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233 1

திருகுடும்ப 
ஆரம்ப ப்பள்ளி  
ஆறுகாணி

ஓட்டுக்கட்டிடம் 
வடக்கு பாகம் 
ெதற்கு பார்ைவ

1.களியல் (வ. கி), கைடயால் (ேப) வார்டு 3, 
பிளாக் 4, அணமுகம்

233 2

திருகுடும்ப 
உயர்நிைலப்பள்ளி  
ஆறுகாணி

ெதற்கு ஓட்டு 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பாகம் வடக்கு 
பார்ைவ

1.களியல் (வ. கி), கைடயால் (ேப) வார்டு 2,3, 
பிளாக் 8, ஆறுகாணி

233 3

அரசு 
பழங்குடியினர் 
உண்டு உைறவிட 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
 பத்துகாணி

புதிய கான்கிrட் 
கிழக்கு கட்டிடம் 
வடக்கு பகுதி 
கிழக்கு பார்ைவ

1.களியல்(வ. கி), கைடயால் (ேப) வார்டு 2, 
பிளாக் 2, பத்துகாணி, நிரப்பு

233 4

அரசு 
பழங்குடியினர் 
உண்டு உைறவிட 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
 பத்துகாணி

புதிய காங்கீட் 
கிழக்கு கட்டிடம் 
நடுப்பகுதி, கிழக்கு 
பார்ைவ

1.களியல் (வ. கி), கைடயால் (சி.ஊ) வார்டு1, 

பிளாக் 3, மருதம்பாைற

233 5

அரசு 
பழங்குடியினர் 
உண்டு உைறவிட 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
 பத்துகாணி

புதிய கான்கீrட் 
கிழக்கு கட்டிடம், 

ெதற்கு பகுதி 
கிழக்கு பார்ைவ

1.களியல் (வ.கி),கைடயால் (ேப.) வார்டு1, பிளாக் 
1, ேபணு , 2.களியல் (வ.கி),கைடயால் (ேப.) 
வார்டு1, பிளாக் 9, ெகாண்ைடக்கட்டி

233 6

அரசு ேமல் 
நிைலப்பள்ளி 
கைடயால்

வடக்கு கான்கீrட் 
கட்டிடம் ெதற்கு 
பகுதி ேமற்கு 
பார்ைவ

1.கைடயால்(வ.கி),கைடயால் (ேப.) வார்டு 10, 
பிளாக் 17, கைடயால் ஜங்ஷன்

233 7

அரசு ேமல் 
நிைலப்பள்ளி 
கைடயால்

வடக்கு கான்கீrட் 
கட்டிடம் , நடுப்பகுதி, 
ேமற்கு பார்ைவ

1.கைடயால் (வ.கி),கைடயால் (ேப.) வார்டு 13, 
பிளாக் 21, கீழச்ேசrவிைள

233 8

அரசு ேமல் 
நிைலப்பள்ளி 
கைடயால்

வடக்கு கான்கீrட் 
கட்டிடம் , வடக்கு 
பகுதி, ேமற்கு 
பார்ைவ

1.கைடயால் (வ.கி),கைடயால் (ேப.) வார்டு 11, 
பிளாக் 7, ஆலஞ்ேசாைல

233 9

ெபாதுப்பணித்துைற
 முதன்ைம 
ெபாறியாளர் 
குடியிருப்பு, சிற்றார் 
‐1

ேமற்கு 
ஆஸ்ெபட்டாஸ் 
கட்டிடம், ேமற்கு 
பார்ைவ

1.கைடயால் (வ.கி),கைடயால் (ேப.) வார்டு7, 

பிளாக் 6, வலிய ஏலா

233 10

ெபாதுப்பணித்துைற
 முதன்ைம 
ெபாறியாளர் 
குடியிருப்பு, சிற்றார் 
‐1

கிழக்கு 
ஆஸ்ெபட்டாஸ் 
கட்டிடம், ேமற்கு 
பார்ைவ

1.கைடயால் (வ.கி),கைடயால் (ேப.) வார்டு 9, 
பிளாக் 19, காட்டவிைள

233 11

ெபாதுப்பணித்துைற
 முதன்ைம 
ெபாறியாளர் 
குடியிருப்பு, சிற்றார் 
‐1

ெதற்கு 
ஆஸ்ெபட்டாஸ் 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பார்ைவ

1.கைடயால் (வ.கி),கைடயால் (ேப.) வார்டு 8, 
பிளாக் 18, நியூ ஆம்பாடி , 2.கைடயால் 
(வ.கி),கைடயால் (ேப.) வார்டு 9, பிளாக் 19, 
காட்டவிைள

233 12

ேசக்ரட் ஹார்ட் 
நடுநிைலப்பள்ளி  
கைடயால்

கிழக்கு கான்கீrட் 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பகுதி, ேமற்கு 
பார்ைவ

1.கைடயால் (வ.கி),கைடயால் (ேப.) வார்டு 14, 
பிளாக் 15, கிலாத்தூர்
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233 13

ேசக்ரட் ஹார்ட் 
நடுநிைலப்பள்ளி  
கைடயால்

கிழக்கு கான்கீrட் 
கட்டிடம், நடுப்பகுதி, 
ேமற்கு பார்ைவ

1.கைடயால் (வ.கி),கைடயால் (ேப.) வார்டு 11, 
பிளாக் 16, ெபாங்கின்காைல

233 14

ேசக்ரட் ஹார்ட் 
நடுநிைலப்பள்ளி  
கைடயால்

வடக்கு கான்கீrட் 
கட்டிடம் , கிழக்கு 
பகுதி ெதற்கு 
பார்ைவ

1.கைடயால் (வ.கி),கைடயால் (ேப.) வார்டு 14, 
பிளாக் 22, பண்டாரவிைள

233 15

ேசக்ரட் ஹார்ட் 
நடுநிைலப்பள்ளி  
கைடயால்

வடக்கு கான்கீrட் 
கட்டிடம், நடுப்பகுதி, 
ெதற்கு பார்ைவ

1.கைடயால் (வ.கி),கைடயால் (ேப.) வார்டு 12, 
பிளாக் 20, ெநடுமுறி

233 16

புனித ேமr 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
களியல்

முக்கிய கான்கீrட் 
கட்டிடம், தைர 
தளம், ெதற்கு 
பார்ைவ

1.களியல் (வ.கி), கைடயால் (ேப.) வார்டு 15, 
பிளாக் 14,23, ேமல்பாரூர்

233 17

புனித ேமr 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
களியல்

கிழக்கு கான்கீrட் 
கட்டிடம், தைர 
தளம், நடுப்பகுதி, 
ேமற்கு பார்ைவ

1.களியல் (வ.கி), கைடயால் (ேப.) வார்டு 15, 
பிளாக் 14,23, கிளாமைல , 2.களியல் (வ.கி), 
கைடயால் (ேப.) வார்டு 15, பிளாக் 14,23, 
ேமல்பாரூர்

233 18
அரசு  நடுநிைலப் 
பள்ளி சிற்றார்

ஓட்டு கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி, 
வடக்கு பார்ைவ

1.கைடயால் (வ.கி), கைடயால் (ேப.) வார்டு 4, 
பிளாக் 5, ேகாைதயார் , 2.கைடயால் (வ.கி), 
கைடயால் (ேப.) வார்டு 5, பிளாக் 14, கிளாமைல 
சிேலான்காலனி

233 19

அரசு ரப்பர் 
பிளான்ேடஷன் 
குழந்ைதகள் 
இல்லம் ைமலார்

ஓட்டு கட்டிடம், 

கிழக்கு பார்ைவ
1.கைடயால் (வ.கி), கைடயால் (ேப.) வார்டு 4, 
பிளாக் 5, ேகாைதயார்

233 20

அரசு 
ஆரம்பப்பள்ளி 
சிவேலாகம்

புதிய கான்கீrட் 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பகுதி, ெதற்கு 
பார்ைவ

1.களியல் (வ.கி), கைடயால் (ேப.) வார்டு 17, 
பிளாக் 10, சிவேலாகம், ைவகுண்டம், 

கணபதிக்கல் , 2.களியல் (வ.கி), கைடயால் (ேப.) 
வார்டு 16, பிளாக் 11, இலவன்பாைற , 3.களியல் 
(வ.கி), கைடயால் (ேப.) வார்டு 18, பிளாக் 13, 
ெசண்பகத்தrசு

233 21

அரசு 
ஆரம்பப்பள்ளி 
சிவேலாகம்

புதிய கான்கிrட் 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி  , ெதற்கு 
பார்ைவ

1.களியல் (வ.கி), கைடயால் (ேப.) வார்டு 17, 
பிளாக் 10, கணபதிக்கல் , 2.களியல் (வ.கி), 
கைடயால் (ேப.) வார்டு 16, பிளாக் 12, 
ைவகுண்டம் , 3.களியல் (வ.கி), கைடயால் (ேப.) 
வார்டு 18, பிளாக் 13, சங்கரன்கடவு, ெசண்பகதrசு

233 22

புனித ேஜாசப் 
மலங்கைர 
சிறியன் 
கத்ேதாலிக் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
குளப்பாைற

கான்கிrட் கட்டிடம் 
நடுப்பகுதி, வடக்கு 
விங், ெதற்கு பார்ைவ

1.மாங்ேகாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு1, 

பிளாக்1,ேதங்காய்பாைற , 2.மாங்ேகாடு (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வார்டு1,பிளாக் 2,ேமழக்ேகாடு

233 23

புனித ேஜாசப் 
மலங்கைர 
சிறியன் 
கத்ேதாலிக் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
குளப்பாைற

கான்கிrட் கட்டிடம் 
ேமற்கு விங் 
வடக்கு பகுதி, 
கிழக்கு பார்ைவ

1.மாங்ேகாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, 
பிளாக் 4, ெவள்ளச்சிப்பாைற,கடவன்ேகாணம்
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233 24

புனித ேஜாசப் 
மலங்கைர 
சிறியன் 
கத்ேதாலிக் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
குளப்பாைற

கான்கிrட் கட்டிடம் 
ேமற்கு விங் 
வடக்கு பகுதி, 
கிழக்கு பார்ைவ

1.மாங்ேகாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, 
பிளாக் 6,அம்பலக்காைல ேசனம்பாைற

233 25

புனித ேஜாசப் 
மலங்கைர 
சிறியன் 
கத்ேதாலிக் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
குளப்பாைற

கான்கிrட் கட்டிடம், 

ெதற்கு விங், ெமற்கு 
பகுதி, வடக்கு 
பார்ைவ

1.மாங்ேகாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4,பிளாக் 
5, கீழமாங்ேகாடு

233 26

புனித ேஜாசப் 
மலங்கைர 
சிறியன் 
கத்ேதாலிக் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
குளப்பாைற

கான்கிrட் கட்டிடம், 

ெதற்கு விங், கிழக்கு 
பகுதி, வடக்கு 
பார்ைவ

1.மாங்ேகாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, 
பிளாக் 3, ேசனம்பாைற

233 27

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
புலியூர்சாைல

ஆஸ்ெபட்டாஸ் 
கட்டிடம், ேமற்கு 
பகுதி, வடக்கு 
பார்ைவ

1.புலியூர்சாைல (வ.கி) புலியூர்சாைல (ஊ) 

வார்டு 2, பிளாக் 2, சான்றவிைள , 
2.புலியூர்சாைல (வ.கி) புலியூர்சாைல (ஊ) 

வார்டு 3, பிளாக் 7, ெசறுவல்லூர்

233 28

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
புலியூர்சாைல

ஆஸ்ெபட்டாஸ் 
கட்டிடம், நடுப்பகுதி, 
வடக்கு பார்ைவ

1.புலியூர்சாைல (வ.கி), புலியூர்சாைல (ஊ) 

வார்டு 2, பிளாக் 3, அயனியறத்தல

233 29

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
புலியூர்சாைல

வடக்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், தைர 
தளம், ேமற்கு பகுதி, 
ேமற்கு பார்ைவ

1.புலியூர்சாைல (வ.கி), புலியூர்சாைல (ஊ) 

வார்டு 3, பிளாக் 4, புலியூர்ேகாணம்

233 30

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
புலியூர்சாைல

வடக்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பகுதி, ெதற்கு 
பார்ைவ

1.புலியூர்சாைல (வ.கி), புலியூர்சாைல (ஊ) 

வார்டு 4, பிளாக் 6, அம்பலக்காைல , 
2.புலியூர்சாைல (வ.கி), புலியூர்சாைல (ஊ) 

வார்டு 4, பிளாக் 6, ஆயவிைள

233 31

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
புலியூர்சாைல

கானிகிrட் கட்டிடம், 

வடக்கு பகுதி 
ேமற்கு பார்ைவ

1.புலியூர்சாைல (வ.கி), புலியூர்சாைல (ஊ) 

வார்டு 2, பிளாக் 1, புலியூர்சாைல

233 32

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
புலியூர்சாைல

கான்கிrட் கட்டிடம், 

வடக்கு பகுதி, 
கிழ க்கு பார்ைவ

1.புலியூர்சாைல (வ.கி), புலியூர்சாைல (ஊ) 

வார்டு 4, பிளாக் 5, ஆர்.சி.சர்ச்.ேதவிேகாடு

233 33

அரசு பி.எப்.எம். 

உயர்நிைலப்பள்ளி 
ேதவிேகாடு 
இருப்பு 
புன்னாக்கைர

கான்கிrட் கட்டிடம், 

ெதற்கு நடுப்பகுதி, 
கிழக்கு பார்ைவ

1.ேதவிேகாடு (வ.கி), ேதவிேகாடு (ஊ) வார்டு1, 

பிளாக்1, புன்னாக்கைர

233 34

அரசு பி.எப்.எம். 

