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232 1

மனமகிழ்மன்றம், 

ேகாதயார், 
ேமல்தங்கல்

முக்கிய கட்டிடம் 
மின்வாrய துைற  
629102

1.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ), ேபச்சிப்பாைற (ஊ) 

வார்டு 1, பிளாக் 4, ேகாைதயார் ேமல்தங்கல்

232 2

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி  
ேகாதயார்  
கிழ்தங்கல்

புதியகட்டிடம், கிழக்கு 
பாகம்  629102

1.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ), ேபச்சிப்பாைற (ஊ) 

பிளாக் 2,3, வார்டு 1, ேகாைதயார் கீழ்தங்கல் , 
2.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ), ேபச்சிப்பாைற ( ஊ ) 
பிளாக் 4, 5, வார்டு 1, ேகாைதயார் கிழ்தங்கல் 
ெதற்கு

232 3
ெபாதுப்பணித்துைற 
கட்டிடம், பாலேமார்

முக்கியகட்டிடம், 

நடுப்பாகம் 629851

1.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ), பாலேமார் ( ஊ ) 
பிளாக் 1, 4, வார்டு 1, பாலேமார் , 
2.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ), பாலேமார் ( ஊ ) 
பிளாக் 4, சாம்பக்கல்

232 4
காrமணி எஸ்ேடட், 

காrமணி

 பைழய 
மருத்துவமைன 
கட்டிடம், ேமற்கு 
பாகம் 629851

1.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ), பாலேமார் ( ஊ ) 
பிளாக் 2, வார்டு 1, காrமணி , 2.சுருளக்ேகாடு ( 
வ.கி ), பாலேமார் ( ஊ ) பிளாக் 3, காrமணி 
ேமல்பகுதி

232 5

அரசினர் 
பழங்குடியினர்  
உண்டு உைறவிட 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேபச்சிப்பாைற

முக்கிய கட்டிடம், 

வடக்கு பாகம்  629161
1.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ), ேபச்சிப்பாைற ( ஊ ) 
பிளாக் 2, 5, 6, விளாமைல

232 6

அரசினர் 
பழங்குடியினர்  
உண்டு உைறவிட 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேபச்சிப்பாைற

முக்கிய கட்டிடம் 
மத்திய பகுதி 629161

1.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ), ேபச்சிப்பாைற ( ஊ ) 
பிளாக் 7, 8, 13, ேபச்சிப்பாைற குன்றுகள்

232 7

அரசினர் 
பழங்குடியினர் 
உண்டு உைறவிட 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேபச்சிப்பாைற

முக்கிய  கட்டிடம்இ 
ெதற்கு பாகம் 2‐வது 
அைற 629161

1.ேபச்சிப்பாைற ( வ.கி ), ேபச்சிப்பாைற ( ஊ ) 
பிளாக் 8,10, வார்டு 1, மணியன்குழி , 
2.ேபச்சிப்பாைற ( வ.கி ), ேபச்சிப்பாைற ( ஊ ) 
பிளாக் 9,12,13, வார்டு 5, காக்கச்சல், 

துைறநல்லூர்

232 8

அரசினர் 
பழங்குடியினர் 
உண்டுஉைறவிட 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேபச்சிப்பாைற

முக்கிய கட்டிடம், 

ெதற்கு பாகம் 1‐வது 
அைற  629161

1.ேபச்சிப்பாைற ( வ.கி ), ேபச்சிப்பாைற ( ஊ ) 
பிளாக் 13, வார்டு 4, ெபான்னியாகுளம், 

கடம்பமூடு , 2.ேபச்சிப்பாைற ( வ.கி ), 
ேபச்சிப்பாைற ( ஊ ) பிளாக் 14 வார்டு 4, 
காந்திநகர்

232 9

அரசினர் 
பழங்குடியினர் 
உண்டுஉைறவிட 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேபச்சிப்பாைற

வடக்கு கட்டிடம் 
வடக்கு பாகம்  629161

1.ேபச்சிப்பாைற ( வ.கி ), ேபச்சிப்பாைற ( ஊ ) 
பிளாக் 10, 12, 15, வார்டு 4, காந்திநகர்

232 10

அரசினர் 
பழங்குடியினர் 
உண்டு உைறவிட 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேபச்சிப்பாைற

வடக்கு கட்டிடம், 

நடுப் பகுதி 629161

1.திற்பரப்பு ( வ.கி ), ேபச்சிப்பாைற ( ஊ ) 
பிளாக் 10, காந்திநகர் , 2.திற்பரப்பு ( வ.கி ), 
ேபச்சிப்பாைற ( ஊ ) பிளாக் 11, ேபச்சிப்பாைற

232 11

அரசினர் 
பழங்குடியினர் 
உண்டு உைறவிட 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ேபச்சிப்பாைற

வடக்கு கட்டிடம், 

ெதற்கு பகுதி  629161
1.திற்பரப்பு ( வ.கி ), ேபச்சிப்பாைற ( ஊ ) 
பிளாக் 12, அைணேராடு

232 12

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
இட்டகேவலி

மட்டுப்பாகட்டிடம் 
ேமற்குபாகம்

1.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 
28, அரமன்னம் கிழக்கு
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232 13

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
இட்டகேவலி

புதிய கட்டிடம் 
ேமற்கு ஓட்டு 
கட்டிடம் வடக்கு 
பாகம்

1.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 
29, விலவூர் ேகாணம்

232 14

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி,இட்
டகேவலி

மட்டுப்பாகட்டிடம், 

நடுப்பகுதி

1.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 
26, அரமன்னம் ேமற்கு , 2.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி 
), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 26, அரமன்னம் 
கிழக்கு

232 15

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
உண்ணயீூர்ேகாணம்

முக்கியகட்டிடம், 

ேமற்கு பாகம்  629161
1.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 
18, உண்ண்யூர்ேகாணம், தும்பேகாடு ேமற்கு

232 16

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
உண்ணயீூர்ேகாணம்

ஓட்டுக்கட்டிடம் 
நடுபாகம்

1.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 
21, ைகத்தக்கல், பிணந்ேதாடு

232 17

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
உண்ணயீூர்ேகாணம்

கிழக்கு கட்டிடம்  
வடக்கு பகுதி

1.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 
22, விலாவூர்ேகாணம்

232 18

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
உண்ணயீூர்ேகாணம்

ேமற்கு 
ஓட்டுக்கட்டிடம், 

ெதற்கு பாகம்  629161

1.தும்பக்ேகாடு (வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 
7,  சூrயேகாடு ேசக்கல் , 2.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி 
), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 10, பிணந்ேதாடு

232 19

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
உண்ணயீூர்ேகாணம்

ேமற்கு 
ஓட்டுக்கட்டிடம், 

வடக்கு பாகம்  629161

1.தும்பக்ேகாடு (வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 
17, குருவிபற்று கைரக்காடு

232 20

ெதாடக்க 
ேவளாண்ைம 
கூட்டுறவு சங்க 
கட்டிடம், 

திருநந்திக்கைர

புதிய கட்டிடம், 

ெதற்கு பாகம்  629161

1.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 
11, திட்டவிைள , 2.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), 
திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 3, சூrயேகாடு , 
3.தும்பக்ேகாடு (வ.கி), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 
4, அஞ்சுகண்ட பாைற

232 21

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
திருநந்திக்கைர

முக்கிய கான்கீrட் 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பாகம்  629161

1.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 
12, வார்டு 6, ெகாச்சுவடீ்டுபாைற , 
2.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 
14, வார்டு 7, ஒமனபுரம்

232 22

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
திருநந்திக்கைர

முக்கிய கட்டிடம், 

ெதற்கு பாகம்  629161

1.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 
5, மூைலப்பாகம், ேசனம்ேகாடு , 
2.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 
6, திருநந்திக்கைர, இடவட்டம்

232 23

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
திருநந்திக்கைர

புதிய கட்டிடம், 

வடக்கு பாகம்  629161
1.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) வார்டு 
10, 11, பிளாக் 13, ேகாட்டூர் ேகாணம்

232 24

புனித உர்சலாஸ் 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
குலேசகரம்

வட கிழக்கு கட்டிடம் 
(ேமற்கு) , மத்தியபகுதி 
629161

1.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 
16, அெலக்சான்டர்புரம் , 2.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி 
), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 16, எம்.ஜி.ஆர். நகர் , 
3.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 
16, ஓமனபுரம்

232 25

புனித உர்சலாஸ் 
ெதாடக்கபள்ளி, 
குலேசகரம்

வடகிழக்கு கட்டிடம் 
(கிழக்கு) மத்தியபகுதி 
629161

1.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 
23, வார்டு 9, தும்பேகாடு , 2.தும்பக்ேகாடு ( 
வ.கி ), திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 24, வார்டு 12, 
ஆைனகட்டிவிைள , 3.தும்பக்ேகாடு ( வ.கி ), 
திற்பரப்பு ( ேப ) பிளாக் 15, வார்டு 9, நrக்குழி

232 26

ேதவசம் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
திற்பரப்பு

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 
கட்டிடம், வடக்கு 
பாகம்  629161

1.திற்பரப்பு ( வ.கி ), மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 20, 
திற்பரப்பு ேமற்கு
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232 27

ேதவசம் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
திற்பரப்பு

முக்கிய ஓட்டு 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பாகம் 629161

1.திற்பரப்பு ( வ.கி ), மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 20, 
திற்பரப்பு ேமற்கு

232 28

ேதவசம் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
திற்பரப்பு

ஆஸ்ெபட்டாஸ் 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பாகம்  629161

1.திற்பரப்பு ( வ.கி ), மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 1, 
ேசக்கல் , 2.திற்பரப்பு ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) 
பிளாக் 9, திற்பரப்பு வடக்கு , 3.திற்பரப்பு ( வ.கி 
), மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 9, ேதாட்டவாரம்

232 29

ேதவசம் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
திற்பரப்பு

முக்கிய கட்டிடம் 
நடுப்பாகம்  629161

1.திற்பரப்பு (வ.கி) மற்றும் (ேப) பிளாக் 19, 
திற்பரப்பு

232 30

ேதவசம் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
திற்பரப்பு

முக்கியகட்டிடம், 

நடுப்பாகம் 629161

1.திற்பரப்பு ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 2, 
அஞ்சுகண்டபாைற , 2.திற்பரப்பு ( வ.கி ), 
மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 8, ேசக்கல் , 3.திற்பரப்பு ( 
வ.கி ) மற்றும்  ( ேப ) பிளாக் 8, காமூர் , 
4.திற்பரப்பு ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 8, 
ைகயாலக்கல் , 5.திற்பரப்பு  ( வ.கி ) மற்றும் ( 
ேப ) பிளாக் 8, மாஞ்சக்ேகாணம்

232 31

ெபாதுப்பணித்துைற 
கட்டிடம், 

அைணமுகம் 
ெபருஞ்சாணி

கிழக்கு பாகம் 629161

1.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ), ெபான்மைன ( ேப ) 
வார்டு 1, பிளாக் 1, மணேலாைட , 
2.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ), ெபான்மைன ( ேப ) 
வார்டு 1, பிளாக் 2, ெபருஞ்சாணி

232 32

ெபாதுப்பணித்துைற 
கட்டிடம், 

ெபருஞ்சாணி 
அைணமுகம்

ேமற்கு பாகம் 629161

1.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ), ெபான்மைன ( ேப ) 
பிளாக் 2, ெபருஞ்சாணி , 2.சுருளக்ேகாடு ( 
வ.கி ), ெபான்மைன ( ேப ) பிளாக் 1, 
ெபருஞ்சாணி ேமற்கு , 3.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி 
), ெபான்மைன ( ேப ) பிளாக் 3, கிழக்கன் பாகம்

232 33

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
ெபான்மைன

முக்கிய கான்கீrட் 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பாகம்  629161

1.ெபான்மைன ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) வார்டு 3, 
பிளாக் 4, ெபான்மைன ேகாயில் , 
2.ெபான்மைன ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) வார்டு 3, 
பிளாக் 5, புல்லத்தூர்

232 34
அரசுெதாட்க்கப்பள்ளி
 , ெபான்மைன

முக்கிய ஓட்டு 
கட்டிடம், ேமற்கு 
பா◌ா◌்த்தது 629161

1.ெபான்மைன ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) வார்டு 4, 
பிளாக் 5, புல்லத்தூர் சாைல , 2.ெபான்மைன ( 
வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) வார்டு 4, பிளாக் 6, 
ெபான்மைன சந்ைத , 3.ெபான்மைன ( வ.கி ) 
மற்றும் ( ேப ) வார்டு 5, பிளாக் 6, 
மணலிக்காலவிைள காலனி , 4.ெபான்மைன ( 
வ.கி ) மற்றும் ( ேப )) வார்டு 5, பிளாக் 6, 
வண்ணாரங்ேகாடு காலனி

232 35

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
மங்கலம்

முக்கிய 
ஓட்டுகட்டிடம் , 
வடக்கு பாகம் 629161

1.ெபான்மைன ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 9, 
மங்கலம் வடக்கு

232 36

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
மங்கலம்

புதிய மட்டுபா 
கட்டிடம் , கிழக்கு 
பாகம் 629161

1.ெபான்மைன ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 8, 
மங்கலம் ெதற்கு

232 37

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி , 
மங்கலம்

கிழக்கு கான்கீrட் 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பாகம் ெதற்கு 
பார்த்தது  629161

1.ெபான்மைன ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 7, 
ெபான்மைன சந்ைத

232 38

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி , 
மங்கலம்

கிழக்கு கான்கீrட் 
கட்டிடம், ேமற்குப் 
பாகம் ெதற்கு 
பார்த்தது  629161

1.ெபான்மைன ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 
10, அrயம்பேகாடு

232 39

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
மங்கலம்

முக்கிய ஓட்டு 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பாகம் 629161

1.ெபான்மைன ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 
12, மாrக்ேகாணம் , 2.ெபான்மைன ( வ.கி ) 
மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 14, ஈஞ்சக்ேகாடு
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232 40

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குலேசகரம்

கிழக்கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம் 
ெதற்குபாகம் 629161

1.ெபான்மைன ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 
11, ெவண்டலிேகாடு , 2.ெபான்மைன ( வ.கி ) 
மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 13, குளச்சவிளாகம்

232 41

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குலேசகரம்

வடக்கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம், நடுப்பாகம் 
629161

1.ெபான்மைன ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 
15, வார்டு 13, ெவண்டலிேகாடு , 2.ெபான்மைன 
( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 13, வார்டு 7, 
குளச்சவிளாகம்

232 42

ேபரூராட்சி 
அலுவலகம், 

ெபான்மைன

நடுக்கட்டிடம் 629161, 
ெவண்டலிேகாடு

1.ெபான்மைன ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 
16, வார்டு 14, ெவண்டலிேகாடு கிழக்கு

