(ேப) வார்டு 5, பிளாக் 10,
பார்த்திபபுரம் , 3.முஞ்சிைற (வ.கி),
புதுக்கைட (ேப) வார்டு 6,7, பிளாக்
11,12,13முனிமாமூடு ேகாயில்

129

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
பார்த்திபபுரம்
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234
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அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
பார்திவபுரம்

ெதற்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின் கிழக்கு
பாகம்
629171

1.முஞ்சிைற (வ.கி), முஞ்சிைற
(ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 6,
பார்த்திபபுரம் , 2.முஞ்சிைற (வ.கி),
முஞ்சிைற (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 1,
பிளாக் ஆபீஸ்

234

131

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
பள்ளிக்கல்

ெதற்கு ஓட்டு
கட்டிடத்தின் கிழக்கு
பாகம்
629154

1.ஆறுேதசம் (வ.கி), வாவைற (ஊ)
வார்டு 4, பிளாக் 8, பள்ளிக்கல்
நடுநிைலப் பள்ளி

234

132

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
பள்ளிக்கல்

ெதற்கு ஓட்டு
கட்டிடத்தின் கிழக்கு
பாகம்
629154

1.ஆறுேதசம் (வ.கி), வாவைற (ஊ)
வார்டு 5, பிளாக் 9, ேசாப்யூனிட்
பிளாக்

234

234

234

133

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
பள்ளிக்கல்

வடக்கு காங்கிrட்
கட்டிடம்
629154

1.ஆறுேதசம் (வ.கி) வாவைற (ஊ)
வார்டு 5, பிளாக் 10
குழிஞ்சான்விைள , 2.ஆறுேதசம்
(வ.கி), வாவைற (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 11, பள்ளிக்கல்

134

புதுக்கைட
ேபருராட்சி
அலுவலக புதிய
அைற

காங்கிrட் கட்டிடம்
வடக்கு பாகம்
(ெசயல் அலுவலர்
அைற)

1.ஆறுேதசம் (வ.கி) புதுக்கைட
(ேப.) வார்டு13,12, பிளாக் 14, 15, 16
அம்மன் ேகாவில்

ேபருராட்சி
அலுவலகம் புதியது
புதுக்கைட

காங்கிrட் கட்டிடம்
ெதற்கு பகுதி
(ேபருராட்சி தைலவர்
அைற)

1.முஞ்சிைற (வ.கி) புதுக்கைட
(ேப.) வார்டு14, பிளாக் 14,
ஆழான்குளம் ேமற்கு ,
2.முஞ்சிைற (வ.கி) புதுக்கைட
(ேப.) வார்டு14, பிளாக் 15, குருசடி.

ெதற்கு ஓட்டு
கட்டிடம்
629188

1.ைபங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ).
வார்டு 3, பிளாக் 6,
அம்மாண்டிவிைள.

135

234

136

234

137

234

138

234

139

234

140

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
முக்காடு இருப்பு
அம்மாண்டிவிைள
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
முக்காடு இருப்பு
அம்மாண்டிவிைள
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
ைபங்குளம்

வடக்கு கான்கிrட்
கட்டிடம்
629188

1.ைபங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ).
வார்டு 3, பிளாக் 7,
ேவட்டமங்கலம், ஊற்றுக்குழி

வடக்கு ஓட்டு
கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம் 629188

1.ைபங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ).
வார்டு 2,3, பிளாக் 8, ைபங்குளம்
ெதற்கு

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
ைபங்குளம்

வடக்கு
ஓட்டுகட்டிடம்
ேமற்கு பாகம்

1.ைபங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ).
வார்டு 2, பிளாக் 15, ைபங்குளம்

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
அனந்தமங்கலம்
இருப்பு
முற்றத்திமாமூடு

பைழய
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்
கிழக்கு கட்டிடத்தின்
வடக்கு பாகம்
629188

629188

1.ைபங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ).
வார்டு1, பிளாக் 1,
முட்டத்திமாமூடு.
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uig<Gs<siuc!njluqml<
அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
அனந்தமங்கலம்
இருப்பு
முற்றத்திமாமூடு
அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
அனந்தமங்கலம்
இருப்பு
முற்றத்திமாமூடு
அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
அனந்தமங்கலம்
இருப்பு
முற்றத்திமாமூடு

uig<Gs<siuc!gm<cml<!!
njluqmh<hGkq
பைழய
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்
கிழக்கு கட்டிடத்தின்
ெதற்க்கு பாகம்
629188

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H

1.ைபங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ).
வார்டு 1, பிளாக் 2, ஆழான்குளம்

ேமற்கு
1.ைபங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ).
ஓட்டுக்கட்டிடம்
வார்டு 1, பிளாக் 3, பருத்திவிைள.
வடக்கு பகுதி
629188

234

142

234

143

234

144

கிராம அலுவலகம்
ைபங்குளம் இருப்பு
கூட்டாலுமூடு

காங்கிrட் கட்டிடம்

1.ைபங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ).
வார்டு1. பிளாக் 4, அனந்தமங்கலம்.

145

காக்கறவிைள
சுவாமி
காங்கிrட் கட்டிடம்
விேவகானந்தா
பண்பாட்டு படிப்பகம்
இருப்பு கூட்டாலுமூடு

1.ைபங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ).
வார்டு 2, பிளாக் 10, கூட்டாலுமூடு.

146

அரசு லண்டன்
மிஷன்
ெதாடக்கப்பள்ளி
அம்சி இருப்பு அம்சி

கான்கிrட்கட்டிடம்
629188

1.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ). வார்டு 4, பிளாக்
11, ெநசவாளர் ெதரு. ,
2.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ). வார்டு 4, பிளாக்
18, அரசகுளம்.

ெமயின் கான்கிrட்
கட்டிடத்தின் கிழக்கு
நடு பாகம்
629173

1.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ). வார்டு 4,2,
பிளாக் 14,19, அரசகுளம்.

முக்கிய கான்கிrட்
கட்டிடத்தின் நடு
பாகம்
629173

1.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ). வார்டு 4,2,
பிளாக் 14,19, அரசகுளம்.