உயர்நிைலப்பள்ளி 
ேதவிேகாடு 
இருப்பு 
புன்னாக்கைர

கான்கிrட் கட்டிடம், 

வடக்கு நடுப்பகுதி, 
கிழக்கு பார்ைவ

1.ேதவிேகாடு (வ.கி), ேதவிேகாடு (ஊ) வார்டு 2, 
பிளாக் 3, ெமற்ேறனிற்றிெசன்டர்

233 35

அரசு பி.எப்.எம். 

உயர்நிைலப்பள்ளி 
ேதவிேகாடு 
இருப்பு 
புன்னாக்கைர

கான்கிrட் கட்டிடம், 

வடக்கு நடுப்பகுதி, 
கிழக்கு பார்ைவ

1.ேதவிேகாடு (வ.கி), ேதவிேகாடு (ஊ) வார்டு 2, 
பிளாக் 3, ெமற்ேறனிற்றிெசன்டர்
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233 36

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
குட்ைடக்ேகாடு

கான்கிrட் கட்டிடம், 

நடுப்பகுதி, ேமற்கு 
பார்ைவ

1.ேதவிேகாடு (வ.கி), ேதவிேகாடு (ஊ) வார்டு1, 

பிளாக் 2, குன்னத்துேகாணம்

233 37

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
குட்ைடக்ேகாடு

கான்கிrட் கட்டிடம் 
, ெதற்கு பகுதி, 
ேமற்கு பார்ைவ

1.ேதவிேகாடு (வ.கி), ேதவிேகாடு (ஊ) வார்டு 2, 
பிளாக் 4, பழவிைள , 2.ேதவிேகாடு (வ.கி), 
ேதவிேகாடு (ஊ) வார்டு11, பிளாக் 5, பழவிைள

233 38

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
 பளுகல்

வடக்கு ஓட்டு 
கட்டிடம், ேமற்கு 
பகுதி , ெதற்கு 
பார்ைவ

1.பளுகல் (வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு4, பிளாக்6, 
பளுகல், இடேசr

233 39

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
 பளுகல்

வடக்கு 
ஓட்டுக்கட்டிடம் 
மத்திய பகுதி , 
ெதற்கு பார்ைவ

1.பளுகல் (வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 7, பிளாக் 7, 
தூக்குக்ேகாணம்

233 40

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
 பளுகல்

வடக்கு 
ஓட்டுக்கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி , 
ெதற்கு பார்ைவ

1.பளுகல் (வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 8, பிளாக் 8, 
சூரன்குழி

233 41

புனித ேமr 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ேமல்பாைல

முக்கிய கான்கிrட் 
கட்டிடம், வடக்கு 
விங், மத்தியபகுதி, 
ெதற்கு பார்ைவ

1.ேதவிேகாடு (ஊ), ேதவிேகாடு (வ.கி) வார்டு 3, 
பிளாக் 6,7, பறயன்விைள , 2.ேதவிேகாடு (ஊ), 

ேதவிேகாடு (வ.கி) வார்டு 4, பிளாக் 8, 
நிலவாணி , 3.ேதவிேகாடு (ஊ), ேதவிேகாடு 
(வ.கி) வார்டு 4, பிளாக் 9, ெபrயவிைள

233 42

புனித ேமr 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ேமல்பாைல

முக்கிய கான்கிrட் 
கட்டிடம், வடக்கு 
விங், ேமற்கு பகுதி, 
ெதற்கு பார்ைவ

1.ேதவிேகாடு (ஊ), ேதவிேகாடு (வ.கி) வார்டு 3, 
பிளாக் 6,ெகாட்டறக்ேகாணம் ,

233 43

புனித ேமr 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ேமல்பாைல

முக்கிய கான்கிrட் 
கட்டிடம், வடக்கு 
விங், மத்திய பகுதி, 
கிழக்கு பார்ைவ

1.ேதவிேகாடு (ஊ), ேதவிேகாடு (வ.கி) வார்டு 3, 
பிளாக் 7, மாங்காைல

233 44

புனித ேமr 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ேமல்பாைல

முக்கிய கான்கிrட் 
கட்டிடம், ேமற்கு 
பகுதி, நடுபாகம், 

கிழக்கு பார்ைவ

1.ேதவிேகாடு (ஊ), ேதவிேகாடு (வ.கி) வார்டு 4, 
பிளாக் 10, வாவறவிைள , 2.ேதவிேகாடு (ஊ), 

ேதவிேகாடு (வ.கி) வார்டு 4, பிளாக் 11, 
மாங்காைல

233 45

சண்முக விலாசம் 
அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
மாைலக்ேகாடு

கான்கீrட் கட்டிடம், 

கிழக்கு பகுதி, 
வடக்கு பார்ைவ

1.அண்டுேகாடு ஆ(வ.கி), இைடக்ேகாடு (ேப.) 
வார்டு 4, பிளாக் 28, குறக்ேகாணம்

233 46

சண்முக விலாசம் 
அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
மாைலக்ேகாடு

சிெமன்ட் கூைர 
கட்டிடம் , நடுப்பகுதி, 
வடக்கு பார்ைவ

1.அண்டுேகாடு ஆ (வ.கி), இைடக்ேகாடு (ேப.) 
வார்டு 9, பிளாக் 34, மாைலக்ேகாடு , 
2.அண்டுேகாடு ஆ(வ.கி), இைடக்ேகாடு (ேப.) 
வார்டு 10, பிளாக் 35, ேதாட்டம்

233 47

அரசு எல் எம் 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
மாைலக்ேகாடு

கான்கிrட் கட்டிடம் 
, ேமற்கு பகுதி , 
வடக்கு பார்ைவ

1.இைடக்ேகாடு (வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 5, 
பிளாக் 25, குடுக்கச்சிவிைள , 2.இைடக்ேகாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 5, பிளாக் 26, 
குழிஞ்சான் விைள

233 48

அரசு எல் எம் 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
மாைலக்ேகாடு

கான்கிrட் கட்டிடம் 
நடுப்பகுதி, வடக்கு 
பார்ைவ

1.இைடக்ேகாடு (வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 6, 
பிளாக் 29, ைமலச்சிவிைள , 2.இைடக்ேகாடு 
(வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 5, பிளாக் 30, 
ெநடுவிைள
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233 49

ேஹாலிேபமிலி 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
முக்கூட்டுக்கல்

கான்கிrட் முக்கிய 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி வடக்கு 
பார்ைவ

1.இைடக்ேகாடு(ேப.), அண்டுேகாடு ஆ(வ.கி) 
வார்டு 7, பிளாக் 31, முக்கூட்டுக்கல்

233 50

ேஹாலிேபமிலிேம
ல்நிைலப்பள்ளி  
முக்கூட்டுக்கல்

கான்கிrட் கட்டிடம் 
ேமற்கு கிழக்கு 
பகுதி வடக்கு 
பார்ைவ

1.இைடக்ேகாடு(ேப.), அண்டுேகாடு ஆ(வ.கி) 
வார்டு 7, பிளாக் 32, பாலம் , 2.இைடக்ேகாடு(ேப.), 
அண்டுேகாடு ஆ(வ.கி) வார்டு 8, பிளாக் 33, 
காக்கலம்ேகாடு

233 51

அரசு 
ஆரம்பப்பள்ளி  
இளஞ்சிைற

கான்கிrட் கட்டிடம் 
  நடுப்பகுதி கிழக்கு 
பார்ைவ

1.இைடக்ேகாடு(வ.கி), இைடக்ேகாடு (ேப.) 
வார்டு1, பிளாக் 1, இளஞ்சிைற , 
2.இைடக்ேகாடு(வ.கி), இைடக்ேகாடு (ேப.) 
வார்டு1, பிளாக் 2, பனிச்சல் , 
3.இைடக்ேகாடு(வ.கி), இைடக்ேகாடு (ேப.) வார்டு 
2, பிளாக் 4, ெமாட்டக்காைல

233 52

அரசு உதவி 
ெபறும் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கல்லுப்பாலம்

சிெமன்ட் கூைர 
கட்டிடம் ேமற்கு 
நடுப்பகுதி ெதற்கு 
பார்ைவ

1.இைடக்ேகாடு(வ.கி), இைடக்ேகாடு (ேப.) வார்டு 
2, பிளாக் 5, புலியூர்ேகாணம் , 
2.இைடக்ேகாடு(வ.கி), இைடக்ேகாடு (ேப.) வார்டு 
3, பிளாக் 7, ஊராட்சி அலுவலகம்

233 53

அரசு உதவி 
ெபறும் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
கல்லுப்பாலம்

சிெமன்ட் கூைர 
கட்டிடம் கிழக்கு 
நடுப்பகுதி ெதற்கு 
பார்ைவ

1.இைடக்ேகாடு(வ.கி), இைடக்ேகாடு (ேப.) வார்டு 
3, பிளாக் 6, கிராம அலுவலகம் , 
2.இைடக்ேகாடு(வ.கி), இைடக்ேகாடு (ேப.) வார்டு 
2, பிளாக் 15, குழிேயாடல்விைள

233 54

அரசு உதவி 
ெபறும் 
ஆரம்பப்பள்ளி 
கல்லுப்பாலம்

சிெமன்ட் கூைர 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி வடக்கு 
பார்ைவ

1.இைடக்ேகாடு(வ.கி), இைடக்ேகாடு (ேப.) வார்டு 
15,16, பிளாக் 18, படந்தப்பாைற

233 55

அரசு உதவி 
ெபறும் 
ஆரம்பப்பள்ளி 
கல்லுப்பாலம்

கான்கிrட் கட்டிடம் 
 ேமற்கு பகுதி 
வடக்கு பார்ைவ

1.இைடக்ேகாடு(வ.கி) மற்றும் (ேப.) வார்டு 16, 
பிளாக் 19, சிவன்ேகாயில்

233 56

அரசு ேஹாம் 
மிஷன் 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
அண்டுேகாடு 
இருப்பு 
ஈந்திக்காைல

கான்கிrட்முக்கிய  
கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி வடக்கு 
பார்ைவ

1.அண்டுேகாடு அ(வ.கி),இைடக்ேகாடு (ேப.) 
வார்டு4, பிளாக் 8, ெசம்மங்காைல , 
2.அண்டுேகாடு அ(வ.கி),இைடக்ேகாடு (ேப.) 
வார்டு 4, பிளாக் 9,அரத்தன்ேகாடு

233 57

அரசு ேஹாம் 
மிஷன் 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
அண்டுேகாடு 
இருப்பு 
ஈந்திக்காைல

கான்கிrட்  முக்கிய 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி வடக்கு 
பார்ைவ

1.அண்டுேகாடு அ(வ.கி),இைடக்ேகாடு (ேப.) 
வார்டு11, பிளாக் 13, இைடக்ேகாடு , 
2.அண்டுேகாடு அ(வ.கி),இைடக்ேகாடு (ேப.) 
வார்டு11, பிளாக் 9, எச்.எம்.பி .எஸ் ஏrயா

233 58

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
அண்டுேகாடு 
இருப்பு 
உத்திரங்ேகாடு

கான்கிrட் நடு 
கட்டிடம் 
ேமற்குபகுதி  
ெதற்கு பகுதி

1.அண்டுேகாடு அ(வ.கி),இைடக்ேகாடு (ேப.) 
வார்டு 9,10,12, பிளாக் 11,12,24, இைடக்ேகாடு , 
2.அண்டுேகாடு அ(வ.கி),இைடக்ேகாடு (ேப.) 
வார்டு 9,10,12 பிளாக் 11,12,24 மூேடாடு , 
3.அண்டுேகாடு அ(வ.கி),இைடக்ேகாடு (ேப.) 
வார்டு 9,10,12 பிளாக் 11,12,24 பிலாவிைள , 
4.அண்டுேகாடு அ(வ.கி),இைடக்ேகாடு (ேப.) 
வார்டு 9,10,12 பிளாக் 11,12,24 ஆற்றுக்ேகாணம் , 
5.அண்டுேகாடு அ(வ.கி),இைடக்ேகாடு (ேப.) 
வார்டு 9,10,12 பிளாக் 11,12,24 இைடக்ேகாடு

233 59

பி பி எம் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
அண்டுேகாடு

கான்கிrட் முக்கிய 
கட்டிடம் வடக்கு 
பகுதி   ேமற்கு 
பார்ைவ

1.அண்டுேகாடு அ(வ.கி),இைடக்ேகாடு (ேப.) 
வார்டு 13, பிளாக் 14, ஆர். சி. சர்ச் ேமல்புறம் , 
2.அண்டுேகாடு அ( வ.கி),இைடக்ேகாடு (ேப.) 
வார்டு 14, பிளாக் 22, ேமல்புறம் சந்ைத
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233 60

பி பி எம் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
அண்டுேகாடு

கான்கிrட் 
முக்கிய கட்டிடம் 
ெதற்குபகுதி ேமற்கு 
பார்ைவ

1.அண்டுேகாடு அ(வ.கி),இைடக்ேகாடு (ேப.) 
வார்டு 12, பிளாக் 23,அண்டுக்ேகாடு.

233 61

அரசு கால்நைட 
மருத்துவமைன 
ெசம்மங்காைல

அலுவலக அைற  
கான்கிrட் கட்டிடம் 
நடுப்பகுதி ேமற்கு 
பார்ைவ

1.அண்டுேகாடு அ(வ.கி),இைடக்ேகாடு (ேப.) 
வார்டு 15, பிளாக் 3, புத்தன்சந்ைத

233 62

அரசு கால்நைட 
மருத்துவமைன 
ெசம்மங்காைல

அலுவலர் அைற 
கான்கிrட் கட்டிடம் 
ெதற்கு பகுதி 
வடக்கு பார்ைவ

1.அண்டுேகாடு அ(வ.கி), இைடக்ேகாடு (ேப.) 
வார்டு13, பிளாக் 16, ேமல்புறம். , 2.அண்டுேகாடு 
அ (வ.கி),இைடக்ேகாடு (ேப.) வார்டு 14, பிளாக் 
17, ெசம்மங்கைல.

