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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

1 1 ஊராட�் ஒன்�ய ந�நிைலப்பள்ளி   

,��யகட�்டம்வடக்�ப்  ப�� 

�ல்�பத்�ரி 626001

1.�ல்�பத்�ரி (வ.�) , �ல்�பத்�ரி (ஊ) வார�் எண் 1�ல்�பத்�ரி , 

2.�ல்�பத்�ரி (வ.�) , �ல்�பத்�ரி (ஊ) வார�் எண் 2 �ல்�பத்�ரி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 ஊராட�் ஒன்�ய ந�நிைலப்பள்ளி   

,��யகட�்டம் ெதற்�ப�� 

�ல்�பத்�ரி 626001

1.�ல்�பத்�ரி (வ.�) , �ல்�பத்�ரி (ஊ) வார�் எண் 3, �ன்னவள்ளிக்�ளம் , 

2.�ல்�பத்�ரி (வ.�) , �ல்�பத்�ரி (ஊ) வார�் எண் 4, �ன்னவள்ளிக்�ளம் , 

3.�ல்�பத்�ரி (வ.�) , �ல்�பத்�ரி (ஊ) வார�் எண் 4, �ன்னவள்ளிக்�ளம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 ஊராட�் ஒன்�ய ஆரம்பப்பள்ளி   

,��யகட�்டம் �ழக்�ப்பாரத்்த 

ெதற்� ப�� , ெபரியவள்ளிக்�ளம்

1.�ல்�பத்�ரி (வ.�) ,ெபரிய வள்ளிக்�ளம் (ஊ) வார�் 1ெபரியவள்ளி�ளம் , 

2.�ல்�பத்�ரி (வ.�) , ெபரிய வள்ளிக்�ளம் (ஊ) வார�்  2ெபரிய வள்ளிக்�ளம் , 

3.�ல்�பத்�ரி (வ.�) , ெபரியவள்ளிக்�ளம் (ஊ) இராமசா��ரம் எ ��ப்பட�் , 

4.�ல்�பத்�ரி (வ.�) ,ெபரியவள்ளிக்�ளம் (ஊ) வார�் 4, 116 காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4 ஊராட�் ஒன்�ய ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெதன்ேமற்�கட�்டம்  ேமற்�ப் ப��, 

�லக்கைர-626001

1.�லக்கைர (வ.�), �லக்கைர (ஊ) வார�் 1, ெதற்� ெத� �லக்கைர Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 ஊராட�் ஒன்�ய ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெதன்ேமற்�கட�்டம்  �ழக்� ப��, 

�லக்கைர-626001

1.�லக்கைர (வ.�), �லக்கைர (ஊ) வார�் 2, ந�தெ்த� �லக்கைர Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 ஊராட�் ஒன்�ய ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெதன்�ழக்� கட�்டம் ேமற்�ப��, 

�லக்கைர -626003

1.�லக்கைர (வ.�), �லக்கைர(ஊ) வார�் எண் 3�லக்கைர , வடக்� ெத� , 

2.�லக்கைர (வ.�), �லக்கைர (ஊ) வார�் எண் 3�லக்கைர, ப�த்ராநகர,் 

மகாத்மாகாந்� நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 ஊராட�் ஒன்�ய ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெதன்�ழக்� கட�்டம் �ழக்� ப��, 

�லக்கைர -626003

1.�லக்கைர (வ.�), �லக்கைர  (ஊ) வார�் எண்4, �லக்கைர ேம� Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 ராதா��ஷ்ணா  ெதாடக்கப்பள்ளி   

,மாத்�நாயக்கன்பட�்-626003

1.�லக்கைர (வ.�), �லக்கைர (ஊ) வார�்எண் 5மாத்�நாயக்கன்பட�் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

9 9 � �ரப்பா �த்�யாசாலா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ெதன்ேமற்� 

கட�்டம் ெதற்���ந்� 1 வ� அைற 

�ழக்� பாரத்்த� �ல்�ரச்ந்ைத-

626053

1.�ல்�ரச்ந்ைத ( வ.�), �ல்�ரச்ந்ைத (ஊ) வார�் 1.வடக்�ெத�, �ல்�ரச்ந்ைத , 

2.�ல்�ரச்ந்ைத ( வ.�), �ல்�ரச்ந்ைத (ஊ) வார�் 2.ெதற்�ெத�, �ல்�ரச்ந்ைத

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 � �ரப்பா �த்�யாசாலா 

 ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ெதன்ேமற்� 

கட�்டம் ெதற்���ந்� 3வ� அைற 

  �ழக்� பாரத்்த� �ல்�ரச்ந்ைத-

626053

1.�ல்�ரச்ந்ைத (வ.�), �ல்�ரச்ந்ைத (ஊ) வார�் 3.�ழக்�ெத�, �ல்�ரச்ந்ைத , 

2.�ல்�ரச்ந்ைத (வ.�), �ல்�ரச்ந்ைத (ஊ) வார�் 4. ��யகாலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 � �ரப்பா �த்�யாசாலா 

 ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,வடேமற்� 

கட�்டம் ெதற்���ந்� 2வ� அைற 

�ழக்� பாரத்்த�  �ல்�ரச்ந்ைத -

626053

1.�ல்�ரச்ந்ைத (வ.�), �ல்�ரச்ந்ைத (ஊ) வார�் 3, �ல்�ரச்ந்ைத , 

2.�ல்�ரச்ந்ைத (வ.�), �ல்�ரச்ந்ைத (ஊ) வார�் 6,�ல்�ரச்ந்ைத

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 � �ரப்பா �த்�யாசாலா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,வடேமற்� 

கட�்டம் ெதற்���ந்� 4வ� அைற 

�ழக்� பாரத்்த� �ல்�ரச்ந்ைத -

626053

1.�ல்�ரச்ந்ைத (வ.�), �ல்�ரச்ந்ைத (ஊ) வார�் 4,�ல்�ரச்ந்ைத , 

2.�ல்�ரச்ந்ைத (வ.�), �ல்�ரச்ந்ைத (ஊ) வார�் 5, �ல்�ரச்ந்ைத

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 � இ எல் �. ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்�பாரத்்த �ழக்�ப�� 

பாலவநத்தம்-626004

1.பாலவனத்தம் ( வ.�) , பாலவனத்தம் (ஊ) வார�் 2பாலவனத்தம் , 2.பாலவனத்தம் ( 

வ.�) , பாலவனத்தம் (ஊ) வார�் 3பாலவனத்தம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14 � இ எல் �. ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்�பாரத்்த ேமற்�ப�� 

பாலவநத்தம்-626004

1.பாலவனத்தம் ( வ.�) , பாலவனத்தம் (ஊ) வார�் 1பாலவனத்தம் , 2.பாலவனத்தம் ( 

வ.�) , பாலவனத்தம் (ஊ) வார�் 4பாலவனத்தம் , 3.பாலவனத்தம் ( வ.�) , 

பாலவனத்தம் (ஊ) வார�் 5பாலவனத்தம் , 4.பாலவனத்தம் ( வ.�) , பாலவனத்தம் 

(ஊ) வார�் 7பாலவனத்தம் , 5.பாலவனத்தம் ( வ.�) , பாலவனத்தம் (ஊ) வார�் 

8பாலவனத்தம் , 6.பாலவனத்தம் ( வ.�) , பாலவனத்தம் (ஊ) வார�் 10பாலவனத்தம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

15 15 �.இ.எல்.�. ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�ழக்�ப்ப��, பாலவநத்தம்-626004

1.பாலவனத்தம் ( வ.�) , பாலவனத்தம் (ஊ) வார�் 1, பாலவநத்தம் , 2.பாலவனத்தம் ( 

வ.�) , பாலவனத்தம் (ஊ) வார�் 2, பாலவனத்தம் , 3.பாலவனத்தம் ( வ.�) , 

பாலவனநத்தம் (ஊ) வார�் 3, பாலவநத்தம் , 4.பாலவனத்தம் ( வ.�) , பாலவநத்தம் 

(ஊ) வார�் 4,பாலவநத்தம் , 5.பாலவனத்தம் ( வ.�) , பாலவநத்தம் (ஊ) வார�் 

5,பாலவநத்தம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி.   

,�ழக்�ப்ப��, பாலவநத்தம்-626004

1.பாலவனத்தம் ( வ.�) , பாலவனத்தம் (ஊ) வார�் 5, வடக்�பட�் பாலவனத்தம் , 

2.பாலவனத்தம் ( வ.�) , பாலவநத்தம் (ஊ) வார�் 6, ெதற்�பட�் பாலவநத்தம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி.   

,ேமற்�ப்ப��, பாலவநத்தம்-626004

1.பாலவனத்தம் ( வ.�) , பாலவனத்தம் (ஊ) வார�் 3, பாலவனத்தம் , 2.பாலவனத்தம் ( 

வ.�) , பாலவனத்தம் (ஊ) வார�் 4, பாலவனத்தம் , 3.பாலவனத்தம் ( வ.�) , 

பாலவனத்தம் (ஊ) வார�் 7, ெதற்�பட�், பாலவனத்தம் , 4.பாலவனத்தம் ( வ.�) , 

பாலவனத்தம் (ஊ) வார�் 10, பாலவனத்தம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,�� 

கட�்டம், பாலவநத்தம் -626004

1.பாலவனத்தம் ( வ.�) , பாலவனத்தம் (ஊ) வார�் 6, பாலவனத்தம் , 2.பாலவனத்தம் ( 

வ.�) , பாலவனத்தம் (ஊ) வார�் 7, பாலவனத்தம் , 3.பாலவனத்தம் ( வ.�) , 

பாலவநத்தம் (ஊ) வார�் 8, பாலவநத்தம் , 4.பாலவனத்தம் ( வ.�) , பாலவநத்தம் (ஊ) 

வார�் 9, பாலவநத்தம் , 5.பாலவனத்தம் ( வ.�) , பாலவநத்தம் (ஊ) வார�் 10, 

பாலவநத்தம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 இந்�ெரட�் உயரந்ிைலப்பள்ளி   

,ேமற்க்�ப��, ேகாபால�ரம்-626112

1.ேகாபால�ரம் (வ.�) ,  ேகாபால�ரம் (ஊ) வார�் 1, ேகாபால�ரம் , 2.ேகாபால�ரம் 

(வ.�) , ேகாபால�ரம் (ஊ) வார�் 2, ேகாபால�ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 இந்�ெரட�் உயரந்ிைலப்பள்ளி   

,வடக்�ப்ப��, ேகாபால�ரம்-626112

1.ேகா�லாங்�ளம் (வ.�) , ேகாபால�ரம் (ஊ) வார�் 2, இராம�ஜ�ரம் , 

2.ேகா�லாங்�ளம் (வ.�) , ேகாபால�ரம் (ஊ) வார�் 1, இராம�ஜ�ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 3 of 50



34   ���நகர ்ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
207   அ�ப்�க்ேகாடை்ட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

21 21 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்�ப்ப��, ேகா�லாங்�ளம்-

626107

1.ேகா�லாங்�ளம் (வ.�) , ேகா�லாங்�ளம் (ஊ) ெப�மாள்ேகா�ல் ெத� , 

2.ேகா�லாங்�ளம் (வ.�) , ேகா�லாங்�ளம் (ஊ) கடட்ங்�� ேரா� , 

3.ேகா�லாங்�ளம் (வ.�) , ேகா�லாங்�ளம் (ஊ) 1வ� ெம�ன்ேரா� , 

4.ேகா�லாங்�ளம் (வ.�) , ேகா�லாங்�ளம் (ஊ) 2 வ� ெம�ன்ேரா� , 

5.ேகா�லாங்�ளம் (வ.�) , ேகா�லாங்�ளம் (ஊ) 3 வ� ெம�ன்ேரா� , 

6.ேகா�லாங்�ளம் (வ.�) , ேகா�லாங்�ளம் (ஊ) 4வ� ெம�ன்ேரா� , 

7.ேகா�லாங்�ளம் (வ.�) , ேகா�லாங்�ளம் (ஊ) நா��ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்�ப்ப��, ேகா�லாங்�ளம்-

626107

1.ேகா�லாங்�ளம் (வ.�) , ேகா�லாங்�ளம் (ஊ) அ�ப்�க்ேகாடை்டேரா� , 

2.ேகா�லாங்�ளம் (வ.�) , ேகா�லாங்�ளம் (ஊ) இந்�ராநகர ்காலனி , 

3.ேகா�லாங்�ளம் (வ.�) , ேகா�லாங்�ளம் (ஊ) �வசாயபண்ைண����ப்� , 

4.ேகா�லாங்�ளம் (வ.�) , ேகா�லாங்�ளம் (ஊ) நாடாரெ்த� , 5.ேகா�லாங்�ளம் 

(வ.�) , ேகா�லாங்�ளம் (ஊ) ேதவாங்கரெ்த� , 6.ேகா�லாங்�ளம் (வ.�) , 

ேகா�லாங்�ளம் (ஊ) ஆ��ரா�டரெ்த�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 �.எஸ்.�. ந�நிைலப்பள்ளி   

,வடக்�ப்பக்கம் ேமற்�ப்ப��, 

ேகா�லாங்�ளம்-626107

1.ேகா�லாங்�ளம் (வ.�) , ேகா�லாங்�ளம் (ஊ) வார�்3, ேகா�லாங்�ளம் , 

2.ேகா�லாங்�ளம் (வ.�) , ேகா�லாங்�ளம் (ஊ) வார�் 5,ேகா�லாங்�ளம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 �.எஸ்.�. ந�நிைலப்பள்ளி   ,��ய 

கட�்டம்,ேமற்�ப்ப��, 

ேகா�லாங்�ளம்-626107

1.கடட்ங்�� (வ.�) , ேகா�லாங்�ளம் (ஊ) வார�் 6, ெபரியகரிசல்�ளம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 ஊராட�் ஒன்�ய ந�நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்�ப�� கடட்ங்��-626107

1.கடட்ங்�� ( வ.�) , கடட்ங்�� (ஊ) வார�் 1, கடட்ங்�� Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 ஊராட�் ஒன்�ய ந�நிைலப்பள்ளி   

,�ழக்� ப�� கடட்ங்��

1.கடட்ங்�� ( வ.�) , கடட்ங்�� (ஊ) வார�் 2, �ன்னகடட்ங்�� , 2.கடட்ங்�� ( வ.�) , 

கடட்ங்�� (ஊ) வார�் 3, தாதம்பட�் , 3.கடட்ங்�� (வ.�) கடட்ங்�� (ஊ) வார�் 4, 

�ளத�்பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 நாடார ்ந�நிைலப்பள்ளி,   

,��கட�்டம் �ழக்�ப�� ���ரான்-

626101

1.���ரான் ( வ.�) , ���ரான் (ஊ) வார�் 1, ���ரான் , 2.���ரான் ( வ.�) , 

���ரான் (ஊ) வார�் 4, இலங்�பட�் , 3.���ரான் ( வ.�) , ���ரான் (ஊ) வார�் 

5,ெதன்பாைல , 4.���ரான் ( வ.�) , ���ரான் (ஊ) வார�் 5,பன்னிக்�ண்�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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28 28 நாடார ் ந�நிைலப்பள்ளி,   

,��க்கட�்டம்,ேமற்�ப்ப��, 

���ரான் 626101

1.���ரான் ( வ.�) , ���ரான் (ஊ) வார�் 2,���ரான் , 2.���ரான் ( வ.�) , 

���ரான் (ஊ) வார�் 3,���ரான்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெபாய்யாங்�ளம்-626101

1.ெசம்பட�்(வ.�) , ெசம்பட�் (ஊ) வார�் 5, ெபாய்யாங்�ளம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,2 வ� அைற வடக்���ந்� 

�ழக்�பா◌ா◌த்்த� ��ஞ்சான்�ளம்

1.ெசம்பட�்(வ.�) ,  ெசம்பட�் (ஊ) வார�் 4,��ஞ்சான்�ளம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்�ப��, எம் ெதாட�்யாங்�ளம் -

626101

1.ெசம்பட�்(வ.�) , ெசம்பட�் (ஊ) வார�் 6, ேமட�்தெ்தாட�்யங்�ளம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,��தல் கட�்டம், �ழக்�பக்கம், 

ெசம்பட�்.626101

1.ெசம்பட�்(வ.�) , ெசம்பட�் (ஊ) வார�் 1ெசம்பட�் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�ரதான கட�்டம், ெதற்�ப்ப��, 

ெசம்பட�் 626101

1.ெசம்பட�்(வ.�) , ெசம்பட�் (ஊ ) வார�் 2,ெசம்பட�் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 ஊராட�் ஒன்�ய  ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�ரதான கட�்டம் வடக்�ப்ப��, 

ெசம்பட�் 626101

1.ெசம்பட�்(வ.�) ,ெசம்பட�்  (ஊ) வார�் 3,ெசம்பட�் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

35 35 ெச�ன்ட.் ேஜாசப் காரெ்மல் 

ெமடர்ிக்�ேலசன் பள்ளி   

,தைரத்தளம், ேமற்�ப்ப��, அைற 

,பாைலயம்பட�்-626112

1.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�்  10வ� ெத� , 

2.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 16 வ� ெத� , 

3.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�்19வ� ெத� , 

4.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 20வ� ெத� , 

5.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 25வ� ெத� , 

6.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�்26வ� ெத� , 

7.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�்27வ� ெத� , 

8.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�்28 வ� ெத� , 

9.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 30வ� ெத� , 

10.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 32 வ� ெத� , 

11.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�்33வ� ெத� , 

12.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 35வ� ெத� , 

13.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�்36வ� ெத� , 

14.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�்  40வ�ெத� , 

15.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 41வ�ெத� , 

16.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 42வ� ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 ெச�ன்ட.் ேஜாசப் காரெ்மல் 

ெமடர்ிக்�ேலசன் பள்ளி   

,தைரத்தளம் �ழக்�ப்ப��, அைற 

,பாைலயம்பட�்-626112

1.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 43வ� ெத� , 

2.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 44வ�ெத� , 

3.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 45வ�ெத� , 

4.பாைலயம்பட�் ( வ.�),பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 46வ�ெத� , 

5.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 48வ�ெத� , 

6.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 50வ�ெத� , 

7.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 51வ�ெத� , 

8.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 52வ�ெத� , 

9.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 53வ�ெத� , 

10.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 54வ�ெத� , 

11.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 55வ�ெத� , 

12.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 56வ�ெத� , 

13.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 57 வ�ெத� , 

14.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 58வ�ெத� , 

15.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 59 வ�ெத� , 

16.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 60வ�ெத� , 

17.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் வார�்2, 2வ�ெத� , 

18.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் வார�்2, 3வ�ெத� , 

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

37 37 �.�.�. சாலா ந�நிைலப்பள்ளி   

,ெசாக்க�ங்க ஆனந்தர ்ஹால் 

 பாைலயம்பட�்-626112

1.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) 2வ�வார�் பாைலயம்பட�் (4வ� 

ெத�) , 2.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) வ�வார�் பாைலயம்பட�் 

1வ� ெத�) , 3.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 2வ� 

ெத� , 4.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 3வ� ெத� , 

5.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 8வ� ெத� , 

6.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 7வ� ெத� , 

7.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 9வ� ெத� , 

8.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 5வ� ெத� , 

9.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 6வ� ெத� , 

10.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 10வ� ெத� , 

11.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 1வ� ெத� , 

12.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 13வ� ெத� , 

13.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 14வ�ெத� , 

14.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 12வ�ெத� , 

15.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 11வ�ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
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38 38 �.�.�. சாலா ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�.�மாரசா� நாடார ்ஹால் 

ெதற்�ப்ப��, பாைலயம்பட�்-626112

1.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) வார�் 4 பாைலயம்பட�் 2வ� ெத� , 

2.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) வார�் 4 பாைலயம்பட�் 1வ� ெத� , 

3.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) வார�் 3, பாைலயம்பட�் 13வ� ெத� , 