முக்கிய கான்கிrட்
கட்டிடம் ேமற்கு நடு
பாகம், 629173

1.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ) வார்டு 2,4, பிளாக்
19,14, அரசகுளம்.
1.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ) வார்டு 3, பிளாக்
9, அம்சிஉயர்நிைலபள்ளி

234

234

234

234

147

148

புனித இருதய
அன்ைன
ெதாடக்கப்பள்ளி
மணியாரங்குன்று
புனித இருதய
அன்ைன
ெதாடக்கப்பள்ளி
மணியாரங்குன்று
புனித இருதய
அன்ைன
ெதாடக்கப்பள்ளி
மணியாரங்குன்று

ேமற்கு ஓட்டு
கட்டிடத்தின்
ெதற்குபாகம்

1.ைபங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ).
வார்டு 1, பிளாக் 5,
629188 கணக்கப்பிள்ைளவிைள

234

149

234

150

அம்சி
உயர்நிைலப்பள்ளி
அம்சி

முக்கிய ஓட்டு
கட்டிடத்தின் வடக்கு
பாகம்
629173

151

அம்சி
உயர்நிைலப்பள்ளி
அம்சி

1.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
முக்கிய ஓட்டு
கட்டிடத்தின் ெதற்க்கு ைபங்குளம் (ஊ). வார்டு 5, பிளாக்
பாகம்
629173
13, ேவட்டமங்கலம்.

234
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234

152

கிராம நிர்வாக
அலுவலகம்
ேதங்காப்பட்டணம்

காங்கிrட் கட்டிடம்

1.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக்
12,20, அரசகுளம். ,
2.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக்
20, உசரத்துவிைள.

234

153

மதிய உணவு
ைமயம், அரசக்குளம்
(இ) பனங்காலமுக்கு

காங்கிrட் கட்டிடம்
ெதற்கு பாகம்
ெமயின்ேறாடு

1.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ) வார்டு 4, பிளாக்
26, பனங்காலமுக்கு.

முக்கிய கான்கிrட்
கட்டிடம் வடக்கு
பாகம் 629173

1.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ) வார்டு 5, பிளாக்
22, ேதாப்பு.

ெதற்குப்பாக
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்
கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம்
629173

1.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ) வார்டு 5, பிளாக்
24, முள்ளூர்துைற.

ேமற்குப்பாக
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்
கட்டிடம்

1.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ) வார்டு 5, பிளாக்
24, முள்ளூர்துைற.

ேமற்கு
ஆஸ்பஸ்டாஸ்
கட்டிடம் வடக்கு
பாகம்
629173

1.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ) வார்டு 4,5, பிளாக்
24,25, குளத்துப்பள்ளி ஆஸ்பத்திr
ஏrயா , 2.ேதங்காப்பட்டணம்
(வ.கி) ைபங்குளம் (ஊ) வார்டு 5,
பிளாக் 21,23,24, ஆஸ்பத்திr
ஜங்ஷன்

234

154

234

155

234

156

234

157

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேதங்காப்பட்டணம்
இருப்பு ேதாப்பு
அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேதங்காப்பட்டணம்
இருப்பு ேதாப்பு
அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேதங்காப்பட்டணம்
இருப்பு ேதாப்பு
அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேதங்காப்பட்டணம்
இருப்பு ேதாப்பு

158

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
ெதற்கு காங்கிrட்
ேதங்காய்ப்பட்டணம்
கட்டிடம்
இருப்பு ேதாப்பு.

234

159

புனித ஆனி ெமட்rக்
பள்ளி. இலவுவிைள

234

160

புனித ஆனி ெமட்rக்
பள்ளி. இலவுவிைள

234

161

புனித ஆனி ெமட்rக்
பள்ளி. இலவுவிைள

162

புனித ஆனி ெமட்rக்
பள்ளி. இலவுவிைள

163

ேமற்கு காங்கிrட்
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
கட்டிடம் வடக்கு
முள்ளங்கினாவிைள
பாகம் 629157

234

234

234

கிழக்கு கட்டிடம்,
வடக்குபகுதி,
ேமற்குப்பார்ைவ
629171
கிழக்கு கட்டிடம்,
மத்தியபகுதி,
ேமற்குப்பார்ைவ
629171
கிழக்கு கட்டிடம்,
மத்திய பகுதி,
ேமற்குப்பார்ைவ
629171
கிழக்கு கட்டிடம்,
ெதற்குப்பாகம்,
ேமற்குப்பார்ைவ
629171

1.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ) வார்டு 5, பிளாக்
16, வாழவிளாகம் ,
2.ேதங்காப்பட்டணம் (வ.கி)
ைபங்குளம் (ஊ) வார்டு 5, பிளாக்
17, ஆற்றுப்பள்ளி.
1.கிள்ளியூர் பி (வ.கி) மற்றும் (ேப.)
வார்டு 16,17, பிளாக் 3,
இலவுவிைள,
பண்டாரவிைள,நுள்ளிவிைள
1.கிள்ளியூர் பி (வ.கி) மற்றும் (ேப.)
வார்டு 16,17, பிளாக் 4,
இலவுவிைள,
பண்டாரவிைள,நுள்ளிவிைள
1.கிள்ளியூர் பி (வ.கி) மற்றும் (ேப.)
வார்டு 16, பிளாக் 3,4,
இலவுவிைள, காரான்விைள
ெசம்முதல்
1.கிள்ளியூர் பி (வ.கி) மற்றும் (ேப.)
வார்டு 15, பிளாக் 2, சைடயன்குழி
ெபாடுகல்விைள, மூைலதட்டு
1.முள்ளங்கினாவிைள (வ.கி),
முள்ளங்கினாவிைள (ஊ) வார்டு
1,3, பிளாக் 1,5, முள்ளங்கினாவிைள
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1.முள்ளங்கினாவிைள (வ.கி),
முள்ளங்கினாவிைள (ஊ) வார்டு
1,3, பிளாக் 1,5, முள்ளங்கினாவிைள

234

164

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி ெதற்கு கட்டிடம்
முள்ளங்கினாவிைள
வடபகுதி 629157

234

165

அங்கன்வாடி
முள்ளங்கினாவிைள

166

காங்கிrட்
புனித அந்ேதாணியார்
நடுகட்டிடத்தின்
உயர்நிைலப்பள்ளி
வடக்குப்பாகம்
முள்ளங்கினாவிைள
629157

1.முள்ளங்கினாவிைள (வ.கி),
முள்ளங்கினாவிைள (ஊ) வார்டு
1,2 பிளாக் 2,3, முள்ளங்கினாவிைள