233 63

எம் என். எம் 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
அம்ைபத்தன்காைல
 இருப்பு 
இைடக்ேகாடு

ேமற்கு ஓ்ட்டு 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி ெதற்கு 
பார்ைவ

1.இைடக்ேகாடு (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 17, 
பிளாக் 20, இைடக்ேகாடு யு. பி. எஸ்.

233 64

எம் என். எம் 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
அம்ைபத்தன்காைல
 இருப்பு 
இைடக்ேகாடு

ேமற்கு ஓ்ட்டு 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி ெதற்கு 
பார்ைவ

1.இைடக்ேகாடு (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 18, 
பிளாக் 27, பாலச்சல்

233 65

எம் என். எம் 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
அம்ைபத்தன்காைல
 இருப்பு 
இைடக்ேகாடு

சிெமன்ட் கூைர 
நடுக்கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி 
வடக்கு பார்ைவ

1.இைடக்ேகாடு(வ.கி), இைடக்ேகாடு (ேப.) வார்டு 
18, பிளாக் 21, கிழக்ேகாணம்

233 66

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
மணிவிைள 
இருப்பு புரவூர்

ஆஸ்ெபட்டாஸ்சீட் 
கட்டிடம் 
ேமற்குபகுதி  
ெதற்கு பார்ைவ

1.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு1, பிளாக் 1, 
மணிவிைள , 2.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) 
வார்டு 2, பிளாக் 2, பாண்டியன் ேகாணம்

233 67

சார் பதிவாளர் 
அலுவலகம் 
பளுகல்

ஓட்டு கட்டிடம் 
ேமற்குபகுதி  
வடக்கு பார்ைவ

1.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 3, பிளாக் 3, 
கச்ேசr பிளாக்

233 68

சார் பதிவாளர் 
அலுவலகம் 
பளுகல்

ஓட்டு கட்டிடம் 
கிழக்குபகுதி 
வடக்கு பார்ைவ

1.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 4, பிளாக் 4, 
ெமாட்டமாமூடு.

233 69

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
பளுகல்

ஓட்டுக ெதற்கு 
கட்டிடம் நடுப்பகுதி 
ெதற்கு பார்ைவ

1.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 5, பிளாக் 5, 
உயர்நிைலப்பள்ளி

233 70

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
பளுகல்

ஓட்டு ெதற்கு 
கட்டிடம் 
கிழக்குப குதி  
ெதற்கு பார்ைவ

1.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 9, பிளாக் 9, 
மூேவாட்டுேகாணம்

233 71

நல்லாயன் 
ேராமன் 
கத்ேதாலிக்க 
நடுநிைலப்பள்ளி , 
மூேவாட்டுக்ேகாண
ம்

ஓட்டுக்கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி 
வடக்கு பார்ைவ

1.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு17, பிளாக் 
17, மூேவாட்டுேகாணம்

233 72

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
பளுகல்

கான்கிrட் ேமற்கு 
கட்டிடம் நடுப்பகுதி 
கிழக்கு பார்ைவ

1.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 10, பிளாக் 
10, குழிவிளாகம்
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233 73

நல்லாயன் 
ேராமன் 
கத்ேதாலிக்க 
ஆரம்ப ப்பள்ளி  , 
மூேவாட்டுேகாணம்

ஓட்டுக்கிழக்குகட்டிட
ம் கிழக்குபகுதி 
வடக்கு பார்ைவ

1.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு16, பிளாக் 
16, ஈஞ்சவிைளேகாணம்

233 74
பளுகல் ேபருராட்சி 
அலுவலகம்

கான்கிrட் கட்டிடம் 
நடுப்பகுதி ேமற்கு 
பார்ைவ

1.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 12, பிளாக் 
11, மத்தம்பாைல , 2.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) 
வார்டு 9, பிளாக் 15, பளுகல்.

233 75

தங்கவிலாசம் 
அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
கருமானூர் இருப்பு 
பளுகல்

ஓட்டு கட்டிடத்தின் 
கிழக்குபகுதி 
கிழக்கு பார்ைவ

1.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 14, பிளாக் 
13, ஆலம்பாைற. , 2.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) 
வார்டு15, பிளாக் 14, குட்டக்ேகாணம்

233 76

தங்கவிலாசம் 
அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
கருமானூர் இருப்பு 
பளுகல்

ஓட்டு கட்டிடம் 
கிழக்குநடுப்பகுதி 
வடக்கு பார்ைவ

1.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 13, பிளாக் 
12, கருமானூர் , 2.பளுகல் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) 
வார்டு 14, பிளாக் 13, ஆலம்பாைற

233 77

புனித பிரான்சீஸ்  
ேராமன் 
கத்ேதாலிக்க 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
மைலயடி இருப்பு 
பிலாங்காைல

கான்கிrட் 
கட்டிடத்தின் 
கிழக்குபகுதி 
வடக்கு பார்ைவ

1.மைலயடி(வ.கி), மைலயடி(ஊ) வார்டு2, பிளாக் 
1, பிலாங்காைல.

233 78

புனித பிரான்சீஸ்  
ேராமன் 
கத்ேதாலிக்க 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
மைலயடி இருப்பு 
பிலாங்காைல

கான்கிrட் 
கட்டிடத்தின் 
மத்தியபகுதி 
வடக்கு பார்ைவ

1.மைலயடி(வ.கி), மைலயடி(ஊ) வார்டு 1,4 
பிளாக் 5, சாணி.

233 79

புனித பிரான்சீஸ் 
ேராமன் 
கத்ேதாலிக்க 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
மைலயடி இருப்பு 
பிலாங்காைல

கான்கிrட் 
கட்டிடத்தின்ேமற்கு 
பகுதி வடக்கு 
பார்ைவ

1.மைலயடி(வ.கி), மைலயடி(ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 
6, மைலயடி

233 80

புனித ேஜம்ஸ் 
ேராமன் 
கத்ேதாலிக்க 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
பரக்குன்று

கான்கிrட் 
கட்டிடத்தின் தைர 
தளம் கிழக்கு பகுதி 
வடக்கு பார்ைவ

1.மைலயடி(வ.கி), மைலயடி(ஊ) வார்டு3, பிளாக்3, 
ெதற்றிக்குழி.

233 81

புனித ேஜம்ஸ் 
ேராமன் 
கத்ேதாலிக்க 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
பரக்குன்று

ஓட்டு கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி 
ெதற்கு பார்ைவ

1.மைலயடி(வ.கி), மைலயடி(ஊ) வார்டு3, பிளாக்3, 
ெதற்றிக்குழி.

233 82

புனித ேஜம்ஸ் 
ேராமன் 
கத்ேதாலிக்க 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
பரக்குன்று

கான்கிrட் 
கட்டிடத்தின் தைர 
தளம் ேமற்கு பகுதி 
 வடக்கு பார்ைவ

1.மைலயடி(வ.கி), மைலயடி(ஊ) வார்டு 4, பிளாக் 
4, பரக்குன்று.
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233 83

புனித ேஜம்ஸ் 
ேராமன் 
கத்ேதாலிக்க 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
பரக்குன்று

ஓட்டு கட்டிடத்தின் 
கிழக்குபகுதி ெதற்கு 
பார்ைவ

1.மைலயடி(வ.கி), மைலயடி(ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 
2,கூடலூர்க்ேகாணம்.

233 84

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
ேமக்ேகாடு இருப்பு 
ெபருங்குளம்

கிழக்கு 
ஓட்டுகட்டிடத்திந்ெத
ற்குபகுதி ேமற்கு 
பார்ைவ

1.களியக்காவிைள(வ.கி), வன்னியூர் (ஊ) வார்டு 
3,4 பிளாக் 2,3,4,5, வன்னியூர்.

233 85

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
ேமக்ேகாடு இருப்பு 
ெபருங்குளம்

கிழக்கு 
ஓட்டுகட்டிடத்தின்வ
டக்குபாகம் ேமற்கு 
பார்ைவ

1.களியக்காவிைள(வ.கி), வன்னியூர் (ஊ) 

வார்டு1,2,3,4 பிளாக் 12,14,8,9,10,11,1,5,6,7 
வன்னியூர் , 2.களியக்காவிைள(வ.கி), வன்னியூர் 
(ஊ) வார்டு4, பிளாக் 4,5, எருத்தாவூர்

233 86

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
ேமக்ேகாடு இருப்பு 
ெபருங்குளம்

ேமற்கு கான்கிrட் 
கட்டிடத்தின் 
வடக்குபகுதி    
கிழக்கு பார்ைவ

1.களியக்காவிைள(வ.கி), வன்னியூர் (ஊ) வார்டு 
1,2,3,4 பிளாக் 12,13 வன்னியூர்

233 87

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
ேமக்ேகாடு இருப்பு 
ெபருங்குளம்

கான்கிrட் 
அலுவலக அைற 
நடுப்பகுதிகிழக்கு 
பார்ைவ

1.களியக்காவிைள(வ.கி), வன்னியூர் (ஊ) வார்டு 
1,2,3,4 பிளாக் 11,2,3, வன்னியூர்

233 88

ேஹாலி ேபமிலி 
ஆரம்ப ப்பள்ளி, 
முக்கூட்டுகல்

இரும்பு கூைர தகடு 
கட்டிடம் ெதற்கு 
பகுதி கிழக்கு 
பார்ைவ

1.மஞ்சாலுமூடு (வ.கி), மஞ்சாலுமூடு (ஊ) 

வார்டு 1 பிளாக் 3 மஞ்சாலுமூடு

233 89

அரசு 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
மஞ்சாலுமூடு

ேமற்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம் வடக்கு 
பகுதி கிழக்கு 
பார்ைவ

1.மஞ்சாலுமூடு (வ.கி), மஞ்சாலுமூடு (ஊ) 

வார்டு 1 பிளாக் 3 மஞ்சாலுமூடு

233 90

அரசு 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
மஞ்சாலுமூடு

கான்கிrட் ேமற்கு 
கட்டிடம் ெதற்கு 
பகுதி  கிழக்கு 
பார்ைவ

1.மஞ்சாலுமூடு (வ.கி), மஞ்சாலுமூடு (ஊ) 

வார்டு 1,3 பிளாக் 3,5 மஞ்சாலுமூடு

233 91

அரசு 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
மஞ்சாலுமூடு

கான்கிrட் கிழக்கு 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பகுதி ேமற்கு 
பார்ைவ

1.மஞ்சாலுமூடு (வ.கி), மஞ்சாலுமூடு (ஊ) 

வார்டு 2 பிளாக் 2 மஞ்சாலுமூடு

233 92

ேஹாலி ேபமிலி 
ஆரம்ப ப்பள்ளி, 
முக்கூட்டுகல்

இரும்பு கூைர தகடு 
கட்டிடம் ெதற்கு 
நடுப்பகுதி கிழக்கு 
பார்ைவ

1.மஞ்சாலுமூடு (வ.கி), மஞ்சாலுமூடு (ஊ) 

வார்டு 2 பிளாக் 2 மஞ்சாலுமூடு

233 93

அரசு 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
மஞ்சாலுமூடு

கான்கிrட் கிழக்கு 
கட்டிடம் 
வடக்குபகுதி 
ேமற்கு பார்ைவ

1.மஞ்சாலுமூடு (வ.கி), மஞ்சாலுமூடு (ஊ) 

வார்டு 2, 3 பிளாக் 1, 4 மஞ்சாலுமூடு

233 94

ேஹாலி ேபமிலி 
ஆரம்ப ப்பள்ளி, 
முக்கூட்டுகல்

இரும்பு கூைர தகடு 
கட்டிடம் வடக்கு 
நடுப்பகுதி கிழக்கு 
பார்ைவ

1.மஞ்சாலுமூடு (வ.கி), மஞ்சாலுமூடு (ஊ) 

வார்டு 2, 3 பிளாக் 1, 4 மஞ்சாலுமூடு

233 95

எல்.எம். அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
அருமைன இருப்பு 
ேமலத்ெதரு

கான்கிrட் வடக்கு 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி ெதற்கு 
பார்ைவ

1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப) 
வார்டு 1,11 பிளாக் 3 அருமைன, அழிக்கல்
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233 96

எல்.எம். அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
அருமைன இருப்பு 
ேமலத்ெதரு

கான்கிrட் கிழக்கு 
கட்டிடம் நடுப்பகுதி 
ேமற்கு பார்ைவ

1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப) 
வார்டு 1,11 பிளாக் 4 அருமைன, அழிக்கல்

233 97

அரசு 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
அருமைன இருப்பு 
ெநடியசாைல

கான்கிrட் முக்கிய 
கட்டிடம் நடுப்பகுதி 
கிழக்கு பார்ைவ

1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப) 
வார்டு 6 பிளாக் 5 அருமைன, ஆர்.சி. ெதரு

233 98

அரசு 
ஆரம்பப்பள்ளி,மாறப்
பாடி

ேமற்கு சிெமட் 
கூைர கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி 
வடக்கு பார்ைவ

1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப) 
வார்டு 2  பிளாக் 14 அருமைன, இரும்பிலி

233 99

எல்.எம். அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
.அருமைன இருப்பு 
ேமலத்ெதரு

ெதற்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், நடுப்பகுதி 
வடக்கு பார்ைவ

1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப) 
வார்டு 4,14 பிளாக் 6,7 அருமைன, 

ெநல்லிக்ேகாணம்.