4.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) வார�் 4, பாைலயம்பட�் 13வ� ெத� , 

5.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) வார�் 4, பாைலயம்பட�் 3வ� ெத� , 

6.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) வார�் 3, பாைலயம்பட�் 10வ� ெத� , 

7.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) வார�் 4, பாைலயம்பட�் 4வ� ெத� , 

8.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைளயம்பட�் (ஊ) வார�் 4, பாைளயம்பட�் 5வ� ெத� , 

9.பாைலயம்பட�் (வ.�) ,பாைலயம்பட�் (ஊ) வார�் 4, பாைலயம்பட�் 10வ� ெத� , 

10.பாைலயம்பட�் (வ.�) ,பாைலயம்பட�் (ஊ) வார�் 4, பாைலயம்பட�் 9வ� ெத� , 

11.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) வார�் 3, பாைலயம்பட�் 1வ� ெத� , 

12.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) வார�் 4, பாைலயம்பட�் 7வ� ெத� , 

13.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) வார�் 4, பாைலயம்பட�் 6வ� ெத� , 

14.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) வார�் 4, பாைலயம்பட�் 8வ� ெத� , 

15.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�்  (ஊ) வார�் 4, பாைலயம்பட�் 12வ� ெத� 

, 16.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) வார�் 4, பாைலயம்பட�் 13வ� 

ெத� , 17.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) வார�் 4, பாைலயம்பட�் 

14வ� ெத� , 18.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) வார�் 4, 
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39 39 ெச�ன்ட ்ேஜாசப் காரெ்மல் 

ெமடர்ிக்�ேலசன் பள்ளி   

,தைரத்தளம், ேமற்�ப்ப��, அைற 

எண்.3, பாைலயம்பட�்-626112

1.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�்1வ�ெத� , 

2.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) 

பாைலயம்பட�்3வ�ெத�,சண்�கேவல் நகர ், 3.பாைலயம்பட�்(வ.�) , 

பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�்4வ�ெத�,பார� நகர ், 4.பாைலயம்பட�்(வ.�) , 

பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�்5வ�ெத�,ேவல்��கன் நகர ், 

5.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 6வ�ெத� , 

6.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�்(ஊ) பாைலயம்பட�்7வ�ெத� , 

7.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�்(ஊ) பாைலயம்பட�்8வ�ெத� , 

8.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�்(ஊ) பாைலயம்பட�் 9வ�ெத� , 

9.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�்(ஊ) பாைலயம்பட�்10வ� ெத� , 

10.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�்(ஊ) பாைலயம்பட�்11 வ�ெத� , 

11.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�்(ஊ) பாைலயம்பட�்12 வ�ெத� , 

12.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�்(ஊ) பாைலயம்பட�்13 வ�ெத� , 

13.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�்(ஊ) பாைலயம்பட�்14வ�ெத� , 

14.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�்16வ�ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
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40 40 ெச�ன்ட ்ேஜாசப் காரெ்மல் 

ெமடர்ிக்�ேலசன் பள்ளி   

,தைரத்தளம், ேமற்�ப்ப��, அைற 

எண்.2, பாைலயம்பட�்-626112

1.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 17வ� ெத� , 

2.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 19வ� ெத� , 

3.பாைலயம்பட�் ( வ.�), பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 20வ� ெத� , 

4.பாைலயம்பட�்(வ.�) ,  பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 21வ� ெத� , 

5.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 22வ� ெத� , 

6.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 23வ� ெத� , 

7.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 24வ� ெத� , 

8.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 25வ� ெத� , 

9.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 26வ� ெத� , 

10.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 28வ� ெத� , 

11.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 29வ� ெத� , 

12.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�்26வ�ெத� , 

13.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�்(ஊ) பாைலயம்பட�்33வ�ெத� , 

14.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�்(ஊ) பாைலயம்பட�்36வ�ெத� , 

15.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�்(ஊ) பாைலயம்பட�்37வ�ெத� , 

16.பாைலயம்பட�்(வ.�) , பாைலயம்பட�்(ஊ) பாைலயம்பட�்39வ�ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 8 of 50



34   ���நகர ்ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
207   அ�ப்�க்ேகாடை்ட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

41 41 �.�.�. சாலா ெதாடக்கப்பள்ளி   

,காமராஜர ்ஹால், பாைலயம்பட�்.

1.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) ��நாதன்ேகா�ல்ெத� , 

2.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) வடக்��ள்ைளமாரெ்த� 1 , 

3.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) �.�.�.சாலாபள்ளி ப�� , 

4.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைளயம்பட�் (ஊ) வடக்��ள்ைளமாரெ்த�2 , 

5.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) சந்தனமாரியம்மன்ேகா�ல்ெத� , 

6.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) ெம�ன்ேரா� , 7.பாைலயம்பட�் 

(வ.�) , பாைளயம்பட�் (ஊ) வடக்��ள்ைளமாரெ்த�3 , 8.பாைலயம்பட�் (வ.�) , 

பாைலயம்பட�் (ஊ) வடக்�ெத� , 9.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) 

கைலஞரந்கர்

Ü¬ùî¢¶ 
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42 42 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�.எஸ்.இராம�ங்கா நகர,் ��தல் 

கட�்டம் வடக்�ப்ப��, 

பாைலயம்பட�்-626112

1.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) �ளியம்பட�்ெநசவாளரக்ாலனி , 

2.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) �.என்.�.�ல் ப�� , 3.பாைலயம்பட�் 

(வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) காமராசரந்கர்

Ü¬ùî¢¶ 
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43 43 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�.எஸ்.இராம�ங்கா நகர ்

வட�ற��தல் கட�்டம் 

ெதற்��ப்ப��, பாைலயம்பட�்-

626112

1.பாைலயம்பட�் (வ.�) ,பாைலயம்பட�் (ஊ) �.�.ராம�ங்காநகர ்(�ழக்�) , 

2.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பயனியர�்���ப்� (�ன்�றம்) , 

3.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) ெநசவாளரக்ாலனி (வடக்� ப��) , 

4.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�்(ஊ) ெநசவாளரக்ாலனி (ெதற்�ப��) , 

5.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�்(ஊ) இ.�.காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 �.�.�. சாலா உயரந்ிைலப்பள்ளி   

,�ற்றாண்� �ழா கட�்டம் ேமற்� 

ப�� பாைலயம்பட�்

1.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�்  ம�ைரேரா� , 

2.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் �ேலான் காலனி , 

3.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் ேபாஸ்டல் காலனி , 

4.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் �ழக்� அம்மன் 

ேகா�ல் ெத� , 5.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 

�ழக்� 4 வ� ெத� , 6.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 

�ழக்� ஓடதெ்த�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

45 45 �.�.�. சாலா ெதாடக்கப்ப்ளி   ,� 

க�ப்பசா� நாடா◌ா◌ ்ஹால் 

வடக்�ப�� பாைலயம்பட�்

1.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் �ழக்� �ப்பர ்6 வ� 

ெத� , 2.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் �ழக்� �ப்பர ்

7 வ� ெத� , 3.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் நாடார ்

9வ�  �ழக்� ெத� , 4.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 

11வ� ெத� , 5.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் ர�ல்ேவ 

காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 �.�.�.சாலா உயரந்ிைலப்பள்ளி   

,ரத்�னேவல் �யாேகஸ்வரி ஹால், 

��ய கட�்டம், பாைலயம்பட�் -626112

1.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் �ழக்�ெத� , 

2.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் 1வ� ெத� வார�் 5 , 

3.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�்சரச்ெ்த� , 

4.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் �யவரெ்த� , 

5.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் ஆ��ரா�டரெ்த� , 

6.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் �த்தைரயரெ்த� , 

7.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் ெதற்� ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 ஊராட�் ஒன்�ய ஆரம்பப்பள்ளி   

,�.�. இராம�ங்கா நகர,் 

பாைளயம்பட�்-626112

1.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் ேபாஸ்டல்காலனி, , 

2.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் �ட�்வச�வாரிய 

����ப்�,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 ச�தாயக்�டம்   ,�.�. இராம�ங்கா 

நகர ், பாைளயம்பட�்-626112

1.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் �.�.ராம�ங்காநகர ், 

2.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) பாைலயம்பட�் ப�ம்ெபான்நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ைமயக்கட�்டம் வடக்�ப�� �.�. 

இராம�ங்காநகர ்பாைலயம்பட�்-

626112

1.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) 22வ�ெத��தல் 24 வ� ெத� வைர , 

2.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) 25வ�ெத� இ.�.காலனி , 

3.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) 26வ�ெத� இ.�.காலனி , 

4.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) 27வ�ெத� இ.�.காலனி , 

5.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) 28 வ�ெத� இ.�.காலனி , 

6.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) 29வ�ெத� இ.�.காலனி , 

7.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) 30 வ�ெத� இ.�.காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

50 50 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ைமயக்கடட்�ம் ெதற்�ப�� �.�. 

இராம�ங்காநகர ்பாைலயம்பட�்-

626112

1.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) 31 வ�ெத� இ.�.காலனி , 

2.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) 32 வ�ெத� இ.�.காலனி , 

3.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) 33 வ�ெத� இ.�.காலனி , 

4.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) 34 வ�ெத� இ.�.காலனி , 

5.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) 35 வ�ெத� இ.�.காலனி , 

6.பாைலயம்பட�் (வ.�) , பாைலயம்பட�் (ஊ) 37 வ�ெத�  �ட�்வச� 

வாரிய����ப்�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 நகராட�் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்�ப்ப�� கட�்டம் 

�ழக்�ப்ப�� ெதற்க்�ப்பக்கம் 

ெநசவாளரக்ாலனி, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 5 சண்�கநாத�ரம் ேமலதெ்த� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

(ந) வார�் 5 சண்�கநாத�ரம் �ழதெ்த� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 5 

சண்�கநாத�ரம் �தல்ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 5 சண்�கநாத�ரம் 

2வ�ெத� , 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 5 சண்�கநாத�ரம் 3வ� ெத� , 

6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 4 ெநசவாளரக்ாலனி1வ�ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

(ந) வார�் 4 ெநசவாளரக்ாலனி 2வ�ெத� , 8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்4 

ெநசவாளரக்ாலணி 7வ�ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 நகராட�் ந�நிைலப்பள்ளி   

,ெநசவாளரக்ாலனி, வடக்�ப்ப�� 

ேமற்�கட�்டம் அ�ப்�க்ேகாடை்ட-

626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 4 ெநசவாளரக்ாலனி 3வ�ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

(ந) வார�் 4 ெநசவாளரக்ாலனி 4வ�ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 4 

ெநசவாளரக்ாலனி 5வ�ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 4 ெநசவாளரக்ாலணி 

6வ�ெத� , 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 5 அம்பலம் �த�்க்கனிெத� , 

6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 5 சண்�கநாத�ரம் வடக்� ெத� , 

7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந)  வார�் 4 ெநசவாளர ்காலணி 14வ� ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 நகராட�் ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெநசவாளரக்ாலனி ெதற்�ப்ப�� 

ேமற்�கட�்டம்  �ழகக்� பா◌ா◌த்்த� 

 அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்4அன்�நகர ்1வ�ெத�(�ரலட�்�காம்ப�ண்�) , 

2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 4 அன்�நகர ்2 வ� ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) 

வார�் 4 அன்�நகர ்3வ� ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 4 அன்�நகர ்4வ� 

ெத� , 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 4 அன்�நகர ்5 வ� ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 நகராட�் ெதாடக்கப்பள்ளி   ,�ழக்� 

ப�� கட�்டம் ேமற்� பாரத்்த� 

ெநசவாளரக்ாலனி 

 அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 4 அன்�நகர ்6 வ� ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) 

வார�் 4 அன்�நகர ்7 வ� ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 4 அன்�நகர ்8வ� 

ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 4 அன்�நகர ்9 வ� ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

55 55 நகராட�் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெநசவாளரக்ாலனி , �ழக்�ப்பக்கம், 

��தல் ��க்கட�்டம், 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 4 ெநசவாளரக்ாலணி 8வ� ெத� , 

2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 4 ெநசவாளரக்ாலணி 9வ� ெத� , 

3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 4 ெநசவாளர ்காலணி 11 வ� ெத� , 

4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 4 ெநசவாளர ்காலணி 12 வ� ெத� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 4 ெநசவாளர ்காலணி 13 வ� ெத� , 

6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 7 ம�ைர ேரா�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 நகராட�் ந�நிைலப்பள்ளி   

,அ�ஸ்நகர ்ெதற்� பக்கம் ��ய 

��தல் கட�்டம்  அ�ப்�க்ேகாடை்ட-

626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்7 ர�ல்ேவ �டர ்ேமற்� 1வ� ெத� , 

2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 7 ர�ல்ேவ �டர ்ேரா� ேமற்� 1வ� ெத��ல் 1வ� 

��க்� ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 7 ர�ல்ேவ �டர ்ேரா� ேமற்� 

1வ�ெத��ல் 2வ� ��க்� ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 7 ர�ல்ேவ �டர ்

ேரா� ேமற்� 2 வ� ெத� , 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 7 ர�ல்ேவ �டர ்ேரா� 

ேமற்� 3வ�ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 7 இர�ல்ேவ �டர ்ேரா� , 

7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 7 ர�ல்ேவ ஸ்ேடஷன் ேரா� , 8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) 

வார�்7 ர�ல்ேவேரா��ழக்�1வ�ெத� ெசௗந்தரபாண்�யன் காம்ப�ண்� , 

9.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 7 ர�ல்ேவ�டர ்ேரா� �ழக்�     2 வ� ெத� , 

10.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 7 ர�ல்ேவ �டர ்ேரா� �ழக்� 3 வ� ெத� , 

11.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்7 ர�ல்ேவ�டரே்ரா��ழக்� 4வ� ெத� , 

12.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 7 ர�ல்ேவ �டர ்ேரா� �ழக்� 5 வ� ெத� , 

13.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 7 ர�ல்ேவ �டர ்ேரா� �ழக்� 6 வ� ெத�  , 

14.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 8 �னாம்�ைக நகர ்1 வ�ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 �.எஸ்.ஐ.ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ம�ைர ேரா�, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந)  வார�் 7 ெபரக்்�ன்ஸ்�ரம் 1 வ� ெத�  , 

2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந)  வார�் 7 ெபரக்்�ன்ஸ்�ரம் 2 வ� ெத�  , 

3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந)  வார�் 7 ெபரக்்�ன்ஸ்�ரம் 3 வ� ெத�  , 

4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 7 ெபரக்்�ன்ஸ்�ரம் 4 வ� ெத� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 7 ெபரக்்�ன்ஸ்�ரம் 5 வ� ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

(ந) வார�்4 சத்�யவாணி�த�் 1வ�ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்4  

சத்�யவாணி�த�் 2 வ� ெத� , 8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 4 

சத்�யவாணி�த�் காலனி , 9.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்4சத்�யவாணி�த�் 3 

வ�ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

58 58 நகராட�் ந�நிைலப்பள்ளி   

,அ�ஸ்நகர ்ெதற்�பக்கம் ��தல் 

ேமற்� கட�்டம்  அ�ப்�க்ேகாடை்ட-

626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந)  வார�் 7அ�ஸ் நகர ்1வ� ெத�  , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந)  

வார�் 7 அ�ஸ் நகர ்2வ� ெத�  , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந)  வார�் 7 அ�ஸ் நகர ்3வ� 

ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந)  வார�் 7 அ�ஸ் நகர ்3வ� ெத� 1வ� ��க்� ெத� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந)  வார�் 7 அ�ஸ் நகர ்4வ� ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந)  

வார�்7 அ�ஸ் நகர ்4வ� ெத� � 1வ� ��க்� ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந)  

வார�்7 அ�ஸ் நகர ்4வ� ெத��ல் 2 வ� ��க்� ெத� , 8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந)  

வார�்7 அ�ஸ் நகர ்4வ� ெத��ல் 3வ� ��க்� ெத� , 9.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந)  

வார�் 7 அ�ஸ் நகர ்5வ� ெத� , 10.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந)  வார�் 7 அ�ஸ் நகர ்6வ� 

ெத�  , 11.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்7 அ�ஸ் நகர ்6வ� ெத��ல் 1வ� ��க்� 

ெத� , 12.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந)  வார�்7 அ�ஸ் நகர ்6வ� ெத��ல் 2வ� ��க்� 

ெத� , 13.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந)  வார�்7 அ�ஸ் நகர ்6வ� ெத��ல் 3வ� ��க்� 

ெத� , 14.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்7 அ�ஸ் நகர ்7வ� ெத� , 15. 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந)  வார�் 7 அ�ஸ் நகர ்8வ� ெத�  , 16.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந)  

வார�் 7 அ�ஸ் நகர ்9வ� ெத�  , 17.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந)  வார�் 7 அ�ஸ் நகர ்10 

வ� ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 �.எஸ்.ஐ.ெபண்கள் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி   ,ம�ைர ேரா�, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 7 கைலஞர ்நகர ்1 வ� ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) 

வார�் 7 கைலஞர ்நகர ்2 வ� ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 7 கைலஞர ்நகர ்3 

வ� ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 7 கைலஞர ்நகர ்4 வ� ெத� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 7 கைலஞர ்நகர ்4 வ� ெத� 1 வ� �ராஸ்ேரா� , 

6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 7 கைலஞர ்நகர ்4 வ� ெத� 2 வ� �ராஸ் ேரா� , 

7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 7 கைலஞர ்நகர ்5 வ� ெத� , 8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) 

வார�் 7 ெபரியார ்நகர ்1 வ� ெத� , 9.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 7 ெபரியார ்நகர ்

2 வ� ெத� , 10.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 7 ெபரியார ்நகர ்3 வ� ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 �.எஸ்.ஐ.ேபார�்ங் ந�நிைலப் பள்ளி   

,வடக்�ப்ப�� ம�ைர ேரா�, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 5 காமாட�்�ரம் ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�் 5 காமாட�்�ரம் 1வ� ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்5 காமாட�்�ரம் 

2வ� ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 5காமாட�்�ரம் வடக்�தெ்த� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 5 காமாட�்�ரம் வடக்�த் ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

(ந) வார�் 5 ெபான்ைனயா ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 5 மாரியப்பன் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

61 61 �.எஸ்.ஐ.ேபார�்ங் ந�நிைலப் பள்ளி   

,ெதற்�ப�� ம�ைர ேரா�, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 5 மணிநகரம் 1வ� ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�் 5 மணிநகரம் 2வ� ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 5 மணிநகரம் 2 வ� 

ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 5 மணிநகரம் 3 வ� ெத� , 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

(ந) வார�் 5மணிநகரம் 3வ�ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 5 மணிநகரம் 

ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 5 மணிநகரம்மடத�்தெ்த�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 அல் அ�ன் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,�ழக்� ப�� கட�்டம், 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்7 மாரியம்மன் ேகா�ல் சந்� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�்7 வாழவந்தா�ரம் மைரக்காயர ், 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்7 

வாழவந்தா�ரம் �ன்னாத் ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்6 காட�்பாவா 

வடக்�தெ்த� , 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்7 நா�ர ்�ரா ெத� , 

6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்7 கா�ேத�ல்லத் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 அல் அ�ன்  �ஸ்�ம் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ெதற்� கட�்டம் 

�ழக்� ப�� வடக்� பாரத்்த� 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்7 �ஸ்�ம் �ழத் ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�்7 காட�்ப்பாவா ெதற்�த் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 அல் அ�ன் �ஸ்�ம் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ெதற்� கட�்டம் 

ேமற்� ப�� வடக்� பா◌ா◌த்்த� 

 அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்7 �ஸ்�ம் ந�த் ெத� Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 அல் அ�ன் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்�ப்ப��, அ�ப்�க்ேகாடை்ட-

626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்6 நல்�ர ்�ஸ்�ம் ெபரியெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

(ந) வார�்6 நல்�ர�்ஸ்�ம் �ன்னதெ்த� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்6 நல்�ர ்

�ஸ்�ம் ெபரிய ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

66 66 எஸ்.�.ேக. ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,�ழக்�ப்ப��, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட -626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்17 எஸ்.�.ேக.ைஹஸ்�ல் ேரா� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

(ந) வார�்17 �ல்ைலேகா�ந்தன் ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்17 

நாக�ங்கம் ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்17 ெகங்ைக �த�் ெத� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்17 ஜ�ளிக்கைட ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�்17 �ழந்ைதேவல் ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்17 மாயக்க�ப்பன் 

ெத� , 8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்17 ஆ�ரவள்ளி ெத� , 9.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�்17 �தலாளி �த�்சா� ெத� , 10.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்17 ெபரியார ்

ெத� , 11.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்17 ெப�மாள் ெத� , 12.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�்17 நாச�்யாரம்மாள் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 எஸ்.�.ேக. ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ேமற்�ப்ப��, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்17 ேபடை்டத் ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்17 

ம�ைர ேரா� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்17 �வன்ேகா�ல் சன்ன� ெத� , 

4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்17 �த�்மாரியம்மன் ேகா�ல் ெத� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்17 �ப்ைபயா ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்17 

ெபான்னம்பலம் ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்17 மாேனஜர ்�தம்பரம் ெத� , 

8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்17 நாராயணப் ெப�மாள் ெத� , 9.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

(ந) வார�்17மாதர�்ன்ேனற்றசச்ங்கம்ெத� , 10.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்17 

ெபான்� ெத� , 11.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்17 மா.�. தங்கேவல் ெத� , 

12.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்17 சண்�கேவல் ெத� , 13.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�்17 �த�்க்க�ப்பன் ெத� , 14.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்17 �ப்ைபயா 

�ழேமல் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 நகராட�் ந�நிைலப்பள்ளி   

,ேமலரத�� ேமற்�ப��, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்14 அம்பலம் சா�நாதன் ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

(ந) வார�்14 பத்�ரம் ச�ண்� ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 8 அப்பாசா� 

ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்14 நத்தம்�ங்� ெத� , 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�்14 ெபான்னகரம் ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்14 ��ேமனி ெத� , 

7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 8 உச�் ெத� , 8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்15 

ெபத்தனசா� ேகா�ல் ெத� , 9.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 8 ம�லா�ம் ெத� , 

10.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 8 தா.மா.ெவள்ைளசச்ா� ெத� , 

11.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 8 ஆலப்பன் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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69 69 நகராட�் ந�நிைலப்பள்ளி   

,ேமலரத�� ேமற்�ப்ப��, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்15 ேகாடை்டெசாக்கப்பன் ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

(ந) வார�் 8 ப. �.ெபான்ைனயா ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 8 

�த�்க்காமாட�் ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 8 �தலாளி �ைரயா ெத� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 8 க. நா. �த�்சச்ா� ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�் 8 காரியம் த�ஷ்ேகா� ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 8 தா. �. 

