
7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

1 1 ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 

பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம் 

ெசம்ேபடு 631101

1.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,ெசம்ேபடு ஆதிதிராவிடர் காலனி , 

2.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,ெசம்ேபடு �பிள்ைளயார் ேகாயில் 

ெதரு , 3.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,ெசம்ேபடு பஜைன ேகாயில் 

ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 

பார்த்த புதிய கட்டிடம் 

ெசம்ேபடு 631101

1.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 

2.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,ெசம்ேபடு ேமட்டு ெதரு , 

3.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,ஏrகைர ெதரு , 4.ெசம்ேபடு (வ.கி ) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 1சின்ன ெசம்ேபடு , 5.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 1,சின்னெசம்ேபடு இருளர் காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 

கிழக்கு கட்டிடம் 

குருவராஜேபட்ைட 631101

1.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 (பகுதி) குேடான் ெதரு , 2.ெசம்ேபடு 

(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ஆலமரத் ெதரு , 3.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 2, நடுத் ெதரு , 4.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, 

மங்கம்மா ேபட்ைட ெதரு , 5.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, 

ஒத்தவாைட ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

4 4 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி ேமற்கு பார்த்த 

ெதற்கு கட்டிடம் 

குருவராஜேபட்ைட 631101

1.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 கிழாண்ைட ெதரு , 2.ெசம்ேபடு 

(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 எ.ஜி.ஆ.ர்.. ெதரு , 3.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 2, அண்ணா நகர் , 4.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, 

இருளர் காலனி , 5.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ேமலாண்ைட 

குறுக்கு ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 

வடக்கு கட்டிடம் 5வகுப்பு 

அைற குருவராஜேபட்ைட 

631101

1.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 (பகுதி) ஒட்டன் காலனி , 

2.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 சுப்பிரமணிய ேகாயில் ெதரு , 

3.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 வடவாண்ைட ெதரு , 4.ெசம்ேபடு 

(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, நடுத் ெதரு , 5.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 2, பஜார் ெதரு , 6.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, குறுக்கு 

ெதரு , 7.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு �2 அண்ணா நகர் , 

8.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 எ.ஜி.ஆஈ.. நகர் , 99.அயல்நாடு 

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

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

1 2 3 4 5

6 6 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 

கிழக்கு கட்டிடம் 

குருவராஜேபட்ைட 631101

1.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, (பகுதி) அங்காளம்மன் ேகாயில் 

ெதரு , 2.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு ,3 புதுத் ெதரு , 3.ெசம்ேபடு 

(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, பஜார் ெதரு , 4.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 3, சஞ்சீவிெதரு , 5.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, எடத் 

ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி 

ேமற்கு பார்த்த கிழக்கு 

கட்டிடம் குருவராஜேபட்ைட 

631101

1.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, (பகுதி) தங்கசாைல �ெதரு , 

2.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, பள்ளிக்கூட ேமட்டுத் ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி 

ெதற்கு பார்த்த வடக்கு 

கட்டிடம் குருவராஜேபட்ைட 

631101

1.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, சர்கைர �ெதரு , 2.ெசம்ேபடு (வ.கி 

) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, மிஷின் ெதரு , 3.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 4, நரசிம்மன் ெதரு , 4.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, 

பாரதியார் நகர் , 5.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, அங்காளம்மன் 

ேகாயில் ேமட்டுத் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 3 of 85



7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

9 9 அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி 

ெதற்கு பார்த்த வடக்கு 

கட்டிடம் குருவராஜேபட்ைட 

631101

1.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 

2.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி 

கிழக்கு பக்க ேமற்கு கட்டிடம் 

மகாத்மா காந்தி அைற 

குருவராஜேபட்ைட  631101

1.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, ேசாகனூர் பிள்ைளயார் ேகாயில் 

ெதரு , 2.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, ேசாகனூர் ெபருமாள் 

ேகாயில் ெதரு , 3.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, ேசாகனூர் சந்து 

ெதரு , 4.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, ேசாகனூர் 

ெபான்னியம்மாள் ேகாயில் ெதரு , 5.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, 

காந்தி நகர் ெமயின் ெதரு , 6.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, காந்தி 

நகர் நடுத் ெதரு , 7.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5,காந்தி 

நகர்அங்காளம்மன் ேகாயில் ெதரு , 8.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 

5, காந்தி நகர் புதுத் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

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

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

1 2 3 4 5

11 11 அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி 

ேமற்கு பார்த்த கிழக்கு 

கட்டிடம்   குருவராஜேபட்ைட 

 631101

1.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, காந்தி நகர் அருந்ததி காலனி , 

2.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, நாவிதர் காலனி , 3.ெசம்ேபடு 

(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, பைழய காலனி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 

4.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, பைழய காலனி ெபருமாள் 

ேகாயில் ெதரு , 5.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, புதிய காலனி 

பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, 

புதிய காலனி ஆலமரத் ெதரு , 7.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, 

மாதா ேகாயில் ெதரு , 8.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, ராஜவ் 

காந்தி நகர் , 9.ெசம்ேபடு (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, ேசாகனூர் ெகௗதம் 

நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

12 12 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி ேமற்கு பார்த்த ெதற்கு 

கட்டிடம் 

ெபருமாள்ராஜேபட்ைட 631101

1.ெபருமாள்ராஜேபட்ைட (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, ெபrய ெதரு , 

2.ெபருமாள்ராஜேபட்ைட (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, சின்ன ெதரு , 

3.ெபருமாள்ராஜேபட்ைட (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, பள்ளிகூடத் ெதரு , 

4.ெபருமாள்ராஜேபட்ைட (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ராமர் ேகாயில் ெதரு 

, 5.ெபருமாள்ராஜேபட்ைட (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, பிள்ைளயார் 

ேகாயில் ெதரு , 6.ெபருமாள்ராஜேபட்ைட (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, 

ெசக்கு ேமட்டுத் ெதரு , 7.ெபருமாள்ராஜேபட்ைட (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 

2, பஜார் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி ெதற்கு பார்த்த வடக்கு 

கட்டிடம் 

ெபருமாள்ராஜேபட்ைட 631101

1.ெபருமாள்ராஜேபட்ைட (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, ேசஷமராஜேபட்ைட , 

2.ெபருமாள்ராஜேபட்ைட (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, படேவட்டம்மன் 

ேகாயில் ெதரு , 3.ெபருமாள்ராஜேபட்ைட (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, 

அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.ெபருமாள்ராஜேபட்ைட (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 3, கம்மவார் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

14 14 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி ஆர்.என் கண்டிைக 

ெபருமாள்ராஜேபட்ைட 631101

1.ெபருமாள்ராஜேபட்ைட (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 ராகவலுநாயுடு 

கண்டிைக , 2.ெபருமாள்ராஜேபட்ைட (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, வளர்புரம் 

, 3.ெபருமாள்ராஜேபட்ைட (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு �4 எம்.ஆர். கண்டிைக 

, 4.ெபருமாள்ராஜேபட்ைட (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, மங்களாபுரம் , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப் 

பள்ளி வடக்கு பார்த்த கிழக்கு 

கட்டிடம் மிட்டப்ேபட்ைட 631101

1.மிட்டேபட்ைட (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, அருந்ததிபாைளயம் , 

2.மிட்டேபட்ைட (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, இருளர் காலனி , 

3.மிட்டேபட்ைட (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, ெபrய ெதரு , 

4.மிட்டேபட்ைட (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, சின்ன ெதரு , 

5.மிட்டப்ேபட்ைட (ஊ) வார்டு 1, ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 6.மிட்டேபட்ைட 

(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, சாைல வடக்கு ேராடு , 7.மிட்டேபட்ைட (வ.கி 

) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, புதூர் கண்டிைக �சின்ன ெதரு , 8.மிட்டேபட்ைட 

(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,  புதூர் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 

9.மிட்டேபட்ைட (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ஒத்தவாைட ெதரு , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

16 16 கிராம பஞ்சாயத் ேசைவ 

ைமயம் (வி.பி.எஸ்.சி 

கட்டிடம்) சித்தாம்பாடி  631101

1.சித்தாம்பாடி (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 கண்டிைக , 2.சித்தாம்பாடி (வ.கி 

) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ேமட்டு காலனி , 3.சித்தாம்பாடி (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 2 ெபrய காலனி , 4.சித்தாம்பாடி (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 

அம்ேபத்கார் நகர் , 5.சித்தாம்பாடி (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ராமாபுரம் , 

6.சித்தாம்பாடி (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 சித்தாம்பாடி , 7.சித்தாம்பாடி 

(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ெதாகுப்பு காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளி கிழக்கு பக்க வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் கிழவனம் 

631101

1.கிழவனம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 கிழவனம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளி கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 

கட்டிடம் கிழவனம் 631101

1.கிழவனம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, கிழவனம் காலனி , 2.கிழவனம் 

(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, ேபாடிநாயுடு கண்டிைக , 3.கிழவனம் (வ.கி ) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, முத்துகுமரன் கண்டிைக , 4.கிழவனம் (வ.கி ) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 5, பாரதி நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

19 19 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி ெகடவாrகண்டிைக 

அமீர்ேபட்ைட631101

1.இச்சிபுத்தூர் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, நீலகண்டராயன்ேபட்ைட , 

2.இச்சிபுத்தூர் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, தாளூர் கண்டிைக , 

3.இச்சிபுத்தூர் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ஐயந்தாங்கல் , 4.இச்சிபுத்தூர் 

(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ெகடவாr கண்டிைக , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி அமீர்ேபட்ைட 631001

1.இச்சிபுத்தூர் (ஊ) வார்டு 3, அமீர்ேபட்ைட , 2.இச்சிபுத்தூர் (ஊ) வார்டு 3, 

நாயுடு ெதரு , 3.இச்சிபுத்தூர் (ஊ) வார்டு 3, ேராடுத் ெதரு , 4.இச்சிபுத்தூர் 

(ஊ) வார்டு 3, ெசக் ேபாஸ்ட் , 5.இச்சிபுத்தூர் (ஊ) வார்டு 3, சின்ன ேமாட்டூர் , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம் 

ஈசலாபுரம் 631101

1.இச்சிபுத்தூர் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, ஈசலாபுரம் , 2.இச்சிபுத்தூர் (வ.கி 

) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, உைடயார் பாைளயம் , 3.இச்சிபுத்தூர் (வ.கி ) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, இருளர் காலனி , 4.இச்சிபுத்தூர் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 1, ஈசலாபுரம் காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளி வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 

கட்டிடம்   இச்சிபுத்தூர் 631003

1.இச்சிபுத்தூர் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, இச்சிபுத்தூர் கிராமம் , 

2.இச்சிபுத்தூர் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, அருந்ததிபாைளயம் , 

3.இச்சிபுத்தூர் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு �5 எம்.ஆர். எப். பகுதி , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

23 23 ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் இச்சிபுத்தூர் 

631003

1.இச்சிபுத்தூர் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, இச்சிபுத்தூர் காலனி , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 படிப்பகம் கட்டிடம் 

தணிைகேபாளுர் மதுரா 

வாணியம்ேபட்ைட 631003

1.தணிைகேபாளூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 நாகாலம்மன் நகர் , 

2.தணிைகேபாளூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 எம்ஜிஆர் நகர் , 

3.தணிைகேபாளூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 ராகேவந்திரா நகர் , 

4.தணிைகேபாளூர் (ஊ) வார்டு 4 வாணியம்ேபட்ைடேமட்டுகாலனி , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 அங்கன்வாடி 

கட்டிடம்தணிைகேபாளுர் 

மதுரா நாகாலம்மன் நகா் 631003

1.தணிைகேபாளூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 பாலகிருஷ்ணாபுரம் காலனி , 

2.தணிைகேபாளூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4அருந்ததிகாலனி , 

3.தணிைகேபாளூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 பாலகிருஷ்ணாபுரம் , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 அங்கன் வாடி சத்துணவு 

கூடம்வாணியம் ேபட்ைட 

631003

1.தணிைகேபாளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 அல்லியப்பந்தாங்கல் , 

2.தணிைகேபாளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 அருந்ததிபாைளயம் , 

3.தணிைகேபாளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 புதிய காலனி , 

4.தணிைகேபாளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 பைழய காலனி , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

27 27 அரசு உயர்நிைல பள்ளி 

வளாகத்தில் ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிழக்கு பார்த்த 

ேமற்கு கட்டிடம் 

தணிைகேபாளுர் 631003

1.தணிைகேபாளூர்(வ.கி) மற்றும் �(ஊ) வார்டு 2 வடவாண்ைட வதீி , 

2.தணிைகேபாளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ராஜ வதீி , 

3.தணிைகேபாளூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 ஆஞ்சேநயர் ேகாயில் ெதரு , 

4.தணிைகேபாளூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 பாைளயகார குறுக்கு ெதரு , 

5.தணிைகேபாளூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 ெவங்கட சுப்பிரமணிய ெரட்டி 

ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

வளாகத்தில் ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 

வடக்கு மத்திய கட்டிடம் 

தணிைகேபாளுர் 631002

1.தணிைகேபாளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 ேமல் கண்டிைக , 

2.தணிைகேபாளூர் (ஊ) வார்டு 3ேமட்டு காலனி , 3.தணிைகேபாளூர்(ஊ) 

வார்டு 3இருளர் காலனி , 4.தணிைகேபாளூர் (ஊ) வார்டு 3வாணியம்ேபட்ைட 

காலனி , 5.தணிைகேபாளூர் (ஊ) வார்டு 3முசல்நாயுடு 

கண்டிைகஒட்டர்காலனி , 6.தணிைகேபாளூர் (ஊ) வார்டு 

3முசல்நாயுடுகண்டிைககாலனி , 7.தணிைகேபாளூர்(ஊ) வார்டு 3 

முசல்நாயுடு கண்டிைக , 8.தணிைகேபாளூர் ( (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

29 29 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி 

வளாகத்தில் வடக்கு பார்த்த 

ெதற்கு கட்டிடம் 

தணிைகேபாளூர் 631003

1.உளியம்பாக்கம் �(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 உளியம்பாக்கம் காலனி , 

2.உளியம்பாக்கம் �(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 உளியம்பாக்கம் கிராமம் , 

3.உளியம்பாக்கம் �(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 கார்பந்தாங்கல் , 

4.உளியம்பாக்கம் �(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3அருந்ததியர் காலனி , 

99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப் 

பள்ளி கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு 

கட்டிடம் உளியம்பாக்கம்631003

1.கீழாந்தூர் ஊராட்சி வார்டு 1 நடுத் ெதரு , 2.கீழாந்தூர் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 1 உைடயார் ெதரு , 3.கீழாந்தூர் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 

கருணகீர் ெதரு , 4.கீழாந்தூர் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 குளக்கைர ெதரு 

 99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 

பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம் 

கீழாந்தூர்631003

1.கீழாந்தூர் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ெபrய ெதரு , 2.கீழாந்தூர் (வ.கி ) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 கீழாந்தூர் காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு 

பார்த்த வடக்கு கட்டிடம் 

கீழாந்தூர்631003

1.கீழாந்தூர் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 பள்ளியாங்குப்பம் ெபrய ெதரு , 

2.கீழாந்தூர் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு �4 பஜைன ேகாயில் ெதரு , 

3.கீழாந்தூர் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 பாட்ைட ெதரு , 4.கீழாந்தூர் (வ.கி ) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

