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205   �வகா� 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 காமாக் ேமல் நிைலப்பள்ளி Nf. 
Nldpay;. X.ngypah GJ fpof;F 
fl;blk;> Nkw;F ghh;j;jJ> 
��ஷ்ணேபரி-626141

1.��ஷ்ணேபரி(வ.�), ��ஷ்ணேபரி(ஊ) வார்� 1 �ழநிைறம� , 

2.��ஷ்ணேபரி(வ.�)��ஷ்ணேபரி(ஊ) வார்� 2 ��ஷ்ணப்ேபரி , 

3.தசச்��(வ.�), நிைறம� (ஊ) வார்� 1 நிைறம�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 இந்� ெதாடக்கப்பள்ளி,   

,ெதற்� பாரத்்த�, ந�வப்பட்�-

626124

1.ஈஞ்சார ்(வ.�), ந�வப்பட்� (ஊ) வார�் 1 ந�வப்பட்� , 2.ஈஞ்சார(்வ.�), 

ந�வப்பட்� (ஊ) வார�் 4 ந�வப்பட்�,அழகா�ரி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 இந்� ெதாடக்கப்பள்ளி,   

,வடக்� பக்கம் �� கட்�டம் 

ந�வப்பட்�-626124

1.ஈஞ்சார(்வ.�), ந�வப்பட்�(ஊ) வார�் 2 ந�வப்பட்� , 2.ஈஞ்சார(்வ.�), 

ந�வப்பட்� ஊ வார�் 3 ந�வப்பட்�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,ஈஞ்சார-்

626124

1.ஈஞ்சார(்வ.�), ஈஞ்சார ்(ஊ) வார�் 1 ஈஞ்சார ், 2.ஈஞ்சார(்வ.�) ஈஞ்சார ்(ஊ) 

வார�் 2 ஈஞ்சார ் அக்ரகாரம் , 3.ஈஞ்சார(்வ.�),ஈஞ்சார ்(ஊ) வார�் 3 ஈஞ்சார்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,��ய 

கட்�டம் வடக்� பா◌ா◌த்்த� 

�ழக்� ப�� �வநாத�ரம்

1.ஈஞ்சார ்(வ.�), ஈஞ்சார(்ஊ) வார�் 1 �வநாத�ரம் , 2.ஈஞ்சார(்வ.�), ஈஞ்சார ்

(ஊ) வார�் 2 �வனாத�ரம் , 3.ஈஞ்சார(்வ.�), ஈஞ்சார(்ஊ) வார�் 3 �வனாத�ரம்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 இந்� ெதாடக்கப்பள்ளி   

,சா�நத்தம்-626141

1.ஈஞ்சார(்வ.�), சா�நத்தம் (ஊ) வார�் 1 சா�நத்தம் ேம�ர ், 2.ஈஞ்சார(்வ.�), 

சா�நத்தம்(ஊ) வார�் 2 சா�நத்தம் ��ர்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,��ய 

கட்�டம், S.��ப்பட்�-626124

1.ஈஞ்சார(்வ.�),சா�நத்தம் (ஊ) வார�் 4 எஸ். ��ப்பட்� , 

2.ஈஞ்சார(்வ.�),சா�நத்தம் (ஊ) வார�் 3 எஸ். ��ப்பட்�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,�ழக்� 

பக்கம்,��ய 

கட்�டம்,S.��ப்பட்�-626124

1.ஈஞ்சார(்வ.�), சா�நத்தம் (ஊ) அ�ணாசல�ரம் , 2.ஈஞ்சார(்வ.�),சா�நத்தம் 

(ஊ) மண்�க்� �ண்டான்பட்�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 ஊராட்� ஒன்�ய 

ந�நிைலப்பள்ளி,   

,ேமற்�ப�� �� கட்�டம் 

வடபட்�-626124

1.வடபட்�(வ.�), வடபட்�(ஊ) ��ர ், 2.வடபட்�(வ.�), வடபட்�(ஊ) ேம�ர் Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 ஊராட்� ஒன்�ய 

ந�நிைலப்பள்ளி,   ,�ழக்�ப் 

ப��, வடபட்�-626124

1.வடபட்�(வ.�), வடபட்� (ஊ) வார�் 3 நாகலா�ரம் , 2.வடபட்�(வ.�), வடபட்� 

(ஊ) வார�் 2 ��ர ், 3.வடப்பட்�(வ.�), வடப்பட்� (ஊ) வார�் 4 நாகலா�ரம் , 

4.வடபட்�(வ.�), வடபட்�(ஊ) ேம�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

11 11 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,�� 

கட்�டம், ேமற்� ப��, 

நமஸ்கரித்தான்பட்� -626130

1.நமஸ்கரித்தான் பட்� (வ.�), நமஸ்கரித்தான் பட்�(ஊ) வார�் 1 

நமஸ்கரித்தான் பட்� ேம�ர ், 2.நமஸ்கரித்தான் பட்�(வ.�), நமஸ்கரித்தான் 

பட்� (ஊ) வார�் 1 நமஸ்கரித்தான் பட்� ��ர ், 3.நமஸ்கரித்தான் பட்�(வ.�), 

நமஸ்கரித்தான் பட்� (ஊ) வார�் 2 நமஸ்கரித்தான் பட்� ந��ர ், 

4.வடபட்�(வ.�), கட்ட�ன்னம் பட்� (ஊ) வார�் 1&2&3 கட்ட�ன்னம் பட்� , 

5.நமஸ்கரித்தான்பட்� (வ.�) நமஸ்கரித்தான்பட்�(ஊ) வார�் 3 

நமஸ்கரித்தான்பட்� ந��ர்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 Cuhl;rp xd;wpa njhlf;fg;gs;sp> 
வடக்� கட்�டம் ேமற்���ந்� 

1வ� அைற ெதற்� பாரத்்த�, 

ேகாப்ைபயநாயக்கன்பட்�-

625141

1.ேவண்�ராய�ரம் (வ.�) ேவண்�ராய�ரம் (ஊ) வார்� 1  ேவண்�ராய�ரம் Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 Cuhl;rp xd;wpa njhlf;fg;gs;sp> 
njw;F fl;blk;> Nkw;fpypUe;J 1tJ 
miw>  tlf;F ghh;j;jJ> 
 ேகாப்ைபயநாயக்கன்பட்�-

625141

1.ேவண்�ராய�ரம் (வ.�) ேவண்�ராய�ரம் (ஊ) வார்�2 

ேகாப்ைபயநாயக்கன்பட்� , 2.ேவண்�ராய�ரம் (வ.�) ேவண்�ராய�ரம் 

(ஊ) வார்�2 மாைலஊரணி பட்�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14 ஊராட்� ஒன்�ய 

ந�நிைலப்பள்ளி,   

,வட�ழக்�பக்க பைழய 

கட்�டம் ேமற்�ப��. 

ெதற்�பாரத்்த� 

ம.�ைரசா��ரம்-626124.

1.ம.�ைரசச்ா��ரம்(வ.�), ம.�ைரசச்ா��ரம் (ஊ) வார�் 1 ம.�ைரசச்ா��ரம்  

வடக்� ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 ஊராட்� ஒன்�ய 

ந�நிைலப்பள்ளி,   

,வட�ழக்�பக்கபைழயகட்�டம்

 �ழக்� ப�� ெதற்� பாரத்்த� 

ம.�ைரசா��ரம்-626124.

1.ம.�ைரசச்ா��ரம்(வ.�),  ம.�ைரசச்ா��ரம் (ஊ) வார�் 2 யாதவர ்ெத� , 

2.ம.�ைரசச்ா��ரம்(வ.�),  ம.�ைரசச்ா��ரம் (ஊ) வார�் 2 �ழக்�த ்ெத� , 

3.ம.�ைரசச்ா��ரம்(வ.�),  ம.�ைரசச்ா��ரம் (ஊ) வார�் 4 அ�ந்த�யர ்ெத�

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

16 16 ஊராட்� ஒன்�ய 

ந�நிைலப்பள்ளி,   ,ேமற்� 

கட்�டம், ம. �ைரசச்ா��ரம்-

626124.

1.ம. �ைரசச்ா��ரம்(வ.�), மம்ச�ரம் (ஊ) வார�் 4 அம்ம்மாபட்� , 2.ம. 

�ைரசச்ா��ரம்(வ.�), மம்சா�ரம் (ஊ) வார�் 4 இைடயன்�ளம் , 3.ம. 

�ைரசச்ா��ரம்(வ.�), மம்சா�ரம் (ஊ) வார�் 3 இைடயன்�ளம்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி,   

,�ழக்� ப�� 10-ம் வ�ப்� 

அைற,  மம்சா�ரம்-626124.

1.ம. �ைரசச்ா��ரம்(வ.�),  கன்சா�ரம் (ஊ) வார�் 1 கான்சா�ரம் , 

2.ம.�ைரசச்ா��ரம்(வ.�),கன்சா�ரம் (ஊ) வார�் 2 ெரங்கச�த்�ரம் பட்� , 

3.ம.�ைரசச்ா��ரம்(வ.�), கான்சா�ரம் (ஊ) வார�் 3 �சாரிபட்�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 கம்மவார ்இந்� 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,��ய 

கட்�டம், மம்சா�ரம்-626124.

1.ம. �ைரசச்ா��ரம்(வ.�),  மம்சா�ரம்(ஊ) வார�் 1 பாைரப்பட்� , 2.ம. 

�ைரசச்ா��ரம்(வ.�), மம்சா�ரம் வார�் 2 மம்சா�ரம் , 3.ம. 

�ைரசச்ா��ரம்(வ.�), மம்சா�ரம் வார�் 3 அ�ந்த�யர ்����ப்� 

மம்சா�ரம் , 4.ம.�ைரசச்ா��ரம்(வ.�),கன்சா�ரம் (ஊ) வார�் 2 

ெரங்கச�த்�ரம் பட்�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 ��. ஆர.் ெபான்�சச்ா� 

நா�� நிைன�  இந்� 

ந�நிைலப்பள்ளி,   ,வடக்� 

ப��, காக்�வாடன்பட்�-626124

1.ம. �ைரசச்ா��ரம்(வ.�),  காக்� வாடம்பட்� (ஊ) வார�் 2 ெதற்�த ்ெத� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ��. ஆர.் ெபான்�சச்ா� 

நா�� நிைன�  இந்� 

ந�நிைலப்பள்ளி,   

,ெதற்�ப��, 

காக்�வாடன்பட்�-626124.

1.ம. �ைரசச்ா��ரம்(வ.�),  காக்� வாடன்பட்� (ஊ) வார�் 1 காக்� 

வாடன்பட்� , 2.ம. �ைரசச்ா��ரம்(வ.�),  காக்� வாடன்பட்� (ஊ) வார�் 4 

�ளியம்பட்�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 ஆ��ரா�டர ்நல 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,��தல் �� 

கட்�டம், மணியம்பட்�-626124.

