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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¢ 
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

1 1 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி    ,பிளாக் 1, 

ஏனாதிேகாட்ைட

1.ஏனாதிக்ேகாட்ைட (ஊ) ேமலப்பா திபனூ  (வ.கி) ஏனாதிக்ேகாட்ைட 

வடக்குத்ெதரு , 2.ஏனாதிக்ேகாட்ைட (ஊ) ேமலப்பா திபனூ  (வ.கி) 

ஏனாதிக்ேகாட்ைட கிழக்குத்ெதரு (1) , 3.ஏனாதிக்ேகாட்ைட (ஊ) 

ேமலப்பா திபனூ  (வ.கி) ஏனாதிக்ேகாட்ைட கிழக்குத்ெதரு (2) , 

4.ஏனாதிக்ேகாட்ைட (ஊ) ேமலப்பா திபனூ  (வ.கி) ஏனாதிக்ேகாட்ைட 

கிழக்குத்ெதரு(3) , 5.ஏனாதிக்ேகாட்ைட (ஊ) ேமலப்பா திபனூ  (வ.கி) 

ஏனாதிக்ேகாட்ைட ெதற்குத்ெதரு (1) , 6.ஏனாதிக்ேகாட்ைட (ஊ) 

ேமலப்பா திபனூ  (வ.கி) ஏனாதிக்ேகாட்ைட ெதற்குத்ெதரு  (2) , 

7.ஏனாதிக்ேகாட்ைட (ஊ) ேமலப்பா திபனூ  (வ.கி) ஏனாதிக்ேகாட்ைட 

ெதற்குத்ெதரு (3)
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2 2 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, கள்ளிக்குடி

1.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சீராம்பூ  கிழக்கு மற்றும் ேமற்கு 

ெதரு(வா டு 1) , 2.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கள்ளிக்குடி வடக்குத் ெதரு 

ெதற்குப்பகுதி (வா டு 1) , 3.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கள்ளிக்குடி 

வடக்குத் ெதரு நடுப்பகுதி (வா டு 2) , 4.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கள்ளிக்குடி வடக்குத் ெதரு வடக்குப்பகுதி (வா டு 2) , 5.கள்ளிக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கள்ளிக்குடி ெதற்குத்ெதரு (வா டு 2) , 6.கள்ளிக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெபான்னக்கைர வடக்கு மற்றும் ெதற்கு ெதரு(வா டு 1) , 

7.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகானாகுளம் ெதற்கு ெதரு (வா டு 1) , 

8.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாைகக்குளம் வடக்குத் ெதரு (வா டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
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3 3 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,ெதற்குக் 

கட்டிடம், ேமலப்பா த்திபனூ

1.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் வடக்கு ெதரு(வா டு 

1) , 2.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவளா  ெதரு (வா டு 1) , 

3.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊரணி வடக்குத்ெதரு (வா டு 1) , 

4.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) க ணம் ெதரு (வா டு 1)
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4 4 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,வடக்குக் 

கட்டிடம், ேமலப்பா த்திபனூ

1.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு (வா டு 1) , 

2.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆ .சி. ச ச் ெதரு (வா டு 1) , 

3.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீன்கைட சந்து (வா டு 1) , 

4.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாசி பவளக்காரத் ெதரு (வா டு 1) 

, 5.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அழகன் பச்ேசr (வா டு 8)
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5 5 நல்லூ  அரசின  

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி, 

பா த்திபனூ

1.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பரமக்குடி ேராடு (வா டு 2) , 

2.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத் ெதரு  (வா டு 2) , 

3.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுத்ெதரு கிழக்கு  (வா டு 2) , 

4.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலச்சீவன் குளம் ேராடு (வா டு 

2) , 5.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பைறய  ெதற்குத்ெதரு (வா டு 

2) , 6.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயா  ேகாயில் ெதரு 

(வா டு 2) , 7.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுத்ெதரு (வா டு 2) , 

8.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுத்ெதரு ேமற்கு (வா டு 2)
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6 6 நல்லூ  அரசின  

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ேமற்கு 

கட்டிடம், வடக்குப்பகுதி, 

பா த்திபனூ

1.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமுதி ேராடு (வா டு 3) , 2.ேமலப் 

பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு (வா டு 3) , 3.ேமலப் 

பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாlஸ்ைலன் ெதற்குத்ெதரு (வா டு 3) , 

4.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாlஸ்ைலயன் ெதரு (வா டு 3) 

, 5.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மருதுபாண்டித்ெதரு ேமற்கு 

(வா டு 3) , 6.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மருதுபாண்டித்ெதரு 

கிழக்கு (வா டு 3), 7. ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வல்லம்ப  

ைரஸ் மில் ெதரு (வா டு 2) , 8. ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வல்லம்ப  ெதரு (வா டு 2)
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7 7 கிரசண்ட் dbv<fqjzh<பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, 

ேமலப்பா த்திபனூ

1.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசட்டியா  ெதரு (வா டு 3) , 

2.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தில்ைலெசட்டியா  ெதரு (வா டு 

3) , 3.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு (வா டு 3) , 

4.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பண்டாரத்ெதரு (வா டு 3) , 

5.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சக்கைரக்கனி சந்து (வா டு 3) , 

6.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயா ேகாயில் ேமற்கு சந்து 

(வா டு 3) , 7.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயா ேகாயில் 

ெதரு (வா டு 3) , 8.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பிள்ைளயா ேகாயில் கிழக்குத்ெதரு (வா டு 3) , 9.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ஆரம்பப்பள்ளி ெதரு (வா டு 3) , 10.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பட்டைரத்ெதரு ேமற்கு (வா டு 3) , 11.ேமலப் பா த்திபனூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பட்டைரத்ெதரு கிழக்கு (வா டு 3)
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8 8 நல்லூ  அரசின  

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,தட்டச்சு 

அைற, (ேமற்குப்பகுதி), 

பா த்திபனூ

1.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மதுைர ேராடு (வா டு 4) , 2.ேமலப் 

பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபான்னிைரஸ்மில் ெதரு (வா டு 4) , 

3.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமுதி ேராடு (வா டு 4) , 4.ேமலப் 

பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசக்கடித்ெதரு (வா டு 4) , 5.ேமலப் 

பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமுதி ேராடு ( (வா டு 4) , 6.ேமலப் 

பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு  (வா டு 4) , 

7.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காவல் நிைலய ெதரு (வா டு 4) , 

8.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆமீனா ைரஸ்மில் ெதரு (வா டு 

4) , 9.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இ.பி. அலுவலக ெதரு  

(வா டு 4) , 10.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஐஸ்கம்ெபனி ெதரு 

(வா டு 4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   இராமநாதபுரம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
209   பரமக்குடி 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

9 9 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி, 

எச்.பரைள

1.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்sம் பரைள வடக்குத்ெதரு 

(வா டு 5) , 2.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் பரைள 

நடுத்ெதரு (வா டு 5) , 3.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் 

பள்ளிவாசல் ெதரு (வா டு 5) , 4.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

எச். பரைள ெதற்குத்ெதரு (வா டு 5) , 5.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) எச். பரைள வடக்குத்ெதரு (வா டு 6) , 6.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) எச். பரைள கிழக்குத்ெதரு (வா டு 6) , 7.ேமலப் பா த்திபனூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிருத்துவ பரைள கிழக்குத்ெதரு (வா டு 6) , 8.ேமலப் 

பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிருத்துவ பரைள வடக்குத்ெதரு (வா டு 7) 

, 9.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மருச்சுக்கட்டி வடக்குத்ெதரு 

(வா டு 7) , 10.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மருச்சுக்கட்டி நடு 

ெதற்குெதரு (வா டு 7) , 11.ேமலப் பா த்திபனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மருச்சுக்கட்டி அrசன் ெதரு (வா டு 7)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   இராமநாதபுரம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
209   பரமக்குடி 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

10 10 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ெமயின் 

கட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி, சூடியூ

1.சூடியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூடியூ  கீழத்ெதரு (வா டு 1) , 2.சூடியூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) சூடியூ  பள்ளிகூடத்ெதரு (வா டு 1) , 3.சூடியூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) சூடியூ   ச ச் ெதரு  (வா டு 1) , 4.சூடியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூடியூ  

நடுத்ெதரு  (வா டு 1) , 5.சூடியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூடியூ  கண்ணன் 

ேகாயில் ெதரு (வா டு 1) , 6.சூடியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூடியூ  ேமலத்ெதரு 

(வா டு 1) , 7.சூடியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூடியூ  ேவளாள  ெதரு  (வா டு 1)

Ü¬ùî¢¶ 
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35   இராமநாதபுரம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
209   பரமக்குடி 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

11 11 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், வடக்குப்பகுதி, சூடியூ

1.சூடியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூடியூ  ஆதிதிராவிட  ெதரு (வா டு 1) , 

2.சூடியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூடியூ  பால்பண்ைணத்ெதரு (வா டு 1) , 

3.சூடியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூடியூ  ெதற்கு ெதரு  (வா டு 1) , 4.சூடியூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூைசயப்ப பட்டி ெதற்கு ெதரு (வா டு 3) , 5.சூடியூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூைசயப்ப பட்டி நடுத்ெதரு (வா டு 3) , 6.சூடியூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) சூைசயப்ப பட்டி வடக்குத் ெதரு (வா டு 3) , 7.சூடியூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) அருளானந்தபுரம் வடக்குத் ெதரு  (வா டு 1) , 8.சூடியூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) அருளானந்தபுரம் ேமற்குத் ெதரு (வா டு 2) , 9.சூடியூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) அருளானந்தபுரம் ெதற்குத் ெதரு  (வா டு 2) , 10.சூடியூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) அருளானந்தபுரம் கீழத் ெதரு (வா டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
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35   இராமநாதபுரம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
209   பரமக்குடி 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

12 12 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், கீழப்ெபருங்கைர

1.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 1) , 2.ெபருங்கைர 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு  (வா டு 2) , 3.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) கீழத்ெதரு (வா டு 2) , 4.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு  

(வா டு 3) , 5.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவ புரம்  (வா டு 3) , 

6.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீனாட்சிபுரம் (வா டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
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35   இராமநாதபுரம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
209   பரமக்குடி 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

13 13 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,SSA 

கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி, 

ேமலப்ெபருங்கைர

1.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர ெதற்குத்ெதரு (வா டு 8) 

, 2.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர ஆதிதிராவிட  ெதரு 

(வா டு 6) , 3.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர 

ஆதிதிராவிட  ெதற்கு ெதரு (வா டு 6) , 4.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேமலப்ெபருங்கைர ஆதிதிராவிட  வடக்குத்ெதரு (வா டு 6) , 5.ெபருங்கைர 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர ஆதிதிராவிட  காலனி (வா டு 8) , 

6.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர ராஜாக்கள்பட்டி 

ேமலத்ெதரு (வா டு 4) , 7.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர 

ராஜாக்கள்பட்டி கிழக்குத்ெதரு (வா டு 4) , 8.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேமலப்ெபருங்கைர பாலப்பச்ேசr வா டு 5 , 9.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேமலப்ெபருங்கைர பைறய  ெதரு (வா டு 6)

Ü¬ùî¢¶ 
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35   இராமநாதபுரம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
209   பரமக்குடி 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

14 14 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,SSA 

கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி, 

ேமலப்ெபருங்கைர

1.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைரவடக்குத் ெதரு (வா டு 

7) , 2.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர பள்ளிக்கூடத்ெதரு 

(வா டு 7) , 3.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர யாதவ  

ெதரு (வா டு 7) , 4.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர 

நடுத்ெதரு (வா டு 7) , 5.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர 

ேகாவில் ெதரு (வா டு 7) , 6.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேமலப்ெபருங்கைர மறவ  ெதரு (வா டு 8) , 7.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர ெவள்ளாள  ெதரு (வா டு 8) , 8.ெபருங்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர கிழக்குத்ெதரு (வா டு 8) , 9.ெபருங்கைர 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர ேதாப்புத்ெதரு (வா டு 7, 8) , 

10.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர பாப்பேனந்தல் (வா டு 

9) , 11.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர திருவரங்கி வா டு 

10

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

15 15 அரசின  உய  நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, கமுதக்குடி

1.கமுதக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதன்கிழக்குப்பகுதி  (வா டு 1) Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 அரசின  உய  நிைலப்பள்ளி   

,நடுப்பகுதி, கமுதக்குடி

1.கமுதக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடகிழக்குப்பகுதி (வா டு 1) Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 அரசின  உய  நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப் பகுதி, கமுதக்குடி

1.கமுதக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதன்ேமற்குப்பகுதி (வா டு 2) , 2.கமுதக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடேமற்குப்பகுதி (வா டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,இலந்ைதக்குளம்

1.கமுதக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இலந்ைதக்குளம் (வா டு 3) , 2.கமுதக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மா. சுந்தேனந்தல் (வா டு 3)

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

19 19 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,பயீேனந்தல்

1.கமுதக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நண்டுபட்டி (வா டு 2) , 2.கமுதக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பயீேனந்தல் (வா டு 4) , 3.கமுதக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ஆதிேயந்தல் (வா டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,ெபாதுவக்குடி

1.ெபாதுவக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுநக   (வா டு 1) , 2.ெபாதுவக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கேணஷ் நக  சாைல (வா டு 1) , 3.ெபாதுவக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 1) , 4.ெபாதுவக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கிழக்குெதரு (வா டு 1) , 5.ெபாதுவக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 1வது நடுத்ெதரு 

(வா டு 1) , 6.ெபாதுவக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 2வது நடுத்ெதரு (வா டு 1,2) , 

7.ெபாதுவக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட  முதல் ெதரு (வா டு 1,2) , 

8.ெபாதுவக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 3வது நடுத்ெதரு (வா டு 2) , 

9.ெபாதுவக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட  2வது ெதரு (வா டு 2) , 

10.ெபாதுவக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வா டு 2)

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

21 21 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

கட்டிடம், ெதளிசாத்தநல்லூ

1.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூ   (ஊ) மாrயம்மன் 

ேகாவில் ெதரு(வடக்குத் ெதரு  (வா டு 1) , 2.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூ   (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு(வடக்குத் ெதரு) (வா டு 

1) , 3.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூ   (ஊ) ெமயின் 

ேராடு வடக்கின் (ேமல்புறம்)   (வா டு 1) , 4.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

ெதளிச்சாத்தநல்லூ   (ஊ) ெமயின் ேராடு ெதற்கில் (ேமல்புறம்)  (வா டு 1) , 

5.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூ   (ஊ) ெமயின் ேராடு 

ெதற்கில்(கிழக்குப்பகுதி)  (வா டு 1) , 6.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

ெதளிச்சாத்தநல்லூ   (ஊ) ெமயின் ேராடு வடக்கில் (கிழக்குப்பகுதி)  (வா டு 

1) , 7.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூ   (ஊ) ெமயின் 

ேராடு வடக்கில் (நடுபகுதி)  (வா டு 1)

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

22 22 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ேமற்கு 

பகுதி, ெதளிச்சாத்தநல்லூ

1.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூ   (ஊ) 

ெதளிச்சாத்தநல்லூ  ெதற்கு ெதரு  (வா டு 2) , 2.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூ   (ஊ) ெதளிச்சாத்தநல்லூ  காலனி (வா டு 2) , 

3.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூ   (ஊ) திருநக  (வா டு 

3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,கூடுதல் 

புதிய கட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி, 

ெதளிச்சாத்தநல்லூ

1.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூ   (ஊ) ெஜயமீனாட்சி 

நக   (வா டு 3) , 2.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூ   

(ஊ) வ.உ.சி. நக   (வா டு 3) , 3.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

ெதளிச்சாத்தநல்லூ   (ஊ) மூேவந்த  நக   (வா டு 3) , 4.காட்டுப்பரமக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூ   (ஊ) ேநரு நக   (வா டு 3)

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

24 24 ெசௗராஷ்டிரா ேதசிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி, 

ேசாமநாதபுரம்

1.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூ   (ஊ) சிவாஜி காலனி 

 (வா டு 4) , 2.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூ   (ஊ) 

சுந்தராஜ ெபருமாள் காலனி(வா டு 4) , 3.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

ெதளிச்சாத்தநல்லூ   (ஊ) காலனி அவுட்ட  வடக்கு பகுதி (வா டு 4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 ெசௗராஷ்டிரா ேதசிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி, 

ேசாமநாதபுரம்

1.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூ   (ஊ) திலக  காலனி 

(வா டு 4) , 2.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூ   (ஊ) 

முத்துநக  பகுதி (வா டு 4) , 3.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

ெதளிச்சாத்தநல்லூ   (ஊ) ஓம்சக்தி நக  முதல் நிலாநக  (வா டு 4) , 

4.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூ   (ஊ) சக்தி நக  

(வா டு 4) , 5.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூ   (ஊ) 

கனிநக  (வா டு 4)

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

26 26 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,என். 

வலயேனந்தல்

1.எமேனஸ்வரம் (வ.கி) ெதளிச்சாத்தநல்லூ  (ஊ) என். வைளயேனந்தல் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 ஆதிதிராவிட  நல அரசு 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, புதிய கட்டிடம், 

காட்டுப்பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பூைவசிய  இந்திர குல முதல் ெதரு (வா டு 25) , 2.பரமக்குடி 

(ந) பூைவசிய  இந்திர குல இரண்டாவது ெதரு (வா டு 25) , 3.பரமக்குடி (ந) 

பூைவசிய  இந்திர குல மூன்றாவது ெதரு (வா டு 25) , 4.பரமக்குடி (ந) 

பூைவசிய  இந்திர குல நான்காவது ெதரு (வா டு 25) , 5.பரமக்குடி (ந) 

பூைவசிய  இந்திர குல ஐந்தாவது ெதரு (வா டு 25) , 6.பரமக்குடி (ந) 

பூைவசிய  இந்திர குல ஆறாவது ெதரு (வா டு 25) , 7.பரமக்குடி (ந) 

பூைவசிய  இந்திர குல ஏழாவது ெதரு (வா டு 25) , 8.பரமக்குடி (ந) 

பூைவசிய  இந்திர குல எட்டாவது ெதரு (வா டு 25) , 9.பரமக்குடி (ந) 

காலணிெதரு(வா டு 25) , 10.பரமக்குடி (ந) பூைவசிய  

ம்இந்திரகுலத்ெதரு(வா.எண்-25)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209   பரமக்குடி 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

28 28 நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி   

,காட்டுபரமக்குடி, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) காட்டுபரமக்குடி ேமலத்ெதரு (வா டு 24) , 2.பரமக்குடி (ந) 

ேமலத்ெதரு (காட்டு பரமக்குடி)(வா டு எண்-24) , 3.பரமக்குடி (ந) நடுத்ெதரு 

(வா டு 24) , 4.பரமக்குடி (ந) நடுத்ெதரு (வா டு-24) , 5.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங் 

ேராடு (வா டு 24) , 6.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங் ேராடு (வா டு-24)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி   

,காட்டுபரமக்குடி, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ேவளா  ெதரு (வா டு 24) , 2.பரமக்குடி (ந) ேவளாள  ெதரு 

(வா டு-24) , 3.பரமக்குடி (ந) ஆ  சி மாதாேகாவில்கீழத்ெதரு வா டு 24 , 

4.பரமக்குடி (ந) R.C மாதா ேகாவில் கீழத்ெதரு (வா டு-24) , 5.பரமக்குடி (ந) 

காட்டுப்பரமக்குடி கீழத்ெதரு  (வா.எண்-24)

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

30 30 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி   

,ேசதுபதி நக , காட்டுப்பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ேசதுபதி நக  முதல் ெதரு (வா டு 23) , 2.பரமக்குடி (ந) 

ேசதுபதி நக  2வது ெதரு (வா டு 23) , 3.பரமக்குடி (ந) ேசதுபதி நக  3வது 

குறுக்குத்ெதரு(வா டு 23) , 4.பரமக்குடி (ந) ேசதுபதி நக  4வது 

குறுக்குத்ெதரு(வா டு 23) , 5.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங் ேராடு (வா டு 23) , 

6.பரமக்குடி (ந) மணி நக  1வது ெதரு மி.வா.குடியிருப்பு (வா டு 23) , 

7.பரமக்குடி (ந) மணிநக  2வது ெதரு (வா டு 23) , 8.பரமக்குடி (ந) மணிநக  

3வது ெதரு(வா டு 23) , 9.பரமக்குடி (ந) மணி நக  4வது ெதரு (வா டு 23) , 

10.பரமக்குடி (ந) மணி நக  5வது ெதரு(வா டு 23) , 11.பரமக்குடி (ந) 

அம்ேபத்கா  நக  (வா டு 23)

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

31 31 அரசின  ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி அைற எண்.2, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ேமலச்சத்திரம் ெதரு (வா டு 21) , 2.பரமக்குடி (ந) அரசு 

ேசதுபதி ஆண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி ெதரு    வா டு(21) , 3.பரமக்குடி (ந) 

கருப்பணசாமி ேகாவில் ெதரு வா டு(21) , 4.பரமக்குடி (ந) தல்லாகுளம் 

ேமற்குெதரு வா டு(21) , 5.பரமக்குடி (ந) சிங்காரத்ேதாப்பு,விவசாயப்பண்ைண 

வா டு 21 , 6.பரமக்குடி (ந) ேகாகுல ெதரு வா டு(21) , 7.பரமக்குடி (ந) 

காந்திஜி ேராடு வா டு 21

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 அரசின  ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,நடுப்பகுதி, அைற எண்.8, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங் ேராடு (திெரௗபைதயம்மன்ேகாவில் அருகில்)  

வா டு(21) , 2.பரமக்குடி (ந) காந்திஜி ேராடு-வா டு-21 , 3.பரமக்குடி (ந) 

தல்லாகுளம் ேராடு (வா டு 21) , 4.பரமக்குடி (ந) ேமலச்சத்திரம் (வா டு 21) , 

5.பரமக்குடி (ந) C.S.I. ச ச் காம்பவுண்டு ெதரு (வா டு 21)  , 6.பரமக்குடி (ந) 

ேகாகுல  ெதரு (வா டு 21) , 7.பரமக்குடி (ந) சிங்காரத்ேதாப்பு 

விவசாயப்பண்ைண (வா டு 21)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 22 of 216



35   இராமநாதபுரம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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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

33 33 அரசின  ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, அைற எண்.4, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) காந்திஜி ேராடு வா டு- 20 , 2.பரமக்குடி (ந) எஸ்பி.எம்.காலனி, 

(வா டு 20)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 அரசின  ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, அைற எண்.2, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) எம்.எஸ்.அக்ரஹாரம் (வா டு 20) , 2.பரமக்குடி (ந) 

ேகாவிந்தபுரம் (வா டு (22)

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 அரசின  ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ெமயின் 

பிளாக், ேமற்கு அைற எண். 5, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) M.S அக்ரஹாரம்(வா டு-20) , 2.பரமக்குடி (ந) அய்யாத்துைர 

ெதரு (வா டு 19)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 அரசின  ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ெமயின் 

பிளாக், கிழக்கு அைற எண். 4, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) S.M அஹ்ரகாரம் (வா டு-20) , 2.பரமக்குடி (ந) ஆஸ்பத்திr 

ேராடு (வா டு  19) , 3.பரமக்குடி (ந) காந்திஜி ேராடு வா டு 20 , 4.பரமக்குடி 

(ந) ஆற்றுப்பாலம் கீழ்புரம் (வா டு 20) , 5.பரமக்குடி (ந) ஆற்றுபாலம் 

ேமல்புரம்

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

37 37 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, அைற எண். 22, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) வசந்தபுரம் ெமயின் ேராடு என்.கச் (வா டு 22) , 2.பரமக்குடி 

(ந) வசந்தபுரம் கிழக்கு 2வதுெதரு (வா டு   22) , 3.பரமக்குடி (ந) வசந்தபுரம் 

கிழக்கு 1வது ெதரு  (வா டு 22)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, அைற எண். 32, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) வசந்தபுரம் ேமற்கு1வதுெதரு(வா டு 22) , 2.பரமக்குடி (ந) 

வசந்தபுரம் ேமற்கு 2வது ெதரு(வா டு 22) , 3.பரமக்குடி (ந) வசந்தபுரம்  

வா டு - 22

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

39 39 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, அைற எண்.32, 

ேமற்குகட்டிடம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பாசி பவளக்காரத் ெதரு (வா டு-29) , 2.பரமக்குடி (ந) பாவடி 

ெதரு (வா டு-29) , 3.பரமக்குடி (ந) முகமது அலி ெதரு (வா டு-29) , 

4.பரமக்குடி (ந) சுப்பிரமணியன் ெதரு (வா டு-29) , 5.பரமக்குடி (ந) குத்துக்கல் 

முனியப்பசாமி ேகாவில் ெதரு (வா டு-29) , 6.பரமக்குடி (ந) ஆஸ்பத்திr 

ேராடு (வா டு-29)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, ேமற்கு 

கட்டிடம் (அைற எண்-35), 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங் ேராடு வா டு -22 , 2.பரமக்குடி (ந) பாண்டியன் 

முதல் ெதரு வா டு(21) , 3.பரமக்குடி (ந) பாண்டியன் இரண்டாம் ெதரு  

வா டு(21) , 4.பரமக்குடி (ந) மஞ்சள் பட்டணம் பாைத  வா டு (20) , 

5.பரமக்குடி (ந) காந்திஜி ேராடு வா டு(20)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   இராமநாதபுரம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
209   பரமக்குடி 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 நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குக்கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி, சிவானந்தபுரம்

1.பரமக்குடி (ந) சிவானந்தபுரம் முதல் ெதரு(வா டு-28) , 2.பரமக்குடி (ந) 

சிவானந்தபுரம் 2வது ெதரு(வா டு-28) , 3.பரமக்குடி (ந) சிேலான்காலனி(வா டு-

28) , 4.பரமக்குடி (ந) எம்.ஜி.ஆ . ெதரு (வா டு 28) , 5.பரமக்குடி (ந) 

ெபான்ைனயாபுரம் 1வது(வா டு 28) , 6.பரமக்குடி (ந) ெபான்ைனயாபுரம் 4வது 

ெதரு(வா டு 28)  , 7.பரமக்குடி (ந) ெபான்ைனயாபுரம் 5வது (வா டு 28) , 

8.பரமக்குடி (ந) ெபான்ைனயாபுரம் 8 வது (வா டு 28) , 9.பரமக்குடி (ந) 

ெபான்ைனயாபுரம் 9வது(வா டு -28) , 10.பரமக்குடி (ந) கக்கன் நக  (வா டு 28)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   இராமநாதபுரம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
209   பரமக்குடி 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

42 42 நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குக்கட்டிடம், 

வடக்குப்பக்கம், சிவானந்தபுரம்

1.பரமக்குடி (ந) சுந்த ராஜபட்டணம் முதல் ெதரு(வா டு 27) , 2.பரமக்குடி (ந) 

சுந்தராஜ்பட்டிணம் 2வது ெதரு (வா டு 27) , 3.பரமக்குடி (ந) 

சுந்தராஜ்பட்டிணம் குறுக்குத்ெதரு (வா டு-27)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   இராமநாதபுரம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
209   பரமக்குடி 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

43 43 நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி, சிவானந்தபுரம், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) சிவானந்தபுரம் 1வது ெதரு (வா டு 28) , 2.பரமக்குடி (ந) 

சிேலான் காலணி (வா டு 28) , 3.பரமக்குடி (ந) கக்கன் நக  (வா டு 28) , 

4.பரமக்குடி (ந) ெபான்ைனயாபுரம் 1வது ெதரு(வா டு 28) , 5.பரமக்குடி (ந) 

ெபான்ைனயாபுரம் 2வது ெதரு(வா டு28) , 6.பரமக்குடி (ந) ெபான்ைனயாபுரம் 

3வது ெதரு(வா டு28) , 7.பரமக்குடி (ந) ெபான்ைனயாபுரம் 4வது ெதரு(வா டு 

28) , 8.பரமக்குடி (ந) ெபான்ைனயாபுரம் 5வது ெதரு(வா டு 28) , 9.பரமக்குடி 

(ந) ெபான்ைனயாபுரம் 6வது ெதரு (வா டு 28)  , 10.பரமக்குடி (ந) 

ெபான்ைனயாபுரம் 7வது ெதரு (வா டு 28) , 11.பரமக்குடி (ந) 

ெபான்ைனயாபுரம் 8வது ெதரு (வா டு 28) , 12.பரமக்குடி (ந) 

ெபான்ைனயாபுரம் 9வது ெதரு (வா டு 28), 13. பரமக்குடி (ந) பாலன் நக  

வடக்கு (வா டு 27) , 14. பரமக்குடி (ந) பாலன் நக  ெதற்கு (வா டு 27) , 

15.பரமக்குடி (ந) முதுகுளத்தூ  ேராடு (வா டு 27)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   இராமநாதபுரம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
209   பரமக்குடி 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

44 44 நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி, சிவானந்தபுரம், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) எம்.ஜி.ஆ .நக  (வா டு 28) Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   இராமநாதபுரம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
209   பரமக்குடி 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

45 45 அலங்கார மாதா Olz<!