காமாட�் ெத� , 8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 8 ஜவஹர ்சங்கம் 1 வ� ேமலத் ெத� 

, 9.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 8 � � ஆர ்காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 நகராட�் ந�நிைலப்பள்ளி   

,ேமலரத�� ைமய�ழக்� ப��, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 8 அப்பாசா� ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 8 

ஜவஹர ்சங்கம் வடக்� 1வ� ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 8 ஜவகர ்சங்க 

ெதன்வடல்    1 வ�ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 8 ஜவகர ்சங்க ெதன்வடல் 

2வ�ெத� , 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 8 ஜவகர ்சங்க ெதன்வடல் 3 வ�ெத� , 

6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 8 ஜவகர ்சங்க ெதன்வடல் 4வ�ெத� , 

7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்8 ஜவகரச்ங்க �ழேமல் ��க்�த் ெத� , 

8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 8 ஜவகர ்சங்கவடக்� 2வ�ெத� , 

9.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 8 ஜவகர ்சங்க 2வ� ேமலதெ்த�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 ேதவாங்கர ்ந�நிைலப்பள்ளி     

,ெசாக்க�ங்க�ரம், 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்10 காந்�நகரம் , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்10 

ஜவஹரச்ங்கம்�ழக்�தெ்த� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்10 ��ர ்

சங்கர�ங்கம் ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்10 மாரியம்மன் ேகா�ல் ெத� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்10 அம்பலம் �.�ப்பன்ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 ேதவாங்கர ்ந�நிைலப்பள்ளி   

,ெசாக்க�ங்க�ரம் ெபரியகட�்டம், 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 10 க�ம்�� �ரப்பன் ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�் 10 காமாட�்யம்மன் ேகா�ல் ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 10 

ஜவஹர ்சங்கம் ேரா� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 10 ம�லா�ம் ெத� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 10 தா.�.ெவள்ைளசச்ா� ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

(ந) வார�் 36 �ழந்ைதேவல்�ரம் 1வ� ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 அம்�கா �த்யாலயா   

,ெட�ேபான்ேரா�, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 14 அம்பலம்சா�நாதன் ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

(ந) வார�் 14 பத்�ரம்ச�ண்� ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்14 

தட�்ணா�ரத்்�ேகா�ல்ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 14 நத்தம்�ங்� ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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74 74 அம்�கா �த்யாலயா   

,ெட�ேபான்ேரா� ேமற்�ப்ப��, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட -  626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 14ெபான்னகரம் ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�் 14 ��ேமனித் ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 15 ெட�ேபான் ேரா� , 

4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 15ெபத்தண்ணசா� ேகா�ல் ெத� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 15ெசங்ேகாடை்ட �னியசா� ேகா�ல் ெத� , 

6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 15ைவத்�யம் ராமசா� ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

(ந) வார�் 15ேகாடை்டெசாக்கப்பன்ெத� , 8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 

15ெசங்ேகாடை்ட �னியசா� ேகா�ல் ெம�ன் ெத� , 9.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

வார�்15ெசங்ேகாடை்ட�னியசா�      ேகா�ல்�தல்��க்�தெ்த� , 

10.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்15ெசங்ேகாடை்ட         

�னியசா�ேகா�ல்2வ���க்�தெ்த� , 11.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்15 

ெசங்ேகாடை்ட         �னியசா�ேகா�ல்3வ���க்�தெ்த� , 

12.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 15 ெசங்ேகாடை்ட 

�னியசா�ேகா�ல்4வ���க்�தெ்த� , 13.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) 

வார�்15ெசங்ேகாடை்ட          �னியசா�ேகா�ல் 5வ� ��க்�தெ்த� , 

14.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வா�15ெசங்ேகாடை்ட  �னியசா�ேகா�ல் 6வ���க்� 

ெத� , 15.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்15ெசங்ேகாடை்ட �னியசா�ேகா�ல் 7 

வ���க்�த் ெத� , 16.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்15 ெசங்ேகாடை்ட 

�னியசா�ேகா�ல் 8 வ���க்�தெ்த�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 எஸ்.�.ேக.ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்� 

�ளாக் ேமற்� பா◌ா◌த்்த கட�்டம் 

ேமற்�ப்ப��, அ�ப்�க்ேகாடை்ட-

626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 17 பழனிசச்ா� ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 

16 கைரயாண்பட�் அம்பலக்காரர ்ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்16 

என்.�.சங்கர�ங்கம் ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்16எஸ்.எஸ்.�.ெத� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்16பாண்�யனார ்ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�்16அண்ணாமைல ெத� �ழக்� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்16 

எ�ெமன்டர்ி ஸ்�ல் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 எஸ்.�.ேக.ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ேமற்� 

பா◌ா◌த்்த கட�்டம் �ழக்�ப��, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 16�ங்காரேதாப்� 2வ� ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

(ந) வார�் 16�ங்காரேதாப்� 1வ� ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 

16�ங்காரேதாப்� 3வ� ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 16�ங்காரேதாப்� 

4வ� ெத� , 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 16மங்கலம்மாள்ைரஸ்�ல்ெத� , 

6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 16எம்.�.�த�்சச்ா� ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�் 16ைவர�த�் ெத� , 8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 16 �சை்ச�ட�் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

77 77 எம்.இ.�.ஏ. ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வாழவந்தா�ரம், �ஸ்�ம் ெபரிய 

ெத� ேமற்� பா◌ா◌த்்த கட�்டம் 

 அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்7வாழவந்தா�ரம் �ஸ்�ம் ெபரிய ெத� , 

2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 20 ம�ைர ேரா� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்20 

�ன்ைனவனம் ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்19 வ�ேவல்��கசா�ேகா�ல்   

ெத� , 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்20 மைலயரசன் ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�் 20 க�ப்பணசா�ேகா�ல்ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 ேவலா�த�ரம் சா�யர ்

ந�நிைலப்பள்ளி   ,�ழக்�ப்ப��, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 20 மகா�ங்கம் ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 

20 �.த. ெப�மாள் ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 20 �ரபத்�ரன் ெத� , 

4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 19 �வசா� ெத� , 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 19 

அம்பலம் �ளி�த�் ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 19 ஒப்பட�் மகா�ங்கம் 

ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்  19 �த�்காமாட�் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 �.எஸ்.ஐ ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ேமற்� 

ப��, அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 21 பாம்பலம்மன்ேகா�ல்ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

(ந) வார�் 24 பன்னீர ்ெசல்வம் ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 24 

மாகாளியம்மன் ேகா�ல் ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 3 காந்� ைமதானம் , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 3 �ன்னப் �ளியம்பட�்    நந்தவனத் ெத� , 

6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 3 ைவத்�யர ்இராமசா� ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

(ந) வார�்3  ெப�மாள் ெத� , 8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 3�ரபத்�ரன் ெத� , 

9.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 5 ெபான்ைனயா ெத� , 10.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�் 24 மாகாளியம்மன் ேகா�ல்   �ழக்� ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80 ேதவாங்கர ்ந�நிைலப்பள்ளி   

,�ளியம்பட�், அ�ப்�க்ேகாடை்ட-

626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்5 மணிநகரம் ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்3 

கர� காமாட�் ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்3கந்தசா� ெத� , 

4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்3 உச�் ெத� , 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்3 

ேமட�்த ்ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்3 மணிநகரம் ��க்�த் ெத� , 

7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்3 ெசவல்கண்மாய் ஓைடத் ெத� , 8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

(ந) வார�்20சந்��ரன் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

81 81 ேதவாங்கர ்ந�நிைலப்பள்ளி   

,�ளியம்பட�், அ�ப்�க்ேகாடை்ட-

626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்2நாரணப்பர ்ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்2 

�லகர ்ைமதானம் , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்2 ெபரிய �ளியம்பட�்      

அம்ேபத்கார ்ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்2 நவநாத்� ெத� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்2 அழகரச்ா� ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்2 

ெசல்வ �நாயகர ்ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்2 �னியாண்� ெத� , 

8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்2 அம்பலம் �த�்க்காத்தான் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 ேதவாங்கர ்ந�நிைலப்பள்ளி   

,�ளியம்பட�், �ழக்�ப்ப��, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 2 ேக.என். �னாட�் �ந்தரம் ெத� , 

2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 2 மல்ைலயா ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 2 

ரத்�ன சபாப� ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 2 ேகாடங்� சைடயன் ெத� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 1ராமா�ஜ�டதெ்த� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�் 25 ச�ண்�ராம�ங்கம்ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்22 

ெசவல்கண்மாய்ஒைடதெ்த� , 8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 2 �ன்ன�ளியம்பட�் 

மடத�்தெ்த� , 9.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 2 ெசவல்கண்மாய் நந்தவனதெ்த� , 

10.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 2 நாகப்பன் ெத� , 11.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 2 

ஏகா� �ணியாண்� ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 கம்மவார ்ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்�ப்ப��, அ�ப்�க்ேகாடை்ட-

626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 1 சா� ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 1 

அம்பலம் சா� ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 1 ெபரிய�ளியம்பட�் 

ெதப்பதெ்த� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 1 ஓடப்பட�் ெத� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 1 பாம்பலம்மன் ேகா�ல் ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

(ந) வார�் 1 பாம்பலம்மன் ேகா�ல் வடக்�தெ்த� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 1 

ஆஜாத் வா�பரச்ங்கதெ்த� , 8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 1 கம்மவார ்

ெதப்பக்�ளதெ்த�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

84 84 கம்மவார ்ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�ழக்�ப் ப�� வடக்�பக்கம் 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்1 ெரங்கப்ப நாயக்கர ்ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�்1 ேநாடட்க்காரத் ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்1 மாரியப்பசா� 

ேகா�ல் ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்1 ராம�ஜ �டத் ெத� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்1 ேவலப்பர ்ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்1 

ெபரிய �ளியம்பட�் வடக்�த் ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்1அக்காள் ெத� , 

8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்1ெபரிய �ளியம்பட�் மடத�்த ்ெத� , 

9.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்26உச�் மாகாளியம்மன் ேகா�ல் ெத� , 

10.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்25அரியசா� ேகா�ல் வடக்�த் ெத� , 

11.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்1 ெரங்கப்பன் ெத� , 12.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) 

வார�்1 �னியப்பன்ேகா�ல்ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 கம்மவார ்ெதாடக்கப்பள்ளி   

,இைணக்கட�்டம், அ�ப்�க்ேகாடை்ட-

626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்25 �ள்ைளயார ்ேகா�ல் ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

(ந) வார�்25 வடக்� மகாராஜ�ரம் ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�்25வ.அ.�.ச.சங்கர�ங்கம்ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்25 

பஜைனமடம் ெதன்வடல்ெத� , 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்25 ெதற்� 

மகாராஜ�ரம் ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்25 வடக்� �வஞான�ரம் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 சா�யர ்நரச்ரி பள்ளி   ,பாவ�ேதாப்� 

ெதற்�ப்ப�� ேமற்� �ளாக் �ழக்� 

பா◌ா◌த்்த�  அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 24 �.ெபா.ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 24 

மாகாளியம்மன் ேகா�ல் ேமலதெ்த� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 23 �வன் 

�ள்ைளயார ்ேகா�ல் ெதன்வடல் ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 24 வ அ � � 

��வண்ணாமைலத் ெத� , 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 23 எம்.எஸ்.ராமசா� 

ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 25 ெதற்� �வஞான�ரம் ெத� , 

7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 24 ஆ��ட�்த் ெத� , 8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 

25 �வன்�ள்ைளயார ்ேகா�ல் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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87 87 சா�யர ்நரச்ரி பள்ளி   ,ேமற்� �ளாக் 

�ழக்� பா◌ா◌த்்த கட�்டம் 

பாவ�ேதாப்� வடக்�ப்ப��, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 24 ரஸ்தா ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 24 

பர�ராம�ரம் ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 26 லட�்��ரம் ெத� , 

4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 25 �ள்ைளயார ்ேகா�ல்     �ழேமல் ெத� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 26 உச�்மாகாளியம்மன்ேகா�ல்    ேமலத் ெத� , 

6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 26 நாதஸ்வர�த்வான் கேணசன் ெத� , 

7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 25 அரியசா� ேகா�ல் ெத� , 8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�் 24 மாகாளியம்மன் ேகா�ல் ேமலத் ெத� , 9.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 24 

� ெபா ெத� , 10.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 24 ��வண்ணாமைல      �ப்பனார ்

ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 சா�யர ்ெதாடக்கப்பள்ளி   

,��நகரம் வடக்�ப்ப��, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்22 ��நகரம் காளியம்மன் ேகா�ல் ெத� , 

2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்22 பாண்�யனார ்ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�்22 அப்�ச�்யம்மன் ேகா�ல் ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்22 

வன்னியப்பர ்ெத� , 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்21 �ைரராஜ�ரம் ெத� , 

6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்22 ெசௗ�ந்தர பாண்�யனார ்ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 சா�யர ்ெதாடக்கப்பள்ளி   

,��நகரம் ெதற்�ப்ப��, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்23 ெதற்��த�்சச்ா��ரம்ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

(ந) வார�்23 வடக்��த�்சா��ரம்ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்23 வடக்� 

ெகாண்டலம்மன் ேகா�ல்  ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்23 எம்.எஸ். 

ராமசா� ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 சா�யர ்மகாஜன ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்�பக்கம் ைமயப்ப�� 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 21. 27. 23 ���நகர ்ெம�ன் ேரா� , 

2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 26 ஆ�ரங்கண் மாரியம்மன் ேகா�ல் ெத� , 

3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 26 ஆ�ரங்கண்மாரியம்மன்ேகா�ல்ெதற்�தெ்த� , 

4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 23 ெதற்�க்ெகாண்டலம்மன் ேகா�ல் ெத� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 26 மைலயரசன் ேகா�ல்  ேபாரிங் �ழாய்த் ெத� , 

6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்26 �வானந்த�ரம்ேகா�ல்ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

(ந) வார�் 26 �வானந்த�ரம் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 சா�யர ்மகாஜன ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,��நகரம், அ�ப்�க்ேகாடை்ட -626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 27 மைலயரசன் ேகா�ல் ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

(ந) வார�்  27 ெசௗந்தரராஜ�ரம் ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்  27 

ெபான்�சச்ா��ரம் ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்  26 �சாலாட�் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

92 92 சா�யர ்மகாஜன ந�நிைலப்பள்ளி   

,ேவலா�த�ரம் �ன்ப��, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்21 ���நகர ்ெம�ன் ேரா� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�்21 �மரன் ��தெ்த� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்21 ஒடட்க்�த்தர ்ெத� , 

4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்21 ெபரியக�ப்பன் ெத� , 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�்21 ெதற்� �ைரராஜ�ரம் ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�்20ேவலா�த�ரம் �நாயகர ்ேகா�ல் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93 �.எஸ்.ஐ.ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�ரதானகட�்டம் �ழக்�ப்ப�� 

�ளியம்பட�்

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்21 �வ�ப்ரமணிய�ரம் ேமலதெ்த� , 

2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்21 �வ�ப்ரமணிய�ரம் ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

(ந) வார�்20ேவலா�த�ரம் பள்ளிக்�டத் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 சா�யர ்மகாஜன ந�நிைலப்பள்ளி   

,ேவலா�த�ரம் �ரதானக்கட�்டம், 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்22 �த�்சா��ரம் ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�்22 ெவள்ைளயா�ரம் ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்22 ெரங்கசா��ரம் 

ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 ெசங்�ந்தர ்ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெதற்�ப்ப��, ��நகரம், 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 19 ���நகர ்ேரா� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 

28 மைலயரசன் ேகா�ல் �ழத் ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 28 

�தம்பரராஜ�ரம் ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 28 ெதற்� 

ரத்�னசபாப��ரம் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 ெசங்�ந்தர ்ஆரம்பப்பள்ளி   

,வடக்�தெ்த�, ��நகரம், 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 28வடக்�ரத்�னசபாப��ரம் ெத� , 

2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 27 அழகா�ரித் ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 

28 ேஜா� ராம�ங்க�ரம் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

97 97 ெசங்�ந்தர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி   

,வடக்�ப��,ெசௗந்தரர்ாஜ�ரம் 

ெத�, அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 21,23,26 ���நகர ்    ெம�ன்ேரா� , 

2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 29 மைலயரசன் ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 

29 ெவங்கடாசலம் ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 19 ெவள்ளியம்பலம் ெத� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 19 பழனிசச்ா� ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 

19 ஆ��கம் ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 19 உலகநாதன் ெத� , 

8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 19 ேமற்� �டத் ெத� , 9.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 

19 ெநல்கைட �ப்�ரமணியம் ெத� , 10.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 19 ெகாத்தனார ்

சங்கர�ங்கம் ெத� , 11.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 19 அ�த�ங்ேகஸ்வரர ்ேமலத் 

ெத� , 12.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 19 �த�் ெத� , 13.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�் 19 ெசாக்க�ங்க பாண்�யனார ்ெத� , 14.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 19 

சந்��ராசச்ா�ேகா�ல்ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 ெசங்�ந்தர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி   