1.மாரேனரி (வ.�), ஊராம்பட்� (ஊ) வார�் 1 மணியம்பட்�  அம்மாபட்� 

�ழக்� ெத� , 2.மாரேனரி (வ.�), ஊராம்பட்� (ஊ) வார�் 2 ஊராம்பட்�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 ஊராட்� ஒன்�ய 

ந�நிைலப்பள்ளி,  tlf;F 
ghh;j;jJ> ,ஊராம்பட்�-626124.

1.மாரேனரி (வ.�), ஊராம்பட்� (ஊ) வார்� 2  �ழக்�த் ெத� ேமற்� ெத� 

பர்மா காலனி , 2.மாரேனரி (வ.�),  ஊராம்பட்� (ஊ) வார்� 3 ��க்காலனி 

வடக்� & ெதற்� ெத�    �ன்னப்ெபாட்டல்பட்� , 3.மாரேனரி (வ.�), 

ஊராம்பட்� (ஊ) வார்� 3 பைழய காலனி ெதற்� ெத� மற்�ம் 

��க்காலனி �ப்�ரமணிய�ரம்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 ஏ.�.எம். மாரி�த�்நாடார ்

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,வடக்�ப��, 

ேமற்���ந்�1வ�அைற, 

�ளாம்பட்�-626124

1.மாரேனரி (வ.�),  �ளாம்பட்� (ஊ) வார�் 1 அம்மன் ேகா�ல் ெத� ெம�ன் 

ேரா� , 2.மாரேனரி (வ.�), �ளாம்பட்� (ஊ) வார�் 2 வடக்�த ்ெத� ஆசாரி 

ெத� ெசட்�மார ்ெத� , 3.மாரேனரி (வ.�), �ளாம்பட்� (ஊ) வார�் 3 ெதற்� 

ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� 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

24 24 ஏ.�.எம். மாரி�த�் நாடார ்

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ,ெதற்� 

ப�� �ழக்���ந்� 1வ� 

அைற, �ளாம்பட்�-626124.

1.மாரேனரி (வ.�),  �ளாம்பட்� (ஊ) வார�் 3 ெதற்� ெத� ஆ�ரியர ்காலனி , 

2.மாரேனரி (வ.�),  �ளாம்பட்� (ஊ) வார�் 4 காமராஜர ்காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 ஏ.�.எம்.எம். எ�சன் 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,வடக்�பக்க 

ெம�ன்கட்�டம் தைர தளம் 

 ெதற்� பாரத்்த �ழக்���ந்� 

2வ�அைற, �ளாம்பட்�-626124.

1.மாரேனரி (வ.�), மாரேனரி (ஊ) வார�் 1 வடக்�த ்ெத� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 ஏ.�.எம்.எம். எ�சன் 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,வடக்�பக்க 

ெம�ன்கட்�டம் தைர தளம் 

 ெதற்� பாரத்்த ேமற்���ந்� 

3வ�அைற, �ளாம்பட்�-626124.

1.மாரேனரி (வ.�), மாரேனரி (ஊ) வார�் 2 ந�தெ்த� , 2.மாரேனரி (வ.�), 

மாரேனரி (ஊ) வார�் 3 ெதற்�ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 ச�தாயக் �டம்   ,�ழக்�ப் 

பாரத்்த�  �ரந்ாயக்கன்பட்�

1.மாரேனரி (வ.�), �சச்நாயக்கன்பட்� (ஊ) வார�் 1 �ரந்ாயக்கன்பட்�  

�ங்கம்பட்� , 2.மாரேனரி (வ.�),  �சச்நாயக்கன்பட்� (ஊ) வார�் 1 

�ரந்ாயக்கன்பட்�  �சச்நாயக்கன்பட்�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 xUq;fpize;j Foe;ijfs; 
tsh;r;rpj; jpl;l ikak;> fpof;F 
ghh;j;jJ> fpr;rehaf;fd;gl;b.

1.மாரேனரி (வ.�),  �சச்நாயக்கன்பட்� (ஊ) வார்� 2 �சச்நாயக்கன்பட்� 

ேபா�ெரட்�யப்பட்�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 ஏ.�.எம்.எம். எ�சன் 

ெதாடக்கப்பள்ளி,வடக்� ப�� 

கட்�டம். �ழக்���ந்� 4வ� 

அைற �ளாம்பட்�-626124.

1.ஆைண�ர ்(வ.�), �லா�ரணி(ஊ) வார�் 2�லாஊரணி  ��தெ்த� , 

2.ஆைண�ர ்(வ.�), �லா�ரணி(ஊ) வார�் 2 �லாஊரணி ெதற்�ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30 ஏ.�.எம்.எம். எ�சன் 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,வடக்�பக்க 

ெம�ன் கட்�டம் தைரதளம் 

ெதற்� பாரத்்த� 

�ழக்���ந்� 3வ� அைற 

�ளாம்பட்�-626124.

1.ஆைண�ர ்(வ.�), �லா�ரணி(ஊ) வார�் 2 �லாஊரணி ெதற்�ெத� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� 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

31 31 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   

,ெபரியெபாட்டல்பட்�-626124.

1.ஆைண�ர ்(வ.�),  ெபரியெபாட்டல்பட்� (ஊ) வார�் 1 வடக்� ெதற்� ெத� , 

2.ஆைண�ர ்(வ.�),   ெபரியெபாட்டல்பட்� (ஊ) வார�் 2 ேமற்� ெத� , 

3.ஆைண�ர ்(வ.�),    ெபரியெபாட்டல்பட்� (ஊ) வார�் 3 �ழக்� ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 ஆ� �ரா�டர ்நலபள்ளி,   

,ேமற்� கட்�டம் ஏ.��க்கபட்�-

626124.

1.ஆைண�ர ்(வ.�),  ஏ.��க்கபட்� (ஊ) வார�்   1 �ழக்�தெ்த� மற்�ம் 

வடக்�த ்ெத� , 2.ஆைண�ர ்(வ.�), ஏ.��க்கபட்� (ஊ) வார�் 2 ெதற்�த ்ெத� 

மற்�ம் ேமலதெ்த�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 Cuhl;rp xd;wpa njhlf;fg;gs;sp>  

ெதற்���ந்� 1வ� அைற> 
fpof;F ghh;j;jJ>  ஆைன�ர்

1.ஆைண�ர ்(வ.�)ஆைண�ர ்(ஊ) வார்� 3 அய்யம்பட்� , 2.ஆைண�ர ்

(வ.�), ஆைண�ர் (ஊ) வார்� 4 அய்யம்பட்�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 Cuhl;rp xd;wpa njhlf;fg;gs;sp>  

ெதற்���ந்� 3வ� அைற> 
fpof;F ghh;j;jJ>  ஆைன�ர்

1.ஆைண�ர ்(வ.�),  ஆைண�ர் (ஊ) வார்� 2 ஆைண�ர ், 2.ஆைண�ர ்

(வ.�),  ஆைண�ர் (ஊ) வார்� 3 இராமசச்ந்�ரா�ரம்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,�ழக்�ப் 

ப�� கட்டைளப்பட்�

1.ஆைண�ர ்(வ.�),  ஆைண�ர ்(ஊ) வார�் 2 கட்டைளப்பட்� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ேமற்�ப் 

ப�� கட்டைளப்பட்�

1.ஆைண�ர ்(வ.�),  ஆைண�ர ்(ஊ) வார�் 2 கட்டைளப்பட்� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 �வகா� ஊராட்� ஒன்�ய 

எஸ்.�.ஆர.்ஒய் �ட்ட 

பணிக்�டம்,   ,ேமற்� 

பாரத்்த�, கட்டைளப்பட்�-

626124.

1.ஆைண�ர ்(வ.�),  ஆைண�ர ்(ஊ) வார�் 2 �னீஸ்நகர் Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 �.எம்.எஸ். ந�நிைலப்பள்ளி,     

,வடக்� கட்�டம், வடக்� 

பாரத்்த�, �ழக்���ந்� 2வ� 

அைற, சாட்�யா�ரம்-626124.

1.ஆைண�ர ்(வ.�), ஆைண�ர ்(ஊ) வார�் 5 ரிசரவ்்ைலன்  , ஆ��கம் காலனி 

, 2.ஆைண�ர ்(வ.�),  ஆைண�ர ்(ஊ) வார�் 5 காவலர ்����ப்�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

39 39 எஸ் � எம் எஸ் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, gpujhd 
fl;blk;>  jiuj;jsk;> njw;Fg;gf;f 
miw> Nkw;Fg;gFjp>  tlf;Fg; 
ghh;j;jJ> சாட்�யா�ரம்

1.ஆைண�ர ்(வ.�), ஆைண�ர் (ஊ) வரர்� 1 �நாயகரக்ாலனி , 

2.ஆைண�ர ்(வ.�), ஆைண�ர் (ஊ) வார்� 1 அண்ணாமைலயார்காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 எஸ் � எம் எஸ் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ,ெம�ன் 

கட்�டம் தைர தளம் அைற எண்-

8 வடேமற்� �ைல அைற 

ெதற்� பா◌ா◌த்்த� 

 சாட்�யா�ரம்

1.ஆைண�ர ்(வ.�),  ஆைண�ர ்(ஊ) வார�்1  �வானந்தம்நகர ், 2.ஆைண�ர ்

(வ.�), ஆைண�ர ்(ஊ) வார�் 1 காமராஜர�்ரம் காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 எஸ் � எம் எஸ் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,�ந்தரர்ாஜன் ஹால் �ன்றாம் 

அைற ெதற்� கட்�டம் ேமற்� 

ேநாக்�ய� சாட்�யா�ரம்

1.ஆைண�ர ்(வ.�), ஆைண�ர ்(ஊ) வார�் 1காமராஜர�்ரம்காலனி , 

2.ஆைண�ர ்(வ.�),  ஆைண�ர ்(ஊ) வார�் 1 ஆ��கம் காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 எஸ் � எம் எஸ் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ,ரிஜ் எஸ் 

��ஸ் கட்�டம் �தல் அைற 

ெதற்� ேநாக்�ய� 

சாட்�யா�ரம்

1.ஆைண�ர ்(வ.�),  ஆைண�ர ்(ஊ) வார�் 1, 2 சாட்�யா�ரம் ெம�ன் ேரா�, 

ஆசாரி காலனி , 2.ஆைண�ர ்(வ.�), ஆைண�ர ்(ஊ) வார�் 2 

�ட�்வச�வாரிய����ப்�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 எஸ் � எம் எஸ் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ,ரிஜ் .எஸ் 

� ��ப்ஸ் �ளாக் 

ேமற்���ந்� 2வ� அைற 

ெதன்�ழக்� பாரத்்த� 

சாட்�யா�ரம்

1.ஆைண�ர ்(வ.�), ஆைண�ர ்(ஊ) வார�் 2 ஆசாரி காலனி 1வ� ெத� 2வ� 

ெத� 3வ� மற்�ம் 6வ� ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 எஸ் � எம் எஸ் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ,ரிஜ் .எஸ் 

� ��ப்ஸ் �ளாக் 

�ழக்���ந்� �தல் அைற 

ெதன்�ழக்� பா◌ா◌த்்த� 

சாட்�யா�ரம்

1.ஆைண�ர ்(வ.�), ஆைண�ர ்(ஊ) வார�் 2 ஆசாரி காலனி 4வ� ெத� 

மற்�ம் 5வ� ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

45 45 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,வடக்� 

கட்�டம், ேமற்� ப��, ெதற்� 

பாரத்்த�, ரிசரவ்்ைலன், 

ஆைன�ர-்626124.