நிைலப்பள்ளி,   ,கிழக்குப்பகுதி, 

பரமக்குடி அைற எண். 9

1.பரமக்குடி (ந) பாரதி நக  1வது ெதரு(வா டு 26) , 2.பரமக்குடி (ந) பாரதிநக  

2வது ெதரு (வா டு 26) , 3.பரமக்குடி (ந) பாரதிநக  3வது ெதரு (வா டு 26) , 

4.பரமக்குடி (ந) பாரதிநக  4வது ெதரு(வா டு-26) , 5.பரமக்குடி (ந) பாரதிநக  

கிழக்குப்பகுதி (வா டு 26)  , 6.பரமக்குடி (ந) கருணாநிதிபுரம் 1வது 

ெதரு(வா டு 26)  , 7.பரமக்குடி (ந) கருணாநிதிபுரம் 2வது ெதரு(வா டு 26)  , 

8.பரமக்குடி (ந) கருணாநிதிபுரம் 3வது ெதரு(வா டு 26)  , 9.பரமக்குடி (ந) 

கருணாநிதிபுரம் 4வது ெதரு(வா டு 26), 10.பரமக்குடி (ந) எல்.ஐ..சி ேமற்கு 

டிம்ப  கைட-1(வா டு-25) , 11.பரமக்குடி (ந) ஓட்டபாலம் ெதரு-1(வா டு -25) , 

12.பரமக்குடி (ந) ஓட்டபாலம் குறுக்கு ெதரு(வா டு -25) , 13.பரமக்குடி (ந) 

டிம்ப  கைட குறுக்கு ெதரு-1(வா டு -25) , 14.பரமக்குடி (ந) முருகன் ேகாவில் 

(வா டு 25) , 15.பரமக்குடி (ந) பாரதிநக  ெமயின் ேராடு(வா டு -25)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   இராமநாதபுரம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
209   பரமக்குடி 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

46 46 அலங்கார மாதா Olz<!

நிைலப்பள்ளி   ,கிழக்குப்பகுதி, 

அைற எண்.10, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி(ந) பாரதி நக  ( 1வது ெதரு வா டு 26), 2.பரமக்குடி(ந) பாரதி நக  

2வது (வா டு26), 3.பரமக்குடி(ந) பாரதி நக  3வது ெதரு (வா டு 26), 

4.பரமக்குடி(ந) பாரதி நக   4வது ெதரு(வா டு 26), 5.பரமக்குடி(ந) பாரதி நக  

கிழக்குப் பகுதி(வா டு-26 , 6.பரமக்குடி(ந) கருணாநிதிபுரம் 1வது 

ெதரு(வா டு26, 7.பரமக்குடி(ந) கருணாநிதிபுரம் 2வது ெதரு(வா டு26), 

8.பரமக்குடி(ந) கருணாநிதிபுரம் 4வது ெதரு(வா டு 26), 9.பரமக்குடி(ந) 

பாரதிநக  ெமயின் ேராடு (வா டு -26), 10.பரமக்குடி(ந) எல்.ஐ.சி. பின்பக்கம் 

1வது ெதரு(வா டு-25), 11.பரமக்குடி(ந) எல்.ஐ.சி. பின்பக்கம்  2வது 

ெதரு(வா டு25, 12.பரமக்குடி(ந) எல்.ஐ.சி. ேமற்கு டிம்ப  கைட ெதரு-வா டு25), 

13.பரமக்குடி(ந) எல்.ஐ.சி. டிம்ப கைட ெதரு(வா டு -25), 14.பரமக்குடி(ந) 

எல்.ஐ.சி. டிம்ப கைடெதரு-2(வா டு -25), 15.பரமக்குடி(ந) ஓட்டப்பாலம் ெதரு-

1(வா டு-25), 16.பரமக்குடி(ந) ஓட்டபாலம் குறுக்குத் ெதரு(வா டு -25) , 

17.பரமக்குடி(ந) டிம்ப  கைடகுறுக்கு ெதரு-1(வா டு-25) , 18.பரமக்குடி(ந) டிம்ப  

கைடகுறுக்கு ெதரு-2வா டு-25)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   இராமநாதபுரம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
209   பரமக்குடி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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47 47 அலங்கார மாதா okimg<gh<!

ht<tq!!,ேமற்குப்பகுதி, அைற 

எண். 10, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பாரதி நக  1வதுெதரு( வா டு -26)  , 2.பரமக்குடி (ந) பாரதி 

நக  2வது ெதரு(வா டு 26) , 3.பரமக்குடி (ந) பாரதி நக  3வது ெதரு(வா டு -

26) , 4.பரமக்குடி (ந) பாரதி நக  4வது ெதரு(வா டு -26) , 5.பரமக்குடி (ந) 

கருணாநிதிபுரம் 1வது ெதரு(வா டு -26) , 6.பரமக்குடி (ந) கருணாநிதிபுரம் 

2வது ெதரு(வா டு -26) , 7.பரமக்குடி (ந) கருணாநிதிபுரம் 3வது ெதரு(வா டு -

26) , 8.பரமக்குடி (ந) கருணாநிதிபுரம் 4வது ெதரு(வா டு -26) , 9.பரமக்குடி (ந) 

பாரதிநக  ெமயின்ேராடு(வா டு 26) , 10.பரமக்குடி (ந) பாரதிநக  

ெமயின்ேராடு(வா டு -25) , 11.பரமக்குடி (ந) எல்.ஐ.சி. பின்புரம் 1வது 

ெதரு(வா டு -25), 12.பரமக்குடி (ந) பாரதிநக  ெமயின்ேராடு (வா டு 26) , 

13.பரமக்குடி (ந) எல்.ஐ..சி பின்பக்கம் 1வது ெதரு(வா டு -25), 14.பரமக்குடி (ந) 

டிம்ப  கைடகுறுக்கு ெதரு -3வா டு -25) , 15.பரமக்குடி (ந) முருகன் ேகாவில் 

ெதரு-1(வா டு -25) , 16.பரமக்குடி (ந) முருகன் ேகாவில் ெதரு-2(வா டு 25) , 

17.பரமக்குடி (ந) பாரதிநக  ெமயின் ேராடு(வா டு 25)
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48 48 அலங்கார மாதா okimg<gh<!
ht<tq!   ,ேமற்குப்பகுதி, 

அைற எண். 8, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) எல்.ஐ.சி.பின்புரம் 2வது ெதரு(வா டு -25) , 2.பரமக்குடி (ந) 

எல்.ஐ.சி. ேமற்கு டிம்ப  கைடெதரு-1(வா டு 25) , 3.பரமக்குடி (ந) எல்.ஐ.சி. 

பின்புரம் டிம்ப  கைடெதரு-2(வா டு 25) , 4.பரமக்குடி (ந) எல்.ஐ.சி. பின்புறம் 

டிம்ப  கைடெதரு-3(வா டு -25) , 5.பரமக்குடி (ந) ஓட்டபாலம் 1வது ெதரு 

(வா டு -25) , 6.பரமக்குடி (ந) ஓட்டபாலம் குறுக்கு ெதரு(வா டு -25) , 

7.பரமக்குடி (ந) ஓட்டபாலம் 2வது ெதரு (வா டு -25) , 8.பரமக்குடி (ந) டிம்ப  

கைட குறுக்குெதரு-1(வா டு -25) , 9.பரமக்குடி (ந) டிம்ப  கைடகுறுக்கு ெதரு-

2(வா டு -25) , 10.பரமக்குடி (ந)   டிம்ப  கைடகுறுக்குெதரு-3(வா டு -25) , 

11.பரமக்குடி (ந) முருகன் ேகாவில் 1வது ெதரு (வா டு-25) , 12.பரமக்குடி (ந) 

முருகன் ேகாவில் 2வது ெதரு(வா டு -25)
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49 49 ைஹராத்துல் அலியா ேமல 

முஸ்lம் உய நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, கிழக்கு பக்கம், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) கதிஜாபவீி சந்து  (வா டு -19) , 2.பரமக்குடி (ந) சங்குத் ெதரு 

(வா டு 19) , 3.பரமக்குடி (ந) சிவராமலிங்கம் ெதரு (வா டு -19) , 4.பரமக்குடி 

(ந) நக்கீர  ெதரு (வா டு 19) , 5.பரமக்குடி (ந) ேமலப் பள்ளிவாசல் ெதரு 

(வா டு 19) , 6.பரமக்குடி (ந) மீரா முைகதன் ெதரு  (வா டு 19) , 7.பரமக்குடி 

(ந) அனுமா  ேகாவில் ெதரு (வா டு 19 , 8.பரமக்குடி (ந) ேகாவலன் 

ெதரு(வா டு 19) , 9.பரமக்குடி (ந) ஆஸ்பத்திr ேராடு (வா டு 19)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 ைஹராத்துல் அலியா ேமல 

முஸ்lம் உய நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, ேமற்குகட்டிடம், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) நகராட்சி முசாப கனித்ெதரு வடக்கு (வா டு 29) , 2.பரமக்குடி 

(ந) காந்திஜி ேராடு (வா டு-18) , 3.பரமக்குடி (ந) பாவடித் ெதரு(வா டு 29) , 

4.பரமக்குடி (ந) முசாப  கனி ெதரு (வா டு -29) , 5.பரமக்குடி (ந) மந்திr 

ேமனன் ெதரு (வா டு 30) , 6.பரமக்குடி (ந) சாகுல்ஹமீது ராவுத்த  ெதரு   

(வா டு -30 , 7.பரமக்குடி (ந) ெகால்லம் பட்டைரத்ெதரு (வா டு 30)
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51 51 ைஹராத்துல் அலியா ேமல 

முஸ்lம் உய நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, ேமற்குப்பகுதி, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ேமலத்ெதரு  (வா டு 30) , 2.பரமக்குடி (ந) ேமலப் 

பள்ளிவாசல் ெதரு (வா டு 30) , 3.பரமக்குடி (ந) அப்துல்லா ெதரு , (வா டு 

30) , 4.பரமக்குடி (ந) ஜின்னா ெதரு (வா டு -30) , 5.பரமக்குடி (ந) பவுண்டு 

ெதரு (வா டு 19) , 6.பரமக்குடி (ந) இராஜாஜி ெதரு (வா டு 17) , 7.பரமக்குடி 

(ந) முத்தாளம்மன் ேகாவில் ெதற்குரத வதி (வா டு 17) , 8.பரமக்குடி (ந) 

லஜபதிராய் ெதரு (வா டு 17) , 9.பரமக்குடி (ந) முத்தாலம்மன்ேகாவில் 

ேமற்கு ரதவதி (வா டு 17)  , 10.பரமக்குடி (ந) காந்திஜி ேராடு   (வா டு -18) , 

11.பரமக்குடி (ந) முத்தாலம்மன் ேகாவில் வடக்கு ரதவதி (வா டு -17) , 

12.பரமக்குடி (ந) சங்கு ெதரு (வா டு 19) , 13.பரமக்குடி (ந) குமரன் படித்துைற 

(வா டு -18) , 14.பரமக்குடி (ந) முத்தாலம்மன் ேகாவில் படித்துைற (வா டு -18)
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52 52 அலங்கார மாதா  Olz<!

நிைலப்பள்ளி, gqpg<Gg<!

gm<cml<?!okx<Gh<hGkq 
அைற எண். 27, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) முதுகுளத்தூ  ேராடு (வா டு -27) , 2.பரமக்குடி (ந) 

பாரதியா  ெதரு (வா டு -26) , 3.பரமக்குடி (ந) முதுகுளத்தூ  ேராடு  

1வதுகுறுக்கு ெதரு (வா டு -27) , 4.பரமக்குடி (ந) முதுகுளத்தூ  ேராடு  

2வது குறுக்கு ெதரு(வா டு -27) , 5.பரமக்குடி (ந) முதுகுளத்தூ  ேராடு 4வது 

குறுக்கு ெதரு(வா டு -27)  , 6.பரமக்குடி (ந) முதுகுளத்தூ  ேராடு  5வது 

குறுக்கு ெதரு(வா டு-27)
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53 53 ைஹராத்துல் அலியா ேமல 

முஸ்lம் உய நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம், நடுப்பகுதி, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பாலன்நக  1வது குறுக்கு ெதரு(வா டு -27) , 2.பரமக்குடி (ந) 

பாலன்நக  2வது குறுக்குெதரு(வா டு -27) , 3.பரமக்குடி (ந) பாலன்நக  3வது 

குறுக்கு ெதரு(வா டு -27) , 4.பரமக்குடி (ந) பாலன்நக  4வது குறுக்கு 

ெதரு(வா டு -27) , 5.பரமக்குடி (ந) பாலன்நக  5வது குறுக்கு ெதரு(வா டு-27) , 

6.பரமக்குடி (ந) பாலன்நக  6வது குறுக்கு ெதரு(வா டு-27) , 7.பரமக்குடி (ந) 

பாலன்நக  ெமயின் ேராடு(வா டு -27)
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54 54 அலங்கார மாதா Olz<!

நிைலப்பள்ளி?!gqpg<Gg<!
gm<cml<?!umg<Gh<<hGkq? 
பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங் ேராடு (வா டு-30) , 2.பரமக்குடி (ந) 

பன்ன ெசல்வம் ெதரு 1 வா டு-30) , 3.பரமக்குடி (ந) அண்ணாநக  (வா டு-

30) , 4.பரமக்குடி (ந) காந்தி காலணி (வா டு-30)
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55 55 ஆயிரைவசிய 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, அைற ேமற்கு 

பக்கம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங் ேராடு (வா டு-30)  , 2.பரமக்குடி (ந) ெகால்லம் 

பட்டைர ெதரு (வா டு-30) , 3.பரமக்குடி (ந) ெசௗகத்தலி ேராடு (வா டு-31) , 

4.பரமக்குடி (ந) ெசௗகத்தலி ேராடு (குத்துக்கல் ேராடு) வா டு-31)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209   பரமக்குடி 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

56 56 ஆயிரைவசிய 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ஆண்கள் 

ஆசிrய கள் ஓய்வு அைற 

எண் 4, 5, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) அய்யாச்சாமி சந்து (வா டு-31) , 2.பரமக்குடி (ந) சத்தியமூ த்தி 

ெதரு (வா டு-31) , 3.பரமக்குடி (ந) உமாபதி சுப்பராயலு சந்து (வா டு-31) , 

4.பரமக்குடி (ந) ஜவஹ  ெதரு  (வா டு-31) , 5.பரமக்குடி (ந) சாகுல்ஹமீது 

ெதரு (வா டு-30)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 ஆயிரைவசிய கல்வியல் 

கல்லூr,   ,அைற எண்.7, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) அங்காளம்மன் ேகாவில் ெதரு (வா டு-17) , 2.பரமக்குடி (ந) 

இராஜாஜி ெதரு (வா டு-17) , 3.பரமக்குடி (ந) அம்பலகாரத்ெதரு வா டு - 17 , 

4.பரமக்குடி (ந) காந்தி கஸ்தூrபாய் ெதரு வா டு - 17 , 5.பரமக்குடி (ந) 

ெசன்குப்தா ெதரு  வா டு -17 , 6.பரமக்குடி (ந) தாசுநரசிம்மன் ெதரு  வா டு -

 17 , 7.பரமக்குடி (ந) ஈசுவரன் ேகாவில் ெதரு வா டு - 16 , 8.பரமக்குடி (ந) 

ெபrய  கைட ெதரு (வா டு-16)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209   பரமக்குடி 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

58 58 ஆயிரைவசிய கல்வியல் 

கல்லூr,   ,அைற எண்.5, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங் ேராடு (மாதவன் ெதரு (வா டு-30) , 2.பரமக்குடி (ந) 

எல்ைலப்புற காந்திஜி ெதரு வா டு -16 , 3.பரமக்குடி (ந) தில்ைல சந்து   

(வா டு-15) , 4.பரமக்குடி (ந) டாக்ட  ராஜன் ெதரு  (வா டு-14) , 5.பரமக்குடி (ந) 

குப்பு சந்து (வா டு 15) , 6.பரமக்குடி (ந) கீழப்பள்ளிவாசல் ெதரு (வா டு-14) , 

7.பரமக்குடி (ந) நடராஜன் சந்து (வா டு-16)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ஆயிரைவசிய 

ெமட்rக்குேலசன் பள்ளி,   

,கிழக்குக்கட்டிடம், பி பிளாக் , 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ெபrய கைடத் ெதரு  (வா டு-18) , 2.பரமக்குடி (ந) 

மீன்கைடத்ெதரு (வா டு-18) , 3.பரமக்குடி (ந) அம்மன் சன்னதி (வா டு-(15) , 

4.பரமக்குடி (ந) கமலா ேநரு ெதரு (வா டு-16) , 5.பரமக்குடி (ந) ேநத்தாஜி 

ேராடு (வா டு-32) , 6.பரமக்குடி (ந) அப்ப  சந்து (வா டு-15) , 7.பரமக்குடி (ந) 

கள்ளழக  ெதரு (வா டு-15)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209   பரமக்குடி 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

60 60 ஆயிரைவசிய 

ெமட்rக்குேலசன் பள்ளி,   

,வடக்குக் கட்டிடம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ைவத்திய நாகய்ய  ெதரு (வா டு-15) , 2.பரமக்குடி (ந) 

ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு  (வா டு-15) , 3.பரமக்குடி (ந) சீரங்கதாமு 

ெரங்கநாயுலு சந்து (வா டு-15)  , 4.பரமக்குடி (ந) ேபட்ைடத்ெதரு ((வா டு-18) , 

5.பரமக்குடி (ந) ெபருமாள் ேகாவில் அக்ரஹாரம் ெதரு வா டு(15) , 

6.பரமக்குடி (ந) காளிதாஸ் பள்ளிகூடத் ெதரு  (வா டு-14) , 7.பரமக்குடி (ந) 

ைவசிய  வதி (வா டு-15)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 hjpb ட்டி.இ.எல்.சி. 

நடுநிைலப்பள்ளி, %m<m!njx!

fMh<hGkq!!ஆ ச் அருகில், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) கீழப்பள்ளி வாசல் ெதரு(வா டு-32) Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209   பரமக்குடி 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

62 62 hjpb!ட்டி/இ/எல்/சி/!

நடுநிைலப்பள்ளி?!%m<m!njx, 

கிழக்குப்பக்கம், ஆ ச் அருகில், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) கண்ணகி ெதரு(வா டு-32) , 2.பரமக்குடி (ந) ெலனின் 

ெதரு(வா டு-15) , 3.பரமக்குடி (ந) ேவளாள  ெதரு (வா டு-32)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 ைஹராத்துல் ஜமாலியா கீழ 

முஸ்lம் ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, அைற எண்.3, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ெகாட்டாபுளி ெதருவா டு எண்(31) , 2.பரமக்குடி (ந) ெசௗகதலி 

ெதருவா டு எண்(31) , 3.பரமக்குடி (ந) அய்யாசாமி ெதருவா டு எண்(31) , 

4.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங்ேராடுவா டு எண்(30) , 5.பரமக்குடி (ந) 

அண்ணாநக வா டு எண்(30) , 6.பரமக்குடி (ந) காந்தி காலணிவா டு எண்(30) , 

7.பரமக்குடி (ந) சேராஜினி ேதவி ெதரு வா டு எண்(16) , 8.பரமக்குடி (ந) 

எல்ைலபுற காந்திெதரு வா டு எண்(16)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209   பரமக்குடி 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

64 64 ைஹராத்துல் ஜமாலியா கீழ 

முஸ்lம் ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, ேமற்குப்பக்கம், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ேநதாஜி ேராடு (வா டு-33) , 2.பரமக்குடி (ந) 

சி.எஸ்.எம்.ேபா டிங் ேராடு (வா டு-33)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 ைஹராத்துல் ஜமாலியா கீழ 

முஸ்lம் ெதாடக்கப்பள்ளி,    

,ெதற்குப்பகுதி, கிழக்கு பக்கம் 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ரயில்ேவபடீ  ேராடு (வா டு-33) , 2.பரமக்குடி (ந) மாதவன் 

நக  (வா டு-33)

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

66 66 காளிதாஸ் நடுநிைலப்பள்ளி   

,நடுப்பகுதி, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு  (வா டு-14) , 2.பரமக்குடி (ந) 

கள்ளழக  ெதரு , (வா டு-15) , 3.பரமக்குடி (ந) அய்யாவு சந்து (வா டு-15) , 

4.பரமக்குடி (ந) கிrஅம்பலம் நாராயணன் ெதரு (வா டு-14) , 5.பரமக்குடி (ந) 

ெகௗrஅம்மன் ேகாவில் ெதரு (வா டு-9) , 6.பரமக்குடி (ந) இரட்ைட 

பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு (வா டு-9) , 7.பரமக்குடி(ந) காளிதாஸ் 

பள்ளிக்கூடத்ெதரு (வா டு-14) , 8.பரமக்குடி (ந) ெபருமாள் ேகாவில் 

படித்துைற  (வா டு-14) , 9.பரமக்குடி (ந) பேடல் ெதரு (வா டு-9) , 

10.பரமக்குடி (ந) சின்னக்கைட ெதரு (வா டு-13)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 காளிதாஸ் நடுநிைலப்பள்ளி   

,காளிதாஸ் பள்ளி ெதரு, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ராஷ்ட்ரபதி ெதரு(வா டு9) , 2.பரமக்குடி (ந) 

கன்னிசுந்தரராஜன்ெதரு (வா டு 9) , 3.பரமக்குடி (ந) பேடல் ெதரு(வா டு-9)

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

68 68 காளிதாஸ் நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெபருமாள் ேகாவில் 

அஹ்ரஹாரம் ெதரு, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ேகாவிந்த வல்லபந்த் ெதரு (வா டு-13) , 2.பரமக்குடி (ந) 

சின்னக்கைடத் ெதரு (வா டு  -13) , 3.பரமக்குடி (ந) மாrயம்மன் ேகாவில் 

ெதரு  (வா டு  -12)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 ெசௗராஷ்டிரா ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பக்கம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) இராமலிங்கம்  ெதரு (வா டு-12) , 2.பரமக்குடி (ந) 

விேவகானந்தா  வாசக சாைல  (வா டு-12)  , 3.பரமக்குடி (ந) 

கீழப்பள்ளிவாசல்  ெதரு (வா டு-32) , 4.பரமக்குடி (ந) ெபாட்டி 

மீனாட்சிஅம்மாள் சந்து (வா டு-13) , 5.பரமக்குடி (ந) சி.ஆ .தாஸ் ெதரு (வா டு-

12)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209   பரமக்குடி 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

70 70 ெசௗராஷ்டிரா ஆரம்பப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, 

வடக்குக்கட்டிடம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி -(ந) இராமகிருஷ்ணா -ெதரு-1 ( வா டு12)    , 2.பரமக்குடி (ந) 

இராமலிங்க அடிகளா  ெதரு (வா டு-13) , 3.பரமக்குடி (ந) இராமகிருஷ்ணா -

ெதரு-2 (வா டு13)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 ெசௗராஷ்டிரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பக்கம், நடுப் பகுதி 

அைற எண்.50, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ெகாடிக்கால்காரத் ெதரு (வா டு-13) , 2.பரமக்குடி (ந) 

சின்னக்கைடத்ெதரு (வா டு-13) , 3.பரமக்குடி (ந) ராஜ வதி (வா டு-14) , 

4.பரமக்குடி (ந) மட்டமண்ணா  பாகவத  சந்து வா டு-14) , 5.பரமக்குடி (ந) 

கமால் முஸ்தபா ெதரு (வா டு-14) , 6.பரமக்குடி (ந) ெபாட்டி சீனிவாசன் 

சந்து(வா டு-14) , 7.பரமக்குடி (ந) ேசாமி அய்யாவு ெதரு(வா டு-11),

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

72 72 ெசௗராஷ்டிரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பக்கம், அைற எண்.51, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ஜி.வி. பந்த் ெதரு(வா டு-11 , 2.பரமக்குடி (ந) எஸ்.எஸ் 

ேகாவில் ெதரு (வா டு-12) , 3.பரமக்குடி (ந) சந்ைதக்கைட ெதரு(வா டு-33) , 

4.பரமக்குடி (ந) மட்டமண்ணா  பாகவத  2வது சந்து (வா டு-14) , 5.பரமக்குடி 

(ந) வாஞ்சிநாதன் ெதரு  (வா டு-14) , 6.பரமக்குடி (ந) டாக்ட  ராஜன் ெதரு 

(வா டு-14) , 7.பரமக்குடி (ந) காளிதாஸ் பள்ளிகூடத்ெதரு (வா டு-14) , 

8.பரமக்குடி (ந) பட்டாபி சீதாராமன் ெதரு (வா டு-11)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 ெசௗராஷ்டிரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, வடக்குப்பக்கம், 

அைற எண். 52, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) சுப்பிரமணியசுவாமி ேகாவில்  ெதரு  (வா டு 12) , 

2.பரமக்குடி (ந) இரட்ைடப் பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு  (வா டு 12)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209   பரமக்குடி 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

74 74 ெசௗராஷ்டிரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, வடக்குப்பக்கம், 

அைற எண். 53, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) வன்னிமரத்ெதரு (வா டு 9) , 2.பரமக்குடி (ந) புளியமரத் ெதரு 

(வா டு 10) , 3.பரமக்குடி (ந) கும்பா ெவங்கடாஜலபதி ெதரு  (வா டு 10)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 ெசௗராஷ்டிரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, ெதற்குப்பக்கம், 

அைற எண்.2, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) சுப்பிரமணியசுவாமி ேகாவில் ெதரு  (வா டு-12) , 2.பரமக்குடி 

(ந) ெசௗராஷ்ட்ரா எலிெமண்ட்rஸ் ஸ்கூல் ெதரு (வா டு10) , 3.பரமக்குடி (ந) 

ேவதாந்தமடத்ெதரு (வா டு-10)

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

76 76 ெசௗராஷ்டிரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, ெதற்குப்பக்கம், 

அைற எண்.3, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பட்டாபி சீத்தாராமன் ெதரு  (வா டு-11) , 2.பரமக்குடி (ந) 

திலக  ெதரு  (வா டு-11) , 3.பரமக்குடி (ந) ஜி.வி.பந்த் ெதரு (வா டு-11) , 

4.பரமக்குடி (ந) த.கு. நாகு ெதரு (வா டு-11) , 5.பரமக்குடி (ந) இராமகிருஷ்ணா 

ெதரு (வா டு-11)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 பாரதியா  நடுநிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, கிழக்குப்பக்கம், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங் ேராடு(வா டு-34 , 2.பரமக்குடி (ந) டி.இ.எல்.சி. 