232 43

ேபரூராட்சி 
அலுவலகம், 

ெபான்மைன

வட ேமற்கு அைற 
629161, 

ெவண்டலிேகாடு

1.ெபான்மைன ( வ.கி ) மற்றும் ( ேப ) பிளாக் 
17, வார்டு 15, ெவண்டலிேகாடு ேமற்கு

232 44

புனித 
அந்ேதாணியார் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
சுருளேகாடு

முக்கியகட்டிடம், 

கிழக்கு பாகம் 629164 ,

1.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ) மறறும் ( ஊ ) பிளாக் 4, 
மங்களாத்தைர , 2.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ) 
மறறும் ( ஊ ) பிளாக் 4, கிருஷ்ணன்ேகாவில் 
ெதரு, சுருளேகாடு ேமற்கு , 3.சுருளக்ேகாடு ( 
வ.கி ) மறறும் ( ஊ ) பிளாக் 4, ேமற்கு 
வரீப்புலி , 4.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ) மறறும் ( ஊ 
) பிளாக் 4,  ெசல்லன் திருத்தி, மங்களத்தைர , 
5.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ) மறறும் ( ஊ ) பிளாக் 4, 
மூைலயைற , 6.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ) மறறும் 
( ஊ ) பிளாக் 4, ஆலம்பிலாவடி , 
7.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ) மறறும் ( ஊ ) பிளாக் 4, 
ேவளாக்ேகாடு

232 45

புனித 
அந்ேதாணியார் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
சுருளேகாடு

முக்கிய கட்டிடம், 

ேமற்கு பாகம்  629164

1.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ) மறறும் ( ஊ ) பிளாக் 
1,காளிேகசம் , 2.சுருளக்ேகாடு ( வ.கி ) மறறும் 
( ஊ ) பிளாக் 2, பரளியாறு , 3.சுருளக்ேகாடு 
(வ.கி) மறறும் (ஊ) பிளாக் 2, கூவகாட்டு மைல,

232 46

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
இட்டகேவலி

பைழய முக்கிய 
ஓட்டுக்கட்டிடம், 

கிழக்கு பாகம் 629161

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) 
பிளாக் 9, இட்டகேவலி , 2.திருவட்டார் ( வ.கி ), 
குலேசகரம் ( ேப ) பிளாக் 13,  இட்டகேவலி 
ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு

232 47

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
இட்டகேவலி

முக்கிய 
ஓட்டுக்கட்டிடம், 

ேமற்கு பாகம் 629161

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) 
பிளாக் 9, அரமன்னம் ேமற்கு , 2.திருவட்டார் ( 
வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) பிளாக் 13, வார்டு 
1,16, அரமன்னம்

232 48

புனித 
ஊர்சிலாஸ்ெபண்கள்
 உயர்நிைலப்பள்ளி, 
குலேசகரம்

ெதன்கிழக்கு 
கட்டிடம் 629161

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) 
பிளாக் 2, புறேவலிவிைள , 2.திருவட்டார் ( 
வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) பிளாக் 3, சங்கரன் 
விைள

232 49

புனித 
ஊர்சிலாஸ்ெபண்கள்
 உயர்நிைலப்பள்ளி, 
குலேசகரம்

ெதன்ேமற்குகட்டிடம் 
629161

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) 
பிளாக் 4, ஆரணி ேமற்கு , 2.திருவட்டார் ( 
வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) பிளாக் 5, ஆரணி 
கிழக்கு

232 50

புனித ஊர்சிலாஸ் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
குலேசகரம்

தைர 
தளம்,வடகிழக்கு 
கட்டிடம் 629161

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) 
வார்டு 2, பிளாக் 1, 
வண்டிப்பிலாங்காலாவிைள வடக்கு பகுதி , 
2.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) 
வார்டு 2, பிளாக் 8, வண்டிபிலாங்காலாவிைள 
நடுப்பகுதி , 3.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் 
( ேப ) வார்டு 13, பிளாக் 8,  
வண்டிபிலாங்காலாவிைள ெதற்கு பகுதி
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232 51

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குலேசகரம்

முக்கிய கட்டிடம், 

ேமற்கு பாகம் 629161

1.ெபான்மைன ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) 
பிளாக் 6, வார்டு 6, ெசறுதிக்ேகாணம் , 
2.ெபான்மைன ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) 
பிளாக் 17, வார்டு 7, பனவிைள , 
3.ெபான்மைன ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) 
பிளாக் 17, வார்டு 7, குலேசகரம்

232 52

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குலேசகரம்

முக்கிய கட்டிடம், 

ேமற்குைமயப்பகுதி 
629161

1.ெபான்மைன ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) 
பிளாக் 19, வார்டு 9, கூடதூக்கி கிழக்கு , 
2.ெபான்மைன ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) 
பிளாக் 19, வார்டு 8,  கூைடதூக்கி ெதற்கு , 
3.ெபான்மைன ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) 
பிளாக் 7, வார்டு 7, குலேசகரம் , 
4.ெபான்மைன ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) 
பிளாக் 18, வார்டு 18, பனவிைள , 
5.ெபான்மைன ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) 
பிளாக் 16, வார்டு 12, கூைடதூக்கி ேமற்கு

232 53

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குலேசகரம்

முக்கிய கட்டிடம், 

கிழக்கு பாகம் 629161

1.ெபான்மைன ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) 
பிளாக் 16, கல்ெவட்டாங்குழி , 2.ெபான்மைன ( 
வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) பிளாக் 11, 
ெசருப்பாலூர் , 3.ெபான்மைன ( வ.கி ), 
குலேசகரம் ( ேப ) பிளாக் 18, பனவிைள

232 54

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ெசருப்பாலூர்

முதல் மட்டுப்பாவு 
கட்டிடத்தில் ெதற்கு 
பாகம் 629161

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) 
பிளாக் 21 ெசருப்பாலூர் , 2.திருவட்டார் ( வ.கி 
), குலேசகரம் ( ேப ) பிளாக் 14, படநிலம், 

ஒடலிவிைள , 3.திருவட்டார் (வ.கி), 
குலேசகரம் (ேப) பிளாக் 20 மணலிவிைள , 
4.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) 
பிளாக் 12, ெசருப்பாலூர்

232 55

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ெசருப்பாலூர்

கிழக்கு ேமற்கு 
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பாகம் 629161

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) 
பிளாக் 20, கூடதூக்கி , 2.திருவட்டார் ( வ.கி ), 
குலேசகரம் ( ேப ) பிளாக் 12, குலேசகரம் 
கிழக்கு , 3.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் ( 
ேப ) பிளாக் 21, குலேசகரம் ேமற்கு , 
4.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) 
பிளாக் 15, குலேசகரம் வடக்கு

232 56

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ெசருப்பாலூர்

ெதற்கு கட்டிடம், 

ெதற்கு பாகம் 629161
1.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) 
பிளாக் 11, குலேசகரம் ெதற்கு

232 57

ெபாதுப்பணித்துைற 
ெசயற்ெபாறியாளர் 
அலுவலகம், 

ேகாைதயார் 
உபேகாட்டம் 
ெசருப்பாலூர்

முக்கிய கட்டிடம், 

நடுப் பகுதி 629161
1.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) 
பிளாக் 10, இட்டகேவலி

232 58

ெபாதுப்பணித்துைற 
ெசயற்ெபாறியாளர் 
அலுவலகம், 

ேகாைதயார் 
உபேகாட்டம் 
ெசருப்பாலூர்

வடக்கு ெதற்கு 
ஓட்டு கட்டிடம் 629161

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), குலேசகரம் ( ேப ) 
பிளாக் 10, இட்டகேவலி , 2.திருவட்டார் ( வ.கி 
), குலேசகரம் ( ேப ) பிளாக் 11, ெசருப்பாலூர்

232 59

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
திருவரம்பு

கிழக்கு ேமற்கு 
மட்டுப்பா 
கட்டிடடத்தின் 
வடக்குப் பாகம் 629177

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) 
வார்டு 15, பிளாக் 1, அம்பாங்காைல

232 60

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
திருவரம்பு

கிழக்குேமற்கு 
மட்டுப்பா 
கட்டிடத்தின் 
நடுப்பாகம் 629183

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) 
பிளாக் 2, வார்டு 16, 
கல்லாம்ெபாற்ைற,அம்பாங்காைல
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232 61

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
திருவரம்பு

கிழக்குேமற்கு 
மட்டுப்பா கட்டிடம் 
ெதற்கு பாகம் 629183

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) 
பிளாக் 3, வார்டு 14, திருவரம்பு, சாத்திரவிைள

232 62
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெகால்ேவல்

முக்கிய கட்டிடம், 

கிழக்கு பாகம் 629183

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) 
வார்டு 11, பிளாக் 6,7, ெகால்ேவல் , 
2.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) 
வார்டு 12, பிளாக் 8, பிலாங்காைல

232 63
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெகால்ேவல்

முக்கிய கட்டிடம், 

ேமற்கு பாகம் 629183

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) 
பிளாக் 6, வார்டு 11, ெகால்ேவல் , 
2.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) 
பிளாக் 7, வார்டு 12, பிலாங்காைல , 
3.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) 
பிளாக் 8  வார்டு 13  ெசம்மண்தைர

232 64

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
திருவரம்பு

முக்கிய மட்டுப்பா 
கட்டிடம், நடுப்பாகம் 
629183

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) 
பிளாக் 4, வார்டு 17, திருவரம்பு , 2.திருவட்டார் 
( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) பிளாக் 5, வார்டு 18, 
ெகால்ேவல்

232 65

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
திருவரம்பு

முக்கிய மட்டுப்பா 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம் 629183

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) 
பிளாக் 4, வார்டு 17, திருவரம்பு , 2.திருவட்டார் 
( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) பிளாக் 5, வார்டு 18, 
ெகால்ேவல்

232 66

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
பாரதப்பள்ளி

முக்கிய கட்டிடம், 

முதல் அைற 629177

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) 
பிளாக் 10, பாரதப்பள்ளி , 2.திருவட்டார் ( வ.கி 
), திருவட்டார் ( ேப ) பிளாக் 11, சாரூர்

232 67

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
பாரதப்பள்ளி

முக்கிய கட்டிடம், 

இரண்டாம் அைற 
629177

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) 
பிளாக் 9, சாரூர்

232 68

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ேகசவபுரம்

ஓட்டுக்கட்டிடம் 
கிழக்கு பாகம் 629177

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) 
பிளாக் 12, வார்டு 1, பாறயடி,இலுப்பக்ேகாணம் 
, 2.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) 
பிளாக் 12, வார்டு 1, ேகசவபுரம் , 3.திருவட்டார் 
( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) பிளாக் 12, வார்டு 1, 
பூச்சிற்றுவிைள , 4.திருவட்டார் ( வ.கி ), 
திருவட்டார் ( ேப ) பிளாக் 12, வார்டு 1, 
ேதrவிைள , 5.திருவட்டார் ( வ.கி ), 
திருவட்டார் ( ேப ) பிளாக் 12, வார்டு 1, 
பூவன்சிற்றுவிைள , 6.திருவட்டார் ( வ.கி ), 
திருவட்டார் ( ேப ) பிளாக் 12, வார்டு 1, 
பிலாங்ேகாணம் , 7.திருவட்டார் ( வ.கி ), 
திருவட்டார் ( ேப ) பிளாக் 12, வார்டு 1, 
திருத்திவிைள

232 69

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
ேகசவபுரம்

ேமற்கு கான்கீrட் 
எஸ் எஸ் எ 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பார்த்தது 629177

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) 
பிளாக் 13, வார்டு 2, ேபரகுப்பத்துைற

232 70

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, 
திருவட்டார் 
(காஙகைர)

முக்கிய ஓட்டு 
கட்டிடம், 

வடக்குப்பாகம் 629177

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) 
பிளாக் 14, வார்டு 3, குப்பத்துைற , 
2.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) 
பிளாக் 14, வார்டு 3, புத்தன்கைட , 
3.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) 
பிளாக் 14, வார்டு 3, புலியிறங்கி

232 71

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, 
திருவட்டார்  
(காஙகைர)

ேமற்கு கான்கீrட் 
எஸ் எஸ் எ 
கட்டிடம், வடகிழக்கு 
பார்த்தது 629177

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) 
பிளாக் 21, இரட்ைடத்ெதரு , 2.திருவட்டார் ( 
வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) பிளாக் 14, 
புலியிறங்கி , 3.திருவட்டார் ( வ.கி ), 
திருவட்டார் ( ேப ) பிளாக் 15, காங்கைர

232 72

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
திருவட்டார்

முக்கியகட்டிடம், 

ெதற்கு பாகம் 629177

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) 
பிளாக் 17, ஔைவ ஏலா , 2.திருவட்டார் ( 
வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) பிளாக் 19, புறக்கைட
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232 73
அரசு உயர்நிைலப் 
பள்ளி திருவட்டார்

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 
கட்டிடம், வடக்குப் 
பாகம் 629177

1.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) 
பிளாக் 16, திருவட்டார் நந்தவனம் , 
2.திருவட்டார் ( வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) 
பிளாக் 18, ேகாவில்ெதரு , 3.திருவட்டார் ( 
வ.கி ), திருவட்டார் ( ேப ) பிளாக் 20, 
ஒற்ைறத்ெதரு

232 74

அருணாச்சலம் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,தி
ருவட்டார் ( இ 
)புத்தன்கைட

வடக்கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம், ேமற்கு 
பாகம் 629177

1.அருவிக்கைர ( வ.கி ) மற்றும் ( ஊ ) பிளாக் 
1, மணக்குன்று, ேகாளிவிைள, 

தச்சூர்,புத்தன்கைட

232 75

அருணாச்சலம் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,தி
ருவட்டார் ( இ 
)புத்தன்கைட

வடக்கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பாகம் 629177

1.அருவிக்கைர ( வ.கி ) மற்றும் ( ஊ ) பிளாக் 
7, அருவிக்கைர

232 76

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
தச்சூர்

முக்கிய கட்டிடம், 

வடக்கு பாகம் 629177

1.அருவிக்கைர ( வ.கி ) மற்றும் ( ஊ ) பிளாக் 
3, கருகனூர் விைள , 2.அருவிக்கைர ( வ.கி ) 
மற்றும் ( ஊ ) பிளாக் 6, தாணிவிைள

232 77

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
தச்சூர்

நடுக் கட்டிடம், 

ெதற்குப் பாகம் 629177
1.அருவிக்கைர ( வ.கி ) மற்றும் ( ஊ ) பிளாக் 
2, மணக்குன்று

232 78

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
தச்சூர்

புதிய கட்டிடம், 

கிழக்கு பாகம் 629177
1.அருவிக்கைர ( வ.கி ) மற்றும் ( ஊ ) பிளாக் 
4, மாத்தூர், குளித்துைரயான்விைள

232 79

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
தச்சூர்

வடக்கு கட்டிடம், 

ேமற்க்கு பாகம் 629177
1.அருவிக்கைர ( வ.கி ) மற்றும் ( ஊ ) பிளாக் 
5, வார்டு 4, திட்டிங்கா விைள