33 33 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலபள்ளி ெதற்கு பார்த்த 

வடக்கு கட்டிடம் 

கீழாந்தூர்631003

1.ெபருங்களத்தூர்(வ.கி) மற்றும் ெபருங்களத்தூர்(ஊ) வார்டு 1 ெபருங்களத்தூர் 

, 2.ெபருங்களத்தூர்(வ.கி) மற்றும் ெபருங்களத்தூர்(ஊ) வார்டு 1 

 கணக்குபிள்ைள ெதரு , 3.ெபருங்களத்தூர்(வ.கி) மற்றும் ெபருங்களத்தூர்(ஊ) 

வார்டு 1  முத்ைரய்யர் ெதரு , 4.ெபருங்களத்தூர்(வ.கி) மற்றும் 

ெபருங்களத்தூர்(ஊ) வார்டு 1  குட்டிக்கான் ெதரு , 5.ெபருங்களத்தூர்(வ.கி) 

மற்றும் ெபருங்களத்தூர்(ஊ)ெபருங்களத்தூர்(ஊ) வார்டு 1  பிராமணர் ெதரு , 

6.ெபருங்களத்தூர்(ஊ) வார்டு 1 தச்ச ெதரு , 7.ெபருங்களத்தூர்(வ.கி) மற்றும் 

ெபருங்களத்தூர்(ஊ)ெபருங்களத்தூர்(ஊ) வார்டு 1 சந்து ெதரு , 

8.ெபருங்களத்தூர்(ஊ) வார்டு 1 ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 

9.ெபருங்களத்தூர்(வ.கி) மற்றும் ெபருங்களத்தூர்(ஊ)ெபருங்களத்தூர் �(ஊ) 

வார்டு 3 உைடயார் ெதரு , 10.ெபருங்களத்தூர்(வ.கி) மற்றும் 

ெபருங்களத்தூர்(ஊ)ெபருங்களத்தூர் �(ஊ) வார்டு 3 ேராடு ெதரு , 

11.ெபருங்களத்தூர்(வ.கி) மற்றும் ெபருங்களத்தூர்(ஊ)ெபருங்களத்தூர் �(ஊ) 

வார்டு 3 வினாயகர் ேகாயில் ெதரு , 12.ெபருங்களத்தூர்(வ.கி) மற்றும் 

ெபருங்களத்தூர்(ஊ)ெபருங்களத்தூர் �(ஊ) வார்டு 3 ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

34 34 ஊராட்சி ஓன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு பார்த்த 

ெதன்கிழக்கு கட்டிடம் 

ெபருங்களத்தூர் 631003

1.ெபருங்களத்தூர்(வ.கி) மற்றும் ெபருங்களத்தூர்(ஊ)ெபருங்களத்தூர்(ஊ) 

வார்டு 2 ெபருங்களத்தூர் காலனி , 2.ெபருங்களத்தூர்(ஊ) வார்டு 2 புது ெதரு 

, 3.ெபருங்களத்தூர்(வ.கி) மற்றும் ெபருங்களத்தூர்(ஊ)ெபருங்களத்தூர்(ஊ) 

வார்டு 2 என்.எம் கண்டிைக , 4.ெபருங்களத்தூர்(வ.கி) மற்றும் 

ெபருங்களத்தூர்(ஊ)ெபருங்களத்தூர்(ஊ) வார்டு 2 அருந்ததிபாைளயம் , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு பார்த்த 

ேமற்கு கட்டிடம் 

ெபருங்களத்தூர் 631003

1.ெபருங்களத்தூர் �(ஊ) வார்டு 3 பாட்ைடத் ெதரு , 2.ெபருங்களத்தூர்(வ.கி) 

மற்றும் ெபருங்களத்தூர்(ஊ)ெபருங்களத்தூர் �(ஊ) வார்டு 3 நாவிதர் ெதரு , 

3.ெபருங்களத்தூர் �(ஊ) வார்டு 3 திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 

4.ெபருங்களத்தூர் �(ஊ) வார்டு 3 அருந்ததிபாைளயம் , 5.ெபருங்களத்தூர் 

 (ஊ) வார்டு 3 இந்திரா நகர் , 6.ெபருங்களத்தூர் �(ஊ) வார்டு 3 முஸ்lம் நகர் 

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

36 36 அரசினா் உயா்நிைலப்பள்ளி 

கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 

கட்டிடம் ெபருங்களத்தூர் 631003

1.கிருஷ்ணாபுரம் (ஊ) வார்டு 1 பைழய காலனி , 2.கிருஷ்ணாபுரம்(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு �புதிய காலணி , 3.கிருஷ்ணாபுரம் (ஊ) வார்டு 2 

கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) மற்றும் கிருஷ்ணாபுரம் (ஊ) , 4.(வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 ேமலாண்ைட ெதரு , 

5.கிருஷ்ணாபுரம் (வ.கி) மற்றும் கிருஷ்ணாபுரம் (ஊ) வார்டு 3 இருளர் 

காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி கிருஷ்ணாபுரம் 631003

1.வளர்புரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிருஷ்ணாபுரம்வார்டு 1 பள்ளிகூட ெதரு , 

2.வளர்புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 அம்ேபத்கார் ெதரு , 3.வளர்புரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 ெகால்லேமட்டு ெதரு , 4.வளர்புரம் (ஊ) வார்டு1 

சர்ச்சு ெதரு , 5.வளர்புரம் (ஊ) வார்டு 1 ேராடு ெதரு , 6.வளர்புரம் (ஊ) 

வார்டு 1 பஜைனேகாயில் ெதரு , 7.வளர்புரம் (ஊ) வார்டு 1 

முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி ேமற்கு பக்கம் ெதற்கு 

கட்டிடம் வளர்புரம் காலனி 

631003

1.வளர்புரம் (ஊ) வார்டு-2 நாயுடு ேபட்ைட , 2.வளர்புரம் (ஊ) வார்டு-3 

மங்களகிழார் ெதரு , 3.வளர்புரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 நந்தாளியம்மன் 

ேகாயில் ெதரு , 4.வளர்புரம் (ஊ) வார்டு 3 ெரட்டியார் ெதரு , 

5.வளர்புரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 நடுத் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

39 39 அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி 

கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 

கட்டிடம் அைற எண்1 

வளர்புரம் 631003

1.வளர்புரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 திருவள்ளுவர் ெதரு , 

2.வளர்புரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 படேவட்டம்மன் ேகாயில் ெதரு , 

3.வளர்புரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 ேதாப்பு ெதரு , 4.வளர்புரம்(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 ஆஞ்சேநயர் ேகாயில் ெதரு , 5.வளர்புரம்(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 ஏ சி ஆர் நகர் , 6.வளர்புரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 

2 பவுண்டு ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி 

ேமற்கு கட்டிடம் வளர்புரம் 

631003

1.வளர்புரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 எம்.எம். ேகாயில் ெதரு , 

2.வளர்புரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 எம்.ஜி.ஆர். நகர் , 3.வளர்புரம்(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 இருளர் காலனி , 4.வளர்புரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 

5 காந்தி ெதரு , 5.வளர்புரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 காமராஜர் ெதரு , 

6.வளர்புரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 ஆனந்தபுரம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

41 41 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி ெதற்கு பா்ர்த்த 

வடக்கு கட்டிடம் 

வளர்புரம்631003

1.மூதூர் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 காமராஜர் ெதரு , 2.மூதூர் (ஊ) வார்டு 3 

ஆச்சாr ெதரு , 3.மூதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 அய்யர் ெதரு , 

4.மூதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 தைலயாr ெதரு , 5.மூதூர்(வ.கி)மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 3 வடக்கு ெதரு , 6.மூதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 

அங்காளம்மன் ெதரு , 7.மூதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 ெபrய ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி 

ேமற்கு பார்த்த கம்பன் குடில் 

அைற எண் 7 மூதூர்631003

1.மூதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ேமட்டு ெதரு , 2.மூதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 2 வடவாண்ைட ெதரு , 3.மூதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 

பிராமிணர் ெதரு , 4.மூதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 சந்து ெதரு , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ேமற்கு பார்தத ைமய்ய அைற 

மூதூர்631003

1.மூதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ெதற்கு ெபrய ெதரு , 

2.மூதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 வரீநாராயணபுரம் , 3.மூதூர்(வ.கி)மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 2 இருளர் காலனி , 4.மூதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ெஜ.ெஜ. 

நகர் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

44 44 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 

கட்டிடம் மூதூர்631003

1.மூதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 ஆதிதிராவிடர் காலனி , 

2.மூதூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 அருந்ததியர் பாைளயம் , 99.அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 டி.இ.எல்.சி. ஆரம்பபள்ளி 

ெதற்கு பார்த்த ேமற்கு 

கட்டிடம் மூதூர் 631003

1.ேகாணலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 கஞ்சாம்பட்டு , 2.ேகாணலம் (ஊ) 

வார்டு 1 ேகாணலம் காலனி , 3.ேகாணலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 

ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 4.ேகாணலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 

ேகாணலம் ெமயின் ேராடு , 5.ேகாணலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 குட்ைட 

ெதரு , 6.ேகாணலம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 சந்து ெதரு , 7.ேகாணலம் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 ஊராட்சி ஓன்றிய ஆரம்பபள்ளி 

ெதற்கு பார்த்த வடக்கு 

கட்டிடம் ேகாணலம் 631003

1.ஆைனபாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 அருந்ததி காலனி , 

2.ஆைனபாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 இருளர் காலனி , 

3.ஆைனபாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 மிட்டபாைளயம் , 

4.ஆைனபாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 

5.ஆைனபாக்கம் வார்டு 2 ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 6.ஆஆைனபாக்கம் 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ெதற்கு ெதரு , 7.ஆைனபாக்கம் (வ.கி)மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 3 பைழய காலனி , 8.ஆைனபாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 

புதிய காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1 2 3 4 5

47 47 டி.இ.எல்.சி ஆரம்பபள்ளி 

வடக்கு பார்த்த வடக்கு 

கட்டிடம் ஆைனபாக்கம் 631004

1.முள்வாய் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 பஜைன ேகாயில் ெதரு , 2.முள்வாய் 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ வார்டு 2 பவுண்டு ெதரு , 3.முள்வாய் (வ.கி)மற்றும் (ஊ 

வார்டு 3 முள்வாய் காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 அரசினா் உயா்நிைலப்பள்ளி 

(வளாகம்) அரம்பப்பள்ளி 

ேமற்கு பார்த்த கிழக்கு 

கட்டிடம் முள்வாய் 631003

1.ேவலூர் (ஊ) வார்டு 1 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 2.ேவலூர் (ஊ) வார்டு 

1 பஸ்ஸ்டான்டு , 3.ேவலூர் (ஊ) வார்டு 1 ேகாணலம் ேராடு , 4.ேவலூர் (ஊ) 

வார்டு 1 ேகாட்ைட ெதரு , 5.ேவலூர் (ஊ) வார்டு 1 மாடவதீி , 6.ேவலூர் (ஊ) 

வார்டு 1 ேமட்டு ெதரு , 7.ேவலூர் (ஊ) வார்டு 1 பஜைன ேகாயில் ெதரு , 

8.ேவலூர் (ஊ) வார்டு 1 அருந்ததிபாைளயம் , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலபள்ளி ெதற்கு பார்த்த 

கிழக்கு புதிய கட்டிடம் 

ேவலூர் 631003

1.ேவலூர் (ஊ) வார்டு 2 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 2.ேவலூர் (ஊ) வார்டு 

2 பஜைன ேகாயில் ெதரு , 3.ேவலூர் (ஊ) வார்டு 2 பள்ளிகூட ெதரு , 

4.ேவலூர் (ஊ) வார்டு 2 ராம்சிங் ெதரு , 5.ேவலூர் (ஊ) வார்டு 2 

ஆதிதிராவிடர் காலனி  99அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

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

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

1 2 3 4 5

50 50 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி  ேமற்கு பார்தத 

புதிய கட்டிடம் ெகாளத்தூர் 

மதுரா ேவலூர்631003

1.கீழ்பாக்கம் வார்டு 1 ராஜாபாைளயம் , 2.கீழ்பாக்கம் வார்டு 1 

அருந்ததிபாைளயம் , 3.கீழ்பாக்கம் வார்டு 2 கன்னியாேவடு , 4.கீழ்பாக்கம் 

வார்டு 2 இருளர் காலனி , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 சி.எஸ்.ஐ அரசினா் உயர்நிைல 

பள்ளி கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம் 

கீழ்பாக்கம் 631003

1.கீழ்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 கீழ்பாக்கம் காலனி , 2.கீழ்பாக்கம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 காமராஜர் ெதரு , 3.கீழ்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 3 கீழ்பாக்கம் , 4.கீழ்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 

பாலவாய் , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 சி.எஸ்.ஐ ஆரம்பப்பள்ளி 

ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம் 

கீழ்பாக்கம் 631003

1.கீழ்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 கீழ்குப்பம் , 2.கீழ்குப்பம் �(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ேமட்டு காலனி , 3.கீழ்குப்பம் �(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 2 ஜவஹர் நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 வள்ளுவர் ெமட்rக் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி அைற 

எண்1 கீழ்குப்பம் 631003

1.கீழ்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 கீழ்குப்பம் , 2.கீழ்குப்பம் �(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ேமட்டு காலனி , 3.கீழ்குப்பம் �(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 2 ஜவஹர் நகர்

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

1 2 3 4 5

54 54 வள்ளுவர் ெமட்rக் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி அைற 

எண்2 கீழ்குப்பம் 631004

1.கீழ்குப்பம் �(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 மூகாம்பிைக நகர் , 2.கீழ்குப்பம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ேமலத் நகர் , 3.கீழ்குப்பம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 2 அருந்ததிபாைளயம் , 4.கீழ்குப்பம் (ஊ) வார்டு 2 ெஜயம் நகர் , 

5.கீழ்குப்பம் (ஊ) வார்டு 2 ேமத்யூஸ் நகர் , 6.கீழ்குப்பம் (ஊ) வார்டு 2 

இந்திரா நகர் , 7.கீழ்குப்பம் (ஊ) வார்டு 2 ெஜ.ெஜ.நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப்பள்ளி 

அம்மாவார் தாங்கல் மதுரா 

கீழ்குப்பம்631004

1.கீழ்குப்பம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 

அம்மவார்தாங்கல்ேசாைலஅம்மன்ேகாயில்ெதரு , 2.காவனூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 1 அம்மவார்தாங்கல் காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 ஊராட்சி ஓன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு பார்த்த 

கட்டிடம் வடமாம்பாக்கம் 631003

1.வடமாம்பாக்கம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, கருமாrயம்மன் ேகாயில் 

ெதரு , 2.வடமாம்பாக்கம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, குறுக்கு ெதரு , 

3.வடமாம்பாக்கம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, பஜைன ேகாயில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 ஊராட்சி ஓன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 

ேமற்கு கட்டிடம் 

வடமாம்பாக்கம் 631003

1.வடமாம்பாக்கம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, வடமாம்பாக்கம் காலனி , 

2.வடமாம்பாக்கம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, வடமாம்பாக்கம் காமராஜர் 

நகர் , 3.வடமாம்பாக்கம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, வடமாம்பாக்கம் 

கண்டிைக

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

1 2 3 4 5

58 58 ஊராட்சி ஓன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 

பைழய கட்டிடம் 

மங்கம்மாேபட்ைட 631003

1.வடமாம்பாக்கம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 மங்கம்மாேபட்ைட 

குளக்கைர பகுதி , 2.வடமாம்பாக்கம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, 