167

நடு காங்கிrட்
புனித அந்ேதாணியார்
கட்டிடத்தின்
உயர்நிைலப்பள்ளி
ெதற்குப்பாகம்
முள்ளங்கினாவிைள
629157

1.முள்ளங்கினாவிைள (வ.கி),
முள்ளங்கினாவிைள (ஊ)
வார்டு2,3, பிளாக் 2,3,4,
முள்ளங்கினாவிைள

168

காங்கிrட் நடு
புனித அந்ேதாணியார்
கட்டிடத்தின்
உயர்நிைலப்பள்ளி
வடக்குப்பாகம்
முள்ளங்கினாவிைள
629157

1.முள்ளங்கினாவிைள (வ.கி),
முள்ளங்கினாவிைள (ஊ)
வார்டு2,3, பிளாக் 2,3,4,
முள்ளங்கினாவிைள

169

காங்கிrட்
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி கட்டிடத்தின் வடக்கு
பாகம் கிழக்கு பாகுதி
திப்பிரமைல
629157

1.பாலூர் (வ.கி), திப்பிறமைல (ஊ).
வார்டு 1,2,3, பிளாக் 2,4,
திப்பிறமைல.

170

காங்கிrட் கட்டிடம்
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி வட்க்கு பகுதி
ேமற்குப்பாகம்
திப்பிரமைல
629157

1.பாலூர் (வ.கி), திப்பிறமைல (ஊ).
வார்டு 1,3, பிளாக் 2,4, திப்பிறமைல

171

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
கருங்கல்

காங்கிrட் கட்டிடம்
1.பாலூர் (வ.கி), திப்பிறமைல (ஊ).
வடக்கு பாகம்
வார்டு 1,2, பிளாக் 1,3,
கிழக்கு பகுதி
629157 திப்பிறமைல.

172

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
கருங்கல்

1.பாலூர் (வ.கி), திப்பிறமைல (ஊ).
வார்டு 1,2, பிளாக் 1,3,
திப்பிறமைல. , 2.பாலூர் (வ.கி)
திப்பிறமைல (ஊ) வார்டு 4,
பிளாக் 6, பாலூர். 3.பாலூர் (வ.கி)
மற்றும் (ஊ) வார்டு 3,4, பிளாக் 7,
பாலூர்.

173

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
கருங்கல்

174

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
கருங்கல்.

234

234

234

234

234

234

234

234

234

காங்கிrட் கட்டிடம்
வடக்குப்பாகம்
629157

காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் ெதற்கு
நடுப்பகுதி
629157
காங்கிrட்
கட்டிடத்தின்
ெதற்குப்பகுதி
ேமற்கு பாகம் 629157
ஆஸ்பஸ்டாஸ்
கட்டிடத்தின்
ெதற்குப்பாகம்
கிழக்கு பகுதி 629157

1.முள்ளங்கினாவிைள (வ.கி),
முள்ளங்கினாவிைள (ஊ) வார்டு
1,3 பிளாக் 1,5, முள்ளங்கினாவிைள

1.பாலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 3,4, பிளாக் 4,5, பாலூர்.
1.பாலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 3,4, பிளாக் 4,5,7, பாலூர்
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175

புனித ேமr
ெதாடக்கப்பள்ளி
ெதாைலயாவட்டம்

ெதற்குப்பாக
காங்கிrட் கட்டிடம்
629157

1.முள்ளங்கினாவிைள (வ,கி)
மற்றும் கிள்ளியூர் (ேப) வார்டு 18,
பிளாக் 6, ெதாைலயாவட்டம்,
கூரன்விைள. ,
2.முள்ளங்கினாவிைள (வ
கி)கிள்ளியூர் (ேப) வார்டு 1, பிளாக்
7, திட்டவிைள
3.முள்ளங்கினாவிைள (வ கி)
கிள்ளியூர் (ேப) வார்டு 1, 2,18,
பிளாக் 6, 7, மீ னவர் குடியிருப்பு,
கூரன்விைள.

176

புனித ேமr
ெதாடக்கப்பள்ளி
ெதாைலயாவட்டம்

காங்கிrட் கட்டிடம்
வடக்குப்பாகம்
629157

234

177

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
மாங்கைர

வடக்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின்
கிழக்குப்பாகம்
629157

1.முள்ளங்கனாவிைள (வ,கி)
கிள்ளியூர் (ேப) வார்டு 1, 2,18,
பிளாக் 6, 7, மீ னவர் குடியிருப்பு,
கூரன்விைள.

234

178

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
மாங்கைர

வடக்கு கான்கிrட்
1.கிள்ளியூர் எ(வ,கி) மற்றும் (ேப)
கட்டிடத்தின்
வார்டு 2, 3 பிளாக் 14, காட்டுகுழி.
ேமற்குபாகம்
629157

புனித ேஜம்ஸ்
உயர்நிைலப்பள்ளி
வலியவிைள

1.கிள்ளியூர் எ (வ,கி) மற்றும் (ேப)
வார்டு 5, 7 பிளாக் 20, கல்லுவிைள.
, 2.கிள்ளியூர் எ (வ,கி) மற்றும் (ேப)
காங்கிrட் ேமற்கு
வார்டு 6, பிளாக் 22,
கட்டிடம் ேமற்குபகுதி
ெதங்கம்பழஞ்சி. , 3.கிள்ளியூர் எ
(வ,கி) மற்றும் (ேப) வார்டு 3, 4,
பிளாக் 15, மாங்கைர.

180

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
மாங்கைர

கிழக்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் வடக்கு
பாகம் முதல் அைற
629157

181

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
மாங்கைர

1.கிள்ளியூர் எ (வ,கி) மற்றும் (ேப)
கிழக்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின் ெதற்க்கு வார்டு 4, 5, பிளாக் 16,
வட்டேகாட்ைட, ெநல்லிவிைள.
பாகம் 629157

182

புனித ேஜாசப்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
விழுந்ைதயம்பலம்
இருப்பு ஆப்பிக்ேகாடு

முக்கிய ஓட்டு
கட்டிடத்தின்
வடக்குப்பாகம்
629173

1.கிள்ளியூர் எ(வ,கி) மற்றும் (ேப)
வார்டு 8, பிளாக் 18, ஆப்பிேகாடு

183

புனித ேஜாசப்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
விழுந்ைதயம்பலம்
இருப்பு ஆப்பிக்ேகாடு

ெதற்கு ஓட்டு
கட்டிடத்தின் ேமற்கு
பாகம்
629172

1.கிள்ளியூர் எ (வ,கி) மற்றும் (ேப)
வார்டு 7, பிளாக் 19, கிள்ளியூர்.

