
8   ேவலூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
43   ேவலூர் 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 ஒன்றிய 

ஆரம்பபள்ளி,ெதற்கு பகுதி, 

ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம், 

ெகாணவட்டம், ேவலூர்-632013

1.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 56, மாrயம்மன் 

ேகாவில் ெதரு   , 2.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 56, 

ஆஞ்சேநயர் ெதரு   , 3.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 

56, ரஷாத் சாஹிப் ெதரு   , 4.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   

வார்டு 56, ஆடம் சாஹிப் ெதரு   , 5.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் 

மாநகராட்சி   வார்டு 56, காமராஜர் ெதரு   , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பபள்ளி,வடக்கு பகுதி 

ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம், 

ெகாணவட்டம், ேவலூர்-632013

1.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 56, தியாகி 

ஜவீரத்தினம் ெதரு   , 2.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 

56, அப்துல்லா சாஹிப் ெதரு   , 3.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி 

  வார்டு 56, யாசின் சாஹிப் ெதரு   , 4.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் 

மாநகராட்சி   வார்டு 56, ெசாக்கலிங்கம் நகர்   , 5.ெகாணவட்டம் (வ.கி) 

ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 56, லட்சுமி நகர்   , 6.ெகாணவட்டம் (வ.கி) 

ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 56, தியாகி ேகசவ பிள்ைள ெதரு   , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பபள்ளி,வடக்கு பார்த்த 

ெதற்கு பகுதி கட்டிடம், 

ெகாணவட்டம்-632013

1.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 56, பாரதியார் ெதரு   , 

2.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 56, குமரன் ெதரு   , 

3.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 56, பிள்ைளயார் 

ேகாயில் ெதரு   , 4.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 56, 

ெபங்களூர் ேராடு   , 5.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 

56, கருமாr அம்மன் ேகாயில் ெதரு   , 6.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் 

மாநகராட்சி   வார்டு 56, தியாகி தாேமாதர நாயுடு ெதரு   , 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¢ 
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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

அரசினர் ேமனிைலப் 

பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த ெதற்கு 

ஆர்.சி.சி கட்டிடம், அைற எண். 

1, ெகாணவட்டம்-632013

1.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 56, பூக்காரத் ெதரு   , 

2.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 56, சுேபதார் ெதரு   , 

3.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 56, பஜைன ேகாயில் 

ெதரு   , 4.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 56, 

ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு   , 5.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் 

மாநகராட்சி   வார்டு 56, அரசமரத் ெதரு   , 99.அயல்நாடு வாழ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளி,(முஸ்lம்) கிழக்கு 

பார்த்த கட்டிடம், 

ெகாணவட்டம் 6320013

1.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 56, காசிம் சாஹிப் 

ெதரு   , 2.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 56, 

தாமைரக்குளத் ெதரு   , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளி,(முஸ்lம்) வடக்கு பக்க 

கிழக்கு பார்த்தது கட்டிடம், 

ெகாணவட்டம்-632013

1.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 56, ேராஜா ேமட்டுத் 

ெதரு   , 2.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 56, கீழாண்ட 

ெதரு   , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7

அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 

பார்த்த ஆர்.சி.சி நடுப்பக்க 

கட்டிடம், அைற எண். 22, 

ெகாணவட்டம்-632013

1.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 56, ஏrக்கைர ெதரு   , 

2.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 56, ரஹம் சாஹிப் 

ெதரு   , 3.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 56, கபூர் 

சாஹிப் ெதரு   , 4.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 56, 

ேதவி நகர்   , 5.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 56, 

வசந்தம் நகர்   , 6.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 56, 

இந்திரா நகர் ஜ டி ஜ பகுதி   , 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¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

8 8

அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 

பார்த்த ெதற்கு பகுதி தார்சு 

கட்டிடம் புதிய கட்டிடம், 

அைற எண். 4, ெகாணவட்டம்-

632013

1.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 56, மசூதி ெதரு   , 

2.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 56, ஜாபர் சாஹிப் 

ெதரு   , 3.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 56, ேநதாஜி 

ெதரு   , 4.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 56, லால் 

பகதூர் சாஸ்திr ெதரு   , 5.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   

வார்டு 56, ெபங்களூர் ேராடு   , 6.ெகாணவட்டம் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி  

 வார்டு 56, கrம் சாஹிப் ெதரு   , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9

மாநகராட்சி முஸ்lம் ஆரம்ப 

பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த ஆர்.சி.சி 

கட்டிடம், கன்சால்ேபட்ைட, 

ேவலூர்-632004

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 59, கன்சால்ேபட்ைட   , 

2.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 59, பசுருல்லாகான் ெதரு  

 , 3.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 59, கம்ெபனிேபாயி 

ெதரு   , 4.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 59, 

அசரத்மக்கான்   , 5.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 59, 

ெபங்களூர் ேராடு 1 2   , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10

மாநகராட்சி முஸ்lம் ஆரம்ப 

பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த ஆர்.சி.சி 

கட்டிடம், கன்சால்ேபட்ைட, 

ேவலூர்-632004

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 59, கன்சால்ேபட்ைட   , 

2.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 59, தர்மராஜா ேகாயில் 

ெதரு   , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11

மாநகராட்சி முஸ்lம் ஆரம்ப 

பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த ஆர்.சி.சி 

கட்டிடம், அம்ேபத்கர் நகர், 

ேவலூர்-632004

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 59, கன்சால்ேபட்ைட   , 

2.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 59, ேசண்பாக்கம் 

கன்சால்ேபட்ைட   , 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¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

12 12

மாநகராட்சி முஸ்lம் ஆரம்ப 

பள்ளி,கிழக்கு பகுதி ெதற்கு 

ஆர்.சி.சி கட்டிடம், அம்ேபத்கர் 

நகர், ேவலூர்-632004

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 59, டாக்டர் அம்ேபத்கார் 

நகர் பகுதி 1   , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13

மாநகராட்சி நடுநிைலப் 

பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த வடக்கு 

ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், அம்ேபத்கர் 

நகர் ேவலூர் 632004

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 59, டாக்டர் அம்ேபத்கார் 

நகர்   , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14

மாநகராட்சி சமுக நல கூடம், 

ெதற்கு பார்த்த ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், சீனிவாசநகர் ேவலூர்-

632004

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 59, தாதாஇரட்ைடமைல 

சீனிவாசன் நகர்   , 2.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 59, 

மா.ெபா.சி. சாைல   , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15

எஸ். பி. சி. எ. ஆபிஸ், ெதற்கு 

பார்த்த ஆர்.சி.சி கட்டிடம், பஸ் 

நிைலயம் அருகில், டவுன் 

ஹால், ேவலூர் -632004

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 59, ேகாட்ைட   , 

2.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 59, ேகாட்ைட ரவுண்டு 

ேராடு   , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16

கல்வி உலகம் சர்வஜனா நிதி 

உதவி நடுநிைலப் 

பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 

ெதன்கிழக்கு கட்டிடம், 

ேதாட்டப்பாைளயம், ேவலூர்-

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 59, கிழக்கு பாலாறு   , 

2.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 59, ேமற்கு பாலாறு   , 

3.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 59, முத்துமண்டபம்   , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 4 of 65



8   ேவலூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
43   ேவலூர் 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

17 17

கல்வி உலகம் சர்வஜனா நிதி 

உதவி நடுநிைலப் 

பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 

கட்டிடம், ேதாட்டப்பாைளயம், 

ேவலூர்-632004

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 26, சலவன்பாைளயம் 

ெதரு (1 முதல் 30   , 2.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 26, 

சலவன்பாைளயம் ெதரு (101 முதல் 116   , 3.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் 

மாநகராட்சி   வார்டு 26, அருகந்தம்பூண்டி ெதரு   , 99.அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18

கல்வி உலகம் சர்வஜனா நிதி 

உதவி நடுநிைலப் 

பள்ளி,வடக்கு பார்த்த நடு 

பகுதி கட்டிடம், 

ேதாட்டப்பாைளயம், ேவலூர்-

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 26, அருகந்தம்பூண்டி 

ெபrய ெதரு   , 2.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 26, 

தாரேகஸ்வரர்சாமி ேகாயில் ெதரு   , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் - Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19

மாநகராட்சி ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 

பார்த்த வடக்கு ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், கிழக்கு பக்க அைற 

எண். 20, ேதாட்டப்பாைளயம், 

ேவலூர்632004

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 26, புதுகுடியான் சத்திரம்  

 , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20

மாநகராட்சி ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 

பார்த்த ெதற்கு ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், அைற எண். 7, 

ேதாட்டப்பாைளயம், , ேவலூர் -

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 27, பிள்ைளயார் ேகாயில் 

ெதரு ேதாட்டபாைளயம்   , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

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

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

21 21

மாநகராட்சி 

ஆரம்பபள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 

ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், ெதற்கு 

பகுதி, வாrயார் அைற, 

எட்டியம்மன் ேகாயில் ெதரு, 

ேதாட்டப்பாைளயம், ேவலூர்-

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 27, பிள்ைளயார் ேகாயில் 

ெதரு   , 2.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 27, எட்டியம்மன் 

ேகாயில் ெதரு   , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22

மாநகராட்சி 

ஆரம்பபள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 

ஆர்.சி.சி. கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி, வாrயார் அைற, 

ேதாட்டப்பாைளயம், , ேவலூர்-

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 27, அருகந்தம் பூண்டி 

ேமட்டு ெதரு 1,2,3   , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23

மாநகராட்சி 

ஆரம்பபள்ளி,வடக்கு பகுதி 

ேமற்கு பார்த்த கிழக்கு 

ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

ேதாட்டப்பாைளயம், ேவலூர்-

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 27, அருகந்தம் பூண்டி 

ேமட்டு ெதரு 1   , 2.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 27, 

டாக்டர் ஜடாஸ்கடர் ேராடு   , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு 

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24

மாநகராட்சி ஆரம்ப 

பள்ளி,ெதற்கு பக்க ேமற்கு 

பார்த்த ஆர்.சி.சி. 

ேதாட்டப்பாைளயம், ேவலூர்-

632004

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 27, ேசாளாபுr அம்மன் 

ேகாவில் ெதரு   , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 6 of 65



8   ேவலூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
43   ேவலூர் 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

25 25

மாநகராட்சி 

ஆரம்பபள்ளி,ேமற்கு பகுதி 

வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 

ஆர்.சி.சி. கட்டிடம் 

அருகந்தம்பூண்டி, ேவலூர்-632004

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 26, அருகதம்பூண்டி 

கன்னிேகாயில் ெதரு   , 2.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 

16, மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு   , 3.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி 

  வார்டு 16, ெதன்னமரத் ெதரு   , 4.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி 

  வார்டு 16, மாதா ேகாயில் ெதரு   , 5.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் 

மாநகராட்சி   வார்டு 16, ெபrய ெதரு   , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26

மாநகராட்சி 

ஆரம்பபள்ளி,கிழக்கு பகுதி 

வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 

ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

அருகந்தம்பூண்டி, ேவலூர்-632004

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 26, அருகதம்பூண்டி 

கன்னிேகாயில் ெதரு   , 2.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 

16, மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு   , 3.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி 

  வார்டு 16, ெதன்னமரத் ெதரு   , 4.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி 

  வார்டு 16, மாதா ேகாயில் ெதரு   , 5.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் 

மாநகராட்சி   வார்டு 16, ெபrய ெதரு   , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27

மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பகுதி 

கிழக்கு பார்த்த ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம் காகிதப்பட்டைர 

ேவலூர்-632012

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 16, புது ெதரு   , 

2.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 16, மாrயம்மன் ேகாவில் 

ெதரு   , 3.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 16, குளத்து 

ெதரு   , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28

மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு பகுதி 

கிழக்கு பார்த்த நடு கட்டிடம், 

காகிதப்பட்டைர ேவலூர்-632012

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 16, ேபாகிபட்டைட ெதரு  

 , 2.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 16, டாக்டர் ஐடா 

ஸ்கடர் ேராடு   , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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8   ேவலூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
43   ேவலூர் 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

மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பகுதி, 

வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 

ஆர்.சி.சி கட்டிடம் 

காகிதப்பட்டைர, ேவலூர்-632012

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 16, கன்னி ேகாவில் ெதரு 

  , 2.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 16, முனிசிபல் 

சிப்பந்தி காலனி   , 3.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 16, 

ம்எல்.ஐ.சி. காலனி   , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் 

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30

மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு பகுதி 

கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு பக்க 

கட்டிடம், காகிதப்பட்டைர, 

ேவலூர்-632012

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 16, மா.பா.சாரதி நகர்   , 

99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31

மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 

பார்த்த நடுபகுதி ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், காகிதப்பட்டைர, 

ேவலூர் 632012

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 16, ைநனியப்பன் ெதரு   

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள்
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32

மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு 

பார்த்த கிழக்கு ஆர்சிசி 

கட்டிடம், காகிதப்பட்டைர, 

ேவலூர் 632012

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 8, ெசல்லியம்மன் 

ேகாவில் ெதரு , 2.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 16, 

முத்து நகர் , 3.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 8, 

ைநனியப்பன் ெதரு , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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8   ேவலூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
43   ேவலூர் 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

சரஸ்வதி நிதி உதவி 

நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 

பார்த்த மங்களுர் ஓடு 

கட்டிடம், ெதன்னமரத் ெதரு, 

காகிதப்பட்டைர, ேவலூர் -632012

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 16, தைலயாr மானியம் 

ெதரு   , 2.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 16, ெதன்னமர 

ெதரு   , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34

சரஸ்வதி நிதி உதவி 

நடுநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு 

பார்த்த (பின்பக்கம்) 

ெதன்னமரத் ெதரு, 

காகிதப்பட்டைர, ேவலூர் -632012

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 16, ேமலாண்ைட ெதரு   

, 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35

ஸ்ரீராமனுஜம் நிதி உதவி 

நடுநிைலப்பள்ளி,முதன்ைம 

கட்டிடம், மங்களுர் ஓடு, 

வடக்கு பார்த்த ெதற்கு பக்க 

கட்டிடம், ைசதாப்ேபட்ைட, 

ே ர்

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 25, ேதாப்பா சாமி 

ேகாவில் ெதரு 1   , 2.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 25, 

ேதாப்பா சாமி ேகாவில் ெதரு 2   , 3.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி 

  வார்டு 25, ேதாப்பாசாமி ேகாயில் ெதரு 3   , 4.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் 

மாநகராட்சி   வார்டு 25, சின்ணணன் ெதரு   , 99.அயல்நாடு வாழ் 

க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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8   ேவலூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
43   ேவலூர் 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

மாநகராட்சி 

ஆரம்பபள்ளி,ெதற்கு பக்க 

ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், ெபrய 

தனம் முத்துசாமி ெதரு, 

ைசதாேபட்ைட, ேவலூர் -632012

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 25, ெபrயதனம் 

முத்துசாமி ெதரு   , 2.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 25, 

ைசதாப்ேபட்ைட வைளயல்கார ெதரு   , 3.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் 

மாநகராட்சி   வார்டு 25, ைசதாப்ேபட்ைட ராமானுஜம் ெதரு   , 

4.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 25, ைசதாப்ேபட்ைட 

பஜைன ேகாவில் ெதரு   , 5.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   

வார்டு 25, ஹாஸ்பிட்டல் ெவங்கடாசலம் ெதரு   , 6.வடேவலூர் (வ.கி) 

ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 25, திருமுருக கிருபானந்த வாrயார் சாைல   

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37

மாநகராட்சி 

ஆரம்பபள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 

ேமற்கு ஆர்சிசி கட்டிடம், 

கன்னிேகாயில் பகுதி, 

சுருட்டுக்காரெதரு, ேவலூர்-

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 25, சுருட்டுகார ெதரு 

ேமற்கு ஆதிதிராவிடர் ெதரு   , 2.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   

வார்டு 25, ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு   , 3.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் 

மாநகராட்சி   வார்டு 25, நாராயணி ெதரு   , 4.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் 

மாநகராட்சி   வார்டு 25, மைலேயாரம் கருமாrயம்மன் ெதரு   , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38

மாநகராட்சி 

ஆரம்பபள்ளி,வடக்கு பார்த்த 

பின்பக்க கட்டிடம், 

முத்துசாமிெதரு, ேவலூர்-632012

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 25, ைசதாப்ேபட்ைட 

சுருட்டுகார ெதரு1,2,3,4   , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39

பாலாஜி நிதி உதவி 

ஆரம்பபள்ளி,மங்களுர் ஓடு 

கட்டிடம், ெபrயதனம் 

முத்துசாமி ெதரு. 