1.ஆைண�ர ்(வ.�),  ஆைண�ர ்(ஊ) வார�் 4 ேகா�ரம் காலனி, ேந�� நகர் Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,ேமற்� 

கட்�டம், வடக்� ப��, 

 ரிசரவ்்ைலன், ஆைன�ர ்- 

626124.

1.ஆைண�ர ்(வ.�), ஆைண�ர ்(ஊ) வார�் 8 ேந��நகர ்�ழக்� , 2.ஆைண�ர ்

(வ.�),  ஆைண�ர ்(ஊ) வார�் 5 இண்டஸ்ட்ரியல் காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,ேமற்� 

ப�� ெதற்� கட்�டம் 

ரிசரவ்்ைலன், ஆைன�ர ்- 

626124.

1.ஆைண�ர ்(வ.�), ஆைண�ர ்(ஊ) வார�் 8 ேந��நகர ்ேமற்� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,ேமற்� 

கட்�டம் ெதற்� ப�� �ழக்� 

பாரத்்த�  ரிசரவ்்ைலன், 

ஆைன�ர ்- 626124.

1.ஆைண�ர ்(வ.�),  ஆைண�ர ்(ஊ) வார�் 8 இந்�ராநகர ்(ேமற்�) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,ெதற்� 

கட்�டம் �ழக்���ந்� �தல் 

ப�� ரிசரவ்்ைலன், ஆைன�ர-்

626124.

1.ஆைண�ர ்(வ.�), ஆைண�ர ்(ஊ) வார�் 4 �த�்ராம�ங்க�ரம் காலனி 

கத� எண்-�-18 �தல் 1098

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,ெதன்ேமற்� 

கட்�டம் வடக்� பா◌ா◌த்்த� 

ேமற்���ந்� 1வ� அைற 

ரிசரவ்்ைலன் ஆைன�ர்

1.ஆைண�ர ்(வ.�), ஆைண�ர ்(ஊ) வார�் 4 �த�்ராம�ங்க�ரம் காலனி 

கத� எண்-1099 �தல் 4-8-1583

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,வடக்� 

கட்�டம் �ழக்�ப்ப�� 

ெதற்�பாரத்்த� ரிசரவ்்ைலன், 

ஆைன�ர-்626124.

1.ஆைண�ர ்(வ.�),  ஆைண�ர ்(ஊ) வார�் 5 இந்�ராநகர ், 2.ஆைண�ர ்

(வ.�), ஆைன�ர ்(ஊ) வார�் 5 இந்�ரா நகர்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� 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

52 52 எஸ்.�.எம்.எஸ். ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,ஏ.ஆர.்�ந்தரராஜன் ஹால், 

�ரதான கட்�டம், ெதற்� 

பாரத்்த�, சாட்�யா�ரம், 

ஆைன�ர.்-626124.

1.ஆைண�ர ்(வ.�),  ஆைண�ர ்(ஊ) வார�் 5 ேகா�ரம் காலனி , 2.ஆைண�ர ்

(வ.�), ஆைன�ர ்(ஊ) வார�் 5 இந்�ரா நகர்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

njd;;;gFjp ika fl;blk;> 
Nkw;fpypUe;J 1tJ miw> tlf;F 
ghh;j;jJ> காந்� நகர,் ஆைன�ர,் 

�வகா�- 626124.

1.ஆைண�ர ்(வ.�), ஆைன�ர ்(ஊ)                                   வார்� 9,10 ஆைன�ர ்

காந்� நகர>் ஏ. லட�்�யா�ரம்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

Nkw;fpypUe;J 2tJ GJ fl;blk;> 
tlf;F ghh;j;jJ>Nkw;fpypUe;J 
1tJ miw> காந்� நகர,் 

ஆைன�ர,் �வகா�- 626124.

1.ஆைண�ர ்(வ.�),  ஆைன�ர ்(ஊ) வார்� 1 சமத்�வ�ரம், �ேலான்காலனி Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,   
njd;;gFjp ika fl;blk;> 
fpof;fpypUe;J 1tJ miw> காந்� 

நகர,் ஆைன�ர,் �வகா�- 

626124.

1.ஆைண�ர ்(வ.�),  ஆைன�ர ்(ஊ) வார்� 3 ,9 ஆைன�ர ்காந்� நகர் Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,   v];. 
v];. V. fl;blk;> tlf;fpypUe;J 

1tJ miw> Nkw;F ghh;j;jJ> 
ஆைன�ர,் �வகா�- 626124.

1.ஆைண�ர ்(வ.�),  ஆைன�ர ்(ஊ) வார்� 3 ,9 ஆைன�ர ்காந்� நகர் Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

Nkw;fpypUe;J 2tJ GJ fl;blk;> 
tlf;F ghh;j;jJ> fpof;fpypUe;J 
1tJ miw> காந்� நகர,் 

ஆைன�ர,் �வகா�- 626124.

1.ஆைண�ர ்(வ.�),  ஆைன�ர ்(ஊ) வார்� 3 �ேலான்காலனி Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� 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 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   

,ெதன்�ழக்� �ைல கட்�டம், 

ெதற்� பாரத்்த�, �ழக்� 

பக்கத்���ந்� 1வ� அைற, 

��த்தங்கல்-626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 2 ��வர ்�ங்கா ெத� , 

2.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 1 �வகா� - ���நகர ்ேரா� , 

3.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 3 ��ப்�ட�்காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   

,ெதன்�ழக்� �ைல கட்�டம், 

ெதற்� பாரத்்த�  ேமற்� 

பக்கத்���ந்� 2வ� அைற 

��த்தங்கல்-626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 3 ஆலமரத்�ப்பட்� ேரா� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 எஸ் ஆா ்அர� ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, வடக்� �� 

கட்�டம், ேமற்���ந்� 1வ� 

அைற, வடக்� பாரத்்த�, 

��த்தங்கல்

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 3 ெபரியார்காலனி , 

2.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 2��வர்�ங்கா ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,  ைமய 

கட்�டம் �ழக்�ப் ப��, ெதற்� 

பாரத்்த�, ��த்தங்கல்-626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 3,4 ஆலமரத்�பட்� ேரா� 

2.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 4 பள்ளபட்� ேரா� , 

�த்�மாரியம்மன் காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 எஸ்.ஆர.்என்.அர� 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, கணினி 

வ�ப்� கட்�டம், வடக்�ப் 

ப��, ேமற்� பாரத்்த�, 

��த்தங்கல் - 626130.

1.��த்தங்கல் 3ம்நிைல நகராட்� வார்� 1 பள்ளிக்�டத்ெத� 

ஆலாஊரணி அண்ணா காலனி , 2.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� 

வார்� 2 ஆலமரத்�ப்பட்� ேரா�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� 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

63 63 அர� ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ச�ன்ஸ் 

�ளாக் (பைழய கட்�டம்) 

�ழக்� பக்கஅைற ேமற்� 

பாரத்்த� ��த்தங்கல் - 626130.

1.��த்தங்கல் 3ம் நிைல நகராட்� வார�் 2 �ப்�ரமணியர ்ேகா�ல் ெத� 1 வ� 

சந்� , 2.��த்தங்கல் 3ம் நிைல நகராட்� வார�் 2 �ப்�ரமணியர ்ேகா�ல் 

ெத� 2 வ� சந்� , 3.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 2 �ப்�ரமணியர ்

ேகா�ல் ெத� 3 வ� சந்� , 4.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 2 

�ப்�ரமணியர ்ேகா�ல் ெத� 4-வ�  சந்� , 5.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� 

வார�் 2 �ப்�ரமணியர ்ேகா�ல் 5-வ�  சந்� , 6.��த்தங்கல் 3ம் நிைல 

நகராட்� வார�் 2 �ப்�ரமணியரே்கா�ல் ெத� 6வ� சந்�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 அர� ெபண்கள் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி, ச�ன்ஸ் கட்�டம், 

பைழய கட்�டம், ைமய அைற, 

ேமற்�ப்ப��, வடக்� 

பாரத்்த�,  ��த்தங்கல் - 626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 1அண்ணாகாலனி வடப��  , 

2.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 1 அண்ணாகாலனி ேமற்� ப�� 

, 3.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 1 அண்ணாகாலனி 

�ழக்�ப��

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 லயன்ஸ் ெமட்ரி�ேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ,பைழய 

கட்�டம் ேமற்� ப�� 

ேமற்���ந்� 1வ� அைற 

வடக்� பாரத்்த� (1-ம் 

 வ�ப்பைற)��த்தங்கல் - 

626130.

1.��த்தங்கல் �ன்றாம் நிைல நகராட்� வார�் 7 �வகா� ���நகர ்ேரா� , 

2.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 2  ேபடை்டத் ெத� , 3.��த்தங்கல் 3-

ம் நிைல நகராட்� வார�் 3சமா� ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 லயன்ஸ் ெமட்ரி�ேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ,பைழய 

கட்�டம் ேமற்� ப�� 

ேமற்���ந்� 2வ� அைற 

வடக்� பாரத்்த� ��த்தங்கல் - 

626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 4 தரகன் ேதாட்டதெ்த� , 

2.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 4ர�ல்ேவ ஸ்ேடஷன் ேரா� , 

3.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 4 பள்ளப்பட்� ேரா�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 லயன்ஸ் ெமட்ரி�ேலசன் பள்ளி, 

  ,��ய கட்�டம், ெதற்� ப�� 

�ட்ட அைற ��த்தங்கல்-626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 6பள்ளப்பட்�ேரா� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 லயன்ஸ் ெமட்ரி�ேலசன் பள்ளி, 

  ,பைழய கட்�டம் �ழக்� ப�� 

எல்ேக� ஏ வ�ப்பைற 

�ழக்���ந்� �தலாவ� 

அைற ��த்தங்கல்-626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 6 பள்ளபட்� ேரா� , 2.��த்தங்கல் 

3ம் நிைல நகராட்� வார�் 3 �ட�ங்க நாடார ் சந்� , 3.��த்தங்கல் 3ம் நிைல 

நகராட்� வார�் 4 ஆ� நாடார ்சந்� , 4.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� 

வார�் 9 �ன்னப்ப நாடார ்சந்� , 5.��த்தங்கல் 3ம் நிைல நகராட்� வார�் 10. 