மங்கம்மாேபட்ைட ேகட் , 3.வடமாம்பாக்கம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, 

மங்கம்மாேபட்ைட ம்ெபrய ெதரு , 4.வடமாம்பாக்கம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 3, மங்கம்மாேபட்ைட ம்பஜைன ேகாயில் ெதரு , 5.வடமாம்பாக்கம் 

(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, மங்கம்மாேபட்ைட ம்கருமார் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ஊராட்சி ஓன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 

எஸ் எஸ் எ கட்டிடம் 

மங்கம்மாேபட்ைட 631003

1.வடமாம்பாக்கம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, மங்கம்மாேபட்ைட 

ம்பிள்ைளயர்ேகாயில்ெதரு , 2.வடமாம்பாக்கம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, 

மங்கம்மாேபட்ைட ம்ேமட்டுத் ெதரு , 3.வடமாம்பாக்கம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 3, மங்கம்மாேபட்ைட பள்ளத்ெதரு , 4.வடமாம்பாக்கம் (வ.கி ) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 3, மங்கம்மாேபட்ைட ம்ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 

5.வடமாம்பாக்கம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, மங்கம்மாேபட்ைட காலனி 

விட்டு வசதி வாrயம் , 6.வடமாம்பாக்கம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, 

மங்கம்மாேபட்ைட காலனி மாrயம்மள் ேகாயில் ெதரு , 7.வடமாம்பாக்கம் 

(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, மங்கம்மாேபட்ைட ம்காலணி ேமட்டுத் ெதரு , 

8.வடமாம்பாக்கம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, சீனிவாச நகர்
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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60 60 ஊராட்சி ஓன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு பார்த்த 

ெதற்கு பட்டிடம் பாப்பன்குப்பம் 

631003

1.வடமாம்பாக்கம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, பாப்பன் குளம் , 

2.வடமாம்பாக்கம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 எம்.ஜி.என்.நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 அங்கன்வாடி 

ைமயம்மங்கம்மாேபட்ைட 

631003

1.வடமாம்பாக்கம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, ராஜேகாபாலபுரம் , 

2.வடமாம்பாக்கம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, அண்ணா நகர் , 

3.வடமாம்பாக்கம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, ெஜயா நகர் , 

4.வடமாம்பாக்கம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, ெசந்தில் நகர் , 

5.வடமாம்பாக்கம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 டாக்டர்.அன்புமணிநகர் , 

ம் க் ம் ி ற் ம் ர்டு ி ர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 அரசு ஆதிதிராவிடர் நல 

ஆரம்ப பள்ளி நூலக கட்டிடம் 

ைகனூர் 631003

1.ைகனூர் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, பங்காரம்மா கண்டிைக , 2.ைகனூர் 

(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,ெசந்தில் நகர் , 3.ைகனூர் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 1ைகனூர் , 4.ைகனூர் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,சின்ன ைகனூர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 ஆதிதிராவிடர் நல ஆரம்ப 

பள்ளி (எஸ்எஸ்எ) ெதற்கு 

பார்த்த கிழக்கு கட்டிடம் 

ைகனூர் 631003

1.ைகனூர் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ராமதாஸ் நகர் , 2.ைகனூர் (வ.கி ) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ராமசாமி நகர் , 3.ைகனூர் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 

2, ேநதாஜி நகர் , 4.ைகனூர் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, அம்ேபத்கார் 

காலனி , 5.ைகனூர் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ராஜேகாபால் நகர்
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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64 64 ஆதிதிராவிடர் நல ஆரம்ப 

பள்ளி (எஸ்எஸ்எ) ெதற்கு 

பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம் 

ைகனூர் 631003

1.ைகனூர் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, திருேவங்கிடம் நகர் , 2.ைகனூர் 

(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ஸ்ரீராம் நகர் , 3.ைகனூர் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 2, இந்திரா நகர் , 4.ைகனூர் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, ைகனூர் 

கண்டிைக காலனி , 5.ைகனூர் (ஊ) வார்டு-3 ெகௗதமபுரம்                                 , 

6.ைகனூர் (ஊ) வார்டு 3, ைகனூர் கண்டிைக ேமலாண்ைட ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளி ேமற்கு பார்த்த ெதற்கு 

பக்க முதன்ைம அைற 

கட்டிடம் தண்டலம் 631003

1.தண்டலம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, ஐயர் ெதரு , 2.தண்டலம் (வ.கி ) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,ஒத்தவாைட ெதரு , 3.தண்டலம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 1, ெபrய ெதரு , 4.தண்டலம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, அம்மன் 

ேகாயில் �ெதரு , 5.தண்டலம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,பாட்ைட ெதரு , 

6.தண்டலம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,.ஆச்சாr ெதரு , 7.தண்டலம் (வ.கி 

) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,பள்ளிகூட சந்து ெதரு , 8.தண்டலம் (வ.கி ) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 1,உைடயார் ெதரு , 9.தண்டலம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 

1,குளக்கைர ெதரு , 10.தண்டலம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,மல்ைலயா 

நகர் , 11.தண்டலம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, ேக ஆர் பி நகர் , 

12.தண்டலம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,பாலாஜி நகர் , 13.தண்டலம் (வ.கி 

) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1  ராமசந்திரா நகர்
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66 66 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளி வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 

கட்டிடம் தண்டலம் 631003

1.தண்டலம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ேகசவபுரம் , 2.தண்டலம் (வ.கி ) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, பள்ளக் காலனி , 3.தண்டலம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 3, ேமட்டுக் காலனி , 4.தண்டலம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, 

வினாயகபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் ேவடல் 632502

1.ேவடல் �(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, ெபrய ெதரு , 2.ேவடல் �(வ.கி ) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 1, சின்ன ெதரு , 3.ேவடல் �(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 

2, ஒத்தவாைடத் ெதரு, , 4.ேவடல் �(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ெபrயார் 

நகர் , 5.ேவடல் �(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, கூட்டு ேராடு , 6.ேவடல் 

 (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, அசமந்தூர் ேராடு ெதரு , 7.ேவடல் �(வ.கி ) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, திடீர் நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 ஊராட்சி ஓன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி வடக்க பார்த்த 

புதிய கட்டிடம் காந்திநகர் 

ேவடல் 632502

1.ேவடல் �(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, ேவடல் காலனி , 2.ேவடல் �(வ.கி ) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, இருளர் காலனி , 3.ேவடல் �(வ.கி ) மற்றும் (ஊ)டல் 

(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4  காந்திநகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 சி.எஸ்.ஐ. நிதியுதவி ஆரம்ப 

பள்ளி அசமந்தூர் 632502

1.அசமந்தூர் �(வ.கி) மற்றும் �(ஊ) வார்டு 1 ேமட்டுச் ேசr , 2.அசமந்தூர் (ஊ) 

வார்டு-2 மதுராகண்டிைக �, 3.அசமந்தூர் (ஊ) வார்டு-3 அசமந்தூர் �, 

4.அசமந்தூர் (ஊ) வார்டு 4 ெபrய ேசr
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70 70 அரசினர் உயர் நிைலப்பள்ளி 

கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு பக்க 

ேமற்கு கட்டிடம் சித்ேதr-631003

1.சித்ேதr(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 கீழ்கண்டிைக , 2.சித்ேதr(வ.கி)மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 2 அண்ணாநகர் , 3.சித்ேதr(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 சந்து 

ெதரு , 4.சித்ேதr(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ெபrய ெதரு , 

5.சித்ேதr(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 படேவட்டம்மன் ேகாயில் ெதரு , 

6.சித்ேதr(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 

7.சித்ேதr(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 யாதவர் ெதரு , 8.சித்ேதr(வ.கி)மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 2 ஏrக்கைர ெதரு , 9.சித்ேதr(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 

ஒத்தவாைட ெதரு , 10.சித்ேதr(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு �2 அருந்ததியர் 

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 அரசினர் உயர் நிைலப்பள்ளி 

வடக்க பார்த்த கிழக்கு பக்க 

ெதற்கு கட்டிடம் சித்ேதr-631003

1.சித்ேதr(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ஒத்தவாைட ெதரு , 

2.சித்ேதr(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு �2 அருந்ததியர் ெதரு , 

3.சித்ேதr(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ெபrய ெதரு , 4.சித்ேதr(வ.கி)மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 3 படேவட்டம்மன் ேகாயில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 அரசினர் உயர் நிைலப்பள்ளி 

ேமற்கு பார்த்த கிழக்கு கட்டிட 

ைமய்ய அைற சித்ேதr-631003

1.சித்ேதr (ஊ) வார்டு-1 வடகளத்தூர் �, 2.சித்ேதr(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 

இருளர் காலனி , 3.சித்ேதr(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 ரயில்ேவ காலனி , 

4.சித்ேதr(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 ேமல் கண்டிைக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 26 of 85



7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

73 73 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி ேமற்கு பார்த்த ேமற்கு 

கட்டிடம் கும்பினிேபட்ைட-

631003

1.ேமல்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 பாண்டுரங்கன் ேகாயில் ெதரு , 

2.ேமல்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 ெகாள்ளாபுrயம்மன்ேகாயில்ெதரு 

, 3.ேமல்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 மண்டப ெதரு , 4.ேமல்பாக்கம் 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 ேசாளிங்கர் ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

74 74 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி ேமற்கு பார்த்த 

கிழக்கு கட்டிடம் 

கும்பினிேபட்ைட-631003

1.ேமல்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 

2.ேமல்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 புது ெதரு , 3.ேமல்பாக்கம் 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 பண்டி ெதரு , 4.ேமல்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

வார் 4 பாரதியார் ெதரு , 5.ேமல்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 

4எல்ைலயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 6.ேமல்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 

அருந்ததியர் ெதரு , 7.ேமல்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 இருளர் 

காலனி , 8.ேமல்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 திருவள்ளுவர் ெதரு , 

9.ேமல்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 கிருஷ்ணமூர்த்தி ேகாயில் ெதரு
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75 75 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளி கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 

பக்க கட்டிடம் ேமல்பாக்கம்-

631002

1.ேமல்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 வடவாண்ைட ெதரு , 

2.ேமல்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 

3.ேமல்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2ஓச்ேசr ேராடு ெதரு , 

4.ேமல்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 குயவர் ெதரு , 5.ேமல்பாக்கம் 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 இருளர் காலனி , 6.ேமல்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும் 

ர்டு ட்ே ி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப்  

பள்ளி கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 

பக்க வடக்கு அைற 

ேமல்பாக்கம்-631002

1.ேமல்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ வார்டு 2 மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 

2.ேமல்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 கண்ணபிரான்ேகாயில்ெதரு , 

3.ேமல்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 வ.வி. கண்டிைக , 4.ேமல்பாக்கம் 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ஓச்ேசr ேராடு குறுக்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 சி.எஸ்.ஐ ஆரம்பப்பள்ளி சின்ன 

ெதரு வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் 

பrத்திபுத்தூர்-631002

1.பrத்திபுத்தூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 ெபrய ெதரு , 2.ேமல்பாக்கம் 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 சின்ன ெதரு , 3.ேமல்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 1 திடீர் நகர் , 4.ேமல்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 எம்.ஜி.ஆர். 

நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 28 of 85



7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

78 78 ேமனகாம்பாள் ஆரம்ப பள்ளி 

வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 

கட்டிடம் பrத்திபுத்தூர்-631002

1.பrத்திபுத்தூர் (ஊ) வார்டு 2,3 &4 வரீ நாயுடு கண்டிைக , 2.பrத்திபுத்தூர் 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2,3 &4 ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 3.பrத்திபுத்தூர் 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2,3 &4 குறுக்கு ெதரு , 4.பrத்திபுத்தூர் (வ.கி)மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 2,3 &4 பஜைன ேகாயில் ெதரு , 5.பrத்திபுத்தூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 2,3 &4 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6.பrத்திபுத்தூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 2,3&4 சத்திர ெதரு , 7.பrத்திபுத்தூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2,3&4 

ஓச்ேசr ேராடு , 8.பrத்திபுத்தூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2,3 &4 ேமட்டு 

ெதரு , 9.பrத்திபுத்தூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2,3&4 முசல்குளம் , 

10.பrத்திபுத்தூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2,3&4 கண்டிைக ெதரு , 

11.பrத்திபுத்தூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2,3&4 அருந்ததிபாைளயம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 

பக்க கட்டிடம் அம்மனூர்631002

1.அம்மனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 ஓச்ேசr ேராடு , 2.அம்மனூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 ேபாஸ்ட் ஆபஸ் ெதரு , 3.அம்மனூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 1 பிராமிணர் ெதரு , 4.அம்மனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 

பஜைனேகாயில் ெதரு
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80 80 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி கிழக்கு பக்க அைற 

அம்மனூர்631002

1.அம்மனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 யாதவர் ெதரு , 2.அம்மனூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 ெபrயபாளயத்தம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.அம்மனூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 திெரௗபதியம்மன்ேகாயில்ெதரு , 4.அம்மனூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 ேமட்டு நகர் , 5.அம்மனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 1 துைரசாமி நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 ஆதிதிராவிடர் நல 

உயர்நிைலப்பள்ளி (வளாகம்) 

ஆரம்பப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 

அம்மனூர்631002

1.அம்மனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 ஆன்டர்சன் ேபட்ைட , 2.அம்மனூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 ஓச்ேசr ேராடு , 3.அம்மனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 3 காமராஜர் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 ஆதிதிராவிடர் நல 

துவக்கப்பள்ளி  ேமற்கு பார்த்த 

கிழக்கு கட்டிடம் 

அம்மனூர்631002

1.அம்மனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 பாரதி ெதரு , 2.அம்மனூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 எம் ஜி ஆர் ெதரு
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1 2 3 4 5

83 83 ஆதிதிராவிடர் நல 

உயர்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு 

பார்த்த கிழக்கு கட்டிடம் 

அம்மனூர் 631002

1.அம்மனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 மாேவrபாட்ைட , 2.அம்மனூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 அம்ேபத்கார் ெதரு , 3.அம்மனூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 2 பாரதி ெதரு , 4.அம்மனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 

டி.என்.சி.எஸ். காலனி , 5.அம்மனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 

லட்சுமியம்மன் ெதரு , 6.அம்மனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 

ஆதிதிராவிடர் நல பள்ளி ெதரு , 7.அம்மனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 

சர்ச்சு ெதரு , 8.அம்மனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 அண்ணா ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 ஆதிதிராவிடர் நல 

உயர்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு 

பார்த்த கிழக்கு கட்டிடம் 

அம்மனூர் 631002

1.அம்மனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 சீனிவாசன் நகர் , 2.அம்மனூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ேநருஜி ெதரு , 3.அம்மனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 2 ெபrயார் ெதரு , 4.அம்மனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ஓச்ேசr 

ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 நகராட்சி நடுநிைலப் பள்ளி 

வடக்கு பார்த்த கிழக்கு 

கட்டிடம் காந்திநகர் 

அரக்ேகாணம் நகரம்-631002

1.அரக்ேகாணம் நகராட்சி வார்டு 1 அவில்தார் முனுசாமி ெதரு , 

2.அரக்ேகாணம் நகராட்சி வார்டு 1 ேசர்ேமன் பஞ்சாட்சரம் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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86 86 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

வடக்க பார்த்த கிழக்கு பக்க 

காந்திநகர் அரக்ேகாணம்-631002

1.அரக்ேகாணம் நகராட்சி வார்டு 1 அண்ணா ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் நகராட்சி 

வார்டு 1 ரத்தினம் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 

கட்டிடம் காந்திநகர் 

அரக்ேகாணம்-631003

1.அரக்ேகாணம் நகராட்சி வார்டு 1 கவுன்சிலர் ஜானகிராமன் ெதரு , 

2.அரக்ேகாணம் நகராட்சி வார்டு 1 ெசல்வ விநாயகர் ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் 

நகராட்சி வார்டு 1 ெஜய் பம் நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

ெதற்கு பக்க ேமற்கு கட்டடிம் 

காந்திநகர் அரக்ேகாணம் -631003

1.அரக்ேகாணம் நகராட்சி வார்டு 21 ஆதிலட்சுமி ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் 

நகராட்சி வார்டு 21 பாலசுந்தரம் ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் நகராட்சி வார்டு 21 

ஜவீானந்தம் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

கிழக்கு பக்க ேமற்கு கட்டிடம் 

காந்திநகர் அரக்ேகாணம் -631003

1.அரக்ேகாணம் நகராட்சி வார்டு 21 திலகர் ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் நகராட்சி 

வார்டு 21 திருப்பூர் குமரன் ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் நகராட்சி வார்டு 21 

கிrசிங் நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

90 90 தனம் பச்ைசயப்பன் ெமட்rக் 

பள்ளி வடக்கு பார்த்த 

முதன்ைம அைற எண்1 

அேசாக்நகர் அரக்ேகாணம் -

631003

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 21 தியாகி சின்னசாமி ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) 

வார்டு 21 அன்ைன சிவகாமி ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 21 வ.ஊ.சி. 