234

234

234

234

234

234

234

179

1.கிள்ளியூர் எ (வ,கி) மற்றும் (ேப)
வார்டு 2, 3 பிளாக் 14, காட்டுகுழி.

1.கிள்ளியூர எ (வ,கி) மற்றும் (ேப)
வார்டு 6, பிளாக் 21,
வட்டக்ேகாட்ைட,
வடக்குமாங்கைர, , 2.கிள்ளியூர் எ
(வ,கி) மற்றும் (ேப) வார்டு 3,
பிளாக் 14,15, ெசம்முதல்
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1.கிள்ளியூர் எ (வ,கி) மற்றும் (ேப)
கிழக்குகான்கிrட்
வார்டு 10, பிளாக் 8,
கட்டிடம் கூட்டஅைற முக்காணிவிைள. , 2.கிள்ளியூர் எ
629157
(வ,கி) மற்றும் (ேப) வார்டு 13,
பிளாக் 13, தைலயாப்பு
கவுன்சில்ஹால்
1.கிள்ளியூர் பி (வ,கி) மற்றும் (ேப)
கிழக்கு காங்கிrட்
வார்டு 9, பிளாக் 17, கிள்ளியூர்.
கட்டிடம் 629157
முக்கிய காங்கிrட்
1.கிள்ளியூர் பி (வ,கி) மற்றும் (ேப)
கட்டிடத்தின்
வார்டு 12,13, பிளாக் 9,10,
கிழக்குப்பாகம்
ேவங்ேகாடு
629171
முக்கிய கான்கிrட்
1.கிள்ளியூர் எ (வ,கி) மற்றும் (ேப)
கட்டிடத்தின்
வார்டு 10, 11 பிளாக் 11,
ெதற்குப்பாகம்
ேவங்ேகாடு.
629171
முக்கிய கான்கிrட்
1.கிள்ளியூர் எ (வ,கி) மற்றும் (ேப)
கட்டிடத்தின்
வார்டு 10, 11 பிளாக் 12,
ேமற்குப்பாகம்
ேவங்ேகாடு.
629171
முக்கிய கான்கிrட்
1.கிள்ளியூர் எ (வ,கி) மற்றும் (ேப)
கட்டிடத்தின்
வார்டு14, பிளாக் 1, ேவங்ேகாடு.
வடக்குப்பாகம்
629171

234

184

கிள்ளியூர் ஊராட்சி
ஒன்றிய அலுவலகம்

234

185

கிள்ளியூர் ஊராட்சி
ஒன்றிய அலுவலகம்

234

186

புனித பிரான்சீஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேவங்ேகாடு

234

187

புனித பிரான்சீஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேவங்ேகாடு

234

188

புனித பிரான்சீஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேவங்ேகாடு

234

189

புனித பிரான்சீஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேவங்ேகாடு

190

கிழக்கு காங்கிrட்
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
கட்டிடம்
குஞ்சாேகாடு
வடக்குபாகம் 629193

1.கீ ழ்குளம் பி (வ,கி) மற்றும் (ேப)
வார்டு 2, பிளாக் 1, 2, கீ ழ்குளம்.

234

191

கிழக்கு காங்கிrட்
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
கட்டிடம்
குஞ்சாேகாடு
ெதற்குபாகம்
629173

1.கீ ழ்குளம் பி (வ,கி) மற்றும் (ேப)
வார்டு 3, 4, பிளாக் 3,
விழுந்தயம்பலம்

234

192

புதிய காங்கிrட்
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
கட்டிடம் வடக்கு
குஞ்சாேகாடு
பகுதி 629173

1.கீ ழ்குளம் பி (வ,கி) மற்றும் (ேப)
வார்டு 3, 4, பிளாக் 3,
விழுந்தயம்பலம்

193

புனித ேஜாசப்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
விழுந்ைதயம்பலம்
இருப்பு ஆப்பிக்ேகாடு

புதிய காங்கிrட்
கட்டிடத்தின்
வடக்குப்பாகம்
629173

1.கீ ழ்குளம் பி (வ,கி) மற்றும் (ேப)
வார்டு 4, 5, பிளாக் 4,
விழுந்ைதயம்பலம்.

234

194

புனித ேஜாசப்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
விழுந்ைதயம்பலம்
இருப்பு ஆப்பிேகாடு

புதிய காங்கிrட்
கட்டிடத்தின்
ெதற்குப்பாகம்
629173

1.கீ ழ்குளம் பி (வ,கி) மற்றும் (ேப)
வார்டு 2, பிளாக் 5, கீ ழ்குளம்.

234

195

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி ேமற்கு காங்கிrட்
பூட்ேடற்றி
கட்டிடம்

234

196

அரசு மாதவவிலாசம்
ெதாடக்கப்பள்ளி
பூட்ேடற்றி

ஆஸ்பஸ்டாஸ் ஷீட்
கட்டிடம் ேமற்கு
பகுதி

1.கிள்ளியூர் எ (வ,கி) பாலூர்(ஊ)
வார்டு 14,15, பிளாக் 1 பூட்ேடற்றி.

234

197

அரசு மாதவவிலாசம்
ெதாடக்கப்பள்ளி
பூட்ேடற்றி

ஆஸ்பஸ்டாஸ் ஷீட்
கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம்

1.கிள்ளியூர் எ (வ,கி) பாலூர் (ஊ)
வார்டு 14,15, பிளாக் 2, பூட்ேடற்றி.