ைசதாப்ேபட்ைட, ேவலூர்-632012

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 25, ெஷrப் அலி சுேபதார் 

ெதரு   , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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8   ேவலூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
43   ேவலூர் 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

40 40

மாநகராட்சி ேகாைடயிடி 

குப்புசாமி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 

பார்த்த வடக்கு அைற எண். 

23, ைசதாப்ேபட்ைட, ேவலூர்-

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 28, இரும்பு மண்டி 

மாrயப்பன் ெதரு   , 2.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 28, 

மரெதாட்டி குப்பன் ெதரு   , 3.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   

வார்டு 28, காசிம் குமுந்தான் ெதரு   , 4.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் 

மாநகராட்சி   வார்டு 28, ேகாட்ைட பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு   , 

ல் டு ழ் க் ர் ள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41

மாநகராட்சி ேகாைடயிடி 

குப்புசாமி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பக்க 

வடக்கு பார்த்த அைற எண். 

14, ைசதாப்ேபட்ைட, ேவலூர்-

632012

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 28, லத்தீப் பாஷா ெதரு   

, 2.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 28, ைவத்திய 

வாசுேதவன் ெதரு   , 3.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 28, 

காசி விஸ்வநாதர் ேகாவில் ெதரு   , 4.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் 

மாநகராட்சி   வார்டு 28, சுக்ைகயா வாத்தியார் ெதரு   , 5.வடேவலூர் (வ.கி) 

ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 28, திருமுருக கிருபானந்த வாrயார் சாைல 

(120 முதல் 178, 313 முதல் 386   , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42

மாநகராட்சி ேகாைடயிடி 

குப்புசாமி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ேமற்கு 

பார்த்த கிழக்கு கட்டிடம் 

அைற எண். 29, 

ைசதாப்ேபட்ைட, ேவலூர்-632012

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 16, கண்ணாரத் ெதரு   , 

2.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 16, சுப்புராமன் ெதரு   , 

3.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 16, இராமர் பஜைன 

ேகாவில் ெதரு   , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -
Ü¬ùî¢¶ 

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

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

43 43

மாநகராட்சி ேகாைடயிடி 

குப்புசாமி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ேமற்கு 

பார்த்த கிழக்கு அர்.சி.சி. 

கட்டிடம், வடக்கு பக்க அைற 

எண். 25, ைசதாப்ேபட்ைட, 

ேவலூர் -632012

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 16, திருமுருக 

கிருபானந்த வாrயார் சாைல   , 99.அயல்நாடு வாழ் வாக்காளர்கள் -

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44

மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 

பார்த்த வடக்கு ஆர்சிசி புதிய 

கட்டிடம், காந்தி ேராடு, 

ேவலூர்-632004

1.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 28, குளத்து வட்டு ெதரு   

, 2.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 28, சின்ன ெதரு   , 

3.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 28, ேபr சுப்பிரமணிய 

ேகாவில் ெதரு   , 4.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 28, 

ேபr காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு   , 5.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் 

மாநகராட்சி   வார்டு 28, ேபr பக்காளி ெதரு   , 6.வடேவலூர் (வ.கி) 

ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 28, ேபr கிருஷ்ணன் ெதரு   , 7.வடேவலூர் 

(வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 28, கருமாr வரீபத்ரன் ெதரு   , 

8.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 28, ேபr பாபுராவ் ெதரு   

, 9.வடேவலூர் (வ.கி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 28, மிட்டா ஆனந்தன் 

ெதரு    10வடேவலூர் (வகி) ேவலூர் மாநகராட்சி   வார்டு 28  காந்திேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45

மாநகராட்சி முஸ்lம் 

ஆரம்பபள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 

கட்டிடம், கிழக்கு பக்க நடு 

அைற, காசிம்குமந்தான்ெதரு, 

ேவலூர்-632012

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 12, முகமது பாகர் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 12, 

கானார் மசூதி ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 12, அண்ணா ெதரு , 4.ேவலூர் (ந) 

வார்டு 12, நடராஜர் ேகாவில் ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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43   ேவலூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

46 46

மாநகராட்சி நடுநிைல 

பள்ளி,வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 

கட்டிடம், 

ராமர்பஜைனேகாயில்ெதரு, 

ேவலூர் 632012

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 15 குருமூர்த்தி ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 15 பைழய 

முன்சீப் ேகார்ட் ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47

மாநகராட்சி நடுநிைல 

பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த ெதற்கு 

கட்டிடம், 

ராமர்பஜைனேகாயில்ெதரு, 

ேவலூர் 632012

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 15 ராமர் பஜைன ேகாவில் ெதரு (எட ெதரு) , 2.ேவலூர் 

(ந) வார்டு 15 ேராஷன் ேபக் சுேபதார் ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48

மாநகராட்சி நடுநிைல 

பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த வடக்கு 

பக்க ஆர்சிசி கட்டிடம், 

ராமர்பஜைனேகாயில்ெதரு, 

ேவலூர்-632012

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 15, இருசால்தார் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49

மாநகராட்சி நடுநிைல 

பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 

ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், நடு பகுதி, 

ராமர்பஜைனேகாயில்ெதரு, 

ேவலூர்-632012

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 15,  இருசால்தார் ெதரு 1வது சந்து , 2.ேவலூர் (ந) 

வார்டு 15, இருசால்தார் ெதரு 2வது சந்து , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 15, 

விநாயகாநகர் 1வது ெதரு , 4.ேவலூர் (ந) வார்டு 15, விநாயகாநகர் 1வது 

ெதரு , 5.ேவலூர் (ந) வார்டு 15, விநாயகாநகர் 3வது ெதரு , 6.ேவலூர் (ந) 

வார்டு 15, இருசால்தார் ெதரு சந்து , 7.ேவலூர் (ந) வார்டு 15, ராமன் 

ே ர் ெ

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

சர்கார் மண்டி நிதி உதவி 

நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு 

பார்த்த மங்களுர் ஓடு 

கட்டிடம், ைசதாப்ேபட்ைட, 

ேவலூர் 632012

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 11, சர்க்கார் மண்டி ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 11, 

கசாய ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 11, பாஸ்கல் ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51

வித்யா மந்திர் 

ெமட்rகுேலஷன் 

பள்ளி,வடக்கு பார்த்த ஆர்சிசி 

கட்டிடம், பாஸ்கல் ெதரு, 

ேவலூர் 632004

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 11, நபிகான் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 11, ேதசாய் 

நாராயணன் ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 11, ேவங்கப்பன் ெதரு , 4.ேவலூர் 

(ந) வார்டு 11, கன்னிகா பரேமஸ்வr ேகாவில் ெதரு , 5.ேவலூர் (ந) வார்டு 

11, அகத்தி கிருஷ்ணப்பன் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52

ராமலிங்கம் 

நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 

பார்த்த நாட்டு ஓடு கட்டிடம், 

ஆஸ்பிட்டல்முத்துபிள்ைளெதரு

, ேவலூர்-632012

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 18, பக்கீர் புது வட்டு ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 18, 

ஹாஸ்பிட்டல் முத்து ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 18, சஞ்சீவி ெதரு , 

4.ேவலூர் (ந) வார்டு 18, கrயன் ெதரு , 5.ேவலூர் (ந) வார்டு 18, முனுசாமி 

வாத்தியார் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53

ராமலிங்கம் ெமட்rகுேலஷன் 

பள்ளி,ெதற்கு ஹால் மாணிக்க 

வாசகர் மண்டபம், 

முத்துபிள்ைள ெதரு, ேவலூர்-

632012

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 18, சின்னண்ணன் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 18, 

ெசங்கல்வராயன் ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 18, சார்பணாேமட்டு ெதரு , 

4.ேவலூர் (ந) வார்டு 18, சார்பணா மராட்டா ெதரு , 5.ேவலூர் (ந) வார்டு 18, 

காசிம் ெதரு

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

54 54

இராமலிங்கம் ெமட்rக் 

பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த வடக்கு 

ஆர்சிசி கட்ெடம், கிழக்கு பகுதி 

ஆஸ்பிட்டல்முத்துபிள்ைளெதரு

, ேவலூர்-632012

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 17, ஆேராக்கியமாதா ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55

இராமலிங்கம் ெமட்rக் 

பள்ளி,(வடக்கு பார்த்தது), 

ஆஸ்பிட்டல்முத்துபிள்ைளெதரு

 ேவலூர்-632012

1.ஆர் என் பாைளயம்  மதார்ச ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 17, 

ஆேராக்கியமாதா ேகாவில் ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56

இராமலிங்கம் ெமட்rக் 

பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த ஆர்சிசி 

கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி 

ஆஸ்பிட்டல்முத்துபிள்ைளெதரு

, ேவலூர்-632012

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 17, முகமது ேபக் பங்களா ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57

இராமலிங்கம் ெமட்rக் 

பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த ஆர்சிசி 

கட்டிடம், 

ஆஸ்பிட்டல்முத்துபிள்ைளெதரு

 ேவலூர் 632012

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 17, புரான் கான் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 17, ேஷக் 

ைஹதர் சுேபதார் ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 17, முகமது ஆதாம் ெதரு , 

4.ேவலூர் (ந) சின்ன ைலப்ைப ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

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

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

58 58

அரபிக்காேலஜ், வடக்கு பார்த்த 

ெதற்கு ஆர்சிசி கட்டிடம், 

ேமற்கு பகுதி அைற எண். 76, 

77 ெஜயராமன்ெதரு, ேவலூர், 

632004

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 19, ெஜயராமன் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 19, தாலி 

பனமரம் ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 19, அம்மக்கார ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59

அரபிக்காேலஜ், வடக்கு பார்த்த 

ெதற்கு ஆர்சிசி கட்டிடம், 

கிழக்கு பகுதி அைற எண். 93, 

ெஜயராமன் ெதரு, ேவலூர், 

632005

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 19, பழனி வரீபத்திரன் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 19, 

ெபrய அலிபுரான் ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60

அரபிக்காேலஜ், வடக்கு பார்த்த 

ெதற்கு ஆர்சிசி கட்டிடம், 

கிழக்கு பகுதி அைற எண். 80, 

81, ெஜயராமன்ெதரு, ேவலூர், 

632006

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 19, ெபrயண்ணன் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 19, 

சின்ன அலிபுரான் ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 19, சுேபதார் சாயக்கார் ெதரு 

(அஞ்சுமன் ெதரு) , 4.ேவலூர் (ந) வார்டு 19, மதராஸா பாகியாத் சாலியாத் 

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61

மாநகராட்சி 

ஆரம்பபள்ளி,வடக்கு பார்த்த 

ெதற்கு கட்டிடம், 

சுண்ணாம்புகார ெதரு, ேவலூர்-

632004

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 20, ேபாலிஸ்ைலன் குவாட்டர்ஸ் , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 

20, லாங்கு பஜார் , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 20, கூடலூர்ெசங்கல்வராயன் ெதரு , 

4.ேவலூர் (ந) வார்டு 20, கூத்தா மாணிக்கம் ெதரு , 5.ேவலூர் (ந) வார்டு 20, 

ெராட்டிக்கார ெதரு , 6.ேவலூர் (ந) வார்டு 20, சுண்ணாம்புகார ெதரு , 

7.ேவலூர் (ந) வார்டு 20, கூடலூர் ெசங்கல்வராயன் ெதரு , 8.ேவலூர் (ந) 

க் ெ

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

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

62 62

அனகீர்ஆஸ்ரம் 

ஆரம்பபள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 

ேமற்கு கட்டிடம், 

பில்டர்ெபட்ேராடு, ேவலூர் -

632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 16 பசபத்தான் ேமட்டு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63

அனகீர் ஆஸ்ரம் 

ஆரம்பபள்ளி,வாக்கு சாவடி 

எண். 57-க்கு வடக்கு,  

பில்டர்ெபட்ேராடு, ேவலூர் -

632001

1.ேவலூர் பி டி சி ேராடு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 16 பசபத்தான் ேமட்டு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64

அனகீர்ஆஸ்ரம் 

ஆரம்பபள்ளி,தைலைமயாசிrயர்

 அைறக்கு ெதற்கு பக்க அைற, 

பில்டர்ெபட்ேராடு, ேவலூர் -

632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 16 முனிசாமி சுேபதார் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 16, 

பசபத்தான் குளம் குறுக்கு ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 16, பசபத்தான் 

மராட்டா ெதரு , 4.ேவலூர் (ந) வார்டு 16 நல்லண்ண ெதரு , 5.ேவலூர்(ந) 

சின்ன மராட்டா ெதரு , 6.ைசதாேபட்ைட முனுசாமி வாத்தியார் ெதரு , 

7.ைசதாேபட்ைட கலாஸ் மசூதி ெதரு , 8.ைசதாேபட்ைட பிடிசி ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65

அனகீர் ஆஸ்ரம் 

ஆரம்பபள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 

கிழக்கு கட்டிடம், 

பில்டர்ெபட்ேராடு, ேவலூர் -

632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 22, ஜாக்ஸன் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 22, நியூ 

டவுன் ஹாஸ்பிட்டல் ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 22, கலாஸ் அத்திமர 

ெதரு , 4.ேவலூர் (ந) வார்டு 22, கலாஸ் வைளயல்கார ெதரு , 5.ேவலூர் (ந) 

வார்டு 22, கலாஸ் பாகர் குண்டா ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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43   ேவலூர் 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

66 66

அனகீர் ஆஸ்ரம் ெபண்கள் 

உயர்நிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 

பார்த்த வடக்கு ஆர்சிசி 

கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி 

பில்டர்ெபட்ேராடு, ேவலூர்-

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 24, கலாஸ் அஸ்தகிr ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 24, 

கலாஸ் படேவட்டம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 24, கலாஸ் 

நிமிந்தகார ெதரு , 4.ேவலூர் (ந) வார்டு 24, கலாஸ் ஆலமரம் ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67

அனகீர் ஆஸ்ரம் ெபண்கள் 

உயர்நிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 

பார்த்த ேமற்கு ஆர்சிசி 

கட்டிடம், பில்டர்ெபட்ேராடு, 

ேவலூர் 632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 22, பில்டர்ெபட் ேராடு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 22, கலாஸ் 

தாதா வாத்தியார் ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 22, கலாஸ் மசூதி ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68

அனகீர் ஆஸ்ரம் ெபண்கள் 

உயர்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 

பார்த்த  கிழக்கு பக்க ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், பில்டர்ெபட்ேராடு, 

ேவலூர்-632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 22, கலாஸ் பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) 

வார்டு 22, கலாஸ் ேகாதண்டராமசாமி ேகாயில் ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 

22, கலாஸ் ராம்சிங் ெதரு , 4.ேவலூர் (ந) வார்டு 22, கலாஸ் நிமிந்தகார ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69

மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 

பார்த்த ெதன்கிழக்கு ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், பில்டர்ெபட்ேராடு, 

ேவலூர்-632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 21, அரசமர பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) 

வார்டு 21, ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 21, குசும்பன் 

ேகாவிந்தன் ெதரு , 4.ேவலூர் (ந) வார்டு 21, ைரட்டர் அண்ணாசாமி ெதரு , 

5.ேவலூர் (ந) வார்டு 21, மரெதாட்டி சண்முகம் ெதரு , 6.ேவலூர் (ந) வார்டு 

21, கமிசr ஜவுளி கைட ெதரு , 7.ேவலூர் (ந) வார்டு 21, துக்காராம் பஜைன 

ேகாவில் ெதரு , 8.ேவலூர் (ந) வார்டு 21, ேபாlஸ் ஸ்ேடஷன் ேராடு

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

70 70

மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 

பார்த்த ேமற்கு ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், பில்டர்ெபட்ேராடு, 

ேவலூர் 632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 21, இஞ்சினியர் சுப்பராயன் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 

21,ைவத்தியர் ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 21, ேப ஆபஸ்  ஆறுமுகம் ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71

மாநகராட்சி ெபண்கள் ஆரம்ப 

பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், வடக்கு பகுதி, 

பில்டர்ெபட்ேராடு, ேவலூர்-

632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 17, முகமது ேபக் பங்களா ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) 

வார்டு17, வி.எம்..ேதவராஜ்நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72

ஆர்.சி.எம். 

உத்திரமாதாநடுநிைலப்பள்ளி,ேம

ற்கு பார்த்த கிழக்கு ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம் ேதால்கிடங்கு ெதரு, 

ேவலூர்-632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 23, சலவன்ேபட்ைட பச்ைசயப்பன் ெதரு 1 , 2.ேவலூர் 

(ந) வார்டு 23, சலவன்ேபட்ைட பச்ைசயப்பன்ெதரு 2 , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 

23, சலவன்ேபட்ைடபச்ைசயப்பன் ெதரு 3 (ேபாப்ெதரு) , 4.ேவலூர் (ந) வார்டு 

23, சலவான்ேபட்ைட பாரதியர்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73

ஆர்.சி.எம். 