232 80

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
முதலார்

 கட்டிடம் ெதற்கு 
கட்டிடம் 
வடக்குபாகம் 629166

1.ேமக்ேகாடு ( வ.கி ), ேவர்க்கிளம்பி ( ேப ) 
பிளாக் 4,  முதலார் கிழக்கு , 2.ேமக்ேகாடு ( 
வ.கி ), ேவர்க்கிளம்பி ( ேப ) பிளாக் 23, 
முதலார் ேமற்கு , 3.ேமக்ேகாடு ( வ.கி ), 
ேவர்க்கிளம்பி ( ேப ) பிளாக் 3 முதலார் 
வடக்கு , 4.ேமக்ேகாடு ( வ.கி ), ேவர்க்கிளம்பி ( 
ேப ) பிளாக் 5, முதலார் ெதற்கு , 5.ேமக்ேகாடு 
( வ.கி ), ேவர்க்கிளம்பி ( ேப ) பிளாக் 2, முதலார்

232 81

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
முதலார்

புதிய கட்டிடம், 

ேமற்கு பாகம் 629166
1.ேமக்ேகாடு ( வ.கி ), ேவர்க்கிளம்பி ( ேப ) 
பிளாக் 1, 2, 3, முதலார்

232 82

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
முதலார்

கிழக்கு மட்டுப்பா 
புதியகட்டிடம் ெதற்கு 
பாகம் 629166

1.ேமக்ேகாடு ( வ.கி ), ேவர்க்கிளம்பி ( ேப ) 
பிளாக் 1, 5 முதலார் , 2.ேமக்ேகாடு ( வ.கி ), 
ேவர்க்கிளம்பி ( ேப ) பிளாக் 2, ஆலவிைள 
கிழக்கு , 3.ேமக்ேகாடு ( வ.கி ), ேவர்க்கிளம்பி ( 
ேப ) பிளாக் 4, முதலார் வடக்கு , 4.ேமக்ேகாடு 
( வ.கி ), ேவர்க்கிளம்பி ( ேப ) பிளாக் 5, 
ெபருஞ்சேகாணம்

232 83

அரசினர் 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
அண்டூர்

முக்கிய கட்டிடம், 

வடக்கு பாகம் 629177
1.அயக்ேகாடு(வ.கி), அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 5 
அண்டூர்

232 84

அரசினர் 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
அண்டூர்

முக்கிய கட்டிடம், 

வடக்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு பாகம்  629177

1.அயக்ேகாடு(வ.கி), அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 6 
மலவிைள
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232 85

அரசினர் 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
அண்டூர்

முக்கியகட்டிடம், 

ெதற்கு பாகம் 629177

1.அயக்ேகாடு(வ.கி), அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 4 
ெதற்கு ெகாட்டூர் , 2.அயக்ேகாடு(வ.கி), 
அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 4. மலவிைள , 
3.அயக்ேகாடு(வ.கி), அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 4 
பூவன் ெபாற்ைற , 4.அயக்ேகாடு(வ.கி), 
அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 4, புவன்ெபாற்ைற , 
5.அயக்ேகாடு(வ.கி), அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 5, 
அண்டூர், அம்பலதடி திட்ைட

232 86
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, 
மலவிைள

புதிய கட்டிடம், 

ெதற்கு பாகம் 629177
1.அருவிக்கைர(வ.கி), அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 
1,,2, 3, மண்விைள

232 87
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, 
மலவிைள

புதிய கட்டிடம் 
மத்திய பாகம் 629177 1.அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக்1 காவுவிைள

232 88
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, 
மலவிைள

புதிய கட்டிடம், 

வடக்கு பாகம் 629177

1.அருவிக்கைர(வ.கி), அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 3 
வார்டு 3  பாய்க்காடு , 2.அருவிக்கைர(வ.கி), 
அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 7 வார்டு 4 பம்பச்சி

232 89

உதவி 
ெசயற்ெபாறியாளர் 
அலுவலகம் , 
ெபாதுப்பணித்துைற, 

ெசருப்பாலூர்

ேகாைதயார் துைண 
மண்டல அலுவலகம், 

நடுப்பாகம் 629161

1.அருவிக்கைர ( வ.கி ), அயக்ேகாடு  ( ஊ ) 
பிளாக் 10, வார்டு 1 புதுக்ேகாடு,

232 90

உதவி 
ெசயற்ெபாறியாளர் 
அலுவலகம் , 
ெபாதுப்பணித்துைற, 

ெசருப்பாலூர்

வடக்கு ெதற்கு 
ஆஸ்ெபட்டாஸ் 
கட்டிடம், 

ெதற்குப்பாகம் 629161

1.அருவிக்கைர(வ.கி), அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக்8 
வார்டு1 தாணிவிைள , 2.அருவிக்கைர(வ.கி), 
அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 9 வார்டு 1 
ெவள்ளபாறவிைள

232 91

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
தச்சூர்

கிழக்கு கட்டிடம், 

ெதற்குப்பாகம் 629177

1.அருவிக்கைர(வ.கி), அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 8 
மாத்தூர் (குறக்குடி) , 2.அருவிக்கைர(வ.கி), 
அயக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 9 பிலாங்காலவிைள

232 92

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
முகிலன்கைர

ேமற்கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம், வடக்கு 
பாகம் 629166

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி  (ேப) 
பிளாக் 6 முகிலன்கைர , 2.ேமக்ேகாடு (வ.கி), 
ேவர்க்கிளம்பி  (ேப) பிளாக் 7 சித்திரங்ேகாடு , 
3.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி  (ேப) 
பிளாக் 25 மணக்காவிைள

232 93
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, 
முகிலன்கைர

ேமற்கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம் 629164

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி  (ேப) 
பிளாக் 6 சித்திரங்ேகாடு , 2.ேமக்ேகாடு (வ.கி), 
ேவர்க்கிளம்பி  (ேப) பிளாக் 7 சித்திரங்ேகாடு 
ேமற்கு , 3.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி  
(ேப) பிளாக் 25 சித்திரங்ேகாடு கிழக்கு

232 94

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
முதலார்

ேமற்கு கட்டிடம் 
வடக்கு பாகம் 629177

1.ேமக்ேகாடு(வ.கி), குமரன்குடி (ஊ) பிளாக் 3 
குமரன்குடி மங்ஙாட்டுகைட

232 95

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
முதலார்

கிழக்கு கட்டிடம், 

வடக்கு பாகம் 629177
1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), குமரன்குடி (ஊ) பிளாக் 4 
சீனிவிைள, அணக்கைர

232 96

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
முதலார்

ேமற்கு கட்டிடம் 
ெதற்கு பாகம் 629177

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), குமரன்குடி (ஊ) பிளாக் 1 
மாத்தார்

232 97

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
முதலார்

கிழக்கு மட்டுபா 
கட்டிடம்,வடக்கு 
பாகம்   629177

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), குமரன்குடி (ஊ) பிளாக் 2 
குமரன்குடி, அைணக்கைர

232 98

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
முதலார்

கிழக்கு ேமற்கு 
மட்டுபா கட்டிடம், 

கிழக்கு பாகம்   629177

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), குமரன்குடி (ஊ) பிளாக் 6 
வடக்கண் சாரு, ெசங்ேகாடி, மங்காட்டுவிைள.
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232 99

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
ேதாட்டவாரம்

எஸ் எஸ் எ 
கட்டிடம், முதல் 
அைற ேமற்கு 
பார்த்தது 629177

1.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப) பிளாக் 1, 
வாலன்குழி , 2.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப) 
பிளாக் 2, ேதாட்டாவாரம்

232 100

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
ேதாட்டவாரம்

எஸ் எஸ் எ 
கட்டிடம், அைற எண் 
2 ேமற்கு பார்த்தது 
629177

1.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப) பிளாக் 3, 
காவுவிைள , 2.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப) 
பிளாக் 2, ேதாட்டாவாரம்

232 101

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
வில்லூணிக்ேகாணம்

முக்கிய மட்டுபா 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பாகம் 629177

1.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப) பிளாக்12 
வார்டு12 காேலஜ்வார்டு , 2.ஆற்றூர் (வ.கி), 
மற்றும் (ேப) பிளாக் 13, 20, 21, வார்டு 14, 15 
கல்லுப்பாலம், குட்டகுழி

232 102

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
வில்லுண்ணிேகாண
ம்

முக்கிய கட்டிடம் 
கிழக்கு நடுப்பகுதி 
629177

1.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப) பிளாக் 14 
ஆற்றூர் , 2.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப) 
பிளாக் 9 ேதாட்டாவாரம்

232 103
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ஏற்றக்ேகாடு

வட கிழக்கு கட்டிடம், 

ெதற்கு பாகம் 629177

1.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப) பிளாக் 10 
புல்லாணிவிைள கிழக்கு , 2.ஆற்றூர் (வ.கி), 
மற்றும் (ேப) பிளாக்15 புல்லாணிவிைள ேமற்கு

232 104
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ஏற்றக்ேகாடு

வடகிழக்கு கட்டிடம், 

வடக்கு பாகம் 629177

1.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப) பிளாக்16 
புதுச்சந்ைத , 2.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப) 
பிளாக் 10 புல்லாணிவிைள

232 105

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி,வில்
லுண்ணிக்ேகாணம்

முக்கிய  கட்டிடம், 

வடகிழக்கு பாகம்   
629177

1.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப) பிளாக் 7 
முள்ளுவிைள ,

232 106

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி,வில்
லுண்ணிக்ேகாணம்

முக்கிய  கட்டிடம், 

கிழேமற்கு  ஓட்டு 
கட்டிடம்,   கிழக்கு 
பாகம்    629177

1.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப) பிளாக் 6 
புதியன்விைள

232 107

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி,வி
ல்லுண்ணிக்ேகாணம்

முக்கிய கட்டிடம், 

நடுப் பாகம் 629177

1.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப) பிளாக் 4, 
முள்ளுவிைள , 2.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப) 
பிளாக் 5, புதியன்விைள

232 108

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
வில்லுண்ணிக்ேகா
ணம்

முக்கிய ஓட்டு 
கட்டிடம், ேமற்குப் 
பாகம் 629177

1.ஆற்றூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப) பிளாக் 8, 
பைழய சந்ைத, ஆற்றூர் , 2.ஆற்றூர் (வ.கி), 
மற்றும் (ேப) பிளாக் 11, புல்லாணிவிைள

232 109

புனித ேஜாசப் 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
குட்டக்குழி

வடக்கு கட்டிடம், 

கிழக்கு பாகம் 629177

1.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 6 
வட்டவிைள , 2.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் 
(ஊ) பிளாக் 6 ெசவறக்ேகாடு , 3.ஆற்றூர் (வ.கி), 
ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 6 ேதாட்டத்து விைள , 
4.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 6 
வயீன்னூர் , 5.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) 

பிளாக் 6 பிைலக்காவிைள

232 110

புனித ேஜாசப் 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
குட்டக்குழி

மட்டுபா வடக்கு 
கட்டிடம் மத்திய 
பாகம் 629177

1.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 7 
ேமேல வடீ்டு விைள , 2.ஆற்றூர் (வ.கி), 
ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 7 சாய்க்ேகாடு , 
3.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 7 
குட்டகுழி , 4.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) 

பிளாக் 12 புலிப்பனம்

232 111

புனித ேஜாசப் 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
குட்டக்குழி

கிழக்குக் கட்டிடம், 

ெதற்குப் பாகம் 629177
1.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 13 
வயீன்னூர்

232 112

புனித ேஜாசப் 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
குட்டக்குழி

கிழக்கு ஓட்டு 
கட்டிடம் நடுப்பாகம் 
629177

1.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 4 
குட்டக்குழி , 2.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) 

பிளாக் 4 ெகாட்டறவிைள
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232 113

புனித ேஜாசப் 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
குட்டக்குழி

கிழக்குக் கட்டிடம், 

வடக்கு பாகம்   
629177

1.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 5 
ெசவரக்ேகாடு , 2.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் 
(ஊ) பிளாக் 12 புலிப்பனம்

232 114

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
மாத்தார்

மட்டுப்பா கட்டிடம், 

நடுப்பாகம்   629177

1.ஆற்றூர் (வ.கி), ஏற்றக்ேகாடு (ஊ) பிளாக்1 
கண்ணன்கைர , 2.ஆற்றூர் (வ.கி), 
ஏற்றக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 2 கூற்றவிளாகம், 

கட்ைடக்கண் , 3.ஆற்றூர் (வ.கி), ஏற்றக்ேகாடு 
(ஊ) பிளாக் 3 மாத்தார்

232 115

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
மாத்தார்

ேமற்கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம், நடுப்பாகம்  
 629177

1.ஆற்றூர் (வ.கி), ஏற்றக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 4 
ெவட்டுக்குழி

232 116

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
மாத்தார்

வடக்கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம் கிழக்குப் 
பாகம் 629177

1.ஆற்றூர் (வ.கி), ஏற்றக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 1, 5, 
கண்ணங்கைர

232 117

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
மாத்தார்

கிழக்கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம் வடக்கு 
பாகம்   629177

1.ஆற்றூர் (வ.கி), ஏற்றக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 2 
கட்ைடக்கால், கூற்றவிளாகம் , 2.ஆற்றூர் 
(வ.கி), ஏற்றக்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 6 
ெவட்டுக்குழி , 3.ஆற்றூர் (வ.கி), ஏற்றக்ேகாடு 
(ஊ) பிளாக் 3,4 மாத்தார்

232 118
அரசு ஆரம்பபள்ளி 
கல்லன்குழி

மட்டுப்பா  கட்டிடம், 

கிழக்கு பாகம் 629164

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 
21, வருக்கபிலாவிைள , 2.ேமக்ேகாடு (வ.கி), 
ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 21, மாவறவிைள , 
3.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 
22, 23, 24, மணக்காவிைள , 4.ேமக்ேகாடு (வ.கி), 
ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 22,23, 24 
காஞ்ஞாங்காடு

232 119
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, 
கல்லன்குழி

மட்டுப்பா  கட்டிடம் 
ேமற்கு பாகம் 629164

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 
23, ஆண்டாம்பாைற , 2.ேமக்ேகாடு (வ.கி), 
ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 23, காஞ்ஞாங்காடு , 
3.ேவர்க்கிளம்பி (சி.ஊ) பிளாக் 21, 
ெவண்மறப்பள்ளி , 4.ேமக்ேகாடு (வ.கி), 
ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 21, 
வருக்கபிலாவிைள

232 120
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, 
முண்டவிைள

முக்கிய மட்டுப்பா  
கட்டிடம், கிழக்குப் 
பாகம் 629166

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 
15 மல்லன்விைள , 2.ேமக்ேகாடு (வ.கி), 
ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 18 
காrயமங்கலத்துவிைள

232 121
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, 
முண்டவிைள

ேமற்கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம், ேமற்கு 
பாகம்  629166

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 
17 கல்லன்குழி , 2.ேமக்ேகாடு (வ.கி), 
ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 18 முண்டவிைள