,ெதற்�ப��, ேமற்�ப்பக்கம், 

ெசௗந்தரர்ாஜ�ரம் , 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 19 �ல்ைல �தம்பரம் ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�்19 �த்��த்�ரன்ேகா�ல் ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 19 

பசை்சயப்பன் ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 19 அய்யாசச்ா� ெத� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 29 ��நாதன் ேகா�ல் ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�் 29 அம்பலம் க�த்ைதயா ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 29 மாரி ெத� , 

8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 29 அய்யம்ெப�மாள் ெத� , 9.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�் 20 சந்��ரன் ெத� (மணிநகரம்) , 10.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 19 

ேதங்காய்அண்ணாமைல ெத� , 11.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 29 நா� ஆசாரி 

ெத� , 12.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 19 ேக.எஎஎஸ்.சண்�கேவல்ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 �ஸ்வாஸ் நாச்ா◌ி ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�ரதான கட�்டம் ேமற்�ப�� 

மைலயரசன் ேகா�ல் ெத� 

அ�ப்பக்ேகாடை்ட

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்31 ெதற்�தெ்த� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்31 

ெசல்வ �நாயகர ்ேகா�ல் ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்29 ச�சாரி 

காமாட�் ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்30 ��ச�்� ேரா� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்30 ெவள்ைளசச்ா� ெகாத்தனார ்ெத� , 

6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்30 க�ப்ைபயா ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�்30 எஸ்.�. நாராயணசா� ெத� , 8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்30 

வாழவந்தான் ெத� , 9.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்30 

�ட�்க்ெகாத்தனாரெ்வள்ைளசச்ா� ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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207   அ�ப்�க்ேகாடை்ட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

100 100 �ஸ்வாஸ் நாச்ா◌ி ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�ரதான கட�்டம் மைலயரசன் 

ேகா�ல் ெத� அ�ப்�க்ேகாடை்ட

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 30 �ராம�ன்�ப் ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�் 30 ெபரிய ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 30 ெபான்ைனயா ெத� , 

4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 18 அம்பலம் ெதாடமல்லப்பன் ெத� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 18  பாண்�ரங்கன் ேகா�ல் ெத� , 

6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 18 �றப்� ராமசா� ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�் 18 �� �டட்ார ்ெத� , 8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 30 �ட�்க்ெகாத்தனார ்

ெவள்ைளசச்ா� ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 ேதவாங்கர ்நகர ந�நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்� பா◌ா◌த்்த கட�்டம் 

ேமற்�ப��, அ�ப்�க்ேகாடை்ட -

626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 30 ��ச�்� ேரா� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 30 

பந்தல்�� ேரா� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 30எஸ்.எ.ஷண்�கம் ெத� , 

4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 30 �ைரப்பட�் ெத� , 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 

30 தம்மாந் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 ேதவாங்கர ்நகர ந�நிைலப்பள்ளி   

,ைமயப்ப�� ெதற்� பா◌ா◌த்்த 

கட�்டம் ேமற்�பக்கம் 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 30 படட்ா�ராமர ்ேகா�ல் ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

(ந) வார�்18 தங்கசச்ாைல ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்18 

ராம�ங்கச�டாம்�ைகஅம்மன் ேகா�ல் ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்18 

�லவர ்�சாரி ெத� , 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்18 �ழ்�டட்ார ்ெத� , 

6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்18 நந்தனவனம் ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�்18 �ைஜமடத் ெத� , 8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்18 ச�ண்டம்மன் ேகா�ல் 

ெத� , 9.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்18 ��க்ேகாடை்டராமசா�ெத� , 

10.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்18 ��க்கைடத் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103 ேதவாங்கர ்நகர ந�நிைலப்பள்ளி   

,ைமயப்ப�� ெதற்�பா◌ா◌த்்த 

கட�்டம் �ழக்� ப�� 

 அ�ப்�க்ேகாடை்ட -626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 13 ைகலாச ஊரணித் ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�் 13 ெம.உ.அண்ணாமைல ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 13 

தட�்னா�ரத்்� ேகா�ல்    ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 ேதவாங்கர ்நகர ந�நிைலப்பள்ளி   

,�ழக்�ப�� ெதற்� பா◌ா◌த்்த 

கட�்டம்  அ�ப்�க்ேகாடை்ட -626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 13 ேஜாஸ்யம் சண்�கம் ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

(ந) வார�் 13 ேஜா�டம் �ரப்பன் ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 13 காரியம் 

ெவள்ைளயன்    ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 13 ெட�ேபான் ேரா�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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207   அ�ப்�க்ேகாடை்ட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

105 105 ெசௗடாம்�கா கான்ெவன்ட ்  

,�ழக்�ப்ப��, அ�ப்�க்ேகாடை்ட-

626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 35 ெவள்ளக்ேகாடை்ட ேமலரத �� , 

2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட ( ந) வார�் 35எ�ெமன்டர்ி ஸ்�ல் 2வ� ெத� , 

3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 35மாரி மணவாளன் ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�் 35வாழவந்தான் ெத� , 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 12��ச�்ளி ேரா� , 

6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 12 அச�்க்கட�் ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 

12 என்.எம்.� �ப்பன் ெத� , 8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 12 ��ச�்ளி ேரா� 

��க்�ச ்சந்�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 ெசௗடாம்�கா கான்ெவன்ட ்  

,ேமற்�ப்ப��, அ�ப்�க்ேகாடை்ட-

626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 12 வரத்்தக சங்கத் ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�் 12 ேச�கன் ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 12 வக்�ல் ச�ண்ைடயா 

ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 12 ெட�ேபான் ேரா� , 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) 

வார�் 12 பஜைனக் �டெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 �எஸ்.ஐ. ெதாடக்கப்பள்ளி   

,பந்தல்��ேரா�, அ�ப்�க்ேகாடை்ட-

626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்34 அம்மன்ேகா�ல்ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�்34 அம்ேபத்கார ்ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்34 �ராசா�ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 �எஸ்.ஐ. ெதாடக்கப்பள்ளி   

,பந்தல்��ேரா�, அ�ப்�க்ேகாடை்ட-

626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 34சத்�யவாணி�த�்ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�் 34ராமசா� ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 34��த் ெத� , 

4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 34நாக�ங்கம் �ட�்தெ்த�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 �எஸ்.ஐ. ெதாடக்கப்பள்ளி   

,பந்தல்��ேரா� �ன்ப�� 

ெதற்�ப்பக்கம் அ�ப்�க்ேகாடை்ட-

626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 34�னாட�்�ரம் ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�் 34ப�ம்ெபான் �த�்ராம�ங்கம் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 ேதவாங்கர ்ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,வடக்�ப்ப��, அ�ப்�க்ேகாடை்ட-

626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 11 ��ச�்� ேரா� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 35 

அரசமரத�் ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 35 சா�யார ்சந்� , 

4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 11 ெசாக்க�ங்க�ரம் ேமலரத�� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 11 �வன் ேகா�ல் ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�் 11 �வன் ேகா�ல் ெத� (�ழக்�) , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 11 

�த்�ரம்ெசாக்க�ங்கம்ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

111 111 ேதவாங்கர ்ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,ெதற்�ப்ப��, அ�ப்�க்ேகாடை்ட-

626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்9ெசாக்க�ங்க�ரம்ைஹஸ்�ல்ேரா� , 

2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 11வடக்� ரத�� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 9 

எம்.�.ஆர1்வ� ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்9ெசாக்க�ங்க�ரம்ைஹஸ்�ல் 

2வ� ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 ேதவாங்கர ்ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ேமற்� ப�� 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 9 ��ச�்ளி ேரா� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 36 

�ழரத �� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 9 எம்.�.ஆர.்2வ� ெத� , 

4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9 எம்.�.ஆர.்3 வ� ெத� , 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) 

வார�் 9 எம்.�.ஆர.்4 வ� ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 9 ��வள்�வர ்

காலனி , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9 ேந�நகர ், 8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 

9காந்�நகர ்(��ச�்ளி ேரா�)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 ெசங்�ந்தர ்உயரந்ிைலப் பள்ளி   

,ெவள்ளக்ேகாடை்ட ெதற்�ப்ப��, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 9 ேநதா� �� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 9 எம். 

�. ஆர.் 5 வ� ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9 எம் � ஆர ்7வ�ெத� , 

4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்9 எம் � ஆர ்6வ� ெத� , 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட வார�் 9 

உச�்சா�மடத�்தெ்த�.ேமற்� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9 உச�் சா� 

மடத�்த ்ெத�(�ழக்�) , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 9 ��ரம்மன் ேகா�ல் 

ெதன்வடல் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 ெசங்�ந்தர ்உயரந்ிைலப் பள்ளி   

,�ழக்�ப்பக்கம் வடக்� ப�� 

ெதற்�பா◌ா◌த்்த கட�்டம் 

ெவள்ைளக்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 36 �ழந்ைதேவல்�ரம் 1 வ� ெத� , 

2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 36 �ழந்ைதேவல்�ரம் 2 வ� ெத� , 

3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9வரரி� �னிவர ்ேகா�ல் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 ெசங்�ந்தர ்உயரந்ிைலப் பள்ளி   

,ெவள்ளக்ேகாடை்ட ேமற்�ப்ப��, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 36 �ழந்ைதேவல்�ரம் 3 வ� ெத� , 

2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 36 �ழந்ைதேவல்�ரம் 4 வ� ெத� , 

3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 36 சண்�கேவலன் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 ெசங்�ந்தர ்உயரந்ிைலப் பள்ளி   

,ெதற்� பா◌ா◌த்்த வடக்� கட�்டம் 

ேமற்�ப்ப��,ெவள்ளக்ேகாடை்ட 

 அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 36 உச�்மாகாளியம்மன் ேகா�ல் 1வ�ெத� , 

2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 36 உச�் மாகாளியம்மான் ேகா�ல் 2வ� ெத� , 

3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 9 காந்� நகரம் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

117 117 ேதவாங்கர ்ெபண்கள் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி   ,�ழக்�ப் ப��, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட -626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 9 உச�்சா� ேகா�ல் ெம�ன் ெத� , 

2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9உச�்சா� ேகா�ல் 1வ� ��க்�த் ெத� , 

3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்9 உச�்சா� ேகா�ல் 2வ� ��க்�த் ெத� , 

4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்9 உச�்சா� ேகா�ல் 3வ� ��க்�த் ெத� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்9 உச�்சா� ேகா�ல் 4 வ� ��க்�த் ெத� , 

6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்9 உச�்சா� ேகா�ல் 5 வ� ��க்�த் ெத� , 

7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்9 உச�்சா� ேகா�ல் 6வ� ��க்�த் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 ேதவாங்கர ்ெபண்கள் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி   ,�ழக்�ப் ப�� அைற எண் 

10, அ�ப்�க்ேகாடை்ட -626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்9 உச�்சா� ேகா�ல் 7வ� ��க்�த் ெத� , 

2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்9 உச�்சா� ேகா�ல்8வ� ��க்�த் ெத� , 

3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்9 உச�்சா� ேகா�ல் 9வ� ��க்�த் ெத� , 

4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்9 உச�்சா� ேகா�ல் 10வ� ��க்�த் ெத� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்9 உச�்சா� ேகா�ல் 11வ� ��க்�த் ெத� , 

6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்9 உச�்சா� ேகா�ல் 12வ� ��க்�த் ெத� , 

7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 9 உச�்சா� ேகா�ல் 13��க்�தெ்த� , 

8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 9 உச�்சா� ேகா�ல் 14 ��க்�தெ்த�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 ெசங்�ந்தர ்ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�ழக்� ப�� ெதற்� பா◌ா◌த்்த ��ய 

கட�்டம் ெவள்ைளக்ேகாடை்ட, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 36 அண்ணாநகர ்1வ� ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�் 36 அண்ணா நகர ்1 வ� ��க்�த் ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 36 

அண்ணாநகர ்2வ� ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 36 அண்ணா நகர ்3 வ� 

ெத� , 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்36 அண்ணா நகர ்4 வ� ெத� , 

6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) அண்ணாநகர ்5வ� ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 

36அண்ணா நகர ்ெம�ன் ��

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

120 120 ெசங்�ந்தர ்ெதாடக்கப்பள்ளி   ,��ய 

கட�்டம் ேமற்� ப�� ெதற்� 

பா◌ா◌த்்த கட�்டம் 

 ெவள்ைளக்ேகாடை்ட, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 36 �ப்�ராஜ் நகர ்1 வ� ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) 

வார�் 36�ப்�ராஜ் நகர ்2 வ� ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 36 �ப்�ராஜ் நகர ்

3 வ� ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 36 �ப்�ராஜ் நகர ்4 வ� ெத� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 36 �ப்�ராஜ் நகர ்5 வ� ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) 

வார�் 36 �ப்�ராஜ் நகர ்6 வ� ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 36 �ப்�ராஜ் 

நகர ்7 வ� ெத� , 8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 36 �ப்�ராஜ் நகர ்8 வ� ெத� , 

9.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 36 �ப்�ராஜ் நகர ்9 வ� ெத� , 

10.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9ேதவா ெடக்ஸ் 7வ� ெத� , 11.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) 

வார�் 9ேதவா ெடக்ஸ் 8 வ�ெத� , 12.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9 ேதவா ெடக்ஸ் 9 

வ� ெத� , 13.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 36�ப்�ராஜ் நகர ்ெம�ன் ��

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 ேதவாங்கர ்ெபண்கள் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி   ,ேமற்�ப்ப�� அைற எண்-4 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 9 எம் � ஆர ்நகர ்வடக்�ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

(ந) வார�் 9 எம் � ஆர ்நகர ்வடக்�ெத� ெதாடரச்�் , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 

9 எம் � ஆர ்நகர ்வடக்�ெத� ெதாடரச்�் , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9 எம் � 

ஆர ்நகர ்வடக்�ெத� ெதாடரச்�் , 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9 எம் � ஆர ்.நகர ்

வடக்� 11வ� ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9  எம் � ஆர ்.நகர ்வடக்� 12 வ� 

ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9  எம் � ஆர ்நகர ்வடக்� 15வ� ெத� , 

8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9 எம் � ஆர ் நகர ்�ழக்� 1 வ� �ழேமல் ெத� , 

9.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9 எம் � ஆர ் நகர ்�ழக்� 2வ� �ழேமல் ெத� , 

10.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9 எம் � ஆர ் நகர ்�ழக்� 3வ� �ழேமல் ெத� , 

11.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9 எம் � ஆர ்நகர ்�ழக்� 1வ� ெத� , 

12.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9 எம் � ஆர ்நகர ்�ழக்� 2வ� ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

122 122 ேதவாங்கர ்ெபண்கள் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி   ,ேமற்�ப்ப�� �ழக்� அைற 

எண் 5, அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9 எம் � ஆர.் நகர ்�ழக்� 4வ� ெத� , 

2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9 எம் � ஆர.் நகர ்�ழக்� 5வ� ெத� , 

3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9 எம் � ஆர.் நகர ்�ழக்� 6வ� ெத� , 

4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9 எம் � ஆர ்நகர ்�ழக்� 7வ�ெத� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9 எம் � ஆர ்நகர ்�ழக்� 8வ� ெத� , 

6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9 ேஜா��ரம் 2 வ� ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) 

வார�் 9 ேஜா��ரம் 3வ� ெத� , 8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9ேஜா��ரம் 4வ� 

ெத� , 9.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9ேஜா��ரம் 5வ� ெத� , 

10.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9 ேஜா��ரம் 6 வ� ெத� , 11.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந)  

வார�் 9 ேஜா��ரம் 7வ� ெத�  , 12.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9 ேஜா��ரம் 8வ� 

ெத� , 13.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9 ேஜா��ரம்  9வ� ெத� , 

14.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9 ேஜா��ரம் 11வ� ெத� , 15.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) 

வார�் 9 ேஜா��ரம் 12 வ� ெத� , 16.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9 ேஜா��ரம் 

13வ� ெத� , 17.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9 ேஜா��ரம் 14 வ� ெத� , 

18.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 9 எம் � ஆர ்நகர ்�ழக்� நான்காவ� �ழேமல் ெத� 

, 19.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 9 எம் � ஆர ்நகர ்�ழக்� �ன்றாவ� ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 சா�யர ்ந�நிைலப்பள்ளி   

,ெவள்ளக்ேகாடை்ட �ழக்� 

ப��,அ�ப்�க்ேகாடை்ட -626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்33 பார�தாசன் ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�்33 பார�தாசன் 1வ�ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 33 பார�தாசன் 

2வ� ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்33 பார�தாசன் 3வ� ெத� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்33 பார�தாசன் 4வ� ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�்33 பார�தாசன் 1வ� ��க்�தெ்த� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்33 

பார�தாசன் 2வ� ��க்�தெ்த� , 8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்33 பார�தாசன் 

3வ� ��க்�தெ்த� , 9.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்35 ஞானியார ்1வ� ெத� , 

10.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�்35 ஞானியார ்2வ� ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 நகராட�் ந�நிைலப்பள்ளி   ,ேமலரத 

�� ேமற்�ப்ப��, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 33 வடம் ேபாக்�த் ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�் 33 �னாட�்�ரம் ��த் ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 33 

�ப்�ரமணிய�ரம் ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 35 ெதற்� ரத �� , 

5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 35 �ன்ைனயா ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

125 125 ேதவாங்கர ்ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்�தெ்த� �ழக்�ப��, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 31 ெதற்�த் ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 31 

�ரப்பன் ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 31 சங்�மணி ெத� , 

4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 31 மாணிக்கம் ெத� , 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�்31 ச�ண்டம்மன்ேகா�ல்ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 31 �னாட�் 

�ந்தரம் ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 31  �ந்தரம் ெத� , 

8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 31 ெசாப்� ��சா� ெத� , 9.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�் 31 �ப்�ரமணியம் ெத� , 10.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 31 ராமசா� ெத� , 

11.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 31 மல்ைலயா ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 ேதவாங்கர ்ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்�தெ்த� ேமற்�ப்ப��, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 28 ஆ�நாராயண�ரம் ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�் 31 �ழக்கரந்ைத காமாட�் ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 19 

ெவற்�ைலக்காரர ்ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 28 �ங்ேகஸ்வரர ்ேகா�ல் 

1வ� ெத� , 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 28 �ங்ேகஸ்வரர ்ேகா�ல் 2வ� ெத� , 

6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 28 �ங்ேகஸ்வரர ்1வ� ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 ேதவாங்கர ்ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்�தெ்த�, அ�ப்�க்ேகாடை்ட-

626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 19 �ைக�ைலக்காரர ்ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�்31 ேமஸ்�ரி சங்கரன் ெத� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 29  

தரகனாரச்ா�நாதன்ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 29  �சாரி�ன்னான்ெத� 

, 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 29  வாத்�யார ்கணப� ெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட 

(ந) வார�் 29  மல்லப்பன்  ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 29  ெபரியெத� , 

8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 31�ப்�ரமணியம்1வ���க்�த் ெத� , 

9.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 31 �ப்�ரமணியம்2வ���க்�த்   ெத� , 

10.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 31�ப்�ரமணியம்3வ���க்�த்    ெத� , 

11.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்31 �ப்�ரமணியம்4வ���க்�தெ்த� , 

12.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 31�ப்�ரமணியம்5வ���க்�த்    ெத� , 

13.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 31�ப்�ரமணியம் 6வ���க்�த்   ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 சா� தா.ரா.அர�னர ்

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,வடக்�ப்ப��, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 32 எ.எல்.ெப�மாள்ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�் 32 பந்தல்�� ேரா� , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 32 எஸ்.�.�ரப்பன் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

129 129 சா� தா.ரா.அர�னர ்

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ெதற்�ப்ப��, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட-626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 32சா�.தா.ராமசா�ெத� , 2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) 

வார�் 32 �க்�லநத்தம் ெந�ஞ்சாைல , 3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 32 

எஸ்.ேக.ெப�மாள் ெத� , 4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 32 ராமசா��ரம் 