233 100

ேபரூராட்சி 
அலுவலகம் 
அருமைன

காங்கிrட் முக்கிய 
கட்டிடம் அலுவலக 
அைற ெதற்கு 
பார்ைவ

1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப) 
வார்டு 6 பிளாக் 13 தங்கபவனம் , 
2.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப) 
வார்டு 7 பிளாக் 15 ேகாட்டூர்ேகாணம்

233 101

ேபரூராட்சி 
அலுவலகம் 
அருமைன

காங்கிrட்கட்டிடம், 

தைர தளம், கூட்ட 
அரங்கம் வடக்கு 
பார்ைவ

1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப) 
வார்டு 3 பிளாக் 21 மாறப்பாடி , 
2.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப) 
வார்டு 7 பிளாக் 15 ேகாட்டூர்ேகாணம்

233 102

அரசு ெபண்கள் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
அருமைன  
இருப்பு பனங்கைர

கான்கிrட் முக்கிய 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பகுதி ெதற்குபார்ைவ

1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப) 
வார்டு 8,10, பிளாக் 16 அருமைன, கும்பேகாடு

233 103

அரசு ெபண்கள் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
அருமைன  
இருப்பு பனங்கைர

கிழக்கு ஓட்டு 
கட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி 
ேமற்கு பார்ைவ

1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப) 
வார்டு 5 பிளாக் 22 அருமைன , இரும்பிலி , 
2.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப) 
வார்டு 8, 10, 5 பிளாக் 16, 22 அருமைன , 
இரும்பிலி , கும்பேகாடு

233 104

அரசு ெபண்கள் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
அருமைன  
இருப்பு பனங்கைர

கிழக்கு ஓட்டு 
கட்டிடம், 

ெதற்குபாகம் 
ேமற்கு பார்ைவ

1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப) 
வார்டு 8 பிளாக் 20 ேகாட்டூர்ேகாணம்

233 105

அரசு ெபண்கள் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
அருமைன  
இருப்பு பனங்கைர

ேமற்கு ஓட்டு 
கட்டிடம் , வடக்கு 
பகுதி, ேமற்கு 
பார்ைவ

1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப) 
வார்டு 9 பிளாக் 17 கும்பேகாடு

233 106

அரசு ெபண்கள் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
அருமைன  
இருப்பு பனங்கைர

ேமற்கு ஓட்டு 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பகுதி, ேமற்கு 
பார்ைவ

1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப) 
வார்டு 9,11 பிளாக் 10 அரசு மருத்துவமைன 
வார்டு , 2.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன 
(ேப) வார்டு 10 பிளாக் 19 காவடிதட்டுவிைள , 
3.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப) 
வார்டு 9 பிளாக் 11 பள்ளி சாைல
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233 107

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அருமைன இருப்பு 
ெநடியசாைல

ேமற்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், வடக்கு 
பகுதி, கிழக்கு 
பார்ைவ

1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப) 
வார்டு 11, 12, 13 பிளாக் 18, 8 அரசு ேமல்நிைலப் 
பள்ளி அருமைன  , 2.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), 
அருமைன (ேப) வார்டு 12 பிளாக் 12 அருமைன , 
3.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப) 
வார்டு 12 பிளாக் 9 அரசு மருத்துவமைன 
அருமைன , 4.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), 
அருமைன (ேப) வார்டு 13,14 பிளாக் 2 அருமைன 
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி வார்டு

233 108

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அருமைன இருப்பு 
ெநடியசாைல

ேமற்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பகுதி, கிழக்கு 
பார்ைவ

1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப) 
வார்டு 14,15 பிளாக் 1 மண்ணூர்

233 109

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அருமைன இருப்பு 
ெநடியசாைல

ெதற்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பகுதி, வடக்கு 
பார்ைவ

1.ெவள்ளாம்ேகாடு (வ.கி), அருமைன (ேப) 
வார்டு 13,14 பிளாக் 2 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 
வார்டு

233 110

அரசு 
ஆரம்பப்பள்ளி , 
முழுக்ேகாடு

ேமற்கு ஓட்டு 
கட்டிடம், ேமற்கு 
பகுதி, ெதற்கு 
பார்ைவ

1.முழுக்ேகாடு (வ.கி), முழுக்ேகாடு (ஊ) வார்டு 3 
பிளாக் 9 வாறுவிளாகம் , 2.முழுக்ேகாடு (வ.கி), 
முழுக்ேகாடு (ஊ) வார்டு 3 பிளாக் 7 
முழுக்ேகாடு எல் எம். எஸ்.பள்ளி

233 111

அரசு 
ஆரம்பப்பள்ளி , 
முழுக்ேகாடு

ேமற்கு ஓட்டு 
கட்டிடம் நடுப்பகுதி 
ெதற்கு பார்ைவ

1.முழுக்ேகாடு (வ.கி), முழுக்ேகாடு (ஊ) வார்டு 4 
பிளாக் 10 கைரக்காடு , 2.முழுக்ேகாடு (வ.கி), 
முழுக்ேகாடு (ஊ) வார்டு 4 பிளாக் 11 
மாத்தூர்க்ேகாணம்

233 112

அரசு 
ஆரம்பப்பள்ளி , 
முழுக்ேகாடு

ேமற்கு ஓட்டு 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பாகம் ெதற்கு 
பார்ைவ 629151

1.முழுக்ேகாடு (வ.கி), முழுக்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2 
பிளாக் 6 வடலிக்ேகாடு , 2.முழுக்ேகாடு (வ.கி), 
முழுக்ேகாடு (ஊ) வார்டு 3 பிளாக் 8 
முழுக்ேகாடு ஓய். எம். சி. ஏ. கிழக்கு

233 113

அரசு 
ஆரம்பப்பள்ளி , 
முழுக்ேகாடு

முக்கிய ஓட்டு 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பாகம் ெதற்கு 
பார்ைவ

1.முழுக்ேகாடு (வ.கி), முழுக்ேகாடு (ஊ) வார்டு 4 
பிளாக் 12 முழுக்ேகாடு ஓய். எம். சி. ஏ. ேமற்கு

233 114
ஒய்.எம்.சி.ஏ. 

முழுக்ேகாடு
காங்கிrட் கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி 
வடக்கு பார்ைவ

1.முழுக்ேகாடு (வ.கி), முழுக்ேகாடு (ஊ) வார்டு 1 
பிளாக் 3 ைகதகம் , 2.முழுக்ேகாடு (வ.கி), 
முழுக்ேகாடு (ஊ) வார்டு 1 பிளாக் 2 பிறாகல்

233 115

அரசு 
துவக்கப்பள்ளி, 
முழுக்ேகாடு

முக்கிய ஓட்டு 
கட்டிடம் நடுப்பகுதி 
ெதற்கு பார்ைவ

1.முழுக்ேகாடு (வ.கி), முழுக்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2 
பிளாக் 5 முகவூர்

233 116
ஒய்.எம்.சி.ஏ. 

முழுக்ேகாடு
காங்கிrட் கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி 
வடக்கு பார்ைவ

1.முழுக்ேகாடு (வ.கி), முழுக்ேகாடு (ஊ) வார்டு 1 
பிளாக் 2 பிறாகல் , 2.முழுக்ேகாடு (வ.கி), 
முழுக்ேகாடு (ஊ) வார்டு 1 பிளாக் 1 
தண்டங்காரவிைள

233 117

அரசு 
துவக்கப்பள்ளி, 
முழுக்ேகாடு

முக்கிய ஓட்டு 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி ெதற்கு 
பார்ைவ

1.முழுக்ேகாடு (வ.கி), முழுக்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2 
பிளாக் 4 முதப்பன் ேகாடு

233 118

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி , 
ெவள்ளாங்ேகாடு 
இருப்பு சிதறால்

காங்கிrட் வடக்கு 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி ெதற்கு பாகம்

1.சிதறால் (வ.கி) ெவள்ளாம்ேகாடு (ஊ) வார்டு 3 
பிளாக்6 பாத்திரவிைள கிழக்கு , 2.சிதறால் 
(வ.கி), ெவள்ளாம்ேகாடு (ஊ) வார்டு 3 பிளாக் 6 
பாத்திரவிைள ேமற்கு, 3.சிதறால் (வ.கி), 
ெவள்ளாம்ேகாடு (ஊ)  வார்டு 1 பிளாக் 4 
ேகாட்டகம்
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233 119

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி  
ெவள்ளாங்ேகாடு 
இருப்பு சிதறால்

காங்கிrட் கிழக்கு 
கட்டிடம் வடக்கு 
பகுதி ேமற்கு 
பார்ைவ

1.சிதறால் (வ.கி), ெவள்ளாம்ேகாடு (ஊ)  வார்டு 1 
பிளாக் 7 பள்ளிவிைள

233 120

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி , 
ெவள்ளாங்ேகாடு 
இருப்பு சிதறால்

காங்கிrட் கிழக்கு 
கட்டிடம் ெதற்கு 
பகுதி ேமற்கு 
பார்ைவ

1.சிதறால் (வ.கி), ெவள்ளாம்ேகாடு  வார்டு 4 
பிளாக் 14 அம்பலம்விைள

233 121

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி , 
ெவள்ளாங்ேகாடு 
இருப்பு சிதறால்

காங்கிrட் முக்கிய 
கட்டிடம் , நடுபகுதி 
,கிழக்கு பார்ைவ

1.சிதறால் (வ.கி), ெவள்ளாம்ேகாடு (ஊ) வார்டு 1 
பிளாக் 5 ஆரணி

233 122

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி , 
ெவள்ளாங்ேகாடு 
இருப்பு சிதறால்

காங்கிrட் முக்கிய 
கட்டிடம் வடக்க 
பகுதி கிழக்கு 
பார்ைவ

1.சிதறால் (வ.கி), ெவள்ளாம்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2 
பிளாக் 8 ஒற்றாலுவிைள

233 123

அரசு 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேசறால்

காங்கிrட் முக்கிய 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பாகம் வடக்கு 
பார்ைவ

1.முழுக்ேகாடு (வ.கி), (ெவள்ளாம்ேகாடு ஊ) 

வார்டு 1, 2, பிளாக் 2,3,9 ெசட்டிவிைள

233 124

அரசு 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேசறால்

காங்கிrட் முக்கிய 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பாகம் வடக்கு 
பார்ைவ

1.முழுக்ேகாடு (வ.கி), (ெவள்ளாம்ேகாடு ஊ) 

வார்டு 1, 2, பிளாக் 2,3,9 ெசட்டிவிைள

233 125

அரசு 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேசறால்

வடக்கு காங்கிrட் 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பாகம் ெதற்கு 
பார்ைவ

1.முழுக்ேகாடு (வ.கி), (ெவள்ளாம்ேகாடு ஊ) ) 

வார்டு 4 பிளாக் 18 பண்டாரக்காட்டுவிைள, 

2.முழுக்ேகாடு (வ.கி), (ெவள்ளாம்ேகாடு ஊ) 

வார்டு 4 பிளாக் 15 ெதங்கன்விைள

233 126

அரசு 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேசறால்

வடக்கு காங்கிrட் 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி ெதற்கு 
பார்ைவ

1..முழுக்ேகாடு (வ.கி), (ெவள்ளாம்ேகாடு ஊ) 

வார்டு 3 பிளாக் 2,12,13,15 மாத்திரவிைள

233 127

அரசு 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேசறால்

ேமற்கு காங்கிrட் 
கட்டிடத்தின் 
வடக்கு பகுதி 
கிழக்கு பாகம் 
ெதற்கு பார்ைவ

1.முழுக்ேகாடு (வ.கி), (ெவள்ளாம்ேகாடு ஊ) 

வார்டு 3 பிளாக் 2,12,13,15 மாத்திரவிைள

233 128

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி , 
ெவள்ளாங்ேகாடு 
இருப்பு சிதறால்

சிெமண்ட தள 
நடுக்கட்டிடம் 
கிழக்கு பாகம் 
வடக்கு பார்ைவ

1.சிதறால்(வ.கி),  ெவள்ளாம்ேகாடு  (ஊ) வார்டு 4 
பிளாக் 1 சிதறால்

233 129

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி , 
ெவள்ளாங்ேகாடு 
இருப்பு சிதறால்

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 
நடு கட்டிடம், 

ேமற்கு பகுதி, 
வடக்கு பர்ைவ

1.சிதறால்(வ.கி),  ெவள்ளாம்ேகாடு  (ஊ)) வார்டு 4 
பிளாக் 10 மங்கலத்துவிைள , 2.சிதறால்(வ.கி),  
ெவள்ளாம்ேகாடு  (ஊ) வார்டு 5 பிளாக் 11 
கல்லுநாட்டி

233 130

ஊராட்சி 
அலுவலகம் , 
ெவள்ளாங்ேகாடு

முக்கிய கட்டிடம், 

தைர தளம், கிழக்கு 
பார்ைவ

1.சிதறால்(வ.கி),  ெவள்ளாம்ேகாடு  (ஊ)  வார்டு 5 
பிளாக் 16 ெவள்ளாங்ேகாடு

233 131

புனித 
ெவஞ்சிலாஸ் 
ஆர்.சி 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஆலம்பாைற

ஆஸ்ெபட்டாஸ் 
கட்டிடம், வடக்கு 
பாகம்,கிழக்கு 
பார்ைவ

1.பாேகாடு ஆ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 12 
பிளாக் 9 ெசறுகரவிைள வடக்கு , 2.பாேகாடு ஆ 
(வ.கி) பாேகாடு(ேப) வார்டு 12 பிளாக் 9 
ெசறுகரவிைள ெதற்கு
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233 132