232 122
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, 
முண்டவிைள

புதிய மட்டுப்பா 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம் 629166

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 
19,  புலயன்விைன , 2.ேமக்ேகாடு (வ.கி), 
ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 20 கல்லன்குழி

232 123
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெசங்ேகாடி

முக்கியகட்டிடம், 

வடக்குப் பாகம் 629177

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக 
16 ெசங்ேகாடி ேமற்கு , 2.ேமக்ேகாடு ( வ.கி ), 
ேவர்க்கிளம்பி ( ேப ) பிளாக் 8 பண்டாரவிைள

232 124
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெசங்ேகாடி

முக்கிய கட்டிடம், 

ெதற்கு பாகம் 629177

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 
8 வார்டு 4 மண்விைள , 2.ேமக்ேகாடு (வ.கி), 
ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 9 வார்டு 11 
பண்டாரவிைள

232 125

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
பூவன்ேகாடு

புதிய  
கட்டிடம்,வடக்கு 
பாகம் 629166,

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), குமரன்குடி (ஊ) பிளாக் 5 
வார்டு 3 பூவன்ேகாடு , 2.ேமக்ேகாடு (வ.கி), 
குமரன்குடி (ஊ) பிளாக் 7 வார்டு 4 
கண்ணங்கைரவிைள
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232 126

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
பூவன்ேகாடு

முக்கிய கட்டிடம், 

கிழக்குபாகம் 629166

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 
11, கல்லறவிைள , 2.ேமக்ேகாடு (வ.கி), 
ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 13, 
துத்திகாலவிைள , 3.ேமக்ேகாடு (வ.கி), 
ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 14, பூவன்ேகாடு 
ெதற்கு

232 127

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
பூவன்ேகாடு

முக்கிய கட்டிடம், 

ேமற்கு பாகம் 629166

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 
10 ேதாட்டறவிைள , 2.ேமக்ேகாடு (வ.கி), 
ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக்11 ெசங்ேகாடி, 

கல்லறவிைள

232 128

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
பூவன்ேகாடு

வடக்கு மட்டுப்பா 
நடு கட்டிடம், ேமற்கு 
பாகம் 629166

1.ேமக்ேகாடு (வ.கி), ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 
12 ைமயிட்டான்குழி , 2.ேமக்ேகாடு (வ.கி), 
ேவர்க்கிளம்பி (ேப) பிளாக் 13 வடக்கனாடு

232 129

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
கண்ணனூர்

ெதற்கு கட்டிடம், 

ேமற்கு பாகம் 629158

1.வயீன்னூர் (வ.கி), கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 1 
சாணிவிைள, உைடயார்விைள , 2.வயீன்னூர் 
(வ.கி), கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 2 காப்புவிைள

232 130

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
கண்ணனூர்

ெதற்கு கட்டிடம், 

கிழக்கு பாகம் 629158

1.வயீன்னூர் (வ.கி), கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 1 
இலங்கத்துவிைள 
,கருவச்சான்குழி,சங்கரன்ேதாட்டம்

232 131

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
கண்ணனூர்

ெதற்கு கட்டிடம், நடு 
பாகம் 629158

1.வயீன்னூர் (வ.கி), கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 2 
காப்புவிைள , 2.வயீன்னூர் (வ.கி), கண்ணனூர் 
(ஊ) பிளாக் 3 விராலிகாட்டுவிைள

232 132

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
கண்ணனூர்

ெதற்கு கட்டிடம், 

ேமற்குபாகம் 629158

1.கண்ணனூர் (வ.கி), கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 7 
வார்டு 5 சிேயான்மைல , 2.கண்ணனூர் (வ.கி), 
கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 9 வார்டு 2 
விராலிகாட்டுவிைள , 3.கண்ணனூர் (வ.கி), 
கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 10 வார்டு புக்ேகாடு

232 133

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
கண்ணனூர்

வடக்கு 
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 
கட்டிடம், வடக்குப் 
பாகம் 629158

1.வயீன்னூர் (வ.கி), கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக்4 
வார்டு5 பண்டாரவிைள , 2.வயீன்னூர் (வ.கி), 
கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 5 வார்டு 1 
உைடயார்விைள , 3.வயீன்னூர் (வ.கி), 
கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 3 வார்டு 1 
அம்பலத்துவிைள

232 134

ஊராட்சி 
நூலககட்டிடம், 

கண்ணனூர்
கிழக்கு பாகம். 629158,

1.வயீன்னூர் (வ.கி), கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 
6,8,9 ெதாைலவிைள

232 135

ஊராட்சி 
அலுவலகம், 

கண்ணனூர்
ேமற்கு பகுதி 629158

1.வயீன்னூர் (வ.கி), கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 9, 
வரீாலிகாட்டுவிைள , 2.வயீன்னூர் (வ.கி), 
கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 8, 
வரீாலிகாட்டுவிைள ெதற்கு , 3.வயீன்னூர் 
(வ.கி), கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 10 , 
சீேயான்மைல ேமற்கு , 4.வயீன்னூர் (வ.கி), 
கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 9, சீேயான்மைல 
வடக்கு , 5.வயீன்னூர் (வ.கி), கண்ணனூர் (ஊ) 

பிளாக் 11 புக்ேகாடு கிழக்கு , 6.வயீன்னூர் 
(வ.கி), கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 11, 
கருவச்சன்குழி , 7.வயீன்னூர் (வ.கி), 
கண்ணனூர் (ஊ) பிளாக் 7, சீேயான்மைல 
ெதற்கு

232 136

புனித ேஜாசப் 
ெதாடக்கப் பள்ளி, 
முளவிைள

 ெதற்கு கட்டிடம் , 
வடக்குப் பாகம் 629166

1.வயீன்னூர் (வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) 

வார்டு 1, ெவட்டுகுழி

232 137

புனித ேஜாசப் 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
முளவிைள

 வடக்கு ெதற்கு 
மட்டுப்பா கட்டிடம் ,  
ெதற்குப் பாகம் 629166

1.வயீன்னூர் (வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) 

வார்டு 3 முளவிைள
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232 138

புனித ேஜாசப் 
உயர்நிைலப் பள்ளி, 
முளவிைள

ெதற்கு கட்டிடம், 

தைர தளம் ெதற்கு 
பாகம் 629166

1.வயீன்னூர் (வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) 

வார்டு 4, பிளாக் 2, முளவிைள , 2.வயீன்னூர் 
(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 2, 
ேபேயாடு

232 139

புனித ேஜாசப் 
உயர்நிைலப் பள்ளி, 
முளவிைள

ெதற்கு கட்டிடம், 

தைர தளம் கிழக்கு 
பாகம் 629166

1.வயீன்னூர் (வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) 

வார்டு 4, பிளாக் 4, 5, உள்ளுெவட்டி , 
2.வயீன்னூர் (வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) 

வார்டு 4, பிளாக் 5, ெசட்டிச்சார்விைள

232 140

எய்டட் 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
காட்டாத்துைற

கிழக்கு கட்டிடம், 

ேமற்கு பாகம் 629158

1.வயீன்னூர் (வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) 

பிளாக் 9 வார்டு 1 ெதற்ைற , 2.வயீன்னூர் 
(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) வார்டு10 

புன்ைனக்காடு (பிலாவிைள)

232 141

எய்டட் 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
காட்டாத்துைற

ேமற்கு கட்டிடம், நடு 
பாகம் 629158

1.வயீன்னூர் (வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) 

பிளாக் 11 வார்டு 1 சுவாமியார்மடம் சந்ைத , 
2.வயீன்னூர் (வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) 

பிளாக் 13,14, வார்டு 1 காருட்டுவிைள

232 142

ஊராட்சி 
அலுவலகம், 

காட்டாத்துைற

முக்கியகட்டிடம், 

கிழக்குப்பாகம், 629158,

1.வயீன்னூர் (வ.கி), காட்டாதுைற (ஊ) பிளாக் 
6 வார்டு 1 பிலாவிைள ேமற்கு , 2.வயீன்னூர் 
(வ.கி), காட்டாதுைற (ஊ) பிளாக் 7 வார்டு 2 
சந்திரன்விைள

232 143

ஊராட்சி 
அலுவலகம், 

காட்டாத்துைற

முக்கிய கட்டிடம், 

ேமற்கு பாகம் 629158,

1.வயீன்னூர் (வ.கி), காட்டாதுைற (ஊ) பிளாக் 
8, நல்லவிைள , 2.வயீன்னூர் (வ.கி), 
காட்டாதுைற (ஊ) பிளாக்  6, பிலாவிைள , 
3.வயீன்னூர் (வ.கி), காட்டாதுைற (ஊ) பிளாக் 
11, பிலாவிைள , 4.வயீன்னூர் (வ.கி), 
காட்டாதுைற (ஊ) பிளாக் 12, ெநடியாங்ேகாடு

232 144

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ெசறுேகால்

முக்கிய கட்டிடம் 
ேமற்கு பாகம் 629158

1.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 1 
வார்டு 1 கல்லுப்பாலம்

232 145

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ெசறுேகால்

புதிய மட்டுப்பாவு 
வடக்கு ெதற்கு 
கட்டிடம் ெதற்கு 
பாகம் 629158

1.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 1 
வார்டு 1 ெசறுேகால்

232 146

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ெசறுேகால்

 புதிய ஓட்டு 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பாகம் 629158

1.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 3 
வார்டு 2 ெசறுேகால்

232 147

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ெசறுேகால்

புதிய ஓட்டு கட்டிடம் 
கிழக்கு பாகம் 629158

1.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 2 
வார்டு 1 ெசறுேகால்

232 148

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ெசறுேகால்

புதிய எஸ் எஸ் எ 
மட்டுப்பா கட்டிடம் 
வடக்கு பாகம் 629158

1.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 9 
வார்டு 5 இரவிபுதூர்கைட , 2.ஆற்றூர் (வ.கி), 
ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 11 வார்டு 4 புலிப்பனம்

232 149

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ெசறுேகால்

மட்டுப்பா கட்டிடம் 
வடக்கு பாகம் 629158

1.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 8 
வார்டு 4 குட்ைடகுழி , 2.ஆற்றூர் (வ.கி), 
ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 8 வார்டு 4 புலிப்பனம்

232 150

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ெசறுேகால்

மட்டுப்பா கட்டிடம் 
ெதற்கு பாகம் 629158

1.ஆற்றூர் (வ.கி), ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 10 
வார்டு 5 ெசறுேகால் , 2.ஆற்றூர் (வ.கி), 
ெசறுேகால் (ஊ) பிளாக் 10 வார்டு 5 
இரவிபுதூர்கைட

232 151

எய்டட் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
காட்டாத்துைற

மத்திய கட்டிடம், 

ெதற்குப் பாகம் 629158
1.வயீன்னூர் (வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) 

பிளாக் 21 கைலயன்விைள

232 152

எய்டட் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
காட்டாத்துைற

மத்திய கட்டிடம், 

ெதற்கு நடுப் பாகம் 
629158

1.வயீன்னூர் (வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) 

பிளாக் 22, 23 கைலயன்விைள
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232 153

எய்டட் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
காட்டாத்துைற

மத்திய கட்டிடம், நடு 
அைற வடக்கு பாகம் 
629158

1.வயீன்னூர் (வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) 

பிளாக் 16, பூந்ேதாப்பு ேமற்கு , 2.வயீன்னூர் 
(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) பிளாக் 22, 
பூந்ேதாப்பு வடக்கு

232 154

எய்டட் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
காட்டாத்துைற

நடு வடக்கு ஓட்டுக் 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பாகம்  629158

1.வயீன்னூர் (வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) 

பிளாக் 15 பூந்ேதாப்பு கிழக்கு

232 155

எய்டட் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
காட்டாத்துைற

கிழக்கு கட்டிடம் நடு 
அைற வடக்கு பகுதி  
629158

1.வயீன்னூர் (வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) 

பிளாக் 23, பூந்ேதாப்பு ெதற்கு , 2.வயீன்னூர் 
(வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) பிளாக் 24, 
காட்டாத்துைற

232 156

புனித ேஜாசப் 
ஆரம்பபள்ளி, 
பிலாங்காைல

முக்கிய கட்டிடம் 
மத்திய பாகம் 629166

1.வயீன்னூர் (வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) 

பிளாக் 19 பிலாங்காைல

232 157

புனித ேஜாசப் 
ஆரம்பபள்ளி, 
பிலாங்காைல

முக்கிய கட்டிடம், நடு 
பாகம் 629166

1.வயீன்னூர் (வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) 

பிளாக் 26, பள்ளிச்சான்விைள, ேதலவிைள , 
2.வயீன்னூர் (வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) 

பிளாக் 27, ெவட்டுக்காட்டுவிைள, முளகுமூடு , 
3.வயீன்னூர் (வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) 

பிளாக் 28, நீங்கரவிைள , 4.வயீன்னூர் (வ.கி), 
காட்டாத்துைற (ஊ) பிளாக் 20, உம்மன்ேகாடு

232 158

புனித ேஜாசப் 
ஆரம்பபள்ளி, 
பிலாங்காைல

முக்கிய கட்டிடம், 

ெதற்கு பாகம் 629167

1.வயீன்னூர் (வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) 

பிளாக் 17, உம்மன்ேகாடு வடக்கு , 
2.வயீன்னூர் (வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) 

பிளாக் 18 பூந்ேதாப்பு ேமற்கு

232 159

புனித ேஜாசப் 
ஆரம்பபள்ளி, 
பிலாங்காைல

முக்கிய கட்டிடம், 

வடக்கு பாகம் 629167

1.வயீன்னூர் (வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) 

பிளாக் 20, உம்மன்ேகாவில் ெதற்கு, 

பூந்ேதாப்பு கிழக்கு

232 160

புனித ேஜாசப்  
நர்சrப்பள்ளி , 
பிலாங்காைல

ேமற்கு பாகம் 629167

1.வயீன்னூர் (வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) 

பிளாக் 19, 28  வார்டு 4, பிலாங்காைல , 
2.வயீன்னூர் (வ.கி), காட்டாத்துைற (ஊ) 

பிளாக் 28, வார்டு 4, நீங்கரவிைள, 

ெபாற்றவிைள, காட்டுவிைள

232 161

புனித ேசவியர் 
ஆரம்பப்பள்ளி 
ைகசாலவிைள

மட்டுப்பா முக்கிய 
கட்டிடம் 
ெதற்குபாகம் 629166

1.ேகாதநல்லூர்  ( வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப ) 
வார்டு 15, பிளாக் 13, ஆர்.சி. ெதரு 
ேமக்காமண்டபம் , 2.ேகாதநல்லூர்  ( வ.கி ), 
ேகாதநல்லூர் ( ேப ) வார்டு 18, பிளாக் 14, 
ைகமாசலவிைள