234

234

1.பாலூர் (வ,கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 2, பிளாக் 3, 8, பூட்ேடற்றி.
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234

198

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி காங்கிrட் கட்டிடம்
காக்கவிைள
வடக்கு பகுதி

234

199

காங்கிrட்
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
கட்டிடத்தின்
காக்கவிைள
ெதற்குப்பாகம்

234

200

புனித பர்னாண்டஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மங்கலகுன்று

ஓட்டுக்கட்டிடத்தின்
ெதற்குப்பாகம்
629178

1.மிடாலம் எ (வ.கி), கருங்கல்
(ேப.) வார்டு 2, பிளாக் 6,
ெபருமாங்குழி, ெதாழிச்சல்,
புல்லுவிைள

234

201

புனித பர்னாண்டஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மங்கலகுன்று

ஓட்டுக்கட்டிடத்தின்
வடக்குப்பாகம்
629178

1.மிடாலம் எ (வ.கி), கருங்கல்
(ேப.) வார்டு 2,13, பிளாக் 6, 1,
மங்கலகுன்று, ேதவிேகாடு

202

அரசு எல் எம்
ெதாடக்கப்பள்ளி
கருமாவிைள

203

அரசு எல் எம்
ெதாடக்கப்பள்ளி
கருமாவிைள

ெதற்கு ஓட்டு
கட்டிடத்தின்
கிழக்குப்பாகம்
629157
ெதற்கு முக்கிய
கட்டிடத்தின்
ேமற்குப்பாகம்
629157

204

புனித அந்ேதாணியார்
ெபண்கள்
உயர்நிைலப்பள்ளி
கருங்கல்

ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின்
ெதற்குப்பாகம்
629157

205

புனித அந்ேதாணியார்
ேமற்கு காங்கிrட்
ெபண்கள்
கட்டிடத்தின் வடக்கு
உயர்நிைலப்பள்ளி
பாகம்
629157
கருங்கல்

1.கருங்கல் (வ.கி), கருங்கல் (ேப.)
வார்டு 5, பிளாக் 5,
அணஞ்சிேகாடு,சுண்டவிைள

206

புனித அந்ேதாணியார்
வடக்கு ஓட்டு
ெபண்கள்
கட்டிடம் ேமற்கு
உயர்நிைலப்பள்ளி,
பாகம்
629157
கருங்கல்

234

207

வடக்கு காங்கிrட்
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
கட்டிடத்தின்
வடக்கின்கைர (இ)
ேமற்குப்பாகம்
மத்திேகாடு.
629156

1.கருங்கல் (வ.கி), கருங்கல் (ேப.)
வார்டு 3,4 பிளாக் 4,
அனஞ்சிேகாடு. , 2.கருங்கல் (வ.கி),
கருங்கல் (ேப.) வார்டு 7, பிளாக் 17,
கருங்கல்.

234

208

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி வடக்கு
ஓட்டுகட்டிடம் நடு
வடக்கின்கைர (இ)
பாகம்
மத்திேகாடு.

1.மத்திேகாடு (வ.கி), மத்திேகாடு
(ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 4,
ெவள்ளியாவிைள.

234

209

அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி ஓட்டு கட்டிடம்
கிழக்குப்பாகம்
வடக்கின்கைர (இ)
629156.
மத்திேகாடு.

1.மத்திேகாடு (வ.கி), மத்திேகாடு
(ஊ) வார்டு 3,4 பிளாக் 3,4
மத்திேகாடு,ெவள்ளியாவிைள

234

210

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மத்திேகாடு

1.மத்திேகாடு (வ.கி), மத்திேகாடு
(ஊ) வார்டு2, பிளாக் 6, மத்திேகாடு.

234

234

234

234

234
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1.கருங்கல் (வ.கி), கருங்கல் (ேப.)
வார்டு 10, பிளாக் 12, காக்கவிைள,
இருகலம்பாடு

1.கருங்கல் (வ.கி), கருங்கல் (ேப.)
வார்டு8, பிளாக் 16, நடுத்ேதr,
629159 காக்கவிைள, ெவள்ளியாவிைள

ஓட்டு கட்டிடத்தின்
கிழக்குபக்கம் 629804

1.கருங்கல்(வ.கி), கருங்கல் (ேப.)
வார்டு 1,2, பிளாக் 2,
திருஞானபுரம், புல்லத்துவிைள
1.கருங்கல் (வ.கி), கருங்கல் (ேப.)
வார்டு 9, பிளாக் 15, கருமாவிைள.
1.கருங்கல் (வ.கி), கருங்கல் (ேப.)
வார்டு 3,6, பிளாக் 3, 5,
திருஞானபுரம். , 2.கருங்கல் (வ.கி),
கருங்கல் (ேப.) வார்டு 7,8, பிளாக்
18, கருங்கல் டவுண்

1.மத்திேகாடு (வ.கி), மத்திேகாடு
(ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 1,
ெவள்ளியாவிைள.
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211

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மத்திேகாடு

1.மத்திேகாடு (வ.கி), மத்திேகாடு
ெதற்கு கட்டிடத்தின்
(ஊ) வார்டு 2,4 பிளாக் 5,
கிழக்குபாகம்
629804
மத்திேகாடு.

234

212

அரசு
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மத்திேகாடு

ெதற்கு கட்டிடத்தின்
நடு பாகம்
629804

234

213

234

214

234

215

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
கடமான்குழி

வடக்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் கிழக்கு
பகுதி
629159

1.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 4,
பிளாக் 4, மிடாலக்காடு.
1.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 10,
பிளாக் 10, பாலப்பள்ளம். ,
2.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 10,
பிளாக் 11, நீர்வக்குழி

234

234

234

234

234

புதிய கட்டிடம்,
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
ேமற்கு பாகம்,
வழுதலம்பள்ளம்
வடக்கு பார்ைவ
ேமற்கு கட்டிடம்,
அரசு ெதாடக்கப்பள்ளி
கிழக்குபாகம், வடக்கு
வழுதலம்பள்ளம்
பார்ைவ

216

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
கடமான்குழி

வடக்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின்
நடுபாகம்
629159

217

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
கடமான்குழி

வடக்கு
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்
கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம் 629159

218

219

ேபருராட்சி
அலுவலகம்
பாலப்பள்ளம் இருப்பு
கூட்டஅைற
ேபருராட்சி
அலுவலகம்
பாலப்பள்ளம் இருப்பு
கூட்டஅைற

1.மத்திேகாடு (வ.கி), மத்திேகாடு
(ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 2, மத்திேகாடு.
1.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 9,
பிளாக் 9, மைலயான்விைள. ,
1.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 18,
பிளாக் 19, வழுதலம்பள்ளம்.

1.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 3,
பிளாக் 3, குற்றிதாணி.