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 தனம் பச்ைசயப்பன் ெமட்rக் 

பள்ளி வடக்கு பார்த்த 

முதன்ைம அைற எண்2 

அேசாக்நகர் அரக்ேகாணம் -

631003

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 22 இந்திரா ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 22 

லட்சி அய்யனார் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 தனம் பச்ைசயப்பன் ெமட்rக் 

பள்ளி வடக்கு பார்த்த 

முதன்ைம கட்டிடம் அைற 

எண்3  அேசாக்நகர் 

அரக்ேகாணம் -631003.

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 22 அம்ேபத்கார் ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 

22 தந்ைத ெபrயார் ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 22 கட்டெபாம்மன் 

ெதரு , 4.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 22 காமராஜ் ெதரு , 5.அரக்ேகாணம் (ந) 

வார்டு 22 தீரர் சத்தியமூர்த்தி ெதரு , 6.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 22 

பாக்கியம்மாள் காலணி , 7.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 22 கன்னியப்பன் ெதரு , 

8.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 22 ேநதாஜி ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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93 93 தனம் பச்ைசயப்பன் ெமட்rக் 

பள்ளி. முதன்ைம கட்டிடம் 

வடக்கு பர்த்த ஆசிrயர் அைற 

அேசாக்நகர் அரக்ேகாணம் -

631003

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 22 மங்களகிழார் ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 

22 திருவள்ளுவர் ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 22அன்ைன கஸ்தூrபாய் 

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் 

முதன்ைம கட்டடிம் 

கலந்தாய்வுக்கூடம் அைற 

ெதற்கு பக்க ேமற்கு கட்டிடம் 

அரக்ேகாணம் -631001

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 17 கிழக்கு ஒப்பன்னகார ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் 

(ந) வார்டு 17பாலசுப்பிரமணியர் ேகாயில் ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 

17 முனுசாமி ெதரு , 4.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 17கண்ணன் மாவுமில் 1வது 

ெதரு , 5.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 17கண்ணன் மாவுமில் 2வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் 

கலந்தாய்வுக்கூடம் முதன்ைம 

அைற ெதற்கு பக்க  

அரக்ேகாணம் -631001

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 17ேமட்டு ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 

17காந்தி ேராடு 5 (தீயைணப்பு & காவலர் குடியிர , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 

17காந்தி ேராடு 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

96 96 ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் 

முதன்ைம அைற வடக்கு பக்க 

அரக்ேகாணம் -631001

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 16 கைலவாணர் ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 

16 திருவள்ளுவர் ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 16 

பால்ெசாைசட்டிசுப்பிரமணியம்ெதரு , 4.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 16 ராஜாஜி 

ெதரு  5அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 16 கிழக்கு தர்மராஜா ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு 

கட்டிடம் ெதற்கு பார்த்த அைற 

எண்6 அரக்ேகாணம் -631003

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 2 மாதவன் நகர் 1 , 2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 2 

மாதவன் நகர் 2 , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 2 குமரன் ெதரு , 

4.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 2 பாரதிதாசன் ெதரு , 5.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு-2 

வாஞ்சிநாதன் ெதரு , 6.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 2 ராேஜந்திர கிr சிைல 

ெதரு , 7.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 2 காந்தி ேராடு 6 , 8.அரக்ேகாணம் (ந) 

வார்டு 2 மீஞ்சூர் சுப்ரமணி ெதரு 1 , 9.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 2 மீஞ்சூர் 

சுப்ரமணி ெதரு �2 , 10.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 2 கேணஷ் நகர் 1வது 

ெமயின் ேராடு , 11.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 2 கேணஷ் நகர் �1வது ெதரு , 

12.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 2 கேணஷ் நகர் �1வது குறுக்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

98 98 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு 

கட்டிடம் ெதற்கு பார்த்த அைற 

எண்7 அரக்ேகாணம் -631003

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 2 கேணஷ் நகர் �2வது குறுக்கு ெதரு , 

2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 2 கேணஷ் நகர் 3வது குறுக்கு ெதரு , 

3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 2 கேணஷ் நகர் �2வது ெதரு , 4.அரக்ேகாணம் (ந) 

வார்டு 2 கேணஷ் நகர் 3வது ெதரு , 5.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 2 கேணஷ் 

நகர் 4வது ெதரு , 6.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 2 கேணஷ் நகர் 5வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு 

பக்க பைழய ஆய்வுக்கூடம் 

கட்டிடம் ெதற்கு பார்த்த அைற 

எண்8 ேஜாதி நகர் 

அரக்ேகாணம் -631003

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 2 கேணஷ் நகர் 6வது ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) 

வார்டு 2 கேணஷ் நகர் 6வது குறுக்கு ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 2 

கேணஷ் நகர் 7வது ெதரு , 4.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 2 கேணஷ் நகர் 8வது 

ெதரு , 5.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 2 கேணஷ் நகர் 9வது ெதரு , 

6.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 2 கேணஷ் நகர் 9வது குறுக்கு ெதரு , 

7.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 2 கேணஷ் நகர் 10வது ெதரு , 8.அரக்ேகாணம் (ந) 

வார்டு 2 கேணஷ் நகர் 11 வது ெதரு , 9.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 2 கேணஷ் 

நகர் 12வது ெதரு , 10.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 2 கேணஷ் நகர் 13வது ெதரு 

, 11.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 2 கேணஷ் நகர் 14வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

100 100 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு 

பார்த்த எஸ் எஸ் ஏ கட்டிடம் 

அைற எண்21 ேஜாதி நகர் 

அரக்ேகாணம்631003

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு-3 கல்யாண மண்டபம் ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) 

வார்டு 3 லால் பஹதூர் சாஸ்திr ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 3 

இளங்ேகா ெதரு , 4.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 3 சாஸ்திr ெதரு , 

5.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 3 வள்ளளார் �ெதரு , 6.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 3 

தாேமாதரன் ெதரு(ராஜவ் காந்தி நகர்) , 7.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 3 பன்னர் 

ெசல்வம் ெதருரா(வ் காந்தி நகர்) , 8.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 3 அம்மன் 

ேகாயில் ெதரு ராஜவ் காந்தி நகர்) , 9.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 3 சர்ச்ெதரு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு 

கட்டிடம் வடக்கு பார்த்த 

கைலயரங்கம் ேஜாதி நகர் 

அரக்ேகாணம்  631003

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 4 வட்டுவசதிவாrயகுடியிருப்பு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு 

பார்த்த கிழக்கு பக்க 

கைலயரங்கம் கட்டிடம் ேஜாதி 

நகர் அரக்ேகாணம்- 631003

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 4 வட்டுவசதிவாrயகுடியிருப்பு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

103 103 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு 

பார்த்த வடக்கு கட்டிடம் 

ேஜாதி நகர் அரக்ேகாணம் -

631003

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 5 ேநருஜி நகர் முதல் ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) 

வார்டு 5 ேநருஜி நகர் நாலாவது ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 5 பாரதி 

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி. ெதற்கு 

பார்த்த வடக்கு கட்டிடம் 

ேஜாதி நகர் அரக்ேகாணம் -

631003

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 5 ேநருஜிநகர்5வது ெதரு 1கிைள , 2.அரக்ேகாணம் 

(ந) வார்டு 5ேநருஜிநகர் 5வதுெதரு2 வதுகிைள , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 5 

ேநருஜி நகர் 5ெதரு 3 கிைள

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி வடக்கு 

பார்த்த எஸ் எஸ் எ கட்டிடம் 

அைற எண் 20 ேஜாதி நகர் 

அரக்ேகாணம் -631003

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 5 ேநருஜி நகர் 5ெதரு 4 கிைள , 2.அரக்ேகாணம் 

(ந) வார்டு 5 ேநருஜிநகர் 5ெதரு ெமயின்ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 5 

ேநருஜிநகர்6வது ெதரு , 4.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 5 ேநருஜிநகர்7வது ெதரு 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

106 106 நகராட்சி ஆரம்பபள்ளி ெதற்கு 

பார்த்த கிழக்கு பக்க 

பிரதானகட்டிடம் 

காலிவாrகண்டிைக 

அரக்ேகாணம் 631001

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 8 ெஜகஜவீன்ராம் ேராடு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 நகராட்சி ஆரம்பபள்ளி. ேமற்கு 

பக்க பிரதானகட்டிடம் 

காலிவாrகண்டிைக 

அரக்ேகாணம் 631001

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 8குறிஞ்சி நகர் ெஜகஜவீன்ராம் ேராடு �) , 

2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு-8காமராஜ் நகர் (ெஜகஜவீன்ராம்ேராடு ) , 

3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 8லட்சுமி நகர் (ெஜகஜவீன்ராம்ேராடு �)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 நகராட்சி ஆரம்பபள்ளி ேமற்கு 

பக்க புதிய கட்டிடம் 

காலிவாrகண்டிைக 

அரக்ேகாணம் -631001

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 8 காலிவாrகண்டிைக 1வது ெதரு , 

2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு-8 காலிவாrகண்டிைக 2வது ெதரு , 

3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 8 காலிவாrகண்டிைக 3வது ெதரு , 

4.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 8 காலிவாrகண்டிைக 4வது ெதரு , 

5அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 8 அருந்ததியர் பாைளயம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

109 109 நகராட்சி ஆரம்பபள்ளி கிழக்கு 

பார்த்த வடக்கு கட்டடிம் 

காலிவாrகண்டிைக 

அரக்ேகாணம் -631001

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 8 ஆப்பிள்ஸ் ேபட்ைட வடக்கு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

இரட்ைட மைல சீனிவாசன் 

ெதரு அரக்ேகாணம் 631001

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 9 எம்.சி. ராஜா ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 

9 இரட்ைட மைல சீனிவாசன் ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 9 சிவராஜ் 

ெதரு , 4.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 9 சபாநாயகர் சிவசண்முகம் ெதரு , 

5.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 9 பன்னிர் ெசல்வம் ெதரு , 6.அரக்ேகாணம் (ந) 

வார்டு 9 அத்திபட்டான் ெதரு , 7.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 9 காந்தி ேராடு 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

திரு. வி. கா. அைற 

ேபாலாட்சியம்மன் ெதரு 

அரக்ேகாணம் -631001

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 11 பஜைன ேகாயில் ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) 

வார்டு 11 மதுைரபிள்ைள ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி  

அன்னா இல்லம் 

ேபாலாட்சியம்மன் ெதரு 

அரக்ேகாணம் -631001

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 11 பைழய பஜார் ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) 

வார்டு 11ராஜாபாதர் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

113 113 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

காந்தி இல்லம் எ இ ஒ 

அலுவலகம் ேபாலாட்சியம்மன் 

ெதரு அரக்ேகாணம் 631002

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 10 நன்னுமியான் ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) 

வார்டு 10 மீனாம்பாள் சிவராஜ் ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு10 ஜாபர் 

மஸ்தான் தர்காெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

ேமற்கு பார்த்த ெதற்கு 

கட்டடிம் ேபாலாட்சியம்மன் 

ேகாயில் ெதரு 

அரக்ேகாணம்631001

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 10 துலுக்காத்தம்மன் ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) 

வார்டு 10 லாசர் ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 10 

அந்ேதாணியர்பஜைனேகாயில்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

காமராஜர் இல்லம் ேராடு 

பக்கம் ேபாலட்சியம்மன் ெதரு 

அரக்ேகாணம்631001

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 7 ேதால் ஷாப் , 2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 7 

காவனூர் ேராடு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 7 ேபாலாட்சியம்மன் 1வதுெதரு 

, 4.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 7 ேபாலாட்சியம்மன் 2வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

116 116 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

கிழக்கு பக்கம் 

ேபாலாட்சியம்மன் ெதரு 

அரக்ேகாணம்631001

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 7 அருணாச்சலம் 1வது ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) 

வார்டு 7அருணாச்சலம் 2வது ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 

7அருணாச்சலம்2வதுெதரு 1வதுசந்து , 4.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 

7அருணாச்சலம்2வதுெதரு2வது சந்து , 5.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 7 

அருணாசலம் 2வது ெதரு 3வது சந்து , 6.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 7 

ம் ெ ந்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 சி.எஸ்.ஐ. ெபண்கள் 

ஆரம்பபள்ளி மணியக்கார 

ெதரு அரக்ேகாணம்-631001

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 12 பஜார் ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 12 

சாவடி ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 12 மணியக்கார ெதரு , 

4.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 12 திருமைல ெதரு , 5.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 12 

ஜூப்ளி ேராடு  6அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 12 காந்தி ேராடு 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

118 118 சி.எஸ்.ஐ. ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு 

பக்க கிழக்கு புதிய கட்டிடம் 

அரக்ேகாணம்-631001

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 14 அதாவுல்லா ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 

14 அப்துல் மஜித் ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 14 மாணிக்கம் ெதரு , 

4.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 14 ெவள்ைளகுளம் 1வது ெதரு , 5.அரக்ேகாணம் 

(ந) வார்டு 14 ெவள்ைளகுளம் 2வது ெதரு , 6.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 14 

ெவள்ைளகுளம் 3வது ெதரு , 7.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 14 ெவள்ைளகுளம் 

4வது ெதரு , 8.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 14 ெவள்ைளகுளம் 5வது ெதரு , 

9.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 14 ெவள்ைளகுளம் 6வது ெதரு , 10.அரக்ேகாணம் 

(ந) வார்டு 14 ரயில்ேவ ேபாlஸ் ைலன் ெதரு , 11.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 

14 காந்தி ேராடு 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 சி.எஸ்.ஐ. ேமல்நிைலப்பள்ளி 

அைற எண்4 அரக்ேகாணம் - 

631001

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு-15 டவுன் ஹால் 1வது ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) 

வார்டு 15 டவுனால் 2வது ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 15 டவுனால் 

7வது ெதரு , 4.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 15 ெஹட்கான்ஸ்டபிள் குப்புசாமி 

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 சி.எஸ்.ஐ. ேமல்நிைலப்பள்ளி 

புதிய ெசன்டா் பிளாக் ஆைற 

எண்3 அரக்ேகாணம் -631003

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 6 டவுன் ஹால் 3வது ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) 