232 162

புனித ேசவியர் 
ஆரம்பப்பள்ளி 
ைகசாலவிைள

மட்டுப்பா முக்கிய 
கட்டிடம் நடு பாகம் 
629166

1.ேகாதநல்லூர்  ( வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப ) 
வார்டு 17, பிளாக் 15, ேமக்காமண்டபம் 
வடக்கு , 2.ேகாதநல்லூர்  ( வ.கி ), 
ேகாதநல்லூர் ( ேப ) வார்டு 17, பிளாக் 16, 
ேகாட்ைடக்ககம்

232 163

ஆர்சி 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
ெசம்பருத்திவிைள

வடேமற்கு மட்டுப்பா 
 கட்டிடம் கிழக்கு 
பாகம் 629166

1.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி .) ேகாதநல்லூர் ( ேப ) 
பிளாக் 7, மாறாங்ேகாணம் , 2.ேகாதநல்லூர் 
(வ.கி.) ேகாதநல்லூர் ( ேப ) பிளாக் 8, 
மணலிக்கைர , 3.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி .) 
ேகாதநல்லூர்( ேப ) பிளாக் 9, 
ெசம்பருத்திவிைள , 4.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி .) 
ேகாதநல்லூர் ( ேப ) பிளாக் 10, புல்லுவிைள , 
5.ேகாதநல்லூர்  (வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப ) 
பிளாக் 11, பாவூர்ேகாணம்

232 164

ஆர்சி 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
ெசம்பருத்திவிைள

புதிய மட்டுப்பா  
கட்டிடம் ெதற்கு 
பாகம் 629166

1.ேகாதநல்லூர்  (வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப ) 
பிளாக் 19, ெசம்பருத்திவிைள ெதற்கு
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232 165

ஆர்சி 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
ெசம்பருத்திவிைள

வடேமற்கு மட்டுப்பா 
 கட்டிடம், ேமற்குப் 
பாகம் 629166

1.ேகாதநல்லூர்  (வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப ) 
பிளாக் 20, ெபrயவிைள

232 166
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி 
மாறாங்ேகாணம்

முக்கிய ஓட்டு 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி 629166

1.ேகாதநநல்லூர் ( வ.கி ) ேகாதநல்லூர் ( ேப ) 
பிளாக் 1, முண்டவிைள ( ெதற்கு ), 
வாழாவிைளமுக்கு , 2.ேகாதநநல்லூர் ( வ.கி ) 
ேகாதநல்லூர் ( ேப ) பிளாக் 2 முண்டவிைள, 

ேவர்கிளம்பி , 3.ேகாதநநல்லூர் ( வ.கி ) 
ேகாதநல்லூர் ( ேப ) பிளாக் 4 
மாறாங்ேகாணம் , ைகசாலவிைள

232 167
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி 
மாறாங்ேகாணம்

முக்கிய ஓட்டு 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி 629166

1.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி ) ேகாதநல்லூர் ( ேப ) 
பிளாக் 3 மாறாங்ேகாணம் , 2.ேகாதநல்லூர் ( 
வ.கி ) ேகாதநல்லூர் ( ேப ) பிளாக் 5 வி.எம்.வி. 
ெதரு

232 168
சத்துணவு ைமயம் 
மாறாங்ேகாணம்

பைழய 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
கட்டிடம் 
முக்கியஅைற 629166

1.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி ) ேகாதநல்லூர் ( ேப ) 
பிளாக் 6 மாறாங்ேகாணம் கிழக்கு , 
2.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி ) ேகாதநல்லூர் ( ேப ) 
பிளாக் 2, முண்டவிைள , 3.ேகாதநல்லூர் ( 
வ.கி ) ேகாதநல்லூர் ( ேப ) பிளாக் 3 
மாறாங்ேகாணம் , 4.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி ) 
ேகாதநல்லூர் ( ேப ) பிளாக் 12 ெநடியவிைள, 

குருவிகாடு

232 169

புனித ேஜாசப் 
ஆரம்பப் பள்ளி 
மணலிக்கைர

புதிய மட்டுப்பா 
கட்டிடம் ெதற்கு 
பாகம் 629164

1.ேகாதநல்லூர் (வ.கி ) , குமாரபுரம் ( ேப ) 
வார்டு 14 , பிளாக் 1, ஆர்.சி.ெதரு மணலிக்கைர

232 170

புனித ேஜாசப் 
ஆரம்பப் பள்ளி 
மணலிக்கைர

முக்கிய மட்டுப்பா 
கட்டிடம் 
மத்தியபாகம் 629164

1.ேகாதநல்லூர் (வ.கி ) குமாரபுரம் ( ேப ) 
வார்டு 15 , பிளாக் 2, 3 ஆர்.சி ெதரு, 

மணலிக்கைர , 2.ேகாதநல்லூர் (வ.கி ) 
குமாரபுரம் ( ேப ) வார்டு 15 , பிளாக் 3 , 
சந்ைதேராடு , வாழவிைள ஜங்சன் , 
3.ேகாதநல்லூர் (வ.கி ) குமாரபுரம் ( ேப ) 
வார்டு 15 , பிளாக் 15 , ஆற்றுேகாணம்

232 171

புனித ேஜாசப் 
ஆரம்பப் பள்ளி 
மணலிக்கைர

முக்கிய மட்டுப்பா 
கட்டிடம் வடக்கு 
பாகம் 629164

1.ேகாதநல்லூர் (வ.கி ) குமாரபுரம் ( ேப ) 
வார்டு10 , பிளாக் 16 , பத்மனாபன்தம்பி நகர்

232 172

சத்துணவு ைமய 
கட்டிடம் 
புவங்காபரம்பு

சத்துணவு ைமய 
கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி

1.ேகாதநல்லூர் (வ.கி.) குமாரபுரம் ( ேப ) 
பிளாக் 6, வார்டு 10, நடவூர்கைர , 
2.ேகாதநல்லூர் (வ.கி.) குமாரபுரம் ( ேப ) 
பிளாக் 5, வார்டு 11, மணக்காவிைள , 
3.ேகாதநல்லூர் (வ.கி.) குமாரபுரம் ( ேப ) 
பிளாக் 12,  வார்டு 10, பூவங்காபறம்பு , 
4.ேகாதநல்லூர் (வ.கி.) குமாரபுரம் ( ேப ) 
பிளாக் 13, ஈழ விளாகம்

232 173

சத்துணவு ைமயம் 
கட்டிடம் 
பூவங்காபரம்பு

சத்துணவு ைமய 
கட்டிடம்,வடக்கு 
பகுதி 629189

1.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி .) குமாரபுரம் ( ேப ) 
பிளாக் 13, மணக்காவிைள , 2.ேகாதநல்லூர் ( 
வ.கி .) குமாரபுரம் ( ேப ) பிளாக் 14, 
ஆற்றுக்ேகாணம்

232 174
அரசு ஆரம்பபள்ளி 
கிராமம்

புதிய கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி 629166

1.ேகாதநல்லூர்  (வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப ) 
வார்டு 4, பிளாக் 21, 
வழிக்கலம்பாடுேமற்கு,கிராமம் ேமற்கு , 
2.ேகாதநல்லூர்  (வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப ) 
வார்டு 10, பிளாக் 22,  
வழிக்கலம்பாடுகிழக்கு,ெதாண்ணச்சிவிைள

232 175
அரசு ஆரம்பள்ளி 
கிராமம்

புதிய கட்டிடம் 
கிழக்கு பாகம் 629166

1.ேகாதநல்லூர்  (வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப ) 
வார்டு 5, பிளாக் 23, முட்ைடக்காடுெதற்கு, 

வழிக்கலம்பாடு , 2.ேகாதநல்லூர்  ( வ.கி  ), 
ேகாதநல்லூர் ( ேப ) வார்டு 10, பிளாக் 22, 
கிராமம்
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232 176

அரசு  
ெதாடக்கப்பள்ளி  
குமாரபுரம்

முக்கிய கட்டிடம் 
ெதற்கு  பாகம் 629164

1.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி. ) குமாரபுரம் ( ேப ) 
பிளாக் 10,  வார்டு 8, குமாரபுரம் , 
2.ேகாதநல்லூர் (வ.கி.) குமாரபுரம் ( ேப ) 
பிளாக் 17, வார்டு 8, ைகதக்ேகாடு

232 177

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
குமாரபுரம்

முக்கிய கட்டிடம் 
ெதற்கு  பாகம் 629164

1.ேகாதநல்லூர் (வ.கி.) குமாரபுரம் ( ேப ) 
பிளாக் 11, வார்டு 9, குமாரபுரம் , 
2.ேகாதநல்லூர் ( வ.கி .) குமாரபுரம் ( ேப ) 
பிளாக் 17, வார்டு 8, ைகதக்ேகாடு

232 178

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி.ெகா
ற்றிேகாடு

முக்கிய கட்டிடம் 
கிழக்குபாகம் 629189

1.ேகாதநல்லூர் (வ.கி.) குமாரபுரம் ( ேப ) 
வார்டு 5 பிளாக் 9 ெகாற்றிக்ேகாடு 
இடதுபக்கம் , 2.ேகாதநல்லூர் (வ.கி ) 
குமாரபுரம் ( ேப ) வார்டு 3, பிளாக் 18, 
ெகாற்றிேகாடு வலதுபக்கம்

232 179

அரசு நடுநிைலப் 
பள்ளி  
ெகாற்றிக்ேகாடு

முக்கிய கட்டிடம் 
ேமற்கு நடுபாகம் 
629189

1.ேகாதநல்லூர் (வ.கி ) குமாரபுரம் ( ேப ) 
வார்டு 2, பிளாக் 19, கரும்பாைற 
,ேசாலாபுரம்,அதிசயபுரம்

232 180

அரசு நடுநிைலப் 
பள்ளி  
ெகாற்றிக்ேகாடு

முக்கிய கட்டிடம் 
கிழக்கு மத்திய 
பாகம் 629189

1.ேகாதநல்லூர் (வ.கி.) குமாரபுரம் ( ேப ) 
வார்டு 6, பிளாக் 7, குழிவிைள,குமாரபுரம் , 
2.ேகாதநல்லூர் (வ.கி.) குமாரபுரம் ( ேப ) 
வார்டு 7, பிளாக் 8, ெகாற்றிேகாடு

232 181
அரசு உயர்நிைலப் 
பள்ளி ெபருஞ்சிலம்பு

முக்கிய மட்டுபா 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பாகம் 629164

1.குமாரபுரம் (வ.கி.) குமாரபுரம் ( ேப ) வார்டு 2, 
பிளாக் 20, ெபருஞ்சிலம்பு , 2.குமாரபுரம் (வ.கி ) 
குமாரபுரம் ( ேப ) வார்டு 2, பிளாக்19, 
ெபருஞ்சிலம்பு எம்.ஜி.ஆர் நகர்

232 182

எஸ்.ேக.வி  
நடுநிைலப்பள்ளி  
முட்ைடகாடு

ெதற்கு பகுதி 629189

1.ேகாதநல்லூர்  ( வ.கி  ), ேகாதநல்லூர் ( ேப ) 
பிளாக் 24,  முட்ைடக்காடு , 2.ேகாதநல்லூர்  ( 
வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப ) பிளாக் 28, 
சரல்விைள

232 183

எஸ்.ேக.வி  
நடுநிைலப்பள்ளி  
முட்ைடகாடு

நடுப் பாகம் 629189

1.ேகாதநல்லூர்  (வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப ) 
வார்டு 14, பிளாக் 25, ஈத்தவிைள , 
2.ேகாதநல்லூர்  (வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப ) 
வார்டு 8, பிளாக் 27, ஈத்தவிைள 
கிழக்கு,படந்தான்விைள,

232 184

எஸ்.ேக.வி  
நடுநிைலப்பள்ளி  
முட்ைடகாடு

மத்திய கட்டிடம் 
வடக்கு நடுபாகம்

1.ேகாதநல்லூர்  ( வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப ) 
வார்டு 6, பிளாக்  24, முட்ைடக்காடு

232 185
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி 
ஈத்தவிைள

புதிய கட்டிடம் 
கிழக்கு பாகம் 629166

1.ேகாதநல்லூர்  ( வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப ) 
வார்டு 13,14, பிளாக் 25, 
ெவளித்தறவிைள,ஈத்தவிைள,ெபருஞ்சவிைள

232 186
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி 
ஈத்தவிைள

புதிய கட்டிடம் 
வடக்கு பாகம் 629166

1.ேகாதநல்லூர்  ( வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப ) 
வார்டு 8,13 பிளாக் 26,  
படந்தான்விைள,தச்சன்விைள,ெபrயவிைள

232 187
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி 
ஈத்தவிைள

புதிய கட்டிடம் 
ெதற்கு பாகம் 629166

1.ேகாதநல்லூர்  ( வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப ) 
வார்டு 15,  பிளாக் 17, காஞ்சிரத்துேகாணம்

232 188
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி 
ஈத்தவிைள

புதிய கட்டிடம் நடு 
பாகம் 629166

1.ேகாதநல்லூர்  ( வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப ) 
வார்டு 12, பிளாக் 18, ெவள்ளத்தாறாவிைள , 
2.ேகாதநல்லூர்  ( வ.கி ), ேகாதநல்லூர் ( ேப ) 
வார்டு 12, பிளாக் 18, ேதாப்புவிைள, 

பைறயன்விைள,நட்டாலத்து விைள

232 189
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி 
கடமைலக்குன்று

மட்டுபா கட்டிடம் 
ெதற்கு பாகம் 629166

1.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப  ) பிளாக் 1, 
கடமைலக்குன்று , 2.தக்கைல ( வ.கி ) 
விலவூர் (ேப ) பிளாக் 2, சாமிவிைள கிழக்கு , 
3.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் (ேப ) பிளாக் 12, 
சாமிவிைள ெதற்கு

232 190
அரசு ஆரம்பப்பள்ளி 
கடமைலக்குன்று

மட்டுபா கட்டிடம் 
வடக்கு பாகம் 629166

1.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் (ேப ) வார்டு 7, 
பிளாக் 12,  சாமிவிைள, பிலாங்காைல
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232 191

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
விலவூர்

முக்கியகட்டிடம் 
வடக்குபாகம்  629166

1.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் (ேப ) பிளாக் 3,  
பாண்டாரவிைள

232 192

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
விலவூர்

முக்கியகட்டிடம் 
ெதற்கு பாகம்  629166

1.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) பிளாக் 4,  
பாலப்பள்ளி

232 193

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
விலவூர்

ஒட்டு கட்டிடம் 
ெதற்கு பாகம் 629166

1.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் (ேப ) வார்டு 11,  
பிளாக் 10,  பாலப்பள்ளி , 2.தக்கைல ( வ.கி ) 
விலவூர் (ேப ) வார்டு 11,  பிளாக் 10, 
குன்னத்துக்ேகாணம்

232 194

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
மூலச்சல்

முக்கிய கட்டிடம் 
ெதற்குபாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) வார்டு 9, 
பிளாக் 13, பனங்காலவிைள, மருதவிைள, 