ஏ.ேஜ.நகர்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� 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

69 69 லயன்ஸ் ெமட்ரிக் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ,பைழய 

கட்�டம் ேமற்���ந்� 3வ� 

அைற வடக்� பாரத்்த� 

��த்தங்கல் -626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 5 பள்ளபட்� ேரா� ��வள்�வா ்

காலனி மற்�ம் ப�ைவ நகர்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 லயன்ஸ் ெமட்ரிக் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, பைழய 

கட்�டம், �ழக்���ந்� 2வ� 

அைற, வடக்� பாரத்்த�, 

��த்தங்கல் -626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 5 பள்ளபட்� ேரா� (ப��) 

��கன் காலனி க�தா நகர ்மற்�ம் ேதவராஜ் காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 லயன்ஸ் ெமட்ரிக் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ,பைழய 

கட்�டம் �ழக்���ந்� 3வ� 

அைற வடக்� 

பாரத்்த�,��த்தங்கல் -626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 5��கன் காலனி , 2.��த்தங்கல் 3-

ம் நிைல நகராட்� வார�் 5��வள்�வர ்காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ெதன்�ழக்� 

�ைல கட்�டம், ேமற்���ந்� 

1வ� அைற, வடக்� பாரத்்த�, 

��த்தங்கல்-626130.

1.��த்தங்கல் 3ம் நிைல நகராட்� வார்� 6 பள்ளபட்� ேரா� கக்கன் 

காலணி, , 2.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 6 பள்ளபட்� ேரா� , 

3.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 7 �வகா� - ���நகர் ேரா� , 

4.��த்தங்கல் 3ம்நிைல நகராட்� வார்� 14 அழகன்சந்�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 எஸ் ஆா ்அர� ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி �� வடக்� 

கட்�டம், தைரத்தளம், 

ேமற்���ந்� 2வ� அைற, 

ெதற்� பாரத்்த�, ��த்தங்கல்

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 14ேகாபால்ெத� , 2.��த்தங்கல் 

3ம் நிைல நகராட்� வார்� 14 ெசல்ைலயா சந்� , 3.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல 

நகராட்� வார்� 14ைமனர் சந்� , 4.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� 

வார்�14 காத்தான் சந்� , 5.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 7 

இராதா��ஷ்ணன் காலணி , 6.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 6 

��கன் காலனி , 7.��த்தங்கல் 3ம்நிைல நகராட்� வார்� 17 

ெவள்ைளமணியாரரச்ந்� , 8.��த்தங்கல் 3ம்நிைல நகராட்� வார்� 17 

வாைழக்�ணற்�த் ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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74 74 ஊராட்� ஒன்�ய 

ந�நிைலப்பள்ளி,   ,ேமற்� 

ப��, ேமற்� கட்�டம், சத்யா 

நகர,் ��த்தங்கல்-626130.

1.��த்தங்கல் 3ம்நிைல நகராட்� வார�் 7 ராதா��ஷ்ணன் காலனி , 

2.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 14 ரா� சந்� , 3.��த்தங்கல் 

3ம்நிைல நகராட்� வார�் 14 �ன்ைனயன் சந்� , 4.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல 

நகராட்� வார�் 14 ேகா�ந்தன் சந்� , 5.��த்தங்கல் 3ம் நிைல நகராட்� 

வார�் 14 �த�்க்க�ப்பன் சந்� , 6.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 

14�ன்னப்பன் சந்� , 7.��த்தங்கல் 3ம்நிைல நகராட்� வார�்  14 ெபத்தனன் 

சந்� , 8.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 14 �வகா� - ���நகர ்ேரா� 

, 9.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 14 ைவயன் ��  , 10.��த்தங்கல் 3-

ம் நிைல நகராட்� வார�் 14 ேகாபால் ெத�  , 11.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல 

நகராட்� வார�் 14 அ�ந்த�யர ்ெத� , 12.��த்தங்கல் 3ம் நிைல நகராட்� 

வார�் 12 �ட�ங்கம் சந்�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 ஊராட்� ஒன்�ய 

ந�நிைலப்பள்ளி,   ,ேமற்� 

கட்�டம், �ழக்� ப��, சத்யா 

நகர,் ��த்தங்கல்-626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 13 சாட்�யா�ரம் ேரா� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 ஊராட்� ஒன்�ய 

ந�நிைலப்பள்ளி,   ,ெதற்� 

கட்�டம் ெதற்� ப�� ேமற்� 

பாரத்்த� சத்யா நகர,் 

��த்தங்கல்-626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 7 க�ணாநி� காலனி Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 ஊராட்� ஒன்�ய 

ந�நிைலப்பள்ளி,   ,�ழக்� 

கட்�டம், ேமற்� ப��, சத்யா 

நகர,் ��த்தங்கல்-626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� க�ணாநி� காலனி ேமல்ப�� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 ஊராட்� ஒன்�ய 

ந�நிைலப்பள்ளி,   ,ேமற்� 

கட்�டம் ெதற்���ந்� 2வ� 

அைற சத்யா நகர ்��த்தங்கல்.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� க�ணாநி� காலனி �ழ்ப��, 

இரடை்டேபாஸ்ட் ப�� ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 ஊராட்� ஒன்�ய 

ந�நிைலப்பள்ளி, ேமற்� 

கட்�டம், ெதற்���ந்� 1வ� 

அைற, சத்யா நகா,் 

��த்தங்கல்-626130.

1.��த்தங்கல் 3ம் நிைல நகராட்� க�ணாநி� காலனி ந�ப்ப��, 

�னஸ்ீவரன் ேகா�ல் ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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80 80 ஊராட்� ஒன்�ய 

ந�நிைலப்பள்ளி,   ,�ழக்� 

கட்�டம், �ழக்� ப��, சத்யா 

நகர,் ��த்தங்கல்-626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� சத்யா நகர ், 2.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல 

நகராட்� வார�் 13என்.ஆர.்நாதன் காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 என் � எல் � �றப்� பள்ளி   

,மகளிர ்�ய உத�க் �� 

மற்�ம் ப�ற்� அைற ேமற்� 

பாரத்்த� எம் � ஆா ்காலனி 

��த்தங்கல்

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 8(கண்ண� காலனி) ெதா�ப்� �ட�் 

காலனி , 2.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 8 எம்.�.ஆர.்காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 எஸ்.ஆர.்என்.அர� 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

மாரியம்மன் ேகா�ல் 

�ற்�ச�்வ�க்� �ன்�றம் 

உள்ள �ழக்���ந்� 3வ� 

வ�ப்பைற, ெதற்� பாரத்்த� 

��த்தங்கல்-626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 12 சாட்�யா�ரம் ேரா� , 

2.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 10 பாண்�யன் நகர்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 எஸ்.ஆர.்அர� 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

மாரியம்மன் ேகா�ல் 

�ற்�ச�்வ�க்� �ன்�றம் 

உள்ள �ழக்���ந்� 2வ� 

வ�ப்பைற, ெதற்� பாரத்்த�, 

��த்தங்கல்

1.��த்தங்கல் 3ம்நிைல நகராட்� வார்� 11 பாண்�யன் நகர ்  2வ� ெத� , 

2.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 12 பாண்�யன் நகர ் 2,3வ� ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 எஸ்.ஆர.்அர� 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ,��ய ந� 

கட்�டம் வடக்� ப�� அைற 

ேமற்� பாரத்்த� ��த்தங்கல்

1.��த்தங்கல் 3ம்நிைல நகராட்� வார�் 11 பாண்�யன் நகர ்  3வ� ெத� , 

2.��த்தங்கல் 3ம்நிைல நகராட்� வார�் 12 பாண்�யன் நகர ் 1 வ� ெத� , 

3.��த்தங்கல் 3ம்நிைல நகராட்� வார�் 12 பாண்�யன் நகர ்1,3வ� ெத� , 

4.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 12 பாண்�யன் நகர ்4 வ� ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 கைலமகள் ேமல்நிைலப்- பள்ளி, 

�ரதானஅைற, தைர தளம், 

ெதற்���ந்� 1வ� அைற, 

ேமற்� பாரத்்த�, ��த்தங்கல் -

626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� பாண்�யன் நகர ்4-வ� ெத� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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86 86 கைலமகள் ெதாடக்கப்பள்ளி,   

,2வ� ��ய கட்�டம் 

ேமற்���ந்� 1வ� அைற 

தைரதளம்  ��த்தங்கல்-626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� பாண்�யன் நகர ்3-வ� ெத� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 கைலமகள் ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,தைர தளம், ந� ப�� 

ெதற்���ந்� 3வ� அைற 

��த்தங்கல் - 626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 10 பாண்�யன் நகர ்4-வ� ெத� , 

2.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 10 பாண்�யன்நகர ்6-வ� ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 கைலமகள் ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,தைர தளம், ந� ப�� 

ெதற்���ந்� 4வ� அைற 

��த்தங்கல் - 626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 10 பாண்�யன்நகர ்5-வ� ெத� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 கைலமகள் ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,தைர தளம், வடக்� கட்�டம், 

�ழக்���ந்� �தல் அைற 

ெதற்� பாரத்்த�, ��த்தங்கல் -

626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 9, 10 பாண்�யன் நகர ், 

2.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 12 பழனிசச்ா� நாடார ்�� , 

3.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 9 இந்�ராநகர்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 கைலமகள் ெதாடக்கப்பள்ளி, 

�ட்ட மன்ற அைற, 

�ழக்���ந்� 1வ� அைற 

ெதற்� பாரத்்த� ��த்தங்கல் -

626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 12 பழனிசச்ா� நாடார ்�� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 கைலமகள் ெதாடக்கப்பள்ளி, 

�ட்டமன்ற அைற 

�ழக்���ந்� 2வ� அைற 

ெதற்� பாரத்்த� ��த்தங்கல் -

626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 9 ெசங்கமல நாச�்யார�்ரம் ேரா� , 

2.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 12 ெசங்கமலநாச�்யார�்ரம் ேரா�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 கைலமகள் ெதாடக்கப்பள்ளி, 

�ட்ட மன்ற அைறக்� ேமற்� 

ப����ள்ள 4வ� அைற 

��த்தங்கல் - 626130.