காங்கிrட் கட்டிடம்
ேமற்குபாகம்

1.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 6,
பிளாக் 6, பாலப்பள்ளம்.

ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடம் கிழக்கு
பகுதி

1.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 5,
பிளாக் 5, வடக்கு பிடாைக

வடக்கு ஓட்டு
கட்டிடத்தின் ேமற்கு
பாகம்
629159

1.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 7,
பிளாக் 7, பாலப்பள்ளம். ,
2.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 16,
பிளாக் 17, ெகால்லன்ெவட்டி
மத்திேகாடு

234

220

எல் எம்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மத்திேகாடு

234

221

எல் எம்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மத்திேகாடு

வடக்கு ஓட்டு
கட்டிடத்தின் கிழக்கு
பாகம்
629159

1.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு8, பிளாக்
8, படவூர், சகாயபுரம்.

234

222

கிழக்குபக்க
ஓட்டுக்கட்டிடம்
629159

1.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 16,
பிளாக் 18, ெதாழிக்கைட.

234

223

எல் எம்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
மத்திேகாடு
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
ேதவிேகாடு இருப்பு
ஆலஞ்சி

வடக்கு காங்கிrட்
கட்டிடம் வடக்கு
பகுதி

1.கீ ழ்மிடாலம் எ (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 1,
பிளாக் 1, ேதவிேகாடு.
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225

226

227
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அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
ேதவிேகாடு இருப்பு
ஆலஞ்சி
புனித பிரான்சீஸ்
ேசவியர்
ெதாடக்கப்பள்ளி
ஆலஞ்சி
புனித பிரான்சீஸ்
ேசவியர்
ெதாடக்கப்பள்ளி
ஆலஞ்சி
புனித பிரான்சீஸ்
ேசவியர்
ெதாடக்கப்பள்ளி
ஆலஞ்சி
புனித பிரான்சீஸ்
ேசவியர்
ெதாடக்கப்பள்ளி
ஆலஞ்சி
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வடக்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின்
கிழக்குப்பாகம்
629178

காங்கிrட்
கட்டிடத்தின்
நடுபாகம்
629159

1.கீ ழ்மிடாலம் எ (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 13,14,
பிளாக் 14,15, ேமலகுறும்பைன

கிழக்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின்
நடுபாகம்
629159

1.கீ ழ்மிடாலம் எ (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 13,14,
பிளாக் 14,15, ஆலஞ்சி.

கிழக்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின்
ெதற்க்குபாகம்
629159

1.கீ ழ்மிடாலம் எ (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 15,
பிளாக் 16, ஆலஞ்சி.

228

234

229

கன்கார்டியா
ேமல்நிைலப்பள்ளி
பூட்ேடற்றி

வடக்கு ஓட்டு
கட்டிடத்தின்
ேமற்குபாகம்

230

கன்கார்டியா
ேமல்நிைலப்பள்ளி
பூட்ேடற்றி

ெதற்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் ேமற்கு
பகுதி

கன்கார்டியா
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
பூட்ேடற்றி
கன்கார்டியா
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
பூட்ேடற்றி

ெதற்கு காங்கிrட்
கட்டிடம் நடுப்பாகம்.
629157
ெதற்கு காங்கிrட்
கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம் 629157

234

231

234

232

1.மிடாலம் எ (வ.கி), கருங்கல்
(ேப.). வார்டு 16,17,18, பிளாக்
11,13,14, ெதருவுக்கைட,
ேசாணச்சிவிைள
1.மிடாலம் எ (வ.கி), கருங்கல்
(ேப.) வார்டு 15, பிளாக் 7,
பாலவிைள.
1.மிடாலம எ (வ.கி), கருங்கல்
(ேப.). வார்டு 14, பிளாக் 8,
மாங்கன்றுவிைள.

ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடம்
629193

234

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
கீ ழ்குளம் இருப்பு
ஒளிபாைற

ெதற்கு ஓட்டு
கட்டிடம்

1.கீ ழ்குளம் எ (வ.கி) மற்றும் (ேப.)
வார்டு 6, பிளாக் 13,
ெவள்ளியாவிைள. , 2.கீ ழ்குளம் எ
(வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 6,
பிளாக் 15, ெசங்கட்டிவிைள.

235

லுத்தரன்
ெதாடக்கப்பள்ளி
பரைவ

காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் வடக்கு
பாகம்
629193

1.இைனயம் புத்தன் துைற (வ.கி)
கீ ழ்குளம் (ேப.) வார்டு 2, பிளாக் 18,
பரைவ.

236

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
கீ ழ்குளம் இருப்பு
ஒளிபாைற

கிழக்கு
ஆஸ்பஸ்டாஸ்
கட்டிடத்தின்
வடக்குப்பாகம்
629193

1.இைனயம் புத்தன் துைற (வ.கி)
கீ ழ்குளம் மற்றும் (ேப.) வார்டு 8,
பிளாக் 21, ெதாழிக்ேகாடு.

233

234

234

234

1.மிடாலம் எ (வ.கி), கருங்கல்
(ேப.) வார்டு 18,17,16 பிளாக் 11, 13,14
629157 ெதருவுக்கைட, ேசாணச்சிவிைள

1.கீ ழ்குளம் எ (வ.கி) மற்றும் (ேப.)
வார்டு 6, பிளாக் 13, வலியவிைள. ,
2.கீ ழ்குளம் எ (வ.கி) மற்றும் (ேப.)
வார்டு 7, பிளாக் 14, ஒளிப்பாைற.

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
கீ ழ்குளம் இருப்பு
ஒளிபாைற

234

1.கீ ழ்மிடாலம் எ (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 2,11,
பிளாக் 2,12, ஆலஞ்சி.

1.கீ ழ்மிடாலம் எ (வ.கி),
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 13,
கிழக்கு காங்கிrட்
பிளாக் 14, ேமலகுறும்பைன. ,
கட்டிடத்தின்
2.கீ ழ்மிடாலம் எ (வ.கி),
வடக்குபாகம்
629159
பாலப்பள்ளம் (ேப.) வார்டு 14,
பிளாக் 15, ஆலஞ்சி.