மாரியம்மன் ேகா�ல் ெத� , 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 32 ராமசா��ரம் 

காலனிெத� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 33 ேமடட்ாங்கைரத் ெத� , 

7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 32 பந்தல்�� ேரா� , 8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 

32 ராமசா��ரம் காலனி1 வ�ெத� , 9.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 32 ராமசா��ரம் 

காலனி 2வ�ெத� , 10.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 32 ராமசா��ரம் காலனி3 

வ�ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 சா� தா.ரா.அர�னர ்

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ந�ப் ப��, 

அ�ப்�க்ேகாடை்ட -626101

1.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 32 ராமசா��ரம் காளியம்மன் ேகா�ல் ெத� , 

2.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 33 ெவள்ளக்ேகாடை்டேமடட்ாங்கைரத் ெத� , 

3.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 33 இைளஞர ்சங்க 1 வ� ேமலத் ெத� , 

4.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 33 கல்பாலம் ேமலத் ெத� , 5.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) 

வார�் 32 பந்தல்�� ேரா� , 6.அ�ப்�க்ேகாடை்ட (ந) வார�் 33இைளஞர ்சங்கம்1வ� 

ெத� , 7.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்32 

ராமசா��ரம்காளியம்மன்ேகா�ல்1வ�ெத� , 8.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்32 

ராமசா��ரம்காளியம்மன்ேகா�ல் 2வ�ெத� , 9.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்32 

ராமசா��ரம் காளியம்மன் ேகா�ல் 3வ�ெத� , 10.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்32 

ராமசா��ரம் காளியம்மன் ேகா�ல் 4வ� ெத� , 11.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�்32 

ராமசா��ரம் காளியம்மன் ேகா�ல் 5வ�ெத� , 12.அ�ப்�க்ேகாடை்ட(ந) வார�் 32 

ராமசா��ரம் காளியம்மன்ேகா�ல் 6 வ�ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 கம்மவர ்இந்� ஆரம்பப்பள்ளி   

,�ரதானக்கட�்டம் ேமற்�ப்ப��, 

கஞ்சநாயக்கன்பட�் - - 66101

1.கஞ்சநாயக்கன்பட�்(வ.�) ,  கஞ்சநாயக்கன்பட�் (ஊ) வார�் 1, 

கஞ்சநாயக்கன்பட�் , 2.கஞ்சநாயக்கன்பட�்(வ.�) , கஞ்சநாயக்கன்பட�் (ஊ) வார�் 

2, கஞ்சநாயக்கன்பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 கம்மவர ்இந்� ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெம�ன் கட�்டம் ெதற்க்�ப்பக்கம் 

கஞ்சநாயக்கன்பட�் - - 66101

1.கஞ்சநாயக்கன்பட�்(வ.�) , கஞ்சநாயக்கன்பட�் (ஊ) வார�் 3, 

கஞ்சநாயக்கன்பட�் , 2.கஞ்சநாயக்கன்பட�்(வ.�) , கஞ்சநாயக்கன்பட�் (ஊ) வார�் 

4, கஞ்சநாயக்கன்பட�் , 3.கஞ்சநாயக்கன்பட�்(வ.�) , கஞ்சநாயக்கன்பட�் (ஊ) 

வார�் 5, கஞ்சநாயக்கன்பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

133 133 கம்மவர ்இந்� ஆரம்பப்பள்ளி   

,�ரதானக்கட�்டம்(ைமயப்ப��) 

கஞ்சநாயக்கன்பட�் - 626101

1.கஞ்சநாயக்கன்பட�்(வ.�) , கஞ்சநாயக்கன்பட�் (ஊ) வார�் 6, 

கஞ்சநாயக்கன்பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 கம்மவர ்இந்� ஆரம்பப்பள்ளி   

,�ழக்� பாரத்்த 

�ரதானக்கட�்டம்(ேமற்�  இ�� 

ப��) கஞ்சநாயக்கன்பட�் - 626101

1.கஞ்சநாயக்கன்பட�்(வ.�) , கஞ்சநாயக்கன்பட�் (ஊ) வார�் 6, 

கஞ்சநாயக்கன்பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 இராமா�ஜம் ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்�ப்ப��, கடட்கஞ்சம்பட�் - 

626101

1.கடட்க்கஞ்சம்பட�் (வ.�) , கடட்க்கஞ்சம்பட�் (ஊ) 

�ள்ைளயாரே்கா�ல்ெத�,கடட்க்கஞ்சம்பட�் , 2.கடட்க்கஞ்சம்பட�்( வ.�) , 

கடட்க்கஞ்சம்பட�் (ஊ) வார�் 2, கடட்க்கஞ்சம்பட�் , 3.கடட்கஞ்சம்பட�் (வ.�) , 

கடட்கஞ்சம்பட�்ட�்(ஊ) கடட்கஞ்சம்பட�் ேமற்�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 அங்கன்வா� ைமயம்   ,ெஜயராம் 

நகர,் கடட்க்கஞ்சம்பட�் - 626101

1.கடட்கஞ்சம்பட�் (வ.�) , கடட்கஞ்சம்பட�் (ஊ) ெபத்தம்மாள்நகர ், 

2.கடட்கஞ்சம்பட�் ( வ.�) , கடட்கஞ்சம்பட�் (ஊ) ராஜ�வ்நகர ், 3.கடட்கஞ்சம்பட�் ( 

வ.�) , கடட்கஞ்சம்பட�் (ஊ) லட�்�நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 இராமா�ஜம் ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்�ப்ப��, கடட்கஞ்சம்பட�் - 

626101

1.கடட்கஞ்சம்பட�் ( வ.�) , கடட்கஞ்சம்பட�் (ஊ) ெஜயராம்நகர் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 இராமா�ஜம் ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்கப்ப��, கடட்கஞ்சம்பட�் - 

626101

1.கடட்கஞ்சம்பட�் ( வ.�), கடட்கஞ்சம்பட�் (ஊ) அந்தமான்ேதாடட்ம் , 

2.கடட்கஞ்சம்பட�் ( வ.�), கடட்கஞ்சம்பட�்(ஊ) வார�் 2, கடட்கஞ்சம்பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 �வானந்த �த்யாலயம் 

ெமடர்ிக்�ேலசன் பள்ளி   

,ேமற்�ப�� �ழக்� கட�்டம்அைற 

எண். 6 இராமசா�நகர ்- ஆத்�ப்பட�் 

626101

1.ஆத்�ப்பட�் ( வ.�) , ஆத்�ப்பட�் (ஊ) வார�் 2 ஆத்�ப்பட�் , 2.ஆத்�ப்பட�் ( வ.�) 

, ஆத்�ப்பட�் (ஊ) வார�் 3, ஆத்�ப்பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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1 2 3 4 5

140 140 �வானந்த �த்யாலயம் 

ெமடர்ிக்�ேலசன் பள்ளி   

,ேமற்�ப�� �ழக்�கட�்டம் அைற 

எண்.3 இராமசா�நகர ்- ஆத்�ப்பட�் 

626101

1.ஆத்�ப்பட�் ( வ.�) , ஆத்�ப்பட�் (ஊ) வார�் 4, ஆத்�ப்பட�் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 �வானந்த �த்யாலயம் 

ெமடர்ிக்�ேலசன் பள்ளி   

,அைறஎண்.13, இராமசா� நகர,் 

ஆத்�ப்பட�்

1.ஆத்�ப்பட�் (வ.�), ஆத்�ப்பட�் (ஊ) வார�் 5, ஆத்�ப்பட�் இராமசா�நகர் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 �வானந்த �த்யாலயம் 

ெமடர்ிக்�ேலசன் பள்ளி   

,அைறஎண்.12, இராமசா� நகர,் 

ஆத்�ப்பட�்

1.ஆத்�ப்பட�் (வ.�), ஆத்�ப்பட�் (ஊ) வார�் 6,ஆத்�ப்பட�் இராமசா� நகர் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�. �னாட�்�ரம் -626101

1.�க்�லநத்தம் (வ.�), �க்�லநத்தம் (ஊ) வார�் 1,�.�னாட�்�ரம் , 2.�க்�லநத்தம் 

(வ.�), �க்�லநத்தம்  (ஊ) வார�் 2,�. �னாட�்�ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�க்�லநத்தம்

1.�க்�லநத்தம் (வ.�), �க்�லநத்தம் (ஊ) வார�் 1, �க்�லநத்தம் , 2.�க்�லநத்தம் 

(வ.�), �க்�லநத்தம் (ஊ) வார�் 2, �க்�லநத்தம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 காந்� கல்� நிைலயம்   ,ேமற்� 

கட�்டம் ெதற்� பாரத்்த� 

����ந்தாள்�ரம்

1.����ந்தாள்�ரம் (வ.�),����ந்தாள்�ரம் (ஊ) வார�் 1, ����ந்தாள்�ரம் , 

2.����ந்தாள்�ரம் (வ.�),����ந்தாள்�ரம்(ஊ) ����ந்தாள்�ரம் , 

3.����ந்தாள்�ரம் (வ.�),����ந்தாள்�ரம்(ஊ) வார�் 2,����ந்தாள்�ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 அர�  ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்�ப்ப��, ெவள்ைளயா�ரம் - 

626101

1.ஆமணக்�நத்தம் (வ.�), ெவள்ைளயா�ரம் (ஊ) வார�் 1,ெவள்ைளயா�ரம் , 

2.ஆமணக்�நத்தம் (வ.�), ெவள்ைளயா�ரம்(ஊ) வார�் 2 ,ெவள்ைளயா�ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 ஊராட�் ஒன்�ய ந�நிைலப்பள்ளி   

,பைழய கட�்டம்  �ழக்� பாரத்்த� 

ஆமணக்�நத்தம் - 626101

1.ஆமணக்�நத்தம்(வ.�), ஆமணக்�நத்தம் (ஊ) வார�் 1, ஆமணக்�நத்தம் , 

2.ஆமணக்�நத்தம்(வ.�), ஆமணக்�நத்தம் (ஊ) வார�் 3, எ கல்�ப்பட�் , 

3.ஆமணக்�நத்தம்(வ.�), ஆமணக்�நத்தம் (ஊ) வார�் 3, எ கல்�பட�் , 

4.ஆமணக்�நத்தம்(வ.�), ஆமணக்�நத்தம் (ஊ) வார�் 4, சந்ைத�ர ், 

5.ஆமணக்�நத்தம்(வ.�), ஆமணக்�நத்தம் (ஊ) வார�் 2, ஆமணக்�நத்தம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

148 148 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�த்�ப்பாைற  - 626004

1.�த்�ப்பாைற (வ.�),  மைலப்பட�் (ஊ) வார�் 1�த்�ப்பாைற , 2.�த்�ப்பாைற 

(வ.�), மைலப்பட�் (ஊ) வார�்2 �த்�ப்பாைற

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�ழக்�ப்ப��, மைலப்பட�் - 626004

1.�த்�ப்பாைற (வ.�), மைலப்பட�் (ஊ) மைலப்பட�் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,��ய கட�்டம் �ழக்� ப�� ெதற்� 

பாரத்்த� மைலப்பட�் - 626004

1.�த்�ப்பாைற (வ.�), மைலப்பட�் (ஊ) மைலப்பட�் , 2.�த்�ப்பாைற (வ.�), 

மைலப்பட�் (ஊ) மைலப்பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 அர� உயாந்ிைலப்பள்ளி   ,��ய 

கட�்டம்  ��ந்தமடம் - 626101

1.��ந்தமடம் (வ.�) , ��ந்தமடம் (ஊ) வார�் 1, ��ந்தமடம் , 2.��ந்தமடம் (வ.�) , 

��ந்தமடம் (ஊ) வார�் 2, ெதற்�ப்பட�் , 3.��ந்தமடம் (வ.�) , ��ந்தமடம் (ஊ) 

வார�் 2, ெத� ெபயர ்இல்ைல, , 4.��ந்தமடம் (வ.�) , ��ந்தமடம் (ஊ) வார�் 3, 

ெத� ெபயர ்இல்ைல , 5.��ந்தமடம் (வ.�) , ��ந்தமடம் (ஊ) வார�் 5, ெத� ெபயர ்

இல்ைல

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 இந்�நாடார ்சத்�ரிய 

உயரந்ிைலப்பள்ளி   ,வ�வாரப்ட�் - 

626134

1.வ�வாரப்ட�் (வ.�), வ�வாரப்ட�் (ஊ) வார�் 1 வ�வாரப்ட�் , 2.ேபாடம்பட�் 

(வ.�), வ�வாரப்ட�் (ஊ) வார�்  2, ேபாடம்பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 இந்�நாடார ்சத்�ரிய 

உயரந்ிைலப்பள்ளி   ,வடக்�ப�� 

வ�வாரப்ட�் - 626134

1.வ�வாரப்ட�் (வ.�), வ�வாரப்ட�் (ஊ) வார�் 3, வ�வாரப்ட�் , 2.வ�வாரப்ட�் ( 

வ.�) , வ�வாரப்ட�் (ஊ) வார�் 4, வ�வாரப்ட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 அர�னர ் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,�ரதான கட�்டம் தைர தளம் ேமற்� 

ப�� அைற  ெசட�்��ச�் - 626134

1.ெசட�்��ச�் (வ.�),  ெசட�்��ச�் (ஊ) வார�் 1ெசட�்��ச�் , 2.ெசட�்��ச�் 

(வ.�), ெசட�்��ச�் (ஊ) வார�் 2ெசட�்��ச�் , 3.ெசட�்��ச�் (வ.�), 

ெசட�்க்��ச�் (ஊ) வார�் 3, ெசட�்க்��ச�் இந்�ராகாலனி , 4.ெசட�்��ச�் 

(வ.�), ெசட�்��ச�்  (ஊ) வார�் 4ெசட�்��ச�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 ஊராட�் ஒன்�ய �வக்கப்பள்ளி   

,வடேமற்� �ைலக்கட�்டம் �ழக்� 

பாரத்்த�  ெசட�்��ச�் - 626134

1.ெசட�்��ச�் (வ.�), ெசட�்��ச�் (ஊ) வார�்2ெசட�்��ச�் , 2.ெசட�்��ச�் 

(வ.�), ெசட�்��ச�் (ஊ) வார�் 4,�ன்ன ெசட�்��ச�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

156 156 ெரங்கநாதன் ெதாடக்கப் பள்ளி   

,�ழக்� ப�� வாழ்வாங்� - 626134

1.ெசட�்��ச�் (வ.�), ெபரியநாய��ரம் (ஊ) வார�் 1, ெபரியநாய��ரம் , 

2.ெசட�்��ச�் (வ.�), ெபரியநாய��ரம் (ஊ) வார�் 2, வாழ்வாங்� , 

3.ெசட�்��ச�் (வ.�), ெபரியநாய��ரம் (ஊ) வார�் 3, �வந்�நாத�ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்�ப்ப�� ��க்கட�்டம், 

�தம்பரா�ரம் - 626134

1.ெசட�்��ச�் (வ.�), �தம்பரா�ரம் (ஊ) வார�் 1, இராம�ங்க�ரம் , 

2.ெசட�்��ச�் (வ.�), �தம்பரா�ரம் (ஊ) வார�் 1, �தம்பரா�ரம் , 3.ெசட�்��ச�் 

(வ.�), �தம்பரா�ரம் (ஊ) வார�் 4, இராமநாயக்கன்பட�் , 4.ெசட�்��ச�் (வ.�), 

�தம்பரா�ரம் (ஊ) �தம்பரா�ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,பைழய கட�்டம்  ேமற்�, 

�தம்பரா�ரம் - 626134

1.ெசட�்��ச�் (வ.�), �தம்பரா�ரம் (ஊ) வார�் 2, �தம்பரா�ரம் , 2.ெசட�்��ச�் 

(வ.�), �தம்பரா�ரம்( ஊ) வார�் 3,இராமநாயக்கன்பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,��தல் �ழக்� ��க்கட�்டம் , 

பந்தல்�� - 626113

1.பந்தல்��(வ.�), பந்தல்�� (ஊ) வார�் 5 �ங்க�ரம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,பைழய கட�்டம் ேமற்� ப�� 

பந்தல்�� - 626113

1.பந்தல்��(வ.�), பந்தல்�� (ஊ) வார�்  6 ெவள்ைளயா�ரம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்� ப��, �.ெகாப்��த்தம்பட�் - 

626113

1.�.ெகாப்��த்தம்பட�்(வ.�), �.ெகாப்��த்தம்பட�் (ஊ) வார�் 1 

ெதற்�ெகாப்��த்தம்பட�் , 2.�.ெகாப்��த்தம்பட�்(வ.�), �.ெகாப்��த்தம்பட�் 

(ஊ) வார�் 2ெதற்� ெகாப்��த்தம்பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்� ப��, �.ெகாப்��த்தம்பட�் - 

626113

1.�.ெகாப்��த்தம்பட�்(வ.�), �.ெகாப்��த்தம்பட�் (ஊ) வார�் 3ெதற்� 

ெகாப்��த்தம்பட�் , 2.�.ெகாப்��த்தம்பட�்(வ.�), �.ெகாப்��த்தம்பட�் (ஊ) 

வார�் 4 வடக்� ெகாப்��த்தம்பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெசட�்பட�் - 626113

1.ெசட�்பட�்(வ,�), ெசட�்பட�் (ஊ) வார�் 1, ெசட�்பட�் , 2.ெசட�்பட�்(வ.�), 

ெசட�்பட�் (ஊ) வார�் 2, ெசட�்பட�் , 3.பந்தல்��(வ.�), ெசட�்பட�் (ஊ) வார�் 1, 

ேச�ராஜ�ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

164 164 அர� ெபண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,��தல்கட�்டம், வடக்� ப�� 

ேமற்� பா◌ா◌த்்த� பந்தல்�� - 626113

1.பந்தல்��(வ.�), பந்தல்�� (ஊ) வார�் 1 அக்ரஹாரம் , 2.பந்தல்��(வ.�), 

பந்தல்�� (ஊ) வார�் 8,ெகாங்ைகய நாயக்கன்பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 அர� ெபண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,வடக்� �ரதான கட�்டம் �ழக்� 

பா◌ா◌த்்த� வடக்�ப��, பந்தல்�� - 

626113

1.பந்தல்��(வ.�), பந்தல்�� (ஊ) வார�் 2கா��ங்க�ரம் , 2.பந்தல்��(வ.�), 

பந்தல்�� (ஊ) வார�்2ராம்ேகாநகர ், 3.பந்தல்��(வ.�), பந்தல்�� (ஊ) நாயக்கர ்

பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்�ப்பக்கம் ��தல் கட�்டம், 

பந்தல்��- 626113

1.பந்தல்��(வ.�), பந்தல்�� (ஊ) வார�் 2 ெந�ங்கைரபட�் , 2.பந்தல்��(வ.�), 

பந்தல்�� (ஊ) வார�் 2 பந்தல்�� , 3.பந்தல்��(வ.�), பந்தல்�� (ஊ) ேமட�்ப்பட�் 

ெத� , 4.பந்தல்��(வ.�), பந்தல்�� (ஊ) அக்ரஹாரம் ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�ழக்� ப��, ேமற்� பாரத்்த 

��தல்கட�்டம், பந்தல்�� - 626113

1.பந்தல்��(வ.�), பந்தல்�� (ஊ) வார�் 2அழகா�ரி , 2.பந்தல்��(வ.�), பந்தல்�� 

(ஊ) வார�் 4 �சாரிபட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�ழக் ப��, கட�்டம் ேமற்�, 

பந்தல்�� - 626113

1.பந்தல்��(வ.�), பந்தல்�� (ஊ) வார�் 3ேபா� ெரட�்பட�் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 அர� ஆண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,ெதற்க்�க்கட�்டம் ந�ைமயம், 