காம்பவுண்டு  (வா டு-35) , 3.பரமக்குடி (ந) அறிஞ  அண்ணா நக  (வா டு-36) , 

4.பரமக்குடி (ந) காமராஜ  நக  (வா டு-34) , 5.பரமக்குடி(ந) 

பட்டாபிசீத்தாராமய்யா ெதரு  (வா டு-11)

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

78 78 பாரதியா  நடுநிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, ேமற்கு பக்கம் 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) காமராஜ  1வது ெதரு (வா டு 34) , 2.பரமக்குடி (ந) காமராஜ  

2வது ெதரு (வா டு 34) , 3.பரமக்குடி (ந) காமராஜ  3வது ெதரு (வா டு 34) , 

4.பரமக்குடி (ந) காமராஜ  4வது ெதரு (வா டு 34)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 பாரதியா  நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, நடுப்பக்கம், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) காமராஜ  5வது ெதரு (வா டு 34) , 2.பரமக்குடி (ந) காமராஜ  

முதல் குறுக்கு ெதரு(வா டு 34) , 3.பரமக்குடி (ந) காமராஜ  2வது 

குறுக்குத்ெதரு(வா டு 34) , 4.பரமக்குடி (ந) திருவள்ளுவ  நக  (வா டு 35) , 

5.பரமக்குடி (ந) டி.இ.எல்.சி காம்ெபௗண்ட் (வா டு 33) , 6.பரமக்குடி (ந) 

சி.எஸ்.எம்.ேபா டிங் ேராடு  (வா டு 33) , 7.பரமக்குடி (ந) பட்டாபிசீதாராமய  

ெதரு ( (வா டு 11) , 8.பரமக்குடி (ந) திருவள்ளுவ  2வது ெதரு (வா டு 35) , 

9.பரமக்குடி(ந) திருவள்ளுவ  2வது ெதரு (வா டு 35) , 10.பரமக்குடி (ந) 

திருவள்ளுவ  4வது ெதரு (வா டு 35)

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

80 80 ெசௗராஷ்டிரா ேமல் 

நைலப்பள்ளி   ,குஸ்லுவா 

பிளாக், அைற எண். 60, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) திருவள்ளுவ  நக   ெமயின் ேராடு வா டு 35 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 ெசௗராஷ்டிரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,குஸ்லுவா பிளாக், அைற 

எண். 62, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) திருவள்ளுவ  நக  முதல் ெதரு வா டு 35 , 2.பரமக்குடி (ந) 

திருவள்ளுவ  நக   2வது ெதரு வா டு 35 , 3.பரமக்குடி (ந) திருவள்ளுவ  

நக  3வது ெதரு வா டு 35 , 4.பரமக்குடி (ந) திருவள்ளுவ  நக  4வது ெதரு 

வா டு 35

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

82 82 ெசௗராஷ்டிரா ேமல் 

நைலப்பள்ளி   ,குஸ்லுவா 

பிளாக், ேமற்குப்பகுதி, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) திருவரங்கம் ேராடு வா டு 36 , 2.பரமக்குடி (ந) பள்ளிவாசல் 

ேராடு வா டு 36

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 பாரதியா  நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பக்கம், ெதற்கு 

கட்டிடம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) முனியாண்டிபுரம் & இராமலிங்கபுரம் வா டு 36 , 2.பரமக்குடி 

(ந) பரமா காலனி வா டு 36

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209   பரமக்குடி 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

84 84 ெசௗராஷ்டிரா ெமட்rகுேலசன் 

பள்ளி   ,அைற எண். 1, 

நயினா ேகாவில் ேராடு, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பத்திரகாளியம்மன் ேகாயில் ெதரு  வா டு-7) , 2.பரமக்குடி (ந) 

காமராஜ  ெதரு (வா டு-7) , 3.பரமக்குடி (ந) ெபருமாள் ேகாவில் குறுக்குத் 

ெதரு(வா டு-7) , 4.பரமக்குடி (ந) குருநாதன் ேகாவில் ெதரு(வா டு-6)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 ெசௗராஷ்டிரா ெமட்rகுேலசன் 

பள்ளி   ,அைற எண். 2, 

நயினா ேகாவில் ேராடு, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) கீழரதவதி வா டு-7) , 2.பரமக்குடி (ந) ஆதி நாராயணன் 

பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு  (வா டு-7) , 3.பரமக்குடி (ந) பஞ்சாயத்து ஆபஸ் 

ெதரு(வா டு-7) , 4.பரமக்குடி (ந) நயினா  ேகாவில் ேராடு  (வா டு-7)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   இராமநாதபுரம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
209   பரமக்குடி 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

86 86 எஸ் என் வி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி ,   

,ெதற்குக்கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி, அைற எண். 4, 

எமேனஸ்வரம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ஜவாநக  முதல் ெதரு (வா டு-8) , 2.பரமக்குடி (ந) ஜவாநக  2 

வது ெதரு  (வா டு-8)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 எஸ் என் வி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,    

,ெதற்குக்கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, அைற எண். 5 

எமேனஸ்வரம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பிள்ைளயா  ேகாயில் ெதரு (வா டு-8) , 2.பரமக்குடி (ந) 

மருத்துவ  ெதரு  (வா டு-8) , 3.பரமக்குடி (ந) மைலயான்குடியிருப்பு ெதரு 

(வா டு-8) , 4.பரமக்குடி (ந) மைலயாண்குடியிருப்பு ேராடு  (வா டு-8 , 

5.பரமக்குடி (ந) சிேலான் காலணி  (வா டு-8)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209   பரமக்குடி 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

88 88 எஸ் என் வி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குக்கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, அைற எண்.11, 

எமேனஸ்வரம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) வி.பி .காலணி 2 வது ெதரு  (வா டு-8) , 2.பரமக்குடி (ந) 

ப மா காலனி முதல் ெதரு (வா டு-8) , 3.பரமக்குடி (ந) ப மா காலணி 2 வது 

ெதரு (வா டு-8) , 4.பரமக்குடி (ந) ேவலவன் நக  (வா டு 8)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 எஸ் என் வி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,நடுப்பகுதி, அைற எண்.10, 

எமேனஸ்வரம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) கமலாேநருநக  (வா டு-8) , 2.பரமக்குடி (ந) வி.பி .காலணி 

முதல்ெதரு (வா டு-8)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209   பரமக்குடி 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

90 90 ெசௗராஷ்டிரா ெமட்rகுேலசன் 

பள்ளி   ,அைற எண். 3, 

நயினா ேகாவில் ேராடு, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பத்திரகாளியம்மன் ேகாவில் ெதரு  வா டு(7) , 2.பரமக்குடி (ந) 

காமராஜ  ெதரு வா டு(7) , 3.பரமக்குடி (ந) ேதேவந்திர நக   வா டு (8) , 

4.பரமக்குடி (ந) ெபருந்ேதவி நக   வா டு (8)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 நகராட்சி நடுநிைலப் பள்ளி   

,ேமற்குக் கட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி, எமேனஸ்வரம், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) கிறிஸ்தவத் ெதரு வா டு(8) Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209   பரமக்குடி 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

92 92 ஈஸ்வர விலாஸ் 

ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பக்கம், 

எமேனஸ்வரம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பள்ளிவாசல் 3வது ெதரு  (வா டு-3) , 2.பரமக்குடி (ந) 

பள்ளிவாசல் 2வது ெதரு (வா டு-3) , 3.பரமக்குடி (ந) பள்ளிவாசல் 1வது ெதரு 

(வா டு-3) , 4.பரமக்குடி (ந) அறிஞ  அண்ணா ெதரு (வா டு-2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93 ஈஸ்வர விலாஸ் 

ஆரம்பப்பள்ளி   

,வடக்குப்பக்கம், 

எமேனஸ்வரம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பள்ளிவாசல்  6வது ெதரு(வா டு-3) , 2.பரமக்குடி (ந) 

பள்ளிவாசல் 5வது ெதரு(வா டு-3) , 3.பரமக்குடி (ந) பள்ளிவாசல் ெதரு(வா டு-

3) , 4.பரமக்குடி (ந) பள்ளிவாசல் 4வது ெதரு (வா டு-3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209   பரமக்குடி 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

94 94 ஈஸ்வர விலாஸ் 

ஆரம்பப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, ேமற்குப்பக்கம், 

எமேனஸ்வரம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ஈஸ்வரன் ேகாவில் 1வது ெதரு (வா டு 3) , 2.பரமக்குடி (ந) 

ஈஸ்வரன் ேகாவில் வடக்கு ெதரு (வா டு-3) , 3.பரமக்குடி (ந) ஈஸ்வரன் 

ேகாவில் கிழக்குெதரு (வா டு-3) , 4.பரமக்குடி (ந) ஈஸ்வரன் ேகாவில்  

ெதற்கு ெதரு (வா டு-3) , 5.பரமக்குடி (ந) ஈஸ்வரன் ேகாவில் 7வது ெதரு 

(வா டு-3), 6.பரமக்குடி (ந) பாவுத்ெதாழிலாள  சங்கத்ெதரு (வா டு 4),

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209   பரமக்குடி 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

95 95 ஈஸ்வர விலாஸ் 

ஆரம்பப்பள்ளி   ,நடுப்பகுதி, 

எமேனஸ்வரம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ஈஸ்வரன் ேகாவில் 2வது ெதரு (வா டு-4) , 2.பரமக்குடி (ந) 

ஈஸ்வரன் ேகாவில்  3வதுெதரு (வா டு-4) , 3.பரமக்குடி (ந) ஈஸ்வரன் 

ேகாவில் 4வது ெதரு (வா டு-4) , 4.பரமக்குடி (ந) ஈஸ்வரன் ேகாவில் 5வது 

ெதரு(வா டு-4) , 5.பரமக்குடி (ந) ஈஸ்வரன் ேகாவில் 6து ெதரு(வா டு-4) , 

6.பரமக்குடி (ந) மாமாங்க ெதப்பக்குளம் 2வது ெதரு (வா டு 5) , 7.பரமக்குடி 

(ந) ஈஸ்வரன் ேகாவில் 7வது ெதரு (வா டு(3) , 8.பரமக்குடி (ந) 

ஈஸ்வரன்ேகாவில் வடக்குரதவிதி வா டு(3) , 9.பரமக்குடி (ந) குருநாதன் 

ேகாவில் பின்புறம் (வா டு-6), 10.பரமக்குடி (ந) ஈஸ்வரன் ேகாவில்  8வது 

ெதரு (வா டு-3), 11.பரமக்குடி (ந) தைரபாலம் பகுதி (வா டு-4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி,   

,கிழக்குக்கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி, கல்வி 

நிதிக்கட்டிடம், எமேனஸ்வரம், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) குருநாதன் ேகாவில் ெதரு (வா டு-6) , 2.பரமக்குடி (ந) கிழக்கு 

ரதவதி  (வா டு-6)

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

97 97 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி,   

,கிழக்குப்பகுதி, நடுக்கட்டிடம், 

எமேனஸ்வரம், பரமக்குடி 

எமேனஸ்வரம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) வடக்கு ரதவதி  (வா டு-6) , 2.பரமக்குடி (ந) பாரதியா  ெதரு 

வா டு(6)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குக்கட்டிடம்(புது), 

ேமற்குப்பகுதி, காமராஜ  

ெதரு, எமேனஸ்வரம், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) மாமாங்க ெதப்பக்குளம் முதல் ெதரு  எமேனஸ்வரம் வா டு-

5 , 2.பரமக்குடி (ந) காந்திஜி ேராடு வா டு(5) எமேனஸ்வரம்

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

99 99 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குக்கட்டிடம்(புது), 

கிழக்குப்பகுதி, காமராஜ  

ெதரு, எமேனஸ்வரம், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பேடல் ெதரு எமேனஸ்வரம் வா டு-5 , 2.பரமக்குடி (ந) 

ராஷ்ட்ரபதி ெதரு வா டு(5) எமேனஸ்வரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 ஸ்ரீ ெரங்கன் நக  மன்றம் 

நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி ,   

,வடக்குப்பகுதி, 

மஞ்சள்பட்டணம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பாலம் புதிய ேராடு  (வா டு 1) , 2.பரமக்குடி (ந) பிள்ைளயா  

ேகாவில் ெதரு (வா டு-1) , 3.பரமக்குடி (ந) மிலிட்r சந்து (வா டு-1), 

4.பரமக்குடி (ந) தாது ெதரு  (வா டு-1) , 5.பரமக்குடி (ந) ேவலாயுதம் சந்து 

(வா டு-1) , 6.பரமக்குடி (ந) வரதராஜ ெபருமாள் சுவாமி ெதரு (வ டு-1)

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

1 2 3 4 5

101 101 ஸ்ரீ ெரங்கன் நக  மன்றம் 

நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி ,   

,கிழக்குப்பகுதி, 

மஞ்சள்பட்டணம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பாலம் புதியேராடு (வா டு-1) , 2.பரமக்குடி (ந) த மராஜபுரம் 

ெதற்கு வடக்குெதரு(வா டு 1) , 3.பரமக்குடி (ந) த மராஜபுரம் முதல் ெதரு 

(வா டு-1) , 4.பரமக்குடி (ந) த மராஜபுரம் 2வது ெதரு (வா டு-1) , 5.பரமக்குடி 

(ந) த மராஜபுரம் 2வது குறுக்குெதரு வா டு-1)  , 6.பரமக்குடி (ந) த மராஜபுரம் 

முதல் குறுக்கு ெதரு வா டு-1)  , 7.பரமக்குடி (ந) மானாமதுைர ேராடு (வா டு-

1) , 8.பரமக்குடி (ந) ேதவராஜ் நக  ெமயின்ேராடு (வா டு-1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 ஸ்ரீ ெரங்கன் நக  மன்றம் 

நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி ,   

,ேமற்குக்கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி, 

மஞ்சள்பட்டணம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ைவைக நக  முதல் ெமயின்ேராடு (வா டு-1) , 2.பரமக்குடி (ந) 

ைவைகநக  2வது ெமயின்ேராடு வா டு 1, 3.பரமக்குடி (ந) அய்யாவு சந்து  

(வா டு 1), 4.பரமக்குடி (ந) அம்பலம் ெதரு (வா டு-1)

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¢¶÷¢÷ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

103 103 ஸ்ரீ ெரங்கன் நக  மன்றம் 

நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி ,   

,ேமற்குக்கட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி, 

மஞ்சள்பட்டணம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) இைளயாங்குடி ேராடு (வா டு-1) , 2.பரமக்குடி (ந) ைவைகநக  

3வது ெமயின்ேராடு (வா டு 2) , 3.பரமக்குடி (ந) புதுநக  (வா டு-1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, 

நயினா ேகாவில் ேராடு, 

எமேனஸ்வரம்

1.பரமக்குடி (ந) காந்திநக  1வது ெதரு(வா டு -2) , 2.பரமக்குடி (ந) காந்திநக  

2வது ெதரு(வா டு -2) , 3.பரமக்குடி (ந) காந்திநக  3வது ெதரு(வா டு -2) , 

4.பரமக்குடி (ந) காந்தி நக  4வது ெதரு (வா டு -2) , 5.பரமக்குடி (ந) 

காந்திநக  5வது ெதரு(வா டு -2) , 6.பரமக்குடி (ந) மாமாங்க ெதப்பக்குளம் 

ெதரு(வா டு -5)

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¢ 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 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, 

நயினா ேகாவில் ேராடு, 

எமேனஸ்வரம்

1.பரமக்குடி (ந) முதலியா  ெதரு (வா டு -2) , 2.பரமக்குடி (ந) எஸ்.எஸ். 

ேகாவில் 1வதுெதரு(வா டு 2) , 3.பரமக்குடி (ந) எஸ்.எஸ்.ேகாவில் 2வதுெதரு 

(வா டு 2) , 4.பரமக்குடி (ந) எஸ்.எஸ் ேகாவில்3வது ெதரு (வா டு -2) , 

5.பரமக்குடி (ந) எஸ்.எஸ். ேகாவில் 3 ெதரு (வா டு -2) , 6.பரமக்குடி  (ந) 

எஸ்.எஸ்.ேகாவில் 5,6 ெதரு(வா டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குக்கட்டிடம், உரப்புளி

1.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசட்டியா  ெதரு வா டு 1 , 2.உரப்புளி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) அrசனங்கள் குடியிருப்பு வா டு 1 , 3.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ேவளா  ெதரு 2 (வா டு 3) , 4.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவளா  

ெதரு 1  (வா டு 3) , 5.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அய்ய  ெதரு (வா டு 3) , 

6.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrசனங்கள் குடியிருப்பு ெதற்கு (வா டு 2) , 

7.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முனியாண்டிபுரம் (வா டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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107 107 ெசௗராஷ்டிரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, உரப்புளி 

பாகம், சுந்த  நக , பரமக்குடி

1.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சுந்த நக  முதல் ெதரு (வா டு 4) , 2.உரப்புளி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சுந்த நக  இரண்டாவது ெதரு (வா டு 4) , 3.உரப்புளி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சுந்த நக  மூன்றாவது ெதரு (வா டு 4) , 4.உரப்புளி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) சுந்த நக  நான்காம் ெதரு (வா டு 4) , 5.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) தண்டராேதவி பட்டினம் (வா டு 3) , 6.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

சுந்த நக  கிழக்குத்ெதரு (வா டு 4) , 7.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

அrயேனந்தல் பகுதி (வா டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
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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

108 108 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பக்கம், ெநம்ேமனி

1.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் ெநன்ேமனி (ஊ) ெநன்ேமனி ேமற்கு (வா டு 1) , 

2.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் ெநன்ேமனி (ஊ) ெநன்ேமனி கிழக்கு (வா டு 2) , 

3.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் ெநன்ேமனி (ஊ) ெநன்ேமனி வடக்கு (வா டு 1) , 

4.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் ெநன்ேமனி (ஊ) ெநன்ேமனி ெதற்கு (வா டு 2) , 

5.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் ெநன்ேமனி (ஊ) அருள் நக  (வா டு 2) , 6.உரப்புளி 

(வ.கி) மற்றும் ெநன்ேமனி (ஊ) இந்திரா நக  (வா டு 2) , 7.உரப்புளி (வ.கி) 

மற்றும் ெநன்ேமனி (ஊ) ஆவேரந்தல் (வா டு 2)
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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

109 109 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குக்கட்டிடம், 

கள்ளிக்ேகாட்ைட

1.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் ெநன்ேமனி (ஊ) அக்ரஹாரம் (வா டு 2) , 2.உரப்புளி 

(வ.கி) மற்றும் ெநன்ேமனி (ஊ) முத்துவ ணபுரம் (வா டு 3) , 3.உரப்புளி (வ.கி) 

மற்றும் ெநன்ேமனி (ஊ) கள்ளிக்ேகாட்ைட வடக்கு (வா டு 3) , 4.உரப்புளி 

(வ.கி) மற்றும் ெநன்ேமனி (ஊ) கள்ளிக்ேகாட்ைட ெதற்கு (வா டு 3) , 

5.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் ெநன்ேமனி (ஊ) கள்ளிக்ேகாட்ைட (வா டு 3) , 

6.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் ெநன்ேமனி (ஊ) லட்சுமணன் குடியிருப்பு (வா டு 3)
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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

110 110 ஆ  சி துவக்கப்பள்ளி   

,திைனக்குளம்

1.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் திைனக்குளம் (ஊ) வடக்குெதரு (வா டு 2) , 

2.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் திைனக்குளம் (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 1,2) , 

3.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் திைனக்குளம் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வா டு 2) , 

4.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் திைனக்குளம் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு (வா டு 1,2) 

, 5.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் திைனக்குளம் (ஊ) ஆதிதிராவிட  

குடியிருப்பு (வா டு 3) , 6.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் திைனக்குளம் (ஊ) 

ஆதிதிராவிட  காலனி (வா டு 3)
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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 சுந்தரம் நடுநிைலப்பள்ளி   

Hkqb!gm<cml<!gqpg<Gh<hGkq! 

அrயேனந்தல்

1.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அகமுைடயா  ெதரு 1 (வா டு 3) , 

2.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அகமுைடயா  ெதரு 2 (வா டு 3) , 

3.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூங்கா நக   (வா டு 3) , 4.அrயேனந்தல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதி திராவிட  குடியிருப்பு (வா டு 2,3) , 5.அrயேனந்தல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 1 (வா டு 2) , 

6.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு2 (வா டு 2) , 

7.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவ  ெதரு1(வா டு 1,2)
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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

112 112 சுந்தரம் நடுநிைலப்பள்ளி   

Hkqb!gm<cml<!Olx<G!hGkq! 

அrயேனந்தல்

1.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவ  ெதரு 2 (வா டு 1) , 

2.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவ  ெதரு 3 (வா டு 1) , 

3.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவ  ெதரு 4 (வா டு 1) , 

4.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு 1 (வா டு 2) , 

5.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு 2 (வா டு 2) , 

6.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசல்வபுரம் (வா டு 3) , 7.அrயேனந்தல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா நக  காலனி (வா டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 அரசு கைலக்கல்லூr   

,விrவுைரயாள  அைற எண்.1, 

ேவந்ேதானி, பரமக்குடி

1.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மைரக்காய பட்டிணம் (வா டு 4) , 

2.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வி.உலகநாதபுரம் (வா டு 4) , 

3.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வி.சரஸ்வதி நக  கிழக்கு ெதரு (வா டு 4) 

, 4.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வி.சரஸ்வதி நக  ேமற்கு ெதரு (வா டு 4)
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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

114 114 sLkibg<%ml<?!
Ouf<Oki{q

1.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மறவ  ெதரு (வா டு 2) Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குக்கட்டிடம், குமரக்குடி

1.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வி.குமரக்குடி ஆதிதிராவிட  குடியிருப்பு 

(வா டு 1)
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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¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

116 116 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம்,  ேவந்ேதாணி

1.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்லிம் ெதரு, அrசன காலனி (வா டு 

1) , 2.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட  குடியிருப்பு (வா டு 2) , 

3.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதாட்டிச்சியம்மன் காலனி (வா டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
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117 117 ஆ .சி ஆரம்பப்பள்ளி   

,முத்துச்ெசல்லாபுரம்

1.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்துச் ெசல்லாபுரம் ச ச் பகுதி 

வடக்குத்ெதரு (வா டு 3) , 2.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்துச் 

ெசல்லாபுரம் ெதற்கு பகுதி வடக்குத்ெதரு (வா டு 3) , 3.ேவந்ேதாணி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) முத்துச் ெசல்லாபுரம் ஆதிதிராவிட  குடியிருப்பு (வா டு 3) , 

4.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவளாங்கன்னி நக  (வா டு 3)
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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¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

118 118 அங்கன்வாடி ைமயம்?!
கீழக்குடியிருப்பு 
ேமலாய்க்குடி

1.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பி.டி நக  காலனி (வா டு 1) , 

2.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா நக  காலனி (வா டு 1) , 

3.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அய்யநாதபுரம் விrவாக்கப்பகுதி1 (வா டு 

1) , 4.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமராஜ  நக  (வா டு 1) , 

5.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விrவாக்கப்பகுதி 2 (வா டு 1) , 

6.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவேரந்தல் (வா டு 1) , 7.ேமலாய்க்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமராஜ  ெதரு கீழக்குடியிருப்பு (வா டு 1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,வடக்குக்கட்டிடம், 

ேமலாய்க்குடி

1.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாகுல  ெதரு (வா டு 2) , 

2.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 2) , 3.ேமலாய்க்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முக்குலத்ேதா  ெதரு (வா டு 2) , 4.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) அம்ேபத்கா  ெதரு (வா டு 2)

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

120 120 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,அைற எண் 3 , ேமலாய்க்குடி

1.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலாய்க்குடி நடுக்குடியிருப்பு 

வடக்குத்ெதரு (வா டு 3) , 2.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலாய்க்குடி 

நடுக்குடியிருப்பு ெதற்குத்ெதரு (வா டு 3) , 3.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ேமலாய்க்குடி திருசண்முகநாதபுரம் வடக்குத்ெதரு (வா டு 3) , 

4.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலாய்க்குடி திருசண்முகநாதபுரம் 

ெதற்குத்ெதரு (வா டு 3)

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¢ 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

121 121 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,குளவிப்பட்டி

1.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கண்மாய் ேராடு (வா டு 1) , 

2.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பஸ்டாப் ேராடு (வா டு 1) , 

3.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்டக்குடி ேராடு1 வடக்கு ( 

வா டு 1) , 4.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்டக்குடி ேராடு 2 

ெதற்கு (வா டு 1) , 5.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்ேபத்கா  

நக  காலனி (வா டு 1) , 6.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வடக்குத்ெதரு (குளவிப்பட்டி) (வா டு 2) , 7.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேகாவில் ெதரு (வா டு 2) , 8.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 2) , 9.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெதற்குத்ெதரு (வா டு 2) , 10.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

குளவிப்பட்டி காலனி (வா டு 2) , 11.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

நண்டுபட்டி ேராடு (வா டு 2)
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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

122 122 ெசௗராஷ்டிரா துவக்கப்பள்ளி   

,சத்தியமூ த்தி காலனி

1.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதற்கு அண்டக்குடி (ஊ) ராம் நக  (வா டு 

3) , 2.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதற்கு அண்டக்குடி (ஊ) 

ெவங்கேடஸ்வரா காலனி (வா டு 3) , 3.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

ெதற்கு அண்டக்குடி (ஊ) சத்தியமூ த்தி காலனி வடக்கு ெதரு (வா டு 3) , 

4.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதற்கு அண்டக்குடி (ஊ) சத்தியமூ த்தி 

காலனி நடுத்ெதரு (வா டு 3) , 5.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதற்கு 

அண்டக்குடி (ஊ) சத்தியமூ த்தி காலனி ெதற்கு ெதரு (வா டு 3) , 

6.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதற்கு அண்டக்குடி (ஊ) புண்ணியபூமி  

(வா டு 3)
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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

123 123 அரசின  ஆதிதிராவிட  

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ேமற்குக் 

கட்டிடம், பாம்புவிழுந்தான்

1.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதற்கு அண்டக்குடி (ஊ) பாம்புவிழுந்தான் 

ெதற்கு (வா டு 3) , 2.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதற்கு அண்டக்குடி 

(ஊ) ராஜவ் நக    (வா டு 3) , 3.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதற்கு 

அண்டக்குடி (ஊ) ராஜவ் நக  காலனி (வா டு 3) , 4.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் ெதற்கு அண்டக்குடி (ஊ) பாம்புவிழுந்தான் காலனி (வா டு 3) , 

5.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதற்கு அண்டக்குடி (ஊ) ப மா காலனி 

(வா டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,மடந்ைத

1.மடந்ைத (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மடந்ைத ெதற்குப்பகுதி (வா டு 1) , 2.மடந்ைத 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மடந்ைத வடக்கு (வா டு 1) , 3.மடந்ைத (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) ெகௗrப்பட்டி (வா டு 2)
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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

125 125 அரசு உய  நிைலப்பள்ளி   ,M. 