உத்திரமாதாநடுநிைலப்பள்ளி,வ

டக்கு பார்த்த ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், ேதால்கிடங்கு ெதரு, 

ேவலூர் 632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 23, ேதால்கிடங்கு ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 23, 

ேதால்கிடங்கு ெதரு 3 , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 23, ேதால்கிடங்கு 

ெதரு(உத்ரமாதா ேகாவில் ெதரு)
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

74 74

rபால் மாநகராட்சி முஸ்lம் 

ஆரம்ப பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 

ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், ெதற்கு 

பகுதி, பில்டர்ெபட்ேராடு, 

ேவலூர்-632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 21, பில்டர் ெபட் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75

ஆர்.சி.எம். 

உத்திரமாதாநடுநிைலப்பள்ளி,ெத

ற்கு பக்க வடக்கு பார்த்த 

கட்டிடம்,  ேதால்கிடங்கு 

ெதரு  ேவலூர் 632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 23, ேதால் கிடங்கு ெமயின் ேராடு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 

23, ேதால் கிடங்கு ெதரு 1 , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 23, ேதால் கிடங்கு ெதரு 2 

, 4.ேவலூர் (ந) வார்டு 23, ேதால் கிடங்கு ெதரு 3
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76

ஆேராக்கியாமாதா நர்சr 

ெமட்rகுேலஷன் பள்ளி,ெதற்கு 

பார்த்த வடகிழக்கு கட்டிடம், 

2ம் வகுப்பு அைற, 

உத்திரமாதாேகாயில் 

ெதருேவலூர்632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 24, உத்திரமாதா ேகாவில் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 

24, வள்ளலார் ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 24, கலாஸ் துைரைசமி ேமஸ்திr 

ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77

ஆேராக்கியாமாதா நர்சr 

ெமட்rகுேலஷன் பள்ளி,ெதற்கு 

பார்த்த நடு அைற, எல்.ேக.ஜி 

வகுப்பைற, 

உத்திரமாதாேகாயில் 

ெதருேவலூர்632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 24, கந்தசாமி ஜேமதார் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 24, 

லால் சிங் குமந்தான் ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 24, சீதாராமன் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

78 78

ஸ்ரீெவங்கேடஸ்வரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ேமற்கு 

பகுதி ஆா்.சி.சி. கட்டிடம், 

பிளாட்டினம் ஜுப்ளி ஹால் 

அைற எண் 24 ேவலூர் 632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 47, பர்மா காலனி ேக.ேக. நகர் , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 47, 

அவுலியா ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 47, அடவனந்தல் கானாத்ேதாரம் ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79

ஸ்ரீெவங்கேடஸ்வரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 

பார்த்த ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

பிளாட்டினம் ஜுப்ளி ஹால் 

ேமற்கு பகுதி அைற எண். 22, 

ே ர்

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 47, பூங்காவனத்தம்மன் ேகாவில் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) 

வார்டு 47, பர்மா காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80

ஸ்ரீெவங்கேடஸ்வரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,நடு அைற 

ேமற்கு பகுதி கட்டிடம், 

பிளாட்டினம் ஜுப்ளி ஹால் 

ேமற்கு பகுதி அைற எண். 223, 

ேவலூர்-632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 47, இந்திரா நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81

ஸ்ரீெவங்கேடஸ்வரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 

பார்த்த கிழக்கு பக்க ஆர்.சி.சி 

கட்டிடம், ேகால்டன் ஜுப்ளி 

ஹால் அைற எண். 14 ேவலூர்-

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 46, மாசிலாமணி ஹாஸ்டல் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) 

வார்டு 46, உேசன் புரா ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 46, ஆர்.சி. சர்ச் ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

82 82

ஸ்ரீெவங்கேடஸ்வரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 

பார்த்த கிழக்கு பக்க ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், ேகால்டன் ஜுப்ளி 

ஹால் அைற எண்-12 ேவலூர்-

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 46, வலச ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 46, மிலிட்டr 

பஜார் ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 46, ெரயில்ேவ ஸ்ேடஷன் 

கன்ேடான்ெமன்ட் , 4.ேவலூர் (ந) வார்டு 46, இன்ேபன்டr ேராடு , 5.ேவலூர் 

(ந) வார்டு 46, சூrயகுளம் ேமட்டு ெதரு , 6.ேவலூர்(ந) வார்டு 46, சுப்பிரமணி 

சாமி ேகாவில் ெதரு , 7.டிட்டர் ைலன் ஜமிலாபாத் காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83

ெரவரண்ட் ெபான்னுரங்கம் 

நிதி உதவி 

நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 

பார்த்த வடக்கு கட்டிடம், 

வசந்தபுரம்  ேவலூர் 632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 47, வசந்தபுரம் ெரவரன்ட் ெபான்னுரங்கம் ஐயர் ெத , 

2.ேவலூர் (ந) வார்டு 47, வசந்தபுரம் மாசிலாமணி ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) 

வார்டு 47, கான்ட்ராக்டர் ஆறுமுகம் ெதரு , 4.ேவலூர் (ந) வார்டு 47, 

வசந்தபுரம் ராமசாமி ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84

ெரவரண்ட் ெபான்னுரங்கம் 

நிதி உதவி 

நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு 

பார்த்த ெதற்கு கட்டிடம், 

வசந்தபுரம்  ேவலூர் 632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 47, வசந்தபுரம் 2 சுப்ரமணியம் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) 

வார்டு 47, வசந்தபுரம் ஆசிrயர் ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85

ேக.மாசிலாமணி மாநகராட்சி 

உயர்நிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 

பார்த்த ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

அைற எண். 3, கஸ்பா, ேவலூர்-

632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 44, அப்பாதுைர ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 44, 

அப்பாதுைரெதரு (ேஜாசப்நகர்) , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 44, பிள்ைளயார் 

ேகாயில் ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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86 86

ேக.மாசிலாமணி மாநகராட்சி 

உயர்நிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 

பார்த்த அைற எண். 8, கஸ்பா, 

ேவலூர்-632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 44, ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) 

வார்டு 44, பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 44, 

அப்பாதுைரெதரு (ேஜாசப்நகர்)
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87

ேக.மாசிலாமணி மாநகராட்சி 

உயர்நிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 

பார்த்த வடக்கு ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், நடு பகுதி, கஸ்பா, 

ேவலூர்-632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 44, சுண்ணாம்புகார ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 44, 

ெபருமாள் நகர் , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 44, வ.ஊ.சி. ெதரு (கஸ்பா எடத் ெதரு) 

, 4.ேவலூர் (ந) வார்டு 44, பயர்ைலன் மசூதி ெதரு , 5.ேவலூர் (ந) வார்டு 44, 

பயர் ைலன் மசூதி ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88

ேக.மாசிலாமணி மாநகராட்சி 

உயர்நிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 

பார்த்த வடக்கு ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி, 

கஸ்பா, ேவலூர்-632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 45, அடவனந்தல் கானாத்ேதாரம் , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 

45, துலுக்கானத்தம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 45, மசூதி 

குறுக்கு ெதரு , 4.ேவலூர் (ந) வார்டு 45, சித்தாத்தர் ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89

ேக.மாசிலாமணி மாநகராட்சி 

உயர்நிைலப்பள்ளி, அைற 

எண்.7, கஸ்பா, ேவலூர்-632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 45, தர்மகர்தா பரமசிவம் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 45, 

ேகாவிந்தராஜ் ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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90 90

ேக.மாசிலாமணி மாநகராட்சி 

உயர்நிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 

பார்த்த வடக்கு ஆர்.சி.சி 

கட்டிடம், அைற எண். 5 

கஸ்பா, ேவலூர்-632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 45, ெவங்கட்ராம அவில்தார் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) 

வார்டு 45, முகமது யாகூப் ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 45, ெபrய மசூதி 

ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91

மாநகராட்சி ெசன்டரல் ஆரம்ப 

பள்ளி,வடக்கு பார்த்த கிழக்கு 

பகுதி ஆர்.சி.சி கட்டிடம், 

பயர்ைலன் கஸ்பா-632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 43, ஸ்ேகெவன்ஜர் காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92

மாநகராட்சி ெசன்ட்ரல் 

ஆரம்பப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 

நடு பகுதி, ஐ.சி.டி.எஸ். 

கட்டிடம், எம்.சி. ேராடு, 

பயர்ைலன்,  கஸ்பா, ேவலூர்-

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 43, பயர் ைலன் ெதரு 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93

மாநகராட்சி ெசன்ட்ரல் 

ஆரம்பப்பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 

வடக்கு பகுதி ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், எம்.சி. ேராடு, பயர் 

ைலன், கஸ்பா, ேவலூர்-632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 42, பயர் ைலன் ெதரு  2 , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 42, பயர் 

ைலன் ெதரு  3 , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 42, பயர் ைலன் ெதரு  4 , 4.ேவலூர் 

(ந) வார்டு 42, பயர் ைலன் ெதரு 5 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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94 94

மாநகராட்சி ெசன்ட்ரல் 

ஆரம்பப்பள்ளி,ேமற்கு ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, 

கஸ்பா, ேவலூர், -632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 42, காதர் வலி ஜண்டா ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 42, 

காதர் வலி ஜண்டா ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95

மாநகராட்சி ெசன்ட்ரல் 

ஆரம்பப்பள்ளி,தார்சு கட்டிடம், 

கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 

கட்டிடம், வடக்கு பகுதி 

பயர்ைலன், ேவலூர் -632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 41, ெபrய ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 42, கிராமணி 

தாவூத் ெதரு (பட்ேடல் யூசும் ெதரு)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96

மாநகராட்சி ெசன்ட்ரல் ஆரம்ப 

பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 

ஐ.சி.டி.எஸ் கட்டிடம், எம்.சி. 

ேராடு, பயர் ைலன், ேவலூர் -

632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 42, புதிய ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 42, சப்ரகார ெதரு 

, 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 42, கசாய அப்துல் காதர் ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97

மாநகராட்சி முஸ்lம் மகளிர் 

ஆரம்ப பள்ளி,கிழக்கு பகுதி 

வடக்கு பார்த்த ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், சுேபதார் 

அப்துல்லாகான் ெதரு, 

ே ர்

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 40, கட்டுமணி தாதா மியான் ெதரு1, , 2.ேவலூர் (ந) 

வார்டு 40, கட்டுமணி தாதா மியான் ெதரு2 , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 40, நல்ல 

தண்ணர் குளம் ெதரு 1 , 4.ேவலூர் (ந) வார்டு 40, நல்ல தண்ணர் குளம் 

ெதரு 2 , 5.ேவலூர் (ந) வார்டு 40, நல்ல தண்ணர் குளம் ெதரு 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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98 98

மாநகராட்சி முஸ்lம் மகளிர் 

ஆரம்ப பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 

வடக்கு பகுதி ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், சுேபதார் 

அப்துல்லாகான் ெதரு, 

ேவலூர், -632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 40, பைழய மசூதி ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 40, 

சுேபதார் ஷாக் அப்துல்காதர் ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 40, அப்துல்லாகான் 

ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99

மாநகராட்சி முஸ்lம் மகளிர் 

ஆரம்ப பள்ளி,ேமற்கு பகுதி 

ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், சுேபதார் 

ெமாய்தின்கான் ெதரு, ேவலூர், 

-632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 40, குமாஸ்தா ேஷக் அப்துல் காதர் ெதரு , 2.ேவலூர் 

(ந) வார்டு 40, சுேபதார் லால் அகமது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100

மாநகராட்சி முஸ்lம் மகளிர் 

ஆரம்ப பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 

சிெமண்ட் ஷீட் கட்டிடம், 

சுேபதார் ெமாய்தின்கான் ெதரு, 

ேவலூர், -632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 40, மதார் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 40, முைகயதீன் 

கான் ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 40, ேமஜர் காசிம் ெதரு , 4.ேவலூர் (ந) 

வார்டு 40, மrயண்ணண் ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101

மாநகராட்சி ஆரம்ப 

பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த வடக்கு 

ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு 

கஸ்பா  ேவலூர் 632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 39, கஸ்பா மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 1,2 , 2.ேவலூர் 

(ந) வார்டு 39, ஒத்தவாைட ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 39, முகமது 

இப்ராஹிம் சாயபு ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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102 102

மாநகராட்சி ஆரம்ப 

பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த வடக்கு 

ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு, 

கஸ்பா  ேவலூர்  632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 39, ெமக்டனல் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 39, 

ெதன்னமர ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 39, ெநடுந்ெதரு , 4.ேவலூர் (ந) 

வார்டு 39, பைழய டானா ெதரு , 5.ேவலூர் (ந) வார்டு 39, அடவனந்தல் ஏr 

ெதரு , 6.ேவலூர் (ந) வார்டு 39, ேஷக் உேசன் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103

மாநகராட்சி ஆண்கள் 

நடுநிைல பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 

வடக்கு ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

சுேபதார் ெமாய்தின்கான் ெதரு, 

ேவலூர் -632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 41, கான்ட்ராக்டர்ேஷக்அகமதுெதரு , 2.ேவலூர் (ந) 

வார்டு 41, பிள்ைளயார் ேகாவில்ெதரு1, , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 41, 

பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு 2 , 4.ேவலூர் (ந) வார்டு 41, ஒட்ட தாவூத் ெதரு 

, 5.ேவலூர் ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104

மாநகராட்சி ஆண்கள் 

நடுநிைலபள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 

கிழக்கு கட்டிடம், சுேபதார் 

ெமாய்தின்கான் ெதரு, ேவலூர் 

632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 41, ஆர்.என். பாைளயம் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 41, 

சுேபதார் சுைலமான் ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105

மாநகராட்சி முஸ்lம் 

ஆண்கள் நடுநிைலப் 

பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த ேமற்கு 

ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், ெதற்கு 

பகுதி சுேபதார் அப்துல்லாகான் 

ெதரு ேவலூர், 632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 41, பச்ைசயப்பன் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 41, 

ஒத்தவாைட ெதரு 1,2 , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 41, கதீப் அப்துல் காதர் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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106 106

அப்பாசாமி நிதி 

உதவிப்பள்ளி,வடக்கு பார்த்த 

ெதற்கு ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

சங்கரன்பாைளயம், ேவலூர்-

632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 38, தர்மகர்தா  ெவங்கடாச்சலம் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) 

வார்டு 38, பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு  1 , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 38, 

பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு 2 , 4.ேவலூர் (ந) வார்டு 38, ஆரணி ேராடு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107

டான்பாஸ்ேகா 

ஆரம்பபள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 

வடக்கு ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

அைற எண் 9-

ஆபிஸர்ைலன்ெதருேவலூர், -

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 38, அறிஞர் அண்ணா சாைல , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 38, 

rஜிஸ்டரார் ெபrயசாமி ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 38, அணிகர் ெதரு , 

4.ேவலூர் (ந) வார்டு 38, ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் ெதரு , 5.ேவலூர் (ந) வார்டு 38, 

நாட்ேடr கிருஷ்ணன் ெதரு , 6.ேவலூர் (ந) வார்டு 38, பாலாஜி ேராடு , 

7.ேவலூர் (ந) வார்டு 38, அல்லாபுரம் ேராடு , 8.ேவலூர் (ந) வார்டு 38, 

த் ண் ர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108

அரசினர் முஸ்lம் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 

பார்த்த அைற எண்-5 

ஆபிஸர்ைலன், ேவலூர் -632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 36, இரத்தினசிங் குளம் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 36, 

இரத்தினசிங் குளம் ேமலண்ைட ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 36, வரீ 

ேகாவில் ெதரு , 4.ேவலூர் (ந) வார்டு 36, ேவலப்பாடி ேவப்பமர ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109

அரசினர் முஸ்lம் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ேமற்கு 

பார்த்த அைற எண்-6 

ஆபிஸர்ைலன், ேவலூர் -632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 36, ேவலப்பாடி தாண்டவராயன் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) 

வார்டு 36, ேவலப்பாடி முகுந்தன் ெதரு
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¢ 
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1 2 3 4 5

110 110

அரசினர் முஸ்lம் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 

பார்த்த வடக்கு ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், அைற எண்-43 

ஆபிஸர்ைலன், ேவலூர், -632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 36, தியாகராஜபுரம் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) கிருஷ்ணா நகர் 

விrவு 1 , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 36, கிருஷ்ணா நகர் விrவு 2 , 4.ேவலூர் (ந) 