பந்தல்�� - 626113

1.பந்தல்��(வ.�), பந்தல்�� (ஊ) வார�் 7 �ன்னான்ெசட�்பட�் , 2.பந்தல்��(வ.�), 

பந்தல்�� (ஊ) பந்தல்�� அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி , 3.பந்தல்�� (ஊ) அர� 

ேமல்நிைலப்பள்ளி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 அர� ஆண்கள் உயரந்ிைலப் பள்ளி   

,வடக்�கட�்டம் 

 பைழயெபா�க்கட�்டம் 

ைமயப்ப��, பந்தல்�� - 626113

1.ேவலா�த�ரம்(வ.�), பந்தல்�� (ஊ) வார�்  8 �ரநாயக்கன்பட�் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

171 171 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�ம்மக்�ண்� - 626113

1.�ம்மக்�ண்�(வ.�), �ம்மக்�ண்� (ஊ) வார�்  1 ெபரிய�ம்மக்�ண்� , 

2.�ம்மக்�ண்�(வ.�), �ம்மக்�ண்� (ஊ) வார�் 2 ெபரிய�ம்மக்�ண்� , 

3.�ம்மக்�ண்�(வ.�), �ம்மக்�ண்� (ஊ) வார�் 3 �ன்ன�ம்மக்�ண்�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்�ப்பக்கம் ஆண்�பட�்

1.�.ஆண்�ப்பட�்(வ.�), �ம்மக்�ண்�  (ஊ) வார�் 4,  �.ஆண்�ப்பட�் , 

2.�.ஆண்�ப்பட�்(வ.�), �ம்மக்�ண்�  (ஊ) வார�் 5 �.ஆண்�ப்பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 �ெஜயா பாரத ஆரம்பப்பள்ளி   

,ேமற்� ப�� �ழக்� பாரத்்த� 

ேவலா�த�ரம் - 626113

1.ேவலா�த�ரம்(வ.�), ேவலா�த�ரம் (ஊ) வார�் 1ேவலா�த�ரம் , 

2.ேவலா�த�ரம்(வ.�),ேவலா�த�ரம் (ஊ) வார�் 2உைடயநாத�ரம் , 

3.ேவலா�த�ரம்(வ.�), ேவலா�த�ரம் (ஊ) வார�் 3இராமசச்ந்�ரா�ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 �ெஜயா பாரத ஆரம்பப்பள்ளி   

,�ழக்� ப��ேமற்� பாரத்்த� 

ேவலா�த�ரம் - 626113

1.ேவலா�த�ரம்(வ.�), ேவலா�த�ரம் (ஊ) வார�் 3, �.நமச�்வாய�ரம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�ழக்� ப��, ெமட�்க்�ண்�-626004

1.ெமட�்க்�ண்�(வ.�)ெமட�்க்�ண்� (ஊ) வார�் 1 ெமட�்க்�ண்� , 

2.ெமட�்க்�ண்�(வ.�)ெமட�்க்�ண்� (ஊ) வார�் 2 ெமட�்க்�ண்�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�ழக்� அ��ல் உள்ள அைற, 

ெமட�்க்�ண்�-626004

1.ெமட�்க்�ண்�(வ.�)ெமட�்க்�ண்� (ஊ) வார�் 3 ெமட�்க்�ண்� , 

2.ெமட�்க்�ண்�(வ.�),ெமட�்க்�ண்� (ஊ) வார�் 4 ெமட�்க்�ண்�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,அரச��ம்பன்பட�்-626004

1.ெமட�்க்�ண்�(வ.�),ெமட�்க்�ண்� (ஊ) வார�் 5 ெபாடட்ல்பட�் , 

2.ெமட�்க்�ண்�(வ.�),ெமட�்க்�ண்� (ஊ) வார�் 6 அரசக் ��ம்பன் பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 இந்� ந�நிைலப் பள்ளி   

,�ழக்�க்கட�்டம் வடக்�ப்ப��, 

கடம்பன்�ளம்-626004

1.கடம்பன்�ளம்(வ.�)கடம்பன்�ளம் (ஊ) வார�் 1 ராம�ங்கா�ரம் , 

2.கடம்பன்�ளம்(வ.�),கடம்பன்�ளம் (ஊ) வார�் 2 கடம்பன்�ளம் , 

3.கடம்பன்�ளம்(வ.�)கடம்பன்�ளம் (ஊ) வார�் 3 கடம்பன்�ளம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 இந்� ந�நிைலப் பள்ளி   

,�ழக்�க்கட�்டம் ெதற்�ப்ப��, 

கடம்பன்�ளம்-626004

1.கடம்பன்�ளம்(வ.�)கடம்பன்�ளம் (ஊ) வார�் 4 கடம்பன்�ளம் , 

2.கடம்பன்�ளம்(வ.�),கடம்பன்�ளம் (ஊ) வார�் 5 கடம்பன்�ளம் , 

3.கடம்பன்�ளம்(வ.�),கடம்பன்�ளம் (ஊ) வார�் 6 கடம்பன்�ளம் , 

4.கடம்பன்�ளம்(வ.�)கடம்பன்�ளம் (ஊ) வார�் 7 கடம்பன்�ளம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

180 180 �சரஸ்வ� �த்�யசாலா 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,�ரதான கட�்டம், 

நக்கலக்ேகாடை்ட-626004

1.கடம்பன்�ளம்(வ.�),நக்கலக்ேகாடை்ட (ஊ) வார�் 1 நமச�்வாய�ரம் , 

2.கடம்பன்�ளம்(வ.�),கடம்பன்�ளம் (ஊ) வார�் 2 நக்கலக்ேகாடை்ட

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 ஊராட�் ஒன்�ய ந�நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்க்�பக்க கட�்டம், வடக்� ப��, 

ெசன்னல்��-626004

1.ெசன்னல்��(வ.�),ெசன்னல்�� (ஊ) வார�் 3 ெசன்னல்�� ெதற்�த் ெத� , 

2.ெசன்னல்��(வ.�),ெசன்னல்��(ஊ) வார�் 2 ெசன்னல்�� , 

3.ெசன்னல்��(வ.�),ெசன்னல்��(ஊ) வார�் 2 ெசன்னல்��

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 ஊராட�் ஒன்�ய ந�நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்க்�பக்க கட�்டம் ெதற்� ப��, 

ெசன்னல்��-626004

1.ெசன்னல்��(வ.�),ெசன்னல்��(ஊ) வார�் 4 ெசன்னல்�� , 

2.ெசன்னல்��(வ.�)ெசன்னல்��(ஊ) வார�் 5 ெசன்னல்�� , 

3.ெசன்னல்��(வ.�),ெசன்னல்��(ஊ) வார�் 6 வாழவந்தாழ்�ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 ஆ��ரா�டர ்நல �வக்கப்பள்ளி   

,��ய கட�்டம், எ. 

ெசாக்க�ங்கா�ரம்-626204

1.எண்ட��(வ.�),எண்ட�� (ஊ) வார�் 1 எண்டப்�� , 2.எண்ட��(வ.�),எண்ட�� 

(ஊ) வார�் 2 இ.ெசாக்க�ங்கா�ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 ஊராட�் ஒன்�ய ந�நிைலப்பள்ளி   

,�ப்பாம்பட�்

1.எண்ட��(வ.�), எண்ட��(ஊ) வார�் 3 �ப்பாம்பட�் , 2.எண்ட��(வ.�)எண்ட�� 

(ஊ) வார�் 4&5 �ப்பாம்பட�் , 3.எண்ட��(வ.�)எண்ட�� (ஊ) வார�் 5 ெசட�்பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185 கண்ணப்பர ்இந்� ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வைலயப்பட�்-626204

1.வைலயபட�் (வ.�)வைலயபட�் (ஊ) வார�் 2 வைலயபட�் , 2.வைலயப்பட�் 

(வ.�),வைலயப்பட�் (ஊ) வார�் 1 வைலயப்பட�் , 3.வைலயபட�்(வ.�)வைலயபட�் 

(ஊ) வார�் 3 வைலயபட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேகா�ல்�ராரப்ட�்

1.ேகா�ல் �ராரப்ட�்(வ.�),ேகா�ல் �ராரப்ட�்  (ஊ) வார�் 1 ேகா�ல் �ராரப்ட�் , 

2.வைலயபட�் (வ.�),ேகா�ல் �ராரப்ட�் (ஊ) வார�் 2 �னாட�்�ரம் , 

3.வைலயபட�் (வ.�),ேகா�ல் �ராரப்ட�் (ஊ) வார�் 3 அரச்�்னா�ரம் , 

4.ேகா�ல்�ராரப்ட�்(வ.�),ேகா�ல்�ராரப்ட�் (ஊ) வார�் 2 ேகா�ல்�ராரப்ட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 ஊராட�் ஒன்�ய ஆரம்பப்பள்ளி   

,ேகாடட்நத்தம்-626204

1.ேகாடட்நத்தம்(வ.�),ேகாடட்நத்தம் (ஊ) வார�் 1 ேகாடட்நத்தம் , 

2.ேகாடட்நத்தம்(வ.�)ேகாடட்நத்தம் (ஊ) வார�் 2 ேகாடட்நத்தம் , 

3.ேகாடட்நத்தம்(வ.�)ேகாடட்நத்தம் (ஊ) வார�் 3 இராமசா��ரம் , 4.ேகாடட்நத்தம் 

(வ.�)ேகாடட்நத்தம்(ஊ) வார�் 4 இராமக்��ம்பன்பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

188 188 அர� ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,ேமற்�கட�்டம், ெதற்� அைற 

ஆ�ைடயா�ரம்-626204

1.ஆ�ைடயா�ரம்(வ.�)ஆ�ைடயா�ரம் (ஊ) வார�் 1 ஆ�ைடயா�ரம் , 

2.ஆ�ைடயா�ரம்(வ.�)ஆ�ைடயா�ரம் (ஊ) வார�் 2 ஆ�ைடயா�ரம் , 

3.ஆ�ைடயா�ரம்(வ.�)ஆ�ைடயா�ரம் (ஊ) வார�் 3 ஆ�ைடயா�ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 அர� ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,ேமற்�கட�்டம் ைமய அைற 

 ஆ�ைடயா�ரம்-626204

1.ஆ�ைடயா�ரம் (வ.�)ஆ�ைடயா�ரம்(ஊ) வார�் 4 ஆ�ைடயா�ரம் , 

2.ஆ�ைடயா�ரம் (வ.�),ஆ�ைடயா�ரம் (ஊ) வார�் 7 ஆ�ைடயா�ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 அர� ேமல்நிைல பள்ளி   ,வடக்� 

கட�்டம் ந�ப�� ெதற்� பா◌ா◌த்்த 

கட�்டம்  ஆ�ைடயா�ரம்-626204

1.ஆ�ைடயா�ரம்(வ.�),ஆ�ைடயா�ரம் (ஊ) வார�் 5 ஆ�ைடயா�ரம் , 

2.ஆ�ைடயா�ரம்(வ.�)ஆ�ைடயா�ரம் (ஊ) வார�் 8 ஆ�ைடயா�ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 அர� ேமல்நிைல பள்ளி   

,ெதற்�கட�்டம் ைமயப்ப�� 

வடக்�பா◌ா◌த்்த கட�்டம் 

ஆ�ைடயா�ரம்-626204

1.ஆ�ைடயா�ரம்(வ.�),ஆ�ைடயா�ரம் (ஊ) வார�் 6 ஆ�ைடயா�ரம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்�பக்கம்,வடக்� 

கட�்டப��(�ழக்�பாரை்வ), 

��க்கப்பட�்-626204

1.��க்கப்பட�்(வ.�),��க்கப்பட�் (ஊ) வார�் 1 ��க்கபட�் வடக்� ெத� , 

2.��க்கப்பட�்(வ.�),��க்கப்பட�் (ஊ) வார�் 3 �ந்தர�ங்கா�ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்�பக்கம் ெதற்� 

��யகட�்டப��(�ழக்�பாரை்வ), 

��க்கப்பட�்-626204

1.��க்கப்பட�்(வ.�),��க்கப்பட�் (ஊ) வார�் 2 ��க்கபட�் ெதற்� ெத� , 

2.��க்கப்பட�்(வ.�)��க்கப்பட�் (ஊ) வார�் 5 �ன்ன��க்�த்�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�ழக்�ப்ப��, ��க்கப்பட�்-626204

1.��க்கப்பட�்(வ.�)��க்கப்பட�் (ஊ) வார�் 4 க�ப்பணஆசாரிபட�் எம்.�.எல். 

காலனி , 2.��க்கப்பட�்(வ,�),��க்கப்பட�் (ஊ) வார�் 4 க�ப்பணஆசாரிபட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

195 195 எம்.�.என். உற�ன்�ைற 

�.ேதவசகாயம் அன்னத்தாயம்மாள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,வடக்� 

பா◌ா◌த்்த ெதற்�கட�்டம் ேமற்� 

ப��  �ன்ைனயா�ரம்-626204

1.ேகாடை்ட�ர(்வ.�),ேகாடை்ட�ர ்(ஊ) வார�் 1 ேகாடை்ட�ர ், 

2.மன்னாரே்காடை்ட(வ.�),மன்னாரே்காடை்ட (ஊ) வார�் 5 ேமலக்ேகாடை்ட�ர ், 

3.ேகாடை்ட�ர(்வ.�)ேகாடை்ட�ர ்(ஊ) வார�் 2 ேகாடை்ட�ர ், 

4.ேகாடை்ட�ர(்வ.�)ேகாடை்ட�ர ்(ஊ) வார�் 3 ேகாடை்ட�ர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 எம்.�.என். உற�ன்�ைற 

�.ேதவசகாயம் அன்னத்தாயம்மாள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,�ழக்� ப�� 

வடக்� பா◌ா◌த்்த ெதற்� கட�்டம் 

�ன்ைனயா�ரம்-626204

1.மன்னாரே்காடை்ட(வ.�),மன்னாரே்காடை்ட  (ஊ) வார�் 1 மன்னார ்ேகாடை்ட , 

2.மன்னாரே்காடை்ட(வ.�),மன்னாரே்காடை்ட (ஊ) வார�் 2 �மார�ரம் , 

3.மன்னாரே்காடை்ட(வ.�),மன்னாரே்காடை்ட  (ஊ) வார�் 3 �த�்�வ�ங்கா�ரம் , 

4.மன்னாரே்காடை்ட(வ.�)மன்னாரே்காடை்ட (ஊ) வார�் 4 �ன்ைனயா�ரம் , 

5.மன்னாரே்காடை்ட(வ.�),மன்னாரே்காடை்ட  (ஊ) வார�் 2 மன்னாரே்காடை்ட , 

6.மன்னாரே்காடை்ட(வ.�)மன்னாரே்காடை்ட (ஊ) வார�் 4 �ன்ைனயா�ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 ஊராட�் ஒன்�ய ந�நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்� பா◌ா◌த்்த ��க்கட�்டம் 

வடக்�ப்ப��, அ.��ப்பட�்-626204

1.அ.��ப்பட�்(வ.�),அ.��ப்பட�் (ஊ) வார�் 1 அ.��ப்பட� , 

2.அ.��ப்பட�்(வ.�),அ.��ப்பட�் (ஊ) வார�் 3 அ.��ப்பட� , 3.அ. 

��ப்பட�்(வ.�),அ. ��ப்பட�் (ஊ) வார�் 2 அ. ��ப்பட�் , 4.அ. ��ப்பட�்(வ.�),அ. 

��ப்பட�் (ஊ) வார�்  4 பண்�தம்பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 அர� ேமல்நிைலப் பள்ளி   ,�ழக்� 

பா◌ா◌த்்த வடக்�ப�� கட�்டம் , 

�ராரப்ட�்-626204

1.அ.��ப்பட�்(வ.�)�ராரப்ட�் (ஊ) வார�் 1 �ராரப்ட�் , 

2.அ.��ப்பட�்(வ.�),�ராரப்ட�் (ஊ) வார�் 2 �ராரப்ட�் , 

3.அ.��ப்பட�்(வ.�),�.�ந்தர�ங்கா�ரம்(வ.�),�ராரப்ட�் (ஊ) வார�் 3 �ராரப்ட�் 

�ைரசா��ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 இந்� ெதாடக்கப்பள்ளி   ,� 

�ந்தர�ங்கா�ரம்

1.அ.��ப்பட�்(வ.�),�.�ந்தர�ங்கா�ரம்(வ.�) �ராரப்ட�் (ஊ) வார�் 4 

சண்�கா�ரம் �ந்தர�ங்கா�ரம் , 2.�.�ந்தர�ங்கா�ரம்(வ.�),�ராரப்ட�் (ஊ) 

ெபாம்ைமயா�ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,��க்கட�்டம் ெதற்� பா◌ா◌த்்த 

கட�்டம், அப்ைபயநாயக்கன்பட�்-

626204

1.அப்ைபயநாயக்கன்பட�்(வ.�),அப்ைபயநாயக்கன்பட�் (ஊ) வார�் 1 அப்ைபய 

நாயக்கன் பட�் , 2.அப்ைபயநாயக்கன்பட�்(வ.�),அப்ைபயநாயக்கன்பட�் (ஊ) 

வார�் 2 ேகாபால�ரம் , 3.அப்ைபயநாயக்கன்பட�்(வ.�),அப்ைபயநாயக்கன்பட�் 

(ஊ) மல்ைலயநாயக்கன்பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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207   அ�ப்�க்ேகாடை்ட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

201 201 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,இ.�மார�ங்க�ரம்-626203

1.இ. �மார�ங்க�ரம்(வ.�)இ. �மார�ங்க�ரம்  (ஊ) வார�் 1 இ. �மார�ங்க�ரம் 

�ழக்� ெத� , 2.இ. �மார�ங்க�ரம்(வ.�),இ. �மார�ங்க�ரம் (ஊ) வார�் 2 

இ.�மார�ங்க�ரம் ந�தெ்த� , 3.இ. �மார�ங்க�ரம்(வ,�),இ. �மார�ங்க�ரம் (ஊ) 

வார�் 2 இ.�மார�ங்க�ரம் ெதற்� ெத� , 4.இ.�மார�ங்க�ரம் 

(வ.�),இ.�மார�ங்க�ரம்(ஊ) வார�் 3 மணிப்பாைரபட�் �ழக்� ெத� , 

5.இ.�மார�ங்க�ரம்(வ.�)இ.�மார�ங்க�ரம்  (ஊ) வார�் 3 மணிப்பாைறபட�் 

அ�ந்த�யர ்ெத� , 6.இ.�மார�ங்க�ரம்(வ.�),இ.�மார�ங்க�ரம் (ஊ) வார�் 3 

மணிப்பாைறபட�் ேமற்� ெத� , 7.இ.�மார�ங்க�ரம்(வ.�),இ.�மார�ங்க�ரம் 

(ஊ) வார�் 4 ேகா�ல்��க்�த்� �ழக்� ெத� , 

8.இ.�மார�ங்க�ரம்(வ.�),இ.�மார�ங்க�ரம் (ஊ) வார�் 4 ேகா�ல்��க்�த்� 

ேமற்� ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,�ழக்�ப்ப��, எஸ்.எஸ்.எ.கட�்டம் 

 ந�வப்பட�்-626203

1.இ. �த�்�ங்கா�ரம்(வ.�),இ. �த�்�ங்கா�ரம் (ஊ) வார�் 1 இ.�த�்�ங்கா�ரம் 

, 2.இ.�த�்�ங்கா�ரம்(வ.�)இ.�த�்�ங்கா�ரம் (ஊ) வார�் 2 இ.�த�்�ங்கா�ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்க்�ப்பக்கம், எஸ்.எஸ்.எ.ெதற்க்� 

பாரத்்த கட�்டம்  ந�வப்பட�்-626203

1.இ. �த�்�ங்கா�ரம்(வ.�)இ. �த�்�ங்கா�ரம் (ஊ) வார�் 3 ந�வப்பட�் , 2.இ. 