அழகியமண்டபம்

232 195

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
மூலச்சல்

வட ெதற்கு ஜூபிளி 
கட்டிடம் வடக்குப் 
பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) வார்டு 10,  
பிளாக் 14 ெபாந்தன்பிலாவிைள, விலவூர்

232 196

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
மூலச்சல்

முக்கிய கட்டிடம் 
வடக்கு பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் (ேப ) வார்டு 12, 
பிளாக் 11, மூலச்சல் , 2.தக்கைல ( வ.கி ) 
விலவூர் ( ேப ) வார்டு 12,  பிளாக் 11,  
ஆறுவிைள , 3.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப 
) வார்டு 12,  பிளாக் 11,  காட்டுவிைள

232 197

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
மூலச்சல்

கிழக்கு ேமற்கு 
மட்டுப்பா 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப  ) வார்டு 15, 
பிளாக் 9, வாலன்விைள , 2.தக்கைல ( வ.கி ) 
விலவூர் ( ேப  ) வார்டு 3,15 பிளாக் 9, 
பண்டாரவிைள , 3.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் ( 
ேப  ) வார்டு 3, பிளாக் 9, சுனப்பாறவிைள

232 198

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
மூலச்சல்

கிழக்கு ேமற்கு 
ஓட்டுக் கட்டிடம் 
ேமற்கு பாகம்  629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் (ேப ) வார்டு 13, 
பிளாக் , 15, உம்மச்சன்விைள , 2.தக்கைல ( 
வ.கி ) விலவூர் ( ேப  ) வார்டு 13, பிளாக் 15, 
அம்பலத்தடிவிைள , 3.தக்கைல ( வ.கி ) 
விலவூர் ( ேப ) வார்டு 13, பிளாக்  15 
வடலிவிைள , 4.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் ( 
ேப ) வார்டு 13,  பிளாக் 16,   மணலிபாலம் , 
5.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப  ) வார்டு 13, 
பிளாக் 15, கிறிஸ்துநகர் , 6.தக்கைல ( வ.கி ) 
விலவூர் (ேப ) வார்டு 14,15, பிளாக் 15, 
பழவிைள , 7.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) 
வார்டு 15, பிளாக் 16, சுனப்பாறவிைள

232 199

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
மூலச்சல்

வடக்கு ெதற்கு 
மட்டுப்பா கட்டிடம் 
வடக்கு பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) வார்டு 3, 
பிளாக் 5, நுள்ளிவிளாகம் , 2.தக்கைல ( வ.கி ) 
விலவூர் ( ேப  ) வார்டு 3, பிளாக் 5, 
பாட்டவிளாகம் , 3.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் ( 
ேப ) வார்டு 3, பிளாக் 5, கண்ணங்கரவிைள , 
4.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) வார்டு 3, 
பிளாக் 5, வடேசrவிைள , 5.தக்கைல ( வ.கி ) 
விலவூர் (ேப ) வார்டு 14, பிளாக் 17, 
கீழமூலச்சல் , 6.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் 
(ேப ) வார்டு 14, பிளாக் 17, பூச்சிக்காட்டுவிைள 
, 7.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் (ேப ) வார்டு 14, 
பிளாக் 17, சாேராடு
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232 200

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
மூலச்சல்

ேமற்கு மட்டுப்பா 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) வார்டு 2, 
பிளாக் 8, ெகால்லன்விைள , 2.தக்கைல ( வ.கி 
) விலவூர் ( ேப ) வார்டு 2, பிளாக் 8, 
தாந்தவிைள , 3.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் ( 
ேப ) வார்டு 2, பிளாக் 8 குடியிருப்புவிைள , 
4.தக்கைல ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) வார்டு 2, 
பிளாக் 8, இலஞ்சிவிைள , 5.தக்கைல ( வ.கி ) 
விலவூர் ( ேப ) வார்டு 2, பிளாக் 8, 
ெகால்லங்ேகாணம் , 6.தக்கைல ( வ.கி ) 
விலவூர் (ேப ) வார்டு 2, பிளாக்8, 
ைகசாலவிைள

232 201

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
மூலச்சல்

முக்கிய கட்டிடம் 
வடக்கு பாகம் 629175

1.பத்மனாபபுரம் ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) வார்டு 
1, பிளாக் 6, கீழமூலச்சல் , 2.பத்மனாபபுரம் ( 
வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) வார்டு 1, பிளாக் 7, 
மூலச்சல் கிழக்கு , 3.பத்மனாபபுரம் ( வ.கி ) 
விலவூர் ( ேப ) பிளாக் 6, மூலச்சலா ெதற்கு , 
4.பத்மனாபபுரம் ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) பிளாக் 
7, மூலச்சல்  ேமற்கு , 5.பத்மனாபபுரம் ( வ.கி ) 
விலவூர் ( ேப ) பிளாக் 6,  மூலச்சல்  வடக்கு , 
6.பத்மனாபபுரம் ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) பிளாக் 
6, சாேராடு , 7.பத்மனாபபுரம் ( வ.கி ) விலவூர் ( 
ேப ) பிளாக் 6,7,  மருந்துேகாட்ைட , 
8.பத்மனாபபுரம் ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) பிளாக் 
6, புலியூர்குறிச்சி , 9.பத்மனாபபுரம் ( வ.கி ) 
விலவூர் ( ேப ) பிளாக் 6,7,  ஆசான்கிணறு , 
10.பத்மனாபபுரம் ( வ.கி ) விலவூர் ( ேப ) 
பிளாக் 6,7,  புலியூர்குறிச்சி  கிழக்கு

232 202

ஆஸ்பத்திr ஏrயா 
அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
தக்கைல

முக்கியகட்டிடம் 
வடக்குபாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
28, வார்டு 1, மணலி ெமயின் ேராடு , 
2.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
28, கைரகண்டார் ேகாணம் , 3.தக்கைல ( வ.கி 
), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 28 , மூன்று 
மூக்கன் விைள , 4.தக்கைல ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 28, கைரகண்டர் 
ேகாணம் கிழக்கு , 5.தக்கைல ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 28, மணலி ேராடு , 
6.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
29 , பைனவிைள , 7.தக்கைல ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 29,  சரல்விைள , 
8.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
29,  ெவட்டிக்ேகாணம்

232 203

ஆஸ்பத்திr ஏrயா 
அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
தக்கைல

முக்கியகட்டிடம் 
ெதற்கு பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
30 , வார்டு 1, ெவட்டுக்காட்டு விைள , 
2.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் (ந) பிளாக்  
30,31,  வார்டு 1, 8, சாேராடு,பத்மநாபபுரம் ேராடு 
, 3.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) 
பிளாக் 31 , வார்டு 8, ெவட்டிக்ேகாணம் ேராடு , 
4.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
31, வார்டு 8,  சாேராடு சுண்டவிைள
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232 204

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
தக்கைல

முக்கிய கான்கீrட் 
கட்டிடம்,  கிழக்கு 
பார்த்தது வடக்கு 
பாகம் அைற எண்‐5, 

629175

1.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
 24, சரல்விைள , 2.தக்கைல ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்  24,  ெமயின்ேராடு

232 205

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
தக்கைல

ெதற்கு கட்டிடம்,   

அைற எண்‐2, 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம்  (ந ) 
பிளாக் 25, ெவட்டிக்ேகாணம் , 2.தக்கைல ( 
வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 25 , 
ெவட்டிக்ேகாணம் ( புளிமூட்டுெதரு )

232 206

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
தக்கைல

புதிய கட்டிடம், 

ெதற்கு  பாகம் 
அைற எண் 3 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
26 , வார்டு 7,8,  அஞ்சுவண்ணம் ெதரு , 
2.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
27 , வார்டு 6, அம்மன்ேகாவில் ெதரு

232 207

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
தக்கைல

நடு கட்டிடம், வடக்கு 
பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
23, வார்டு 9, ஆஸ்பத்திrவார்டு

232 208

அரசு முஸ்lம் 
ெதாடக்கபள்ளி 
ேமட்டுக்கைட, 

தக்கைல

முக்கிய கட்டிடம் 
ேமற்கு பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
14, வார்டு 11, இராமன்பறம்பு ேதவி ேகாவில் 
ெசல்லும் ேராடு , 2.தக்கைல ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 14, வார்டு 11,  
ெமயின்ேராடு தக்கைல , 3.தக்கைல ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 14,  வார்டு 11, 
காவலர் குடியிருப்பு ெசல்லும்வழி , 
4.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
14,  வார்டு 11, திருவிதாங்ேகாடு ெசல்லும் 
வழி   5.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) 
பிளாக் 14, இராமன்பறம்பு

232 209

அரசு முஸ்lம் 
ெதாடக்கபள்ளி 
ேமட்டுக்கைட, 

தக்கைல

கிழக்கு ேமற்கு 
கான்கீrட் கட்டிடம் 
ேமற்கு பாகம்  629175

 1.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
19, வார்டு 19, மார்ெகட் ேராடு , 2.தக்கைல ( 
வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக்19,  வார்டு 19,  
டானாமுடுக்கு , 3.தக்கைல ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 19 , வார்டு 19, 
தர்காேராடு

232 210

அரசு முஸ்lம் 
ெதாடக்கபள்ளி 
ேமட்டுக்கைட, 

தக்கைல

ெதற்கு கட்டிடம் 
629175

1.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
20 , நாகர்ேகாவில் 
திருவனந்தபுரம்ெமயின்ேராடு , 2.தக்கைல ( 
வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 20,  
உப்புகாம்பவுண்ட் , 3.தக்கைல ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 20,  வார்டு11 

ெமர்கண்ைடன் ேபங்க்ைலன் , 4.தக்கைல ( 
வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 20,  வார்டு 
11, பாப்புலர் இன்ஸ்டியூட்ைலன் , 5.தக்கைல ( 
வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 20,  வார்டு 
11, தர்காேராடு , 6.தக்கைல ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 11,  மார்ெகட்ேராடு 
(பாப்புலர் இன்ஸடியூட்ைலன்) , 7.தக்கைல ( 
வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 20 , வார்டு 6,  
பாலஸ்ேராடு , 8.தக்கைல ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 21, வார்டு 6,  
ஞானியார் ெதரு , 9.தக்கைல ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 21, வார்டு 6,  
ஐந்துகிராமம் ஞானியார்ெதரு , 10.தக்கைல ( 
வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 21, வார்டு 6,  
தர்கா ேராடு ேமற்கு , 11.தக்கைல ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 21,  வார்டு 6,  
மார்க்ெகட்ேராடு
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232 211

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி  
தக்கைல எதிர்புறம் 
தாலுக அலுவலகம்

முக்கியகட்டிடம், 

ெதற்கு பகுதி 629175

1.தக்கைல (வ.கி ), பத்மனாபபுரம் (ந ) பிளாக் 
15, வார்டு 5,  நகராட்சி காலணி , 2.தக்கைல ( 
வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 15, வார்டு 
13, ஒன்றாம்ெதரு , 3.தக்கைல ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 15, வார்டு 13, 
இரணாடாம்ெதரு , 4.தக்கைல ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 15,  வார்டு 13,  
மூன்றாம்ெதரு , 5.தக்கைல ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 15 , வார்டு 13,  
நான்காம்ெதரு , 6.தக்கைல ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 15,  வார்டு 13,  
ஐந்தாம்ெதரு , 7.தக்கைல ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 15 , வார்டு 13, 
ஏழாம்ெதரு , 8.தக்கைல ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 15 , வார்டு 13, 
எட்டாம்ெதரு , 9.தக்கைல ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 15, வார்டு 13, 
ஒன்பதாம்ெதரு , 10.தக்கைல ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 15 , வார்டு13 

பத்தாம்ெதரு , 11.தக்கைல ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 15 , வார்டு 13, 
பதிெனான்றாம்ெதரு , 12.தக்கைல ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 16, வார்டு 12,  
ெபருமாள்ேகாயில்ெதரு , 13.தக்கைல ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 16 , வார்டு 12,  
ெபருமாள்ேகாவில் ேராடு , 14.தக்கைல ( வ.கி 
), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 16 , வார்டு 12,  
மார்க்கட்ெதரு 15தக்கைல (வகி 

232 212 டவுண்கால் தக்கைல முக்கிய கட்டிடம் 
வடக்குபாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
10, ெகால்லன்விைள , 2.தக்கைல ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 18,  பரப்பன்ேகாடு

232 213 டவுண்கால் தக்கைல முக்கிய கட்டிடம் 
ெதற்குப்பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
11, வார்டு 16,  இரணியல் ேராடு , 2.தக்கைல ( 
வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 12,  பாரதி 
நகர்

232 214

டவுண் ஹால் ,சர் 
சி.வி.ராமசாமி ஐயர் 
நிைனவு கட்டிடம், 

தக்கைல

முக்கிய கட்டிடம், 

நடுப்பகுதி  629175

1.தக்கைல ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
13, வார்டு 15, ராமன்பரம்பு , 2.தக்கைல ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 17 , வார்டு15, 

பைழய பஸ்ஸ்டாண்டு

232 215

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கல்குளம்

முக்கியகட்டிடம் 
மத்திய பாகம் 629175

1.கல்குளம் ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
32,33,34,35,  பத்மனாபபுரம் ேமற்கு 
ெதரு,ெதற்கு ெதரு , 2.கல்குளம் ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 32 , பத்மனாபபுரம் 
கிழக்குெதரு,வடக்கு ெதரு

232 216

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
கல்குளம்

 ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 
கட்டிடம் மத்திய 
பாகம் 629175

1.கல்குளம் ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
33 , கிழக்கு ெதரு , 2.கல்குளம் ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம்  ( ந ) பிளாக் 33, கிழ்குளம் , 
3.கல்குளம் ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
34 , கிழகுளம் ேமற்கு , 4.கல்குளம் ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 34,  கிழ்குளம் 
கிழக்கு
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232 217

அரசு  
ேமல்நிைலப்பள்ளி  
கல்குளம்

கிழக்கு வடக்கு 
மட்டுப்பா கட்டிடம் 
வடக்கு பாகம் 629175

1.கல்குளம் ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
36, ேகானார் ெதரு , 2.கல்குளம் ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 36 , ேபலஸ் 
முன்புறம் , 3.கல்குளம் ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் 
( ந ) பிளாக் 37,  ேமற்கு ெதரு , 4.கல்குளம் ( 
வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 37 , 
இராமசுவாமி ேகாவில் ெதரு கிழக்கு , 
5.கல்குளம் ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
37, இராமசுவாமி ேகாவில் ெதரு ேமற்கு , 
6.கல்குளம் ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
38, பட்டாணிகுளம் ெதரு , 7.கல்குளம் ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 38, வடக்கு ெதரு