அறிஞர் அண்ணா சாைல , 5.ேவலூர் (ந) வார்டு 36, பிஷப்ேடவிட் நகர் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111

ஊrஸ் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 

பார்த்த ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

அைற எண். 29, ேவலூர் -632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 48, புளியாந்ேதாப்பு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 48, ேபாlஸ் 

ைலன் ஏ.ஆர். ைலன் 1,2,3,4,5,6 , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 48, ரங்கசாமி நகர் , 

4.ேவலூர் (ந) பாரக்ஸ் ைமதானம் ேராடு , 5.ேகாட்ைட பின்புறம் நவநீதம்மன் 

ேகாயில் ெதரு , 6.ேவலூர் சக்தி மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112

ஈ.ெவ.ரா.நாகம்ைமயார் 

அரசினர் மகளிர் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி,வடக்கு பார்த்த ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம் அைற எண். 6  

ேவலூர்-632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 25, கமிேசr ெகாசகசாய்ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 25, 

கமிேசr ெகாசகைட ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 25 மானம் பார்த்த 

ஜேமதார் ெதரு , 4.ேவலூர் (ந) வார்டு 25. பாலசுந்தர விநாயகர் ேகாயில் 

ெதரு , 5.ேவலூர் (ந) வார்டு 25, ெதன்னமர ெதரு , 6.ேவலூர் (ந) வார்டு 25, 

ெரட்டியப்பன் ெதரு , 7.ேவலூர் (ந) வார்டு 25, கட்ட சுேபதார் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113

ஈ.ெவ.ரா.நாகம்ைமயார் 

அரசினர் மகளிர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 

பார்த்த கிழக்கு பகுதி ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம் அைற எண். 7, 

ே ர்

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 25, ைநனியப்பன் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 25, 

இராமன் ெதரு , 3.ேவலூர்  (ந) வார்டு 25, மாசிலாமணி ெதரு 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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114 114

ஈ.ெவ.ரா.நாகம்ைமயார் 

அரசினர் மகளிர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 

பார்த்த ஆர்.சி.சி கட்டிடம் 

அைற எண் 17 ேவலூர் 632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 26, சுந்தேரசசுவாமி ேகாயில் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) 

வார்டு 26, ெகாசப்ேபட்ைட நல்லண்ணன் ெதரு 1 , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 26, 

ெகாசப்ேபட்ைட நல்லண்ணன் ெதரு 2 , 4.ேவலூர்(ந) வார்டு 26, 

சுந்தேரசசுவாமி ேகாயில் ெதரு மானியம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115

மாநகராட்சி 

ஆரம்பபள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 

ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

சுப்பிரமணிசாமி ேகாயில் 

ெதரு  ேவலூர் 632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 26, சுப்பிரமணி சுவாமி ேகாவில் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) 

வார்டு 26, மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116

மார்ெகட் மாநகராட்சி 

உயா்நிைலப்பள்ளி,ேமற்கு 

பார்த்த ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

வாக்குச் சாவடி எண். 107-க்கு 

வடக்கு, அைற எண். 3 

கஸ்தேமட்டு ெதரு, ேவலூர்-

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 35, ேகாவிந்தன் பங்களா ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 35, 

அேசாக நேடசன் ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 35, திருமைல ெதரு , 

4.ேவலூர் (ந) வார்டு 35, விநாயகம் ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117

மார்ெகட் மாநகராட்சி 

உயா்நிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 

பார்த்த ஆர்.சி.சி கட்டிடம், 

வாக்குச் சாவடி எண். 107-க்கு 

வடக்கு கஸ்தேமட்டு ெதரு, 

ே ர்

1.ேவலூர் வார்டு 35, கரார் கிருஷ்ணசாமி ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 35, 

அவல்கார ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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118 118

மார்ெகட் மாநகராட்சி 

உயர்நிைலப்பள்ளி,ேமற்கு 

பார்த்த ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

அைற எண். 2, கஸ்தேமட்டு 

ெதரு  ேவலூர் 632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 35, புது அக்ரஹாரம் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 35, 

கஸ்தேமட்டு ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 35, அமிர்தலிங்கசாமி சன்னதி ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணா 

நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 

பார்த்த ஆர்.சி.சி. நடு கட்டிடம், 

மடத் ெதரு 

ெகாசப்ேபட்ைடேவலூர், -632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 33, ேவலப்பாடி நரசிங்கசாமி மடம் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) 

வார்டு 33, அரசமர பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணா 

நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 

பார்த்த அைற எண். 2, 

அமிர்தலிங்கசாமி மடம் ெதரு 

ெகாைசப்ேபட்ைடேவலூர், -

6320001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 34, சுேபதார் லட்சுமண ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 

2.ேவலூர் (ந) வார்டு 34, சண்முகம் ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 34, 

அமிர்தலிங்கசாமி மடம் ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணா 

நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 

பார்த்த அைற எண். 4, 

அமிர்தலிங்கசாமி 

மடத்ெதருெகாைசப்ேபட்ைடேவ

ர்

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 34, கான்ட்ராக்டர் மாணிக்கம் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) 

வார்டு 34, வி.எல். நேடசன் ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 34, மாசிலாமணி 

ெதரு 1 , 4.ேவலூர் (ந) வார்டு 34, ஆைனகுளத்தம்மன் ஒத்தவாைட ெதரு , 

5.ேவலூர் (ந) வார்டு 34, ஆைனக்குளத்தம்மன் ேகாவில் ெதரு , 6.ேவலூர் (ந) 

வார்டு 34, என். இ. ெபட்ேபார்டு ெதரு

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

122 122

மாநகராட்சி 

ஆரம்பபள்ளி,வடக்கு பகுதி 

ஆர்.சி.சி கட்டிடம், 

தாண்டவராயன்ெதரு ேவலூர்-

632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 32, ேவலப்பாடி இராமர் பஜைன ேகாவில் ெதரு , 

2.ேவலூர் (ந) வார்டு 32, ேவலப்பாடி ேசர்ைவ மாணிக்கம் ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123

மாநகராட்சி 

ஆரம்பபள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 

வடக்கு பகுதி ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், ேவலப்பாடி, ேவலூர், 

632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 33, ேசர்ைவ முனுசாமி ெதரு 1,2 , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 

33, நல்லான்பட்டைற ெபrய ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124

மாநகராட்சி 

ஆரம்பபள்ளி,வடக்கு பார்த்த 

ெதற்கு தார்சு கட்டிடம், 

மரகைடகந்தப்பன்ெதரு, 

ேவலூர் 632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 33, மரக்கைட கந்தப்பன் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 33, 

நல்லான்பட்டைற சின்ன ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125

மாநகராட்சி 

ஆரம்பபள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 

கிழக்கு ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

ெதற்கு பக்க அைற எண். 1, 

ேகாலக்காரன்ெதரு, ேவலூர் -

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 27, சலவன் அந்ேதானியர் ேகாவில் ெதரு  1, 2 , 

2.ேவலூர் (ந) வார்டு 27, ேகாலக்காரன் ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 27, பி.ேக. 

ரங்கசாமி ெதரு , 4.ேவலூர் (ந) வார்டு 27, சலவன்ேபட்ைட அஸ்தகிr 

கார்டன் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126

மாநகராட்சி 

ஆரம்பபள்ளி,வடக்கு பார்த்த 

கிழக்கு ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

ேகாலக்காரன்ெதரு, ேவலூர்-

632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 28, சலவன்ேபட்ைட சூைளேமடு ெதரு 1 , 2.ேவலூர் (ந) 

வார்டு 28, சலவன்ேபட்ைட சூைளேமடு ெதரு 2 , 3.ேவலூர்(ந) வார்டு 28, திரு 

வி க சாைல
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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43   ேவலூர் 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

127 127

மாநகராட்சி 

ஆரம்பபள்ளி,வடக்கு பார்த்த 

ேமற்கு பகுதி அைற, 

ேகாலக்காரன்ெதரு, ேவலூர்-

632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 28, பாரதியார்நகர் , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 28, 

ெசங்காநத்தம் ேராடு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 28, எம்.ஜ.ீஆர் நகர்
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128

மாநகராட்சி 

ஆரம்பபள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 

கிழக்கு ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

ேகாலக்காரன்ெதரு, ேவலூர், -

632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 28, விேவகானந்தா சாைல , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 28, 

ஈ.ேவ.ரா.சாைல , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 28, டாக்டர் அண்ணா சாைல , 

4.ேவலூர் (ந) வார்டு 28, பாரதிதாசன் சாைல
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129

மாநகராட்சி 

ஆரம்பபள்ளி,வடக்கு ஆர்.சி.சி 

கட்டிடம், ேகாலக்காரன்ெதரு, 

ேவலூர், -632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 28, தியாகராஜர் சாைல , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 28, 

சூைலேமடு 1 , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 28, இளங்ேகா சாைல
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130

மாநகராட்சி 

ஆரம்பபள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 

வடக்கு ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், நடு 

பகுதி, சாதுகார மடம் ெதரு 1, 

ேவலூர் 632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 30, சாதுகார மடம் ெதரு 1,2,3,4 , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 30, 

சாதுகார மடம் ெதரு 2 , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 30, சாதுகார மடம் ெதரு 3 , 

4.ேவலூர் (ந) வார்டு 30, சாதுகார மடம் ெதரு 4 , 5.ேவலூர் (ந) வார்டு 30, 

குட்டியப்பன்நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131

மாநகராட்சி 

ஆரம்பபள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 

ேமற்கு ஆர்.சி.சி. கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி, சலவன்ேபட்ைட 

ேவலூர்

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 31, அம்மனான்குட்ைட ேராடு (ேதவராஜ் நகர்) , 

2.ேவலூர் (ந) காமராஜ் 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¢ 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

மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி, 

வடக்கு பார்த்த ேமற்கு 

ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

சலவன்ேபட்ைட ேவலூர் 632001.

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 31, புண்ணியேகாட்டி நகர் , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 31, 

அேஷாக் நகர் , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 31, காசி விஸ்வநாதன் ேகாவில் 

மானியம்
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133

மாநகராட்சி 

ஆரம்பபள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 

ேமற்கு ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

அம்மனாங்குட்ைட ேராடு, 

ேவலூர் 632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 31, அம்மனான்குட்ைட ேராடு காமராஜ் நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134

மாநகராட்சி 

ஆரம்பபள்ளி,வடக்கு பார்த்த 

ெதற்கு ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

அம்மனாங்குட்ைட ேராடு, 

ேவலூர் 632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 31, லட்சுமிபுரம் , 2.ேவலூர்(ந) வார்டு 31, கந்தசாமி 

முதலி ெதரு , 3.சலவன்ேபட்ைட பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135

மாநகராட்சி 

ஆரம்பபள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 

ேமற்கு ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

பூஷன்நகர்   ேவலூர் -632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 29, பி.ஆர். சுப்பிரமணி ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 29, 

பி.ஆர்.. பத்மநாபன் ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 29, பி.ஆர் ெபருமாள் ெதரு , 

4.ேவலூர் (ந) வார்டு 29, பி.ஆர் கிருஷ்ணசாமி ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136

மாநகராட்சி 

ஆரம்பபள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 

ேமற்கு ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், நடு 

பகுதி, பூஷன்நகர், ேவலூர், -

632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 29, ஆறுமுகம் ெதரு , 2.ேவலூர் நகராட்சி வார்டு 29, 

ேசஷாசலம் ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 29, வள்ளியம்மாள் ெதரு
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£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

137 137

மாநகராட்சி 

ஆரம்பபள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 

கிழக்கு ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

ெதற்கு பகுதி, பூஷன்நகர், 

ேவலூர் 632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 29, திருப்பூர் குமரன் ெதரு 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138

மாநகராட்சி 

ஆரம்பபள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 

கிழக்கு ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

வடக்கு பகுதி, பூஷன்நகர், 

ேவலூர் 632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 29 திருப்பூர் குமரன் ெதரு 2 , 2.ேவலூர் (ந) வள்ளலார் 

ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139

மாநகராட்சி 

உயர்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 

பகுதி, ேமற்கு பார்த்த கிழக்கு 

ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

சலவன்ேபட்ைட, ேவலூர் -

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 30, சலவன்ேபட்ைட புஜங்கராவ் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) 

வார்டு 30, சலவன்ேபட்ைட பழனி ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 30, 

சலவன்ேபட்ைட கச்ேசr ெதரு , 4.ேவலூர் (ந) வார்டு 30, சலவன்ேபட்ைட 

சின்னதம்பி ெதரு , 5.ேவலூர் (ந) வார்டு 30, சலவன் ேபட்ைட இராமசாமி 

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140

வி.ேக.விநாயகம் மகளிர் 

ேமநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 

பார்த்த வடக்கு ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, 

ேவலப்பாடி  ேவலூர்  632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 32,ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141

வி.ேக.விநாயகம் மகளிர் 

ேமநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 

பார்த்த வடக்கு ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி 

ேவலப்பாடி  ேவலூர்  632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 32, ஈஸ்வரன் ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 32, 

ஐயப்பன்ெதரு , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 32, ெவற்றி விநாயகர்ேகாயில்ெதரு , 

4.ேவலூர் (ந) வார்டு 32, முருகன் ெதரு , 5.ேவலூர் (ந) வார்டு 32, 

திலகம்மாள் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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142 142

வி.ேக.விநாயகம் மகளிர் 

ேமநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 

பார்த்த வடக்கு ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, 

ேவலப்பாடி, ேவலூர், -632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 32, விநாயகம் சாைல , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 32, 

ராஜம்மாள் சாைல , 3.ேவலூர் (ந) வார்டு 32, கன்னியம்மாள் சாைல , 

4.ேவலூர் (ந) வார்டு 32, ேகாவிந்தசாமி ேலவுட் , 5.ேவலூர் (ந) வார்டு 32, 

ரங்கநாயகி சாைல , 6.ேவலூர் (ந) வார்டு 32, பாண்டியன் சாைல , 7.ேவலூர் 

(ந) வார்டு 32, நடராஜன் சாைல , 8.ேவலூர் (ந) வார்டு 32, சகுந்தலா சாைல , 

9.ேவலூர் (ந) வார்டு 32, ெபான்னுசாமி சாைல , 10.ேவலூர் (ந) வார்டு 32, 

பச்ைசயம்மன் சாைல , 11.ேவலூர் (ந) வார்டு 32, தர்மசிங்கம் சாைல , 

12.ேவலூர் (ந) வார்டு 32, வாrயார் சாைல , 13.ேவலூர் (ந) வார்டு 32, பகவதி 

அம்மன் ேகாயில் பகுதி , 14.ேவலூர் (ந) வார்டு 32, நாகபூஷ்ணம் சாைல , 

15.ேவலூர் (ந) வார்டு 32, கன்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 16.ேவலப்பாடி 

ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு , 17.குல்சார் ேதாப்பு பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 

18 ேவலப்பாடி லாலா சத்திரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143

வி.ேக.விநாயகம் மகளிர் 

ேமநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 

பார்த்த அைற எண். 3, வடக்கு 

ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், கிழக்கு 

பகுதி, ேவலப்பாடி, ேவலூர் -

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 37, ேவலப்பாடி பாட்ைட ெதரு , 2.ேவலூர் (ந) வார்டு 37, 

கழனிகாட்டு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144

வி.ேக.விநாயகம் மகளிர் 

ேமநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு 

பார்த்த வடக்கு ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், அைற எண். 9, 

ேவலப்பாடி ேவலப்பாடி, 

ே ர்

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 37, ேவலப்பாடி பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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145 145

வி.ேக.விநாயகம் மகளிர் 

ேமநிைலப்பள்ளி,வடக்கு 

பார்த்த ஆர்.சி.சி. புதிய 

கட்டிடம், அைற எண். 11, 

ேவலப்பாடி ேவலூர் 632001

1.ேவலூர் (ந) வார்டு 37, கவுன்சிலர் முனுசாமித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் 

பள்ளி,ெதற்கு ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி, 

வடக்கு பார்த்த கட்டிடம், 

சின்னஅல்லாபுரம், ேவலூர்-

1.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 17, சின்னஅல்லாபுரம் ெமயின்ேராடு , 

2.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 17, அப்புகவுண்டர் ெதரு , 3.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) 

வார்டு 17, பலராம முதலி ெதரு , 4.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 17, 

அண்ணாமைல ெதரு , 5.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 17, வன்னியர் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் 

பள்ளி,ெதற்கு ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி, 

வடக்கு பார்த்த கட்டிடம், 

சின்னஅல்லாபுரம், ேவலூர்-

1.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு-17 வ.உ.சி ெதரு , 2.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 