புனித 
ெவன்சிலாஸ் 
ஆர்.சி 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஆலம்பாைற

ஆஸ்ெபட்டாஸ் 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பகுதி, கிழக்கு 
பார்ைவ

1.பாேகாடு ஆ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 10 
பிளாக் 5 மாவந்தவிைள , 2.பாேகாடு ஆ (வ.கி) 
பாேகாடு (ேப) வார்டு 10 பிளாக் 6 
ெவங்கலங்ேகாடு

233 133

புனித 
ெவஞ்சிலாஸ் 
ஆர்.சி 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஆலம்பாைற

கான்கிrட் முக்கிய 
கட்டிடம், வடக்கு 
பாகம், கிழக்கு 
பார்ைவ

1.பாேகாடு ஆ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 12 
பிளாக் 9 பாேகாடு , 2.பாேகாடு ஆ(வ.கி) 
பாேகாடு (ேப) வார்டு 11 பிளாக் 7 
ெதாத்தாலிவிைள , 3.பாேகாடு ஆ(வ.கி) 
பாேகாடு (ேப) வார்டு 11 பிளாக் 8 தச்சன்விைள

233 134

புனித 
ெவஞ்சிலாஸ் 
ஆர்.சி 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஆலம்பாைற

கான்கிrட் முக்கிய 
கட்டிடம், நடுப்பகுதி, 
கிழக்கு பார்ைவ

1.பாேகாடு ஆ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 12 
பிளாக் 10 பல்லம்புறத்துவிைள , 2.பாேகாடு 
ஆ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 12 பிளாக் 11 
இலஞ்சிவிைள , 3.பாேகாடு ஆ(வ.கி) பாேகாடு 
(ேப) வார்டு 13 பிளாக் 12 ேகாணத்துவிைள

233 135

ஆபிரஹாம் 
நிைனவு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
மருதங்ேகாடு

ெதற்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம், வடக்கு 
பார்ைவ

1.மருதங்ேகாடு (வ.கி), மருதங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 
1, 2 பிளாக் 9,10 மருதங்ேகாடு , 2.பாேகாடு (வ.கி), 
மருதங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 1 பிளாக் 11 
எந்திரவிைள

233 136

ஆபிரகாம் நிைனவு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
மருதங்ேகாடு

ேமற்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், 

மத்தியப்பகுதி, 
கிழக்கு பார்ைவ

1.மருதங்ேகாடு (வ.கி), மருதங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 
1 பிளாக் 12 புதுக்குளம் , 2.மருதங்ேகாடு (வ.கி), 
மருதங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2 பிளாக் 9 
காட்டுக்ேகாணம்ேகாடு

233 137

ஆபிரகாம் நிைனவு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
மருதங்ேகாடு

ேமற்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், 

மத்தியப்பகுதி, 
கிழக்கு பார்ைவ

1.மருதங்ேகாடு (வ.கி), மருதங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 
1 பிளாக் 13 சூழிக்ேகாணம்

233 138

ஆபிரகாம் நிைனவு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
மருதங்ேகாடு

ேமற்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம், கிழக்கு 
பார்ைவ

1.மருதங்ேகாடு (வ.கி), மருதங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 
2 பிளாக் 8 மருதங்ேகாடு

233 139

ஆபிரகாம் நிைனவு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
மருதங்ேகாடு

ேமற்கு கான்கிேரட் 
கட்டிடம், வடக்கு 
பாகம், கிழக்கு 
பார்ைவ

1.மருதங்ேகாடு (வ.கி), மருதங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 
2  பிளாக் 7 கூட்டமாவிைள , 2.மருதங்ேகாடு 
(வ.கி), மருதங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2 பிளாக் 7 
நுள்ளிக்காடு , 3.மருதங்ேகாடு (வ.கி), 
மருதங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 2  பிளாக் 7 
துடியக்கரவிைள

233 140

அரசு எல்.எம். 

ெதாடக்கப்பள்ளி 
மருதங்ேகாடு

கான்கிrட் கட்டிடம், 

ெதற்கு பாகம் 
கிழக்கு பார்ைவ

1.மருதங்ேகாடு (வ.கி), மருதங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 
1 பிளாக் 1,2 கூட்டமாவிைள

233 141

அரசு எல்.எம். 

ெதாடக்கப்பள்ளி 
மருதங்ேகாடு

கான்கிrட் கட்டிடம், 

மத்திய பகுதி 
கிழக்கு பார்ைவ

1.மருதங்ேகாடு (வ.கி), மருதங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 
3 பிளாக் 3 நடப்பாறவிைள

233 142

அரசு 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
பாேகாடு காலனி

கான்கிrட் கட்டிடம், 

ெதற்கு பாகம், 

கிழக்கு பார்ைவ
1.மருதங்ேகாடு (வ.கி), மருதங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 
4 பிளாக் 4 கழுவன்திட்ைட

233 143

அரசு 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
பாேகாடு காலனி

கான்கிrட் கட்டிடம், 

வடக்கு பாகம், 

கிழக்கு பார்ைவ
1.மருதங்ேகாடு (வ.கி), மருதங்ேகாடு (ஊ) வார்டு 
4 பிளாக் 5,6 கழுவன்திட்ைட
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233 144

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ேமல்புறம் இருப்பு 
வட்டவிைள

கான்கிrட் வடக்கு 
கட்டிடம், வடக்கு 
பாகம், ெதற்கு 
பார்ைவ

1.பாேகாடு அ (வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 1 
பிளாக் 1 ெசம்மங்காைல , 2.பாேகாடு அ(வ.கி) 
பாேகாடு (ேப) வார்டு 10 பிளாக் 2 கூடம்ேகாடு, 

ேமல்புறம்

233 145

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ேமல்புறம் இருப்பு 
வட்டவிைள

கான்கிrட் வடக்கு 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம், வடக்கு 
பார்ைவ

1.பாேகாடு அ (வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 4 
பிளாக் 15 ேகாட்டவிைள, பருத்திவிைள

233 146

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ேமல்புறம் இருப்பு 
வட்டவிைள

கான்கிrட் ெதற்கு 
கட்டிடம், வடக்கு 
பாகம், ேமற்கு 
பார்ைவ

1.பாேகாடு (வ.கி) மற்றும் (ேப) வார்டு 4 பிளாக் 15 
பருத்திவிைள , 2.பாேகாடு (வ.கி) மற்றும் (ேப) 
வார்டு 5 பிளாக் 4 பிராணிவிைள

233 147

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ேமல்புறம் இருப்பு 
வட்டவிைள

கான்கிrட் ெதற்கு 
கட்டிடம்,  ெதற்கு 
பாகம், ேமற்கு 
பார்ைவ

1.பாேகாடு அ (வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 1 
பிளாக் 19 ேகாட்டவிைள , 2.பாேகாடு அ (வ.கி) 
பாேகாடு (ேப) வார்டு 1 பிளாக் 17 வட்ட விைள

233 148

ேபருராட்சி 
அலுவலகம், 

பாேகாடு

முக்கிய கட்டிடம், 

மத்திய பகுதி, 
ேமற்கு பார்ைவ

1.பாேகாடு அ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 1 
பிளாக் 18 ேகாட்டவிைள , 2.பாேகாடு அ(வ.கி) 
பாேகாடு (ேப) வார்டு 2 பிளாக் 16 குற்றம்விைள

233 149

அரசு 
ெதாடக்க ப்பள்ளி , 
ேமல்புறம்

கான்கிrட் ெதற்கு 
கட்டிடம், வடக்கு 
பாகம், கிழக்கு 
பார்ைவ

1.பாேகாடு அ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 3 
பிளாக் 3 ேமல்புறம், வாழவிைள

233 150

எல்.எம்.அரசு 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
மாவிைள

கான்கிrட் முக்கிய 
கட்டிடம், 

மத்தியபகுதி, ேமற்கு 
பார்ைவ

1.பாேகாடு அ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 9 
பிளாக் 14 ெநடுநிலம்

233 151

எல்.எம்.அரசு 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
மாவிைள

கான்கிrட் முக்கிய 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம் , ேமற்கு 
பார்ைவ

1.பாேகாடு அ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 9,10 
பிளாக் 13 ெமாட்டவிைள

233 152

எல்.எம்.அரசு 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
மாவிைள

கான்கிrட் ேமற்கு 
கட்டிடம், வடக்கு 
பாகம் , ேமற்கு 
பார்ைவ

1.பாேகாடு அ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 6 
பிளாக் 31 ேதனாம்பாைற , 2.பாேகாடு அ (வ.கி) 
பாேகாடு (ேப) வார்டு 13 பிளாக் 28 
விராணிவிைள , 3.பாேகாடு அ(வ.கி) பாேகாடு 
(ேப) வார்டு 9 பிளாக் 30 முக்காலிவிைள

233 153

ேசக்ரட் ஹார்ட் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ஓட்டுவிைள 
இருப்பு பாேகாடு

கான்கிrட் கட்டிடம், 

ெதற்கு பாகம், 

கிழக்கு பார்ைவ

1.பாேகாடு ஆ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 14 
பிளாக் 29 ஒற்றிவிைள , 2.பாேகாடு ஆ(வ.கி) 
பாேகாடு (ேப) வார்டு 14 பிளாக் 37 பைனவிைள , 
3.பாேகாடு ஆ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 6 
பிளாக் 36 ஞாறாம்விைள

233 154

ஊராட்சி ஒன்றிய 
அலுவலகம் , 
ேமல்புறம்

கான்கிrட் கட்டிடம், 

ெசயர்ேமன் அைற, 

கிழக்கு பார்ைவ

1.பாேகாடு அ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 6 
பிளாக் 35 முலயம் விளாகம் , 2.பாேகாடு 
அ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 8 பிளாக் 34 
ெதாம்மான்விைள

233 155

ஊராட்சி ஒன்றிய 
அலுவலகம் , 
ேமல்புறம்

கான்கிrட் 
கட்டிடம்,பி டி ஓ 
அைற, ேமற்கு 
பார்ைவ

1.பாேகாடு அ (வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 7 
பிளாக் 32 பாைளயங்கட்டி , 2.பாேகாடு அ(வ.கி) 
பாேகாடு (ேப) வார்டு 8 பிளாக் 33 கடந்தாங்ேகாடு

233 156

ஊராட்சி ஒன்றிய 
அலுவலகம் , 
ேமல்புறம்

கான்கிrட் கிழக்கு 
கட்டிடம், வடக்கு 
பார்ைவ

1.பாேகாடு அ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 7 
பிளாக் 21 ெசன்னந்தர ேதாட்டம் , 2.பாேகாடு 
அ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 7 பிளாக் 20 
ெகாட்டாரவிைள
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233 157

ஊராட்சி ஒன்றிய 
அலுவலகம் , 
ேமல்புறம்

கான்கிrட் கட்டிடம், 

அலுவலக 
அைற,ேமற்கு 
பார்ைவ

1.பாேகாடு அ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 4 
பிளாக் 22 பருத்திவிைள

233 158

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
திக்குறிச்சி

ஓட்டுக்கட்டிடம் , 
வடக்கு பாகம், 

கிழக்கு பார்ைவ

1.பாேகாடு ஆ (வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 13 
பிளாக் 23 ெகாட்டறவிைள , 2.பாேகாடு ஆ(வ.கி) 
பாேகாடு (ேப) வார்டு 13 பிளாக் 26 
கல்லறவிைள , 3.பாேகாடு ஆ(வ.கி) பாேகாடு 
(ேப) வார்டு 18 பிளாக் 39 காட்டுவிைள

233 159

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
திக்குறிச்சி

முக்கிய கான்கிrட் 
கட்டிடம்,தைர தளம், 

கிழக்கு பாகம், 

வடக்கு பார்ைவ

1.பாேகாடு ஆ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 17, 
பிளாக் 24 திக்குறிச்சி

233 160

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
திக்குறிச்சி

கான்கிrட் முக்கிய 
கட்டிடம், தைர 
தளம்,ேமற்கு பாகம் 
, வடக்கு பார்ைவ

1.பாேகாடு ஆ(வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 17, 
பிளாக் 25, திக்குறிச்சி

233 161

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
திக்குறிச்சி

கான்கிrட் ேமற்கு 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம், கிழக்கு 
பார்ைவ

1.பாேகாடு ஆ (வ.கி) பாேகாடு (ேப) வார்டு 16, 
பிளாக் 27  இலஞ்சிவிைள , 2.பாேகாடு ஆ(வ.கி) 
பாேகாடு (ேப) வார்டு 15,17  பிளாக் 38 
பள்ளத்துவிைள

233 162

டி.சி.ேக. 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
படந்தாலுமூடு

கான்கிrட் 
அலுவலக முக்கிய 
கட்டிடம்,ேமற்கு 
பாகம், ெதற்கு 
பார்ைவ

1.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.) 
வார்டு 8,9,17, பிளாக் 17, மீனச்சல்

233 163

டி.சி.ேக. 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
படந்தாலுமூடு

கான்கிrட் முக்கிய 
அலுவலக கட்டிடம், 

ேமற்கு கிழக்கு 
பாகம், ெதற்கு 
பார்ைவ

1.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.) 
வார்டு 8, பிளாக் 18, படந்தாலுமூடு.

233 164

டி.சி.ேக. 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
படந்தாலுமூடு

கான்கிrட் 
அலுவலக முக்கிய 
கட்டிடம், கிழக்கு 
ேமற்கு பாகம், 

ெதற்கு பார்ைவ

1.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.) 
வார்டு 14, பிளாக் 8, ைகதக்குழி. , 
2.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.) 
வார்டு 9,11, பிளாக் 15, பட்டத்துவிைள.