234

234
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கிழக்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின்
ெதற்குப்பாகம்
629193

1.இைனயம் புத்தன் துைற (வ.கி)
கீ ழ்குளம் (ேப.) வார்டு 9,10, பிளாக்
16, இனயம்துைற , 2.இைனயம்
புத்தன் துைற (வ.கி) கீ ழ்குளம்
(ேப.) வார்டு 17, பிளாக் 17, இனயம்
பண்டகசாைலபுரம்

ேமற்கு ஓட்டு
கட்டிடம்

1.இைனயம் புத்தன் துைற (வ.கி)
கீ ழ்குளம் (ேப) வார்டு 10,11, பிளாக்
19, இனயம் பண்டகசாைலபுரம் ,
2.இைனயம் புத்தன் துைற (வ.கி)
கீ ழ்குளம் (ேப.) வார்டு 9, பிளாக் 20,
பாரக்கன்விைள.

239

1.இைனயம் புத்தன் துைற (வ.கி)
ேபருராட்சி
காங்கிrட் வடக்கு
கீ ழ்குளம் (ேப.) வார்டு 16, பிளாக் 6,
அலுவலகம் கீ ழ்குளம் கட்டிடம் வலது பாகம்
பாைறயடிவிளாகம்

240

1.இைனயம் புத்தன் துைற
(வ.கி)கீ ழ்குளம் (ேப.) வார்டு 12,
பிளாக் 10,11,12, ெபாதியன்விைள ,
2.இைனயம் புத்தன் துைற (வ.கி)
ேபருராட்சி
வடக்கு காங்கிrட்
அலுவலகம் கீ ழ்குளம் கட்டிடம் இடது பாகம் கீ ழ்குளம் (ேப.) வார்டு 15, பிளாக்
10,12, கனிவிளாகம். , 3.இைனயம்
புத்தன் துைற (வ.கி) கீ ழ்குளம்
(ேப.) வார்டு 14, பிளாக் 12, கீ ழ்குளம்

241

234

243

234
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242

234

லுத்தரன்
ெதாடக்கப்பள்ளி
பரைவ
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அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
பரைவ

234

234
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அரசு உயர்
நிைலப்பள்ளி
ஆனான்விைள
கீ ழ்குளம்
அரசு உயர்
நிைலப்பள்ளி
ஆனான்விைள
கீ ழ்குளம்
அரசு உயர்
நிைலப்பள்ளி
ஆனான்விைள
கீ ழ்குளம்

1.கீ ழ்குளம் எ (வ.கி) மற்றும் (ேப.)
ேமற்கு கான்கிrட்
வார்டு 15,16, பிளாக் 7,8,9,
கட்டிடத்தின்
வடக்குபாகம்
629193 உசரத்துவிைள
ேமற்கு கான்கிrட்
கட்டிடத்தின் வடக்கு
பாகம்
629193

1.கீ ழ்குளம் எ (வ.கி) மற்றும் (ேப.)
வார்டு 15,16, பிளாக் 7,8,9,
உசரத்துவிைள

ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் ெதற்கு
பாகம்
629193

1.கீ ழ்குளம் எ (வ.கி) மற்றும் (ேப.)
வார்டு 17,18, பிளாக் 1,
உசரத்துவிைள

244

ெதற்கு முக்கிய
புனித அந்ேதாணியார்
காங்கிrட்
ெதாடக்கப்பள்ளி
கட்டிடத்தின்
இனயம் புத்தன்துைற
ேமற்குபாகம்
629193

1.இைனயம் புத்தன் துைற (வ.கி)
இைனயம் புத்தன்துைற (ஊ).
வார்டு 2,3, பிளாக் 4,5,6,
புத்தன்துைற

245

முக்கிய ெதற்கு
புனித அந்ேதாணியார்
காங்கிrட்
ெதாடக்கப்பள்ளி
கட்டிடத்தின்
இனயம் புத்தன்துைற
நடுபாகம்
629193

1.இைனயம் புத்தன் துைற (வ.கி)
இைனயம் புத்தன்துைற (ஊ).
வார்டு 2,3, பிளாக் 4,5,6,
புத்தன்துைற

246

முக்கிய ெதற்கு
புனித அந்ேதாணியார்
காங்கிrட்
ெதாடக்கப்பள்ளி
கட்டிடத்தின் நடு
இனயம் புத்தன்துைற
பாகம்
629193

1.இைனயம் புத்தன் துைற (வ.கி)
இைனயம் புத்தன்துைற (ஊ).
வார்டு 3, பிளாக் 7, இைனயம்
புத்தன்துைற
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1.இைனயம் புத்தன் துைற (வ.கி)
இைனயம் புத்தன்துைற (ஊ).
வார்டு 3, பிளாக் 7, இைனயம்
புத்தன்துைற

247

புனித அந்ேதாணியார் முக்கிய காங்கிrட்
ெதாடக்கப்பள்ளி
கட்டிடத்தின் கிழக்கு
இனயம் புத்தன்துைற பாகம்
629193

248

புனித ேஜாசப்
உயர்நிைலப்பள்ளி
ராமன்துைற

1.இைனயம் புத்தன் துைற (வ.கி),
வடக்கு காங்கிrட்
இைனயம் புத்தன்துைற (ஊ).
கட்டிடம்
கிழக்குபாகம்
629193 வார்டு 1,2, பிளாக் 2, ராமன்துைற.

249

புனித ேஜாசப்
உயர்நிைலப்பள்ளி
ராமன்துைற

வடக்கு காங்கிrட்
கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம்
629193

250

புனித ேஜாசப்
ெதாடக்கப்பள்ளி
ராமன்துைற

1.இைனயம் புத்தன் துைற (வ.கி),
இைனயம் புத்தன்துைற (ஊ).
வார்டு 1, பிளாக் 1,
ேமற்கு காங்கிrட்
இைனயம்புத்தன் துைற ,
கட்டிடத்தின்
2.இைனயம் புத்தன் துைற (வ.கி),
வடக்குபாகம்
629193
இைனயம் புத்தன்துைற (ஊ).
வார்டு 2, பிளாக் 2,
இைனயம்புத்தன்துைற

251

புனித ேஜாசப்
ெதாடக்கப்பள்ளி
இராமந்துைற

ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடம் ெதற்கு
பாகம்

1.இைனயம் புத்தன் துைற (வ.கி),
இைனயம் புத்தன்துைற (ஊ).
வார்டு 2, பிளாக் 3, இனயம்
புத்தன்துைற.