ெநடுங்குளம்

1.வாலாங்குடி (வ.கி) மற்றும் மடந்ைத (ஊ) ேமலத்ெதரு 1 (வா டு 3) , 

2.வாலாங்குடி (வ.கி) மற்றும் மடந்ைத (ஊ) ேமலத்ெதரு 2 (வா டு 3) , 

3.வாலாங்குடி (வ.கி) மற்றும் மடந்ைத (ஊ) ேமலத்ெதரு 3 (வா டு 3) , 

4.வாலாங்குடி (வ.கி) மற்றும் மடந்ைத (ஊ) கீழத்ெதரு 1 (வா டு 3) , 

5.வாலாங்குடி (வ.கி) மற்றும் மடந்ைத (ஊ) நடுத்ெதரு 1 (வா டு 3) , 

6.வாலாங்குடி (வ.கி) மற்றும் மடந்ைத (ஊ) நடுத்ெதரு 2 (வா டு 3) , 

7.வாலாங்குடி (வ.கி) மற்றும் மடந்ைத (ஊ) நடுத்ெதரு 3 (வா டு 3) , 

8.வாலாங்குடி (வ.கி) மற்றும் மடந்ைத (ஊ) வடக்குத்ெதரு 1 (வா டு 3) , 

9.வாலன்குடி (வ.கி) மற்றும் மடந்ைத (ஊ) வடக்குத்ெதரு 2 (வா டு 3) , 

10.வாலாங்குடி (வ.கி) மற்றும் மடந்ைத (ஊ) கீழத்ெதரு 2 (வா டு 3) , 

11.வாலாங்குடி (வ.கி) மற்றும் மடந்ைத (ஊ) கீழத்ெதரு 3 (வா டு 3) , 

12.வாலாங்குடி (வ.கி) மற்றும் மடந்ைத (ஊ) இந்திரா காலனி (வா டு 3)
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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

126 126 ஸ்ரீ ேகாதா விலாஸ் 

துவக்கப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, ெவங்காளூ

1.ெவங்காளூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கணபதிேயந்தல் வா டு 1 , 2.ெவங்காளூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலக்குடியிருப்பு ெவங்காளூ  வா டு 1 , 3.ெவங்காளூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrசனக்குடியிருப்பு ேமற்கு ெதரு (வா டு 1,2) , 

4.ெவங்காளூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrசனக்குடியிருப்பு ெதற்கு ெதரு (வா டு 

2) , 5.ெவங்காளூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராஜவ் காலனி (வா டு 2) , 

6.ெவங்காளூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஸ்ரீகாளியம்மன்ேகாவில் ெதரு (வா டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 எஸ் ஆ  வி எஸ் 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, ெலட்சுமிபுரம்

1.ெவங்காளூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சங்கங்ேகாட்ைட (வா டு 2) , 2.ெவங்காளூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெலட்சுமிபுரம் வடக்கு ெதரு (வா டு 3) , 3.ெவங்காளூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) லட்சுமிபுரம் ெதற்கு ெதரு (வா டு 3)
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128 128 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,ெதற்குப்பகுதி 

கட்டிடம், குழந்தாபுr

1.குழந்தாபுr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட   கிழக்கு ெதரு (வா டு 2) , 

2.குழந்தாபுr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட   ேமற்கு ெதரு (வா டு 2) , 

3.குழந்தாபுr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 2) , 4.குழந்தாபுr 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு (வா டு 2) , 5.குழந்தாபுr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

முதல் ெதரு (வா டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
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129 129 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,அருங்குளம்

1.குழந்தாபுr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மறவ  ெதரு (வா டு 1) , 2.குழந்தாபுr (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கிழக்குத் ெதரு  (வா டு 2) , 3.குழந்தாபுr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேமலத்ெதரு (வா டு 1) , 4.குழந்தாபுr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபrய ெதரு 

(வா டு 3) , 5.குழந்தாபுr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு (வா டு 3) , 

6.குழந்தாபுr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு (வா டு 3)
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130 130 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, 

கீழப்பா த்திபனூ

1.சூடியூ , ெகாத்தங்குளம் (வ.கி) மற்றும் கீழப்பா த்திபனூ  (ஊ) 

வடக்குத்ெதரு, ெதற்கு ெதரு (வா டு 1) , 2.சூடியூ , ெகாத்தங்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் கீழப்பா த்திபனூ  (ஊ) வடக்கூ  வடக்குத்ெதரு, கிழக்குத்ெதரு, 

ேமலத்ெதரு , 3.சூடியூ , ெகாத்தங்குளம் (வ.கி) மற்றும் கீழப்பா த்திபனூ  (ஊ) 

ஆதிதிராவிட  காலனி 1,2,3 வது ெதரு (வா டு 3)
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131 131 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, 

கீழப்பா த்திபனூ

1.சூடியூ , ெகாத்தங்குளம் (வ.கி) மற்றும் கீழப்பா த்திபனூ  (ஊ) இைடய  

குடியிருப்பு வடக்கு ெதரு, ெதற்கு ெதரு , 2.சூடியூ , ெகாத்தங்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் கீழப்பா த்திபனூ  (ஊ) ெநடும்புளி வடக்குத் ெதரு, ெதற்கு ெதரு 

(வா டு 2) , 3.சூடியூ , ெகாத்தங்குளம் (வ.கி) மற்றும் கீழப்பா த்திபனூ  (ஊ) 

ெகாத்தங்குளம் வடக்குத்ெதரு,நடுத்ெதரு,ெதற்கு ெதரு (வா டு 3) , 4.சூடியூ , 

ெகாத்தங்குளம் (வ.கி) மற்றும் கீழப்பா த்திபனூ  (ஊ) கீழச்சீவன்குளம் 

வடக்கு ெதரு, ெதற்கு ெதரு (வா டு 3) , 5.சூடியூ , ெகாத்தங்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் கீழப்பா த்திபனூ  (ஊ) ேமலச்சீவன்குளம் வடக்கு ெதரு, ெதற்கு 

ெதரு (வா டு 3)
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132 132 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,மத்திய 

ெதற்குக் கட்டிடம், பிடாrேசr

1.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் பி. புத்தூ  (ஊ) வடக்குத் ெதரு (வா டு 1) , 

2.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் பி. புத்தூ  (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வா டு 1) , 

3.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் பி. புத்தூ  (ஊ) பி. புத்தூ  காலனி (வா டு 1) , 

4.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் பி. புத்தூ  (ஊ) பிடாrேசr (வா டு 1) , 

5.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் பி. புத்தூ  (ஊ) பிடாrேசr ெதற்குத்ெதரு  

(வா டு 2) , 6.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் பி. புத்தூ  (ஊ) பிடாrேசr 

ேமலத்ெதரு (வா டு 3) , 7.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் பி. புத்தூ  (ஊ) 

பிடாrேசr கிழக்குத்ெதரு (வா டு 3) , 8.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் பி. புத்தூ  

(ஊ) பிடாrேசr காலனி (வா டு 3)
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133 133 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,    ,ேமாசுகுடி

1.ேமாசுகுடி (வ.கி மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு , 2.ேமாசுகுடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)  ேமற்குத்ெதரு , 3.ேமாசுகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  ெதற்குத்ெதரு , 

4.ேமாசுகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வாைகேயந்தல் ெதரு , 5.ேமாசுகுடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) மீனாட்சிபுரம் ேமல்ெதரு
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134 134 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,    ,பி.பி.ேயந்தல்

1.ேமாசுகுடி (ஊ) பி.பி.ேயந்தல் (வ.கி) இைடயாத்தூ  வடக்குத்ெதரு , 

2.ேமாசுகுடி (ஊ) பி.பி.ேயந்தல் (வ.கி) இைடயாத்தூ  ெதற்குத்ெதரு , 

3.ேமாசுகுடி (ஊ) பி.பி.ேயந்தல் (வ.கி) இைடயாத்தூ  யாதவ  ெதரு , 

4.ேமாசுகுடி (ஊ) பி.பி.ேயந்தல் (வ.கி) பி.பி.ேயந்தல் ேமலெதரு , 5.ேமாசுகுடி 

(ஊ) பி.பி.ேயந்தல் (வ.கி) பி.பி.ேயந்தல் கீழத்ெதரு , 6.ேமாசுகுடி (ஊ) 

பி.பி.ேயந்தல் (வ.கி) பி.பி.ேயந்தல் காலனி ெதரு , 7.ேமாசுகுடி (ஊ) 

பி.பி.ேயந்தல் (வ.கி) பன்ன குளம் கரடிசாமி ெதரு
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135 135 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,SSA கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி, ெநல்மடூ

1.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் ெநல்மடூ  (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 1) , 

2.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் ெநல்மடூ  (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 1) , 

3.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் ெநல்மடூ  (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வா டு 2) , 

4.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் ெநல்மடூ  (ஊ) கவிராய  புளியங்குளம் (வா டு 

2) , 5.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் ெநல்மடூ  (ஊ) நல்லூ  சுப்பிரமணியபுரம் 

(வா டு 2) , 6.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் ெநல்மடூ  (ஊ) கைலநக  நல்லூ  

(வா டு 3) , 7.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் ெநல்மடூ  (ஊ) சூrக்கேனந்தல் 

(வா டு 3) , 8.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் ெநல்மடூ  (ஊ) கருவாட்டுேனந்தல் 

(வா டு 3)
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136 136 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,கூனங்குளம்

1.கூனங்குளம், ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் ேவப்பங்குளம் (ஊ) கூனங்குளம் 

(வா டு 3) , 2.கூனங்குளம், ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் ேவப்பங்குளம் (ஊ) 

ேவப்பங்குளம் குடியிருப்பு (வா டு 3) , 3.கூனங்குளம், ேவப்பங்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் ேவப்பங்குளம் (ஊ) பீ க்கன்குறிச்சி (வா டு 3) , 4.கூனங்குளம், 

ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் ேவப்பங்குளம் (ஊ) உண்டுத்தி (வா டு 2) , 

5.கூனங்குளம், ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் ேவப்பங்குளம் (ஊ) பிrைச 

(வா டு 2)
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137 137 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,SSA கட்டிடம், 

ேமற்குப்பக்கம், 

தடுத்தலாங்ேகாட்ைட

1.தடுத்தலாங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குறிஞ்சாக்குளம் (வா டு 1) , 

2.தடுத்தலாங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசம்பிலான்குடி(வா டு 1) , 

3.தடுத்தலாங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இைடயங்குளம் (வா டு 1) , 

4.தடுத்தலாங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தடுத்தலாங்ேகாட்ைட கீழத்ெதரு 

(வா டு 1) , 5.தடுத்தலாங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தடுத்தலாங்ேகாட்ைட 

ேமலெதரு (வா டு 1) , 6.தடுத்தலாங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

தடுத்தலாங்ேகாட்ைட காலனி (வா டு 2) , 7.தடுத்தலாங்ேகாட்ைட (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெநடுங்குளம்

Ü¬ùî¢¶ 
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138 138 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,கீழப்பருத்தியூ

1.கீழப்பருத்தியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 1,2) , 

2.கீழப்பருத்தியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வா டு 1,2) , 

3.கீழப்பருத்தியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயாேரந்தல் (வா டு 3) , 

4.கீழப்பருத்தியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கணக்கேனந்தல் (வா டு 2) , 

5.கீழப்பருத்தியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புலவ ேவலங்குடி (வா டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 87 of 216



35   இராமநாதபுரம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
209   பரமக்குடி 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

139 139 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,ெபrயமாங்குடி

1.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவேனr ேமற்கு ெதரு (வா டு 3) , 

2.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவேனr கிழக்கு ெதரு  (வா டு 3) , 

3.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாங்குடி யாதவ   ேமற்கு ெதரு (வா டு 

2) , 4.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாங்குடி யாதவ   கிழக்கு ெதரு 

(வா டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
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140 140 nvS!dbi<fqjzh<ht<tq!
gqpg<G!gm<cml<!
upqlxqs<sie<!

1.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வழிமறிச்சான் வடக்கு ெதரு (வா டு 5) , 

2.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வழிமறிச்சான் நடுத்ெதரு (வா டு 1) , 

3.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வழிமறிச்சான் ெதற்கு ெதரு (வா டு 1) , 

4.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வழிமறிச்சான் ஆதிதிராவிட  காலனி 

(வா டு 1)
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141 141 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குக்கட்டிடம், புதுக்குடி

1.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் புதுக்குடி (ஊ) வடக்குத் ெதரு (வா டு 1) , 

2.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் புதுக்குடி (ஊ) ேமலத்ெதரு (வா டு 1) , 

3.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் புதுக்குடி (ஊ) புதுக்குடி கீழத்ெதரு (வா டு 2) , 

4.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் புதுக்குடி (ஊ) பள்ளிவாசல் வடக்குத்ெதரு 

(வா டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குக்கட்டிடம், புதுக்குடி

1.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் புதுக்குடி (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதற்குத்ெதரு 

(வா டு 3) , 2.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் புதுக்குடி (ஊ) ஆதிதிராவிட  

வடக்குத்ெதரு (வா டு 3) , 3.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் புதுக்குடி (ஊ) 

ஆதிதிராவிட  ெதற்குத்ெதரு (வா டு 3) , 4.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் 

புதுக்குடி (ஊ) விேனாபா நக  (வா டு 4)
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143 143 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதுப்பட்டி

1.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கண்டாக்குளம் வடக்குத்ெதரு (வா டு 1,2) , 

2.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கண்டாக்குளம் காலனி (வா டு 2) , 

3.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கண்டாக்குளம் ெதற்கு ெதரு (வா டு 1,2) , 

4.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வாலங்குடி காலனி (வா டு 2,3) , 

5.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வாலாங்குடி நடுத்ெதரு (வா டு 2) , 

6.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வாலாங்குடி யாதவ  குடியிருப்பு 1 (வா டு 

2,3) , 7.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வாலாங்குடி யாதவ  குடியிருப்பு 2 

(வா டு 3) , 8.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பிரண்ைடக்குளம் கிராமம் 

(வா டு 3) , 9.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) புதுப்பட்டி கிராமம் (வா டு 3) , 

10.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) புளிக்குளம் ெதற்குத் ெதரு (வா டு 3) , 

11.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) புளிக்குளம் வடக்குத்ெதரு (வா டு 3) , 

12.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) புளிக்குளம் காலனி (வா டு 3)
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144 144 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, ஊரக்குடி

1.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் ஊரக்குடி (ஊ) ஆதி திராவிட  காலனி (வா டு 

3) , 2.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் ஊரக்குடி (ஊ) ஆதி திராவிட  ேமற்குக் 

குடியிருப்பு (வா டு 2) , 3.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் ஊரக்குடி (ஊ) ஆதி 

திராவிட  கிழக்குக் குடியிருப்பு (வா டு 3) , 4.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் 

ஊரக்குடி (ஊ) யாதவ  குடியிருப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 91 of 216



35   இராமநாதபுரம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
209   பரமக்குடி 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

145 145 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி okx<G!hGkq!

gR<sqObf<kz<

1.ேதாளூ  (வ.கி.) மற்றும் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) கஞ்சிேயந்தல் ேமலத்ெதரு 

(வா டு 1) , 2.ேதாளூ  (வ.கி.) மற்றும் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) ேசகேனந்தல் 

ெமயின் ேராடு (வா டு 1) , 3.ேதாளூ  (வ.கி.) மற்றும் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) 

குருக்கு ெமயின் ேராடு (வா டு 1) , 4.ேதாளூ  (வ.கி.) மற்றும் கஞ்சிேயந்தல் 

(ஊ) பிடாrேயந்தல் (வா டு 2) , 5.ேதாளூ  (வ.கி.) மற்றும் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) 

புளியங்குளம் 1,2ம் ெதரு(வா டு 2) , 6.ேதாளூ  (வ.கி.) மற்றும் கஞ்சிேயந்தல் 

(ஊ) புளியங்குளம் 3வது ெதரு(வா டு 2) , 7.ேதாளூ  (வ.கி.) மற்றும் 

கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) புளியங்குளம் 4வது ெதரு(வா டு 2) , 8.ேதாளூ  (வ.கி.) 

மற்றும் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) கீழப்ெபத்தேனந்தல் கள்ள  ெதரு(வா டு 2) , 

9.ேதாளூ  (வ.கி.) மற்றும் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) கீழப்ெபத்தேனந்தல் கிழக்கு 

ெதரு(வா டு 2) , 10.ேதாளூ  (வ.கி.) மற்றும் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) 

கீழப்ெபத்தேனந்தல் யாதவ  ெதரு(வா டு 2)
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146 146 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,ெபருமாள் 

ேகாவில்

1.ேதாளூ  (வ.கி.) மற்றும் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) ெபருமாள்ேகாவில் முதல்ெதரு 

(வா டு 3) , 2.ேதாளூ  (வ.கி.) மற்றும் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் 

2வது ெதரு (வா டு 3) , 3.ேதாளூ  (வ.கி.) மற்றும் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) 

ெபருமாள்ேகாவில்3வது ெதரு (வா டு 3) , 4.ேதாளூ  (வ.கி.) மற்றும் 

கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) ெபருமாள்ேகாவில்4வது ெதரு  (வா டு 3) , 5.ேதாளூ  

(வ.கி.) மற்றும் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) ெபருமாள்ேகாவில்5வது ேமலத்ெதரு 

(வா டு 3) , 6.ேதாளூ  (வ.கி.) மற்றும் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) 

ெபருமாள்ேகாவில்6வது ெதரு (வா டு 3)
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147 147 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, பைழய 

கட்டிடம், முத்துராமலிங்கபுரம்

1.விளத்தூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) விேனாபாஜி நக  (வா டு 1) , 2.விளத்தூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) யாதவ  ெதரு (வா டு 1) , 3.விளத்தூ  (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) ேவளாங்கன்னி ெதரு (வா டு 1) , 4.விளத்தூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 1 (வா டு 1) , 5.விளத்தூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 2 (வா டு 1)

Ü¬ùî¢¶ 
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148 148 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி, 

முத்துராமலிங்கபுரம்

1.விளத்தூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மங்கம்மாள் சாைல ெதரு (வா டு 2) , 

2.விளத்தூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) திெரௗபைத அம்மன் ேகாவில் ெதரு (வா டு 

2) , 3.விளத்தூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 2) , 4.விளத்தூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) அபிராமம் ெமயின் ேராடு (வா டு 2) , 5.விளத்தூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) கிருத்தவ  ெதரு (வா டு 2)
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149 149 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,ேதாளு

1.ேதாளூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முதல் ெதற்குத்ெதரு (வா டு 1) , 2.ேதாளூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 2வது ெதரு (வா டு 1) , 3.ேதாளூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

3வது ெதரு (வா டு 1) , 4.ேதாளூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 4வது ெதரு (வா டு 1) 

, 5.ேதாளூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) தண்ண  ெதாட்டி ெதரு (வா டு 1) , 

6.ேதாளூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மடந்ைத ெமயின் ேராடு (வா டு 1) , 7.ேதாளூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேதாளூ  ெதற்குப்பட்டி 7வது ெதரு (வா டு 2) , 8.ேதாளூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேதாளூ  ெதற்குப்பட்டி 8வது ெதரு (வா டு 2) , 9.ேதாளூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அrஜன காலனி (வா டு 2) , 10.ேதாளூ  (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) ெமயின் ேராடு (வா டு 2) , 11.ேதாளூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு 

(வா டு 2)
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150 150 ஆ  சி நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமலக்காவனூ

1.எஎஸ். காவனூ  (வ.கி.) ேமலக்காவனூ  (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 1) , 

2.எஸ். காவனூ  (வ.கி.) ேமலக்காவனூ  (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 1) , 3.எஸ். 

காவனூ  (வ.கி.) ேமலக்காவனூ  (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வா டு 1,2) , 4.எஸ். 

காவனூ  (வ.கி.) ேமலக்காவனூ  (ஊ) முத்துராமலிங்கபுரம்,தங்கய்யபுரம் 

(வா டு 2)
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151 151 சி எஸ் ஐ துவக்கப்பள்ளி   

,ெதற்கு காவனூ

1.ெதற்கு காவனூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமற்குப்பகுதி நடுத்ெதரு (வா டு1,2) , 

2.ெதற்கு காவனூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பள்ளியம்மன் ேகாவில் ெதரு 

(வா டு1,2) , 3.ெதற்கு காவனூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) சங்கமடம் ெதரு (வா டு 

2) , 4.ெதற்கு காவனூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வா டு 2) , 

5.ெதற்கு காவனூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 2) , 6.ெதற்கு 

காவனூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 2) , 7.ெதற்கு காவனூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அருந்ததிய  ெதற்குத்ெதரு (வா டு 2) , 8.ெதற்கு 

காவனூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அருந்ததிய  நடுத்ெதரு (வா டு 2) , 9.ெதற்கு 

காவனூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அருந்ததிய  வடக்குத்ெதரு (வா டு 2) , 

10.ெதற்கு காவனூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேயாவான் ஆலயத்ெதரு (வா டு 2)
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152 152 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, ெதற்குப்பக்கம், 

பாம்பூ

1.பாம்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத் ெதரு (வா டு 1) , 2.பாம்பூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) விநாயக  ேகாவில் ெதரு (வா டு 2) , 3.பாம்பூ  (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) கிழக்குத் ெதரு (வா டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
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153 153 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி, 

நடுக்கட்டிடம், கூடுதல் 

வகுப்பைற, பாம்பூ

1.பாம்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு(வா டு 4) , 2.பாம்பூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) கிழக்குப்பகுதி ெதற்குத்ெதரு,ேமற்கு காலனி,ேமற்குபகுதி 

வடக்குத்ெதரு,   ேமற்குபகுதி ெதற்குத்ெதரு, (வா டு 5) , 3.பாம்பூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) சமத்துவபுரம் (வா டு 6)
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,கிழக்குப்பகுதி, 

மத்தியக்கட்டிடம், பாம்பூ

1.ெதன்ெபாதுவக்குடி, பாம்பூ  (வ.கி.) பாம்பூ  (ஊ) பாம்பூ  (வா டு 4) , 

2.ெதன்ெபாதுவக்குடி, பாம்பூ  (வ.கி.) ெதன்ெபாதுவக்குடி (ஊ) தைலக்கால் 

ெதற்குத்ெதரு (வா டு 2) , 3.ெதன்ெபாதுவக்குடி, பாம்பூ  (வ.கி.) 

ெதன்ெபாதுவக்குடி (ஊ) தைலக்கால் வடக்குத்ெதரு  (வா டு 2) , 

4.ெதன்ெபாதுவக்குடி, பாம்பூ  (வ.கி.) ெதன்ெபாதுவக்குடி (ஊ) 

ெதன்ெபாதுவக்குடி ஆதி திராவிட  காலணி (வா டு 1) , 5.ெதன்ெபாதுவக்குடி, 

பாம்பூ  (வ.கி.) ெதன்ெபாதுவக்குடி (ஊ) ெதன்ெபாதுவக்குடி கிழக்குத்ெதரு  

(வா டு 1) , 6.ெதன்ெபாதுவக்குடி, பாம்பூ  (வ.கி.) ெதன்ெபாதுவக்குடி (ஊ) 

ெதன்ெபாதுவக்குடி நடுத்ெதரு (வா டு 1) , 7.ெதன்ெபாதுவக்குடி, பாம்பூ  

(வ.கி.) ெதன்ெபாதுவக்குடி (ஊ) ெதன்ெபாதுவக்குடி ேமலத்ெதரு (வா டு 1) , 

8.ெதன்ெபாதுவக்குடி, பாம்பூ  (வ.கி.) ெதன்ெபாதுவக்குடி (ஊ) 

ெதன்ெபாதுவக்குடி வடக்குத்ெதரு,புழுதிக்குளம் பகுதி (வா டு 1)
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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¢¶÷¢÷ 
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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¢° 
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1 2 3 4 5

155 155 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,என். 