17, ேநருஜி ெதரு , 3.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 17, ேநதாஜி ெதரு , 

4.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 17, முல்ைலநகர் 1,2 ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148

இக்ரா ெமட்rகுேலஷன் 

பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த அைற 

எண். 3, சின்னஅல்லாபுரம் 

ேவலூர்-632001

1.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 15, ஜஹாங்கீர் ேதாப்பு , 2.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) 

வார்டு 15, பனந்ேதாப்பு 4வது ெதரு , 3.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 15, 

பனந்ேதாப்பு 5வது ெதரு , 4.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 15, பனந்ேதாப்பு 6 

வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149

இக்ரா ெமட்rகுேலஷன் 

பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த அைற 

எண். 4, சின்னஅல்லாபுரம், 

ேவலூர்-632001

1.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 15, அருந்ததயர்பாைளயம் , 2.அல்லாபுரம் ( சி.சி 

) வார்டு 15, கிருஷ்ணநகர் வrவு , 3.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 15, 

விேவகானந்தா ெதரு கிருஷ்ணநகர் கிழக்கு , 4.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 

15  அம்ேபத்கார் நகர் சின்ன அல்லாபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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150 150

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் 

பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், சின்னஅல்லாபுரம், 

ேவலூர்-632002

1.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 16, பனந்ேதாப்பு 1,ெதரு , 2.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) 

வார்டு 16, பனந்ேதாப்பு 2வது ெதரு , 3.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 16, 

பனந்ேதாப்பு3 வது ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151

இக்ரா ெமட்rகுேலசன் 

பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த அைற 

எண். 2 சின்ன அல்லாபுரம், 

ேவலூர்-632002

1.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 16, காதர் ேபட்ைட1வது ெதரு , 2.அல்லாபுரம் ( 

சி.சி ) வார்டு 16, காதர்ேபட்ைட 2 வது ெதரு , 3.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 

16, காதர்ேபட்ைட3 வது ெதரு , 4.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 16, 

காதர்ேபட்ைட4 வது ெதரு , 5.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 16, காதர்ேபட்ைட 

5 வது ெதரு , 6.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 16, மசூதி ெதரு , 7.அல்லாபுரம் ( 

சி.சி ) வார்டு 16, ேஜ ேஜ நகர் , 8.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 16, 

சின்னஅல்லாபுரம்ெமயின்ேராடு , 9.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 16, ேநர் ெதரு 

, 10.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 16, காதர் ேபட்ைட தர்கா

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152

விஜய் வித்யாலயா 

ெமட்rகுேலஷன் 

பள்ளி,வடக்கு பார்த்த ெதற்கு 

ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 3வது 

ெமயின் ேராடு, அண்ணா நகர் 

அல்லாபுரம் அண்ணா நகர், 

ேவலூர்-632001

1.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 12, அண்ணாநகர் ேமற்கு 1வது ெமயின் ேராடு , 

2.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 12, அண்ணாநகர் ேமற்கு 2வது ெமயின் ேராடு , 

3.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 12, அண்ணாநகர் ேமற்கு 3வது ெமயின் ேராடு , 

4.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 12, அண்ணாநகர் ேமற்கு 4வது ெமயின் ேராடு , 

5.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 12, அண்ணாநகர் ேமற்கு 1வது குறுக்கு ெதரு , 

6.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 12, அண்ணாநகர் ேமற்கு 2வது குறுக்கு ெதரு , 

7.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 12, அண்ணாநகர் ேமற்கு 3வது குறுக்கு ெதரு , 

8.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 12, அண்ணாநகர் ேமற்கு 4வது குறுக்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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விஜய் வித்யாலயா 

ெமட்rகுேலஷன் 

பள்ளி,வடக்கு பார்த்த ேமற்கு 

பகுதி  அண்ணா நகர் 

அல்லாபுரம் ேவலூர்-632001

1.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 12, இராஜவ்காந்தி நகர் 1வது ெமயின் ேராடு , 

2.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 12, இராஜவ்காந்தி நகர் 2வது ெமயின் ேராடு , 

3.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 12, இராஜவ்காந்தி நகர் 3வது ெமயின் ேராடு , 

4.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 12, இராஜவ்காந்தி நகர் 4வது ெமயின் ேராடு , 

5.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 12, இராஜவ்காந்தி நகர் 1வது குறுக்கு ெதரு , 

6.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 12, இராஜவ்காந்தி நகர் 2வது குறுக்கு ெதரு , 

7.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 12, இராஜவ்காந்தி நகர் 3வது குறுக்கு ெதரு , 

8.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 12, இராஜவ்காந்தி நகர் 4வது குறுக்கு ெதரு , 

9.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 12, இராஜவ்காந்தி நகர் 5வது குறுக்கு ெதரு , 

10.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 12, அண்ணாநகர் ேமற்கு காணாறு கைர

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154

ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு பகுதி, 

அண்ணாநகர், ேவலூர்-632001

1.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 13, அண்ணா நகர் கிழக்கு 1வது ெமயின் ேராடு 

, 2.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 13, பாரதிதாசன் ெதரு , 3.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) 

வார்டு 13, அண்ணா நகர் கிழக்கு1வது  குறுக்கு ெதரு , 4.அல்லாபுரம் ( சி.சி 

) வார்டு 13, அண்ணா நகர் கிழக்கு2வது  குறுக்கு ெதரு , 5.அல்லாபுரம் ( 

சி.சி ) வார்டு 13, அண்ணா நகர் கிழக்கு3வது  குறுக்கு ெதரு , 6.அல்லாபுரம் 

( சி.சி ) வார்டு 13, அண்ணா நகர் கிழக்கு4வது  குறுக்கு ெதரு , 

7.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 13, அண்ணா நகர் கிழக்கு 5வது குறுக்கு ெதரு 

, 8.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 13, அண்ணா நகர் கிழக்கு6வது குறுக்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155

ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பகுதி, 

அண்ணாநகர், ேவலூர்-632001

1.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 13, அண்ணா நகர் கிழக்கு7வது குறுக்கு ெதரு , 

2.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 13, ஓத்தவாைட ெதரு , 3.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) 

வார்டு 13, மிஷின் காம்பவுன்டு , 4.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 14, 

நாகலிங்ேகஸ்வரர் ேகாவில்

Ü¬ùî¢¶ 
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156 156

உதவி ெசயற்ெபாறியாளர் 

அலுவலகம் கட்டிடம் மற்றும் 

கட்டுமானம் பிrவு ெதற்கு 

பகுதி அல்லாபுரம், ேவலூர் -

632001

1.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 14, தாேமாதர முதலி ெதரு , 2.அல்லாபுரம் ( 

சி.சி ) வார்டு 14, அண்ணாசாமி ெதரு , 3.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 14, 

ேவலூர் டூ ஊசூர் சாைல , 4.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 14, அறிஞர் 

அண்ணா சாைல , 5.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 14, ெநடுஞ்ெசழியன் ெதரு , 

6.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 14, ெநடுஞ்ெசழியன் ெதரு 2வது குறுக்கு ெதரு 

, 7.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 14, காவலர் குடியிருப்பு , 8.அல்லாபுரம் ( சி.சி 

) வார்டு 14, காந்திெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157

ேமற்பார்ைவ ெபாறியாளர் 

அலுவலகம் கட்டுமானம் 

மற்றும் பராமrப்பு 

வட்டம்ெதற்கு பகுதி 

அல்லாபுரம், ேவலூர் -632001

1.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 14, ராஜாஜி ெதரு , 2.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) 

வார்டு 14, ேநதாஜிெதரு , 3.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 14, ேநருஜிெதரு , 

4.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 14, கார்டன்ெதரு , 5.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 

14, திருவள்ளுவர்ெதரு , 6.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 14, கண்ணதாசன்ெதரு 

, 7.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 14, கம்பர்ெதரு , 8.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 

14, பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு , 9.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 14, 

சத்தியமுர்த்திெதரு , 10.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 14, எழில்நகர் , 

11.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 14, கால்வாய்கைர

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158

ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு பகுதி 

கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம், 

ெதாரப்பாடி-632002

1.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 4, ராஜாஜி ெதரு , 2.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 

4, அம்ேபத்கார் ெதரு , 3.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 5, ராம்ேசட் நகர் 1வது 

ெதரு , 4.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 5, ராம்ேசட் நகர் 2வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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ஊராட்சி ம்ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,எஸ.எஸ்.ஏ 

கட்டிடம், ெதாரப்பாடி-632002

1.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 5, ராம்ேசட் நகர் 3வது ெதரு , 2.ெதாரப்பாடி ( 

சி.சி ) வார்டு 5, ராம்ேசட் நகர் 4வது ெதரு , 3.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 5, 

ராம்ேசட் நகர் 5வது ெதரு , 4.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 5, அவ்ைவ நகர் , 

5.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 5, வார்டன் ைலன் , 6.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) 

வார்டு 5, திருவள்ளுவர் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160

ஊராட்சி ம்ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு 

பார்த்த ெதற்கு பகுதி கட்டிடம், 

ெதாரப்பாடி-632002

1.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 6, அண்ணா வதீி , 2.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 

6, காந்திஜி வதீி , 3.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 6, ஆண்கள் சிைற 

அதிகாrகள் குடியிருப்பு , 4.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 6, ெபண்கள் சிைற 

அதிகாrகள் குடியிருப்பு , 5.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 6, rகா குடியிருப்பு , 

6.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 7, சித்ேதr சாைல , 7.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) 

வார்டு 7, காவலர் குடியிருப்பு , 8.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு-7 புதிய காவலர் 

குடியிருப்பு , 9.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 7, ெபrயார் நகர் 1 , 10.ெதாரப்பாடி 

( சி.சி ) வார்டு 7, ெபrயார் நகர் 2 , 11.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 7, ெபrயார் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161

அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 

பார்த்த ெதற்கு பக்க கட்டிடம், 

ெதாரப்பாடி-632002

1.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 1, குமாரசாமி ெதரு  1 , 2.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) 

வார்டு 1 குமாரசாமி ெதரு  2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162

அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,எம்.எல்.ஏ., 

கட்டிடம், அைற எண். 12, 

கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம், 

ெதாரப்பாடி 632002

1.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 2, காந்திஜி ெதரு 3 , 2.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) 

வார்டு 2 ஜண்டா ெதரு 4
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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163 163

அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 

பகுதி, ஜி.ேக. வாசன் எம்.பி. 

கட்டிடம்  ெதாரப்பாடி-632002

1.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 9, அகேமடு , 2.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 9, 

கானாறு ேமட்டுத் ெதரு , 3.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 9, பஜைன ேகாயில் 

ெதரு , 4.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 9, நடவாழியம்மன் ேகாயில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164

அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 

பகுதி, ஜி.ேக. வாசன் எம்.பி. 

கட்டிடம்   ெதாரப்பாடி-632002

1.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 3 காண்டிராக்டர் சுப்பிரமணி ெதரு , 

2.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 3, மசூதி ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165

அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 

பார்த்த நபார்டு கட்டிடம், 

அைற எண். 1,  ெதாரப்பாடி-

632002

1.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 1, காமராஜர் நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166

அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 

பார்த்த நபார்டு கட்டிடம், 

அைற எண். 2, ெதாரப்பாடி-

632002

1.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 1, ேநதாஜி நகர் , 2.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 1, 

அrயூர் ரயில்ேவ ேகட் , 3.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 1, அrயூர் ரயில்ேவ 

ேகட் எஸ் ேக ராமன் நகர்
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167

அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 

பார்த்த அைற எண். 3 நபார்டு 

கட்டிடம், ெதாரப்பாடி-632002

1.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 3, ேசாளாபுrயம்மன் ேகாயில் ெதரு , 

2.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 3, பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 3.ெதாரப்பாடி ( 

சி.சி ) வார்டு 3, ஜவீா நகர் ேகாயில் மான்யம்
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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168 168

அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 

பார்த்த அைற எண். 4 நபார்டு 

கட்டிடம், ெதாரப்பாடி-632002

1.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 13, சுப்பிரமணி சாமி ேகாயில் ெதரு , 

2.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 13, ேகாயில் மான்யம் , 3.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) 

வார்டு 3, ஜவீா நகர் ேகாயில் மான்யம் , 4.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 13, 

ஆஜாத் ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169

அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பக்க 

கட்டிடம், அைற எண். 10, 

ெதாரப்பாடி-632002

1.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 3, பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170

அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 

பார்த்த அைற எண். 5, நபார்டு 

கட்டிடம், ெதாரப்பாடி-632002

1.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 15, ேக ேக நகர் ேமட்டுப்பாைற , 2.ெதாரப்பாடி ( 

சி.சி ) வார்டு 15, திெரௗபதியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) 

வார்டு 14, ேநதாஜி ெதரு , 4.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 14, மாrயம்மன் 

ேகாவில் ெதரு , 5.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 15, ரஹம் நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171

அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ேமற்கு 

பார்த்த மார்கபந்து எம்.பி 

நிதியுதவி கட்டிடம், ெதாரப்பாடி-

632002

1.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 15, ரஹம் நகர் , 2.ெதாரப்பாடி ( சி.சி ) வார்டு 

15, ேக ேக நகர் ேமட்டுப்பாைற
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172

கிருஷ்ணாசாமி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 

பார்த்த ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

அைற எண்-22 சாயிநாதபுரம், 

ேவலூர் 632001

1.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 7, புண்ணியேகாட்டி முதலி ெதரு , 

2.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 7, வி.பி.நேடச முதலி ெதரு , 3.அல்லாபுரம் ( 

சி.சி ) வார்டு 7, புது ெதரு , 4.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 7, தட்சிணாமூர்த்தி 

ெதரு , 5.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 7, கஜராஜ் முதலி ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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173 173

கிருஷ்ணாசாமி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 

பகுதி, ெதற்கு பார்த்த அைற 

எண் 23 சாயிநாதபுரம், 

ேவலூர்  632001

1.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 8, ெபான்னியம்மன் ேகாயில்  1வது குறுக்கு 

ெதரு , 2.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 8, ெபான்னியம்மன் ேகாயில்  2வது 

குறுக்கு ெதரு , 3.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 8, ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 

3வது குறுக்கு ெதரு , 4.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 8, ெபான்னியம்மன் 

ேகாயில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174

கிருஷ்ணாசாமி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 

பகுதி, ெதற்கு பார்த்த அைற 

எண் 21 சாயிநாதபுரம், 

ேவலூர், -632001

1.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 8, பழனிரத்தினேவல் ெதரு , 2.அல்லாபுரம் ( 

சி.சி ) வார்டு 8, நாகரத்தினம்மாள் ெதரு , 3.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 8, 

மைறமைலயடிகள் ேகாயில்  1வது குறுக்கு ெதரு , 4.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) 

வார்டு 8, மைறமைலயடிகள் ேகாயில் 2வது குறுக்கு ெதரு , 5.அல்லாபுரம் ( 

சி.சி ) வார்டு 8, ெவங்கேடச முதலி ெதரு , 6.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 8, 

மைறமைலயடிகள் ேகாயில் 3வது குறுக்கு ெதரு , 7.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) 

வார்டு 8, சண்முகமுதலியார் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175

கிருஷ்ணாசாமி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 

பகுதி, கிழக்கு பார்த்த ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி அைற 

எண்-28 சாயிநாதபுரம், ேவலூர், 

-632001

1.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 11, முத்துசாமி முதலி ெதரு , 2.அல்லாபுரம் ( 

சி.சி ) வார்டு 11, ெவற்றி விநாயகர் ெதரு , 3.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 11, 

திருவள்ளுவர் ெதரு , 4.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 11, லட்சுமண முதலி 

ெதரு , 5.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 10, ஏrக்கைர ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176

ஊராட்சி ஓன்றிய 

ஆரம்பபள்ளி,கிழக்கு பார்த்த 

ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

வ.ஊ.சி.நகர் சாயிநாதபுரம், 

ேவலூர் 632001

1.அல்லாபுரம் (சி. சி) வார்டு 2, ஜகநாதபிள்ைள ெதரு , 2.அல்லாபுரம் (சி. சி.) 