1.��த்தங்கல்3ம் நிைல நகராட்� வார�் 15 நாடார ்�ள்ைளயாரே்கா�ல் ெத� 

, 2.��த்தங்கல்3ம் நிைல நகராட்� வார�் 16ேசடன் �ணற்� ெத� , 

3.��த்தங்கல்3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 15 ஆ��கக்காைள நாடார ்சந்�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� 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

93 93 கைலமகள் ெதாடக்கப்பள்ளி, 

வடக்� கட்�டம் ேமற்���ந்� 

1வ� அைற ெதற்� பாரத்்த�, 

��த்தங்கல் - 626130.

1.��த்தங்கல்3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 15 நாடார ்நந்தவனெத� , 

2.��த்தங்கல்3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 15 ஆ��கசா� நாடார ்சந்� , 

3.��த்தங்கல்3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 15 கனி நாடார ்சந்� , 

4.��த்தங்கல்3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 15 �ப்�நாடார ்சந்� , 

5.��த்தங்கல்3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 15 �ங்கர்�ைற சந்� , 

6.��த்தங்கல்3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 15 நாடார ்வடக்� ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 கைலமகள் ெதாடக்கப்பள்ளி, 

வடக்�ப் �ளாக், ெதற்�ப் 

பாரத்்த கட்�டம், ேமற்���ந்� 

2வ� அைற, ��த்தங்கல் -

626130.

1.��த்தங்கல் 3   நிைல நகராட்� வார்� 15 கா�நாடார் சந்� , 

2.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 15 �த்�நாடார்சந்� , 

3.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 15 �மாரேவல் நாடார ்சந்� , 

4.��த்தங்கல் 3ம் நிைல நகராட்� வார்� 15 ெவம்பேகாடை்டநாடார் சந்� , 

5.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 15 அய்யம்ெப�மாள் நாடார ்

சந்� , 6.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 16 

�வகா����நகர்ேரா� , 7.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 16 

�னியாண்� நாடார ்சந்� , 8.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 16 

ேவல் நாடார ்சந்� , 9.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 16 

M.M..�த்ைதயா நாடார ்சந்� , 10.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 

15 ெசாக்கநாடார்சந்� , 11.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 15 

��க நாடார ்சந்� , 12.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 

15ஆ��கநாடார் சந்� , 13.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 

15அரி�த்�ர நாடார ்சந்� , 14.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 15 

காளி�த்� நாடார ்சந்� , 15.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 16 

ஆ�நாடார்சந்� , 16.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 15சங்கர 

நாடார ்ெத� , 17.��த்தங்கல் 3ம் நிைல நகராட்� வார்� 

16காத்தான்மாரியப்ப நாடார ்சந்�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

95 95 கைலமகள் ெதாடக்கப்பள்ளி, 

வடக்�ப் �ளாக், ெதற்�ப் 

பாரத்்த கட்�டம், ேமற்���ந்� 

3வ� அைற, ��த்தங்கல் -

626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 15 அன்னப்�ள்ைள சந்� , 

2.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 16அய்யாசா� நாடார ்சந்� , 

3.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 16 மாட�் மந்ைத �� , 

4.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 15�ன்னமணி நாடார ்சந்� , 

5.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 16 �வேகா� நாடார ்சந்� , 

6.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 16 சங்கரப்பநாடார் சந்� , 

7.��த்தங்கல் 3ம் நிைல நகராட்� வார்� 16 ெசங்கமலநாச�்யார்�ரம் 

ேரா� , 8.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 17 

ெசங்கமலநாச�்யார்�ரம் ேரா� , 9.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� 

வார்� 16 ஜ�ளிக்கைட �� , 10.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 16 

நாடார ்வடக்� �� , 11.��த்தங்கல் 3ம் நிைல நகராட்� வார்� 16 

அய்யாசச்ா��ள்ைள சந்� , 12.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 16 

சங்கால் நாயக்கர ்ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 கைலமகள் ெதாடக்கப் பள்ளி,   

,2வ� ��ய கட்�டம் தைரதளம் 

ேமற்���ந்� 2வ� அைற 

��த்தங்கல்-626130.

1.��த்தங்கல் 3ம் நிைல நகராட்� வார�் 17 மாைலஆசாரிசந்� , 

2.��த்தங்கல் 3ம் நிைல நகராட்� வார�் 17மாதாங்ேகா�ல் ெத� , 

3.��த்தங்கல் 3ம் நிைல நகராட்� வார�் 17அய்யப்பநாடார ்சந்� , 

4.��த்தங்கல் 3ம் நிைல நகராட்� வார�் 17 நிைறம� ஆசாரி சந்� , 

5.��த்தங்கல் 3ம் நிைல நகராட்� வார�் 17 சண்�கேவல்ேதவர ்சந்� , 

6.��த்தங்கல் 3ம் நிைல நகராட்� வார�் 17ெபாம்ைமயநாயக்கர ்ெத� , 

7.��த்தங்கல் 3ம் நிைல நகராட்� வார�் 17காவ�க்�டத் ெத� , 8.��த்தங்கல் 

3ம் நிைல நகராட்� வார�் 17ஜ�ளிக்கைட ��

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 ேக எம் ேக ஏ ெமட்ரிக் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,�ழக்� 

கட்�டம் தைரத்தளம் 

ேமற்���ந்� 1வ� அைற 

வடக்� பாரத்்த� ��த்தங்கல்

1.��த்தங்கல் 3ம் நிைல நகராட்� வார�் 17பழனிசச்ா�நாடார ்ெத� , 

2.��த்தங்கல் 3ம் நிைல நகராட்� வார�் 17 நாடாரவ்டக்�ெத� , 

3.��த்தங்கல் 3ம் நிைல நகராட்� வார�் 17 நிைற�ளத�்நாடாரெ்த� , 

4.��த்தங்கல் 3ம் நிைல நகராட்� வார�் 17 �க்கநாடாரெ்த� , 5.��த்தங்கல் 

3ம் நிைல நகராட்� வார�் 17 காரியக்கார ்சந்� , 6.��த்தங்கல் 3ம் நிைல 

நகராட்� வார�் 17ெபான்னப்பநாடார ் சந்� , 7.��த்தங்கல் 3ம் நிைல 

நகராட்� வார�் 17ெசங்கமலநாச�்யார�்ரம் ேரா�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

98 98 கைலமகள் ெதாடக்கப்பள்ளி,   

,2வ� ��ய கட்�டம் 

ேமற்���ந்� 3வ� அைற 

��த்தங்கல்-626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 2 �வகா� ���நகரே்ரா� , 

2.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 2 ஓ�வார ்சந்�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 ேக எம் ேக ஏ ெமட்ரிக்�ேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,�ரதான 

கட்�டம் தைரதளம் �ழக்� 

ப���ன் 2வ� அைற 

��த்தங்கல் - 626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 2 �ப்�ரமணியரே்கா�ல் ெத� , 

2.��த்தங்கல் 3ம் நிைல நகராட்� வார�் 20 வடக்�ரத�� , 3.��த்தங்கல் 3ம் 

நிைல நகராட்� வார�் 20 ெசங்கமலநாச�்யார�்ரம் ேரா�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 ேக எம் ேக ஏ ெமட்ரிக்�ேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,��ய 

கட்�டம், ெதற்���ந்� �ழக்� 

பாரத்்த �தல் அைற, 

 ��த்தங்கல்-626130.

1.��த்தங்கல் 3ம் நிைல நகராட்� வார�் 20 வடக்�மாட�� , 2.��த்தங்கல் 3-

ம் நிைல நகராட்� வார�் 20 அக்�ரஹாரதெ்த� , 3.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல 

நகராட்� வார�் 20ெசங்கமலநாச�்யார�்ரம்ேரா� , 4.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல 

நகராட்� வார�் 20ேமலமாட�� , 5.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 20 

ேகாம� நாயகம் �ள்ைள �� , 6.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 21 

�வன்சன்ன�ஸ்டாண்டர�் காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 ேக எம் ேக ஏ ெமட்ரிக்�ேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,��ய 

கட்�டம், ெதற்���ந்� �ழக்� 

பாரத்்த இரண்டாவ�அைற 

ேமற்� ைமய அைற 

��த்தங்கல்-626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 20 �ரம்மநாயகம்�ள்ைள ெத� , 

2.��த்தங்கல் 3ம் நிைல நகராட்� வார�் 2�வன்சன்ன�ெத� , 3.��த்தங்கல் 

3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 21 �வன்சன்ன� ஸ்டாண்டர�் காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 ேக எம் ேக ஏ ெமட்ரிக்�ேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,�ரதான 

அைற, ெதற்���ந்� 4வ� 

அைற, ��த்தங்கல்-626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 17 மாரிமணியார ்சந்�,  , 

2.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 18 ேமலரத��

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

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

1 2 3 4 5

103 103 ேக. எம். ேக. ஏ. ெமட்ரி�ேலசன் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி, �ல்வா ்

ஜ�ப்ளி �� கட்�டம், �ழக்� 

பாரத்்த�, �ழக்�ப்ப��, 

வடக்���ந்� 4வ� அைற,  

��த்தங்கல்-626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்�                                      வார்� 21 

வடக்�ரத��

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 கைலமகள் ெதாடக்கப்பள்ளி, 

2வ� ��ய �ளாக், தைரதளம் 

�ழக்���ந்� 1வ� அைற 

��த்தங்கல்-626130.

1.��த்தங்கல்3ம்நிைல நகராட்� வார்� 18 ெசங்கமலநாச�்யார்�ரம் 

ேரா� (கத� எண்-1- �தல் 550-3எப்) வரிைச எண்-1 �தல் 981 வைர)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 கைலமகள் ெதாடக்கப்பள்ளி, 

2வ� ��ய �ளாக்,தைரதளம் 

�ழக்���ந்� 2வ� அைற 

��த்தங்கல்-626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்�18 ெவள்ைளயா�ரம் ேரா�      2. 

��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 18 ெசங்கமலநாச�்யார்�ரம் 

ேரா� (கத� எண்-56-1-4  �தல் 808-261-1) வரிைச எண்-983 �தல் 1464 வைர)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 ேக.எம்.ேக.ஏ. ெமட்ரிக்�ேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,��ய 

கட்�டம் �ழக்�ப�����ந்� 

4வ� அைற ��த்தங்கல் -626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 18 �க்�ரவாரப்ட்�ேரா� கத� எண் 

ஏ1 �தல் 58 �

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 கைலமகள் �ன் 

ெதாடக்கப்பள்ளி, �ழக்� 

கட்�டம், தைரத்தளம், 

�ழக்���ந்� 1வ� அைற, 

வடக்� பாரத்்த�, ��த்தங்கல்-

626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 18 �க்�ரவார்பட்�ேரா� கத� 

எண்-58�-183 �தல் 1991-1

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 ேக.எம்.ேக.ஏ. ெமட்ரிக்�ேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,�ரதான 

கட்�டம் தைரத்தளம் 

�ழக்�ப�����ந்� 3வ� 

அைற ��த்தங்கல் -626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 18 �க்�ரவாரப்ட்�ேரா� 

ேதவர�்ைல 1,2,3,4,

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

109 109 எஸ்.என்.�. ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,�ரதான 

கட்�டம் வடக்� ப�� 

ேமற்���ந்� 1வ� அைற 

அைற எண்-12 ��த்தங்கல்

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 19 ஆசாரிமாரந்ந்தவனெத� , 

2.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார�் 19ேமலரத�� , 3.��த்தங்கல் 3-ம் 

நிைல நகராட்� வார�் 19 வடக்�ரத��

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 கைலமகள் �ன் 

ெதாடக்கப்பள்ளி, �ழக்� 

கட்�டம், தைரத்தளம், 

ேமற்���ந்� 1வ� அைற, 

வடக்� பாரத்்த�, ��த்தங்கல்-

626130.