ெபத்தேனந்தல்

1.என். ெபத்தேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் கைலயூ  (ஊ) சிங்கராயபுரம் (வா டு 3) 

, 2.என். ெபத்தேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் கைலயூ  (ஊ) என். ெபத்தேனந்தல் 

(வா டு 3) , 3.என். ெபத்தேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் கைலயூ  (ஊ) ெதாளுவூ  

(வா டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,சுப்பராய புரம்

1.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாதாேகாவில் ெதரு (வா டு 1) , 

2.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) யாதவ  வடக்குத்ெதரு (வா டு 1) , 

3.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) யாதவ  நடுத்ெதரு (வா டு 1) , 

4.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) யாதவ  ெதற்குத்ெதரு (வா டு 1) , 

5.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அருந்ததிய  குடியிருப்பு (வா டு 1) 

, 6.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அழக  நக  (வா டு 1)
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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£¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

157 157 டி இ எல் சி துவக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குக்கட்டிடம், 

ெவங்கிட்டன்குறிச்சி

1.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழ்வடக்குத் ெதரு (வா டு 2) , 

2.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழ் மத்திய குடியிருப்பு (வா டு 2) 

, 3.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழ் ெதற்குத்ெதரு (வா டு 2) , 

4.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அருந்ததிய  குடியிருப்பு (வா டு 2) 

, 5.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ஆதி திராவிட  

குடியிருப்பு (வா டு 2) , 6.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீரந்ைத 

பரமக்குடி ெதற்கு ேராடு (வா டு 2) , 7.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) ஆதி திராவிட  காலனி (வா டு 2) , 8.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) அருந்ததிய  காலனி (வா டு 3)
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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¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

158 158 டி இ எல் சி துவக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குக்கட்டிடம், 

ெவங்கிட்டன்குறிச்சி

1.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதன் ேமற்குத் ெதரு (வா டு 3) , 

2.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு மத்திய ெதரு (வா டு 3) , 

3.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு (வா டு 3) , 

4.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமல் மத்திய குடியிருப்பு (வா டு 

3) , 5.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 3) , 

6.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கணக்கேனந்தல் காலனி (வா டு 3) 

, 7.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கணக்கேனந்தல் கீழ் ெதரு 

(வா டு 3) , 8.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதி திராவிட  

குடியிருப்பு (வா டு 3) , 9.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) யாதவ  

குடியிருப்பு (வா டு 3)
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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¢¶÷¢÷ 
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1 2 3 4 5

159 159 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி கட்டிடம், 

கைலயூ

1.கைலயூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நாடா  குடியிருப்பு (வா டு 1,2) , 2.கைலயூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்கு குடியிருப்பு ேமற்குப்பகுதி (வா டு 1) , 3.கைலயூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்கு குடியிருப்பு கிழக்குப்பகுதி (வா டு 1) , 4.கைலயூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதி திராவிட  கிழக்கு குடியிருப்பு (வா டு 1,2) , 

5.கைலயூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதி திராவிட  ெதற்குக்குடியிருப்பு (வா டு 2) 

, 6.கைலயூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதி திராவிட  ேமற்குக் குடியிருப்பு (வா டு 

1,2) , 7.கைலயூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அருந்ததிய  குடியிருப்பு (வா டு 2) , 

8.கைலயூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயா  ேகாவில் குடியிருப்பு (வா டு 1) , 

9.கைலயூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதி திராவிட  காலனி (வா டு 1)
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1 2 3 4 5

160 160 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குக்கட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி, கைலயூ

1.பாண்டிக்கண்மாய் (வ.கி.) மற்றும் கைலயூ  (ஊ) நrவிலா (வா டு 2) , 2.ேக. 

கருங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு குடியிருப்பு (வா டு 1) , 3.ேக. 

கருங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு குடியிருப்பு (வா டு 1) , 4.ேக. 

கருங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமற்கு குடியிருப்பு (வா டு 1) , 5.ேக. 

கருங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமற்கு குடியிருப்பு (வா டு 1) , 

6.பாண்டிக்கண்மாய் (வ.கி.) மற்றும் ேக.கருங்குளம் (ஊ) ெகாக்குப்பள்ளம் 

(வா டு 2) , 7.பாண்டிக்கண்மாய் (வ.கி.) மற்றும் ேக.கருங்குளம் (ஊ) 

ெகாக்குப்பள்ளம் (வா டு 2)
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161 161 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,    ,கிழக்கு 

கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி, 

கைலயூ

1.கைலயூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) புத்தேனந்தல் (வா டு 2) , 2.கைலயூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) புத்தேனந்தல் (வா டு 2) , 3.பாண்டிக்கண்மாய் (வ.கி.) மற்றும் 

கைலயூ  (ஊ) கண்டுெகாண்டான் மாணிக்கம் (வா டு 2) , 4.பாண்டிக்கண்மாய் 

(வ.கி.) மற்றும் ேக.கருங்குளம் (ஊ) நிைலயம்பாடி கிழக்கு குடியிருப்பு 

(வா டு 2) , 5.பாண்டிக்கண்மாய் (வ.கி.) மற்றும் ேக.கருங்குளம் (ஊ) 

நிைலயம்பாடி ேமற்கு குடியிருப்பு (வா டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
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162 162 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, புதிய கட்டிடம், 

வாணியவல்லம்

1.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வாணியவல்லம் காலனி (வா டு 1) , 

2.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வாணியவல்லம் கிராமப்பகுதி (வா டு 

1) , 3.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) யாதவ  குடியிருப்பு 

ேமலியேனந்தல் (வா டு 2) , 4.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

புதூ வலைச (வா டு 3)
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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£¢ 
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 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
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ñì¢´ñ£?
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163 163 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,ேமமங்களம்

1.தாைளயடிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் ேமமங்களம் ஊ) ேமமங்களம் 

வடக்குத் ெதரு (வா டு 1) , 2.தாைளயடிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் 

ேமமங்களம் (ஊ) ேமமங்களம் ெதற்குத் ெதரு (வா டு 2) , 

3.தாைளயடிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் ேமமங்களம் (ஊ) ேமமங்களம் ேமற்கு 

ெதரு (வா டு 2) , 4.தாைளயடிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் ேமமங்களம் (ஊ) 

பாப்பா கூட்டம் ேமற்கு ெதரு (வா டு 3) , 5.தாைளயடிக்ேகாட்ைட (வ.கி) 

மற்றும் ேமமங்களம் (ஊ) பாப்பா கூட்டம் கிழக்குெதரு (வா டு 3)
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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¢¶÷¢÷ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

164 164 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், நடுப்பகுதி,   

தாைளயடிக்ேகாட்ைட

1.தாைளயடிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) தாைளயடிக்ேகாட்ைட வடக்கு 

ெதரு (வா டு 1) , 2.தாைளயடிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

தாைளயடிக்ேகாட்ைட ெதற்கு ெதரு (வா டு 2) , 3.தாைளயடிக்ேகாட்ைட 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) தாைளயடிக்ேகாட்ைட ேமற்கு ெதரு (வா டு 3) , 

4.தாைளயடிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) தாைளயடிக்ேகாட்ைட காலணி 

(வா டு 4) , 5.தாைளயடிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) சாலியவாகனபுரம் 

(வா டு 4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேகாபாலபட்டணம்

1.இராதாப்புளி (ஊ) (வ கி) இராதாப்புளி ெதற்கு ெதரு , 2.இராதாப்புளி (ஊ) (வ 

கி) இராதாப்புளி வடக்குத் ெதரு , 3.இராதாப்புளி (ஊ) (வ கி) 

ேகாபாலபட்டணம் ெதற்கு ெதரு , 4.இராதாப்புளி (ஊ) (வ கி) 

ேகாபாலபட்டணம் வடக்குத்ெதரு , 5.இராதாப்புளி (ஊ) (வ கி) வரவணி , 

6.இராதாப்புளி (ஊ) வ கி) முத்துப்பட்டணம் , 7.இராதாப்புளி (ஊ) (வ கி) 

முத்துபட்டணம் காலனி
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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¢ 
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1 2 3 4 5

166 166 ohiK!Osju!jlbl<?!
கீழக்காவனூ

1.கீழக்காவனூ  (ஊ) இராதாப்புளி (வ கி) கீழக்காவனூ  ேமல குடியிருப்பு , 

2.கீழக்காவனூ  (ஊ) இராதாப்புளி (வ கி) கீழக்காவனூ  வடக்கு குடியிருப்பு , 

3.கீழக்காவனூ  (ஊ) இராதாப்புளி (வ கி) கீழக்காவனூ  ெதற்கு குடியிருப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 அரசின  உய நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, காரட ந்தகுடி

1.காரட ந்தகுடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு (வா டு 1) , 2.காரட ந்தகுடி 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு (வா டு 1,2) , 3.காரட ந்தகுடி (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 1) , 4.காரட ந்தகுடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

ேமலத்ெதரு (வா டு 1,2)
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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¢¶÷¢÷ 
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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¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

168 168 அரசின  உய நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, காரட ந்தகுடி

1.காரட ந்தகுடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு (வா டு 1,2) , 

2.காரட ந்தகுடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமலகாரட ந்தகுடி (வா டு 2) , 

3.காரட ந்தகுடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமற்குக்காலனி (வா டு 2) , 

4.காரட ந்தகுடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெபாட்டக்காடு (வா டு 2) , 5.காரட ந்தகுடி 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கிழக்குக் காலனி (வா டு 1,2)

Ü¬ùî¢¶ 
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169 169 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,வாதவேனr

1.வாதவேனr (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வாதவேனr ேமற்கு ெதரு (வா டு 1) , 

2.வாதவேனr (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வாதவேனr கிழக்கு ெதரு (வா டு 1) , 

3.வாதவேனr (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வாதவேனr வடக்கு ெதரு (வா டு 1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 109 of 216



35   இராமநாதபுரம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
209   பரமக்குடி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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170 170 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,ஆரம்பக்ேகாட்ைட

1.வாதவேனr (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆரம்பேகாட்ைட ெதற்கு ெதரு (வா டு 2) , 

2.வாதவேனr (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆரம்பேகாட்ைட (வா டு 2) , 

3.வாதவேனr (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆரம்பேகாட்ைட வடக்கு ெதரு (வா டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, 

அrயாங்ேகாட்ைட

1.அrயாங்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்கு குடியிருப்பு (வா டு 1) , 

2.அrயாங்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழக்குடியிருப்பு ேமற்குப்பகுதி 

(வா டு 1) , 3.அrயாங்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழக்குடியிருப்பு 

கிழக்குப்பகுதி (வா டு 1) , 4.அrயாங்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

பி.ெகாடிக்குளம் ெமயின் ேராடு (வா டு 1) , 5.அrயாங்ேகாட்ைட (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) ேமலக்குடியிருப்பு (வா டு 2) , 6.அrயாங்ேகாட்ைட (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) அனிச்சகுடியிருப்பு (வா டு 3)
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172 172 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,அனந்தேனந்தல்

1.அrயாங்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அனந்தேனந்தல் குடியிருப்பு (வா டு 

3) , 2.அrயாங்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமேலந்தல் குடியிருப்பு (வா டு 

4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 அரசு உய நிைலப்பள்ளி   

,ஆட்டாங்குடி

1.ஆட்டாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு (வா டு 1) , 

2.ஆட்டாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு (வா டு 1) , 3.ஆட்டாங்குடி 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு (வா டு 1) , 4.ஆட்டாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) ேமட்டுத்ெதரு (வா டு 1) , 5.ஆட்டாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) தாராகுடி 

காலனி (வா டு 1) , 6.ஆட்டாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆட்டாங்குடி காலனி 

(வா டு 1) , 7.ஆட்டாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) குயவேனந்தல் (வா டு 2)
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

174 174 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,கூனங்குளம்

1.ஆட்டாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மருதூ  (வா டு 3) , 2.ஆட்டாங்குடி (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) குணங்குளம் (வா டு 4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, நகரம்

1.நகரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத் ெதரு (வா டு 1) , 2.நகரம் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு (வா டு 2) , 3.நகரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு 

ெதரு (வா டு 1) , 4.நகரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 

(வா டு 1) , 5.நகரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழத்ெதரு (வா டு 1) , 6.நகரம் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) சாைலத்ெதரு (வா டு 1) , 7.நகரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அண்ணா 

நக  காலனி (வா டு 1) , 8.நகரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீரம்பாண்டி (வா டு 1)

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

176 176 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,பனிதவயல்

1.நகரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 2) , 2.நகரம் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) வடேமற்குத்ெதரு (வா டு 2) , 3.நகரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு வா டு 2 , 4.நகரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

சாைலத்ெதரு வா டு 2 , 5.நகரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பனிதவயல் 

நடுக்குடியிருப்பு வா டு 2 , 6.நகரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பனிதவயல் 

ெதற்குக்குடியிருப்பு (வா டு 2) , 7.நகரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பணிதவயல் 

வசந்தநக  (வா டு 2)

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¢ 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

177 177 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,ெபrய 

நகரமங்கலம்

1.நகரமங்கலம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) சின்ன நகரமங்கலம் ஆதி திராவிட  

ெதரு (வா டு 1) , 2.நகரமங்கலம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெபrய நகரமங்கலம் 

மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு கிழக்குபகுதி (வா டு 2) , 3.நகரமங்கலம் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ேமற்குபகுதி (வா டு 3) , 4.நகரமங்கலம் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ேமலத்ெதரு (வா டு 4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 ஊராட்சி ஒன்றிய நடு 

நிைலப்பள்ளி   ,மூவலூ  (எ) 

உதயகுடி

1.நகரமங்கலம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் ெதரு (வா டு 3) , 

2.நகரமங்கலம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மூவலூ  காலனி (வா டு 4) , 

3.நகரமங்கலம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மறவ  ெதரு (வா டு 4) , 4.நகரமங்கலம் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 4) , 5.நகரமங்கலம் (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) நாடா  ெதரு (வா டு 4)

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¢ 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

179 179 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,தவைளக்குளம்

1.தவைளக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 1) , 

2.தவைளக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 1) , 3.தவைளக்குளம் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வா டு 1,2) , 4.தவைளக்குளம் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) ேபராமத்ேதவேனந்தல் கிராமம் (வா டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,அஞ்சாமைட

1.அஞ்சாமைட காச்சான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 1) , 

2.அஞ்சாமைட காச்சான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 1) , 

3.அஞ்சாமைட காச்சான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வா டு 1)

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

181 181 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,புதியக்கட்டிடம், அ. காச்சான்

1.அஞ்சாமைட காச்சான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 2) , 

2.அஞ்சாமைட காச்சான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) காலனி (வா டு 2) , 

3.அஞ்சாமைட காச்சான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வா டு 2) , 

4.அஞ்சாமைட காச்சான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு (வா டு 3) , 

5.அஞ்சாமைட காச்சான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 

(வா டு 3) , 6.அஞ்சாமைட காச்சான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதன் ேமற்குத்ெதரு 

(வா டு 3)

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¢ 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

182 182 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குக்கட்டிடம், 

நயினா ேகாவில்

1.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற்றும் நயினா ேகாயில் (ஊ) வடக்குத் ெதரு 

சிதம்பரபுரம் (வா டு 1) , 2.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற்றும் நயினா ேகாயில் 

(ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 1) , 3.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற்றும் 

நயினா ேகாயில் (ஊ) வடக்கு மாட வதி (வா டு 1) , 4.வாணியவல்லம் 

(வ.கி.) மற்றும் நயினா ேகாயில் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு (வா டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குக்கட்டிடம், 

நயினா ேகாவில்

1.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற்றும் நயினா ேகாயில் (ஊ) மருதூ  (வா டு 2) , 

2.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற்றும் நயினா ேகாயில் (ஊ) ெதற்கு மாட வதி 

(வா டு 3) , 3.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற்றும் நயினா ேகாயில் (ஊ) 

ெதற்குத்ெதரு (வா டு 3) , 4.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற்றும் நயினா ேகாயில் 

(ஊ) ெதற்குத்ெதரு புதுத்ெதரு (வா டு 3)

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¢ 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

184 184 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, 

ெதற்குக்கட்டிடம், வல்லம்

1.வல்லம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கைரேமல் குடியிருப்பு வடக்குத்ெதரு (வா டு 

1) , 2.வல்லம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கைரேமல் குடியிருப்பு ெதற்குத்ெதரு 

(வா டு 1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி கட்டிடம், 

வல்லம்

1.வல்லம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வல்லம் வடக்குத்ெதரு (வா டு 2) , 2.வல்லம் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வல்லம் ெதற்குத்ெதரு (வா டு 3)

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¢ 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

186 186 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

கட்டிடம் ெதற்குப்பகுதி, வல்லம்

1.வல்லம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வல்லம் ஆதிதிராவிட  குடியிருப்பு (வா டு 3) , 

2.வல்லம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பல்லவராயேனந்தல் வடக்குகுடியிருப்பு 

(வா டு 4) , 3.வல்லம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பல்லவராயேனந்தல் ெதற்கு 

குடியிருப்பு (வா டு 4)
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209   பரமக்குடி 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

187 187 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,பைழயக்கட்டிடம், 

சிரகிக்ேகாட்ைட

1.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெநடுங்குறிச்சி வடக்குத்ெதரு (வா டு 

1) , 2.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெநடுங்குறிச்சி ெதற்குத்ெதரு 

(வா டு 1) , 3.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) து. சிறகிக்ேகாட்ைட 

(வா டு 2) , 4.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ராமராஜ ேதவ  பட்டிணம் 

 பி.சிரகிக்ேகாட்ைட (வா டு 3) , 5.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பி. 

சிறகிக்ேகாட்ைட கிழக்குத்ெதரு (வா டு 3) , 6.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) பி.சிறகிக்ேகாட்ைட ேமற்குத்ெதரு (வா டு 3) , 7.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) க. சிறகிக்ேகாட்ைட வடக்குத்ெதரு (வா டு 4)
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209   பரமக்குடி 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

188 188 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,புதியக்கட்டிடம், ெதற்குப்பகுதி, 

சிரகிக்ேகாட்ைட

1.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) க.சிறகிக்ேகாட்ைட ெதற்குத்ெதரு 

(வா டு 4) , 2.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் கள்ளியடிேயந்தல் (ஊ) 

கள்ளியடிேயந்தல் கிழக்குத்ெதரு (வா டு 1) , 3.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) 

மற்றும் கள்ளியடிேயந்தல் (ஊ) கள்ளியடிேயந்தல் ேமற்குத்ெதரு (வா டு 1,2) 

, 4.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் கள்ளியடிேயந்தல் (ஊ) கள்ளியடிேயந்தல் 

வடக்குத்ெதரு(வா டு 1,2) , 5.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் 

கள்ளியடிேயந்தல் (ஊ) புதுக்குடியிருப்பு வடக்குத் ெதரு (வா டு 3) , 

6.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் கள்ளியடிேயந்தல் (ஊ) புதுக்குடியிருப்பு 

ெதற்குத்ெதரு (வா டு 3)
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209   பரமக்குடி 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

189 189 சமுதாயக்கூடம்   ,அக்கிரேமசி 1.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கூத்தப்ப ஊரணிக்கைர (வா டு 1) , 

2.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு1(வா டு 1) , 3.அக்கிரேமசி 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு 2 (வா டு 1) , 4.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) ேமற்குத்ெதரு (வா டு 1) , 5.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கண்மாய் 

கைர (வா டு 1) , 6.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழத்ெதரு1 (வா டு 2) , 

7.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழத்ெதரு2 (வா டு 2) , 8.அக்கிரேமசி 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மஞ்சக்குளம் (வா டு 2) , 9.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) அழகாஸ்திr மடம் (வா டு 2)
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209   பரமக்குடி 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

190 190 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,சின்ன 

அக்கிரேமசி

1.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 3) , 2.அக்கிரேமசி (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) அக்கிரேமசி ெதற்குத்ெதரு (வா டு 3) , 3.அக்கிரேமசி (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) உைடயா  குடியிருப்பு (வா டு 3) , 4.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) சின்ன அக்கிரேமசி கீழத்ெதரு1 (வா டு 3) , 5.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) சின்ன அக்கிரேமசி கீழத்ெதரு2 (வா டு 3) , 6.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) சின்ன அக்கிரேமசி வடக்குத்ெதரு (வா டு 3) , 7.அக்கிரேமசி (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) சின்ன அக்கிரேமசி ெதற்குத்ெதரு (வா டு 3)
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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

191 191 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,பந்தப்பேனந்தல்

1.பந்தப்பேனந்தல், ெபrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) 

விநாயக  ேகாவில் ெதரு (வா டு 1) , 2.பந்தப்பேனந்தல், ெபrயேனந்தல் 

(வ.கி) மற்றும் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 1) , 

3.பந்தப்பேனந்தல், ெபrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) 

நடுத்ெதரு (வா டு 1) , 4.பந்தப்பேனந்தல், ெபrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் 

பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) ெதற்கு ெதரு (வா டு 1) , 5.பந்தப்பேனந்தல், 

ெபrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) ெபrயேனந்தல்  

ேவளாள  ெதரு (வா டு 2) , 6.பந்தப்பேனந்தல், ெபrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் 

பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) ெபrயேனந்தல் பள்ளி குடியிருப்பு (வா டு 2) , 

7.பந்தப்பேனந்தல், ெபrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) 

ெபrயேனந்தல்  ேகாகுல  ெதரு (வா டு 2) , 8.பந்தப்பேனந்தல், 

ெபrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) ெபrயேனந்தல்  

ஆதிதிராவிட  குடியிருப்பு (வா டு 2)
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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

192 192 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதிய  

கட்டிடம், அயன் சித்தேனந்தல்

1.சித்தேனந்தல் (வ.கி.) மற்றும் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) சித்தேனந்தல் 

கண்மாய்க்கைர பைறய  பகுதி ெதரு (வா டு 1) , 2.சித்தேனந்தல் (வ.கி.) 

மற்றும் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) சித்தேனந்தல் வடக்குத்ெதரு (வா டு 3) , 

3.சித்தேனந்தல் (வ.கி.) மற்றும் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) சித்தேனந்தல் ெதற்கு 

ெதரு (வா டு 3) , 4.சித்தேனந்தல் (வ.கி.) மற்றும் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) 

சித்தேனந்தல் அrசன காலனி (வா டு 3)
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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

193 193 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,ெகாளுவூ

1.ெகாளுவூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழத்ெதரு  (வா டு 1) , 2.ெகாளுவூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) மந்ைதத்ெதரு (வா டு 1) , 3.ெகாளுவூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

அrசனத்ெதரு (வா டு 1) , 4.ெகாளுவூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அrசனத்ெதற்குத் 

ெதரு (வா டு 1) , 5.ெகாளுவூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 2) , 

6.ெகாளுவூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கண்மாய்க்கைரத் ெதரு (வா டு 2) , 

7.ெகாளுவூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வா டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 126 of 216



35   இராமநாதபுரம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
209   பரமக்குடி 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

194 194 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, புதிய கட்டிடம், 

ெகாட்டகுடி

1.ெகாட்டகுடி, ேசதுக்கால் (வ.கி.) மற்றும் ெகாட்டகுடி (ஊ) வடக்கு ேமலத் 

ெதரு (வா டு 1) , 2.ெகாட்டகுடி, ேசதுக்கால் (வ.கி.) மற்றும் ெகாட்டகுடி (ஊ) 

ெதற்கு ேமலத் ெதரு (வா டு 1) , 3.ெகாட்டகுடி, ேசதுக்கால் (வ.கி.) மற்றும் 

ெகாட்டகுடி (ஊ) வடக்கு கீழத் ெதரு (வா டு 2) , 4.ெகாட்டகுடி, ேசதுக்கால் 

(வ.கி.) மற்றும் ெகாட்டகுடி (ஊ) ெதற்கு கீழத் ெதரு (வா டு 2) , 5.ெகாட்டகுடி, 

ேசதுக்கால் (வ.கி.) மற்றும் ெகாட்டகுடி (ஊ) ேசதுகால் (வா டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,மணக்குடி

1.மணக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு (வா டு 1) , 2.மணக்குடி (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு (வா டு 1)
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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

196 196 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,வாகவயல்

1.வாகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) காலனி ெதற்குத் ெதரு (வா டு 1) , 

2.வாகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) காலனி வடக்குத் ெதரு வா டு 1 , 

3.வாகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு வா டு 1 , 

4.வாகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெமயின் ெதரு வா டு 1 , 5.வாகவயல் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வா டு 1 , 6.வாகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

ஆதி திராவிட  கிழக்குத்ெதரு வா டு 1 , 7.வாகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

மறவ  குடியிருப்பு வா டு 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 128 of 216



35   இராமநாதபுரம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
209   பரமக்குடி 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

197 197 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,குண்டத்தூ

1.வாகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கருப்பூ  ேமற்கு வா டு 2 , 2.வாகவயல் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கருப்பூ  ெதற்கு வா டு 2 , 3.வாகவயல் (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) கருப்பூ  கிழக்கு வா டு 2 , 4.வாகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) குண்டத்தூ  

முனியசாமி ேகாவில் ெதரு வா டு 2 , 5.வாகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

குண்டத்தூ  முனியசாமி ேகாவில் கிழக்குத்ெதரு வா டு 2 , 6.வாகவயல் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) குண்டத்தூ  மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு வா டு 2 , 

7.வாகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) குண்டத்தூ  ஆதி திராவிட  ெதரு வா டு 2 

, 8.வாகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) குண்டத்தூ  மாrயம்மன் ேகாவில் 

ேமற்குத்ெதரு வா டு 2 , 9.வாகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) குண்டத்தூ  

கண்மாய் வடக்குத்ெதரு வா டு 2
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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

198 198 அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,நடுக்கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி, 

ெபாட்டகவயல்

1.ெபாட்டகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 2.ெபாட்டகவயல் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) யாதவா நடுக்குடியிருப்பு வா டு 3 , 3.ெபாட்டகவயல் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதி திராவிட  நடுக்குடியிருப்பு வா டு 3 , 

4.ெபாட்டகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) உகைம வா டு 4 , 5.ெபாட்டகவயல் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெநடுந்துளசி வா டு 5
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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

199 199 அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குபகுதி, ெபாட்டகவயல்

1.ெபாட்டகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ஊரணி வடக்குத்ெதரு 

வா டு 1 , 2.ெபாட்டகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் கிழக்குத்ெதரு 

வா டு 2 , 3.ெபாட்டகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) தபால் ஆபஸ் ெதரு வா டு 

2 , 4.ெபாட்டகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ரஹ்மத் நக  வா டு 2 , 

5.ெபாட்டகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முஸ்லிம் ெதரு வா டு 2 , 

6.ெபாட்டகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) காமராஜ  காலனி வா டு 3
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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

200 200 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,அகரம்

1.அரசனூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அரசனூ  காலனி (வா டு 1) , 2.அரசனூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அரசனூ  கீழத்ெதரு (வா டு 1) , 3.அரசனூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) அரசனூ  நடுத்ெதரு (வா டு 1) , 4.அரசனூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

அரசனூ  ேமலத்ெதரு (வா டு 1) , 5.அரசனூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அகரம் 

புது குடியிருப்பு1 (வா டு 2) , 6.அரசனூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அகரம் புது 

குடியிருப்பு 2 (வா டு 2) , 7.அரசனூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அகரம் கீழத்ெதரு1 

(வா டு 2) , 8.அரசனூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அகரம் கீழத்ெதரு2 (வா டு 2) , 

9.அரசனூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அகரம் கீழத்ெதரு3 (வா டு 2) , 10.அரசனூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அகரம் ேமலத்ெதரு (வா டு 2)
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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

201 201 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,பி.ெகாடிக்குளம்

1.பி.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 1) , 

2.பி.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 2) , 

3.பி.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு (வா டு 2) , 

4.பி.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஊரணிக்கைர ெதன்பகுதி ேமல்புறம் 

(வா டு 3) , 5.பி.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ைநனா ேகாவில் 

ேதவிப்பட்டிணம் சாைலப்பகுதி (வா டு 3) , 6.பி.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) தனியாப்புளி ெசல்லும் சாைல (வா டு 3) , 7.பி.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) தனியாப்புளி கிராம குடியிருப்பு (வா டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 சண்முகநாதன் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,அ.பைனயூ

1.அ. பைனயூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பைனயூ  வடக்குத்ெதரு (வா டு 1) , 2.அ. 

பைனயூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பைனயூ  நடுத்ெதரு (வா டு 2) , 3.அ. 

பைனயூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பைனயூ  ெதற்குத்ெதரு (வா டு 3)
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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203 203 அரசு உய நிைலப்பள்ளி   

,புதுநடுக்கட்டிடம் 

ெதற்குப்பகுதி, கிளியூ

1.கிளியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஒத்தக்குடியிருப்பு ேமற்குத்ெதரு (வா டு 1) , 

2.கிளியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஒத்தக்குடியிருப்பு கிழக்கு ெதரு வா டு 1 , 

3.கிளியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுக்குடியிருப்பு வடக்குப்பகுதி வா டு 1 , 

4.கிளியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுக்குடியிருப்பு நடுப்பகுதி வா டு 1 , 

5.கிளியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுக்குடியிருப்பு ெதற்குபகுதி வா டு 1 , 

6.கிளியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுக்குடியிருப்பு ஆதிதிராவிட  காலனி வா டு 1
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204 204 அரசு உய நிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பக்கம், ைமயப்பகுதி, 

கிளியூ

1.கிளியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு வா டு 1 , 

2.கிளியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் நடுத்ெதரு , 3.கிளியூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதற்குத்ெதரு , 4.கிளியூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் வடக்குத்ெதரு வா டு 2 , 5.கிளியூ  (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) முஸ்lம் நடுத்ெதரு வா டு 2 , 6.கிளியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் 

ெதற்குத்ெதரு வா டு 2
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205 205 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,சது ேவதமங்களம்.

1.அயன் சது  ேவத மங்களம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு வடக்கு 

குடியிருப்பு (வா டு 1) , 2.அயன் சது  ேவத மங்களம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

நடுத்ெதரு (வா டு 1) , 3.அயன் சது  ேவத மங்களம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

ெதற்குெதரு (வா டு 1) , 4.அயன் சது  ேவத மங்களம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

நடுக்குடியிருப்பு (வா டு 2) , 5.அயன் சது  ேவத மங்களம் (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) வடக்குத்ெதரு ெதற்குக்குடியிருப்பு (வா டு 3) , 6.அயன் சது  ேவத 

மங்களம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 3) , 7.அயன் சது  ேவத 

மங்களம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்குக்குடியிருப்பு (வா டு 3)
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206 206 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,புதுநடுகட்டிடம், 

மும்முடிச்சாத்தான்.

1.மும்முடி சாத்தான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மும்முடிசாத்தான் ேமற்குத்ெதரு 

(வா டு 2) , 2.மும்முடி சாத்தான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மும்முடிசாத்தான் 

ெதற்குத் ெதரு (வா டு 1) , 3.மும்முடி சாத்தான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

மும்முடி சாத்தான் கிழக்குத்ெதரு (வா டு 2) , 4.மும்முடிசாத்தான் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) மும்முடிசாத்தான் நடுத்ெதரு (வா டு 2) , 5.மும்முடிசாத்தான் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மும்முடிசாத்தான் ஆதிதிராவிட  காலணி (வா டு 1)
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207 207 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, புதிய கட்டிடம், 

பாண்டியூ .

1.பாண்டியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத் ெதரு (வா டு 1) , 2.பாண்டியூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 1) , 3.பாண்டியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

ெசட்டியா  ெதரு (வா டு 1) , 4.பாண்டியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட  

ெதரு (வா டு 2) , 5.பாண்டியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நாடா  ெதரு (வா டு 2) , 

6.பாண்டியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஸ்ரீராம் நக  (வா டு 2) , 7.பாண்டியூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) ெநடுஞ்சாைல (வா டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
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208 208 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,வடக்குபகுதி, புதிய கட்டிடம், 

பாண்டியூ .

1.பாண்டியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத் ெதரு (வா டு 1,2) , 2.பாண்டியூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட  முதல் ெதரு (வா டு 2) , 3.பாண்டியூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட  நடுத்ெதரு (வா டு 2) , 4.பாண்டியூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட  ெதற்கு ெதரு (வா டு 2)
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209 209 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,K வலைச

1.கங்ைகெகாண்டான், ேக.வலைச (வ.கி.) மற்றும் ேக.வலைச (ஊ) ேக.வலைச 

ேராடு (வா டு 3) , 2.கங்ைகெகாண்டான், ேக.வலைச (வ.கி.) மற்றும் 

ேக.வலைச (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு வா டு 3 , 

3.கங்ைகெகாண்டான், ேக.வலைச (வ.கி.) மற்றும் ேக.வலைச (ஊ) 

ெமய்யேனந்தல் கீழத்ெதரு வா டு 3 , 4.கங்ைகெகாண்டான், ேக.வலைச 

(வ.கி.) மற்றும் ேக.வலைச (ஊ) ேக. வலைச கீழத்ெதரு வா டு 1 , 

5.கங்ைகெகாண்டான், ேக.வலைச (வ.கி.) மற்றும் ேக.வலைச (ஊ) ேக.வலைச 

நடுத்ெதரு வா டு 1 , 6.கங்ைகெகாண்டான், ேக.வலைச (வ.கி.) மற்றும் 

ேக.வலைச (ஊ) ேக. வலைச ெதற்குத்ெதரு (வா டு 1,2) , 

7.கங்ைகெகாண்டான், ேக.வலைச (வ.கி.) மற்றும் ேக.வலைச (ஊ) ேக.வலைச 

ேமலத்ெதரு வா டு 2 , 8.கங்ைகெகாண்டான், ேக.வலைச (வ.கி.) மற்றும் 

ேக.வலைச (ஊ) ேக.வலைச அrஜன காலனி வா டு 2 , 

9.கங்ைகெகாண்டான், ேக.வலைச (வ.கி.) மற்றும் ேக.வலைச (ஊ) ேக.வலைச 

பைறய  காலனி வா டு 2
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210 210 நாடா  மஹாஜன சங்கம், 

உய நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குபகுதி, அரசடிவண்டல்

1.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் ேக.வலைச (ஊ) அரசடி வண்டல்  கீழத்ெதரு 

(வா டு 4) , 2.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் ேக.வலைச (ஊ) அரசடி வண்டல் 

கிராமம் 1 (வா டு 4) , 3.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் ேக.வலைச (ஊ) அரசடி 

வண்டல் கிராமம் 2 (வா டு 4) , 4.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் ேக.வலைச (ஊ) 

அரசடி வண்டல் கிராமம்3 (வா டு 4) , 5.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் 

ேக.வலைச (ஊ) காலனித்ெதரு (வா டு 4) , 6.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் 

ேக.வலைச (ஊ) ஒத்த வடு (வா டு 4) , 7.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் 

ேக.வலைச (ஊ) மணிச்சிேயந்தல் கிராமம் (வா டு 5)
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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

211 211 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,,புதியக்கட்டிடம், வடக்கு 

பக்கம், மஞ்சக்ெகால்ைல

1.மஞ்சக்ெகால்ைல (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட  காலனி , 

2.மஞ்சக்ெகால்ைல (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட  குடியிருப்பு , 

3.மஞ்சக்ெகால்ைல (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு வா டு 2 , 

4.மஞ்சக்ெகால்ைல (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமற்குெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,கருத்தேனந்தல்

1.மஞ்சக்ெகால்ைல (வ.கி.) மற்றும் கருத்தேனந்தல் (ஊ) மறவ  குடியிருப்பு , 

2.மஞ்சக்ெகால்ைல (வ.கி.) மற்றும் கருத்தேனந்தல் (ஊ) வடக்கு குடியிருப்பு , 

3.மஞ்சக்ெகால்ைல (வ.கி.) மற்றும் கருத்தேனந்தல் (ஊ) ேமற்கு குடியிருப்பு , 

4.மஞ்சக்ெகால்ைல (வ.கி.) மற்றும் கருத்தேனந்தல் (ஊ) ஆதிதிராவிட  

குடியிருப்பு , 5.மஞ்சக்ெகால்ைல (வ.கி.) மற்றும் கருத்தேனந்தல் (ஊ) 

ஆதிதிராவிட  குடியிருப்பு காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35   இராமநாதபுரம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
209   பரமக்குடி 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 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், ெபாட்டிதட்டி.

1.உரப்புளி (வ.கி.) மற்றும் ெபாட்டி தட்டி (ஊ) மந்தி வலைச (வா டு 1) , 

2.உரப்புளி (வ.கி.) மற்றும் ெபாட்டி தட்டி (ஊ) ெபாட்டி தட்டி (வா டு 3) , 

3.உரப்புளி (வ.கி.) மற்றும் ெபாட்டி தட்டி (ஊ) ெபாட்டி தட்டி காலனி , 

4.உரப்புளி (வ.கி.) மற்றும் ெபாட்டி தட்டி (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 3) , 

5.உரப்புளி (வ.கி.) மற்றும் ெபாட்டி தட்டி (ஊ) கிழக்குத்ெதரு (வா டு 3) , 

6.உரப்புளி (வ.கி.) மற்றும் ெபாட்டி தட்டி (ஊ) ேமற்குத்ெதரு (வா டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ஆ  சி துவக்கப்பள்ளி, 

பைகெவன்றி

1.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் பைகெவன்றி (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 

1,2) , 2.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் பைகெவன்றி (ஊ) ேமற்குத்ெதரு 

(வா டு 2) , 3.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் பைகெவன்றி (ஊ) 

ெதற்குத்ெதரு (வா டு 1,2) , 4.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் பைகெவன்றி 

(ஊ) கிழக்குத்ெதரு (வா டு 1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209   பரமக்குடி 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

215 215 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி கட்டிடம், மஞ்சூ

1.மஞ்சூ  (வ.கி.) மற்றும் மஞ்சூ  (ஊ) ஒத்த வடு (வா டு 1) , 2.மஞ்சூ  (வ.கி.) 

மற்றும் மஞ்சூ  (ஊ) ெசட்டி ெதரு (வா டு 1) , 3.மஞ்சூ  (வ.கி.) மற்றும் 

மஞ்சூ  (ஊ) அrஜன் முஸ்lம் ெதரு (வா டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம், கிழக்கு 

பக்கம் மஞ்சூ

1.மஞ்சூ  (வ.கி.) மற்றும் மஞ்சூ  (ஊ) ரயில்ேவ ஸ்ேடஷன் (வா டு 1) , 

2.மஞ்சூ  (வ.கி.) மற்றும் மஞ்சூ  (ஊ) எம்.எஸ். நக  (வா டு 1) , 3.மஞ்சூ  

(வ.கி.) மற்றும் மஞ்சூ  (ஊ) ஆதி திராவிட  காலனி (வா டு 2) , 4.மஞ்சூ  

(வ.கி.) மற்றும் மஞ்சூ  (ஊ) வணங்காேனந்தல் (வா டு 3) , 5.மஞ்சூ  (வ.கி.) 

மற்றும் மஞ்சூ  (ஊ) வணங்காேனந்தல் காலனி (வா டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209   பரமக்குடி 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

217 217 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

பக்கம்   ,பாண்டிக்கண்மாய்

1.பாண்டிக்கண்மாய் (வ.கி.) மற்றும் பாண்டிக்கண்மாய் (ஊ) பாண்டிக்கண்மாய் 

கிழக்குப்பகுதி (வா டு 1) , 2.பாண்டிக்கண்மாய்  (வ.கி.) மற்றும் 

பாண்டிக்கண்மாய் (ஊ) பாண்டிக்கண்மாய் ேமற்குப்பகுதி (வா டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209   பரமக்குடி 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

218 218 தனியா துவக்கப்பள்ளி   ,து. 

கருங்குளம்

1.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற்றும் து.கருங்குளம் (ஊ) ஆதிதிராவிட  ெதரு 

(வா டு 1) , 2.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற்றும் து.கருங்குளம் (ஊ) முஸ்lம் 

முதல் ெதரு (வா டு 1) , 3.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற்றும் து.கருங்குளம் 

(ஊ) முஸ்lம் நடுத் ெதரு (வா டு 1) , 4.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற்றும் 

து.கருங்குளம் (ஊ) யாதவ  ெதற்கு ெதரு (வா டு 1,2) , 5.பாண்டிக்கன்மாய் 

(வ.கி.) மற்றும் து.கருங்குளம் (ஊ) யாதவ  முதல் ெதரு (வா டு 2) , 

6.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற்றும் து.கருங்குளம் (ஊ) பைழய ஆதி 

திராவிட  ெதரு (வா டு 2) , 7.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற்றும் து.கருங்குளம் 

(ஊ) ேகாகுல ெதரு (வா டு 2) , 8.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற்றும் 

து.கருங்குளம் (ஊ) அம்ேபத்கா  ெதரு (வா டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
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 ðè¢èñ¢ âí¢ : 145 of 216
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209   பரமக்குடி 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

219 219 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,பா. 

இலந்ைதக்குளம்

1.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற்றும் து.கருங்குளம் (ஊ) இலந்ைதக்குளம் 

முதல் ெதரு (வா டு 3) , 2.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற்றும் து.கருங்குளம் 

(ஊ) இலந்ைதக்குளம் ெதற்கு ெதரு (வா டு 3) , 3.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) 

மற்றும் து.கருங்குளம் (ஊ) இலந்ைதக்குளம் ெதற்கு ெதரு , 

4.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற்றும் து.கருங்குளம் (ஊ) இலந்ைதக்குளம் 

ெமயின் ேராடு ெதரு (வா டு 3) , 5.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற்றும் 

து.கருங்குளம் (ஊ) இலந்ைதக்குளம் ெதற்கு குடியிருப்பு (வா டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
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209   பரமக்குடி 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

220 220 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,புதியக்கட்டிடம், 

ெதய்ேவந்திரநல்லூ .

1.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் ெதய்ேவந்திர நல்லூ  (ஊ) வடக்கு யாதவா 

குடியிருப்பு (வா டு 1) , 2.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் ெதய்ேவந்திர 

நல்லூ  (ஊ) நடுகுடியிருப்பு (வா டு 1) , 3.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் 

ெதய்ேவந்திர நல்லூ  (ஊ) காலனி குடியிருப்பு (வா டு 1) , 4.குமுக்ேகாட்ைட 

(வ.கி.) மற்றும் ெதய்ேவந்திர நல்லூ  (ஊ) ெதற்குச்சாைல குடியிருப்பு (வா டு 

1) , 5.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் ெதய்ேவந்திர நல்லூ  (ஊ) 

மாவிலங்ைக வடக்கு யாதவா குடியிருப்பு (வா டு 2) , 6.குமுக்ேகாட்ைட 

(வ.கி.) மற்றும் ெதய்ேவந்திர நல்லூ  (ஊ) மாவிலங்ைக நடு ஆதி திராவிட  

குடியிருப்பு (வா டு 2) , 7.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் ெதய்ேவந்திர 

நல்லூ  (ஊ) மாவிலங்ைக ெதற்கு புதுகுடியிருப்பு (வா டு 2) , 

8.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் ெதய்ேவந்திர நல்லூ  (ஊ) திருவாடி 

பைழய காலனி குடியிருப்பு (வா டு 3) , 9.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் 

ெதய்ேவந்திர நல்லூ  (ஊ) திருவாடி ேவளா  குடியிருப்பு (வா டு 3) , 

10.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் ெதய்ேவந்திர நல்லூ  (ஊ) திருவாடி புதிய 

காலனி குடியிருப்பு (வா டு 3)
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221 221 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,பூவிளத்தூ

1.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதி திராவிட  குடியிருப்பு (வா டு 1) , 

2.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) யாதவா குடியிருப்பு (வா டு 1) , 

3.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) காலனி (வா டு 1) , 4.குமுக்ேகாட்ைட 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பூவளத்தூ  வடக்கு அக்ரகாரத்ெதரு (வா டு 2) , 

5.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பூவளத்தூ  கிழக்குத்ெதரு (வா டு 2) , 

6.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பூவளத்தூ  அருந்ததிய  குடியிருப்பு 

(வா டு 2) , 7.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பூவளத்தூ  ெதற்குத்ெதரு 

(வா டு 2) , 8.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பூவளத்தூ  கிழேமல் 

ெதரு1 (வா டு 2) , 9.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பூவளத்தூ  

கிழேமல்ெதரு (வா டு 2)
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222 222 அரசு உய நிைலப்பள்ளி  புதிய 

கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி அைற 

எண்.2 காமன்ேகாட்ைட

1.காமன்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பைழய ஹாஸ்டல் ெதரு (வா டு 1,2) 

, 2.காமன்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் ெதரு (வா டு 1,2) , 

3.காமன்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஊரணித்ெதரு (வா டு 2) , 

4.காமன்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு (வா டு 1,2) , 

5.காமன்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் கிழக்குத் ெதரு (வா டு 

1,2)
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223 223 அரசு உய நிைலப்பள்ளி   

,புதியகட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

வடக்கு பக்கம் காமன்ேகாட்ைட

1.காமன்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழத் ெதரு, நடுத்ெதரு (வா டு 1,2,3) , 

2.காமன்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெவள்ளாள  ேமலத் ெதரு (வா டு 1) , 

3.காமன்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெவள்ளாள  ெதரு கிழக்கு (வா டு 1)
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224 224 அரசு உய நிைலப்பள்ளி    

,புதிய கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

நடுப்பகுதி, காமன்ேகாட்ைட.

1.காமன்ேகாட்ைட, காக்கேனந்தல் (வ.கி.) மற்றும் காமன்ேகாட்ைட (ஊ) 

ேமற்குத் ெதரு (வா டு 3) , 2.காமன்ேகாட்ைட, காக்கேனந்தல் (வ.கி.) மற்றும் 

காமன்ேகாட்ைட (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 2,3) , 3.காமன்ேகாட்ைட, 

காக்கேனந்தல் (வ.கி.) மற்றும் காமன்ேகாட்ைட (ஊ) ஆஸ்பத்திr ெதரு 

(வா டு 12,3) , 4.காமன்ேகாட்ைட, காக்கேனந்தல் (வ.கி.) மற்றும் 

காமன்ேகாட்ைட (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு (வா டு 3) , 5.காமன்ேகாட்ைட, 

காக்கேனந்தல் (வ.கி.) மற்றும் காமன்ேகாட்ைட (ஊ) அம்மன் ேகாவில் 

ெதரு,அய்ய  ெதரு (வா டு 3) , 6.காமன்ேகாட்ைட, காக்கேனந்தல் (வ.கி.) 

மற்றும் காமன்ேகாட்ைட (ஊ) ெமயின் ேராடு,வடக்கு குடியிருப்பு (வா டு 3) , 

7.காமன்ேகாட்ைட, காக்கேனந்தல் (வ.கி.) மற்றும் காமன்ேகாட்ைட (ஊ) 

அருந்ததிய  ெதரு (வா டு 4) , 8.காமன்ேகாட்ைட, காக்கேனந்தல் (வ.கி.) 

மற்றும் காமன்ேகாட்ைட (ஊ) காக்கேனந்தல் காலனி (வா டு 1,4) , 

9.காமன்ேகாட்ைட, காக்கேனந்தல் (வ.கி.) மற்றும் காமன்ேகாட்ைட (ஊ) 

யாதவ  குடியிருப்பு (வா டு 4)
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225 225 ஹமீதியா அரசு உதவி ெபறும் 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,கங்ைகெகாண்டான்.

1.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கங்ைகெகாண்டான் ெமயின் ேராடு 

(வா டு 1) , 2.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அrஜன காலனி 1 

(வா டு 1) , 3.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பைறய  ெதரு (வா டு 

1) , 4.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அrஜன காலனி 2 (வா டு 1) , 

5.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழத்ெதரு (வா டு 2) , 

6.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் ெதரு (வா டு 2) , 

7.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கங்ைகெகாண்டான் ெதற்குத் ெதரு 

(வா டு 3) , 8.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெகால்லனூ  நடுத்ெதரு 

(வா டு 3) , 9.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 

3) , 10.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெகால்லனூ  ெதற்குத் ெதரு 

(வா டு 3) , 11.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அருந்ததிய  ெதரு 

(வா டு 3)
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226 226 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, கம்ப  அைற, 

ெமன்னந்தி

1.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பஞ்சாயத்து கட்டிட பகுதி (வா டு 

1) , 2.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கூட்டுறவு சங்க கட்டிடபகுதி 

வா டு 1 , 3.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெமன்னந்தி காலனி 

(வா டு 1) , 4.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) சின்னநாகாச்சி 

(காலனி வடக்கு வா டு 2) , 5.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

சின்னநாகாச்சி காலனி ெதற்கு வா டு 2
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227 227 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, ெசயல்வழி 

கற்றல்-ஏ அைற, ெமன்னந்தி.

1.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பள்ளிக்கூட பகுதி (வா டு 1,2) , 

2.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நாடா  மாrயம்மன் குடியிருப்பு 

(வா டு 2) , 3.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அரசநகr ெதற்கு 

(வா டு 3) , 4.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அரசநகr வடக்கு 

(வா டு 3) , 5.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) சின்னநாகாச்சி ேமற்கு 

(வா டு 4) , 6.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) சின்னநாகாச்சி கிழக்கு 

(வா டு 4) , 7.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) குயவன் கருங்குளம் 

(வா டு 5)
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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

228 228 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,தியாகவன்ேசr.

1.தியாகவன்ேசr (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழத்ெதரு (வா டு 1) , 2.தியாகவன்ேசr 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழத்ெதரு மாrயம்மன் ெதரு(வா டு 1) , 

3.தியாகவன்ேசr (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வா டு 2) , 

4.தியாகவன்ேசr (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமலக்குடியிருப்பு (வா டு 2)
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1 2 3 4 5

229 229 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேதத்தங்கால்.

1.ேத த்தங்கால் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கண்மாய் கைர குடியிருப்பு  வா டு 1 , 

2.ேத த்தங்கால் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) புதிய ஆதி திராவிட  காலனி வா டு 1 , 

3.ேத த்தங்கால் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பைழய ஆதி திராவிட  காலனி வா டு 1 

, 4.ேத த்தங்கால் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு வா டு 1 , 

5.ேத த்தங்கால் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) யாதவ  கிழக்கு ெதரு  வா டு 1 , 

6.ேத த்தங்கால் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதி திராவிட  ெதற்கு ெதரு வா டு 1 , 

7.ேத த்தங்கால் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) இல்லிமுள்ளி ெதற்கு ஊரணி கைர 

குடியிருப்பு  வா டு 2 , 8.ேத த்தங்கால் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) புதிய ஆதி 

திராவிட  காலணி குடியிருப்பு  வா டு 2 , 9.ேத த்தங்கால் (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) பைழய ஆதி திராவிட  காலணி குடியிருப்பு  வா டு 2 , 

10.ேத த்தங்கால் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வண்டல் யாதவ  வடக்கு ெதரு  

வா டு 3 , 11.ேத த்தங்கால் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) யாதவ  ெதற்கு ெதரு  

வா டு 3
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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¢¶÷¢÷ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

230 230 அரசு உய  நிைலப்பள்ளி   

,கீழக்குடியிருப்பு , சிறுவயல்.

1.சிறுவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) சிறுவயல் வடக்குத்ெதரு (வா டு 1) , 

2.சிறுவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) சிறுவயல் ேமற்குத்ெதரு (வா டு 1) , 

3.சிறுவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) சிறுவயல் நடுத்ெதரு (வா டு 1) , 

4.சிறுவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) சிறுவயல் ெதற்குத்ெதரு (வா டு 1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதுக்கட்டிடம், 

ேமலக்குடியிருப்பு , சிறுவயல்

1.சிறுவயல் (வ.கி.) மற்றும் சிறுவயல் ேமற்கு (ஊ) வடக்குத் ெதரு (வா டு 2) 

, 2.சிறுவயல் (வ.கி.) மற்றும் சிறுவயல் ேமற்கு (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 2) , 

3.சிறுவயல் (வ.கி.) மற்றும் சிறுவயல் ேமற்கு (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (ஆதி 

திராவிட  குடியிருப்பு) (வா டு 2) , 4.சிறுவயல் (வ.கி.) மற்றும் சிறுவயல் 

ேமற்கு (ஊ) கீழத்ெதரு (வா டு 3) , 5.சிறுவயல் (வ.கி.) மற்றும் சிறுவயல் 

ேமற்கு (ஊ) ேமற்குத்ெதரு (வா டு 3)
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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¢¶÷¢÷ 
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 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

232 232 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,ேமற்கு பகுதி 

கடம்பூ .

1.சிறுவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கடம்பூ  கீழத்ெதரு (வா டு 4) , 2.சிறுவயல் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வல்லப விநாயக  ெதரு (வா டு 4) , 3.சிறுவயல் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) மஞ்சங்குளம் மங்கள விநாயக  ெதரு (வா டு 5)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெபருங்களூ

1.ெபருங்களூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெபருங்களூ  (வடக்கு குடியிருப்பு (வா டு 

1) , 2.ெபருங்களூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெபருங்களூ  ேமற்கு ெதரு (வா டு 1) 

, 3.ெபருங்களூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெபருங்களூ  நடுத்ெதரு (வா டு 2) , 

4.ெபருங்களூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு வா டு 2 , 5.ெபருங்களூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு குடியிருப்பு (வா டு 2)
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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234 234 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, வயலூ

1.ெபருங்களூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வயலூ  கிழக்குத்ெதரு (வா டு 3) , 

2.ெபருங்களூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வயலூ  ெதற்கு ெதரு (வா டு 3) , 

3.ெபருங்களூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வயலூ  வடக்குத் ெதரு (வா டு 3) , 

4.ெபருங்களூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வயலூ  ேமற்கு ெதரு (வா டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
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235 235 அரசு உய நிைலப்பள்ளி   

,குளத்தூ

1.குளத்தூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத் ெதரு (வா டு 1) , 2.குளத்தூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு (வா டு 1) , 3.குளத்தூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 2) , 4.குளத்தூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

ெதற்குத்ெதரு (வா டு 2) , 5.குளத்தூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட  

காலனி (வா டு 3)
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236 236 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி, 

முதலூ

1.முதலூ   (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) துரத்திேயந்தல்  ேமற்கு ெதரு (வா டு 1) , 

2.முதலூ   (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) துரத்திேயந்தல்   கிழக்கு ெதரு (வா டு 2) , 

3.முதலூ   (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முதலூ   ேமலத்ெதரு (வா டு 3) , 4.முதலூ  

 (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முதலூ  கிழக்குெதரு (வா டு 4)

Ü¬ùî¢¶ 
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237 237 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி, 

முதலூ

1.முதலூ   (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முதலூ   1வது நடுத்ெதரு (வா டு 5) , 

2.முதலூ   (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முதலூ   2வது நடுத்ெதரு (வா டு 6) , 

3.முதலூ   (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முதலூ   ெதற்குெதரு (வா டு 7)
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238 238 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,எஸ்.எஸ்.ஏ. 