வார்டு 2, முத்துபிள்ைள ெதரு , 3.அல்லாபுரம் (சி. சி.) வார்டு 2, முனுசாமி 

பிள்ைள ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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177 177

ெகங்குசாமி நாயுடு ஆரம்ப 

மற்றும் உயர் துவக்க 

பள்ளி,புதிய சங்கரன்பாைளயம் 

ேராடு ேவலூர்-632001

1.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 1, அண்ணா ெதரு , 2.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) 

வார்டு 1, சீனிவாச முதலி ெதரு , 3.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 1, 

ெவங்கடாஜலம் பிள்ைள ெதரு , 4.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 1, ெபrயார் 

நகர் ேமல்கைர மற்றும் கீழ்க்கைர , 5.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 1, 

ேவணுேகாபால் ெதரு , 6.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 1, கல்யாண சுந்தரம் 

ெ

Ü¬ùî¢¶ 
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178 178

டிேக.எம்.காேலஜ், ேமற்கு 

பார்த்தது ேமற்கு பார்த்த 

அைற எண். 26, சாயிநாதபுரம், 

ேவலூர் 632001

1.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 3, சாஸ்திr நகர் , 2.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 

3, பாலமதி ேராடு , 3.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 3, பாலமதி ேராடு 1வது 

குறுக்கு ெதரு , 4.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 3, பாலமதி ேராடு 2 வது 

குறுக்கு ெதரு , 5.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 3, பாலமதிேராடு 3 வது 

குறுக்கு ெதரு , 6.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 3, பாலமதிேராடு 4 வது 

குறுக்கு ெதரு , 7.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 3, பாலமதிேராடு 5 வது 

Ü¬ùî¢¶ 
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179 179

டிேக.எம்.காேலஜ், ேமற்கு 

பார்த்த அைற எண். 28 

சாயிநாதபுரம், ேவலூர் 632001

1.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 3, சம்பத் முதலி ெதரு , 2.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) 

வார்டு 3, பாக்கியம்மாள் ெதரு , 3.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 3, லட்சுமண 

முதலி ெதரு , 4.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 3, ெஜயலட்சுமியம்மாள் ெதரு , 

5.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 3, காேலஜ் ேராடு பின்புறம் , 6.அல்லாபுரம் ( 

சி.சி ) வார்டு 3, ெசட்டியார் ேதாப்பு , 7.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 3, 

பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 8.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 3, சாரதம்மாள் 

ெதரு , 9.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 3, குருவப்ப முதலி ெதரு , 

10.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 4, டி.ேக.எம் கல்லுr சாைல

Ü¬ùî¢¶ 
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டிேக.எம்.காேலஜ், அைற எண்-

25 சாயிநாதபுரம், ேவலூர்-632001

1.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 6, வி.பி. தங்கேவல் ெதரு , 2.அல்லாபுரம் ( 

சி.சி ) வார்டு 6, ேகாதண்ட பிள்ைள ெதரு , 3.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 6, 

ேகசவ பிள்ைள ெதரு , 4.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 6, ஆரணி ேராடு , 

5அல்லாபுரம் ( சி சி ) வார்டு 6  பூந்ேதாட்டம்
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181 181

கிருஷ்ணாசாமி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ேமற்கு 

பகுதி, கிழக்கு பார்த்த ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், அைற எண்-30 

சாயிநாதபுரம், -, ேவலூர்632001

1.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 9, வள்ளலார் நகர் 1வது ெமயின் ேராடு , 

2.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 9, வள்ளலார் நகர் 2வது ெமயின் ேராடு , 

3.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 9, வள்ளலார் நகர் 3வது ெமயின் ேராடு , 

4.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 9, வள்ளலார் நகர் 1வது குறுக்கு ெதரு , 

5.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 9, வள்ளலார் நகர் 2வது குறுக்கு ெதரு , 

6.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 9, வள்ளலார் நகர் 3வது குறுக்கு ெதரு , 

7.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 9, வள்ளலார் நகர் 4வது குறுக்கு ெதரு , 

8.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 9, வள்ளலார் நகர் 5வது குறுக்கு ெதரு , 

9.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 9, வள்ளலார் நகர் விrவு , 10.அல்லாபுரம் ( 
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182 182

கிருஷ்ணாசாமி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ேமற்கு 

பகுதி, கிழக்கு ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், அைற எண்-31 

சாயிநாதபுரம், -, ேவலூர்632001

1.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 10, குளத்துேமட்டு ெதரு , 2.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) 

வார்டு 10, முஸ்lம் காலனி , 3.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 10, மாrயம்மன் 

ேகாயில் ெதரு , 4.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 10, தங்கேவல் ெதரு , 

5.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 10, அம்ேபத்கார் ெதரு , 6.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) 

வார்டு 10, அண்ணாநுைழவு வாயில் , 7.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 10, 

ஆரணி ேராடு , 8.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 10, சுப்பிரமணி ெதரு , 

9.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 10, பூந்ேதாட்டம்
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டி.ேக.எம்.காேலஜ், ேமற்கு 

பார்த்த வடக்கு கட்டிடம், 

அைற எண்-27, சாயிநாதபுரம், 

ேவலூர் -632002

1.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 18, இராமானுஜம் பிள்ைள ெதரு , 

2.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 18, துளசிங்கம் பிள்ைள ெதரு , 3.அல்லாபுரம் ( 

சி.சி ) வார்டு 18, ெபrயார் நகர் , 4.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 18, வடிேவல் 

நகர் 1வது குறுக்கு ெதரு , 5.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 18, வடிேவல் நகர் 

2வது குறுக்கு ெதரு , 6.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 18, வடிேவல் நகர் 3வது 

குறுக்கு ெதரு , 7.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 18, வடிேவல் நகர் ெமயின் 

ேராடு , 8.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 18, சங்கரன்பாைளயம் ேராடு , 

9.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 18, துளசிங்கம்பிள்ைள ெதரு1வது குறுக்கு ெதரு
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டிேக.எம்.காேலஜ், ேமற்கு 

பார்த்த அைற எண்-24 

சாயிநாதபுரம், ேவலூர் -632001

1.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 4, அண்ணாதுைர ெதரு , 2.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) 

வார்டு 4, நடராஜ்பிள்ைள ெதரு , 3.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 4, காமராஜர் 

ெதரு , 4.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 4, குப்புசாமி பிள்ைள ெதரு , 

5.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 4, கிருஷ்ணபிள்ைள ெதரு , 6.அல்லாபுரம் ( 

சி.சி ) வார்டு 4, கமலபிள்ைள ெதரு , 7.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 4, 

சஞ்சீவிபிள்ைள ெதரு , 8.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 4, ேகாபால் பிள்ைள 

ெதரு , 9.அல்லாபுரம் ( சி.சி ) வார்டு 5, எல்.ஐ.சி.காலனி 2வது ெதரு
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சி.எஸ்.ஐ.ஐடா ஸ்கடர் 

ெமட்rகுேலஷன் பள்ளி,ேமற்கு 

பகுதி, கிழக்கு பார்த்த 

சிெமண்ட் ஷீட் ெதற்கு பகுதி 

அைற, சி.எம்.சி.காலனி 

சத்துவாச்சாr, ேவலூர்-632009

1.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 1, பாலார் கார்டன் , 2.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 1, 

ெபல் குடியிருப்பு , 3.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 1, சி.எம்.சி. காலனி 1வதுெதரு , 

4.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 1, சி.எம்.சி காலனி 2வதுெதரு , 5.சத்துவாச்சாr(ந) 

வார்டு 1, சி.எம்.சி. காலனி 3வதுெதரு , 6.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 1, சி.எம்.சி. 

காலனி 4வதுெதரு , 7.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 1, சி.எம்.சி. காலனி 5வதுெதரு 

, 8.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 1, சி.எம்.சி. காலனி 6வதுெதரு , 

9.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 1, சி.எம்.சி. காலனி 7வதுெதரு , 10.சத்துவாச்சாr(ந) 

வார்டு 1, சி.எம்.சி. காலனி 8வதுெதரு , 11.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 1, 

சி.எம்.சி. காலனி 9வதுெதரு , 12.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 1, சி.எம்.சி. காலனி 

10வதுெதரு , 13.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 1, ராகேவந்தர் நகர் 1 வது ெதரு , 

14.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 1, ராகேவந்தர் நகர் 2வது ெதரு , 

15.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 1, ராகேவந்தர் நகர் 3வது ெதரு , 

16.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 1, ராகேவந்தர் நகர் 4 வது ெதரு , 

17.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 1, ராகேவந்தர் நகர் 5 வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186

சி.எஸ்.ஐ.ஐடா ஸ்ேகடர் 

ெமட்rகுேலஷன் பள்ளி,ெதற்கு 

பகுதி, கிழக்கு பக்க, வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடம், 

சி.எம்.சி.காலனி சத்துவாச்சாr, 

ே ர்

1.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 1, ஈஸ்வரன் ேகாவில் ெதரு 1 , 2.சத்துவாச்சாr(ந) 

வார்டு 1, ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெதரு 2 , 3.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 1, 

தஸ்தகிr ெதரு , 4.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 1, ெதன்றல் நகர் 1 , 

5.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 1, ெதன்றல் நகர் 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

187 187

அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,என்.ட்டி 

சண்முகம் எம்.பி. நிதியுதவி 

கட்டிடம், அைற எண். 2, 

வடக்கு பார்த்த சத்துவாச்சாr, 

ேவலூர், -632009

1.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 2, கானார் ெதரு , 2.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 2, 

ெபrய ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188

அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 

பக்க, எம்.பி. நிதியுதவி 

கட்டிடம் ெதற்கு பார்த்த அைற 

எண். 18, சத்துவாச்சாr, 

ே ர்

1.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 31, ஸ்கூல் ெதரு , 2.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 2, 

சன்னதி ெதரு 1 , 3.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 2, சன்னதி ெதரு 2 , 

4.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 2, பள்ள ெதரு 1 , 5.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 2, 

பள்ள ெதரு 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189

அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,எம்.எல்.ஏ. 

நிதியுதவி வடக்கு பார்த்த 

ெதற்கு பக்க அைற எண். 3, 

ஆர்.சி.சி. கட்டிடம் 

த் ச் r ே ர்

1.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 3, சாவடி ெதரு , 2.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 3, 

ஆற்காடு ேராடு , 3.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 3, மடம் ெதரு , 

4.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 3, கண்ணதாசன் ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190

ஊராட்சி ஓன்றிய 

ஆரம்பபள்ளி,வடக்கு பார்த்த 

ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

சத்துவாச்சாr  ேவலூர்-632009

1.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 4, பாப்பாத்தியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 

2.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 4, ேபாஸ்டல் காலனி , 3.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 4, 

புது ெதரு 1 , 4.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 4, புது ெதரு 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 49 of 65



8   ேவலூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
43   ேவலூர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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1 2 3 4 5

191 191

ஊராட்சி ஓன்றிய 

ஆரம்பபள்ளி,கிழக்கு பக்க 

ேமற்கு பார்த்த ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், சத்துவாச்சாr, 

ேவலூர் 632009

1.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 5, விஜயராகவபுரம் 1 ெதரு , 2.சத்துவாச்சாr(ந) 

வார்டு 5, விஜயராகவபுரம் 2 ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192

ஊராட்சி ஓன்றிய 

ஆரம்பபள்ளி,ேமற்கு பகுதி, 

கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம், 

சத்துவாச்சாr  ேவலூர்-632009

1.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 5, விஜயராகவபுரம் 3வது  ெதரு 1 , 

2.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 5, விஜயராகவபுரம் 3 வது ெதரு 2 , 

3.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 5, விஜயராகபுரம் 3வது ெதரு 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193

ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,வடக்கு பக்க 

ெதற்கு பார்த்த ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், சத்துவாச்சாr, 

ேவலூர், -632009

1.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 6, ேவளாளர் ெதரு , 2.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 6, 

1வது பிராமணர் ெதரு , 3.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 6, 2வது பிராமணர் ெதரு , 

4.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 6, 3வது பிராமணர் ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
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ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

194 194

ஊராட்சி ஓன்றிய 

ஆரம்பபள்ளி,வடக்கு பக்க, 

ெதற்கு பார்த்த ேமற்கு பகுதி 

கட்டிடம், சத்துவாச்சாr, 

ேவலூர்-632009

1.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 6, முல்ைல நகர் 1வது ெதரு , 2.சத்துவாச்சாr(ந) 

வார்டு 6, முல்ைல நகர் 2வது ெதரு , 3.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 6, முல்ைல 

நகர் 3வது ெதரு , 4.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 6, முல்ைல நகர் 4வது ெதரு , 

5.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 6, முல்ைல நகர் 5வது ெதரு , 6.சத்துவாச்சாr(ந) 

வார்டு 6, குறிஞ்சி நகர் 1வது ெதரு , 7.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 6, குறிஞ்சி 

நகர் 2வது ெதரு , 8.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 6, குறிஞ்சி நகர் 3வது ெதரு , 

9.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 6, ேநதாஜி நகர் ெமயின் ேராடு , 

10.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 6, ேநதாஜி நகர் 1வது கிழக்கு குறுக்கு ெதரு , 

11.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 6, ேநதாஜி நகர் 2வது கிழக்கு குறுக்கு ெதரு , 

12.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 6, ேநதாஜி நகர் 3வது கிழக்கு குறுக்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195

ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு பக்க 

ெதற்கு பார்த்த ஆர்.சி.சி. 

கட்டிடம், சத்துவாச்சாr, 

ேவலூர்-632009

1.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 6, ேநதாஜி நகர் 4வது கிழக்கு குறுக்கு ெதரு , 

2.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 6, ேநதாஜி நகர் 5வது கிழக்கு குறுக்கு ெதரு , 

3.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 6, ேநதாஜி நகர் 1வது வடக்கு குறுக்கு ெதரு , 

4.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 6, ேநதாஜி நகர் 2வது வடக்கு குறுக்கு ெதரு , 

5.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 6, ேநதாஜி நகர் 1வது ேமற்கு குறுக்கு ெதரு , 

6.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 6, ேநதாஜி நகர் 2வது ேமற்கு குறுக்கு ெதரு , 

7.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 6, ேநதாஜி நகர் 3வது ேமற்கு குறுக்கு ெதரு , 

8.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 6, ேநதாஜி நகர் மந்தெவளி ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

196 196

ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,1ம் 

வகுப்பைற, ெதற்கு பார்த்த 

ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

சத்துவாச்சாr  ேவலூர் 632009

1.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 6, ெபான்னியம்மன் நகர்(கிழக்கு) , 

2.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 6, ெபான்னியம்மன் நகர்(ேமற்கு) , 

3.சத்துவாச்சாr(ந) பக்தவச்சலம் நகர் , 4.சத்துவாச்சாr(ந) கணபதி நகர் , 

5.சத்துவாச்சாr(ந) ஸ்ரீசக்தி நகர் மந்ைதெவளி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197

ஆதிதிராவிடா 

நலஆரம்பபள்ளி,ெதற்கு பகுதி 

ேமற்கு பக்க ெதற்கு பார்த்த 

ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

சத்துவாச்சாr  ேவலூர் 632009

1.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 7, புத்தர் ெதரு , 2.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 7, 

ஜேமதார் ராமசாமி ெதரு , 3.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 7, ெஜய்பம் ெதரு , 

4.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 7, அரசமரம் ெதரு
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198

ஆதிதிராவிடா 

நலஆரம்பபள்ளி,ெதற்கு பக்க 

கிழக்கு பகுதி ெதற்கு பார்த்த 

ஆர்.சி.சி கூடுதல் கட்டிடம்,  

சத்துவாச்சாr, ேவலூர்-632009

1.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 8, காந்தி நகர் ெபrய ெதரு , 2.சத்துவாச்சாr(ந) 

வார்டு 8, தாட்ேகா நகர் 1வது ெதரு , 3.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 8, தாட்ேகா 

நகர் 2வது ெதரு , 4.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 8, தாட்ேகா நகர் 3வது ெதரு , 

5.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 8, தாட்ேகா நகர் 4வது ெதரு , 6.சத்துவாச்சாr(ந) 

வார்டு 8, தாட்ேகா நகர் 5வது ெதரு , 7.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 8, தாட்ேகா 

நகர் குறுக்குெதரு , 8.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 8, சின்னெதரு

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

199 199

ேஹாலிகிராஸ் 

ெமட்rகுேலஷன் பள்ளி,கிழக்கு 

பார்த்த ெதற்கு பக்க 

முதன்ைம கட்டிடம், அைற 

எண். 1, சத்துவாச்சாr, ேவலூர்-

632009

1.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 9, அன்ைன ெதரசா 1வது ெதரு , 2.சத்துவாச்சாr(ந) 

வார்டு 9, அன்ைனெதரசா 1வது குறுக்கு ெதரு , 3.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 9, 

அன்ைனெதரசா 2வது ெதரு , 4.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 9, அன்ைனெதரசா 

3வது ெதரு , 5.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 9, அன்ைனெதரசா 4வது ெதரு , 

6.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 9, அன்ைனெதரசா 5வது ெதரு , 7.சத்துவாச்சாr(ந) 

வார்டு 9, அன்ைனெதரசா 6வது ெதரு , 8.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 9, 