1.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 19 ெசங்கமலநாச�்யார் �ரம் , 

2.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 19 ேபா�நாயக்கர ்ெத� , 

3.��த்தங்கல்3ம் நிைல நராட்� வார்� 20 ேகாம�நாயகம்�ள்ைளெத� , 

4.��த்தங்கல் 3-ம் நிைல நகராட்� வார்� 20 ேமலமாட��

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�ழக்�ப்ப��, ேதவர�்ளம் -

626130.

1.��த்தங்கல் (வ.�)ேதவர�்ளம் (ஊ) வார�் எண் 1ேதவர�்ளம் , 2.��த்தங்கல் 

(வ.�) ேதவர�்ளம் (ஊ) வார�் 1 ��காலனி. சக்� நகர,் �ஸ்வம் நகர,்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 கல்யாணமண்டபம்,   ,��ய 

கட்�டம் �ழக்� பாரத்்த� 

��ய �ட�் வச� வாரிய 

����ப்� �வகா� ேமற்�

1.��த்தங்கல் (வ.�), ேதவர�்ளம் (ஊ) வார�் 1 இ.�.காலனி , 2.��த்தங்கல் 

(வ.�), ேதவர�்ளம் (ஊ) வார�் 1 ராஜாகாலனி , 3.��த்தங்கல் (வ.�),  

ேதவர�்ளம் (ஊ) வார�் 1 காவலர�்���ப்� , 4.��த்தங்கல் (வ.�),  

ேதவர�்ளம் (ஊ) வார�் 2 �ட�்வச�வாரிய����ப்�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 மனம�ழ் மன்ற கட்�டம்   

,��ய �ட�் வச� வாரியம் 

ேதவர�்ளம்-626124.

1.��த்தங்கல் (வ.�),  ேதவர�்ளம் (ஊ) வார�் 2 எ�ல்நகர ்மற்�ம் லட�்� நகர் Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 பஞ்சாயத�் �னியன் ேசைவ 

ைமயம்   ,�ழக்� பாரத்்த� 

�ட�் வச� வாரியம் 

��த்தங்கல்

1.��த்தங்கல் (வ.�),  ேதவர�்ளம் (ஊ) வார�் 2�ட�் வச� வாரியம்����ப்� 

, 2.��த்தங்கல் (வ.�)ேதவர�்ளம் (ஊ) வார�் எண் 1ேதவர�்ளம்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 ஒ�ங்�ைணந்த �ழந்ைதகள் 

வளரச்�் �ட்ட ைமயம்   

,ேதவர�்ளம்-626124.

1.��த்தங்கல் (வ.�),  ேதவர�்ளம் (ஊ) வார�் 2 பார�நகர,் Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 ஊராட்� ஒன்�ய 

ந�நிைலப்பள்ளி,   

,�ரதானஅைற ெதற்���ந்� 

1வ� அைற �ழக்� பாரத்்த� 

ெசங்கமலநாச�்யார�்ரம்.

1.��த்தங்கல் (வ.�),  ெசங்கமலநாச�்யா�ரம் (ஊ) வார�் 3 

ெசங்கமலநாச�்யா�ரம்  வடக்� ெத� , 2.��த்தங்கல் (வ.�),  

ெசங்கமலநாச�்யா�ரம் (ஊ) வார�் 3�வா� 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¢¶÷¢÷ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

117 117 ஊராட்� ஒன்�ய 

ந�நிைலப்பள்ளி, பைழய 

கட்�டம் ைமய அைற, �ழக்� 

பாரத்்த�, 

 ெசங்கமலநாச�்யார�்ரம்.

1.��த்தங்கல் (வ.�),  ெசங்கமலநாச�்யா�ரம் (ஊ) வார்� 3 

ெசங்கமலநாச�்யா�ரம் கண்ணன் ேகா�ல் ெத�. , 2.��த்தங்கல் (வ.�),  

ெசங்கமலநாச�்யா�ரம் (ஊ) வார்� 3 ப�ம்ெபான்ம் நகர்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 ஊராட்� ஒன்�ய 

ந�நிைலப்பள்ளி,   

,வடக்���ந்� 1வ� அைற 

பைழய கட்�டத்�ன் 

ேமற்�ப�� �ழக்� பாரத்்த� 

ெசங்கமலநாச�்யார�்ரம்.

1.��த்தங்கல் (வ.�),  ெசங்கமலநாச�்யா�ரம் (ஊ) வார�் 4 

ெசங்கமலநாச�்யா�ரம் மற்�ம் இந்�ரா நகர்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 ஊராட்� ஒன்�ய 

ந�நிைலப்பள்ளி,   ,��தல் 

வடக்� கட்�டம் ெதற்���ந்� 

�தல் அைற 

தைலைமயா�ரியா ்அைற 

அ��ல் தைரதளம்�ழக்� 

பாரத்்த� 

ெசங்கமலநாச�்யார�்ரம்

1.��த்தங்கல் (வ.�),  ெசங்கமலநாச�்யா�ரம் (ஊ) வார�் 4 �ேவகானந்தர ்

காலனி ��ப்ப� நகர ்மற்�ம் கங்கா�ளம்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 ஊராட்� ஒன்�ய 

ந�நிைலப்பள்ளி,   

,ெதற்���ந்� 1வ� அைற 

ேமற்� பாரத்்த� �ழக்� 

கட்�டம் 

ெசங்கலமலநாச�்யார�்ரம்.

1.��த்தங்கல் (வ.�),  ெசங்கமலநாச�்யா�ரம் (ஊ) வார�் 1 கங்கா�ளம் Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 ஊராட்� ஒன்�ய 

ந�நிைலப்பள்ளி,   ,�ழக்� 

கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த� 

வடக்���ந்� 1வ� அைற 

ெசங்கமலநாச�்யார�்ரம்.

1.��த்தங்கல் (வ.�), ெசங்கமல நாச�்யார�்ரம் (ஊ) வார�் 1 கங்கா�ளம் , 

2.��த்தங்கல் (வ.�), ெசங்கமல நாச�்யார�்ரம் (ஊ) வார�்2 ேகாபால்நகர்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 � எம் எஸ் ந�நிைலப்பள்ளி   

,�ரதான கட்�டத்�ற்� 

�ன்�றம் �ழக்���ந்� 1வ� 

அைற வடக்� பாரத்்த� 

சாட்�யா�ரம்-626124

1.��த்தங்கல் (வ.�), ெசங்கமலநாச�்யார�்ரம் (ஊ) வார�் 3 என்.�.ஓ. காலனி Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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205   �வகா� 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

123 123 �.எம்.எஸ். ந�நிைலப்பள்ளி,   

,�ழக்� பாரத்்த ேமற்� கட்�டம் 

(ெதற்���ந்� 2வ� அைற 

)ஓட�் கட்�டம்,சாட்�யா�ரம்  -

626130.

1.��த்தங்கல் (வ.�),  ெசங்கமலநாச�்யார�்ரம் (ஊ) வார�் 2 என். �. ஓ 

காலனி ெதற்� ப��

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 �.எம்.எஸ். ந�நிைலப்பள்ளி,   

,�ழக்� பாரத்்த ேமற்� கட்�டம் 

(வடக்���ந்� 2வ� அைற 

)ஓட�் கட்�டம்சாட்�யா�ரம்  -

626130.

1.��த்தங்கல் (வ.�), ெசங்கமலநாச�்யார�்ரம் (ஊ) வார�் 2�.எஸ்.ேக.� நகர ்

, 2.��த்தங்கல் (வ.�),  ெசங்கமலநாச�்யார�்ரம் (ஊ) வார�் 2 வடக்� 

சாட்�யா�ரம்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 �.எம்.எஸ். ந�நிைலப்பள்ளி,   

,ேமற்� கட்�டம் �ழக்� 

பாரத்்த� வடக்���ந்� 1வ� 

அைற சாட்�யா�ரம்  -626130.

1.��த்தங்கல் (வ.�),   ெசங்கமலநாச�்யார�்ரம் (ஊ) வார�் 2 ஸ்ேடட்பாங்க் 

காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 �.எம்.எஸ். ந�நிைலப்பள்ளி,   

,�ழக்� பாரத்்த ேமற்� கட்�டம் 

ெதற்���ந்� 1வ� அைற 

சாட்�யா�ரம்  -626130.

1.��த்தங்கல் (வ.�), ெசங்கமலநாச�்யார�்ரம் (ஊ) வார�் 2 ெசல்லப்பா நகர ், 

2.��த்தங்கல் (வ.�), ெசங்கமலநாச�்யார�்ரம் (ஊ) வார�் 2 ெரங்கபாஷ்யம் 

நகர்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 �.எம்.எஸ். ந�நிைலப் பள்ளி,   

,�ரதானகட்�டம், ெதற்�ப் 

பாரத்்த ேமற்� ப��, 

சாட்�யா�ரம் -626130.

1.��த்தங்கல் (வ.�), ெசங்கமலநாச�்யார�்ரம் (ஊ) வார�் 2 சாரதாநகர ்1வ� 

ெத� 2வ� ெத� மற்�ம் 3வ� ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 �.எம்.எஸ். ந�நிைலப் பள்ளி,   

,வடக்� ப�� பைழய கட்�டம் 

ேமற்���ந்� �தல் அைற 

வடக்� பாரத்்த�  ஓட�் 

கட்�டம் சாட்�யா�ரம்.

1.��த்தங்கல் (வ.�), ெசங்கமலநாச�்யார�்ரம் (ஊ) வார�் 2 சாரதாநகர ்4வ� 

5வ� 6வ� மற்�ம் 7வ�  ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 �.எம்.எஸ். ந�நிைலப் பள்ளி,   

,�ரதானகட்�டம், ெதற்�ப் 

பாரத்்த �ழக்�ப்ப��, 

சாட்�யா�ரம் -626130.