வார்டு 6 டவுன் ஹால் 4வது ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 6 டவுன் 

ஹால் 5வது ெதரு , 4.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 6 டவுன் ஹால் 6வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

121 121 நகராட்சி ஆரம்பபள்ளி வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடம் ேநருஜி நகர் 

அரக்ேகாணம் -631003

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 6 ேநருஜி நகர் 2வது ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) 

வாரடு 6ேநருஜி நகர் 3வது ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 6ேநருஜி நகர் 

8வது ெதரு , 4.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 6காமராஜர் நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 நகராட்சி ஆரம்பபள்ளி வடக்கு 

பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம் 

சேராஜினி ெதரு அரக்ேகாணம் 

-631001

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 18 முருகப்பன் ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 

18 தர்மராஜா ேகாயில் ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 18 சுந்தரம் ெதரு , 

4.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 18 சத்தியமூர்த்தி ெதரு , 5.அரக்ேகாணம் (ந) 

வார்டு 18சேராஜினி ெதரு , 6.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 18சுப்புராயன் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 விமல் ெமட்rகுேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு 

பார்த்த கைலயரங்கம் 

கட்டிடம் ஒப்பனகார ெதரு 

அரக்ேகாணம் 631001

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 20 நரசிம்மன் ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 

22கற்பகபிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 22 

ேமற்குஒப்பன்னகார ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 விமல் ெமட்rகுேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி கிழக்கு 

பார்த்த கைலயரங்கம் 

ஒப்பனகார ெதரு அரக்ேகாணம்-

631001

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 19 ஒத்தவாைட ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 

19 தர்மராயன் ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 19 பிள்ைளயார் ேகாயில் 

ெதரு , 4.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 19 சீனிவாசன் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

125 125 விமல் ெமட்rக்குேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு 

பார்த்த கிழக்கு பிரதான 

கட்டிடம் அரக்ேகாணம் -631001

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 19சாணாத்தியம்மன்ேகாயில்ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் 

(ந) வார்டு 20 தாசில்தார் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 தூய ஆந்திேரயர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி அைற எண் 

32 புதிய கட்டிடம் துைரசாமி 

பிளாக் அரக்ேகாணம் -631001

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 13 ேவதாசலம் ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 

13 மசூதி ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 13 மசூதி சந்து ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 இந்திய ெதன்னக ரயில்ேவ 

இன்ஸ்டிடியூட் பிரதான 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி  

அரக்ேகாணம் 631003

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 23 பண்டிட் ஜவஹர்லால் ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் 

(ந) வார்டு-23 EWS ரயில்ேவ குடியிருப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 எம்.ஏ. ெஜயின் 

நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு 

பார்த்த குறிஞ்சி கட்டிடம் 

வின்டர்ேபட்ைட அரக்ேகாணம் 

631002

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு-25 RPF குவார்ட்ரஸ் , 2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 25 

ராம்ேகா அலுவலர் குடியிருப்பு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 25மதுரா ெரட்டி 

கண்டிைக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

129 129 எம்.ஏ. ெஜயின் 

நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 

பார்த்த குறிஞ்சி கட்டடிம் 

வின்டர்ேபட்ைட அரக்ேகாணம் 

631002

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 25நாவலர்ெநடுஞ்ெசழியன்ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் 

(ந) வார்டு 25 ப.உ. சண்முகம் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 எம்.ஏ. ெஜயின் 

நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 

பார்த்த புதிய ெதற்கு கட்டிடம் 

வின்டர்ேபட்ைட அரக்ேகாணம் 

631002

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 26 என்.வி.என் ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 எம்.ஏ. ெஜயின் 

நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடம் 

வின்டர்ேபட்ைட   

அரக்ேகாணம் 631002

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 26 N V N 2  ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

132 132 எம்.ஏ. ெஜயின் 

நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு 

பார்த்த சத்துணவுக்கூடம் 

வின்டர்ேபட்ைட அரக்ேகாணம் 

631001

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 26 மதியழகன் ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 

26 N V N 3 ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 நகராட்சி ஆரம்பபள்ளி ெதற்கு 

பார்த்த கட்டிடம் 

ஸ்ேகவன்சர்ஸ் காலனி 

அரக்ேகாணம் 631002

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 24 ஸ்ேகவன்சர்ஸ் காலனி 1வது ெதரு , 

2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 24 ஸ்ேகவன்சர்ஸ்காலனி 2வது ெதரு , 

3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 24 ஸ்ேகவன்சர்ஸ்காலனி 3வதுெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 நகராட்சி ஆரம்பபள்ளி கிழக்கு 

பார்த்த புதிய கட்டிடம்  

ஸ்ேகவன்சர்ஸ் காலனி 

அரக்ேகாணம் 631003

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 24 ஸ்ேகவன்சர்ஸ்காலனி 4வதுெதரு , 

2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 24ரயில்ேவரன்னிங் ஸ்டாப்குவார்ட்ரஸ் , 

3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 24 ம்எ பி எம் சர்ச் 5வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 ஆர்.சி.எம். உயர்நிைலபள்ளி 

வடக்கு பார்த்த கட்டடிடம் 

அைற எண்1 அச்சமநாயுடு 

கண்டிைக 1வது ெதரு 

அரக்ேகாணம் 631002

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 29 டில்லியப்பன் ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 

29 காந்தி ேராடு (பகுதி)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

136 136 ஆர்.சி.எம். உயர்நிைலபள்ளி 

ெதற்கு பார்த்த வடக்கு 

கட்டிடம் அச்சமநாயுடு 

கண்டிைக 1வது ெதரு 

அரக்ேகாணம் 631002

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 29 ேபால்நாயுடு ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 

29 ேபால்நாயுடு சந்து ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 ஆர்.சி.எம். உயர்நிைலபள்ளி 

ெதற்கு பார்த்த வடக்க புதிய 

கட்டடிம் அச்சமநாயுடு 

கண்டிக1வது ெதரு 

அரக்ேகாணம் 631002

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 31 அச்சமநாயுடு கண்டிைக 1வது ெதரு , 

2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 31அச்சமநாயுடு கண்டிைக 2வதுெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 ஆர்.சி.எம். உயர்நிைலபள்ளி 

வடக்கு கட்டிடம் அைற எண்3 

அச்சமநாயுடு கண்டிைக 1வது 

ெதரு அரக்ேகாணம் 631002

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 31அச்சமநாயுடுகண்டிைக 2து ெதரு(லட்சுமணநகர்) 

, 2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 31அச்சமநாயுடு கண்டிைக 3வது ெதரு , 

3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 31அச்சமநாயுடு கண்டிைக 4வது ெதரு , 

4.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 31அச்சமநாயுடு கண்டிைக 5து ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

139 139 ஆர்.சி.எம். உயர்நிைலபள்ளி 

ெதற்கு பார்த்த வடக்கு 

கட்டிடம் அச்சமநாயுடு 

கண்டிைக 1வது ெதரு 

அரக்ேகாணம் 631002

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 31 டி.என் நகர் 1வது ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) 

வார்டு 31 டி.என்.நகர்2வது ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 31 டி.என்.நகர் 

3வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 ஆர்.சி.எம். உயர்நிைலபள்ளி 

கிழக்கு பக்க ேமற்கு கட்டிடம் 

அச்சமநாயுடு கண்டிைக1வது 

ெதரு அரக்ேகாணம் 631002

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 31 டி.என்.நகர் 4வது ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) 

வார்டு 31 டி.என்.நகர் 5வது ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 31 டி.என்.நகர் 

6வது ெதரு , 4.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 31 டி.என்.நகர் 7வது ெதரு , 

5.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 31 டி.என்.நகர் 8வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 ஆர்.சி.எம். உயர்நிைலபள்ளி 

வடக்கு பக்க ேமற்கு கட்டிடம் 

அச்சமநாயுடு கண்டிைக 1வது 

ெதரு அரக்ேகாணம் 631002

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 33 ேசாமசுந்தரம் 1வது ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) 

வார்டு 33 ேசாமசுந்தரம் 2வது ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 33 

ேசாமசுந்தரம் 3வது ெதரு , 4.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 33 ேசாமசுந்தரம் 4வது 

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

142 142 ஆர்.சி.எம். உயர்நிைலபள்ளி 

ேமற்கு பக்க ைமய்ய அைற 

அச்சமநாயுடு கண்டிைக 1வது 

ெதரு. அரக்ேகாணம் 631002

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 31 சத்தியவாணிமுத்து 1வது ெதரு , 

2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 31 சத்தியவாணிமுத்து 2வது ெதரு , 

3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 31 சத்தியவாணிமுத்து 3வது ெதரு , 

4.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 31 சத்தியவாணிமுத்து 4வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 ேகப்rேயல் நடுநிைலப்பள்ளி 

பிரதான கட்டிடம் 

வி.பி.ேகாயில் ெதரு 

அரக்ேகாணம் 631002

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 30 குருசாமி ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 30 

வி.பி. ேகாயில் ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 30 வி.பி.ேகாயில் சந்து 

ெதரு , 4.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 30 காந்தி ேராடு 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 ஆதிதிராவிடர் நல ஆரம்பப்ப 

பள்ளி வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 

ைமய்ய கட்டிடம் ஓச்ேசாr 

ேராடு அரக்ேகாணம் 631002

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 30 வி.பி. ேகாயில் ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) 

வார்டு 30 வி.பி.ேகாயில் சந்து ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 30 காந்தி 

ேராடு 2 , 4.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 28 

ரயில்ேவஅப்பர்சபார்டிேனட்குவார்ட்ரஸ்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 ஆதிதிராவிடர் நல 

ஆரம்பபள்ளி கிழக்கு பார்த்த 

ேமற்கு கட்டிடம் ஒச்ேசr 

ேராடு அரக்ேகாணம் 631002

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 28 புதுப்ேபட்ைட 1வது ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) 

வார்டு 28 புதுப்ேபட்ைட 2வது ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 28 

புதுப்ேபட்ைட 3வது ெதரு , 4.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 28 பயணியர்விடுதி 

சாைல

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

146 146 ஆதிதிராவிடர் நல 

ஆரம்பபள்ளி ேமற்கு பார்த்த 

கிழக்கு புதிய கட்டிடம் 

ஓச்ேசாr ேராடு அரக்ேகாணம் -

631002

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 27 கிருஷ்ணாம் ேபட்ைட 3வது ெதரு , 

2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 27கிருஷ்ணாம் ேபட்ைட 4வது ெதரு , 

3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 26முபாரக் நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 அரசினர் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி அைற 

எண்2 ேமற்கு பகுதி கட்டிடம் 

கிருஷ்ணம்ேபட்ைட 

அரக்ேகாணம் 631002

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 27 கிருஷ்ணாம் ேபட்ைட 5வது ெதரு , 

2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 27கிருஷ்ணாம் ேபட்ைட 6வது ெதரு , 

3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 27 கிருஷ்ணாம் ேபட்ைட 7வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 அரசினர் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி அைற 

எண்1 கிருஷ்ணாம்ேபட்ைட 

அரக்ேகாணம் 631002

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 36 முனுசாமி ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 36 

சிதம்பரம் நகர் 1வது ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 36 சிதம்பரம் நகர் 

2வது ெதரு , 4.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 36 சிதம்பரம் நகர் 3வது ெதரு , 

5.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 36 சிதம்பரம் நகர் 4வது ெதரு , 6.அரக்ேகாணம் (ந) 

வார்டு 36 சிதம்பரம் நகர் 5வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

149 149 அரசினர் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு 

பக்க கட்டிடம் அரக்ேகாணம் 

631002

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 36 ெசய்யூர் பாட்ைட , 2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 

36 சாய்நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 நகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி ேமற்கு 

பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம் 

கிrபிள்ஸ்ேபட்ைட 

அரக்ேகாணம் 631002

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 34 ஆஜி இப்ராஹிம் ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) 

வார்டு 34 ஒத்தவாைட உப்பர பாைளயம் ெதரு , 3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 

34 கல்யாணசுந்தரம் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 நகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி 

கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு 

கட்டிடம் கிருபில்ஸ்ேபட்ைட 

அரக்ேகாணம் 631002

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 34 முத்தப்பன் ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 

34 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 நகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி ேமற்கு 

பார்த்த கிழக்கு கட்டிடம் 

கிrபில்ஸ்ேபட்ைட 

அரக்ேகாணம் 631002

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 35 பஜைன ேகாயில் ெதரு , 2.அரக்ேகாணம் (ந) 

வார்டு 35 காந்தி ேராடு 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

153 153 நகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி 

கிrபில்ஸ்ேபட்ைட 

அரக்ேகாணம் 631002

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 35 கிருஷ்ணாம்ேபட்ைட 1வது ெதரு , 

2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 35 கிருஷ்ணாம்ேபட்ைட 2வது ெதரு , 

3.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 35 கிருஷ்ணாம்ேபட்ைட 7வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 நகராட்சி ஆரம்பபள்ளி 

ேசாமசுந்தரம் 2வது ெதரு 

ேசாமசுந்தரம் நகர் 

பழனிேபட்ைட அரக்ேகாணம் 

631002

1.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 32 ஆபில்ஸ்ேபட்ைட ரயில்ேவ காலனி ெதற்கு , 

2.அரக்ேகாணம் (ந) வார்டு 32 மல்லிகேணசபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 சி.எஸ்.ஐ. ஆரம்பபள்ளி ேமற்கு 

பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம் 

காவனூர் 631004

1.காவனூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 காவனூர் காலனி (பகுதி 1) Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 சி.எஸ்.ஐ. ஆரம்பபள்ளி கிழக்கு 

பார்த்த வக்குபகுதி கட்டிடம் 

காவனூர் 631004

1.காவனூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 காவனூர் காலனி (பகுதி 2) Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 அங்கன்வாடி ைமயம் 

அண்ணா நகர் காவனூர்631003

1.காவனுர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 ஷா நகர் , 2.காவனுர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 3 அண்ணா நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

158 158 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 

பார்த்த வடக்கு கட்டிடம் 

அைற எண்.1 நரசிங்புரம்631004

1.காவனுர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 நரசிங்கபுரம் கிராமம் (வார்டு 3 

காவனூர் காலனி (பகுதி 1))

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ெதற்கு 

பார்த்த வடக்கு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி அைற எண்.2 

நரசிங்புரம்631004

1.காவனுர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 நரசிங்கபுரம் கிராமம் (வார்டு 3 

காவனூர் காலனி (பகுதி 2))

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 மகாத்மா காந்தி ேதசீய ஊரக 

ேவைல வாய்ப்பு உறுதி திட்ட 

கட்டிடம் வடக்கு பார்த்த எக்கு 

நகர் காவனூர் 631003

1.காவனூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 காவனூர் கிராமம் , 2.காவனூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 இருளர் காலனி , 3.காவனூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 

2 சில்வர் ேபட்ைட , 4.காவனூர் �(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 சிவசக்தி நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

161 161 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி ெதற்கு பார்த்த புதிய 

கட்டிடம் அம்பrஷிபுரம் 631004

1.அம்பrஷபுரம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 அம்பrஷிபுரம்இருளர்காலனி , 

2.அம்பrஷபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 பஜைன ேகாயில் ெதரு , 

3.அம்பrஷபுரம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ஜேடr காலனி , 

4.அம்பrஷபுரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ஜேடr கிராமம் , 5.அம்பrஷபுரம் 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 பள்ளி கூடத் ெதரு , 6.அம்பrஷபுரம் 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ஜேடr அருந்ததியர் பாைளயம் , 7.அம்பrஷபுரம் 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ஜேடr காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 ஊராட்சி ஒன்றியம் 