233 165

டி.சி.ேக. 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
படந்தாலுமூடு

கான்கிrட் 
அலுவலக முக்கிய 
கட்டிடம், கிழக்கு 
ேமற்கு பகம், ெதற்கு 
பார்ைவ

1.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.) 
வார்டு 9,10,11 பிளாக் 16, ஒற்றாமரம்.

233 166

அரசு முஸ்lம் 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
களியக்காவிைள

ஆஸ்ெபட்டாஸ் 
முக்கிய கட்டிடம், 

ேமற்கு அைற, 

ெதற்கு பாகம், 

கிழக்கு பார்ைவ

1.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.) 
வார்டு 13, பிளாக் 1, களியக்காவிைள. , 

2.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.) 
வார்டு 15, பிளாக் 2, தபால் நிைலயம் , 
3.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.) 
வார்டு 12,13, பிளாக் 7, களியக்காவிைள.
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233 167

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
ஒற்றப்பனவிைள 
இருப்பு 
ஆலம்பாைற

முக்கிய ெதற்கு 
கான்கிrட் கட்டிடம், 

ேமற்கு பாகம், 

வடக்கு பார்ைவ

1.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.) 
வார்டு 2, பிளாக் 5, ேமக்ேகாடு. , 

2.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.) 
வார்டு 12, பிளாக் 6, காைளச்சந்ைத

233 168

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
ஒற்றப்பனவிைள 
இருப்பு 
ஆலம்பாைற

முக்கிய ெதற்கு 
கான்கிrட் கட்டிடம், 

கிழக்கு பாகம், 

வடக்கு பார்ைவ

1.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.) 
வார்டு3,பிளாக் 9,ஆலம்பாைற

233 169

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
ஒற்றப்பனவிைள 
இருப்பு 
ஆலம்பாைற

வடக்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், ேமற்கு 
பாகம், ெதற்கு 
பார்ைவ

1.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.) 
வார்டு 1, பிளாக் 3, மண்ணrப்பு.

233 170

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
ஒற்றப்பனவிைள 
இருப்பு 
ஆலம்பாைற

வடக்கு கான்கீrட் 
கட்டிடம், ேமற்கு 
பாகம், கிழக்கு பகுதி, 
ெதற்கு பார்ைவ

1.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.) 
வார்டு 2,15, பிளாக் 4, பனங்காைல

233 171

புனித ேஜாசப் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
திருத்துவபுரம்

கான்கிrட் முக்கிய 
கட்டிடம், ேமற்கு 
அைற 
நடுப்பகுதி,கிழக்கு 
பார்ைவ

1.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.) 
வார்டு 4, பிளாக் 10, மஞ்சவிைள. , 

2.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.) 
வார்டு 4, பிளாக் 11, எருத்தாவூர் , 
3.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.) 
வார்டு 4, பிளாக் 13, எருத்தாவூர். , 
4.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.) 
வார்டு 5, பிளாக் 14, ெதற்றி. , 5.களியக்காவிைள 
(வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.) வார்டு 4, பிளாக் 
12, பரக்ேகாணம்

233 172

புனித ேஜாசப் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
திருத்துவபுரம்

கான்கிrட்முக்கிய  
கட்டிடத்தின் 
வடக்குபாகம் 
ேமற்கு பகுதி, 
ெதற்கு பார்ைவ

1.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.) 
வார்டு 5,6, பிளாக் 19, ெதற்றி , 
2.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.) 
வார்டு 5,6, பிளாக் 20,21,22, மஞ்சவிைள

233 173

புனித ேஜாசப் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
திருத்துவபுரம்

கான்கீrட் முக்கிய 
கட்டிடம், வடக்கு 
அைற, கிழக்கு 
பாகம், ெதற்கு 
பார்ைவ

1.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.) 
வார்டு 7, பிளாக் 23,25, புளியங்குளம். , 

2.களியக்காவிைள (வ.கி), களியக்காவிைள (ேப.) 
வார்டு 7, பிளாக் 24, களியக்காவிைள

233 174

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
விளவங்ேகாடு

கான்கிrட் ேமற்கு 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம், கிழக்கு 
பார்ைவ

1.விளவங்ேகாடு(வ.கி), விளவங்ேகாடு (ஊ.) 

வார்டு 1, பிளாக் 3, காட்டுவிைள.

233 175

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
விளவங்ேகாடு

கான்கிrட் ேமற்கு 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம், கிழக்கு 
பார்ைவ

1.விளவங்ேகாடு(வ.கி), விளவங்ேகாடு (ஊ.) 

வார்டு 18, பிளாக் 7, ெபrயவிைள , 
2.விளவங்ேகாடு(வ.கி), விளவங்ேகாடு (ஊ.) 

வார்டு 14 பிளாக் 8, விளவங்ேகாடு.

233 176

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
விளவங்ேகாடு

கான்கிrட் ேமற்கு 
கட்டிடம், வடக்கு 
பாகம், கிழக்கு 
பார்ைவ

1.விளவங்ேகாடு(வ.கி), விளவங்ேகாடு (ஊ.) 

வார்டு 1, பிளாக் 9, முளமூட்டுவிைள. , 

2.விளவங்ேகாடு(வ.கி), விளவங்ேகாடு (ஊ.) 

வார்டு 1, பிளாக் 14, ெபாற்றைட. , 

3.விளவங்ேகாடு(வ.கி), விளவங்ேகாடு (ஊ.) 

வார்டு 1, பிளாக் 15, பழவார்.

233 177

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
பாலவிைள இருப்பு 
முளமூட்டுவிைள

கான்கிrட் வடக்கு 
இரன்டாவது 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பாகம், ெதற்கு 
பார்ைவ

1.விளவங்ேகாடு(வ.கி), விளவங்ேகாடு (ஊ.) 

வார்டு 3, பிளாக் 1, மடிச்சல்.
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233 178

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
பாலவிைள இருப்பு 
முளமூட்டுவிைள

கான்கிrட் வடக்கு 
இரன்டாவது 
கட்டிடம், ேமற்கு 
பாகம், ெதற்கு 
பார்ைவ

1.விளவங்ேகாடு(வ.கி), விளவங்ேகாடு (ஊ.) 

வார்டு 3, பிளாக் 2, சந்தவிைள

233 179

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
பாலவிைள இருப்பு 
முளமூட்டுவிைள

கான்கிrட் வடக்கு 
மூன்றாவது 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பாகம், ெதற்கு 
பார்ைவ

1.விளவங்ேகாடு(வ.கி), விளவங்ேகாடு (ஊ.) 

வார்டு 4, பிளாக் 4, மணியன்தட்டு. , 

2.விளவங்ேகாடு(வ.கி), விளவங்ேகாடு (ஊ.) 

வார்டு 4, பிளாக் 5, எrச்சவிைள.

233 180

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
பாலவிைள இருப்பு 
முளமூட்டுவிைள

கான்கிrட் வடக்கு 
மூன்றவது கட்டிடம், 

ேமற்கு பாகம், 

ெதற்கு பார்ைவ

1.விளவங்ேகாடு(வ.கி), விளவங்ேகாடு (ஊ.) 

வார்டு 4, பிளாக் 6, பாலவிைள.

233 181

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
பாலவிைள இருப்பு 
முளமூட்டுவிைள

கான்கிrட் கிழக்கு 
கட்டிடம், வடக்கு 
பாகம் ேமற்கு 
பார்ைவ

1.விளவங்ேகாடு(வ.கி)விளவங்ேகாடு (ஊ) 

வார்டு 3, 1பிளாக் 10, ெபாற்றவிைள , 
2.விளவங்ேகாடு(வ.கி), விளவங்ேகாடு (ஊ.) 

வார்டு 2, பிளாக் 11, காட்டுமுக்கு. , 

3.விளவங்ேகாடு(வ.கி), விளவங்ேகாடு (ஊ.) 

வார்டு 2, பிளாக் 12, ஈத்தன்விைள , 
4.விளவங்ேகாடு(வ.கி), விளவங்ேகாடு (ஊ.) 

வார்டு 2, பிளாக் 13, மடிச்சல்.

233 182

மாதவ விலாசம் 
அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
மார்த்தாண்டம்

கான்கிrட் கிழக்கு 
கட்டிடம், 

மத்தியபகுதி, ேமற்கு 
பார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 
19.பிளாக் 2, திேயட்டர் 
ஜங்ஷன்,அம்மன்ேகாவில் , 2.குழித்துைற (வ.கி), 
குழித்துைற (ந) வார்டு 20 பிளாக் 3,ஆர்.சி. ெதரு, 

மார்க்ெகட்

233 183

மாதவ விலாசம் 
அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
மார்த்தாண்டம்

கான்கிrட் கிழக்கு 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம், ேமற்கு 
பார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 20, 
பிளாக் 4, மரக்கறிசந்ைத. , 2.குழித்துைற (வ.கி), 
குழித்துைற (ந) வார்டு 19, பிளாக் 3, 
ஆர்.சி.ஸ்டிrட். , 3.குழித்துைற (வ.கி), 
குழித்துைற (ந) வார்டு 19, பிளாக் 2, திேயட்டர் 
ஜங்சன். , 4.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) 
வார்டு 20, பிளாக் 5, கருங்கல்சாைல

233 184

மாதவ விலாசம் 
அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
மார்த்தாண்டம்

கிழக்கு ஓட்டு 
கட்டிடம், 

மத்தியபகுதி, ேமற்கு 
பார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 18, 
பிளாக் 1, பம்மம்.

233 185

எல்.எம்.எஸ் 
ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
மார்த்தாண்டம்

ஒட்டு கட்டிடம், 

ெஜப அைற, ேமற்கு 
பாகம், வடக்கு 
பார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 21, 
பிளாக் 6,ஆஸ்பிட்டல் ஏrயா , 2.குழித்துைற 
(வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 12, பிளாக் 26, 
குழிவிைள

233 186

எல்.எம்.எஸ் 
ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
மார்த்தாண்டம்

ஓட்டு கட்டிடம், 

ெஜப அைற, கிழக்கு 
பாகம், கிழக்கு 
பார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 13, 
பிளாக் 27, பருத்திவிைள , 2.குழித்துைற (வ.கி), 
குழித்துைற (ந) வார்டு 15, பிளாக் 28, 
வடக்குெதரு.

233 187

அரசு ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
மார்த்தாண்டம்

கான்கிrட் ெதற்கு 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பாகம், வடக்கு 
பார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 11, 
பிளாக் 25, பருத்திவிைள

233 188

அரசு ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
மார்த்தாண்டம்

கான்கிrட் ெதற்கு 
கட்டிடம், ேமற்கு 
பாகம், வடக்கு 
பார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 11, 
பிளாக் 7,24, ெவட்டுெவந்தி. , 2.குழித்துைற (வ.கி), 
குழித்துைற (ந) வார்டு 14, பிளாக் 25, 
பருத்திவிைள கீழ்
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233 189

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
விளவங்ேகாடு

கான்கிrட் 
முன்பக்கம் ேமற்கு 
கட்டிடம், வடக்கு 
பாகம், கிழக்கு 
பார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 10, 
பிளாக் 8, ெரஸ்ட் ஹவுஸ் ஏrயா , 
2.Kuzhithurai(வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 10, 
பிளாக் 9, விளவங்ேகாடு

233 190

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
விளவங்ேகாடு

முக்கிய கட்டிடம், 

ெதற்கு பாகம், 

கிழக்கு பார்ைவ
1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 9, 
பிளாக் 10, விளவங்ேகாடு

233 191

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
விளவங்ேகாடு

புதிய கான்கிrட் 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம், கிழக்கு 
பார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 8,9, 
பிளாக் 11, கல்லுக்ெகட்டி. , 2.குழித்துைற (வ.கி), 
குழித்துைற (ந) வார்டு 6, பிளாக் 15, 
ெசங்கன்மூைல.

233 192

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
விளவங்ேகாடு

முக்கிய கட்டிடம், 

வடக்கு பாகம், 

கிழக்கு பார்ைவ
1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 1, 
பிளாக் 16, இடவிளாகம்.

233 193

ஆர்.சி 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
திருத்துவபுரம்

கிழக்கு ஓட்டு 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம், ேமற்கு 
பார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 7,8, 
பிளாக் 12,13, காட்டுவிைள. , 2.குழித்துைற (வ.கி), 
குழித்துைற (ந) வார்டு 7,பிளாக் 13, 
திருத்துவபுரம்.

233 194

அரசு ெபண்கள் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
குழித்துைற 
இருப்பு 
விளவங்ேகாடு

கான்கிrட் வடக்கு 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பாகம், ெதற்கு 
பார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 6,7, 
பிளாக் 14, இடக்குளம்

233 195

அரசு ெபண்கள் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
குழித்துைற 
இருப்பு 
விளவங்ேகாடு

வடக்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், 

மத்தியபகுதி, ெதற்கு 
பார்ைவ

1.விளவங்ேகாடு(வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 2, 
பிளாக் 17, இடவிளாகம்.

233 196

அரசு ெபண்கள் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
குழித்துைற 
இருப்பு 
விளவங்ேகாடு

ெதற்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பாகம், வடக்கு 
பார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 1, 
பிளாக் 20, தாலுகா அலுவலகம் , 2.குழித்துைற 
(வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 2, பிளாக் 21, 
பாலஸ்.

233 197

அரசு ெபண்கள் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
குழித்துைற 
இருப்பு 
விளவங்ேகாடு

ெதற்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், கிழக்கு 
ேமற்கு பாகம், 

வடக்கு பார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 3, 
பிளாக் 22, தாலுகா அலுவலகம் , 2.குழித்துைற 
(வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 4, பிளாக் 23, 
கச்ேசr வார்டு.