அன்ைனெதரசா 7வது ெதரு , 9.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 9, அன்ைனெதரசா 

8வது ெதரு , 10.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 9, அன்ைனெதரசா 9வது ெதரு , 

11.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 9, டபுள்ேராடு பகுதி 3 , 12.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 

9, விேவகானந்தர் 1வது ெதரு , 13.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 9, ஆற்காடு ேராடு 

, 14.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 9, அன்ைனெதரசா விrவு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200

ேஹாலிகிராஸ் 

ெமட்rகுேலஷன்பள்ளி,கிழக்கு 

பார்த்த அைற எண்-3 

சத்துவாச்சாr, ேவலூர், -632009

1.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 9, மவுண்ட் வியூ அபாட்ெமண்ட்ஸ் , 

2.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 9, ஜி.வி ப்ளாட்ஸ் , 3.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 9, 

அன்பு நகர் ெமயின் ேராடு , 4.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 9, அன்பு நகர் 1வது 

ெதரு , 5.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 9, அன்பு நகர் 2வது ெதரு , 

6 சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 9  அன்பு நகர் 3வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201

ேஹாலிகிராஸ் 

ெமட்rகுேலஷன்பள்ளி,கிழக்கு 

பார்த்த 2வது வகுப்பைற ஏ 

பிrவு, சத்துவாச்சாr, ேவலூர், -

632009

1.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 9, ேஜாசப் நகர் , 2.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 9, 

ெஜயம் நகர் , 3.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 9, சக்தி நகர் , 4.சத்துவாச்சாr (ந) 

வார்டு 9, விக்ேனஷ்வரா நகர்
Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

202 202

வள்ளலார் நிதி 

உதவிநடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 

பார்த்த கிழக்கு பக்க 1வது 

அைற சத்துவாச்சாr, ேவலூர், -

632009

1.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 10, என்.ஜி.ஓ குவார்ட்ரஸ் , 2.சத்துவாச்சாr (ந) 

வார்டு 10, ேநதாஜி ேபாஸ் ெமயின்ேராடு , 3.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 10, 

ேநதாஜி ேபாஸ் 1வது ெதரு , 4.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 10, ேநதாஜி ேபாஸ் 

2வது ெதரு , 5.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 10, ேநதாஜி ேபாஸ் 3வது ெதரு , 

6.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 10, ேநதாஜி ேபாஸ் 4வது ெதரு , 7.சத்துவாச்சாr 

(ந) ேநதாஜி ேபாஸ் 5வது ெதரு , 8.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 10, ேநதாஜி 

ேபாஸ் 6வது ெதரு , 9.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 10, ேநதாஜி ேபாஸ் 7வது 

ெதரு , 10.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 10, ேநதாஜி ேபாஸ் 8வது ெதரு , 

11.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 10, ேநதாஜி ேபாஸ் 9வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203

வள்ளலார் நிதி 

உதவிநடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 

பார்த்த கிழக்கு பக்க 2வது 

அைற சத்துவாச்சாr, ேவலூர், -

632009

1.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 10, ேநதாஜி ேபாஸ் 10வது ெதரு , 2.சத்துவாச்சாr 

(ந) வார்டு 10, ேநதாஜி ேபாஸ் 11வது ெதரு , 3.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 10, 

ேநதாஜி ேபாஸ் 12வது ெதரு , 4.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 10, விேவகானந்தர் 

2வது ெதரு , 5.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 10, விேவகானந்தர் 3வது ெதரு , 

6.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 10, பூங்கா நகர் , 7.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 10, 

ஈ.பி. நகர் , 8.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 10, ஸ்ரீராம் நகர் கண்மணி ெதரு , 

9.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 10, ஸ்ரீராம் நகர் கம்பர் ெதரு , 10.சத்துவாச்சாr (ந) 

வார்டு 10, ஸ்ரீராம் நகர் சர்ச் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204

வள்ளலார் நிதிஉதவி 

நடுநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு பக்க 

கிழக்கு அைற, சத்துவாச்சாr, 

ேவலூர், -632009

1.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 11, ஏ.இ ைடப் குடியிருப்புகள் பகுதி 3 , 

2.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 11, பி.இ ைடப் குடியிருப்புகள் பகுதி 3 , 

3.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 11, ஏ.எல் ைடப் குடியிருப்புகள் பகுதி 3 , 

4.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 11, பி.எல் ைடப் குடியிருப்புகள் பகுதி 3

Ü¬ùî¢¶ 
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ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

205 205

வள்ளலார் நிதிஉதவி 

நடுநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு பக்க 

6ம் வகுப்பைற சத்துவாச்சாr, 

ேவலூர், -632009

1.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 11, சி.எல். ைடப் குடியிருப்புகள் பகுதி 3 , 

2.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 11, ஏ.எம் ைடப் குடியிருப்புகள் பகுதி 3 , 

3.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 11, பி.எம் ைடப் குடியிருப்புகள் பகுதி 3 , 

4.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 11, அr ஒம் ெமயின் ேராடு பகுதி 3 , 

5.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 11, அr ஒம் 4 வது ெதரு பகுதி 3 , 

6.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 11, அr ஒம் 6 வது ெதரு பகுதி 3 , 7.பகுதி 3 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206

அரசு ஆரம்ப பள்ளி,ேமற்கு 

பார்த்த ெதற்கு பக்க கட்டிடம், 

சத்துவாச்சாr, ேவலூர், -632009

1.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 12, ஒயாஸிஸ் 1வது ெதரு , 2.சத்துவாச்சாr (ந) 

வார்டு 12, ஒயாஸிஸ் 2வது ெதரு , 3.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 12, ஒயாசிஸ் 

3வது ெதரு , 4.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 12, ஒயாஸிஸ் 4வது ெதரு , 

5.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 12, ஒயாஸிஸ் 5வது ெதரு , 6.சத்துவாச்சாr (ந) 

வார்டு 12, அவ்ைவ ெதரு , 7.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 12, ேசக்கிழார் ெதரு , 

8.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 12, அதியமான் 1வது ெதரு , 9.சத்துவாச்சாr (ந) 

வார்டு 12, அதியமான் 2வது ெதரு , 10.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 12, டாக்டர் 

அப்துல் கலாம் ெதரு , 11.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 12, நக்கீரர் ெதரு , 

12.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 12, டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் ெதரு , 

13.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 12, பகத்சிங் ெதரு , 14.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 

12, வள்ளல் பாr ெதரு , 15.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 12, ஜி.யு ேபாப் ெதரு , 

16.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 12, வசந்தம் நகர் , 17.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 12, 

பகுதி 4 பி ைடப்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207

அரசு ஆரம்ப பள்ளி,ேமற்கு 

பார்த்த வடக்கு பக்க கட்டிடம், 

ரங்காபுரம், சத்துவாச்சாr, 

ேவலூர், -632009

1.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 12, பகுதி 4, சி ைடப் , 2.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 

12, பகுதி 4, டி ைடப் , 3.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 12, பகுதி 4, எச் ைடப் , 

4.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 12, பகுதி 4 எல் ைடப் , 5.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 

12, பகுதி 4, எம் ைடப்
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43   ேவலூர் 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

208 208

அரசு ஆரம்ப பள்ளி,ேமற்கு 

பக்க வடக்கு பார்த்த கட்டிடம், 

ரங்காபுரம், ேவலூர்632009

1.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 13, புலவர் நகர் திரு.வி.க. ெதரு , 2.சத்துவாச்சாr 

(ந) வார்டு 13, புலவர் நகர் ஏகாம்பர ெதரு , 3.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 13, 

புலவர் நகர் இளங்ேகாவடிகள் ெதரு , 4.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 13, புலவர் 

நகர் பாவனர் ெதரு , 5.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 13, புலவர் நகர் கைலஞர் 

ெதரு , 6.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 13, புலவர் நகர் வள்ளலார் ெதரு , 

7.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 13, பாேவந்தர் நகர் வ.ஊ.சி ெதரு , 

8.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 13, பாேவந்தர் நகர் காமராஜர் ெதரு , 

9.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 13, பாேவந்தர் நகர் ெபrயார் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209

அரசு ஆரம்ப பள்ளி,ேமற்கு 

பகுதி கிழக்கு பார்த்தது 

ரங்காபுரம், ேவலூர்632009

1.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 13, பாேவந்தர் நகர் அண்ணா ெதரு , 

2.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 13, பாேவந்தர் நகர் ஜவீா ெதரு , 3.சத்துவாச்சாr 

(ந) வார்டு 13, தியாகராஜபுரம் , 4.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 13, ஆற்காடு ேராடு 

, 5.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 13, மாதா ேகாயில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210

அரசு ஆரம்ப பள்ளி,கிழக்கு 

பக்க வடக்கு பார்த்த கட்டிடம், 

ரங்காபுரம், சத்துவாச்சாr, 

ேவலூர்-632009

1.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 14, புது ெதரு , 2.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 14, 

ஸ்கூல் ெதரு , 3.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 14, ேகாதண்டராம ேகாவில் ெதரு 

, 4.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 14, பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 

5.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 14, த.வ.ீவ.வா. ேபஸ் 5 , 6.சத்துவாச்சாr 

குருேதாப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211

அரசு ஆரம்ப பள்ளி,கிழக்கு 

பக்க வடக்கு பார்த்த கட்டிடம், 

ரங்காபுரம், சத்துவாச்சாr, 

ேவலூர்-632009

1.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 14, வாrயர் நகர் , 2.சத்துவாச்சாr குருேதாப்பு , 

3.சத்துவாச்சாr விஜயராகவபுரம் , 4.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 14, 

பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 5.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 14, த.வ.ீவ.வா. 

ேபஸ் 5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 56 of 65



8   ேவலூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
43   ேவலூர் 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

212 212

ேவலூர் ெமட்rகுேலஷன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பக்க 

வடக்கு பார்த்த எல்.ேக.ஜி 

வகுப்பைற, 

பகுதி.1.சத்துவாச்சாr, ேவலூர், -

632009

1.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, மூலக்ெகால்ைல , 2.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 

15, மாருதி நகர் 1வது ெதரு , 3.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, மாருதி நகர் 

2வது ெதரு , 4.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, மாருதி நகர்  3வது ெதரு , 

5.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, பகுதி 1, 12வது ெதரு , 6.சத்துவாச்சாr (ந) 

வார்டு 15, பகுதி 1, 13வது ெதரு , 7.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, பகுதி 1, 14 

வது ெதரு , 8.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, பகுதி 1, 16 வது ெதரு , 

9.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, பகுதி 1, 17 வது ெதரு , 10.சத்துவாச்சாr (ந) 

வார்டு 15, பகுதி 1,18 வது ெதரு , 11.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, பகுதி 1, 19 

வது ெதரு , 12.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, பகுதி 1, 20 வது ெதரு , 

13.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, பகுதி 1, 21 வது ெதரு

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

213 213

ேவலூர் ெமட்rகுேலஷன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ேமற்கு பக்க 

ப்r.ேக.ஜி வகுப்பைற, 

பகுதி.1.சத்துவாச்சாr, ேவலூர், -

632009

1.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, பகுதி 1, சவுத் அவன்யு சாைல , 

2.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, பகுதி 1, 22 வது ெதரு , 3.சத்துவாச்சாr (ந) 

வார்டு 15, பகுதி 1, 22வது குறுக்கு ெதரு , 4.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, 

பகுதி 1,  23வது ெதரு , 5.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, பகுதி 1, 24 வது ெதரு 

, 6.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, பகுதி 1, 26 வது ெதரு , 7.சத்துவாச்சாr (ந) 

வார்டு 15 பகுதி 1, 27 வது ெதரு , 8.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, பகுதி 1,  28 

வது ெதரு , 9.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, பகுதி 1, 31 வது ெதரு , 

10.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, பகுதி 1, 33வது ெதரு , 11.சத்துவாச்சாr (ந) 

வார்டு 15, பகுதி 1, 34வது ெதரு , 12.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, பகுதி 1, 35 

வது ெதரு , 13.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, பகுதி 1, 42 வது ெதரு , 

14.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, பகுதி 1, 43 வது ெதரு , 15.சத்துவாச்சாr (ந) 

வார்டு 15, பகுதி 1,  44 வது ெதரு , 16.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, பகுதி 1, 

46 வது ெதரு , 17.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, பகுதி 1,  47 வது ெதரு , 

18.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, பகுதி 1, 48 வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214

ேவலூர் ெமட்rகுேலஷன் 

பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த யு.ேக.ஜி 

வகுப்பைற, பகுதி.1, 

சத்துவாச்சாr, ேவலூர், -632009

1.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, எல் ைடப் (1 முதல் 156) , 2.சத்துவாச்சாr (ந) 

வார்டு 15, வருமான வrத்துைற குவார்ட்டர்ஸ் , 3.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 

15, சுதந்திர ெபான்விழா 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¢ õ£è¢°ê¢ 

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

215 215

ேவலூர் ெமட்rகுேலஷன் 

பள்ளி,கிழக்கு பக்க வடக்கு 

பார்த்த கட்டிடம், பகுதி.1, 

சத்துவாச்சாr, ேவலூர், -632009

1.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, திரு.வி.க. நகர் 1 வது ெதரு , 2.சத்துவாச்சாr 

(ந) வார்டு 15, திரு.வி.க. நகர் 2வது ெதரு , 3.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, 

திரு.வி.க. நகர் 3வது ெதரு , 4.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, திரு.வி.க. நகர் 

4வது ெதரு , 5.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, திரு.வி.க. நகர் 5 வது ெதரு , 

6.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, திரு.வி.க.நகர் 6 வது ெதரு , 7.சத்துவாச்சாr 

(ந) வார்டு 15, திரு.வி.க.நகர் 7வது ெதரு , 8.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, 

திரு.வி.க. நகர் 8வது ெதரு , 9.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, திரு.வி.க.நகர் 9 

வது ெதரு , 10.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, ேசவியர் நகர் 1 வது ெதரு , 

11.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, ேசவியர் நகர் 2 வது ெதரு , 12.சத்துவாச்சாr 

(ந) வார்டு 15, ேசவியர் நகர்3வது ெதரு , 13.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, 

ேசவியர் நகர்  4 வது ெதரு , 14.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 15, ராஜவ் காந்தி 

நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216

சாந்தி நிேகதன் 

ெமட்rகுேலஷன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 

பக்க கிழக்கு பார்த்த கட்டிடம், 

11ஏ வகுப்பைற, பகுதி.1, 

சத்துவாச்சாr, ேவலூர், -632009

1.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 16, ேபஸ் 1, 5வது ெதரு , 2.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 

16,. ேபஸ் 1, 6வது கிராஸ் , 3.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 16, ேபஸ் 1, 10வது 

ெதரு , 4.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 16, ேபஸ் 1, 8வது ெதரு , 5.சத்துவாச்சாr 

(ந) வார்டு 16, ேபஸ் 1, 9வது ெதரு , 6.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 16, ேபஸ் 1, 

11வது கிராஸ்

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

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

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

217 217

சாந்தி நிேகதன் 

ெமட்rகுேலஷன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 

பார்த்த 11-ம் வகுப்பைற 

ெதற்கு ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 

பகுதி 1, சத்துவாச்சாr, 

1.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 16, ேபஸ் 1, 13வது கிராஸ் , 2.சத்துவாச்சாr(ந) 

வார்டு 16, ேபஸ் 1, 12வது கிராஸ் , 3.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 16, ேபஸ் 1, 

7வது ெமயின் ெதரு , 4.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 16, சவுத் அவின்யூ சாைல
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218

சாந்தி நிேகதன் 

ெமட்rகுேலஷன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,10-ம் 

வகுப்பைற, ெதற்கு பார்த்த 

கட்டிடம், பகுதி 1 

த் ச் r ே ர்

1.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 16, எஎஸ் ைடப் 9வது ெதரு , 2.சத்துவாச்சாr(ந) 

வார்டு 16, எஸ் ைடப் 11வது ெதரு , 3.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 16, எஸ் 

ைடப் 3வது ெதரு , 4.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 16, இந்திரா நகர் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219

சாந்தி நிேகதன் 

ெமட்rகுேலஷன் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த யு.ேக.ஜி 

வகுப்பைற, பகுதி 1 

சத்துவாச்சாr ேவலூர் 632009

1.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 16, இந்திரா நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220

ஊராட்சி ஓன்றிய 

ஆரம்பபள்ளி,வடக்கு பார்த்த 

ேமற்கு பக்க ஆர்.சி.சி 

கட்டிடம், சத்துவாச்சாr, 

ேவலூர்-632009

1.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 17, ேபஸ் 1, 8வது கிராஸ் , 2.சத்துவாச்சாr (ந) 