ஆரம்பப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 

வடக்க பகுதி கட்டிடம் ேமாசூர் 

631004

1.ேமாசூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1அம்ேபத்கார் நகர் , 2.ேமாசூர் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வார்டு 2பாலாஜி நகர் , 3.ேமாசூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 

எத்துராஜி நகர் , 4.ேமாசூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 நம்மாேனr ெதரு , 

5.ேமாசூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2பாலகிருஷ்னண் நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 சி.எஸ்.ஐ. ஆரம்பப்ள்ளி 

நம்மாேனr631004

1.ேமாசூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 2 நம்மாேநr Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

164 164 அரசினர் ேமல் நிைலப்பபள்ளி 

வடக்கு பார்த்த அைற எண்.5 

ேமாசூர்631004

1.ேமாசூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 ஸ்ேடஷன் ெமயின் ேராடு , 2.ேமாசூர் 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 பிராமிணர் ெதரு , 3.ேமாசூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) 

வார்டு 3 டி.வி. ெதரு , 4.ேமாசூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 சந்து ெதரு , 

5.ேமாசூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 பவுண்டு ெதரு , 6.ேமாசூர் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 கீழாண்ைட ெதரு , 7.ேமாசூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 

3 ஸ்கூல் ெதரு , 8.ேமாசூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 திெரௗபதியம்மன் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 அரசினர் ேமல் நிைலப்பபள்ளி 

வடக்கு பார்த்த குறிஞ்சி அைற 

ேமாசூர்631004

1.ேமாசூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 ேதாப்பு ெதரு , 2.ேமாசூர் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 ேபட்ைட ெதரு , 3.ேமாசூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 

தபால் ஆபஸ் ெதரு , 4.ேமாசூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 ேமட்டு ெதரு , 

5.ேமாசூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 இருளர் காலனி , 6.ேமாசூர் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வார்டு 3 பச்ைசயம்மன் ேகாயில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி ேமற்கு பார்த்த கிழக்கு 

கட்டிடம் சின்ன ேமாசூர் 631004

1.ேமாசூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 சின்ன ேமாசூர் காலனி , 2.ேமாசூர் 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 சின்னேமாசூர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

167 167 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 

கட்டிடம் சின்னேமாசூர்631004

1.ேமாசூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 ேமாட்டூர் , 2.ேமாசூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) 

வார்டு 4 அருந்ததிபாைளயம் , 3.ேமாசூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 ஓம் நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 உராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு பார்த்த 

அவினாசிகண்டிைக மதுரா 

ெசய்யூர் 631004

1.ெசய்யூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 அவினாசி கண்டிைக Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளிவடக்கு பார்த்த 

பதியகட்டிடம் ெசய்யூர் 631004

1.ெசய்யூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 கன்னிகாபுரம் , 2.ெசய்யூர் 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ெசய்யூர் கிராமம் , 3.ெசய்யூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 2 அருந்ததியர் காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 அங்கன்வாடி ைமயம் ெசய்யூர் 

631004

1.ெபருமூச்சி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 அம்ேபத்கார் நகர் , 2.ெசய்யூர் (ஊ) 

வார்டு 3 மாதாேகாயில் ெதரு , 3.ெசய்யூர் (ஊ) வார்டு 3 ராதாகிருஷ்ணன் 

ேகாயில் ெதரு , 4.ெசய்யூர் (ஊ) வார்டு 4 ேரடிேயா ரூம் ெதரு , 5.ெசய்யூர் 

(ஊ) வார்டு 4 ஒத்தவாைட ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

171 171 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி (வளாகம்)சமுதாயகூடம் 

அrஜனா காலனி 

புளியமங்களம்631004

1.புளியமங்களம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 பஜைன ேகாயில் ெதரு , 

2.புளியமங்களம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 புளியமங்களம் காலனி , 

3.புளியமங்களம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 புதிய ேமட்டு ெதரு , 

4.புளியமங்களம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 குறுக்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப்பள்ளி 

புதிய கட்டிடம் புளியமங்களம் 

631004

1.புளியமங்களம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 புளியமங்களம் கிராமம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப்பள்ளி 

வடக்கு பார்த்த புதிய கட்டிடம் 

புளியமங்களம் 631004

1.புளியமங்களம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 ஸ்ரீராம் நகர் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 சி.எஸ்.ஐ. ஆரம்பப்பள்ளி 

ெதற்கு பார்த்த கட்டிடம் 

ெபருமூச்சி 631002

1.ெபருமூச்சி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2சி.எஸ்.ஐ. பள்ளி ெதரு , 2.ெபருமூச்சி 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2பஜைன ேகாயில் ெதரு �காலனி , 3.ெபருமூச்சி 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2புது காலனி , 4.ெபருமூச்சி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 2 ஆதிதிராவிடர் காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

175 175 சி.எஸ்.ஐ.ஆரம்பபள்ளி ெதற்கு 

பார்த்த அைற எண்.2 

ெபருமூச்சி 631002

1.ெபருமூச்சி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2முதல் ெதரு , 2.ெபருமூச்சி 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2காவாக்கைர ெதரு , 3.ெபருமூச்சி (வ.கி)மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 2அருந்ததிபாைளயம் , 4.ெபருமூச்சி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 

2பைழய காலனி , 5.ெபருமூச்சி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2புளியந்ேதாப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளி கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு 

பக்க ேமற்கு கட்டிடம் 

ெபருமூச்சி631002

1.ெபருமூச்சி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ெபருமுச்சி கிராமம் , 2.ெபருமூச்சி 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு , 3.ெபருமூச்சி 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 கம்மவார் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளி கிழக்கு பார்த்த வடக்கு 

பக்க ேமற்கு கட்டிடம். 

ெபருமூச்சி631002

1.ெபருமூச்சி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 வி.எம்.ெதரு , 2.ெபருமூச்சி 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2ெவங்கேடசபுரம்பிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 

3.ெபருமூச்சி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2காமராஜர் ெதரு , 4.ெபருமூச்சி 

(வகி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2திெரௗபதி அம்மன்ேகாயில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

178 178 அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 

ஆண்கள் ேமல் நிைலப்பள்ளி 

வடக்கு பார்த்த ெதற்கு பக்க 

ைமய்ய அைற கட்டிடம் 

ெவங்கேடசபுரம் ெபருமூச்சி 

631002

1.ெபருமூச்சி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 அகன்நகர் , 2.ெபருமூச்சி 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 டிபன்ஸ் காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 

ஆண்கள் ேமல் நிைலப்பள்ளி 

ெதற்கு பார்த்த வடக்கு 

கட்டிடம் ெவங்கேடசபுரம் 

ெபருமூச்சி 631002

1.ெபருமூச்சி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 ெவங்கேடசபுரம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 

ஆண்கள் ேமல் நிைலப்பள்ளி 

ெதற்கு பார்த்த வடக்கு 

கட்டிடம் ெவங்கேடசபுரம் 

ெபருமூச்சி 631002

1.ெபருமூச்சி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 டிரான்ஸ்பார்மர் ெதரு , 

2.ெபருமூச்சி (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 பாக்கியலஷ்மி ெதரு , 3.ெபருமூச்சி 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 பாரதியார் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

181 181 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி கட்டிடம். அரும்பாக்கம்-

631002

1.அரும்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 

2.அரும்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 ேமட்டு ெதரு , 3.அரும்பாக்கம் 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 பஜைனேகாயில் ெதரு , 4.அரும்பாக்கம் 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 சந்து ெதரு , 5.அரும்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 3 ேமட்டு அரும்பாக்கம் , 6.அரும்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 

கிணற்று ெதரு , 7.அரும்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 அம்ேபத்கார் 

நகர் , 8.அரும்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 தாட்ேகா குடியிருப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி. ேமற்கு பார்த்த கிழக்கு 

கட்டிடம் ெசல்வமந்ைத-632502

1.ெசல்வமந்ைத (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 மணியக்கார ெதரு , 

2.ெசல்வமந்ைத (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 பஜைனேகாயில் ெதரு , 

3.ெசல்வமந்ைத (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 சாணார்ெபண்ைட , 

4.ெசல்வமந்ைத (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 சின்ன ெதரு , 5.ெசல்வமந்ைத 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 யாதவர் ெதரு , 6.ெசல்வமந்ைத (வ.கி)மற்றும் 

ர்டு ி ி ி ர் ி
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183 183 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளி வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 

கட்டிடம் ேமல்களத்தூர் 632502

1.ேமல்களத்தூர் (வ.கி) மற்றும் �(ஊ) வார்டு 1 ஸ்ேடஷன் ெதரு , 

2.ேமல்களத்தூர் (வ.கி) மற்றும் �(ஊ) வார்டு1கற்பகவிநாயகர்ேகாயில் ெதரு , 

3.ேமல்களத்தூர் (வ.கி) மற்றும் �(ஊ) வார்டு 1 கர்ணம் ெதரு , 

4.ேமல்களத்தூர் (வ.கி) மற்றும் �(ஊ) வார்டு 2 பாடசாைல ெதரு , 

5.ேமல்களத்தூர் (வ.கி) மற்றும் �(ஊ) வார்டு 2 ேராடுெதரு , 6.ேமல்களத்தூர் 

ி ற் ம் � ர்டு ெ r ி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளிேமற்கு பார்த்த கிழக்கு 

கட்டிடம் வடக்குபகுதி. 

ேமல்களத்தூர் 632502

1.ேமல்களத்தூர் (வ.கி) மற்றும் �(ஊ) வார்டு 1 அருந்ததிபாைளயம் , 

2.ேமல்களத்தூர் (வ.கி) மற்றும் �(ஊ) வார்டு 1ேதாப்புெதரு , 3.ேமல்களத்தூர் 

(வ.கி) மற்றும் �(ஊ) வார்டு 2 எடெதரு , 4.ேமல்களத்தூர் (வ.கி) மற்றும் �(ஊ) 

வார்டு 2 பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு , 5.ேமல்களத்தூர் (வ.கி) மற்றும் �(ஊ) 

வார்டு 2 மணியக்கார ெதரு , 6.ேமல்களத்தூர் (வ.கி) மற்றும் �(ஊ) வார்டு 2 

சந்து ெதரு , 7.ேமல்களத்தூர் (வ.கி) மற்றும் �(ஊ) வார்டு 2 இருளர் காலனி , 

8.ேமல்களத்தூர் (வ.கி) மற்றும் �(ஊ) வார்டு 3 பாலபுரம்காலனி , 

9.ேமல்களத்தூர் (வ.கி) மற்றும் �(ஊ) வார்டு 3 கல்யாணேமடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி வடக்கு பார்த்த 

கட்டிடம் புதிய ஓச்சலம் 631002

1.ஓச்சலம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,2 &3 ஒத்தவாைட ெதரு , 

2.ஓச்சலம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1, 2 & 3 அருந்ததி காலனி , 

3.ஓச்சலம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 ,2 &3 ஆதிதிராவிடர் காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
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186 186 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி ேமற்கு பார்த்த வடக்கு 

புதிய கட்டிடம் பைழய 

ஓச்சலம்  631002

1.ஓச்சலம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1, 2 &3 பைழய ஓச்சலம் , 

2.ஓச்சலம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1,2 & 3 ேதாப்பு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 சி.எஸ்.ஐ. ஆரம்ப நிதியுதவி 

பள்ளி கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 

கட்டிடம் நாகேவடு-631002

1.நாகேவடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 புது ெதரு , 2.கீழாந்துைற 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ஒத்தவாைட ெதரு , 3.கீழாந்துைற (வ.கி)மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 2 சி.எஸ்.ஐ. பள்ளி ெதரு , 4.கீழாந்துைற (வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 2 ெஜயந்தி நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 சி.எஸ்.ஐ. ஆரம்ப நிதியுதவி 

பள்ளி கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

நாகேவடு-631002

1.நாகேவடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 முருகன் ேகாயில் ெதரு , 

2.நாகேவடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 துண்டு ெதரு , 3.நாகேவடு 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ெபrயபாளயத்தம்மன் ேகாயில் ெதரு , 

4.நாகேவடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ேராடு ெதரு , 5.நாகேவடு 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 வள்ளுவர் காலனி , 6.நாகேவடு (வ.கி)மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 2 மணியக்கார ெதரு , 7.நாகேவடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 63 of 85



7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

189 189 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி. ெதற்கு பார்த்த ேமற்கு 

பக்க அைற வடக்கு கட்டிடம் 

நாகேவடு 631002

1.நாகேவடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 குளக்கைர ெதரு , 2.நாகேவடு 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 ஒட்டர் ெதரு , 3.நாகேவடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 1 புது ெதரு , 4.நாகேவடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 பிள்ைளயார் 

ேகாயில் ெதரு , 5.நாகேவடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 அரும்பாக்கம் ேராடு 

, 6.நாகேவடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 அருந்ததியர் ெதரு , 7.நாகேவடு 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 ேதாப்பு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி ேமற்கு பார்த்த கிழக்கு 

கட்டிடம் நாேவடு 631002

1.நாகேவடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 பஜைன ேகாயில் ெதரு , 2.நாகேவடு 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 ெசல்வ விநாயகர் ெதரு , 3.நாகேவடு 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 கம்மாளர் ெதரு , 4.நாகேவடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 3 ேதரடி ெதரு , 5.நாகேவடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 திருகுளத் 

ெதரு , 6.நாகேவடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 எல்ைலயம்மன் ேகாயில் 

ெதரு , 7.நாகேவடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 ஈஸ்வரன் ேகாவில் ெதரு , 

8.நாகேவடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 ெபrயபாளயத்தம்மன் ேகாயில் ெதரு 

, 9.நாகேவடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 ஓச்ேசr ெமயின் ேராடு , 

10.நாகேவடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 குறுக்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

191 191 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 

கட்டிடம் நாகேவடு-631002

1.நாகேவடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4  பாடி பஜைன ேகாயில் ெதரு , 

2.நாகேவடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 பாடி ேமலாண்ைட ெதரு , 

3.நாகேவடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 பாடி குறுக்கு ெதரு , 4.நாகேவடு 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 பாடி காலனி பஜைன ேகாயில் ெதரு , 

5.நாகேவடு (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 இராஜிவ் காந்தி நகர் , 6.நாகேவடு 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 5 ேமலக்காடு பஜைன ேகாயில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலபள்ளி  ெதற்கு 

பார்த்த சிறுணமல்லி-631002

1.சிறுணமல்லி(வ.கி)மற்றும் �(ஊ) வார்டு 3 கீழ்காலனி , 

2.சிறுணமல்லி(வ.கி)மற்றும் �(ஊ) வார்டு 3 ேமல்காலனி , 

3.சிறுணமல்லி(வ.கி)மற்றும் �(ஊ)) வார்டு 3 சாைல காலனி , 

4 சிறுணமல்லி(வகி)மற்றும் �(ஊ) வார்டு 3 புதுமல்லி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலபள்ளி ெதற்கு பார்த்த 

வடக்கு பக்க கூடுதல் கட்டிடம் 

சிறுணமல்லி-631002

1.சிறுணமல்லி(வ.கி)மற்றும் �(ஊ) வார்டு 4 பஜைன ேகாயில் ெதரு , 

2.சிறுணமல்லி(வ.கி)மற்றும் �(ஊ) வார்டு 4 குறுக்கு ெதரு , 

3.சிறுணமல்லி(வ.கி)மற்றும் �(ஊ) வார்டு 4 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 