233 198

அரசு கிராமம் 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
குழித்துைற

கான்கிrட் கட்டிடம், 

மத்திய பகுதி, 
ெதற்கு பார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 2, 
பிளாக் 18, நrயன்விைள.

233 199

அரசு கிராமம் 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
குழித்துைற

கான்கிrட் கட்டிடம், 

ேமற்கு  பாகம், 

ெதற்குபார்ைவ
1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 3, 
பிளாக் 19, ெபருந்ெதரு

233 200

எம்.ேஜ.ேக.எம்.மலங்
கைர சிrயன் 
கத்ேதாலிக்க 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெகாடுங்குளம் 
இருப்பு 
கல்ெபாற்றவிைள

ெதற்கு கான்கிrட் 
முக்கிய கட்டிடம், 

கிழக்கு 
பாகம்,வடக்கு 
பார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 17, 
பிளாக் 31, ெகாடுங்குளம். , 2.குழித்துைற (வ.கி), 
குழித்துைற (ந) வார்டு 17,18, பிளாக் 32, 
இடத்திங்கவிைள
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233 201

எம்.ேஜ.ேக.எம்.மலங்
கைர சிrயன் 
கத்ேதாலிக்க 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெகாடுங்குளம் 
இருப்பு 
கல்ெபாற்றவிைள

ெதற்கு கான்கிrட் 
முக்கிய 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம் ,வடக்கு 
பார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 15, 
பிளாக் 29, ம்எமிலன் வார்டு.

233 202

எம்.ேஜ.ேக.எம்.மலங்
கைர சிrயன் 
கத்ேதாலிக்க 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
ெகாடுங்குளம் 
இருப்பு 
கல்ெபாற்றவிைள

ெதற்கு கான்கிrட் 
முக்கிய 
கட்டிடத்தின் 
மத்திய  பாகம் , 
வடக்கு பார்ைவ

1.குழித்துைற (வ.கி), குழித்துைற (ந) வார்டு 16, 
பிளாக் 30, கிறிஸ்துராஜபுரம்

233 203

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
உண்ணாமைலக்க
ைட இருப்பு 
கீழத்ெதரு

வடக்கு கான்கிrட் 
கட்டிடத்தின் ேமற்கு 
பாகம், ெதற்கு 
பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) 
வார்டு 5 , பிளாக் 7, பயணம்.,  2.நல்லூர் (வ.கி), 
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 12, பிளாக் 9, 
உண்ணாமைலக்கைட ேமலத் ெதரு

233 204

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
உண்ணாமைலக்க
ைட இருப்பு 
கீழத்ெதரு

வடக்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பாகம், ெதற்கு 
பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) 
வார்டு 5, பிளாக் 8, உண்ணாமைலக்கைட, 

பயணம்

233 205

குழந்ைத ஏசு 
ெமட்rக் பள்ளி 
உண்ணாமைலக்க
ைட

முக்கிய கான்கிrட் 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பாகம், ெதற்கு 
பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) 
வார்டு 3,4, பிளாக் 4, ஆயிரம்ெதங்கு.

233 206

குழந்ைத ஏசு 
ெமட்rக் பள்ளி 
உண்ணாமைலக்க
ைட

கான்கிrட் முக்கிய 
கட்டிடம், ேமற்கு 
பாகம், ெதற்கு 
பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) 
வார்டு 12,14, பிளாக் 10, பம்மம்(மார்த்தாண்டம்)

233 207

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
உண்ணாமைலக்க
ைட இருப்பு 
கீழத்ெதரு

ெதற்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பாகம், வடக்கு 
பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) 
வார்டு 6,7, பிளாக் 16, சிராயன்குழி. , 2.நல்லூர் 
(வ.கி), உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 5, 
பிளாக் 6, மணலிவிைள கும்பழம்

233 208

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
உண்ணாமைலக்க
ைட இருப்பு 
கீழத்ெதரு

கிழக்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், வடக்கு 
பாகம், ேமற்கு 
பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) 
வார்டு 1,4 பிளாக் 2, குருவிக்காட்டுவிைள.

233 209

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
உண்ணாமைலக்க
ைட இருப்பு 
கீழத்ெதரு

கிழக்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம், ேமற்கு 
பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) 
வார்டு 4, பிளாக் 5, உண்ணாமைலக்கைட கீழத் 
ெதரு.

233 210 ஊராட்சி நூலகம் முக்கிய கட்டிடம், 

ெதற்கு பார்ைவ

1.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி), 
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 11, பிளாக் 14, 
சாங்ைக, இரவிபுதூர்கைட , 
2.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி), 
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 7, பிளாக் 17, 
இரவிபுதூர்கைட.
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233 211

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
உண்ணாமைலக்க
ைட இருப்பு 
கீழெதரு

கிழக்கு 
ஓட்டுக்கட்டிடம், 

ெதற்கு பாகம், 

ேமற்கு பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) 
வார்டு 1, பிளாக் 1, ெகாடுங்குளம். , 2.நல்லூர் 
(வ.கி), உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 2,3, 
பிளாக் 3, தச்சன்விளாகம்.

233 212

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
காஞ்சிரபுரம்

முக்கிய கான்கிrட் 
கட்டிடம், வடக்கு 
பாகம், கிழக்கு 
பார்ைவ

1.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி), 
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 9,10, பிளாக் 
19, கணியான்விைள.

233 213

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சிரபுரம்

முக்கிய கான்கிrட் 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம், கிழக்கு 
பார்ைவ

1.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி), 
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 9, பிளாக் 20, 
ெபரும்புளி. , 2.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி), 
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 10, பிளாக் 21, 
சாங்ைக.

233 214

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
காஞ்சிரபுரம்

ேமற்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பார்ைவ

1.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி), 
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 11,13,14, 
பிளாக் 12,22, ேகாட்டகம்.

233 215

எமிலின் நிைனவு 
நற்சறி, 
துவக்க ப்பள்ளி 
காஞ்சிரபுரம்

ேமற்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம், கிழக்கு 
பார்ைவ

1.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி), 
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 11,13, பிளாக் 
13 , சாங்ைக.

233 216

எமிலின் நிைனவு 
நற்சறி, 
துவக்க ப்பள்ளி 
காஞ்சிரபுரம்

ேமற்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், வடக்கு 
பாகம், கிழக்கு 
பார்ைவ

1.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி), 
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 8, பிளாக் 15, 
ெபரும்புளி.

233 217

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
காஞ்சிரக்ேகாடு

முக்கிய கான்கிrட் 
கடிடம், ெதற்கு 
பாகம், ேமற்கு 
பார்ைவ

1.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி), 
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 12,13,18 
பிளாக் 11,12 மாலன்விைள. , 

2.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி), 
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு13, பிளாக் 13, 
சாங்ைக.

233 218

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
காஞ்சிரக்ேகாடு

ெதற்கு ஓட்டு 
கட்டிடம், மத்திய 
ப குதி, வடக்கு 
பார்ைவ

1.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி), 
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 13,14,15, 
பிளாக் 12, மாலன்விைள.

233 219

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
காஞ்சிரக்ேகாடு

கிழக்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், ேமற்கு 
பார்ைவ

1.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி), 
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 13,14,15, 
பிளாக் 12, மாலன்விைள.

233 220

அரசு 
ெதாடக்க ப்பள்ளி 
நல்லூர் இருப்பு 
கரவிளாகம்

ஆஸ்ெபட்டாஸ் 
கூைர ேமற்கு 
கட்டிடம், வடக்கு 
பாகம் , கிழக்கு 
பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 9,10, 
பிளாக் 10,11, கரவிளாகம், காரவிைள

233 221

ஒயிட் 
ெமம்ேமாறியல் 
ெமட்rக்குேலஷன் 
பள்ளி மார்ெகட் 
வார்டு 
மார்த்தாண்டம்

முக்கிய கான்கிrட் 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம், ேமற்கு 
பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 1, பிளாக் 4, 
பம்மம்

233 222

ஒயிட் 
ெமம்ேமாறியல் 
ெமட்rக்குேலஷன் 
பள்ளி மார்ெகட் 
வார்டு 
மார்த்தாண்டம்

முக்கிய கான்கிrட் 
கட்டிடம், வடக்கு 
பார்ைவ, ேமற்கு 
பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 12, பிளாக் 
9, ெநடுவிைள பல்லன்விைள
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233 223

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
காளச்சந்ைத 
இருப்பு 
ஆயிரம்விைள

ஆஸ்ெமட்டாஸ் 
கூைர வடக்கு 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பாகம், ெதற்கு 
பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 2, 17, 
பிளாக் 5, சாத்தனாங்குழி.

233 224

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
காளச்சந்ைத 
இருப்பு 
ஆயிரம்விைள

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 
வடக்கு 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்குப்பாகம்  , 
ெதற்கு பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 13, பிளாக் 
7, மாம்பள்ளித்ேதாட்டம் , 2.நல்லூர் (வ.கி), 
மற்றும் (ேப.). வார்டு 11, பிளாக் 12, காரவிைள.

233 225

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
காளச்சந்ைத 
இருப்பு 
ஆயிரம்விைள

ெதற்கு 
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 
கட்டிடத்தின் 
ேமற்குப்பகுதி 
,வடக்கு பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 15,16, 
பிளாக் 3, பூதரத்துவிைள.

233 226

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
நல்லூர் இருப்பு 
கரவிளாகம்

ேமற்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம், கிழக்கு 
பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 13, பிளாக் 
1, பாண்டியன்விைள. , 2.நல்லூர் (வ.கி), மற்றும் 
(ேப.) வார்டு 12, பிளாக் 6, படப்பறத்தலவிைள, 

ெசன்னித்ேதாட்டம். , 3.நல்லூர் (வ.கி), மற்றும் 
(ேப.) வார்டு 13, பிளாக் 8, ெகாட்டாரணிக்கைர.

233 227

அரசு 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
நல்லூர் இருப்பு 
கரவிளாகம்

வடக்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பாகம், ெதற்கு 
பார்ைவ

1.நல்லூர் (வ.கி), மற்றும் (ேப.) வார்டு 14,18, 
பிளாக் 2, கசவன்விைள.

233 228

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
ஐேரனிபுரம்

கிழக்கு ஓட்டு 
கட்டிடம், வடக்கு 
பாகம், ேமற்கு 
பார்ைவ

1.நட்டாலம் ஆ (வ.கி), நல்லூர் (ேப.) வார்டு 6, 
பிளாக் 17, ஐேரணிபுரம், ெவள்ளாங்கட்டி , 
2.நட்டாலம் ஆ (வ.கி), நல்லூர் (ேப.) வார்டு 9 
பிளாக் 17, ெவள்ளாங்கட்டி

233 229

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
ஐேரனிபுரம்

கிழக்கு ஓட்டு 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம், ேமற்கு 
பார்ைவ

1.நட்டாலம் ஆ(வ.கி), நல்லூர் (ேப.) வார்டு 7, 
பிளாக் 15,16,17, ஐேரணிபுரம்,ெவள்ளாங்கட்டி

233 230

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
முளங்குழி

வடேமற்கு 
கான்கிrட் கட்டிடம், 

ேமற்கு பாகம், 

வடக்கு பாைவ

1.நட்டாலம் ஆ(வ.கி), நல்லூர் (ேப.) வார்டு 3, 
பிளாக் 13, முளங்குழி.

233 231

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
முளங்குழி

வடேமற்கு 
கன்கிrட் கட்டிடம், 

கிழக்கு பாகம், 

வடக்கு பார்ைவ,

1.நட்டாலம் ஆ (வ.கி), நல்லூர் (ேப.) வார்டு 4, 
பிளாக் 19, ெநல்ேவலி.

233 232

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
முளங்குழி

ெதன்கிழக்கு 
கான்கிrட் கட்டிடம், 

ேமற்கு பாகம், 

வடக்கு பார்ைவ

1.நட்டாலம் ஆ(வ.கி), நல்லூர் (ேப.) வார்டு 8, 
பிளாக் 14, முழங்குழி.

233 233

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
முளங்குழி

ெதன்ேமற்கு 
கான்கிrட் கட்டிடம், 

கிழக்கு பாகம், 

வடக்கு பார்ைவ

1.நட்டாலம் ஆ (வ.கி), நல்லூர் (ேப.) வார்டு 5, 
பிளாக் 18, ெநல்ேவலி

233 234

உண்ணாமைலக்க
ைட ேபருராட்சி 
அலுவலகம்

கான்கிrட் கட்டிடம், 

ெதற்கு பாகம், 

ெதற்கு பார்ைவ , 
சமூகநல கூடம்

1.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி), 
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 18, பிளாக் 24, 
விமலாபுரம். , 2.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி), 
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 17, பிளாக் 25, 
பாண்டியன்விைள
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233 235

உண்ணாமைலக்க
ைட ேபருராட்சி 
அலுவலகம்

முக்கிய கான்கிrட் 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பார்ைவ

1.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி), 
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 7,18, பிளாக் 
26, கட்டச்சிவிைள.

233 236

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
விrேகாடு

ேமற்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், வடக்கு 
பாகம்,கிழக்கு 
பார்ைவ

1.ெகால்லஞ்சி (வ.கி), ெகால்லஞ்சி (ஊ) வார்டு 
1,2, பிளாக் 1,3,4, ெகால்லஞ்சி

233 237

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
விrேகாடு

ேமற்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம், கிழக்கு 
பார்ைவ

1.ெகால்லஞ்சி (வ.கி), ெகால்லஞ்சி (ஊ). வார்டு 
1,2, பிளாக் 1,3,4, ெகால்லஞ்சி.