232 218

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
புலியூர்குறிச்சி

முக்கிய கட்டிடம் 
நடுப்பாகம் 629175

1.கல்குளம் (வ.கி ) பத்மனாபபுரம் (ந ) பிளாக் 
4,  வார்டு 18, சந்ைதேராடு , 2.கல்குளம் ( வ.கி ) 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) வார்டு 18, புலியூர்க்குறிச்சி 
, 3.கல்குளம் ( வ.கி ) பத்மனாபபுரம் ( ந ) 
பிளாக் 4,  வார்டு 18, ஒற்ைறெதரு 
புலியூர்குறிச்சி , 4.கல்குளம் ( வ.கி ) 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 4, வார்டு 18, சந்ைத 
வழி ேராடு , 5.கல்குளம் ( வ.கி ) 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 4, மூன்றாம் ெதரு ( 
டி.பி.ெதரு ) , 6.கல்குளம் ( வ.கி ) 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 4, வார்டு 20, 
நடுநிைலப்பள்ளி ெதரு , 7.கல்குளம் ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் (,ந,) பிளாக் 4, வார்டு 20, 
இரட்ைடத்ெதரு , 8.கல்குளம் ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 5, வார்டு19, 

ெமயின் ேராடு , 9.கல்குளம் ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 5, வார்டு 19 , 9, 
அஞ்சாலிவிைள , 10.கல்குளம் ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 5, வார்டு19, 

ேசாபனாெதரு , 11.கல்குளம் ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 5, வார்டு 19, 9, 
ெமயின் ேராடு , 12.கல்குளம் ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 5, வார்டு 19, 
குமாரேகாவில் ெசல்லும் ேராடு , 13.கல்குளம் 
( வ.கி ), பத்மனாபபுரம்  ( ந ) பிளாக் 5, வார்டு 
19, பிரம்மபுரம் , 14.கல்குளம் ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) வார்டு 24, பிளாக் 
கரும்பாைற அஞ்சாலிவிைள 15 கல்குளம் (

232 219

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
புலியூர்குறிச்சி

மட்டுப்பா கட்டிடம் 
கிழக்குபாகம் 629175

1.கல்குளம் ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
6, ெதன்கைர , 2.கல்குளம் ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 6, ெமயின் ேராடு 
ெதற்கு , 3.கல்குளம் ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( 
ந ) பிளாக் 6,  ெமயின் ேராடு வடக்கு , 
4.கல்குளம் ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
7, நந்தவனத்து விைள , 5.கல்குளம் ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 7, ேக.ேக. கைர , 
6.கல்குளம் ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
7, பணிக்கர் ெதரு , 7.கல்குளம் ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம்  ( ந ) பிளாக் 7,  சந்ைதவழி 
ேராடு

232 220

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
புலியூர்குறிச்சி

மட்டுப்பா கட்டிடம் 
ேமற்குபாகம் 629175

1.கல்குளம் ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
8,  சந்ைதவழிேராடு , 2.கல்குளம் ( வ.கி ), 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 9,  வாழவிைள , 
3.கல்குளம் ( வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
9, ஆர்.சி. ெதரு பத்மனாபபுரம்
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232 221
அரசு நடுநிைலப் 
பள்ளி பிரம்மபுரம்

முக்கிய கட்டிடம் 
ெதற்குபாகம் 629180

1.கல்குளம் (வ.கி ), பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
1,  வார்டு 21, குமாரேகாவில் ேராடு , 
2.கல்குளம் ( வ.கி ) பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
1, வார்டு 21, குமாரேகாயில் ேராடு , 
3.கல்குளம் (வ.கி) பத்மனாபபுரம் (ந) பிளாக்1 1 
வார்டு21 குமார ேகாயில் ேதர் ெதரு , 
4.கல்குளம் (வ.கி) பத்மனாபபுரம் (ந) பிளாக் 1, 
வார்டு 21, குமார ேகாயில் குளம் கைர , 
5.கல்குளம் ( வ.கி ) பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
2,  பிரம்மபுரம் ேராடு , 6.கல்குளம் ( வ.கி ) 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 2, வடக்கூர் 
காலணி , 7.கல்குளம் ( வ.கி ) பத்மனாபபுரம் ( 
ந ) பிளாக் 2, வார்டு 21, பிரம்மபுரம் வடக்கூர் , 
8.கல்குளம் ( வ.கி ) பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
3,  வார்டு 20,  ஆசான் கிணறு 1ம் ெதரு , 
9.கல்குளம் ( வ.கி ) பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 
3,  ஆசான்கிணறு 2ம் ெதரு , 10.கல்குளம் ( 
வ.கி ) பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 3, ஆசான் 
கிணறு 3ம் ெதரு , 11.கல்குளம் ( வ.கி ) 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 3,  வார்டு 20,   
ஆசான்கிணறு ேராடு , 12.கல்குளம் ( வ.கி ) 
பத்மனாபபுரம் ( ந ) பிளாக் 3, உதயகிr ேராடு , 
13.கல்குளம் ( வ.கி ) பத்மனாபபுரம் ( ந ) 
பிளாக் 3, இரட்ைட ெதரு

232 222

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
பிரம்மபுரம்

முக்கிய கட்டிடம் 
வடக்கு பாகம் 629180

1.கல்குளம் ( வ.கி ) , ெதன்கைர ( ஊ ) வார்டு 2, 
பிளாக் 1, ெதன்கைர , 2.கல்குளம் ( வ.கி ) , 
ெதன்கைர ( ஊ ) வார்டு 2, பிளாக் 1, 
ெதன்கைரேதாப்பு , 3.கல்குளம் ( வ.கி ) , 
ெதன்கைர ( ஊ ) வார்டு 1, பிளாக் 2, 
ெதன்கைர கிருஷ்ணாநகர்

232 223

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
பிரம்மபுரம்

முக்கிய கட்டிடம் 
வடக்கு பாகம் 629180

1.கல்குளம் ( வ.கி ) , ெதன்கைர ( ஊ ) வார்டு 4, 
பிளாக் 2, பிரம்மபுரம் , 2.கல்குளம் ( வ.கி ) , 
ெதன்கைர ( ஊ ) வார்டு 1, பிளாக் 2, 
பிரம்மபுரம் ெதற்கூர் , 3.கல்குளம் ( வ.கி ) , 
ெதன்கைர ( ஊ ) வார்டு 1, பிளாக் 2, 
பிரம்மபுரம் விைளவடீு , 4.கல்குளம் ( வ.கி ) , 
ெதன்கைர ( ஊ ) வார்டு 1, பிளாக் 2, 
காரவிைள , 5.கல்குளம் ( வ.கி ) , ெதன்கைர ( 
ஊ ) வார்டு 1,  பிளாக் 2, குழுைம , 6.கல்குளம் 
( வ.கி ) , ெதன்கைர ( ஊ ) வார்டு 1, பிளாக் 2, 
தினவிைள

232 224

ெசன்ட் ஆன்றனி 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
அப்பட்டு விைள

புதிய கட்டிடம் 
கிழக்கு பாகம்

1.கல்குளம் ( வ.கி ) , சடயமங்கலம் ( ஊ ) 
வார்டு 1, பிளாக் 1, கிருஷ்ணமங்கலம் , 
2.கல்குளம் ( வ.கி ) , சடயமங்கலம் ( ஊ ) 
வார்டு 2,பிளாக் 2, எழுந்தன்ேகாட்டுேகாணம் 
கிழக்கு , 3.கல்குளம் ( வ.கி ) , சடயமங்கலம் ( 
ஊ ) பிளாக் 3,  எழுந்தன்ேகாட்டுேகாணம் 
ேமற்கு , 4.கல்குளம் ( வ.கி ) , சடயமங்கலம் ( 
ஊ ) பிளாக் 1 , பண்டாரவிைள
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232 225

ெசன்ட்ஆன்றனி 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
அப்பட்டு விைள

புதிய கட்டிடம் 
ேமற்கு பாகம்

1.கல்குளம் ( வ.கி ) , சடயமங்கலம் ( ஊ ) 
பிளாக் 2 , பருத்தியைற ேதாட்டம் , 
2.கல்குளம் ( வ.கி ) , சடயமங்கலம் ( ஊ ) 
பிளாக் 2 , கிருஷ்ணமங்கலம் , 3.கல்குளம் ( 
வ.கி ) , சடயமங்கலம் ( ஊ ) பிளாக் 2 , 
அக்கரவிைள , 4.கல்குளம் ( வ.கி ) , 
சடயமங்கலம் ( ஊ ) பிளாக் 2 , 4 , 
சைடயமங்கலம் , 5.கல்குளம் ( வ.கி ) , 
சடயமங்கலம் ( ஊ ) பிளாக் 5 , சித்தன்ேதாப்பு , 
6.கல்குளம் ( வ.கி ) , சடயமங்கலம் ( ஊ ) 
பிளாக் 5 ,  சடயமங்கலம்

232 226

ெசன்ட்ஆன்றனி 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
அப்பட்டு விைள

புதிய கட்டிடம் 
மத்திய பாகம்

1.கல்குளம் ( வ.கி ) , சடயமங்கலம் ( ஊ ) 
பிளாக் 1 , சடயமங்கலம் , 2.கல்குளம் ( வ.கி ) , 
சடயமங்கலம் ( ஊ ) பிளாக் 4 , 
கிருஷ்ணமங்கலம் கிழக்கு , 3.கல்குளம் ( 
வ.கி ) , சடயமங்கலம் ( ஊ ) பிளாக் 6 , 
கிருஷ்ணமங்கலம் ேமற்கு, அப்பட்டுவிைள, 

ெசம்மன்விைள , 4.கல்குளம் ( வ.கி ) , 
சடயமங்கலம் ( ஊ ) பிளாக் 4 , சித்தன்ேதாப்பு 
வடக்குெதரு , 5.கல்குளம் ( வ.கி ) , 
சடயமங்கலம் ( ஊ ) பிளாக் 3 ,  
கிருஷ்ணமங்கலம் ெதற்கு

232 227

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
ெகால்லன்விைள

முக்கிய கட்டிடம் 
ெதற்கு பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) , கல்குறிச்சி ( ஊ ) பிளாக் 1, 
கல்குறிச்சி

232 228

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
ெகால்லன்விைள

முக்கிய ஓட்டு 
கட்டிடம் மத்திய 
பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) , கல்குறிச்சி ( ஊ ) பிளாக் 1, 
கல்குறிச்சி

232 229

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
ெகால்லன்விைள

முக்கிய ஓட்டு 
கட்டிடம் வடக்கு 
பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) , கல்குறிச்சி ( ஊ ) பிளாக் 4 
, கல்குறிச்சி கீழ்

232 230

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
ெகால்லன்விைள

வடக்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) , கல்குறிச்சி ( ஊ ) பிளாக் 2 
,  ெகால்லன்விைள

232 231

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
ெகால்லன்விைள

வடக்கு ஓட்டு 
கட்டிடம் ெதற்கு  
பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) , கல்குறிச்சி ( ஊ ) பிளாக் 4 
, கல்குறிச்சி , 2.தக்கைல ( வ.கி ) , கல்குறிச்சி ( 
ஊ ) பிளாக் 5 , அடப்பு விைள

232 232

ஊராட்சி 
அலுவலகம் 
கிழக்கல்குறிச்சி

மட்டுபபா கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) , கல்குறிச்சி ( ஊ ) பிளாக் 3 
,  கல்குறிச்சி

232 233

ஊராட்சி 
அலுவலகம் 
கிழக்கல்குறிச்சி

மட்டுபபா கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) , கல்குறிச்சி ( ஊ ) பிளாக் 6 
, மஞ்சானாவிைள, வரீவிைள

232 234

புனித ேஜாசப் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கல்குறிச்சி

புதிய ெதற்கு 
கட்டிடம் ெதற்கு 
பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) , முத்தலக்குறிச்சி ( ஊ ) 
வார்டு 1, பிளாக் 1 , முத்தலக்குறிச்சி வடக்கு

232 235

புனித ேஜாசப் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கல்குறிச்சி

புதிய ெதற்கு 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) , முத்தலக்குறிச்சி ( ஊ ) 
வார்டு1 பிளாக் 2 முத்தலக்குறிச்சி ெதற்கு

232 236

ெசன்ட் ேஜாசப் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கல்குறிச்சி

ேகால்டன் ஜுப்லி 
நூற்றாண்டு நிைனவு 
அைற, வடக்கு பாகம் 
629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) , முத்தலக்குறிச்சி ( ஊ ) 
வார்டு 1 , பிளாக் 3 , முத்தலக்குறிச்சி கிழக்கு , 
2.தக்கைல ( வ.கி ) , முத்தலக்குறிச்சி ( ஊ ) 
வார்டு 1 , பிளாக் 4, 5 முத்தலக்குறிச்சி ேமற்கு

232 237

ெசன்ட் ேஜாசப் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கல்குறிச்சி

ேகால்டன் ஜுப்லி 
நூற்றாண்டு நிைனவு 
அைற, நடு பாகம் 
629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) , முத்தலக்குறிச்சி ( ஊ ) 
வார்டு 1 , பிளாக் 4 ,  முத்தலக்குறிச்சி கிழக்கு
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232 238

ெசன்ட் ேஜாசப் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
கல்குறிச்சி

ேகால்டன் ஜுப்லி 
நூற்றாண்டு நிைனவு 
அைற, ெதற்கு 
மத்திய பாகம் 629175

1.தக்கைல ( வ.கி ) , முத்தலக்குறிச்சி ( ஊ ) 
வார்டு 1 , பிளாக் 4 , முத்தலக்குறிச்சி ேமற்கு

232 239

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி 
ெநய்காட்டான் 
விைள இருப்பு 
பைரக்ேகாடு

முக்கிய கட்டிடம் 
கிழக்கு பாகம் 629167

1.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) 
வார்டு 2, பிளாக் 3, பைரக்ேகாடு , 2.தக்கைல ( 
வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) வார்டு 2, 
பிளாக் 3,  ைவகுண்டபுரம்

232 240

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி 
ெநய்க்காட்டான் 
விைள இருப்பு 
பைரக்ேகாடு

முக்கியகட்டிடம் 
மத்தியபாகம் 629167

1.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) 
வார்டு18, பிளாக் 2, ெபாந்தன்பிலாவிைள , 
2.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) 
வார்டு 18, பிளாக் 2, அழகியமண்டபம் , 
3.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) 
வார்டு 18, பிளாக் 2, கண்டன்ேகாணம் , 
4.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) 
வார்டு 18, பிளாக் 2, புதுெதரு ேமற்கு

232 241

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி 
ெநய்க்காட்டான் 
விைள இருப்பு 
பைரக்ேகாடு

முக்கியகட்டிடம் 
மத்திய கிழக்கு 
பாகம் 629167

1.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) 
வார்டு 16, பிளாக் 6,  ெதங்குவிைள , 
2.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) 
வார்டு16, பிளாக் 6, கமலபந்திெதரு , 
3.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) 
வார்டு 4 , பிளாக் 6,  புதுத்ெதரு கிழக்கு

232 242

அரசு ஆரம்பப்பள்ளி 
ெநய்க்காட்டான் 
விைள இருப்பு 
பைரக்ேகாடு

முக்கியகட்டிடம் 
ேமற்குபாகம் 629167

1.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு (சி.ஊ) 