4.சிறுணமல்லி(வ.கி)மற்றும் �(ஊ) வார்டு 4 ெபrயபாைளயத்தம்மன் ெதரு
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

194 194 அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி 

(வளாகம்) ஆரம்பப்பள்ளி 

ெதற்கு பார்த்த ேமற்கு 

கட்டிடம் சம்பத்ராயன்ேபட்ைட-

631002

1.சிறுணமல்லி(வ.கி)மற்றும் �(ஊ) வார்டு 1 ெரட்டி ேபட்ைட ெதரு , 

2.சிறுணமல்லி(வ.கி)மற்றும் �(ஊ) வார்டு 1 விநாயகபுரம் , 

3.சிறுணமல்லி(வ.கி)மற்றும் �(ஊ) வார்டு 1 நடுெதரு , 

4.சிறுணமல்லி(வ.கி)மற்றும் �(ஊ) வார்டு 1 கீழ் குறுக்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 அரசினர் ேமல்நிைலப் பள்ளி 

(வளாகம்) ஆரம்பப்பள்ளி 

ெதற்கு பார்த்த கிழக்கு 

கட்டிடம் சம்பத்ராயன்ேபட்ைட-

631002

1.சிறுணமல்லி(வ.கி)மற்றும் �(ஊ) வார்டு 2 ேமல் குறுக்கு ெதரு , 

2.சிறுணமல்லி (ஊ) வார்டு 2 காமராஜர் பாட்ைட , 3.சிறுணமல்லி (ஊ) வார்டு 

2 புது ெதரு , 4.சிறுணமல்லி (ஊ) வார்டு 2 காலனி , 5.சிறுணமல்லி (ஊ) 

வார்டு 1 வடவாண்ைட ெதரு , 6.சிறுணமல்லி (ஊ) வார்டு 1 

முருகன்ேகாயில் ெதரு , 7.சிறுணமல்லி (ஊ) வார்டு 2 கேணசபுரம் , 

ி ல் ி ர்டு ம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு 

பார்த்த கிழக்குபக்க கட்டிடம் 

கிழாந்துைர-631151

1.கீழாந்துைற (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1பிள்ைளயார் ேகாயில்ெதரு , 

2.கீழாந்துைற (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1ெபrயெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி கிழக்கு பக்க 

ேமற்கு கட்டிடம் கிழாந்துைர-

631151

1.கீழாந்துைற (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1பாடசாைல ெதரு , 2.கீழாந்துைற 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 3.கீழாந்துைற 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1குறுக்கு ெதரு
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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1 2 3 4 5

198 198 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 

பார்த்த ெதற்கு புதிய கட்டிடம் 

கிழாந்துைர-631151

1.கீழாந்துைற (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு �2 ேமலாந்துைற Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 

பார்த்த கிழக்கு கட்டிடம் 

ெபாய்யப்பாக்கம் 631003

1.ெபாய்யப்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 பள்ளிகூடம் ெதரு , 

2.ெபாய்யப்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 அம்ேபத்கார் ெதரு , 

3.ெபாய்யப்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 4  ெதாைலக்காட்சி ரும் ெதரு , 

4.ெபாய்யப்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 

5.ெபாய்யப்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 பஜைனேகாயில் ெதரு , 

6.ெபாய்யப்பாக்கம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 துளசி நகர் , 7.ெபாய்யப்பாக்கம் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 ரங்கநாதபுரம் , 8.ெபாய்யப்பாக்கம் 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 4 ெபாய்யப்பாக்கம் சிவிலியன் குடியிருப்பு
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

200 200 ஆதிதிராவிடர் நல ஆரம்ப 

பள்ளி. ேமற்கு பார்த்த 

கட்டிடம் ஆத்தூர்-631002

1.ஆத்தூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 2.ேமாசூர் 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வார்டு 1 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.ஆத்தூர் 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 வடவாண்ட யாதவர் ெதரு , 4.ஆத்தூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 ேமட்டுத் ெதரு , 5.ஆத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 

1 இருளர் காலனி , 6.ஆத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 பள்ளித் ெதரு , 

7.ஆத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 கீழ் வதீி , 8.ஆத்தூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 2 ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 9.ஆத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 2 மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 10.ஆத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 

2 ேமலாண்ட வதீி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைல 

பள்ளி ெதற்கு பார்த்த வடக்கு 

பகுதி கட்டிடம் அrகலபாடி 

631051

1.அrகலபாடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 பாைளயக்கார கண்டிைக , , 

2.அrகலபாடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ெபrய ெதரு , 

3.அrகலபாடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3சின்ன ெதரு , 

4அrகலபாடி(வகி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 வரதராஜபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைல 

பள்ளி கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 

கட்டிடம் அrகலபாடி 631051

1.அrகலபாடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 பைழய காலனி , 

2.அrகலபாடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 புது காலனி
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203 203 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 

பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி அrகலபாடி-631002

1.அrகலபாடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 கம்ம கண்டிைக , 

2.அrகலபாடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 அம்ேபாத்கார் நகர் , 

3.அrகலபாடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 காஞ்சீபுரம் ேராடு , 

4.அrகலபாடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 லட்சுமிபுரம் , 

5.அrகலபாடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 கிருஷ்ணாநகர் , 

6.அrகலபாடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 இருளர் காலனி , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி பைழயகட்டிடம் 

மாங்காட்டுச்ேசr-631151

1.மாங்காட்டுச்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 அருந்ததிபாைளயம் , 

2.மாங்காட்டுச்ேசr (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 அடவி நாயுடு கண்டிைக , 

3.மாங்காட்டுச்ேசr (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 ெபருமாள் ேகாயில் 

ெதரு(காலனி) , 4.மாங்காட்டுச்ேசr (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி புதியகட்டிடம் 

மாங்காட்டுச்ேசr-631151

1.பரேமஸ்வரமங்களம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு 

, 2.பரேமஸ்வரமங்களம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2  சந்து ெதரு , 

3.மாங்காட்டுச்ேசr (ஊ) வார்டு 2 ெகாசப்ேபட்ைட ெதரு , 4.மாங்காட்டுச்ேசr 

(ஊ) வார்டு 2 நிலாகுட்ைட ெதரு , 5.மாங்காட்டுச்ேசr (ஊ) வார்டு 2 

ெபருமாள்ேகாயில் ெதரு
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206 206 அரசினர் உயர் நிைலப்பள்ளி 

ேமற்கு பார்த்த கிழக்கு 

கட்டிடம் கடம்பநல்லூர்631151

1.மாங்காட்டுச்ேசr (வ.கி)மற்றும் ம்(ஊ) வார்டு �2 கடம்பநல்லூர் காலனி , 

2.மாங்காட்டுச்ேசr (வ.கி)மற்றும் ம்(ஊ) வார்டு 2 நடுத் ெதரு , 

3.மாங்காட்டுச்ேசr (வ.கி)மற்றும் ம்(ஊ) வார்டு 2 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு 

, 4.மாங்காட்டுச்ேசr (வ.கி)மற்றும் ம்(ஊ) வார்டு 2 சிவபுரத்தார் ெதரு , 

5.மாங்காட்டுச்ேசr (வ.கி)மற்றும் ம்(ஊ) வார்டு 3 ஒத்தவாைட ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 அரசினர் உயர் நிைலப்பள்ளி 

9ம் வகுப்பு அைற 

கடம்பநல்லூர்631151

1.மாங்காட்டுச்ேசr (வ.கி)மற்றும் ம்(ஊ) வார்டு 3 அண்ணாநகர் ேமற்கு , 

2.மாங்காட்டுச்ேசr (வ.கி)மற்றும் ம்(ஊ) வார்டு 3 அண்ணாநகர் கிழக்கு , 

3.மாங்காட்டுச்ேசr (வ.கி)மற்றும் ம்(ஊ) வார்டு 1 திருமாதலம்பாக்கம் ெபrய 

ெதரு , 4.மாங்காட்டுச்ேசr (ஊ) வார்டு 1 சின்ன ெதரு , 5.மாங்காட்டுச்ேசr 

(ஊ) வார்டு 1 ேராடு ெதரு , 6.மாங்காட்டுச்ேசr (ஊ) வார்டு 1 பங்காருநாயுடு 

கண்டிைக , 7.மாங்காட்டுச்ேசr (ஊ) வார்டு 1 கீழ்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 

பரேமஸ்வரமங்களம்631151

1.பரேமஸ்வரமங்களம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 பைழய காலனி , 

2.பரேமஸ்வரமங்களம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 சின்ன ெதரு , 

3.பரேமஸ்வரமங்களம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 புது காலனி , 

4.பரேமஸ்வரமங்களம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1காமராஜர் நகர் , 

5 பரேமஸ்வரமங்களம்(வகி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 குறுக்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 70 of 85



7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

209 209 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி ேமற்கு பகுதி வடக்கு 

பார்த்த பரேமஸ்வரமங்களம் 

631151

1.பரேமஸ்வரமங்களம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 நடுத் ெதரு , 

2.பரேமஸ்வரமங்களம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 சுப்பிரமணியசாமி ேகாயில் 

ெதரு , 3.பரேமஸ்வரமங்களம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 ெபrய ெதரு , 

4.பரேமஸ்வரமங்களம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 திெளாபதியம்மன் ேகாயில் 

ெதரு , 5.பரேமஸ்வரமங்களம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 இருளர் காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 அரசினா் ஆதிதிராவிட நல 

ஆரம்ப பள்ளி வடக்கு பார்த்த 

ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் 

இலுப்ைபதாண்டலம்-631002

1.இலுப்ைபதாண்டலம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1ெபrய ெதரு , 

2.இலுப்ைபதாண்டலம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 பலிஜ கண்டிைக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 அரசினா் ஆதிதிராவிட நல 

ஆரம்ப பள்ளி ேமற்கு பார்த்த 

கிழக்கு கட்டிடம் 

இலுப்ைபதாண்டலம்-631002

1.இலுப்ைபதாண்டலம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 நாயுடு ேபட்ைட , 

2.இலுப்ைபதாண்டலம் (ஊ) வார்டு 2 ஆதிதிராவிடர் காலனி , 

3.இலுப்ைபதாண்டலம் (ஊ) வார்டு 2 ேஜாதி நகர்
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212 212 ஊராட்சி ஒன்றிய நடு 

நிைலப்பள்ளி ெதற்கு பார்த்த 

கிழக்குபக்க கட்டிடம் 

ஆட்டுப்பாக்கம்-631051

1.ஆட்டுபாக்கம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 மஞ்சம்பாடி புது ெதரு , 

2.ஆட்டுபாக்கம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 ஊராட்சி ஒன்றிய நடு 

நிைலப்பள்ளி கிழக்கு பார்த்த 

ேமற்கு கட்டிடம் 

ஆட்டுப்பாக்கம்-631051

1.ஆட்டுபாக்கம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 பஜைன ேகாயில் ெதரு , 

2.ஆட்டுபாக்கம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 பைழய காலனி , 

3.ஆட்டுபாக்கம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ேராடு ெதரு , 

4.ஆட்டுபாக்கம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ஒத்தவாைட ெதரு , 

5ஆட்டுபாக்கம்(வகி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ெபண்ைட புது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி 

(வளாகம்)பியுபிஎஸ் கட்டிடம் 

வடக்கு பார்த்த ெதன்கிழக்கு 

கட்டிடம் கீழ்ெவங்கடாபுரம்-

1.கீழ்ெவங்கடாபுரம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வார்டு 2  குட்ைட ெதரு , 

2.கீழ்ெவங்கடாபுரம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ வார்டு 2 ேராடு ெதரு , 

3.கீழ்ெவங்கடாபுரம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ வார்டு 2 ேமட்டு ெதரு , 

4.கீழ்ெவங்கடாபுரம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ வார்டு 3 குறுக்கு ெதரு
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215 215 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி 

(வளாகம்)பியுபிஸ் கட்டிடம் 

வடக்கு பார்த்த கிழக்குபகுதி 

கீழ்ெவங்கடாபுரம்-631051

1.கீழ்ெவங்கடாபுரம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ வார்டு 3 ஒத்தவாைட ெதரு , 

2.கீழ்ெவங்கடாபுரம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ வார்டு 3 பள்ளிகூடத் ெதரு , 

3.கீழ்ெவங்கடாபுரம் (ஊ) வார்டு 4 பிராமிணர் ெதரு , 4.கீழ்ெவங்கடாபுரம் (ஊ) 

வார்டு 4 ேவளாளர் ெதரு , 5.கீழ்ெவங்கடாபுரம் (ஊ) வார்டு 4 ெபrய ெதரு , 

6.கீழ்ெவங்கடாபுரம் (ஊ) வார்டு 4 இரூளர் காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி 

(வளாகம்)பியுபிஸ் கட்டிடம் 

ேமற்கு பார்த்த கிழக்கு 

கட்டிடம் கூடுதல்கட்டிடம் 

ீழ்ெ ங் ம்

1.கீழ்ெவங்கடாபுரம் (வ.கி)மற்றும்(ஊ வார்டு 1 கீழ்ெவங்கடாபுரம் 

ஆதிதிராவிடர் காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 

கட்டிடம் புதுகண்டிைக-631051

1.சயனவரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 புது கண்டிைக ேமட்டு ெதரு , 

2.சயனவரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 புது கண்டிைக மசூதி ெதரு , 

3.சயனவரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 புது கண்டிைக பிள்ைளயார் ேகாயில் 

ெதரு , 4.சயனவரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 புது 

கண்டிைகபஜைனேகாயில்ெதரு , 5.சயனவரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 புது 

ண் �ே ட்டு ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 73 of 85



7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

218 218 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 

புதிய கட்டிடம் புதுகண்டிைக-

631051

1.சயனவரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 பைழய கண்டிைக , 

2.சயனவரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 பைழய கண்டிைக காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 அரசினா ேமல் நிைலப்பள்ளி 

வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 

கட்டிடம் சயனவரம்-631051

1.சயனவரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 வடகண்டிைக , 

2.சயனவரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1அருந்ததிபாைளயம் , 

3.சயனவரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2.பள்ளிகூடத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 அரசினா ேமல் நிைலப்பள்ளி 

வடக்கு பார்த்த ெதன் ைமய்ய 

அைற சயனவரம்-631051

1.சயனவரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு �2.பஜைன ேகாயில் ெதரு , 

2.சயனவரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2.திருேவங்கட நகர் , 

3.சயனவரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 5.சயனவரம் காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 

கட்டிடம் சயனவரம்-631051

1.சயனவரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 ெபrய ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

222 222 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி ெதற்கு பார்த்த வடக்கு 

கட்டிடம் சயனவரம்-631051

1.சயனவரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 ேராடு ெதரு , 

2.சயனவரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 வண்ணாரப்ேபட்ைட , 3.அrகிலபாடி 

(ஊ)பிளாக் 2 வார்டு 3 குேசலபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 அரசினா் உயர் நிைலப்பள்ளி 

(வளாகம்) பியுஇஸ் கட்டிடம் 

ெதற்கு பார்த்த வடக்கு 

கட்டிடம் பள்ளூர்-631051

1.பள்ளூர்   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 ஆலப்பாக்கம் , 2.பள்ளூர்   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 பருவேமடு , 3.பள்ளூர்   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 

கீழாண்ைட ெதரு , 4.பள்ளூர்   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 ேமலாண்ைட 