வடக்குப்பகுதி, ெசவ்வூ

1.ெசவ்வூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு (வா டு 1) , 2.ெசவ்வூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவிலும் கண்மாய்கைர பகுதியும் (வா டு 1) , 

3.ெசவ்வூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெசவ்வூ  கிழக்கு (வா டு 1) , 4.ெசவ்வூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட  காலனி ேமற்கு (வா டு 2) , 5.ெசவ்வூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட  காலனி கிழக்கு (வா டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 சமுதாயக்கூடம்   

,ெதற்குப்பகுதி, ெசவ்வூ

1.ெசவ்வூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெசவ்வூ  வடக்கு குடியிருப்பு ேமற்கு பகுதி 

(வா டு 2) , 2.ெசவ்வூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெசவ்வூ  வடக்கு குடியிருப்பு 

கிழக்கு பகுதி (வா டு 2)
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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

240 240 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,கீழக்ேகாட்ைட

1.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் கீழாம்பல் (ஊ) கிழக்குப்பகுதி ெதரு (வா டு 

1) , 2.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் கீழாம்பல் (ஊ) யாதவ  ெதரு (வா டு 2) 

, 3.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் கீழாம்பல் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் 

பின்பகுதி ெதரு (வா டு 1) , 4.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் கீழாம்பல் (ஊ) 

மாrயம்மன் ேகாவில் முன்புற ெதரு (வா டு 1) , 5.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) 

மற்றும் கீழாம்பல் (ஊ) கீழாம்பல் காலனி (வா டு 1) , 6.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) 

மற்றும் கீழாம்பல் (ஊ) காலணி ேதசிய ெநடுஞ்சாைல (வா டு 2) , 

7.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் கீழாம்பல் (ஊ) வடக்குத்ெதரு ேமற்குப்பகுதி 

(வா டு 2) , 8.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் கீழாம்பல் (ஊ) வடக்குத்ெதரு 

கிழக்குப்பகுதி (வா டு 2) , 9.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் கீழாம்பல் (ஊ) 

ெதற்குத்ெதரு கிழக்குப்பகுதி (வா டு 2) , 10.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் 

கீழாம்பல் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு ேமற்குப்பகுதி (வா டு 2)
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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¢¶ 
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 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

241 241 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், ேமற்குப்பக்கம், 

அrயகுடி

1.அrயகுடி (வ.கி.) மற்றும் அrயகுடி புத்தூ  (ஊ) ேமலத்ெதரு (வா டு 1,2) , 

2.அrயகுடி (வ.கி.) மற்றும் அrயகுடி புத்தூ  (ஊ) வடக்குத் ெதரு (வா டு 1) , 

3.அrயகுடி (வ.கி.) மற்றும் அrயகுடி புத்தூ  (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 1,2) , 

4.அrயகுடி (வ.கி.) மற்றும் அrயகுடி புத்தூ  (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வா டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி, 

அrயகுடி

1.அrயகுடி (வ.கி.) மற்றும் அrயகுடி புத்தூ  (ஊ) கீழத்ெதரு (வா டு 1) , 

2.அrயகுடி (வ.கி.) மற்றும் அrயகுடி புத்தூ  (ஊ) பிள்ைளமா  ெதரு (வா டு 

4) , 3.அrயகுடி (வ.கி.) மற்றும் அrயகுடி புத்தூ  (ஊ) ேமட்டுக்காலனி (வா டு 

4) , 4.அrயகுடி (வ.கி.) மற்றும் அrயகுடி புத்தூ  (ஊ) முக்காணி (வா டு 4)
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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

243 243 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,புதியகட்டிடம், 

கிழக்குப்பா த்தது, வடக்கு 

அைற, அ புத்தூ

1.அrயகுடி புத்தூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ஹrசன் குடியிருப்பு 

(கண்மாய் ெதரு) (வா டு 3) , 2.அrயகுடி புத்தூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) இந்திரா 

நக  குடியிருப்பு (கருப்பசாமி ேகாவில் ெதரு) , 3.அrயகுடி புத்தூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் குடியிருப்பு (பள்ளிவாசல் ெதரு) (வா டு 3) , 

4.அrயகுடி புத்தூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முத்துச்ெசல்லாபுரம் ( ச ச்சுத் ெதரு ) 

(வா டு 7)
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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

244 244 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,புதியகட்டிடம், 

ெதற்குப்பா த்தது, அ புத்தூ

1.அrயகுடி புத்தூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ஹrசன் குடியிருப்பு 

(கண்மாய்கைர ெதரு ) (வா டு 6) , 2.அrயகுடி புத்தூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

மறவ  குடியிருப்பு (மாடசாமி ேகாவில் ெதரு) (வா டு 6) , 3.அrயகுடி புத்தூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) யாதவ  குடியிருப்பு ( சிவன் ேகாவில் ெதரு) (வா டு 5) , 

4.அrயகுடி புத்தூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) (வாழவந்தான் புரம் (சிமிண்டுத் ெதரு) 

(வா டு 6) , 5.அrயகுடி புத்தூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வாழவந்தான் புரம் (கிராம 

மருத்துவமைன பகுதி) , 6.அrயகுடி புத்தூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

ேமட்டுக்காலனித் ெதரு (வா டு 4)
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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

245 245 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, 

முத்துவயல்

1.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் முத்து வயல் (ஊ) வடக்கு ேமற்கு பகுதி 

(வா டு 1) , 2.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் முத்து வயல் (ஊ) முத்துவயல் 

வடகிழக்கு பகுதி (வா டு 1) , 3.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் முத்து வயல் 

(ஊ) முத்து வயல்  நடுகுடியிருப்பு (வா டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குக்கட்டிடம், முத்துவயல்

1.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் முத்து வயல் (ஊ) முத்து வயல்  

ேமலகுடியிருப்பு (வா டு 2) , 2.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் முத்து வயல் 

(ஊ) முத்து வயல் ெதற்கு குடியிருப்பு (வா டு 4) , 3.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) 

மற்றும் முத்து வயல் (ஊ) இதம்பாடல் (வா டு 3) , 4.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) 

மற்றும் முத்து வயல் (ஊ) தபால் சாவடி (வா டு 3)
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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

247 247 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், ேபாகலூ

1.ேபாகலூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வரவனூ  ேராடு (வா டு 1) , 2.ேபாகலூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) யாதவ  சங்க ெதரு (வா டு 1) , 3.ேபாகலூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) ெதற்குத் ெதரு (வா டு 1) , 4.ேபாகலூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

கண்மாய்கைர ெதரு (வா டு 1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248 நூருல்லா முஸ்lம் 

துவக்கப்பள்ளி   ,ேமற்கு 

கட்டிடம், ேபாகலூ

1.ேபாகலூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) உறங்காப்புளி ெதரு (வா டு 2,3) , 2.ேபாகலூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முடுக்குத்ெதரு (வா டு 2,3) , 3.ேபாகலூ  (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) அக்ரஹாரத் ெதரு  (வா டு 2,3) , 4.ேபாகலூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

வடக்குத் ெதரு (வா டு 2,3) , 5.ேபாகலூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு 

(வா டு 2,3,4)
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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

249 249 அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம் (கிழக்கு), 

சத்திரக்குடி

1.ேபாகலூ , வல்லக்குளம் (வ.கி) மற்றும் சத்திரக்குடி (ஊ) நrயேனந்தல் 

ெதரு (வா டு 4) , 2.ேபாகலூ , வல்லக்குளம் (வ.கி) மற்றும் சத்திரக்குடி (ஊ) 

மீனாட்சிபுரம் (வா டு 4) , 3.ேபாகலூ , வல்லக்குளம் (வ.கி) மற்றும் 

சத்திரக்குடி (ஊ) வடக்குப்பகுதி (வா டு 4) , 4.ேபாகலூ , வல்லக்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் சத்திரக்குடி (ஊ) அம்ேபத்கா  நக  (வா டு 4)

Ü¬ùî¢¶ 
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209   பரமக்குடி 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

250 250 அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம் (ேமற்கு), 

சத்திரக்குடி

1.ேபாகலூ , வல்லக்குளம் (வ.கி) மற்றும் சத்திரக்குடி (ஊ) எஸ்.வி. புரம் 

(வா டு 4) , 2.ேபாகலூ , வல்லக்குளம் (வ.கி) மற்றும் சத்திரக்குடி (ஊ) 

ேஜாதிேயந்தல் (வா டு 4) , 3.ேபாகலூ , வல்லக்குளம் (வ.கி) மற்றும் 

சத்திரக்குடி (ஊ) ேஜாதிேயந்தல், ஆதிதிராவிட  காலனி (வா டு 4) , 

4.ேபாகலூ , வல்லக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் ேபாகலூ  (ஊ) அண்ணா நக  

மற்றும் அருந்ததிய  குடியிருப்பு (வா டு 4)

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¢ 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

251 251 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,புதியகட்டிடம், ேமற்குப்பக்கம், 

வடக்கு ைவரவேனந்தல்

1.வரவனூ  (வ.கி.) மற்றும் ைவரவேனந்தல் (ஊ) வடக்கு அகமுைடயா  

குடியிருப்பு (வா டு 1) , 2.வரவனூ  (வ.கி.) மற்றும் ைவரவேனந்தல் (ஊ) 

ெதற்கு அகமுைடயா  குடியிருப்பு (வா டு 1) , 3.வரவனூ  (வ.கி.) மற்றும் 

ைவரவேனந்தல் (ஊ) கிழக்கு அrஜன குடியிருப்பு (வா டு 2) , 4.வரவனூ  

(வ.கி.) மற்றும் ைவரவேனந்தல் (ஊ) ேமற்கு அrஜன குடியிருப்பு (வா டு 2) , 

5.வரவனூ  (வ.கி.) மற்றும் ைவரவேனந்தல் (ஊ) யாதவ  குடியிருப்பு (வா டு 

2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,ெதஞ்சிேயந்தல்

1.வரவனூ  (வ.கி.) மற்றும் ைவரவேனந்தல் (ஊ) ெதஞ்சிேயந்தல் 

வடக்குத்ெதரு (வா டு 3) , 2.வரவனூ  (வ.கி.) மற்றும் ைவரவேனந்தல் (ஊ) 

அrஜன ெதரு (வா டு 3)
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209   பரமக்குடி 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

253 253 ஊராட்சி ஒன்றிய  

நடுநிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம், வரவனூ

1.வரவனூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நாடா  குடியிருப்பு (வா டு 1) , 2.வரவனூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் குடியிருப்பு (வா டு 1) , 3.வரவனூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) ேமற்கு அrஜன குடியிருப்பு (வா டு 2) , 4.வரவனூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) கிழக்கு அrஜன குடியிருப்பு (வா டு 2) , 5.வரவனூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) வடக்கு அrஜன குடியிருப்பு (வா டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254 ஊராட்சி ஒன்றிய  

துவக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், ெசய்யாலூ

1.ெசய்யாலூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெசய்யாலூ  குடியிருப்பு  (வா டு 1,2) , 

2.ெசய்யாலூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெசய்யாலூ  ேமற்கு (வா டு 1,2) , 

3.ெசய்யாலூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) யாதவ  குடியிருப்பு (வா டு 1) , 

4.ெசய்யாலூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முகமதியாபுரம் மற்றும் விலக்கு ேராடு 

(வா டு 10)
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209   பரமக்குடி 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

255 255 ஊராட்சி ஒன்றிய  

துவக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், எட்டிவயல்

1.எட்டிவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பைழய முைளக்ெகாட்டு திண்ைண 

குடியிருப்பு  (வா டு 1) , 2.எட்டிவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத் ெதரு 

(வா டு 1) , 3.எட்டிவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட  பைழய காலனி 

வடக்குப்பகுதி (வா டு 1) , 4.எட்டிவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட  

பைழய காலனி ெதற்குப்பகுதி (வா டு 1) , 5.எட்டிவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

புதிய முைளக்ெகாட்டு திண்ைண குடியிருப்பு (வா டு 1) , 6.எட்டிவயல் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) ெதன்னவனூ  பகுதி (வா டு 2) , 7.எட்டிவயல் (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) ெதன்னவனூ  மூலக்கைர குடியிருப்பு (வா டு 2)
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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

256 256 ஊராட்சி ஒன்றிய  

துவக்கப்பள்ளி   ,ெதற்குப்குதி, 

ஆைனகுடி

1.எட்டிவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) இன்னிேசr (வா டு 2) , 2.எட்டிவயல் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) ஆைனகுடி (வா டு 2) , 3.எட்டிவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

அனுசியாபுரம் (வா டு 1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 இட த த்த அம்மன் 

துவக்கப்பள்ளி,   ,தயனூ

1.தயனூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கண்ணாபுரம் (வா டு 1) , 2.தயனூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) தயனூ  வடக்குத்ெதரு வா டு 1 , 3.தயனூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

நடுத்ெதரு வா டு 1 , 4.தயனூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு வா டு 2 , 

5.தயனூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) தயனூ  காலனி (வா டு 2)
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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¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

258 258 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,கவிைதக்குடி

1.தயனூ  (வ.கி.) மற்றும் கவுதகுடி (ஊ) வடக்குத் ெதரு வா டு 1 , 2.தயனூ  

(வ.கி.) மற்றும் கவுதகுடி (ஊ) ேமல வதி வா டு 1 , 3.தயனூ  (வ.கி.) மற்றும் 

கவுதகுடி (ஊ) நடுத் ெதரு  (வா டு 1) , 4.தயனூ  (வ.கி.) மற்றும் கவுதகுடி 

(ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வா டு 1) , 5.தயனூ  (வ.கி.) மற்றும் கவுதகுடி (ஊ) 

காலனி (வா டு 2) , 6.தயனூ  (வ.கி.) மற்றும் கவுதகுடி (ஊ) கிழக்குத் ெதரு 

(வா டு 2) , 7.தயனூ  (வ.கி.) மற்றும் கவுதகுடி (ஊ) இணக்கம்பிrயான்  

(வா டு 2) , 8.தயனூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேவப்பங்குளம் (வா டு 2)
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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¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

259 259 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி, 

ெதற்குப்பக்கம் ேசமனூ

1.ேசமனூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ஊரணித்ெதரு (வா டு 1) , 2.ேசமனூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுப்பகுதி ஊரணித்ெதரு (வா டு 1) , 3.ேசமனூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) ெதற்குபகுதி ஆதிதிராவிட  குடியிருப்பு (வா டு 1) , 4.ேசமனூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமற்குப்பகுதி ஊரணித்ெதரு (வா டு 1) , 5.ேசமனூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெபாட்டக்காடு (வா டு 1) , 6.ேசமனூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

ஆதிதிராவிடா காலனி  (வா டு 2) , 7.ேசமனூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு (வா டு 2) , 8.ேசமனூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

கண்ணன் ேகாவில் ெதரு (வா டு 2) , 9.ேசமனூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

ெசபஸ்தியா புரம் (வா டு 2)
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260 260 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, 

எஸ்.ெகாடிக்குளம்

1.எஸ்.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு வா டு 1 , 

2.எஸ்.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அருந்ததிய  ெதரு (வா டு 2) , 

3.எஸ்.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு (வா டு 1) , 

4.எஸ்.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 1) , 

5.எஸ்.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு (வா டு 2) , 

6.எஸ்.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு (வா டு 1) , 

7.எஸ்.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட  காலனி ெதரு (வா டு 

2)
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261 261 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், உரத்தூ  (இ) 

அனுமேனr

1.உரத்தூ , ேகாைரக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் உரத்தூ  (ஊ) பிள்ைளயா  

ேகாவில் ெதரு (வா டு 1) , 2.உரத்தூ , ேகாைரக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் 

உரத்தூ  (ஊ) பூசாr ெதரு (வா டு 1) , 3.உரத்தூ , ேகாைரக்குளம் (வ.கி.) 

மற்றும் உரத்தூ  (ஊ) பூசாr நடுத்ெதரு (வா டு 1) , 4.உரத்தூ , 

ேகாைரக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் உரத்தூ  (ஊ) ஆதிதிராவிட  ெதரு (வா டு 1) , 

5.உரத்தூ , ேகாைரக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் உரத்தூ  (ஊ) காலனி ேமற்கு 

ெதரு (வா டு 2) , 6.உரத்தூ , ேகாைரக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் உரத்தூ  (ஊ) 

காலனி கிழக்குத் ெதரு (வா டு 2) , 7.உரத்தூ , ேகாைரக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் 

உரத்தூ  (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு (வா டு 2) , 8.உரத்தூ , ேகாைரக்குளம் 

(வ.கி.) மற்றும் உரத்தூ  (ஊ) பள்ளிவாசல் நடுத்ெதரு (வா டு 2) , 9.உரத்தூ , 

ேகாைரக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் உரத்தூ  (ஊ) அக்ரஹாரம் ெவள்ளாள  ெதரு 

(வா டு 2) , 10.உரத்தூ , ேகாைரக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் உரத்தூ  (ஊ) 

அக்ரஹாரம் யாதவ  ெதரு (வா டு 2)
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262 262 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, த. புனவாசல்

1.த. புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்மன்ேகாவில் ெதரு வா டு 1 , 2.த. 

புனவாசல்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மருதுபாண்டிய  ெதரு வா டு 1 , 3.த. 

புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிருக்ஷ்ணன்ேகாவில் ெதரு வா டு 1 , 4.த. 

புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவ  ெதரு வா டு 1 , 5.த. புனவாசல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குெதரு வா டு 1 , 6.த. புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு வா டு 1 , 7.த. புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

விநாயக  ேகாவில்ெதரு வா டு 2 , 8.த. புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

அம்ேபத்க  ெதரு வா டு 2 , 9.த. புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அய்யனா  

ேகாவில் ெதரு வா டு 2 , 10.த. புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசாைசட்டி 

ெதரு வா டு 2
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துவக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, த. புனவாசல்

1.த. புனவாசல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வைலயங்குளம் கிராமம்1 வா டு 5 , 2.த. 

புனவாசல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வைலயங்குளம் கிராமம்2 வா டு 5 , 3.த. 

புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வைலயங்குளம் கிராமம்3 வா டு 5 , 4.த. 

புனவாசல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வைலயங்குளம் கிராமம் 4 வா டு 5 , 5.த. 

புனவாசல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வைலயங்குளம் கிராமம் 5 வா டு 5 , 6.த. 

புனவாசல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாணிக்க ஒத்த வடு வா டு 5 , 7.த. 

புனவாசல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவ  குடியிருப்பு வா டு 5 , 8.த. புனவாசல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதத்தாங்குளம் வா டு 5
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264 264 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குக்கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, டி. வல்லக்குளம்

1.த. புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு1 வா டு 4 , 2.த. புனவாசல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு 2 வா டு 4 , 3.த. புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) நடுத்ெதரு1 வா டு 4 , 4.த. புனவாசல்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு2 

வா டு 4 , 5.த. புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு1 வா டு 4 , 6.த. 

புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு2 வா டு 4 , 7.த. புனவாசல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு3 வா டு 4 , 8.த. புனவாசல்(வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) முனியசாமி ேகாவில் ெதரு வா டு 4 , 9.த. புனவாசல்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) 

மருதுபாண்டிய  நக  வா டு 4 , 10.த. புனவாசல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

முனியசாமி ேகாவில் ெதரு2 வா டு 3 , 11.த. புனவாசல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

முனியசாமி ேகாவில் ெதரு3 வா டு 3 , 12.த. புனவாசல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

முனியசாமி ேகாவில் ெதரு4 வா டு 3 , 13.த. புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

முனியசாமி ேகாவில் ெதரு5 வா டு 3
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265 265 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, புதிய கட்டிடம், 

வங்காருபுரம்

1.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்கு ெதரு (வா டு 1) , 

2.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு1 (வா டு1) , 

3.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு 2 (வா டு 1) , 

4.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சுந்தரலிங்கம் ெதரு (வா டு 1) , 

5.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு1 (வா டு 1) , 

6.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு 1 (வா டு 1) , 

7.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு (வா டு 1) , 

8.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு 2 (வா டு 1)
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துவக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, புதிய கட்டிடம், 

 வங்காருபுரம்

1.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு 3 (வா டு 2) , 

2.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு 3 (வா டு 2) , 

3.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு 2 (வா டு 2) , 

4.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்தைரய  ெதரு 1 (வா டு 2) , 

5.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்தைரய  ெதரு 2 (வா டு 2) , 

6.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு 4 (வா டு 3) , 

7.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு 5 (வா டு 3) , 

8.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு 6 (வா டு 4)
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267 267 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி, 
கிழக்குப்பகுதி, 
ெசய்யாமங்கலம்

1.ெபrயாைனக்குளம் (வ.கி) கீழக்ெகாடுமலுர (ஊ) முனியேனந்தல் 

ேமலத்ெதரு வா டு 2,3 , 2.ெபrயாைனக்குளம் (வ.கி) கீழக்ெகாடுமலுர (ஊ) 

முனியேனந்தல் கீழத்ெதரு வா டு 3 , 3.ெபrயாைனக்குளம் (வ.கி) 

ேமலக்ெகாடுமலுர (ஊ) ெசய்யாமங்களம் வடக்குத்ெதரு வா டு 5 , 

4.ெபrயாைனக்குளம் (வ.கி) ேமலக்ெகாடுமலுர (ஊ) கீழச்ெசய்யாமங்களம் 

வா டு 6 , 5.ெபrயாைனக்குளம் (வ.கி) ேமலக்ெகாடுமலுர (ஊ) 

ெசய்யாமங்களம் ெதற்குத்ெதரு வா டு 5 , 6.ெபrயாைனக்குளம் (வ.கி) 

ேமலக்ெகாடுமலுர (ஊ) ெசய்யாமங்களம் ேமலத்ெதரு வா டு 5,6 , 

7.ெபrயாைனக்குளம் (வ.கி) கீழக்ெகாடுமலுர (ஊ) ெசய்யாமங்களம் 

முனியேனந்தல் புதுக்குடியிருப்பு  வா டு 3 , 8.ெபrயாைனக்குளம் (வ.கி) 

கீழக்ெகாடுமலுர (ஊ) ெபrயாைனகுளம் வா டு 3 , 9.ெபrயாைனக்குளம் 

(வ.கி) கீழக்ெகாடுமலுர (ஊ) விக்னஉைடப்பு வா டு 4
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268 268 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம், அச்சங்குளம்

1.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அச்சங்குளம் 1 வா டு 1 , 

2.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அச்சங்குளம் 2 வா டு1 , 

3.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அச்சங்குளம் 3 வா டு 1 , 

4.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அச்சங்குளம் 4 வா டு 2 , 

5.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அச்சங்குளம் 5 வா டு 2 , 

6.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அச்சங்குளம் 6 வா டு 2 , 

7.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அச்சங்குளம் 7 வா டு 2 , 

8.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) விரதக்குளம் 1 வா டு4 , 

9.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) விரதக்குளம் 2 வா டு 4 , 

10.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) விரதக்குளம் 3 வா டு 4 , 

11.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காைரக்கூட்டம் வா டு 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 183 of 216



35   இராமநாதபுரம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
209   பரமக்குடி 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

269 269 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், நடுப் பகுதி 

அச்சங்குளம்

1.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்தேனr வா டு 5 , 2.அச்சங்குளம்(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேவப்பங்குறிச்சி வா டு 6 , 3.அச்சங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

அந்திrேயந்தல் வா டு 7 , 4.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காடநகr 

ெமயின் ேராடு வா டு 8 , 5.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காடநகr ெதற்கு 

ெதரு வா டு 8 , 6.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காடநகr வடக்குத் ெதரு 

வா டு 8 , 7.அச்சங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அச்சங்குளம் காலனி வா டு 8 , 

8.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குருத்திக்கூட்டம் வா டு 9 , 

9.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபாட்டக்குளம் ெமயின் ேராடு வா டு 10 , 

10.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபாட்டக்குளம் கிழக்கு வா டு 10 , 

11.அச்சங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபாட்டக்குளம் ேமற்கு வா டு10

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 184 of 216



35   இராமநாதபுரம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
209   பரமக்குடி 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

270 270 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, புதிய கட்டிடம், 

அ. தைரக்குடி

1.அ. தைரக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தைரக்குடி 1வது ெதரு வா டு 1 , 2.அ. 

தைரக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தைரக்குடி 2வது ெதரு வா டு 1 , 3.அ. 

தைரக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தைரக்குடி 3வது ெதரு வா டு 1 , 4.அ. 

தைரக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தைரக்குடி 4வது ெதரு வா டு 1 , 5.அ. 

தைரக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தைரக்குடி 5வது ெதரு வா டு 1 , 6.அ. 