வார்டு 17, எஸ் ைடப் குவார்ட்டர்ஸ் , 3.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 17, 

குருேதாப்பு , 4.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 17, 4 வது கிராஸ் , 5.சத்துவாச்சாr 

(ந) வார்டு 17, 12வது கிராஸ் , 6.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 17, சுதந்திர தின 

ெபான்விழா நகர் , 7.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு-17 ராஜிவ் காந்தி நகர்  , 

8.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 17, 3 வது பிரதான சாைல , 9.சத்துவாச்சாr (ந) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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8   ேவலூர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
43   ேவலூர் 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

221 221

ஊராட்சி ஓன்றிய 

ஆரம்பபள்ளி,ெதற்கு பக்க 

வடக்கு பார்த்த கிழக்கு 

ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், அன்ைன 

இந்திராகாந்தி நகர் 

த் ச் r ே ர்

1.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 17, ேபஸ் 2, 51வது ெதரு , 2.சத்துவாச்சாr(ந) 

வார்டு 17, ேபஸ் 2, 57வது ெதரு , 3.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 17, ேபஸ் 2, 

58வது ெதரு , 4.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 17, ேபஸ் 2, 63வது ெதரு , 

5.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 17, ேபஸ் 2, 64 வதுெதரு , 6.சத்துவாச்சாr(ந) 

வார்டு 17, ேநரு நகர்  மைலயடிவாரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222

ஊராட்சி ஓன்றிய 

ஆரம்பபள்ளி,(வடக்கு பகுதி), 

இந்திரா நகர்.சத்துவாச்சாr, 

ேவலூர்-632009

1.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 17, ேபாஸ்டல் குவார்ட்டர்ஸ் , 2.சத்துவாச்சாr(ந) 

வார்டு 17, சூப்பார்மார்ெகட் ெதரு , 3.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 17, ேபஸ் 2, 

50வது ெதரு , 4.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 17, ேபஸ் 2, 59 வது ெதரு , 

5.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 17, ேபஸ் 2, 60வது ெதரு , 6.சத்துவாச்சாr(ந) 

வார்டு 17, ேபஸ் 2, 61வது ெதரு , 7.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 17, ேபஸ் 2, 

ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223

எத்திராஜ் 
ெமட்rகுேலஷன்பள்ளி,யு.ேக.ஜி 
வகுப்பைற, சத்துவாச்சாr-, 
ேவலூர்632009

1.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 18, ஆர் டி ஓ  ேராடு , 2.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 18, 41 
வது ெதரு , 3.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 18, 5வது ெமயின் ேராடு , 
4.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 18, 37 வது ெதரு , 5.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 18, 38 வது 
ெதரு , 6.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 18, 39 வது ெதரு , 7.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 
18, 40 வது ெதரு , 8.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 18, சவுத் அெவன்யூ ேராடு , 
9.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 18, 52 வது ெதரு , 10.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 18, 4வது 
ெமயின் ேராடு , 11.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 18, 49 வது ெதரு , 12.சத்துவாச்சாr 
(ந) வார்டு 18, 50 வது குறுக்கு ெதரு , 13.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 18, 50 வது ெதரு 
, 14.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 18, 48 வது ெதரு , 15.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 18, 45 
வது ெதரு , 16.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 18, 47 வது ெதரு , 17.சத்துவாச்சாr (ந) 
வார்டு 18, 44 வது ெதரு , 18.சத்துவாச்சாr மணிேமகைல ெதரு

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

224 224

எத்திராஜ் 
ெமட்rகுேலஷன்பள்ளி,ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கு பக்க எல்.ேக.ஜி 
சி வகுப்பைற, சத்துவாச்சாr-, 
ேவலூர்632009

1.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 18, 5 வது ெமயின் ேராடு பகுதி 2 , 2.சத்துவாச்சாr (ந) 
வார்டு 18, 33 வது ெதரு பகுதி 2 , 3.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 18, 46 வது ெதரு 
பகுதி 2 , 4.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 18, 48 வது ெதரு பகுதி 2 , 5.சத்துவாச்சாr (ந) 
வார்டு 18, 35 வது ெதரு பகுதி 2 , 6.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 18, 31 வது ெதரு  
பகுதி 2 , 7.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 18, 32 வது ெதரு  பகுதி 2 , 8.சத்துவாச்சாr 
(ந) வார்டு 18, 34 வது ெதரு  பகுதி 2 , 9.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 18, 36 வது ெதரு 
 பகுதி 2 , 10.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 18, 56 வது ெதரு  பகுதி 2 , 11.சத்துவாச்சாr 
(ந) வார்டு 18, 55 வது ெதரு  பகுதி 2 , 12.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 18, 54 வது ெதரு 
 பகுதி 2 , 13.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 18, 53 வது ெதரு  பகுதி 2 , 14.சத்துவாச்சாr 
(ந) வார்டு 18, 51 வது ெதரு  பகுதி 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225

எத்திராஜ் 
ெமட்rகுேலஷன்பள்ளி,வடக்கு 
பார்த்த வடக்கு கட்டிடம், 
எல்.ேக.ஜி ஏ வகுப்பைற, 
சத்துவாச்சாr-ேவலூர்632009

1.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 19, ேபஸ் 2 11வது ெதரு , 2.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 
19, 12 வது ெதரு பகுதி 2 , 3.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 19, ஆர் டி ஓ ேராடு பகுதி 2 , 
4.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 19, 13 வது ெதரு பகுதி 2 , 5.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 19, 
சவுத்அெவன்யூ ேராடு பகுதி 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226

எத்திராஜ் 
ெமட்rகுேலஷன்பள்ளி,ெதற்கு 
பார்த்த கிழக்கு கட்டிடம், 
எல்.ேக.ஜி ஏ வகுப்பைற, 
சத்துவாச்சாr-ேவலூர்632009

1.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 19, 14 வது ெதரு பகுதி 2 , 2.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 19, 
15 வது ெதரு பகுதி 2 , 3.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 19, 16 வது ெதரு பகுதி 2 , 
4.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 19, 17 வது ெதரு பகுதி 2 , 5.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 
19, 14 வது குறுக்கு ெதரு பகுதி 2 , 6.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 19, 42 வது ெதரு 
பகுதி 2 , 7.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 19, 43 வது ெதரு பகுதி 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227

ஊராட்சி ஓன்றிய 
நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு பார்த்த 
வடக்கு ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 
வ.உ.சி.நகர், சத்துவாச்சாr, 
ேவலூர்-632009

1.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 20, 1 18 வது ெதரு ேபஸ் 2 , 2.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 
20, 2 3வது ெமயின் ேராடு  பகுதி 2 , 3.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 20, 3 20வது ெதரு 
பகுதி 2 , 4.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 20, 4.21வது ெதரு பகுதி 2 , 5.சத்துவாச்சாr (ந) 
வார்டு 20, 5. 23 வது ெதரு பகுதி 2 , 6.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 20, 6 24 வது ெதரு 
பகுதி 2 , 7.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 20, 7.19 வது ெதரு பகுதி 2 , 8.சத்துவாச்சாr(ந) 
வார்டு 20, 8.27 வது ெதரு பகுதி 2 , 9.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 20, 9.28 வது ெதரு 
பகுதி 2 , 10.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 20, 10.ஆர் டி ஓ ேராடு பகுதி 2 , 
11.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 20, 1.22 வது ெதரு ேபஸ் 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 62 of 65
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
àó¤òî£? Üô¢ô¶ 

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

228 228

ெசயின்ட்பால்ஸ் நர்சr 
மற்றும் ஆரம்பபள்ளி,கிழக்கு 
பக்க அலுவலக அைற வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் பகுதி 2, 
சத்துவாச்சாr, ேவலூர்-632009

1.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 21, 1வது ெதரு பகுதி 2 , 2.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 21, 
மாடல் ஹவுஸ் , 3.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 21, அரசு அலுவலர் 
குடியிருப்புகள் பகுதி 2 , 4.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 21, 1 வது ெமயின் ேராடு 
பகுதி 2 , 5.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 21, 2வது ெதரு பகுதி 2 , 6.சத்துவாச்சாr (ந) 
வார்டு 21, 3வது ெதரு பகுதி 2 , 7.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 21, 4வது ெதரு பகுதி 
2 , 8.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 21, 5வது ெதரு பகுதி 2 , 9.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 
21, 6வது ெதரு பகுதி 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229

ெசயின்ட்பால்ஸ் நர்சr 
மற்றும் ஆரம்ப பள்ளி,வடக்கு 
பக்க கிழக்கு கட்டிடம் பகுதி 2, 
சத்துவாச்சாr

1.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 21, 7வது ெதரு பகுதி 2 , 2.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 21, 
8வது ெதரு பகுதி 2 , 3.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 21, 9வது ெதரு பகுதி 2 , 
4.சத்துவாச்சாr (ந) வார்டு 21, ேநரு நகர் பகுதி 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 
பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த கட்டிடம், 
சத்துவாச்சாr, ேவலூர், -632009

1.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 21, வ.ஊ.சி நகர்
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 
பள்ளி,கிழக்கு பக்க வடக்கு 
பார்த்த ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 
சத்துவாச்சாr, ேவலூர், -632009

1.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 21, ேநருநகர் விrவு (ேம) , 2.சத்துவாச்சாr(ந) வார்டு 21, 
வ.ஊ.சி நகர் Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232

ஆதிதிராவிடாநல 
ேமநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 
பார்த்த ெதற்கு பக்க ஆர்.சி.சி. 
கட்டிடம், அைற எண். 5, 
அலேமலுமங்காபுரம், ேவலூர்-
632009

1.அலேமலுமங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ஏrக்கைர ெதரு , 
2.அலேமலுமங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, மண்டபத் ெதரு , 
3.அலேமலுமங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, பிராமணத் ெதரு , 
4.அலேமலுமங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ெபrய ெதரு , 
5.அலேமலுமங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ெவங்கடாபுரம் ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233

ஆதிதிராவிடாநல 
ேமநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
வடக்கு பக்க ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 
அைற எண். 26, 
அலேமலுமங்காபுரம், ேவலூர்-
632009

1.அலேமலுமங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, மந்தெவளி ெதரு , 
2.அலேமலுமங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ஆற்காடு ேராடு , 
3.அலேமலுமங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, எம் ஜி ஆர் நகர் , 
4.அலேமலுமங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, புதிய ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234

ஆதிதிராவிடாநல 
ேமநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 
பார்த்த ஆர்.சி.சி. புதிய கட்டிடம், 
அைற எண். 4, 
அலேமலுமங்காபுரம், ேவலூர், -
632009

1.அலேமலுமங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, ஆற்காடு ேராடு , 
2.அலேமலுமங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4,  பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
3.அலேமலுமங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, புதிய ெதரு , 
4.அலேமலுமங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, குளத்துேமடு , 
5.அலேமலுமங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, அழகிr நகர் , 
6.அலேமலுமங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, ெகால்ைல ேமடு

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£¢ 
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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

235 235

ஆதிதிராவிடாநல 
ேமநிைலப்பள்ளி,கிழக்கு 
பார்த்த ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், 
அைற எண். 3, 10-ம் வகுப்பைற, 
அலேமலுமங்காபுரம், ேவலூர், -
632009

1.அலேமலுமங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, ெகால்ைல ேமடு , 
2.அலேமலுமங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, ெகால்ைல ேமடு சாைல , 
3.அலேமலுமங்காபுரம் பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு , 4.அலேமலுமங்காபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, வன நகர் , 5.அலேமலுமங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) வார்டு 4, ேபாஸ்டல் நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236

ஆதிதிராவிடாநல 
ேமநிைலப்பள்ளி,ேமற்கு பார்த்த 
ஆர்.சி.சி. புதிய கட்டிடம், அைற 
எண். 25, அலேமலுமங்காபுரம், 
ேவலூர், -632009

1.அலேமலுமங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 4, அழகிr நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237

ஊராட்சி ஓன்றிய குழந்ைத 
நல ைமயம், கிழக்கு பார்த்த 
சிெமண்ட் ஷீட் கட்டிடம், 
அலேமலுமங்காபுரம், ேவலூர், -
632009

1.அலேமலுமங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, பாப்பாத்தியம்மன் ேகாயில் 
ெதரு , 2.அலேமலுமங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, ஏrயூர் பஜைன 
ேகாயில் ெதரு , 3.அலேமலுமங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, ஏrயூர் 
ஆற்காடு ேராடு , 4.அலேமலுமங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, ஏrயூர் 
ஆஞ்சேநயர் ேகாயில் ெதரு , 5.அலேமலுமங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 
5, ஏrயூர் புதிய ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238

ஊராட்சி ஓன்றிய குழந்ைத 
நல ைமயம், ெதற்கு பக்க 
கட்டிடம், அலேமலுமங்காபுரம், 
ேவலூர், -632009

1.அலேமலுமங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, ஏrயூர் பாைற வதீி , 
2.அலேமலுமங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, நடப்பாைற , 
3.அலேமலுமங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, ேசாைல நகர் , 
4.அலேமலுமங்காபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 5, ெஜக ேஜாதி நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239

ஆதிதிராவிடர் நல ஆரம்பப் 
பள்ளி,வடக்கு பார்த்த ஆர்.சி.சி. 
கட்டிடம், பைழய வசூர் 
ெவங்கடாபுரம், ேவலூர்-632009

1.ெவங்கிடாபுரம் (ஊ) வார்டு 1, சம்பங்கிநல்லுர் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெவங்கிடாபுரம் (ஊ) வார்டு 1, சம்பங்கிநல்லுர் பஜைன ேகாயில் ெதரு , 
3.ெவங்கிடாபுரம் (ஊ) வார்டு 1, சம்பங்கிநல்லுர் ஆதிதிராவிடர் பகுதி , 
4.ெவங்கிடாபுரம் (ஊ) வார்டு 1, சம்பங்கிநல்லுர் இந்திரா நகர் , 5.ெவங்கிடாபுரம் 
(ஊ) வார்டு 1, ெவங்கிடாபுரம் பைழயவசூர் , 6.ெவங்கிடாபுரம் (ஊ) வார்டு 1 
ெவங்கிடாபுரம் பைழய வசூர் ஆதி திராவிடர் பகுதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பபள்ளி,வடக்கு பார்த்த 
ஆர்.சி.சி. கட்டிடம், புதிய வசூர் 
ெவங்கடாபுரம், ேவலூர்-632009

1.ெவங்கடாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, புதுவசூர் ெமயின் ேராடு , 
2.ெவங்கடாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, பஜைன ேகாயில் ெதரு 1 , 
3.ெவங்கடாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ெதனைன மரத் ெதரு , 
4.ெவங்கடாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, பஜைன ேகாயில் ெதரு 2 , 
5.ெவங்கடாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ேபங்க் நகர் , 6.ெவங்கடாபுரம் 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, அருள்ேஜாதி 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¢ õ£è¢°ê¢ 

ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
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241 241

ஆதிதிராவிடா நலஆரம்ப 
பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த வடக்கு 
கூடுதல் கட்டிடம், ெபருமுைக, 
ேவலூர், -632009

1.ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, புத்தர் ெதரு , 2.ெபருமுைக (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, அம்ேபத்கார் ெதரு Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242

ஆதிதிராவிடா நல ஆரம்ப 
பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த கூடுதல் 
கட்டிடம், ெபருமுைக, ேவலூர், -
632009

1.ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 
2.ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, குழந்ைத ெதாழிளாலர் குடியிருப்பு , 
3.ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ஆற்காடு ேராடு , 4.ெபருமுைக (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, இந்திரா நகர் , 5.ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, 
பாலு நகர் , 6.ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 2, ேராட்டr நகர்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243

ஆதிதிராவிடா நல ஆரம்ப 
பள்ளி,கிழக்கு பார்த்த புதிய 
கட்டிடம், ெதற்கு பக்கம், 
ெபருமுைக, ேவலூர்-632009

1.ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, ேராட்டுத் ெதரு , 2.ெபருமுைக (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, ேமலான்ைட ெதரு , 3.ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வார்டு 3, ெதன்னன்ைட ெதரு , 4.ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, நடுத் 
ெதரு , 5.ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, கீழாண்ைட ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244

ஆதிதிராவிடா நல ஆரம்ப 
பள்ளி,ெதற்கு பக்க கிழக்கு 
பார்த்த கட்டிடம், ெபருமுைக, 
ேவலூர்-632009

1.ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, ேக எச் பின் புறம் , 2.ெபருமுைக 
(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, அண்ணா நகர் , 3.ெபருமுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
வார்டு 3, பிள்ைளயார் குப்பம்  ஆதிதிராவிடர் பகுதி , 4.ெபருமுைக (வ.கி) 
மற்றும் (ஊ) வார்டு 3, பிள்ைளயார் குப்பம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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