ெதரு , 5.பள்ளூர்   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 சாவடி ெதரு , 6.பள்ளூர் 

  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 ேதரடித் ெதரு , 7.பள்ளூர்   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 4 வாணியர் ெதரு , 8.பள்ளூர்   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 புத்தர் 

ேகாயில் ெதரு , 9.பள்ளூர்   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 ெபருமாள் ேகாயில் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 75 of 85



7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

224 224 அரசினா் உயர் நிைலப்பள்ளி 

(வளாகம்)பியுஇஸ் கட்டிடம் 

வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 

கட்டிடம் பள்ளூர்-631051

1.பள்ளூர்   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 2.பள்ளூர் 

  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 காமநாயக்கன் ெதரு , 3.பள்ளூர்   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 டானாகாரன் ெதரு , 4.பள்ளூர்   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 4 அரசாைலயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.பள்ளூர்   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 4 கருமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 6.பள்ளூர்   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 4 புது ெதரு , 7.பள்ளூர்   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 இருளர் ெதரு , 

8.பள்ளூர்   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 பாடசாைல ெதரு , 9.பள்ளூர்   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 குறவன் காலனி , 10.பள்ளூர்   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 4 ஆலப்பாக்கம் ெமயின் ேராடு , 11.பள்ளூர்   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 4 முந்திr ேதாப்பு , 12.பள்ளூர்   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 கசேமடு 

, 13.பள்ளூர்   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4 ரயில்ேவ குடியிருப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 சி.எஸ்.ஐ.ஆரம்பபள்ளி ெதற்கு 

பார்த்த ேமற்கு பகுதி பள்ளூர்-

631051

1.பள்ளூர் �(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 ஒத்தவாைட ெதரு , 2.பள்ளூர் �(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 பஜைன ேகாயில் ெதரு , 3.பள்ளூர் �(வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 3 மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 4.பள்ளூர் �(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 3 இபி  ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

226 226 சி.எஸ்.ஐ.ஆரம்பபள்ளி ெதற்கு 

பார்த்த கிழக்கு பகுதி பள்ளூர்-

631051

1.பள்ளூர் �(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 புதியகாலனி , 2.பள்ளூர் �(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 ஆத்தாங்கைர ெதரு , 3.பள்ளூர் �(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 3 நடுத்ெதரு , 4.பள்ளூர் �(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 ேகாடித் ெதரு , 

5.பள்ளூர் �(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 ெமயின் ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 அரசினர் ேமல் நிைலப் பள்ளி 

வடக்கு பார்த்த கிழக்கு பக்க 

ெதற்கு புதிய கட்டிடம் 

ேசந்தமங்களம்-631051

1.பின்னாவரம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 

2.பின்னாவரம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1பஜைன ேகாயில் ெதரு , 

3.பின்னாவரம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 ஒத்தவாைட ெதரு , 

4.பின்னாவரம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1பின்னாத்தம்மன் ேகாயில் ெதரு , 

5 பின்னாவரம் (வகி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 சாணார் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 அரசினர்  ேமல் நிைலப் பள்ளி 

ெதற்கு பார்த்த ேமற்கு பக்க 

வடக்கு கட்டிடம் 

ேசந்தமங்களம்-631051

1.பின்னாவரம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 கிழண்ைட குறுக்கு ெதரு , 

2.பின்னாவரம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 சுந்தரவிநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 

3.பின்னாவரம் (ஊ) வார்டு 3 சித்தூர் ேராடு , 4.பின்னாவரம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 3 காஞ்சிபுரம் ேராடு , 5.பின்னாவரம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 

ெநமிலி ேராடு , 6.பின்னாவரம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 மங்களாபுரம் , 

7.பின்னாவரம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3 கசம் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

229 229 அரசினர் உயர்நிைலப் பள்ளி 

ெதற்கு பார்த்த வடக்கு 

கட்டிடம் கணபதிபுரம்-632502

1.கணபதிபுரம் (ஊ) வார்டு-2 பிராமணர் ெதரு , 2.கணபதிபுரம் (ஊ) வார்டு-

2ெபrய ெதரு , 3.கணபதிபுரம் (ஊ) வார்டு-2 ேராடு ெதரு , 4.கணபதிபுரம் (ஊ) 

வார்டு-2கணபதிபுரம் ேராடு , 5.கணபதிபுரம் (ஊ) வார்டு-2பிள்ைளயார் ேகாயில் 

ெதரு , 6.கணபதிபுரம் (ஊ) வார்டு-2 நடுத் ெதரு , 7.கணபதிபுரம் (ஊ) வார்டு-2 

ேமட்டு ெதரு , 8.கணபதிபுரம் (ஊ) வார்டு-2 கீழன்னட ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 அரசினர் உயர்நிைலப் பள்ளி 

வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 

கட்டிடம் கணபதிபுரம்-631002

1.கணபதிபுரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 கண்டிைக , 

2.கணபதிபுரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 விநாயகபுரம் , 

3.கணபதிபுரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 ஆதிதிராவிடர் மாrயம்மள் 

ேகாயில் ெதரு , 4.கணபதிபுரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 ஆதிதிராவிடர் 

ெபருமள் ேகாயில் ெதரு , 5.கணபதிபுரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 

ஆதிதிராவிடர் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6.கணபதிபுரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

வார்டு 1 ஆதிதிராவிடர் நடுத் ெதரு , 7.கணபதிபுரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 

1ஆதிதிராவிடர் டீ.வி.ரூம் ெதரு , 8.கணபதிபுரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 

ஆதிதிராவிடர் ேராடு ெதரு , 9.கணபதிபுரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 

குளக்கைர ெதரு , 10.கணபதிபுரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 ேஜாகிநத்தம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

231 231 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி சித்தூர்-631051

1.சித்தூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 ேமட்டு ெதரு , 2.சித்தூர்(வ.கி)மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 1 ேவளாளர் ெதரு , 3.சித்தூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 நடுத் 

ெதரு , 4.சித்தூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 கிழ் ெதரு , 

5.சித்தூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 மணவந்தாங்கல் , 6.சித்தூர்(வ.கி)மற்றும் 

(ஊ) வார்டு 2 ெரட்டி ேதாப்பு , 7.சித்தூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 3ஆதி 

திராவிடர் காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி ேமற்கு பார்த்த கிழக்கு 

கட்டிடம் தக்ேகாலம் மதுரா  

சஞ்சீவிராயன்ேபட்ைட

1.தக்ேகாலம்(வ.கி)மற்றும் (சி.சி) வார்டு 1 ேவணுேகாபால் ெதரு , 

2.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு 2 விேனாபாஜி ெதரு , 3.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு 2 

விேவகானந்தர் ெதரு , 4.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு 2 சஞ்சீவிராயன் ேபட்ைட 

, 5.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு 2 ேசாமசுந்தரம் ெதரு , 6.தக்ேகாலம் (சி.சி) 

வார்டு 2 ெபrய ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி கிழக்கு 

பார்த்த அைற எண்.6 

தக்ேகாலம் -631151

1.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு 3 களியாத்தம்மன்ேகாயில்ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

234 234 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி புதிய 

நாபா்ட் கட்டிடம் அைற எண்.4 

ெதற்கு பார்த்த வடக்கு 

கட்டிடம் தக்ேகாலம் -631151

1.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு 4 தக்காளியம்மன்ேகாயில்ெதரு , 2.தக்ேகாலம் 

(சி.சி) வார்டு 4 சன்னதி ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி நாபா்ட் 

கட்டிடம் ெதற்கு பார்த்த அைற 

எண்.2 தக்ேகாலம்-631151

1.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு 5 சின்ன ெதரு , 2.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு5 

மூலாத்தம்மன் ேகாயில் ெதரு , 3.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு-10 

கல்யாணமண்டபம் ெதரு , 4.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு-10 பஜைன ேகாயில் 

ெதரு , 5.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு-10 பஜைன ேகாயில் முட்டு �ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி அைற 

எண்.9 வடக்கு பார்த்த ேமற்கு 

பக்க ெதற்கு கட்டிடம் 

தக்ேகாலம் 631151

1.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு 6 பஜார் ெதரு , 2.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு 6 கீழ் 

ெதரு , 3.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு 6 சிதம்பரம்பிள்ைள ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 80 of 85



7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

237 237 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி ேமற்கு 

பார்த்த கிழக்கு பக்க கட்டிடம் 

தக்ேகாலம் 631151

1.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு 7 ராஜம்ேபட்ைட வதீி , 2.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு 

7 ேமட்டு ெதரு , 3.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு 7 அருந்ததிபாைளயம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 அரசினர் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி வடக்கு 

பார்த்த கிழக்கு பகுதி 

தக்ேகாலம்-631151

1.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு 13 ஆஞ்சேநயர் ேகாயில் ெதரு , 2.தக்ேகாலம் 

(சி.சி) வார்டு 13 கந்தசாமி ேகாயில் ெதரு , 3.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு 13 

ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 4.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு 

14பழண்டியம்மன்ேகாயில்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 அரசினர் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி ெதற்கு 

பார்த்த வடக்கு கட்டிடம் 

தக்ேகாலம்-631151

1.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு 15 குமரன் ெதரு , 2.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு 

15மீனாட்சியம்மன்ேகாயில்ெதரு , 3.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு 15 

கன்னிகுட்ைட , 4.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு 

15பனங்காட்டுபிள்ைளயார்ேகாயில்ெதரு , 5.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு 15 

இருளர் காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 அரசினர் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி அைற 

எண்.19 படிப்பகம் கட்டிடம் 

தக்ேகாலம் 631151

1.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு 11 திருமாம்பழநாதர்ேகாயில்ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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7   அரக்ேகாணம் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
38   அரக்ேகாணம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

241 241 அரசினர் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி அைற 

எண்.2 ெதற்கு பார்த்த வடக்கு 

கட்டிடம் தக்ேகாலம் 631151

1.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு 12 எழில் மண்டப ெதரு , 2.தக்ேகாலம் (சி.சி) 

வார்டு 12 சக்தி விநாயகர் ேகாயில் ெதரு , 3.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு 12 

ேமல் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ஆதிதிராவிடர் நல ஆரம்ப 

பள்ளி ெதற்கு பார்த்த கிழக்கு 

கட்டிடம் தக்ேகாலம் 631151

1.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு 8 அம்ேபத்கார் ெதரு , 2.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு 8 

ேநதாஜி ெதரு , 3.தக்ேகாலம் (சி.சி) வார்டு 9 பாரதியார் ெதரு , 4.தக்ேகாலம் 

(சி.சி) வார்டு 9 ேமட்டு காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ேமற்கு 

பார்த்த கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் 

நகrகுப்பம்-631151

1.நகrகுப்பம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 மந்ைதெவளி , 2.நகrகுப்பம் 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ வார்டு 2 பஜைன ேகாயில் ெதரு , 3.நகrகுப்பம் 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ வார்டு 2 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 4.நகrகுப்பம் 

(வ.கி)மற்றும் (ஊ வார்டு 2 சந்து ெதரு , 5.நகrகுப்பம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ 

வார்டு 2 அrசன காலனி , 6.நகrகுப்பம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ வார்டு 2 மத்திய 

ெ ில் ப் ி ப்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்ப பள்ளி ெதற்கு 
பார்த்த கட்டிடம் உrயூர்-
631151

1.உrயூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 உrயூர் கிராமம் , 2.உrயூர் 
(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 உrயூர் காலனி
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245 245 ஆர். சி.எம் 
நடுநிைலப்பள்ளி 
ஸ்டீபன் அைற 
உrயூர்குப்பம்-631151

1.உrயூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 உrயூர் குப்பம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்ப பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம் 
அனந்தாபுரம்-631151

1.அனந்தாபுரம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 ேமட்டு ெதரு , 
2.அனந்தாபுரம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 குளக்கைர ெதரு , 
3.அனந்தாபுரம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ஆதிதிராவிடர் 
காலனி , 4.அனந்தாபுரம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 
கால்வாய்ஓரத் ெதரு , 5.அனந்தாபுரம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 
3 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 6.அனந்தாபுரம் (வ.கி)மற்றும் 
(ஊ) வார்டு 2 ஆற்றங்கைர ெதரு , 7.அனந்தாபுரம் (வ.கி)மற்றும் 
(ஊ) வார்டு 2  பஜைனேகாயில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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247 247 ஊராட்சி ஒன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம் 
அைணகட்டாபுத்தூர்-631004

1.அைனகட்டாபுத்தூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 பஜைன 
ேகாயில் ெதரு , 2.அைனகட்டாபுத்தூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 
1 ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு , 3.அைனகட்டாபுத்தூர் 
(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 மாதாேகாயில் ெதரு
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248 248 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்ப பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ேமற்கு கட்டிடம் 
பைழய ேகசாவரம்-631004

1.புதுேகசாவரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1 மந்தெவளி , 
2.புதுேகசாவரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 பைழய ேகசாவரம் , 
3.புதுேகசாவரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 பைழய ேகசாவரம் 
 காலனி , 4.புதுேகசாவரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 மாந்ேதாப்பு 
, 5.புதுேகசாவரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 சகாயேதாட்டம் , 
6.புதுேகசாவரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1 ெவள்ளாேமடு

Ü¬ùî¢¶ 
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249 249 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்ப பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கு பக்க 
கட்டிடம் புதுேகசாவரம்-
631004

1.புதுேகசாவரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 ெசக்ேபாஸ்ட் , 
2.புதுேகசாவரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 மசூதி ெதரு , 
3.புதுேகசாவரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 பைழயகாலனி , 
4.புதுேகசாவரம்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 2 புது காலனி
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250 250 ஊராட்சி ஓன்றிய  
நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 
பார்த்த கிழக்கு 
புதியஎஸ்எஸ்எ கட்டிடம் 
முருங்ைக-632502

1.முருங்ைக (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1& 2 கீழண்ைட கிழ்க்கு 
ெதரு 2 , 2.முருங்ைக (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1& 2 பிள்ைளயார் 
ேகாயில் கீழக்கு ெதரு2 , 3.முருங்ைக (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 
1&2 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதற்கு ெதரு2 , 4.முருங்ைக 
(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1&2 பிள்ைளயார் ேகாயில் ேமற்கு 
ெதரு , 5.முருங்ைக (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1&2 அன்ணா 
மன்றம் ெதற்கு ெதரு , 6.முருங்ைக (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1&2 
பஐைண ேகாயில் கிழக்கு ெதரு , 7.முருங்ைக (வ.கி)மற்றும் 
(ஊ) வார்டு 1&2 நாட்டர் ெதரு , 8.முருங்ைக (வ.கி)மற்றும் (ஊ) 
வார்டு 1&2 பஐைண ேகாயில் ெதற்கு ெதரு , 9.முருங்ைக 
(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1&2 பஐைண ேகாயில் ேமற்கு ெதரு , 
10.முருங்ைக (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு1&2 பஜைனேகாயில் 
வடக்கு தரு , 11.முருங்ைக (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1&2 
அன்ணா மண்றம் வடக்கு �ெதரு , 12.முருங்ைக (வ.கி)மற்றும் 
(ஊ) வார்டு 1&2 கீழண்ைட ேமற்கு ெதரு , 13.முருங்ைக 
(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1&2 கீழண்ைட கிழ்க்கு ெதரு 1 , 
14.முருங்ைக (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1&2 அம்ேபத்கர் காலனி 
ெதரு , 15.மமுருங்ைக (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வார்டு 1&2 குறுக்குத் 
சந்து ெதரு
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