233 238

உண்ணாமைலக்க
ைட ேபருராட்சி 
அலுவலகம்

வடக்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பார்ைவ, சமூகநல 
கூடம்

1.உண்ணாமைலக்கைட (வ.கி), 
உண்ணாமைலக்கைட (ேப.) வார்டு 15, பிளாக் 23, 
விrேகாடு

233 239

புனிதேமr 
மலங்கைர 
சிறியன் 
கத்ேதாலிக்க 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
நட்டாலம்

முக்கிய கான்கிrட் 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம், ேமற்கு 
பார்ைவ

1.நட்டாலம் அ(வ.கி) நட்டாலம் (ஊ). வார்டு 1, 
பிளாக் 1, இடவிளாகம் வடக்குபகுதி.

233 240

புனிதேமr 
மலங்கைர 
சிறியன் 
கத்ேதாலிக்க 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
நட்டாலம்

முக்கிய கான்கிrட் 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம், ேமற்கு 
பார்ைவ

1.நட்டாலம் அ(வ.கி) நட்டாலம் (ஊ). வார்டு 1, 
பிளாக் 3, இடவிளாகம் ேமற்குபகுதி , 
2.நட்டாலம் அ(வ.கி) நட்டாலம் (ஊ). வார்டு 1, 
பிளாக் 4, இடவிளாகம் ெதற்குபகுதி

233 241

புனிதேமr 
மலங்கைர 
சிறியன் 
கத்ேதாலிக்க 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
நட்டாலம்

முக்கிய கான்கிrட் 
கட்டிடம், வடக்கு 
பாகம், ேமற்கு 
பார்ைவ

1.நட்டாலம் அ(வ.கி), உண்ணாமைலக்கைட 
(ேப.) வார்டு 9, பிளாக் 18, ஏrயன்விைள.

233 242

புனிதேமr 
மலங்கைர 
சிறியன் 
கத்ேதாலிக்க 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
நட்டாலம்

முக்கிய கான்கிrட் 
கட்டிடம், வடக்கு 
பாகம், ேமற்கு 
பார்ைவ

1.நட்டாலம் அ(வ.கி), உண்ணாமைலக்கைட 
(ேப.) வார்டு 16, பிளாக் 28, இறஞ்சிலி. , 
2.நட்டாலம் அ(வ.கி), உண்ணாமைலக்கைட 
(ேப.) வார்டு 17, பிளாக் 27, ேகாணம்.

233 243

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
வாழத்ேதாட்டம்

ஓட்டுகட்டிடம்,ேமற்
கு பாகம், ெதற்கு 
பார்ைவ

1.நட்டாலம் அ(வ.கி) நட்டாலம் (ஊ). வார்டு 2, 
பிளாக் 2, வாழத்ேதாட்டம் வடக்கு, வாைகவிைள

233 244

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
வாழத்ேதாட்டம்

ஓட்டு கட்டிடம், 

கிழக்கு பாகம், 

ெதற்கு பார்ைவ
1.நட்டாலம் அ(வ.கி) நட்டாலம் (ஊ). வார்டு 2, 
பிளாக் 5, வாைழத்ேதாட்டம் ெதற்கு

233 245

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
இலவுவிைள

முக்கிய கான்கிrட் 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பாகம், ேமற்கு 
பார்ைவ

1.ெகால்லஞ்சி (வ.கி), ெகால்லஞ்சி (ஊ) வார்டு 
2,3,4, பிளாக் 2,5,6,7, கல்லுக்கூட்டம்,ெகால்லஞ்சி

233 246

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
இலவுவிைள

முக்கிய கான்கிrட் 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பாகம், ேமற்கு 
பார்ைவ

1.ெகால்லஞ்சி (வ.கி), ெகால்லஞ்சி (ஊ) வார்டு 
2,3,4, பிளாக் 2,5,6,7, கல்லுக்கூட்டம்,ெகால்லஞ்சி
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233 247

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
இலவுவிைள

ெதற்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம் கிராம 
நிர்வாக அலுவலம் 
அருகில், கிழக்கு 
பாகம் , வடக்கு 
பார்ைவ

1.ெகால்லஞ்சி (வ.கி), ெகால்லஞ்சி (ஊ) வார்டு 
3,4, பிளாக் 5,6,7, ெகால்லஞ்சி.

233 248

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
இலவுவிைள

ெதற்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், கிராம 
நிர்வாக அலுவலம் 
அருகில், ேமற்கு 
பாகம், வடக்கு 
பார்ைவ

1.ெகால்லஞ்சி (வ.கி), ெகால்லஞ்சி (ஊ) வார்டு 
3,4, பிளாக் 5,6,7, ெகால்லஞ்சி.

233 249

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
நட்டாலம்

கிழக்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம், ேமற்கு 
பார்ைவ

1.நட்டாலம் அ(வ.கி) நட்டாலம் (ஊ). வார்டு 3,2, 
பிளாக் 7, நட்டாலம். , 2.நட்டாலம் அ(வ.கி) 
நட்டாலம் (ஊ). வார்டு 3, பிளாக் 8, நட்டாலம் , 
3.நட்டாலம் அ(வ.கி) நட்டாலம் (ஊ). வார்டு 3, 
பிளாக் 9, நட்டாலம்

233 250

எல் எம் எஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
பள்ளியாடி 
கிறிஸ்துேகாவில்

ேமற்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், வடக்கு 
பாகம், கிழக்கு 
பார்ைவ

1.நட்டாலம் அ(வ.கி) நட்டாலம் (ஊ). வார்டு 
3,பிளாக் 6, வாழத்ேதாட்டம்.

233 251

எல் எம் எஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி 
பள்ளியாடி 
கிறிஸ்துேகாவில்

ேமற்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், ெதற்கு 
பாகம், கிழக்கு 
பார்ைவ

1.நட்டாலம் அ(வ.கி) நட்டாலம் (ஊ). வார்டு 3,4, 
பிளாக் 10,11, ேநசர்புரம், பறம்புவிைள

233 252

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
மாராயபுரம்

அலுவலக் கட்டிடம், 

ெதற்கு பாகம், 

கிழக்கு பார்ைவ

1.விளாத்துைற (வ.கி), விளாத்துைற (ஊ). வார்டு 
2, பிளாக் 1, ெதக்கம்விளாகம். , 2.விளாத்துைற 
(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 1, பிளாக் 2, 
ெதக்கம்விளாகம்.

233 253

அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
மாராயபுரம்

அலுவலக்கட்டிடம், 

வடக்கு பாகம், 

கிழக்கு பார்ைவ
1.விளாத்துைற (வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 
2, பிளாக் 8,17,  ெதக்கம்விளாகம்.

233 254

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி  
குன்னத்தூர் 
இருப்பு 
ேபப்பிலாவிைள

வடக்கு கட்டிடம், 

ேமற்கு பாகம், 

ெதற்கு பார்ைவ

1.விளாத்துைற (வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 
3, பிளாக் 9, ெசம்பிலாவிைள , 2.விளாத்துைற 
(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 10, 
ஆலம்பட்டுவிைள. , 3.விளாத்துைற (வ.கி), 
விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 2, பிளாக் 11, 
ஓச்சவிைள.

233 255

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி  
குன்னத்தூர் 
இருப்பு 
ேபப்பிலாவிைள

கிழக்கு கட்டிடம், 

வடக்கு பாகம், 

ேமற்கு பார்ைவ
1.விளாத்துைற (வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 
2, பிளாக் 16, கல்லறவிைள.

233 256

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
விளாத்திவிைள 
இருப்பு 
விளாத்துைற

ஓட்டு கட்டிடம், 

ேமற்கு பாகம், 

ெதற்கு பார்ைவ

1.விளாத்துைற (வ.கி), விளாத்துைற (ஊ). வார்டு 
1, பிளாக் 3, மாஞ்ேசrவிைள, பருத்திவிைள , 
2.விளாத்துைற (வ.கி), விளாத்துைற (ஊ). வார்டு 
1, பிளாக் 5, கண்ேணற்றிேகாடு, கல்பாறவிைள

233 257

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
விளாத்திவிைள 
இருப்பு 
விளாத்துைற

ஓட்டு கட்டிடத்தின் 
கிழக்கு பாகம் , 
கிழக்கு பார்ைவ

1.விளாத்துைற (வ.கி), விளாத்துைற (ஊ). வார்டு 
1, பிளாக் 4, கண்ணயம்பழஞ்சி, விளாத்திவிைள , 
2.விளாத்துைற (வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 
1,2, பிளாக் 12, வட்டவிைள.
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233 258

புனித 
அந்ேதாணியார் 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
காப்புக்காடு

ெதற்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், ேமற்கு 
பாகம், வடக்கு 
பார்ைவ

1.விளாத்துைற (வ.கி), விளாத்துைற (ஊ). வார்டு 
1, பிளாக் 7, பாஞ்சிவிைள, ேமலவிைள

233 259

புனித 
அந்ேதாணியார் 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
காப்புக்காடு

ெதற்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பாகம், வடக்கு 
பார்ைவ

1.விளாத்துைற (வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 
4, பிளாக் 13, கள்ளிேயாட்டுவிைள. காப்பிகாடு 
ேமலவிைள

233 260

புனித 
அந்ேதாணியார் 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
காப்புக்காடு

ஓட்டு கட்டிடம், 

ேமற்கு பாகம், 

ெதற்கு பார்ைவ

1.விளாத்துைற (வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 
1,பிளாக் 4,6, காப்பிக்காடு, கல்லுவிைள, 

கல்பாறவிைள

233 261

புனித 
அந்ேதாணியார் 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
காப்புக்காடு

ஓட்டு கட்டிடம், 

மத்திய ேமற்கு 
பாகம், ெதற்கு 
பார்ைவ

1.குன்னத்தூர்(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 4, 
பிளாக் 14, தாணிவிைள, மறுகண்டன்விைள

233 262

புனித 
அந்ேதாணியார் 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
காப்புக்காடு

ஓட்டு கட்டிடம், 

மத்திய ேமற்கு 
பாகம், ெதற்கு 
பார்ைவ

1.குன்னத்தூர்(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ). வார்டு 2, 
பிளாக் 15, தாழான்விைள, ெகால்லன்விைள, 

புளியறவிைள

233 263

புனித 
அந்ேதானியார் 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
காப்புகாடு

ஓட்டு கட்டிடம், 

கிழக்கு பாகம், 

ெதற்கு பார்ைவ

1.குன்னத்தூர்(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 5, 
பிளாக் 24, புல்லுவிைள, வட்டவிைள 
மாவாட்டுவிைள

233 264

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
ேமலங்கலம்

ஓட்டுக்கட்டிடம், 

கிழக்கு பாகம், 

வடக்கு பார்ைவ

1.குன்னத்தூர்(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 4, 
பிளாக் 22, தும்பாலி ெபாற்றவிைள, 

குளிரவட்டம் , 2.குன்னத்தூர்(வ.கி), விளாத்துைற 
(ஊ). வார்டு 5, பிளாக் 27, ேதrவிைள.

233 265

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
ேமலங்கலம்

ஓட்டுக்கட்டிடம், 

ேமற்கு 
பாகம்,வடக்கு 
பார்ைவ

1.குன்னத்தூர் (வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 5, 
பிளாக் 23, பண்டாரக்காடு, ேமலங்கலம் , 
2.குன்னத்தூர்(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 5, 
பிளாக் 25, ேமலங்கலம்.

233 266

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி  
ேமலங்கலம்

ஓட்டு கட்டிடம் , 
மத்திய பகுதி, 
வடக்கு பார்ைவ

1.குன்னத்தூர்(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 5, 
பிளாக் 26, ெநல்லிக்காவிைள.

233 267

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
ேதாட்டவாரம்

முக்கிய கட்டிடம், 

ேமற்கு பாகம், 

ெதற்கு பார்ைவ

1.குன்னத்தூர்(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 3, 
பிளாக் 18, பண்டாரபரம்பு. , 2.குன்னத்தூர்(வ.கி), 
விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 19, அள்ளம். , 

3.குன்னத்தூர்(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 3, 
பிளாக் 30, முட்டக்குளம்.

233 268

அரசு 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
ேதாட்டவாரம்

முக்கிய கட்டிடம், 

கிழக்கு பாகம், 

ெதற்கு பார்ைவ
1.குன்னத்தூர்(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 3, 
பிளாக் 21, தட்டான்விைள.

233 269

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
உதச்சிக்ேகாட்ைட

ஓட்டுக்கட்டிடம், 

கிழக்கு பாகம், 

வடக்கு பார்ைவ

1.குன்னத்தூர்(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 4, 
பிளாக் 20, பாறவிைள. , 2.குன்னத்தூர்(வ.கி), 
விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 3, பிளாக் 28, 
ேபப்பிலாவிைள.

233 270

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
உதச்சிக்ேகாட்ைட

ெதற்கு கான்கிrட் 
கட்டிடம், ேமற்கு 
பாகம், வடக்கு 
பார்ைவ

1.குன்னத்தூர்(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 3, 
பிளாக் 29, சரல்விைள.

233 271

அரசு 
நடுநிைலப்பள்ளி 
உதச்சிக்ேகாட்ைட

ஓட்டுக்கட்டிடம், 

ேமற்கு பாகம், 

வடக்கு பார்ைவ

1.குன்னத்தூர்(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 3,5 
பிளாக் 29,31, கரும்பிலாவிைள , 
2.குன்னத்தூர்(வ.கி), விளாத்துைற (ஊ) வார்டு 4, 
பிளாக் 32, புதுக்கைடவிைள.

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