252

புனித ேலனம்மாள்
உயர்நிைலப்பள்ளி
இனயம்

வடக்கு காங்கிrட்
கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம்
629193

1.இைனயம் புத்தன் துைற (வ.கி),
இைனயம் புத்தன்துைற (ஊ).
வார்டு 4,5, பிளாக் 8,11, இனயம்
புத்தன்துைற

253

புனித ேலனம்மாள்
உயர்நிைலப்பள்ளி
இனயம்

கிழக்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின்
நடுபாகம்
629193

1.இைனயம் புத்தன் துைற (வ.கி),
இைனயம் புத்தன்துைற (ஊ).
வார்டு 4,5, பிளாக் 8,11, இனயம்
புத்தன்துைற 2.இைனயம் புத்தன்
துைற (வ.கி), இைனயம்
புத்தன்துைற (ஊ). வார்டு 4,5,
பிளாக் 9, இனயம் புத்தன்துைற

254

புனித ேலனம்மாள்
உயர்நிைலப்பள்ளி
இனயம்

கிழக்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் வடக்கு
பகுதி

1.இைனயம் புத்தன் துைற (வ.கி),
இைனயம் புத்தன்துைற (ஊ).
வார்டு 4,5, பிளாக் 8,10 இனயம்
புத்தன்துைற

255

புனித ேலனம்மாள்
உயர்நிைலப்பள்ளி
இனயம்

ெதற்குகாங்கிrட்
கட்டிடம் வடக்கு
பாகம் 629193

1.இைனயம் புத்தன் துைற (வ.கி),
இைனயம் புத்தன்துைற (ஊ).
வார்டு 4,5, பிளாக் 12, இனயம்
புத்தன்துைற

256

புனித ேலனம்மாள்
உயர்நிைலப்பள்ளி
இனயம்

ெதற்கு காங்கிrட்
கட்டிடம் கிழக்கு
பாகம்

1.இைனயம் புத்தன் துைற (வ.கி),
இைனயம் புத்தன்துைற (ஊ).
வார்டு 4,5, பிளாக் 9, இனயம்
புத்தன்துைற

1.இைனயம் புத்தன் துைற (வ.கி),
இைனயம் புத்தன்துைற (ஊ).
வார்டு 1,2, பிளாக் 2, ராமன்துைற.
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அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
தட்டான்விைள
அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
தட்டான்விைள

1.மிடாலம் பி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
காங்கிrட் கட்டிடம்
வார்டு 1, பிளாக் 7, எள்ளுவிைள
கிழக்கு பாகம் 629178
கீ ழ்.
வடக்கு ஓட்டு
1.மிடாலம் பி (வ.கி) கருங்கல்
கட்டிடம் கிழக்கு
(ேப.) வார்டு 14,17, பிளாக் 9,10,
பாகம்
கருங்கல் ெதருவுக்கைட
629178

260

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
தட்டான்விைள

வடக்கு ஓட்டு
கட்டிடம் ேமற்கு
பாகம்

1.மிடாலம் பி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 15, பிளாக் 7, மிடாலம்,
ம்எள்ளுவிைள , 2.மிடாலம் பி
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 13,
பிளாக் 1, எள்ளுவிைள கீ ழ்

261

புனித ேமr
ெதாடக்கப்பள்ளி
கானாவூர்

ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் ெதற்கு
பாகம்
629178

1.மிடாலம் பி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 2, பிளாக் 6, மங்கலக்குன்று.

262

புனித ேமr
ெதாடக்கப்பள்ளி
கானாவூர்

ேமற்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் வடக்கு
பாகம்
629178

1.மிடாலம் பி (வ.கி) மற்றும் (ஊ).
வார்டு 3, பிளாக் 5, மங்கலக்குன்று.

263

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
உதயமார்த்தாண்டம்

காங்கிrட் நடு
கட்டிடம் வடக்கு
பகுதி

1.மிடாலம் பி (வ.கி) மற்றும் (ஊ).
வார்டு 4, பிளாக் 11, ேமல்மிடாலம்.

264

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
உதயமார்த்தாண்டம்

காங்கிrட்
1.மிடாலம் பி (வ.கி) மற்றும் (ஊ).
நடுகட்டிடத்தின்
வார்டு 4, பிளாக் 11, ேமல்மிடாலம்.
ெதற்கு பகுதி
629157

265

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
உதயமார்த்தாண்டம்

266

அரசு
உயர்நிைலப்பள்ளி
உதயமார்த்தாண்டம்

234

258

234

259

234

234

234

234

234

higk<kqe<!gQp<!uVl<!hvh<H

1.மிடாலம் பி(வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 3, பிளாக் 2, எள்ளுவிைள
காங்கிrட் கட்டிடம்
கிழக்கு பாகம் 629178 2.மிடாலம் பி (வ.கி) மற்றும் (ஊ).
வார்டு 2, பிளாக் 9, தட்டான்விைள.

257

234

uig<Gs<siuc!gm<cml<!!
njluqmh<hGkq

அரசு
நடுநிைலப்பள்ளி
தட்டான்விைள

234

234

uig<Gs<siuc!njluqml<

234

267

234

268

புனித இஞ்ஞாசியர்
கைலயரங்கம்
குறும்பைன
புனித இஞ்ஞாசியர்
கைலயரங்கம்
குறும்பைன

கிழக்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின்
வடக்குப்பாகம்
629178
கிழக்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின்
ெதற்க்குபாகம்
629178
ெதற்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் கிழக்கு
பாகம்
ெதற்கு காங்கிrட்
கட்டிடத்தின் கிழக்கு
பாகம்

1.மிடாலம் பி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 2,3,4, பிளாக் 9,10,12,
முருக்கம்பாடி, ேதவிேகாடு
1.மிடாலம் பி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)
வார்டு 2,3,4, பிளாக் 3,9,10,12,
ெசக்காலெதரு, ேதவிேகாடு
1.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி)
பாலப்பள்ளம் (ேப) வார்டு 12,
பிளாக் 13, ேமலகுறும்பைன.
1.கீ ழ்மிடாலம் பி (வ.கி)
பாலப்பள்ளம் (ேப) வார்டு 12,
பிளாக் 13, ேமலகுறும்பைன.

thf;fhsu; gjpT mjpfhup kw;Wk; rhu;Ml;rpau;
gj;kehgGuk;