�த�்�ங்கா�ரம் (வ.�)இ. �த�்�ங்கா�ரம் (ஊ) வார�் 4 எட�்ரவ்டட்ம் , 

3.இ.�த�்�ங்கா�ரம்(வ.�),இ.�த�்�ங்கா�ரம் (ஊ) வார�் 5 ந�வப்பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 ச�தாய கட�்டம்   ,ேவப்�ைலப்பட�்-

626203

1.ேவப்�ைலப்பட�்(வ.�)ேவப்�ைலப்பட�் (ஊ) வார�் 1 ேவப்�ைலப்பட�் , 

2.ேவப்�ைலப்பட�்(வ.�),ேவப்�ைலப்பட�் (ஊ) வார�் 2 சக்கம்மாள்�ரம் , 

3.ேவப்�ைலப்பட�்(வ.�),ேவப்�ைலப்பட�் (ஊ) வார�் 2 சக்கம்மாள்�ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 �ேவகானந்தா ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�லேசகர�ரம்-626203

1.சந்ைத�ர(்வ.�),சந்ைத�ர ்(ஊ) வார�் 1 சந்ைத�ர ், 2.சந்ைத�ர(்வ.�),சந்ைத�ர ்

(ஊ) வார�் 1 ஒ. �த�்�ங்கா�ரம் , 3.சந்ைத�ர ்(வ.�),சந்ைத�ர(்ஊ) வார�் 2 

�லேசகர�ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,காளப்ெப�மாள் பட�்

1.சந்ைத�ர(்வ.�),சந்ைத�ர ் (ஊ) வார�் 3 காளப்ெப�மாள் பட�் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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207   அ�ப்�க்ேகாடை்ட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

207 207 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,எஸ்.எஸ்.எ.கட�்டம், 

����ந்தான்பட�்-626203

1.ேகால்வாரப்ட�்(வ.�),ேகால்வாரப்ட�்  (ஊ) வார�் 1 �ஜயராம்ேபரி , 

2.ேகால்வாரப்ட�்(வ.�)ேகால்வாரப்ட�்(ஊ) வார�் 2 மணியம்பட�் , 

3.ேகால்வாரப்ட�்(வ.�),ேகால்வாரப்ட�் (ஊ) வார�் 2 ேகால்வாரப்ட�் , 

4.ேகால்வாரப்ட�்(வ.�),ேகால்வாரப்ட�் (ஊ) வார�் 2 ேகாடை்டபட�் , 

5.ேகால்வாரப்ட�்(வ.�),ேகால்வாரப்ட�் (ஊ) வார�் 3 ����ந்தான்பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�ந்தரக்��ம்பன்பட�்-626203

1.ேகால்வாரப்ட�்(வ.�), ெசட�்ைடயான்பட�் (ஊ) வார�் 3 �ற�பட�் , 

2.ேகால்வாரப்ட�்(வ.�), ெசட�்ைடயான்பட�் (ஊ) வார�் 3 �ந்தர��ம்பன்பட�் , 

3.ேகால்வாரப்ட�்(வ.�), ெசட�்ைடயான்பட�் (ஊ) வார�் 2 ெசட�்ைடயான்பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�வந்�பட�் - 626203

1.ேகால்வாரப்ட�்(வ.�), நல்லான் ெசட�்பட�் (ஊ) வார�் 1 நல்லான்ெசட�்பட�் 

ெதற்� ெத� , 2.ேகால்வாரப்ட�்(வ.�), ெசட�்ைடயான்பட�் (ஊ) வார�் 1 

நல்லான்ெசட�்பட�் வடக்� ெத� , 3.ேகால்வாரப்ட�்(வ.�), ெசட�்ைடயான்பட�் 

(ஊ) வார�் 1 தனி�ளிநாயக்கன்பட�் , 4.ேகால்வாரப்ட�்(வ.�), நல்லான் ெசட�்பட�் 

(ஊ) வார�் 1 �வந்�பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,நல்லமநாயக்கன்பட�்-626204

1.நல்லமநாயக்கன்பட�்(வ.�),நல்லமநாயக்கன்பட�் (ஊ) வார�் 1 

நல்லமநாயக்கன்பட�் வடக்� ெத�, ெதற்� ெத� , 

2.நல்லமநாயக்கன்பட�்(வ.�),நல்லமநாயக்கன்பட�் (ஊ) வார�் 2 

நாராயண��ம்பன்பட�் ெதற்� ெத�, வடக்� ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 ஊராட�் ஒன்�ய ந�நிைலப்பள்ளி   

,ெசாக்க�ங்க�ரம் - 626202

1.�ண்டல�த�்ர(் வ.�) �ண்டல�த�்ர ்(ஊ) வார�் 2 ெசாக்க�ங்க�ரம் �ழதெ்த� , 

2.�ண்டல�த�்ர(் வ.�) �ண்டல�த�்ர ்(ஊ) வார�் 2 ெசாக்க�ங்க�ரம் 

ேமலதெ்த� , 3.�ண்டல�த�்ர(் வ.�) �ண்டல�த�்ர ்(ஊ) வார�் 3 

ெசாக்க�ங்க�ரம் ெசட�்யாரெ்த�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�ழக்� பாரத்்த கட�்டம் 

�ண்டல�த�்ர்

1.�ண்டல�த�்ர(் வ.�)  �ண்டல�த�்ர(்ஊ) வார�் 1�ண்டல�த�்ர ்�ழதெ்த� , 

2.�ண்டல�த�்ர(் வ.�) �ண்டல�த�்ர ்(ஊ) வார�் 1 �ண்டல�த�்ர ்ேமலதெ்த� , 

3.�ண்டல�த�்ர(் வ.�) �ண்டல�த�்ர(்ஊ) வார�் 3 கணப�யா�ரம் , 

4.�ண்டல�த�்ர(் வ.�) �ண்டல�த�்ர(்ஊ) வார�் 4 கணப�யா�ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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207   அ�ப்�க்ேகாடை்ட êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ 
ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

213 213 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கண்மாய்பட�் - 626202

1.பாப்பா��( வ.� )  பாப்பா�� (ஊ) வார�் 1 கண்மாய்பட�் , 2.பாப்பா��( வ.� ) 

பாப்பா�� (ஊ) வார�் 1 பாப்பா�� , 3.பாப்பா��( வ.� ) பாப்பா�� (ஊ) வார�் 1 

பாப்பா�� ஆ� �ரா�டர ்காலனி , 4.பாப்பா��( வ.� ) பாப்பா�� (ஊ) வார�் 

2பாப்பா��  வடக்�ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கண்மாய்பட�் - 626202

1.பாப்பா��( வ.� ) பாப்பா�� (ஊ) வார�் 2 லட�்�யா�ரம் , 2.பாப்பா��( வ.� ) 

பாப்பா�� (ஊ) வார�் 3 ராமசா�யா�ரம் , 3.பாப்பா��( வ.� ) பாப்பா��(ஊ) 

வார�் 4 ேகாப்பயநாயக்கன்பட�் ெதற்�தெ்த� , 4.பாப்பா��( வ.� ) பாப்பா�� 

(ஊ) வார�் 4 ேகாப்பயநாயக்கன்பட�்  வடக்�தெ்த�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 ஊராட�் ஒன்�ய ஆரம்பப்பள்ளி   

,எஸ்.எஸ்.ஏ. வடக்� 

கட�்டம்(�ழக்�ப��) ெதற்� 

பா◌ா◌த்்த� �த்தாரப்ட�்- 626202

1.ேகா��ண்� (வ.�) ேகா��ண்� (ஊ) வார�் 3 �த்தாரப்ட�் , 2.ேகா��ண்� (வ.�) 

ேகா��ண்� (ஊ) வார�் 2  ராமசா��ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 ஊராட�் ஒன்�ய ஆரம்பப்பள்ளி   

,பைழய கட�்டம் 4ம் வ�ப்� அைற 

வடக்� பா◌ா◌த்்த� �ழக்� ப�� 

�த்தாரப்ட�்- 626202

1.ேகா��ண்� (வ.�) ேகா��ண்�(ஊ) வார�் 4 �த்தாரப்ட�் , 2.ேகா��ண்� ( வ.�) 

ேகா��ண்� (ஊ) வார�் 3 லட�்�யா�ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 �க்டரி நாடார ்ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேகா��ண்� - 626202

1.ேகா��ண்� (வ.�) ேகா��ண்�(ஊ) வார�் 1ேகா��ண்� நாடார ்ெதற்�ெத� , 

2.ேகா��ண்� (வ.�) ேகா��ண்�(ஊ) வார�் 1 அ�ந்த�யர ்காலனி , 

3.ேகா��ண்� (வ.�) ேகா��ண்�(ஊ) வார�் 1 ேகா��ண்� �ழதெ்த� , 

4.ேகா��ண்� (வ.�) ேகா��ண்�(ஊ) வார�் 1 ேகா��ண்� ஆ� �ரா�டர ்காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,அண்ணா �ற்றாண்� 

நிைன�க்கட�்டம் 

ேக.�த�்சச்ா��ரம்

1.ேகா��ண்� (வ.�) ேகா��ண்�(ஊ) வார�் 2 �த�்சச்ா��ரம் வடக்�தெ்த� , 

2.ேகா��ண்� (வ.�) ேகா��ண்�(ஊ) வார�் 2 �த�்சச்ா�பரம் ெதற்�தெ்த� , 

3.ேகா��ண்� (வ.�) ேகா��ண்�(ஊ) வார�் 2 �த�்சச்ா��ரம் ஆ� �ரா�டர ்

காலனி , 4.ேகா��ண்� (வ.�) ேகா��ண்�(ஊ) வார�் 4 ஆத்�பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

219 219 எஸ்.ராமசா� நா�� அர� 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,�� கட�்டம் 

�ழக்� ப�� என்.ேமட�்ப்பட�்- 

626202

1.என் ேமட�்ப்பட�் ( வ.�) என். ேமட�்ப்பட�் (ஊ) வார�் 1  இந்�ெதாடக்கப்பள்ளி 

ெத� , 2.என் ேமட�்ப்பட�் ( வ.�) என் ேமட�்ப்பட�் (ஊ) வார�் 1 என் ேமட�்ப்பட�் 

ெப�மாள்ேகா�ல் ெத� , 3.என் ேமட�்ப்பட�் ( வ.�) என்.ேமட�்ப்பட�் (ஊ) வார�்  1 

என்.ேமட�்ப்பட�் ஓன்றாவ� ��க்�ெத� , 4.என் ேமட�்ப்பட�் ( வ.�) 

என்.ேமட�்ப்பட�் (ஊ) வார�் 1 என்.ேமட�்ப்பட�் யாதவார ்�தல்ெத� , 5.என் 

ேமட�்ப்பட�் ( வ.�) என் ேமட�்ப்பட�் (ஊ) வார�் 1 என் ேமட�்ப்பட�் யாதவார ்

இரண்டாவ� ��க , 6.என் ேமட�்ப்பட�் ( வ.�) என் ேமட�்ப்பட�் (ஊ) வார�் 1 என் 

ேமட�்ப்பட�் யாதவார ்�ன்றாவ� ெத� , 7.என் ேமட�்ப்பட�் ( வ.�) என் 

ேமட�்ப்பட�் (ஊ) வார�் 1 என் ேமட�்ப்பட�் ைரஸ் �ல் ேராட�்தெ்த� , 8.என் 

ேமட�்ப்பட�் ( வ.�) என் ேமட�்ப்பட�் (ஊ) வார�் 2 என் ேமட�்ப்பட�் 

அழகரே்கா�ல் ெத� , 9.என் ேமட�்ப்பட�் ( வ.�) என் ேமட�்ப்பட�் (ஊ) வார�் 2 என் 

ேமட�்ப்பட�் மந்ைதயம்மன்ேகா�ல்ெத� , 10.என் ேமட�்ப்பட�் ( வ.�) என் 

ேமட�்ப்பட�் (ஊ) வார�் 2 என் ேமட�்ப்பட�் ெதற்�ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 எஸ்.ராமசா�நா�� அர� 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,��கட�்டம் 

ேமற்� ப�� என்.ேமட�்ப்பட�் - 

626202

1.என் ேமட�்ப்பட�் ( வ.�) என். ேமட�்ப்பட�் (ஊ) வார�் 3 மா�ரந்ாத�ரம் காலனி , 

2.என் ேமட�்ப்பட�் ( வ.�) என். ேமட�்ப்பட�் (ஊ) வார�் 3 வடக்�தெ்த� , 3.என் 

ேமட�்ப்பட�் ( வ.�) என்.ேமட�்ப்பட�் (ஊ) வார�் 3 ேகாடை்டதெ்த� , 4.என் 

ேமட�்ப்பட�் ( வ.�) என்.ேமட�்ப்பட�் (ஊ) வார�் 3 மா�ரந்ாத�ரம் ந�தெ்த� , 

5.என் ேமட�்ப்பட�் ( வ.�) என்.ேமட�்ப்பட�் (ஊ) வார�் 3 மா�ரந்ாத�ரம்  

ேமலக்காட�்தெ்த� , 6.என் ேமட�்ப்பட�் ( வ.�) என்.ேமட�்ப்பட�் (ஊ) வார�் 4 

மா�ரந்ாத�ரம் �ழதெ்த� , 7.என் ேமட�்ப்பட�் ( வ.�) என்.ேமட�்ப்பட�் (ஊ) வார�் 

4 மா�ரந்ாத�ரம் பால்பண்ைணதெ்த� , 8.என் ேமட�்ப்பட�் ( வ.�) 

என்.ேமட�்ப்பட�்(ஊ) வார�் 4 மா�ரந்ாத�ரம் �ள்ைளயார ்ேகா�ல்ெத�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 ஊராட�் ஒன்�ய ந�நிைலப்பள்ளி   

,���ளம் - 626202

1.���ளம் (வ.�) ���ளம் (ஊ) வார�் 1 ந�தெ்த� , 2.���ளம் (வ.�) ���ளம் 

(ஊ) வார�் 1 வடக்�தெ்த� , 3.���ளம் (வ.�) ���ளம் (ஊ) வார�் 1 ெதற்�தெ்த� 

, 4.���ளம் (வ.�) ���ளம் (ஊ) வார�் 2 ெதற்�தெ்த� , 5.���ளம் (வ.�) 

���ளம் (ஊ) வார�் 2 ெசவல்பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமலச�்��ளம் - 626202

1.���ளம் (வ.�) ���ளம் (ஊ) வார�் 2 ேமல���ளம் , 2.���ளம் (வ.�) 

���ளம் (ஊ) வார�் 3 ேமல���ளம்,அப்பேனரி , 3.���ளம் (வ.�) ���ளம் (ஊ) 

வார�் 4 மம்சா�ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

223 223 ஊராட�் ஒன்�ய ந�நிைலப்பள்ளி   

,வடக்�பாரத்்த ெதற்� பைழய 

கட�்டம்,  இ�க்கன்�� - 626202

1.ேமலமைட ( வ.�) இ�க்கன்�� (ஊ) வார�் 1 இ�க்கன்�� வடக்�தெ்த� , 

2.ேமலமைட ( வ.�) இ�க்கன்�� (ஊ) வார�் 1 இ�க்கன்�� ந�தெ்த� , 

3.ேமலமைட ( வ.�) இ�க்கன்�� (ஊ) வார�் 1  இ�க்கன்��  ெத ற்�ெத� , 

4.ேமலமைட ( வ.�) இ�க்கன்�� (ஊ) வார�் 1 இ�க்கன்�� �ழதெ்த�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 ஊராட�் ஒன்�ய ந�நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்க்�ப்பாரத்்த ��யகட�்டம், 

 இ�க்கன்�� - 626202

1.ேமலமைட ( வ.�) இ�க்கன்�� (ஊ) வார�் 2 இ�க்கன்�� ந�தெ்த� , 

2.ேமலமைட ( வ.�) இ�க்கன்�� (ஊ) வார�் 2 இ�க்கன்�� ெதற்�தெ்த� , 

3.ேமலமைட ( வ.�) இ�க்கன்�� (ஊ) வார�் 2 இ�க்கன்�� ெப�மாள் ேகா�ல் 

ெத� , 4.ேமலமைட ( வ.�) இ�க்கன்�� (ஊ) வார�் 2 இ�க்கன்�� ஆ��ரா�ட 

காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேக. ேமட�்ப்பட�் - 626202

1.ேமலமைட ( வ.�) க�ங்கல் ேமட�்ப்பட�் (ஊ) வார�் 1 க�ங்கல் ேமட�்ப்பட�் 

வடக்�தெ்த� , 2.ேமலமைட ( வ.�) க�ங்கல் ேமட�்ப்பட�் (ஊ) வார�் 2  க�ங்கல் 

ேமட�்ப்பட�்  ெதற்�தெ்த� , 3.ேமலமைட ( வ.�) க�ங்கல் ேமட�்ப்பட�் (ஊ) வார�் 

2 க�ங்கேமட�்ப்பட�் �ழதெ்த� , 4.ேமலமைட ( வ.�) க�ங்கல் ேமட�்ப்பட�் (ஊ) 

வார�் 2 க�ங்கல் ேமட�்ப்பட�் காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 ஊராட�் ஒன்�ய ந�நிைலப்பள்ளி   

,எஸ்.எஸ்.எ.கட�்டம்(�ழக்�ப்ப��), 

 நத்தத�்ப்பட�் - 626202

1.ேமலமைட ( வ.�) நத்தத�்ப்பட�் (ஊ) வார�் 1 நத்தத�்ப்பட�் வடக்�தெ்த� Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 ஊராட�் ஒன்�ய ந�நிைலப்பள்ளி   

,எஸ்.எஸ்.எ.கட�்டம்(�ழக்�ப��), 

நத்தத�்ப்பட�் - 626202

1.ேமலமைட ( வ.�) நத்தத�்ப்பட�் (ஊ) வார�் 2 நத்தத�்ப்பட�்  ெதற்�தெ்த� , 

2.ேமலமைட ( வ.�) நத்தத�்ப்பட�் (ஊ) நத்தத�்ப்பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 இந்� ெதாடக்கப்பள்ளி   

,எம்.நாகலா�ரம் -626202

1.எம்.நாகலா�ரம் (வ.�), எம்.நாகலா�ரம் (ஊ) வார�் எண்1எம்.நாகலா�ரம் , 

2.எம்.நாகலா�ரம் (வ.�), எம்.நாகலா�ரம் (ஊ) வார�் 2  எம். நாகலா�ரம் , 

3.எம்.நாகலா�ரம் (வ.�), எம்.நாகலா�ரம்   ஊ வார�் எண்2எம்.நாகலா�ரம் , 

4.எம்.நாகலா�ரம் (வ.�), எம்.நாகலா�ரம்   ஊ வார�் 2 ��த்தைல

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229 �.இ.எல்.�.ெதாடக்கப்பள்ளி   

,அய்யம்பட�் - 626205

1.�ந்�வம்பட�் ( வ.�), �ந்�வம்பட�் (ஊ) வார�் 1�ந்�வம்பட�் , 2.�ந்�வம்பட�்( 

வ.�),  �ந்�வம்பட�் (ஊ) வார�் 1 நா�கா�ரம் , 3.�ந்�வம்பட�்( வ.�), 

�ந்�வம்பட�் (ஊ) வார�் 2 க�ங்கபட�் , 4.�ந்�வம்பட�் (வ.�), �ந்�வம்பட�் (ஊ) 

வார�் 2 அய்யம்பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

230 230 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்�பக்க கட�்டம் வடக்� பாரத்்த 

�ழக்� பக்கம்  ெநன்ேமனி - 626203

1.ெநன்ேமனி (வ.�) , ெநன்ேமனி (ஊ) வார�் 1 ெநன்ேமனி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்� பாரத்்த வடக்�பக்க கட�்டம் 

 ெநன்ேமனி - 626203

1.ெநன்ேமனி (வ.�) , ெநன்ேமனி (ஊ) வார�் 2  ெநன்ேமனி , 2.ெநன்ேமனி (வ.�), 

ெநன்ேமனி (ஊ) வார�் 2 நாகலா�ரம் காலனி , 3.ெநன்ேமனி (வ.�) , ெநன்ேமனி (ஊ) 