வார்டு 1, பிளாக் 4,  பைரக்ேகாடு , 2.தக்கைல ( 
வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) வார்டு 1, 
பிளாக் 4, மருதவிைள , 3.தக்கைல ( வ.கி ), 
திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) வார்டு 1, பிளாக் 4,  
அறபுைரவிைள

232 243

அரசு மைலயாளம் 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
திருவிதாங்ேகாடு

முக்கியகட்டிடம், 

ேமற்கு பாகம்629174

1.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) 
வார்டு 8,  பிளாக் 7, கமலபந்திெதரு , 
2.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) 
வார்டு 8, பிளாக் 7, புதுெதரு , 3.தக்கைல ( 
வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) வார்டு 8, 
பிளாக் 7, ெலப்ைபெதரு

232 244

அரசு மைலயாளம் 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
திருவிதாங்ேகாடு

முக்கியகட்டிடம்,கிழக்
கு பாகம்629174

1.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) 
வார்டு 8, பிளாக் 10, அரசமூடு , 2.தக்கைல ( 
வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) வார்டு 8,  
பிளாக் 10,  கதியாெதரு , 3.தக்கைல ( வ.கி ), 
திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) வார்டு 8,  பிளாக் 10, 
பைழயபள்ளிெதரு

232 245

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ேகரளபுரம்

முக்கிய கட்டிடம் 
ேமற்குபாகம் 629174

1.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) 
வார்டு 3, பிளாக் 5, ேமலக்ேகாணம் , 
2.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) 
வார்டு 3, பிளாக் 5,  கீழபைரக்ேகாடு , 
3.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) 
வார்டு 3, , பிளாக் 5 பனவிைள , 4.தக்கைல ( 
வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) வார்டு 3, 
பிளாக் 5, ேமட்டுக்கைட

232 246

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ேகரளபுரம்

முக்கிய கட்டிடம் 
கிழக்கு பாகம் 629174

1.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) 
வார்டு 4 , பிளாக் 11,  
கிருஷ்ணன்ேகாவில்ெதரு , 2.தக்கைல ( வ.கி 
), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) வார்டு 4 , பிளாக் 11, 
ேகரளபுரம்ேமற்கு , 3.தக்கைல ( வ.கி ), 
திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) வார்டு 4 , பிளாக் 12, 
ேகரளபுரம்ெதற்கு , 4.தக்கைல ( வ.கி ), 
திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) வார்டு 4, பிளாக் 12, 
ேவம்பன்ேகாணம்
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232 247

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
ேகரளபுரம்

முக்கிய கட்டிடம் 
நடுப்பாகம் 629174

1.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) 
வார்டு 6,  பிளாக் 25, ஆர்.சி. ெதரு , 2.தக்கைல ( 
வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) வார்டு 6,  
பிளாக் 25,  ெதரசர்விைள, ஆலடிகுண்டு , 
3.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) 
வார்டு 6, பிளாக் 25,  ஆலடிகுண்டு , 4.தக்கைல 
( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) வார்டு 6, 
பிளாக் 25,  ெசட்டிவிைள , 5.தக்கைல ( வ.கி ), 
திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) வார்டு 6,  பிளாக் 25, 
ேதாப்பு , 6.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு 
( ேப ) வார்டு 6,  பிளாக் 25, ேகாட்டவிைள , 
7.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) 
வார்டு 6,  பிளாக் 25, வட்டம்ேதாப்பு , 
8.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) 
வார்டு 6, பிளாக் 25, அந்ேதாணியார்வட்டம் , 
9.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) 
வார்டு 6, பிளாக் 25, ஆலடிகுண்டு

232 248

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
ேகரளபுரம்

முக்கியகட்டிடம், 

கிழக்குப் பாகம் 629174

1.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) 
பிளாக் 13,  வார்டு 5, கிருஷ்ணன்ேகாவில் , 
2.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) 
பிளாக் 13,  வார்டு 5,  ெசட்டிவிைள , 
3.தக்கைல ( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) 
பிளாக் 13, வார்டு 5,  சங்கரன்காவு , 4.தக்கைல 
( வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) பிளாக் 13,. 
வார்டு 5, ெதரசர்விைள , 5.தக்கைல ( வ.கி ), 
திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) வார்டு 5, பிளாக் 13,   
ஆலடிகுண்டு

232 249

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
திருவிதாங்ேகாடு

வடக்குக் கட்டிடம், 

கிழக்குப்பாகம் 629174

1.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( 
ேப ) பிளாக் 8, அடப்புவிைள , 
2.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( 
ேப ) பிளாக் 8, புதுத்ெதரு , 3.திருவிதாங்ேகாடு 
(வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) பிளாக் 8, 
காட்டுவிைள , 4.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), 
திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) பிளாக் 8,  
புதுபள்ளிெதரு

232 250

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
திருவிதாங்ேகாடு

ஓட்டுக் கட்டிடம், 

ேமற்குப் பாகம் 
அைற எண் 37. 629174

1.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( 
ேப ) பிளாக் 17, அமராவதிெதரு , 
2.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( 
ேப ) பிளாக் 17,  பாைறயடிெதரு கிழக்கு , 
3.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( 
ேப ) பிளாக் 17,  நடுக்கைட , 
4.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( 
ேப ) பிளாக் 17,  அஞ்சுவண்ணம் ெதரு 
வடக்கு , 5.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), 
திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) பிளாக் 18,  
பாைறயடிெதரு ேமற்கு , 6.திருவிதாங்ேகாடு 
(வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) பிளாக் 18, 
அஞ்சுவண்ணம் ெதரு ெதற்கு , 
7.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( 
ேப ) பிளாக் 18, ெமயின்ேராடு
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232 251

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
திருவிதாங்ேகாடு

மத்திய ஓட்டு 
கட்டிடம் 
கிழக்குபாகம் 629174

1.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( 
ேப ) பிளாக் 9, புதுத்ெதரு கிழக்கு , 
2.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( 
ேப ) பிளாக் 9 ,  அட்டக்குளம்ெதரு , 
3.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( 
ேப ) பிளாக் 9 ஆஸ்பத்திr ேராடு , 
4.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( 
ேப ) பிளாக் 9 அமராவதி சாைல

232 252

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
திருவிதாங்ேகாடு

ஓட்டு கட்டிடம் 
கிழக்குபாகம் அைற 
எண் 39

1.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( 
ேப ) பிளாக் 1,  ஆலுவிைள , 
2.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( 
ேப ) பிளாக் 1,  புதுத்ெதரு ேமற்கு , 
3.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( 
ேப ) பிளாக் 1,  இலுப்பவிைள , 
4.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( 
ேப ) பிளாக் 1,  அட்டகுளம் சாைல , 
5.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( 
ேப ) பிளாக் 1, புளியடிவிைள , 
6.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( 
ேப ) பிளாக் 1, அடப்புவிைள

232 253

ேபரூராட்சி 
அலுவலகம் 
திருவிதாங்ேகாடு

நடுக்கைட கவுன்சில் 
அைற 629174

1.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( 
ேப ) பிளாக் 14, பைழய பள்ளி வார்டு கிழக்கு 
, 2.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு 
( ேப ) பிளாக் 14, இடக்குடிெதரு , 
3.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( 
ேப ) பிளாக் 14, ேமலத்ெதரு , 
4.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( 
ேப ) பிளாக் 14,  கன்னிமார்ெதரு கிழக்கு , 
5.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( 
ேப ) பிளாக் 15,  பைழயபள்ளிெதரு ேமற்கு , 
6.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( 
ேப ) பிளாக் 15,  கன்னிமார்ெதரு ேமற்கு , 
7.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( 
ேப ) பிளாக் 21, ைகதக்குழி , 
8.திருவிதாங்ேகாடு (வ.கி ), திருவிதாங்ேகாடு ( 
ேப ) பிளாக் 21,  ைகதக்குழி காலனி

232 254

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி  
திருவிதாங்ேகாடு

மட்டுபா கட்டிடம் 
ேமற்கு பாகம் 629174

1.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திருவிதாங்ேகாடு 
( ேப ) பிளாக் 19 , ேகாவில்வட்டம் , 
2.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திருவிதாங்ேகாடு 
( ேப ) பிளாக் 19 , ேகாவில்வட்டம்காலனி , 
3.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திருவிதாங்ேகாடு 
( ேப ) பிளாக் 19 ,  வயக்குளம்கைர , 
4.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திருவிதாங்ேகாடு 
( ேப ) பிளாக் 20 ,  ெமயின்ேராடு , 
5.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திருவிதாங்ேகாடு 
( ேப ) பிளாக் 22 , ேமலத்ெதரு
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232 255

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி  
திருவிதாங்ேகாடு

கிழக்கு ெதற்கு 
மட்டுபா கட்டிடம் 
கிழக்கு பாகம் 629174

1.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திருவிதாங்ேகாடு 
( ேப ) பிளாக் 23 ,  ைகதக்குழி , 
2.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திருவிதாங்ேகாடு 
( ேப ) பிளாக் 23 ேகாவில்வட்டம் , 
3.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திருவிதாங்ேகாடு 
( ேப ) பிளாக் 23 , ேமலத்ெதரு ேமற்கு , 
4.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திருவிதாங்ேகாடு 
( ேப ) பிளாக் 23 ,  அண்ணாநகர்காலனி , 
5.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திருவிதாங்ேகாடு 
( ேப ) பிளாக் 23 , வட்டம் ெமயின்ேராடு 
ேமற்கு , 6.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , 
திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) பிளாக் 24 ,  
திருவள்ளுவர்காலனி , 7.திருவிதாங்ேகாடு ( 
வ.கி ) , திருவிதாங்ேகாடு ( ேப ) பிளாக் 24 ,  
வட்டம் ெமயின்ேராடு கிழக்கு

232 256

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
திருவிதாங்ேகாடு

முக்கிய  கட்டிடம் 
ெதற்கு பாகம்  629174

1.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு ( 
ஊ ) பிளாக் 6, ேசவியர்புரம் , 
2.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு ( 
ஊ ) பிளாக் 6, மங்காரம்

232 257

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
திருவிதாங்ேகாடு

முக்கிய  கட்டிடம் 
வடக்கு பாகம்  629174

1.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு ( 
ஊ ) பிளாக் 7, ைமேலாடு

232 258

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
திருவிதாங்ேகாடு

ேமற்கு கட்டிடம் 
வடக்குப் பாகம் 629174

1.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு ( 
ஊ ) வார்டு , 8 பிளாக் 8, ஆலன்விைள , 
2.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு ( 
ஊ ) வார்டு 8, பிளாக் 8, மடத்துவிைள

232 259
என்.ஐ.பாலிெடக்கனி
க் புங்கைற

முக்கிய கட்டிடம் 
மத்தியபாகம்  அைற 
எண் 4, 629174

1.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு ( 
ஊ ) பிளாக் 3 , புங்கைற ெதங்கன்குழி , 
2.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு ( 
ஊ ) பிளாக் 4, ஆசாrவிைள

232 260
என்.ஐ.பாலிெடக்கனி
க் புங்கைற

முக்கிய கட்டிடம் 
மத்தியபாகம்  அைற 
எண் 5, 629174

1.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு ( 
ஊ )திக்கணங்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 5 
ேசவியர்புரம் , 2.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , 
திக்கணங்ேகாடு ( ஊ ) பிளாக் 5, நங்கச்சிவிைள

232 261
என்.ஐ.பாலிெடக்கனி
க் புங்கைற

முக்கிய கட்டிடம்  
ேமற்கு பாகம் அைற 
 எண் 3, 629174

1.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு ( 
ஊ ) பிளாக் 3 , புங்கைற

232 262

அரசு  
நடுநிைலப்பள்ளி 
புதூர்

முக்கிய கட்டிடம் 
கிழக்கு பாகம்  629174

1.திக்கணங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு ( 
ஊ ) வார்டு 8, பிளாக் 9, வாேழாடு

232 263

அரசு  
நடுநிைலப்பள்ளி 
புதூர்

முக்கிய கட்டிடம் 
ேமற்கு பாகம்  629174

1.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு ( 
ஊ ) பிளாக் 2, ெதங்கன்குழி ேமற்கு , 
2.திருவிதாங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு ( 
ஊ ) பிளாக் 11, ெதங்கன்குழி கிழக்கு
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232 264

அரசு  
நடுநிைலப்பள்ளி 
புதூர்

கிழக்கு ேமற்கு 
கட்டிடம் ெதற்கு 
பாகம்

1.திக்கணங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு ( 
ஊ ) பிளாக் 10, அருளானந்தபுரம் , 
2.திக்கணங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு ( 
ஊ ) பிளாக் 10, ைசபன் மாங்ேகாடு 
ெபாற்ைற,காட்டுவிைள , 3.திக்கணங்ேகாடு ( 
வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு ( ஊ ) பிளாக் 10, புதூர் 
, 4.திக்கணங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு ( 
ஊ ) பிளாக் 10, ஆசாrவிைள

232 265

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
திக்கணம்ேகாடு

முக்கியகட்டிடம் 
வடக்கு பாகம் 629804

1.திக்கணங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு ( 
ஊ ) பிளாக் 17, கீழத்தாறாவிைள

232 266

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
திக்கணம்ேகாடு

முக்கிய கட்டிடம் 
ெதற்குபாகம் 629804

1.திக்கணங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு ( 
ஊ ) வார்டு 4,  பிளாக் 12, 
அந்ேதாணியார்ேகாயில்ெதரு , 
2.திக்கணங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு ( 
ஊ ) வார்டு 4,  பிளாக்13, புதூர்

232 267

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
திக்கணம்ேகாடு

முக்கிய கட்டிடம் 
கிழக்கு பாகம் 629804

1.திக்கணங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு ( 
ஊ ) வார்டு 4, பிளாக்1,  ெதங்கன்குழி ( 
ேமக்கன்கைர )

232 268

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
தாறாவிைள

புதிய 
மட்டுப்பாகட்டிடம் 
கிழக்குப்பாகம் 629804

1.திக்கணங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு ( 
ஊ ) வார்டு 4, பிளாக் 14, எலியன்விைள , 
2.திக்கணங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு ( 
ஊ ) வார்டு 5, பிளாக் 18, கறுக்கன்குழி

232 269

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
தாறாவிைள

மட்டுபா கட்டிடம் 
ேமற்கு பாகம் 629804

1.திக்கணங்ேகாடு ( வ.கி ) , திக்கணங்ேகாடு ( 
ஊ ) பிளாக் 16, ஒருமாவிைள

232 270

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
தாறாவிைள

ேமற்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு பாகம் 629804

1.திக்கணங்ேகாடு (ஊ) பிளாக் 15, 
திக்கணங்ேகாடு

thf;fhsu; gjpT mjpfhup kw;Wk; rhu;Ml;rpau;
gj;kehgGuk;