தைரக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தைரக்குடி 6வது ெதரு வா டு 1 , 

7.அ.தைரக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தைரக்குடி 7வது ெதரு வா டு 1,2
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271 271 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, புதிய கட்டிடம், 

கிழக்குப்பக்கம், அ. தைரக்குடி

1.அ.தைரக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அ.தைரக்குடி(எஸ்.சி) காலணி வா டு 3 , 

2.அ.தைரக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தைரக்குடி அருந்ததிய  காலணி வா டு 3 , 

3.அ.தைரக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலதைரக்குடி  வா டு 3 , 

4.அ.தைரக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாப்பாங்குளம்  வா டு 4 , 

5.அ.தைரக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கள்ளிகுளம் வா டு 5 , 6.அ.தைரக்குடி(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) துது குடியிருப்பு வா டு 6
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272 272 பஞ்சாயத்து யூனியன் 

துவக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, வல்லந்ைத

1.வல்லந்ைத(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு 1 வா டு 1 , 2.வல்லந்ைத 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு 2 வா டு 1 , 3.வல்லந்ைத(வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) யாதவ  நடுத்ெதரு வா டு 1 , 4.வல்லந்ைத(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கிழக்குத்ெதரு வா டு 1 , 5.வல்லந்ைத(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வல்லந்ைத 

காலனி வா டு 1 , 6.வல்லந்ைத(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழநrயன் காலனி வா டு 

1 , 7.வல்லந்ைத(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நrயன் காலனி வா டு 1 , 8.வல்லந்ைத 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு வா டு 2 , 9.வல்லந்ைத(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வடக்குத்ெதரு வா டு 2 , 10.வல்லந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காளிேகாவில் 

ெதரு வா டு 2 , 11.வல்லந்ைத(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமகாக்குளம் வா டு 2
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பள்ளி   ,வடக்குப்பகுதி, 

வல்லந்ைத

1.வல்லந்ைத(வ.கி) மற்றும் (ஊ) இலந்ைதகுளம் காலனி வா டு 3 , 

2.வல்லந்ைத(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீட்டாங்குளம் கீழ்த்ெதரு வா டு 3 , 

3.வல்லந்ைத(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாத்தநதி ேமற்குத்ெதரு வா டு 4 , 

4.வல்லந்ைத(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வா டு 4 , 5.வல்லந்ைத(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேபாத்தநதி கிழக்குத்ெதரு வா டு 4
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274 274 பஞ்சாயத்து யூனியன் 

துவக்கப்பள்ளி   ,கூடக்குளம்

1.கூடக்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிரப்ணா பட்டி பி1 , 2.கூடக்குளம்(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கூடக்குளம்  வடக்குெதரு , 3.கூடக்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கூடக்குளம்  ெதற்குெதரு 1 , 4.கூடக்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கூடக்குளம்  

ெதற்குெதரு 11 , 5.கூடக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பல்லிமுட்ைட , 

6.கூடக்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாணிக்கனா  ேகாட்ைட , 

7.கூடக்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) புளியங்குளம்
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275 275 பஞ்சாயத்து யூனியன் நடு 

நிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், எழுவனூ

1.எழுவனூ  (வ.கி)மற்றும் (ஊ) எழுவனூ ெதற்குெதரு வா டு 1 , 2.எழுவனூ  

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) எழுவனூ  வடக்குெதரு வா டு 1 , 

3.எழுவனூ (வ.கி)மற்றும் (ஊ) எழுவனூ  ேமற்குகாலணி வா டு 1 , 

4.எழுவனூ  (வ.கி)மற்றும் (ஊ) எழுவனூ  கிழக்குகாலணி  வா டு 1 , 

5.எழுவனூ  (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பூலாங்கால் வடக்குெதரு வா டு 1 , 

6.எழுவனூ (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பூலாங்கால் ேமற்குகாலணி வா டு 1 , 

7.எழுவனூ (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பூலாங்கால் கிழக்குகாலணி வா டு 1 , 

8.எழுவனூ (வ.கி)மற்றும் (ஊ) கூடலாஊரணி ேராட்டுெதரு வா டு 2 , 

9.எழுவனூ (வ.கி)மற்றும் (ஊ) சிலிப்பி வடக்குெதரு வா டு 2 , 10.எழுவனூ  

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) சிலிப்பி  ெதற்குெதரு வா டு 2 , 11.எழுவனூ (வ.கி)மற்றும் 

(ஊ) ெநடுங்குளம் கிராமெதரு வா டு 2 , 12.எழுவனூ  (வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

கல்லத்திகுளம் ெதற்குெதரு வா டு 2
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துவக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி, 

காக்குடி

1.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) காக்குடி காலனி ெதரு வா டு 1 , 

2.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) காக்குடி வடக்குத்ெதரு வா டு 1 , 

3.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) காக்குடி யாதவ  ெதரு வா டு 1 , 

4.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) காக்குடி நடுத்ெதரு வா டு 1 , 

5.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வைளயமணக்குளம் வடக்கு ெதரு வா டு 1 , 

6.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வைளயமணக்குளம் ெதாகுப்பு வடுகள் ெதரு 

வா டு 1 , 7.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) காக்குடி ெமயின் ேராடு வடக்கு 

வா டு 2 , 8.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) காக்குடி ெமயின் ேராடு ெதற்கு வா டு 

2 , 9.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) காக்குடி பிடாrயம்மன் ெதரு வா டு 2 , 

10.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) காக்குடி பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு வா டு 2 , 

11.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) காக்குடி குடிந  சாைல ெதரு வா டு 2 , 

12.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) காக்குடி காலனி ெதாகுப்பு வடுகள் ெதரு வா டு 

2 , 13.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) புத்துருத்தி புதுகுடியிருப்பு ெதரு வா டு 2,3 , 

14.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) புத்துருத்தி ெதற்கு ெதரு வா டு 2,3 , 

15.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) புத்துருத்தி வடக்கு ெதரு வா டு 2,3 , 

16.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) புத்துருத்தி ெபாது மடம் ெதரு வா டு 3
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பள்ளி   ,பைழய கட்டிடம், 

நகரத்தா குறிச்சி

1.நகரத்தா குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) குன்றங்குளம் ேமற்கு 

ெதரு வா டு5 , 2.நகரத்தா குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) 

முத்துவிசயபுரம் வடக்குெதரு வா டு4 , 3.நகரத்தா குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

பாப்பனம் (ஊ) முத்துவிசயபுரம் நடுத்ெதரு வா டு 4 , 4.நகரத்தா குறிச்சி(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) முத்துவிசயபுரம் ெதற்குெதரு வா டு 4 , 

5.நகரத்தா குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) முத்துவிசயபுரம் 

கிழக்குெதரு வா டு 4 , 6.நகரத்தா குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) 

புல்லந்ைத ேமற்குெதரு வா டு 3 , 7.நகரத்தா குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

பாப்பனம் (ஊ) புல்லந்ைத கிழக்குெதரு வா டு 3 , 8.நகரத்தா குறிச்சி(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) த த்தான் அச்சங்குளம் ேமற்குெதரு வா டு 2 , 

9.நகரத்தா குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) த த்தான் அச்சங்குளம் 

கிழக்குெதரு வா டு 2
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பள்ளி   ,ெதற்குப்பகுதி, புதிய 

கட்டிடம், நகரத்தா குறிச்சி

1.நகரத்தா குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) பாப்பனம் வடக்குெதரு 

வா டு 1 , 2.நகரத்தா குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) பாப்பனம் 

நடுத்ெதரு வா டு 1 , 3.நகரத்தா குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) 

பாப்பனம் ேமற்கு ெதரு வா டு 1 , 4.நகரத்தா குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

பாப்பனம் (ஊ) பாப்பனம் ேமற்குெதரு 2 வா டு 1 , 5.நகரத்தா குறிச்சி(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) பாப்பனம் ெதற்குெதரு 1 வா டு 1 , 

6.நகரத்தா குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) பாப்பனம் ெதற்குத்ெதரு 

2 வா டு 1 , 7.நகரத்தா குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) பாப்பனம் 

கிழக்குெதரு வா டு 1 , 8.நகரத்தா குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) 

பாப்பனம் பஞ்சாயத்துஆபஸ் ெதரு வா டு 1 , 9.நகரத்தா குறிச்சி(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) நகரத்தா குறிச்சி, வடக்குெதரு வா டு 1 , 

10.நகரத்தா குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) நகரத்தா குறிச்சி, 

நடுத்ெதரு 1 வா டு 1 , 11.நகரத்தா குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) 

நகரத்தா குறிச்சி, நடுத்ெதரு 2 வா டு 1 , 12.நகரத்தா குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் 

(ஊ), பாப்பனம் (ஊ) நகரத்தா குறிச்சி,ெதற்குெதரு வா டு 2 , 

13.நகரத்தா குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) நகரத்தா குறிச்சி, 

அம்மன்ேகாவில் ெதரு வா டு 1 , 14.நகரத்தா குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), 

பாப்பனம் (ஊ) நகரத்தா குறிச்சி,கிழக்குெதரு வா டு 1 , 

15.நகரத்தா குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) அருந்ததிய  

குடியிருப்பு காலணிெதரு  வா டு 2
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279 279 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, அபிராமம்

1.அபிராமம் (வ.கி)மற்றும் (ேப) நrயன் ெதற்குத் ெதரு வா டு 9 , 

2.அபிராமம்(வ.கி)மற்றும் (ேப) நrயன் வடக்குத் ெதரு வா டு 9 , 3.அபிராமம் 

(வ.கி)மற்றும் (ேப) நrயன் புது வடக்குத்ெதரு வா டு 9 , 4.அபிராமம் 

(வ.கி)மற்றும் (ேப) நrயன் கிழக்குத்ெதரு வா டு 9 , 5.அபிராமம் 

(வ.கி)மற்றும் (ேப) அகத்தாrருப்பு ெதற்குத்ெதரு வா டு10 , 6.அபிராமம் 

(வ.கி)மற்றும் (ேப) அகத்தாrருப்பு ேமற்குத்ெதரு வா டு 10 , 7.அபிராமம் 

(வ.கி)மற்றும் (ேப) அகத்தாrருப்பு நடுத்ெதரு வா டு 11 , 8.அபிராமம் 

(வ.கி)மற்றும் (ேப) அகத்தாrருப்பு கிழக்குத்ெதரு வா டு 11 , 9.அபிராமம் 

(வ.கி)மற்றும் (ேப) அகத்தாrருப்பு வடக்குத்ெதரு வா டு 11
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280 280 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், அகத்தாrருப்பு, 

அபிராமம்

1.அபிராமம் (வ.கி)மற்றும் (ேப) சுப்பிரமணியசாமி ேகாயில் ெதரு  வா டு 12 , 

2.அபிராமம் (வ.கி)மற்றும் (ேப) ேகாபால் ேவளா  சந்து வா டு 12 , 

3.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) சுந்தராஜன் ஆச்சாr ெதரு வா டு 8 , 

4.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ைதயற்காரத் ெதரு வா டு 8 , 5.அபிராமம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) மூக்க முதலியா  ெதரு வா டு 8 , 6.அபிராமம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) முத்து ைவரவ  பிள்ைள ெதரு வா டு 7 , 7.அபிராமம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) இந்து பஜா  வா டு 7 , 8.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) மறவ  

ெதரு வா டு 13 , 9.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பாண்டியன் கிணற்று ெதரு 

வா டு 13
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281 281 அபிராமம் ஆரம்பப் பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, வடக்குப்பக்கம், 

2வது அைற, அபிராமம்

1.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) சுப்பிரமணியசாமி ேகாயில் ெதரு (வா டு 12) 

, 2.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) அண்ணாமைல முதலியா  ெதரு  (வா டு 

12) , 3.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) சூடியூ  ெதரு (வா டு 12) , 4.அபிராமம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) இந்து பஜா  (வா டு 12) , 5.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

குமரேவலு ெதரு (வா டு 7) , 6.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெதாண்ட  

முத்ைதயா ெதரு (வா டு 7) , 7.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) குருநாதன் 

ேகாயில் ெதரு (வா டு7) , 8.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) அப்பாவு ேச ைவ 

ெதரு (வா டு 13) , 9.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) காரண மறவ  ெதரு  

(வா டு 14)
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282 282 அபிராமம் ஆரம்பப் பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, ெதற்குப்பக்கம், 

5வது அைற, அபிராமம்

1.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ஆசாrயா  ெதரு (வா டு 14) , 2.அபிராமம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) மணிநகரம் புதுத் ெதரு (வா டு 14) , 3.அபிராமம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) வல்லமுத்ைதயா ெதரு (வா டு 15) , 4.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) வண்ணாரப்ேபட்ைடத் ெதரு (வா டு 15)
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283 283 அபிராமம் ஆரம்பப் பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி, 

மத்திய பகுதி அைற 3, 

அபிராமம்

1.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) கான் முகம்மது பள்ளிவாசல் ெதரு வா டு 1 

, 2.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெபrய பள்ளிவாசல் வடக்குத் ெதரு வா டு 

1 , 3.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ைவரவக் கான் முகம்மது ெதரு வா டு 1 

, 4.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பாவடித் ெதரு வா டு 1 , 5.அபிராமம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) முஸ்லிம் பஜா  வா டு 4 , 6.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

அப்துல் ரஹ்மான் ெதரு வா டு 2 , 7.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

ெதாண்டியா  ெதரு வா டு 2 , 8.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பள்ளபச்ேசr 

ேமற்கு ெதரு வா டு 2 , 9.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) உப்பூரணி ெதரு 

வா டு 2
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284 284 எஸ் என் இஸ்மாயில் 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,வடக்குபக்கம், கிழக்குப்பகுதி, 

அபிராமம்

1.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெபrய பள்ளிவாசல் ெதற்கு ெதரு  வா டு 6 

, 2.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெபrய பள்ளிவாசல் ேமற்கு ெதரு வா டு 6 

, 3.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) கவி முகம்மது அம்பலம் ெதரு வா டு 6 , 

4.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேசக் ைமதன் ெதரு வா டு 6 , 5.அபிராமம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) உம  கத்தாப் ெதரு வா டு 5 , 6.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) முஸ்lம் பஜா  ெதரு  வா டு 5
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285 285 எஸ் என் இஸ்மாயில் 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பக்கம், கிழக்குப்பகுதி, 

அபிராமம்

1.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) இஸ்மாயில் பள்ளித் ெதரு வா டு 5 , 

2.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) முதுகுளத்தூ  ேராடு வா டு 5 , 3.அபிராமம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) சுருக்கா  ெதரு வா டு 3 , 4.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) அகமது ராவுத்த  ெதரு வா டு 3 , 5.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

அலங்கார வாய்க்கால் ெதற்கு ெதரு வா டு 3 , 6.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) அலங்கார வாய்க்கால் வடக்குத் ெதரு வா டு 3 , 7.அபிராமம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) பள்ளபச்ேசr கிழக்கு ெதரு வா டு 4 , 8.அபிராமம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) உப்பூரணிப்பள்ளி ெமயின் ெதரு வா டு 3 , 9.அபிராமம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) யூசுப் ராவுத்த  ெதற்கு ெதரு வா டு 4 , 10.அபிராமம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) யூசுப் ராவுத்த  வடக்குத் ெதரு வா டு4 , 11.அபிராமம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) முகமது ராவுத்த  ெதரு வா டு 4 , 12.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) உப்பூரணிப்பள்ளி ெதற்கு ெதரு வா டு4 , 13.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) உப்பூரணிப்பள்ளி கிழக்கு ெதரு வா டு4
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286 286 வி.எம். அப்துல் ரகுமான் 

துவக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, நத்தம்

1.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முத்தாதிபுரம் ஆதிதிராவிட  காலனி மற்றும் 

கள்ளிக்கு , 2.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாடத்தி அம்மன் ேகாவில் ெதரு 

வா டு1,2 , 3.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாடத்தி அம்மன் ேகாவில் கிழக்குத் 

ெதரு வா டு 1 , 4.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அண்ணாநக  வடக்கு ெதரு 

வா டு 3 , 5.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அண்ணாநக  ெதற்கு ெதரு வா டு 3 , 

6.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ைதகா ெதரு மற்றும் ைரஸ்மில் ெதரு வா டு 3 , 

7.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அசனலி ெதரு காக்கா ேதாப்பு ெதரு புதிய 

விஜயன் ெதரு , 8.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) திடல் ெதரு, ந சம்மாள் ெதரு 

வா டு 3 , 9.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கிருஷ்ணன் ேகாயில் ெதரு வா டு 2 , 

10.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆண்டநாயகபுரம் வடக்கு ெதரு வா டு 2 , 

11.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆண்டநாயக்கபுரம் ெதற்கு ெதரு வா டு 2 , 

12.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) விநாயக  ேகாயில் ெதரு வா டு 2
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287 287 நத்தம் ெதாடக்கப்பள்ளி   

,நத்தம்

1.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) காவல  குடியிருப்பு மற்றும் மணிநகரம் 

புதுத்ெதரு , 2.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) விநாயக  ேகாயில் ெதரு  வா டு 1 

, 3.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மணிநகரம் ெதற்குெதரு  வா டு 1 , 

4.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முத்தாதிபுரம் வடக்குத்ெதரு  வா டு 1 , 

5.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முத்தாதிபுரம் நடுத்ெதரு  வா டு 1 , 

6.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) விஜயன் ெதரு , 7.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

துபாஸ் ெதரு வா டு 4,5 , 8.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பைழய துபாஸ் ெதரு 

வா டு4,5 , 9.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு வா டு 5
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288 288 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி    

,வடக்குப்பகுதி, அ. பள்ளபச்ேசr

1.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் உைடயநாதபுரம் (ஊ) அ.பள்ளபச்ேசr காலணிெதரு  

வா டு 1 , 2.நத்தம் (வ.கி) மற்றும் உைடயநாதபுரம் (ஊ) பள்ளபச்ேசr 

காலணித்ெதரு 2 வா டு 1 , 3.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) 

பள்ளபச்ேசr கிழக்குத்ெதரு வா டு 1,2 , 4.நத்தம்(வ.கி.) 

மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) பள்ளபச்ேசr பைனத்ெதரு வா டு 1 , 

5.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் உைடயநாதபுரம் (ஊ பள்ளபச்ேசr ேமற்குத்ெதரு 

வா டு 1 , 6.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) பள்ளபச்ேசr 

கிழக்குெதரு வா டு 1
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289 289 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி    

,ெதற்குப்பகுதி,  அ. 

பள்ளபச்ேசr

1.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) பள்ளபச்ேசr விநாயகெதரு 

வா டு 1,2 , 2.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) அம்ேபத்கா  ெதரு 

வா டு 2 , 3.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) ேசாைனயா ேகாவில் 

ெதரு வா டு 3 , 4.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) காளியம்மன் 

ேகாவில் ெதரு வா டு 3 , 5.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) 

ெசவல் ேதாட்டம் வா டு 3 , 6.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) 

காலனி ெதரு வா டு 3

Ü¬ùî¢¶ 
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290 290 ப ஞ்சாயத்து ேசைவ 
ைமயம், உைடயநாதபுரம்

1.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) விநாயக ேகாவில் ெதரு 

வா டு4,5 , 2.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) கல்யாண மகால் 

ெதரு வா டு4,5 , 3.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) அய்யனா  

ேகாவில் ெதரு வா டு4 , 4.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) புதூ  

வா டு 5
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291 291 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ேமற்கு 

புதிய கட்டிடம், உைடயநாதபுரம்

1.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) ெதற்குெதரு வா டு4,5 , 

2.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு வா டு 4 , 

3.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) ெதற்குெதரு 2 வா டு 5 , 

4.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) ஊரணி ேராடு வா டு 4 , 

5.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு வா டு 5
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292 292 ஷத்திrய வித்தியாசாலா 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, 

வைலயப்பூக்குளம்

1.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு வா டு 4 , 

2.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) ஆதித்ராவிட  கிழக்கு காலனி 

வா டு 1 , 3.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) பள்ளித்ெதரு வா டு 1 , 

4.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) வாத்தியா  ெதரு வா டு 1 , 

5.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) ெபrய முத்தம்மன் ேகாவில் ெதரு 

வா டு 1 , 6.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு வா டு 1 , 

7.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) 1வது குறுக்குத்ெதரு வா டு 1 , 

8.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) கமுதி ேராட்டுத் ெதரு வா டு 2 , 

9.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) காட்டுத்ெதரு வா டு 2 , 

10.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) கமுதி திரும்பும் ெதரு வா டு 2 , 

11.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) ெமயின் ேராடு குறுக்குச் சந்து 

வா டு 2 , 12.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) ைரஸ்மில் குறுக்குத் 

ெதரு வா டு 2 , 13.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) குறுக்குச் சந்து 

வா டு 2 , 14.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) ேமலத்ெதரு வா டு 2 , 

15.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) ெமயின் ேராடு குறுக்குத் ெதரு 

வா டு 2 , 16.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) மண்டலமாணிக்கம் 

ேராட்டுத் ெதரு வா டு 2 , 17.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) 

புதுப்பட்டி ேராடு குறுக்குத்ெதரு வா டு 2 ,
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18.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) புதுப்பட்டி ேராட்டுத்ெதரு வா டு 2 

, 19.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) வடக்குத்ெதரு வா டு 3 , 

20.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) குறுக்குத் ெதரு வா டு 3 , 

21.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) ேபாஸ்டாபஸ் ெதரு வா டு 3 , 

22.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) ெபrயாண்டவ  ேகாவில் ெதரு 2 

வா டு 3 , 23.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) வடக்குக்காலனி வா டு 

3 , 24.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) முனியசாமி ேகாவில் ெதரு 

வா டு 3
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293 293 ஷத்திrய வித்தியாசாலா 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, 

வைலயப்பூக்குளம்

1.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) குறுக்குத் ெதரு வா டு 4 , 

2.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) நடுத்ெதரு வா டு 4 , 3.மரக்குளம் 

(வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) ெபrயாண்டவ  ேகாவில் ெதரு 1 வா டு 4 , 

4.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) மகைம கைடத் ெதரு வா டு 4 , 

5.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) ெபrயாண்டவ  ேகாவில் குறுக்குத் 

ெதரு வா டு 4 , 6.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) மஹால் குறுக்குத் 

ெதரு வா டு 4 , 7.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) டீக்கைடத் ெதரு 

வா டு 4 , 8.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) கிழேமல் குறுக்குத் 

ெதரு வா டு4 , 9.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) கல்யாண மகால் 

ெதரு வா டு 4 , 10.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) நடுத்ெதரு வா டு 

4 , 11.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு வா டு 5 , 

12.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) 1வது ேராட்டுத் ெதரு வா டு 5 , 

13.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு வா டு 5 , 

14.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) 3வது ேராட்டுத் ெதரு வா டு 5 , 

15.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) 1வது குறுக்குத் ெதரு வா டு 5 , 

16.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) ேமலத்ெதரு வா டு 5 , 

17.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) வடேமற்குத் ெதரு வா டு 5 ,
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18.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) வடக்குத் ெதரு வா டு 5 , 

19.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) வடகிழக்குத் ெதரு வா டு 5 , 

20.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) ெதன்வடல் ெதரு வா டு 5 , 

21.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) 2வது ேராட்டு குறுக்குத் ெதரு 

வா டு 5 , 22.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) கிழேமல் நடுத்ெதரு 

வா டு 5 , 23.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) வடகிழக்குத் ெதரு 

வா டு 5 , 24.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) நடுத்ெதரு வா டு 5 , 

25.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) 1வது குறுக்குத்ெதரு வா டு 5 , 

26.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) வடகைடத்ெதரு வா டு 5 , 

27.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) வடக்குத் ெதரு வா டு 5 , 

28.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) ேமலத்ெதரு வா டு 5 , 

29.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) 2வது குறுக்குத்ெதரு வா டு 5 , 

30.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு வா டு 5 , 

31.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) கிழக்குத் ெதரு வா டு 5
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294 294 பஞ்சாயத்து யூனியன் 

ஆரம்பப்பள்ளி   ,மரக்குளம்

1.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குெதரு 1 வா டு 1 , 2.மரக்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) 1வது குறுக்குெதரு வா டு 1 , 3.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பள்ளத்துெதரு வா டு 1 , 4.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கிழேமல்குறுக்குத்ெதரு 1 வா டு 1 , 5.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கிழேமல் குறுக்குத்ெதரு 2 வா டு 1 , 6.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கிழேமல் குறுக்குெதரு 3 வா டு 1 , 7.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேமலத்ெதரு வா டு 1 , 8.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 1வது ெதற்குெதரு 

வா டு 1 , 9.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 2வது ெதற்குெதரு வா டு 1 , 

10.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு கைடத்ெதரு வா டு 1 , 11.மரக்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பஞ்சாயத்துஆபிஸ் ெதரு வா டு 2 , 12.மரக்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) மகளி  சங்க கட்டிடத்ெதரு வா டு 2 , 13.மரக்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு வா டு 2 , 14.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

காலணி வா டு 2 , 15.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குெதரு 2 வா டு 2 

, 16.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு 2 வா டு 2 , 17.மரக்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு 2 வா டு 2 , 18.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெதற்குெதரு வா டு 2
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295 295 பஞ்சாயத்து யூனியன் 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,சின்ன 

உடப்பங்குளம்

1.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேராட்டுத்ெதரு வா டு 2 , 2.மரக்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெதன்கிழக்குத்ெதரு வா டு 2 , 3.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெதற்குெதரு 2 வா டு 3 , 4.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வா டு 3 

, 5.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழேமல்குறுக்குெதரு வா டு 3 , 

6.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு 3 வா டு 3 , 7.மரக்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) காலணிெதரு வா டு 3 , 8.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வடக்கு ெதரு 3 வா டு 3
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296 296 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி , 

மண்டலமாணிக்கம்

1.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எம்.பள்ளபச்ேசr சாைல வா டு 1 , 

2.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆசாr ெதரு வா டு 1,2,4 , 

3.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு வா டு 2 , 

4.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வா டு 3,4 , 

5.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்குந்த ெதரு வா டு 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209   பரமக்குடி 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

297 297 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி , 

மண்டலமாணிக்கம்

1.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு வா டு 

4 , 2.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 

வா டு 5 , 3.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 5 வது ெதரு வா டு 4,5 , 

4.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 6 வது ெதரு வா டு 6 , 

5.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மூப்பனா  ெதரு வா டு 3 , 

6.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆசாr ெதரு வா டு 3 , 

7.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கழுவன் ெபாட்டல் வா டு 6
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209   பரமக்குடி 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

298 298 பஞ்சாயத்து யூனியன் ஆரம்பப் 

பள்ளி   ,கிழக்குப்பகுதி, 

ெபருமாள்ேதவன் பட்டி

1.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருமாள் ேதவன்பட்டி  

கிழக்குத்ெதரு வா டு 7 , 2.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருமாள் 

ேதவன்பட்டி  நடுத்ெதரு  வா டு 7 , 3.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெபருமாள் ேதவன்பட்டி ேமற்குத்ெதரு  வா டு 7 , 4.மண்டலமாணிக்கம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடுகபட்டி கிழக்குெதரு வா டு 8 , 5.மண்டலமாணிக்கம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடுகபட்டி ெதற்குெதரு வா டு 8 , 6.மண்டலமாணிக்கம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடுகபட்டி வடக்குெதரு வா டு 8 , 7.மண்டலமாணிக்கம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடுகபட்டி ேமற்குெதரு வா டு 8

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¢ 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

299 299 பஞ்சாயத்து யூனியன் 

ஆரம்பப்பள்ளி   

,மூலக்கைரப்பட்டி

1.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு 1  வா டு 9 , 

2.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வா டு 9 , 

3.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு வா டு 9 , 

4.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு வா டு 9 , 

5.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு 2 வா டு 9 , 

6.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு வா டு 9 , 

7.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வா டு 9 , 

8.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு வா டு 9
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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

300 300 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், ேமற்குக்கட்டிடம், 

இைடச்சூரணி

1.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு (வா டு 12) , 

2.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழத்ெதரு (வா டு12) , 

3.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வா டு 12) , 

4.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடத்ெதரு (வா டு 12) , 

5.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு (வா டு 12) , 

6.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குறுக்குத்ெதரு (வா டு 12) , 

7.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குறுக்குத்ெதரு (வா டு 12) , 

8.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாவில் ெதரு (வா டு 12) , 

9.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குறுக்குத்ெதரு (வா டு 12) , 

10.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வா டு 12) , 

11.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு (வா டு 12) , 

12.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு (வா டு 12) , 

13.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கன்மாய்கைர கிழக்குெதரு (வா டு 

12) , 14.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கன்மாய்கைர ெதரு (வா டு 

12) , 15.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேராடு வடக்குெதரு (வா டு 

12) , 16.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேராடு ெதற்குெதரு (வா டு 12)
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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

301 301 பஞ்சாயத்து யூனியன் 

ஆரம்பப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், வடக்குப்பகுதி, 

ம.பள்ளபச்ேசr

1.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளபச்ேசr ேமற்குெதரு வா டு 11 

, 2.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளபச்ேசr ச ச் ெதரு வா டு 11 

, 3.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளபச்ேசr நடுத்ெதரு வா டு 11 

, 4.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளபச்ேசr ெதற்குெதரு வா டு 

11 , 5.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளபச்ேசr காலணித்ெதரு 

வா டு 11

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

302 302 பஞ்சாயத்து யூனியன் 

ஆரம்பப்பள்ளி,  வடக்குப்பகுதி, 

ேகாடாங்கிபட்டி

1.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாடாங்கிபட்டி 1 வது ெதரு 

வா டு 10 , 2.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாடாங்கிபட்டி 2 வது 

ெதரு  வா டு 10 , 3.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாடாங்கிபட்டி 

3 வது ெதரு வா டு 10 ,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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