1.��த்தங்கல் (வ.�), ெசங்கமலநாச�்.யார�்ரம் (ஊ) சாரதா நகர் Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� 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

130 130 ஊராட்� ஒன்�ய ெதாடக்கப் 

பள்ளி, �ரதான கட்�டம், 

ெதற்���ந்� 1வ� அைற, 

�ழக்�ப் பாரத்்த�, 

�க்�ரவாரப்ட்�.

1.��த்தங்கல் (வ.�) �க்�ரவார்பட்� (ஊ) வார்� 1�க்�ரவார்பட்�ேம�ர் 

ேமலத்ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 ஊராட்� ஒன்�ய ெதாடக்கப் 

பள்ளி, வடக்� �� கட்�டம், 

�ழக்�ப் ப��, ெதற்� 

பாரத்்த�. �க்�ரவாரப்ட்�.

1.��த்தங்கல் (வ.�) �க்�ரவார்பட்� (ஊ) வார்� எண் 2  

�க்�ரவார்பட்�க�ங்ேகாைட ெத� , 2.��த்தங்கல் (வ.�) �க்�ரவார்பட்� 

(ஊ) வார்� 3 அ��ரன்பட்�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 ஊராட்� ஒன்�ய 

ந�நிைலப்பள்ளி   ,வடக்� 

ப�� ெதற்� கட்�டம் �ழக்� 

பாரத்்த� ெவள்ைளயா�ரம்-

626130.

1.��த்தங்கல் (வ.�)  ெவள்ைளயா�ரம் (ஊ) வார�் 1�ழக்� ெத� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 ஊராட்� ஒன்�ய 

ந�நிைலப்பள்ளி,   ,ெதற்� 

ப�� கட்�டம் �ழக்� 

பாரத்்த� ெதற்���ந்� �தல் 

அைற ெவள்ைளயா�ரம்

1.��த்தங்கல் (வ.�) ெவள்ைளயா�ரம் (ஊ) வார�் 2 ெதற்� ெத� , 

2.��த்தங்கல் (வ.�)  ெவள்ைளயா�ரம் (ஊ) வார�் 3 ந�தெ்த� , 3.��த்தங்கல் 

(வ.�) ெவள்ைளயா�ரம் (ஊ) வார�் 4 வடக்� ெத�, சத்யா நகர்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 �வகா� ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   

,��தல்கட்�டம்  ேமற்� 

கட்�டத்�ன் ெதன்ப�� கம்பன் 

பாடசாைல பள்ளப்பட்�-626130.

1.�ழ��த்தங்கல் (வ.�)  பள்ளப்பட்� (ஊ) வார�் எண் 1 இந்�ரா காலனி Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,   �� 

கட்�டம், ேமற்�பாரத்்த� 

தைரத்தளம் வடக்���ந்� 

1வ� அைற பள்ளபட்� 

�ழத்��த்தங்கல்

1.�ழ��த்தங்கல் (வ.�)  பள்ளப்பட்� (ஊ) வார்� எண் 1  ந�த்ெத� 

பள்ளபட்�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

136 136 ஊராட்� ஒன்�ய 

�வக்கப்பள்ளி,   ,வள்�வன் 

பாடசாைல வடக்� கட்�டத்�ன் 

 �ழக்� ப��, பள்ளபட்�-626130

1.�ழ��த்தங்கல் (வ.�) பள்ளப்பட்� (ஊ) வார�் எண் 1 மா◌ா◌ியம்மன் நகர் Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,     �� 

கட்�டம், ேமற்� பாரத்்த�, 

தைரத்தளம், வடக்���ந்� 

4வ� அைற, பள்ளபட்�, 

�ழத்��த்தங்கல்

1.�ழ��த்தங்கல் (வ.�)  பள்ளப்பட்� (ஊ) வார்� 2 �த்�ராம�ங்க�ரம் 

காலனி , 2.�ழ��த்தங்கல் (வ.�) பள்ளப்பட்� (ஊ) வார்� 2 

�த்�ராம�ங்க�ரம் காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 ஊராட்� ஒன்�ய 

�வக்கப்பள்ளி,   ,ேமற்� 

கட்�டத்�ன் வடக்� ப�� 

கம்பன் பாடசாைல பள்ளப்பட்� 

-626130.

1.�ழ��த்தங்கல் (வ.�) பள்ளப்பட்� (ஊ) வார�் எண் 2 �த�்ராம�ங்க�ரம் 

காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,    

ெதற்���ந்� 1வ� ��தல் 

கட்�டம், �ழக்� பாரத்்த�, 

ெதற்���ந்� 2வ� அைற, 

பள்ளபட்�, �ழத்��த்தங்கல்

1.�ழ��த்தங்கல் (வ.�) பள்ளப்பட்� (ஊ) வார்� 2 �த்�ராம�ங்க�ரம் 

காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,    

��தல் கட்�டம்,  

ெதற்���ந்� 2வ� கட்�டம், 

�ழக்� பாரத்்த�, பள்ளபட்�, 

�ழத்��த்தங்கல்

1.�ழ��த்தங்கல் (வ.�) பள்ளப்பட்� (ஊ) வார்� எண் 2 

�த்�ராம�ங்க�ரம் காலனி , 2.�ழ��த்தங்கல் (வ.�)  பள்ளபட்� (ஊ) 

வார்� 2 �த்�ராம�ங்க�ரம் காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

��தல் கட்�டம்  3வ� கட்�டம் 

ெதற்���ந்� 1வ� அைற 

�ழக்� பாரத்்த� பள்ளப்பட்� -

626130.

1.�ழ��த்தங்கல் (வ.�) பள்ளப்பட்� (ஊ) வார்� 2 �ேவகானந்தர ்காலனி Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

��தல் கட்�டம் 

 ெதற்���ந்� 4வ� கட்�டம் 

ெதற்���ந்� 1வ� அைற, 

�ழக்� பாரத்்த� பள்ளபட்�.

1.�ழ��த்தங்கல் (வ.�)பள்ளப்பட்� (ஊ) வார்� 2 �ேவகானந்தரக்ாலனி Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� 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

143 143 அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  

��தல் கட்�டம் ெதற்���ந்� 

4வ� கட்�டம், ெதற்���ந்� 

2வ� அைற,  பள்ளபட்� - 626189.

1.�ழ��த்தங்கல் (வ.�) பள்ளப்பட்� (ஊ) வார்� எண் 2 ேந� காலனி 

ெம�ன் ேரா� எம் � ஆர் காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 காரே்னசன் ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�ழக்���ந்� ஆறாவ� அைற 

�சாலாட்� �ளாக் �வகா�

1.�ழ��த்தங்கல் (வ.�)  பள்ளப்பட்� (ஊ) வார�் 3 �சாலாட்� நகர் Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

�ழக்���ந்� 1வ� அைற, 

வடக்� பாரத்�், �ங்க�ரம் 

காலனி, காமராஜ�ரம் காலனி 

எ�ர�்றம்,  பள்ளபட்�.

1.�ழ��த்தங்கல் (வ.�)  பள்ளப்பட்� (ஊ) வார்� 3 �ங்க�ரம் காலனி Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 காரே்னசன் ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�ழக்���ந்� ஏழாவ� அைற 

�சாலாட்� �ளாக் �வகா�

1.�ழ��த்தங்கல் (வ.�)   பள்ளப்பட்� (ஊ) வார�் 3 பத்�ரகாளியம்மன் காலனி 

, 2.�ழ��த்தங்கல் (வ.�) பள்ளப்பட்� (ஊ) வார�் 3 ேசைனயார�்ரம் காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 காரே்னசன் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,ெசண்பகம் ஞான�ரி �ளாக், 

�ழக்� கட்�டம், 

வடக்���ந்� 1 வ� அைற, 

�வகா�.

1.�ழ��த்தங்கல் (வ.�) பள்ளபட்�(ஊ) வார�் எண் 3 �ங்க�ரம் காலனி Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 காரே்னசன் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,ெசண்பகம் ஞான�ரி �ளாக், 

�ழக்� கட்�டம், 

வடக்���ந்� 2 வ� அைற, 

�வகா�.

1.�ழ��த்தங்கல் (வ.�) பள்ளபட்�(ஊ) வார�் எண் 3 ெவ�ெபா�ள் 

ெதா�ற்சாைல காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 காரே்னசன் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,ெதற்���ந்�  4வ� அைற 

ெசண்பகம் ஞான�ரி 

�ளாக்�ற்� எ�ர�்றம் 

�வகா�-626130.

1.�ழ��த்தங்கல் (வ.�)  பள்ளபட்�(ஊ) வார�் எண் 4 �வகாந்��ரம் ேந� 

காலனி , 2.�ழ��த்தங்கல் (வ.�)  பள்ளபட்�(ஊ) வார�் எண் 4 காமராச�ரம் 

காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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205   �வகா� 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

150 150 காரே்னசன் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,ெசண்பகம் ஞான�ரி �ளாக் 

�ழக்�ப்ப�� ெதற்���ந்� 

 2வ� அைற  �வகா�-626130.

1.�ழ��த்தங்கல் (வ.�)  பள்ளபட்� (ஊ) வார�் எண் 4,5 சா��ரம், 

�னாட்��ரம், �த்த�ழ்�ரம் காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 காரேனஷன் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி,   

,ெதற்���ந்� 3 வ� 

அைற,ெசண்பகம் ஞான�ரி 

�ளாக் எ�ர�்றம்  �வகா�-

626130.

1.�ழ��த்தங்கல் (வ.�)  பள்ளப்பட்� (ஊ) வார�் எண் 4�வகாந்��ரம் ேந� 

காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 காரேனஷன் ெதாடக்கப்பள்ளி,   

,வடக்� கட்�டம் 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்�டம் 

ேமற்���ந்� 3வ� அைற 

�வகா�.

1.�ழ��த்தங்கல் (வ.�)  பள்ளப்பட்� (ஊ) வார�் 4 உேசன் காலனி மற்�ம் 

பாம்ா காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 காரேனஷன் ெதாடக்கப்பள்ளி,   

,வடக்� ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

கட்�டம் ேமற்���ந்� 2வ� 

அைற வடக்� பாரத்்த� 

�வகா�

1.�ழ��த்தங்கல் (வ.�)  பள்ளப்பட்� (ஊ) வார�் 4  �எஸ்ஆா ்நகர ்ஒம் ேசாம்ா 

நகர ்காமராஜ�ரம் காலனி அம்மன் நகர ்மற்�ம் 56 �� காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 காரேனஷன் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ,ேமற்� 

கட்�டம் வடக்���ந்� 1வ� 

அைற �வகா�-626130.