வார�் 3 ெபாடட்ப்பசே்சரி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்� பா◌ா◌த்்த ��ய கட�்டம் 

�ழக்� ப�� வன்னிைமட - 626203

1.ெநன்ேமனி (வ.�), ெநன்ேமனி(ஊ) வார�் 3 வன்னிமைட Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 அர� ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,எஸ்.எஸ்.எ.��யகட�்டம், ேபாத்� 

ெரட�்பட�்- 626203

1.ேபாத்�ெரட�்யாபட�் (வ.�), ேபாத்�ெரட�்யாபட�் (ஊ) வார�் 1 

ேபாத்�ெரட�்யாபட�்  க�ண்டர ்ெத� , 2.ேபாத்�ெரட�்யாபட�் (வ.�),  

ேபாத்�ெரட�்யாபட�்  ஊ வார�் 1 ேபாத்�ெரட�்யாபட�் யாதவா ெத� , 

3.ேபாத்�ெரட�்யாபட�் (வ.�), ேபாத்�ெரட�்யாபட�்  ஊ வார�் 2  

ேபாத்�ெரட�்யாபட�்   �ழதெ்த� , 4.ேபாத்�ெரட�்யாபட�் (வ.�), 

ேபாத்�ெரட�்யாபட�்  (ஊ) வார�் 2 ேபாத்�ெரட�்யாபட�் ஆ��ரா�ட காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெபரிய ஓைடபட�் - 626205

1.ேபாத்�ெரட�்யாபட�் (வ.�), ெபரியஓைடப்பட�் (ஊ) வார�் 1 ெபரியஓைடப்பட�் 

ெதற்� ெத� , 2.ேபாத்�ெரட�்யாபட�் (வ.�), ெபரியஓைடப்பட�் (ஊ) வார�் 2 

ெபரிய ஓைடப்பட�் ந�தெ்த� மற்�ம் வடக்� , 3.ேபாத்�ெரட�்யாபட�் (வ.�), 

ெபரியஓைடப்பட�் (ஊ) வார�் 3 சங்கர�ங்க�ரம் , 4.ெபத�்ெரட�்பட�்(வ.�),  

�ன்னஓைடப்பட�் (ஊ) வார�் 1 �ன்ன ஒைடப்பட�் , 5.ெபத�்ெரட�்பட�்(வ.�), 

�ன்னஓைடப்பட�் (ஊ) வார�் 2 �ன்னஓைடப்பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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235 235 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,எஸ்.எஸ்.எ.வடக்�கட�்டம் 

ேமற்�ப்பாரத்்த �ள்ளிெசவல்ெசவல் -

 626205

1.�ள்ளிசெ்சவல் (வ.�),  �ள்ளிசெ்சவல்  (ஊ) வார�் 1 �ள்ளிசெ்சவல் வடக்�தெ்த� 

, 2.�ள்ளிசெ்சவல் (வ.�), �ள்ளிசெ்சவல்  (ஊ) வார�் 1�ள்ளிசெ்சவல்  சமத�்வ�ரம் 

, 3.�ள்ளிசெ்சவல் (வ.�), �ள்ளிசெ்சவல்  (ஊ) வார�் 2 �ள்ளிசெ்சவல்  ந�தெ்த� , 

4.�ள்ளிசெ்சவல் (வ.�), �ள்ளிசெ்சவல்  (ஊ) வார�்2 �ள்ளிசெ்சவல்  ெதற்�தெ்த� , 

5.�ள்ளிசெ்சவல் (வ.�), �ள்ளிசெ்சவல்  (ஊ) வார�் 2 �ள்ளிசெ்சவல்   ேமற்�தெ்த� 

, 6.�ள்ளிசெ்சவல் (வ.�), �ள்ளிசெ்சவல் (ஊ) வார�் 2 �ள்ளிசெ்சவல் �ழக்�தெ்த�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,பைழயக்கட�்டம் வடக்�பாரத்்த 

�ள்ளிசெ்சவல் - 626205

1.�ள்ளிசெ்சவல் (வ.�), �ள்ளிசெ்சவல்  (ஊ) வார�் 3 �ள்ளிசெ்சவல்  ேராட�்தெ்த� 

, 2.�ள்ளிசெ்சவல் (வ.�), �ள்ளிசெ்சவல்  (ஊ) வார�் 3 �ள்ளிசெ்சவல்  காலனி ெத� 

, 3.�ள்ளிசெ்சவல் (வ.�), �ள்ளிசெ்சவல்  (ஊ) வார�் 3 ெப�மாள்பட�் , 

4.�ள்ளிசெ்சவல் (வ.�), �ள்ளிசெ்சவல்  (ஊ) வார�் 3 கப்�ெரட�்பட�் , 

5.�ள்ளிசெ்சவல் (வ.�), �த�்சா��ரம்   (ஊ) வார�் 2 �ப்�ரமணிய�ரம் , 

6.�ள்ளிசெ்சவல் (வ.�), �த�்சச்ா��ரம் (ஊ) வார�் 1  �த�்சச்ா��ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 �.எஸ்.ஐ. ெதாடக்கப்பள்ளி   

,நல்ல�த்தன்பட�் - 626205

1.நல்ல�த்தான்பட�்( வ.�),  நல்ல�த்தான்பட�் (ஊ) வார�் 1 நல்ல�த்தான்பட�் , 

2.நல்ல�த்தான்பட�்( வ.�), நல்ல�த்தான்பட�் (ஊ) வார�் 1  இரா�த்தன்பட�் , 

3.நல்ல�த்தான்பட�்( வ.�), நல்ல�த்தான்பட�் (ஊ) வார�் 2 ஒவயநாயக்கன்பட�் , 

4.நல்ல�த்தான்பட�்( வ.�), நல்ல�த்தான்பட�் (ஊ) வார�் 2 அக்�வாடன்பட�் 

�ைரசச்ா��ரம் , 5.நல்ல�த்தான்பட�்( வ.�), நல்ல�த்தான்பட�் (ஊ) வார�் 2 

எம்.ெசாக்க�ங்கா�ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,��தல் கட�்டம், ஊமத்தம்பட�் - 

626205

1.உப்பத�்ர ்(வ.�), உப்பத�்ர ்(ஊ) வார�் 3 ���ராமம் , 2.உப்பத�்ர ்(வ.�), 

உப்பத�்ர ்(ஊ) வார�் 3 சங்கர�ரம் ெதற்�தெ்த� , 3.உப்பத�்ர ்(வ.�), உப்பத�்ர ்

(ஊ) வார�் 3 சங்கரா�ரம் ேமட�்தெ்த� , 4.உப்பத�்ர ்(வ.�), உப்பத�்ர ்(ஊ) வார�் 

3 சங்கரா�ரம் ேமலதெ்த� , 5.உப்பத�்ர ்(வ.�), நல்ல�த்தான்பட�் (ஊ) வார�் 3 

�ழதெ்த� , 6.உப்பத�்ர ்(வ.�), நல்ல�த்தான்பட�் (ஊ) வார�் 3 ஊமத்தம்பட�்  

ேமலதெ்த� , 7.உப்பத�்ர ்(வ.�), நல்ல�த்தன்பட�்(ஊ) வார�் 3 ஊமத்தம்பட�் 

ந�தெ்த� , 8.உப்பத�்ர ்(வ.�), நல்ல�த்தன்பட�்(ஊ) வார�் 3 ஊமத்தம்பட�் 

ெதற்�தெ்த� , 9.உப்பத�்ர ்(வ.�), நல்ல�த்தன்பட�்(ஊ) வார�் 3 ஊமத்தம்பட�் 

வடக்�தெ்த�

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

239 239 அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,வடக்� 

பா◌ா◌த்்த ைமயக்கட�்டம் ெதற்� 

ப�� உப்பத�்ர ்- 626205

1.உப்பத�்ர ்(வ.�), உப்பத�்ர ்(ஊ) வார�் 1 உப்பத�்ர ்வடக்� ெத� , 2.உப்பத�்ர ்

(வ.�), உப்பத�்ர ் (ஊ) வார�் 1 உப்பத�்ர ்�ழக்� ெத� , 3.உப்பத�்ர ்(வ.�), 

உப்பத�்ர ்ஊ வார�் 2 உப்பத�்ர ் �ழக்� ெத� , 4.உப்பத�்ர ்(வ.�), உப்பத�்ர ்

(ஊ) வார�் 2 உப்பத�்ர ் வடக்�தெ்த� , 5.உப்பத�்ர ்(வ.�), உப்பத�்ர ்(ஊ) வார�் 2 

உப்பத�்ர ் ேமலதெ்த� , 6.உப்பத�்ர ்(வ.�), உப்பத�்ர ்(ஊ) வார�் 2 உப்பத�்ர ்

3வ� ேமலதெ்த�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 � ராம��ஷ்ண �த்யாலயா   

,ெபத�்ெரட�்யபட�்- 626205

1.ெபத�்ெரட�்பட�்(வ.�), ெபத�்ெரட�்யபட�் (ஊ) வார�் 1 ெபத�்ெரட�்யபட�் 

வன்னி �நாயகர ்வளாகம் , 2.ெபத�்ெரட�்பட�்(வ.�), ெபத�்ெரட�்யபட�் (ஊ) 

வார�் 1 ெபத�்ெரட�்பட�் ஆ��ரா�டரக்ாலனி , 3.ெபத�்ெரட�்பட�்(வ.�), 

ெபத�்ெரட�்யபட�் ஊ) வார�் 1  ெபத�்ெரட�்யபட�்  நாயக்கர ்ெத� , 

4.ெபத�்ெரட�்பட�்(வ.�), ெபத�்ெரட�்யபட�் (ஊ) வார�் 2 ெபத�்ெரட�்யபட�்  

ேமலதெ்த� , 5.ெபத�்ெரட�்பட�்(வ.�), ெபத�்ெரட�்யபட�் (ஊ) வார�் 3 

�ன்னத்தம்�யா�ரம் வடக்�தெ்த� , 6.ெபத�்ெரட�்பட�்(வ.�), ெபத�்ெரட�்யபட�் 

(ஊ) வார�் 3 �ன்னத்தம்�யா�ரம் ெதற்�தெ்த�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,எஸ்.எஸ்.எ.கட�்டம் ெதற்� 

என்.�ப்ைபயா�ரம் - 626205

1.ெபத�்ெரட�்பட�்(வ.�), என்.�ப்ைபயா�ரம் (ஊ) வார�் 1 �ப்ைபயா�ரம் 

ெசட�்யார ்����ப்� , 2.ெபத�்ெரட�்பட�்(வ.�), என். �ப்ைபயா�ரம் (ஊ) வார�் 

1. என்.�ப்ைபயா�ரம் �ழக்�த் ெத� , 3.ெபத�்ெரட�்பட�்(வ.�), எம் �ப்ைபயா�ரம் 

(ஊ) வார�் 1 எம் �ப்ைபயா�ரம் ேமலதெ்த� (ம) ந�தெ்த� , 

4.ெபத�்ெரட�்பட�்(வ.�), எம் �ப்ைபயா�ரம் (ஊ) வார�் 2என்.�ப்ைபயா�ரம் 

ெதற்�தெ்த�&அழ�ரி����ப்� , 5.ெபத�்ெரட�்பட�்(வ.�), எம் �ப்ைபயா�ரம் 

(ஊ) வார�் 2 எம் �ப்ைபயா�ரம் �ன்வாரிய ����ப்� , 6.ெபத�்ெரட�்பட�்(வ.�), 

எம் �ப்ைபயா�ரம் (ஊ) வார�் 2 எம் �ப்ைபயா�ரம் அண்ணா நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ஊராட�் ஒன்�ய ந�நிைலப்பள்ளி   

,�ழக்� ப�� ெதற்� பாரத்்த� 

�த்தாண்�யா�ரம்.

1.�த்தாண்�யா�ரம் (வ.�), �த்தாண்�யா�ரம் (ஊ) வார�் 1 ெதற்� ெத� 

�த்தாண்�யா�ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
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243 243 ஊராட�் ஒன்�ய ந�நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்� கட�்டம் 4ம் வ�ப்� அைற 

வடக்� பாரத்்த�  �த்தாண்�யா�ரம்.

1.�த்தாண்�யா�ரம் (வ.�), �த்தாண்�யா�ரம் (ஊ) வார�் 1 வடக்� ெத� 

�த்தாண்�யா�ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 ஊராட�் ஒன்�ய ந�நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்க்�ப்பாரத்்தேமற்க்� ப�� 

கட�்டம், �த்தாண்�யா�ரம்.

1.கங்கரக் ேகாடை்ட(வ.�),  கங்கரக் ேகாடை்ட (ஊ) வார�் 12 ஒ �த�்சச்ா��ரம் , 

2.�த்தாண்�யா�ரம் (வ.�), �த்தாண்�யா�ரம்  (ஊ) வார�்  1 �த்தாண்�யா�ரம் 

வடக்� ெத� , 3.�த்தாண்�யா�ரம் (வ.�), �த்தாண்�யா�ரம்  (ஊ) வார�் 3 

அப்பணம்பட�் , 4.�த்தாண்�யா�ரம் (வ.�), �த்தாண்�யா�ரம்  (ஊ) வார�் 3 

வடக்� அப்பணம்பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 நவரத்னா ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�ரதானக்கட�்டம் ேமற்�ப�� 

கரிசல்பட�் -626201

1.கரிசல்பட�் (வ.�), கரிசல்பட�் (ஊ) வார�் 1 கரிசல்பட�் ேமலதெ்த� , 

2.கரிசல்பட�் (வ.�), கரிசல்பட�் (ஊ) வார�் 1 கரிசல்பட�் ந�தெ்த� , 3.கரிசல்பட�் 

(வ.�), கரிசல்பட�் (ஊ) வார�் 1 கரிசல்பட�் �ழக்�தெ்த� , 4.கரிசல்பட�் (வ.�), 

கரிசல்பட�் (ஊ) வார�் 2ெசந்�லா�ரம் , 5.கரிசல்பட�் (வ.�), கரிசல்பட�் (ஊ) 

வார�் 3  ந�னா�ரம் , 6.கரிசல்பட�் (வ.�), கரிசல்பட�் (ஊ) வார�்4 சண்�கா�ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,நள்ளிசத்�ரம் - 626205

1.ேபைரயம்பட�் ( வ.�) , ேபைரயம்பட�் (ஊ) வார�் 1 �வைனந்த�ரம் 

ெதற்�தெ்த� , 2.ேபைரயம்பட�் ( வ.�) , ேபைரயம்பட�் (ஊ) வார�் 2 

�வைனந்த�ரம் வடக்�தெ்த� , 3.ேபைரயம்பட�் ( வ.�) , ேபைரயம்பட�் (ஊ) வார�் 

2  �வைனந்த�ரம் ஆ��ரா�டர ்காலனி , 4.ேபைரயம்பட�் ( வ.�) , ேபைரயம் பட�் 

(ஊ) வார�் 2 �னாட�்�ரம்  ஆ��ரா�டர ்காலனி , 5.ேபைரயம்பட�் ( வ.�) , 

ேபைரயம்பட�் (ஊ) வார�் 2 �னாட�்�ரம் , 6.ேபைரயம்பட�் ( வ.�) , 

�ல்வாய்பட�்(ஊ) வார�் 1  �ல்வாய்பட�் வடக்�தெ்த� , 7.ேபைரயம்பட�் (வ.�), 

�ல்வாய்பட�் (ஊ) வார�் 1 �ல்வாய்பட�் ேமலதெ்த� , 8.ேபைரயம்பட�் ( வ.�), 

�ல்வாய்பட�்(ஊ) வார�் 2 �ல்வாய்பட�் �ழக்�தெ்த� , 9.ேபைரயம்பட�் ( வ.�) 

,�ல்வாய்பட�் (ஊ) வார�் 2 நள்ளிச ்சத்�ரம்  வடக்�தெ்த� , 10.ேபைரயம்பட�் ( 

வ.�) , �ல்வாய்பட�் வார�் 2 நள்ளிசச்த்�ரம் ெதற்�தெ்த� , 11.ேபைரயம்பட�் ( 

வ.�) ,�ல்வாய்பட�் (ஊ) வார�் 2 நள்ளிசச்த்�ரம் ஆ��ரா�டர ்காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,நள்ளி - 626205

1.நள்ளி ( வ.�) , நள்ளி (ஊ) வார�் 1 நள்ளி , 2.நள்ளி ( வ.�) , நள்ளி (ஊ) வார�் 1 நள்ளி 

வடக்�தெ்த�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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248 248 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,நள்ளி - 626205

1.நள்ளி ( வ.�) , நள்ளி (ஊ) வார�் 2 நள்ளி �ப்�டா�யம்மன் ேகா�ல் ெத� , 2.நள்ளி 

( வ.�) , நள்ளி (ஊ) வார�் 2  நள்ளி ந�தெ்த� , 3.நள்ளி ( வ.�) , நள்ளி (ஊ) வார�் 3 

நள்ளி ேமலதெ்த� , 4.நள்ளி ( வ.�) , நள்ளி (ஊ) வார�் 3 நள்ளி வள்ளி �ல்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�மார�ரம் - 626205

1.நள்ளி ( வ.�), �மார�ரம் (ஊ) வார�் 1  சா�நத்தம் , 2.நள்ளி ( வ.�) , �மரா�ரம் 

(ஊ) வார�் 2  �மரா�ரம் , 3.நள்ளி ( வ.�) , �மரா�ரம் (ஊ) வார�் 3 க�ங்கபட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250 ஊராட�் ஒன்�ய ெதாடக்கப்பள்ளி   

,என்.ெவங்கேடஷ்வர�ரம் - 626205

1.நள்ளி ( வ.�) , என்.ெவங்கேடஸ்வர�ரம் (ஊ) வார�் 1  என்.ெவங்கேடஸ்வர�ரம் (  

ந�தெ்த� , 2.நள்ளி ( வ.�) ,என்.ெவங்கேடஸ்வர�ரம்   (ஊ) வார�் 1 

என்.ெவங்கேடஸ்வர�ரம் ( ெதற்�தெ்த� , 3.நள்ளி ( வ.�) , என்.ெவங்கேடஸ்வர�ரம் 

(ஊ) வார�் 2 என்.ெவங்கேடஸ்வர�ரம் ெதற்�தெ்த� , 4.நள்ளி ( வ.�) , 

என்.ெவங்கேடஸ்வர�ரம் (ஊ) வார�் 2 என்.ெவங்கேடஸ்வர�ரம்  வடக்�தெ்த�

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 �.என்.�.�.எ. ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்�கட�்டம்.கஞ்சம்பட�்

1.கஞ்சம்பட�் ( வ.�), கஞ்சம்பட�் (ஊ) வார�் 1  கஞ்சம்பட�் , 2.கஞ்சம்பட�் ( வ.�), 

கஞ்சம்பட�் (ஊ) வார�் 2 கஞ்சம்பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 ஊராட�் ஒன்�ய  ந�நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்� பாரத்்த ��ய ைமயகட�்டம், 

ேதாட�்ேலாவன்பட�்  - 626205

1.கஞ்சம்பட�் ( வ.�), ேதாட�்ேலாவன்பட�் (ஊ) வார�்1  ேதாட�்ேலாவன்பட�் , 

2.கஞ்சம்பட�் ( வ.�), ேதாட�்ேலாவன்பட�் (ஊ) வார�் 2  ேதாட�்ேலாவன்பட�் , 

3.கஞ்சம்பட�் ( வ.�), ேதாட�்ேலாவன்பட�் (ஊ) வார�் 3 ேதாட�்ேலாவன்பட�்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ï£÷¢ : 31/08/2018

Þìñ¢ : . VIRDHUNAGAR

�வஞானம் இ.ஆ.ப.,
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