1.�ழ��த்தங்கல் (வ.�)பள்ளப்பட்� (ஊ) வார�் எண் 5 �த்த�ழ்�ரம் காலனி Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 காரேனஷன் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ,�தம்பரம் 

ஞான�ரி �ளாக் 

வடக்�ப்பக்கம் �ழக்���ந்� 

2வ� அைற �வகா�-626130.

1.�ழ��த்தங்கல் (வ.�) பள்ளப்பட்� (ஊ) வார�் எண் 6�னாட்��ரம்காலனி Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 காரே்னஷன் ெதாடக்கப் பள்ளி,  

 ,�சாலாட்� �ளாக் 

�ழக்���ந்� 4 வ� அைற, 

வடக்� பாரத்்த கட்�டம், 

�வகா�-626130.-626189.

1.�ழ��த்தங்கல் (வ.�) பள்ளப்பட்� (ஊ) வார�் 6 �னாட்��ரம் , 

2.�ழ��த்தங்கல் (வ.�) பள்ளப்பட்� (ஊ) வார�் எண் 4காமராச�ரம் காலனி

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

1 2 3 4 5

157 157 காரேனஷன் ெதாடக்கப் பள்ளி,  

 ,�சாலாட்� �ளாக் 

�ழக்���ந்� 3 வ� அைற, 

வடக்� பாரத்்த கட்�டம், 

�வகா�-626130.-626189.

1.�ழ��த்தங்கல் (வ.�) பள்ளப்பட்� (ஊ) வார�் எண் 4உேசன் காலனி , 

2.�ழ��த்தங்கல் (வ.�)  பள்ளப்பட்� (ஊ) வார�் எண் 6 பள்ளப்பட்� , 

3.�ழ��த்தங்கல் (வ.�) பள்ளப்பட்� (ஊ) வார�் எண் 6  �னாட்��ரம், 

சா��ரம் , 4.�ழ��த்தங்கல் (வ.�) பள்ளப்பட்� (ஊ) காமராச�ரம் சா��ரம்  

�னாட்��ரம் �த்த�ழ்�ரம்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 காரேனஷன் ெதாடக்கப் பள்ளி,  

 ,�சாலாட்� �ளாக்,1வ� 

அைற, �வகா� -626189.

1.�ழ��த்தங்கல் (வ.�) பள்ளப்பட்� (ஊ) வார�் 6 காமராச�ரம் , 

2.�ழ��த்தங்கல் (வ.�) பள்ளப்பட்� (ஊ) வார�் 6 சா��ரம்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 காரேனஷன் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்�பக்கம் �தம்பரம் 

ஞான�ரி �ளாக் 

 �ழக்���ந்� 4வ� அைற 

�வகா� -626189.

1.�ழ��த்தங்கல் (வ.�) பள்ளப்பட்� (ஊ) வார�் 6 �னாட்��ரம் , 

2.�ழ��த்தங்கல் (வ.�)  பள்ளப்பட்� (ஊ) வார�் 5 இந்�ராநகர்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி,   

,��ய கட்�டம்  ெதற்� 

பாரத்்த� ேமற்� ப�� 

ஆலமரத�்ப்பட்�.

1.நாரணா�ரம் (வ.�) ஆலமரத�்ப்பட்� (ஊ) வார�் எண் 1ஆலமரத�்ப்பட்� 

ந�தெ்த� , 2.நாரணா�ரம் (வ.�)  ஆலமரத�்ப்பட்� (ஊ) வார�் 4 

ஆ��ரா�டர ்காலனி, சக்கம்மாள் காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 அர� உயாந்ிைலப்பள்ளி   

,�ழக்� பாரத்்த ெதற்� 

கட்�டம் ஆலமரத�்ப்பட்�.

1.நாரணா�ரம் (வ.�)  ஆலமரத�்ப்பட்� (ஊ) வார�் எண் 2,3 ஆலமரத�்ப்பட்� 

��ர ்�ேநாபா காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 ஊராட்� ஒன்�ய 

�வக்கப்பள்ளி,   ,�ழக்�ப் 

பாரத்்த ��ய கட்�டம் ெதற்� 

ப�� நாரணா�ரம்-626189.

1.நாரணா�ரம் (வ.�),  நாரணா�ரம் (ஊ) வார�் 1 ஆ��ரா�டர ்ெத� , 

2.நாரணா�ரம் (வ.�),  நாரண�ரம் (ஊ) வார�் 1 ஆ��ரா�டர ்ெத� , 

3.நாரணா�ரம் (வ.�),   நாரணா�ரம் (ஊ) வார�் 1, காளியம்மன் ேகா�ல் ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 ெசவன்த் ேட அடவ்ன்�ஸ்ட் 

ெமட்ரிக் பள்ளி   

,�ழக்���ந்� நான்காவ� 

அைற நாரணா�ரம்

1.நாரணா�ரம் (வ.�),  நாரணா�ரம் (ஊ) வார�் 2 ேபாஸ் காலனி Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 ெசவன்த் ேட அடவ்ன்�ஸ்ட் 

ெமட்ரிக் பள்ளி   ,வடக்���ந்� 

�ன்றாவ� அைற �ழக்�ப் 

பாரத்்த� ெவள்ளி �ழா �ளாக் 

நாரணா�ரம்

1.நாரணா�ரம் (வ.�), நாரணா�ரம் (ஊ) வார�் 2 �த�்ராம�ங்க 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¢¶÷¢÷ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£? 
Üô¢ô¶ ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

165 165 ஊராட்� ஒன்�ய 

�வக்கப்பள்ளி,   ,��ய ��தல் 

கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த� 

ெதற்�ப��  நாராண�ரம்-

626189.

1.நாரணா�ரம் (வ.�),  நாரணா�ரம் (ஊ) வார�் எண் 1நாரணா�ரம் Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166 ெசவன்த் ேட அடவ்ன்�ஸ்ட் 

ெமட்ரிக் பள்ளி   ,வடக்���ந்� 

இரண்டாவ� அைற �ழக்�ப் 

பாரத்்த� நாரணா�ரம்

1.நாரணா�ரம் (வ.�),  நாரணா�ரம் (ஊ) வார�் எண் 5 நாரணா�ரம் 

ேபாஸ்காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,ேமற்� 

ப����ள்ள ��ய 

கட்�டத்�ன் வடக்���ந்� 

�தல் அைற நாரணா�ரம்-

626189.

1.நாரணா�ரம் (வ.�),  நாரணா�ரம் (ஊ) வார�் எண் 1 நாரணா�ரம் , 

2.நாரணா�ரம் (வ.�),  நாரணா�ரம் (ஊ) வார�் 1�நாயகர ்காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,ேமற்� 

ப�� ��ய கட்�டம் 

ெதற்���ந்� �தல் அைற 

�ழக்� பாரத்்த� நாரணா�ரம்

1.நாரணா�ரம் (வ.�),  நாரணா�ரம் (ஊ) வார�் 1 ெதற்� ெத� , 2.நாரணா�ரம் 

(வ.�),  நாரணா�ரம் (ஊ) வார�் 1 ரத்னாகாலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 ெசவன்த்ேட அன்ெவன்�ஸ்ட் 

ெமட்ரிக் பள்ளி   ,�ரதான 

கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த 

�ழக்���ந்� �ன்றாவ� 

அைற நாரணா�ரம்-626189.

1.நாரணா�ரம் (வ.�), நாரண�ரம் (ஊ) வார�் 2 ேபாஸ்காலனி Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 ெசவன்த் ேட அடவ்ன்�ஸ்ட் 

ெமட்ரிக் பள்ளி   ,வடக்���ந்� 

ஒன்றாவ� அைற நாரணா�ரம்

1.நாரணா�ரம் (வ.�), நாரண�ரம் (ஊ) வார�் 2 �த�்ராம�ங்கநகர ், 

2.நாரணா�ரம் (வ.�), நாரண�ரம் (ஊ) வார�் 2 ேபாஸ்காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 ஊராட்� ஒன்�ய 

�வக்கப்பள்ளி   ,10 வ� நி� 

�� ��தல் கட்�டம் ெதற்� 

ப��  ேமற்� பாரத்்த� 

நாரணா�ரம்-626189.

1.நாரணா�ரம் (வ.�),  நாரண�ரம் (ஊ) வார�் 3 ெலட�்��ரம் , 2.நாரணா�ரம் 

(வ.�),  நாராண�ரம் (ஊ) வார�் 2 நாராண�ரம் ��ர்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� 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

172 172 ஊராட்� ஒன்�ய 

�வக்கப்பள்ளி   ,10 வ� நி� 

�� ��தல் கட்�டம் வடக்� 

ப��  ேமற்� பாரத்்த� 

நாரணா�ரம்-626189.

1.நாரணா�ரம் (வ.�),  நாராண�ரம் (ஊ) வார�் 2 நாராண�ரம் ��ர் Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 �ஸ்�ம் ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,ெதற்� �ரதான கட்�டம் 

ேமற்���ந்� 5வ� அைற 

அைற எண்-8 �வகா�.

1.�வகா� (ந) வார�் 1 காமராஜர ்ேரா�  ெபா�ைக நகா ்�� காலனி  ஆ�ல் 

�ல் காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 �ஸ்�ம் ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,ெதற்� �ரதான கட்�டம் 

ேமற்���ந்� 4வ� அைற 

அைற எண் 9 �வகா�

1.�வகா� (ந) வார�் 1 காமராஜர ்ேரா� வா◌ா◌�் 1 ஆ�ல் �ல் காலனி  காந்� 

நகர ்  அணில் காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 �ஸ்�ம் ேமல்நிைலப்பள்ளி,  

�ழக்���ந்� 1வ� அைற, 

ெதற்� பாரத்்த�,  �வகா�.

1.�வகா� (ந) வார்� 1 காமராஜர் ேரா� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 �ஸ்�ம் ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,�ரதான ைமய கட்�டம்  ேமற்� 

�ைள ேமற்���ந்� 1வ� 

அைற �வகா�.

1.�வகா� (ந) வார�் 1,2,3 காமராஜர ்ேரா� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 �ஸ்�ம் ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,ெதற்� �ரதான கட்�டம் 

ேமற்���ந்� 1வ� அைற 

 அைற எண்-12  �வகா�.

1.�வகா� (ந) வார�் 1,2,3 காமராஜர ்ேரா� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 �ஸ்�ம் ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,�ரதான ைமய கட்�டம் 

ேமற்���ந்�  3வ� அைற, 

�வகா�.

1.�வகா� (ந) வார�் 2 காமராஜர ்ேரா�  அண்ணா காலனி Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 �ஸ்�ம் ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,ெதற்� �ரதான கட்�டம் 

ேமற்���ந்� 2வ� அைற 

அைற எண்.11 �வகா�.

1.�வகா� (ந) வார�் 3 காமராஜர ்ேரா� அண்ணா காலனி Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 �ஸ்�ம் ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,�ரதான ைமய கட்�டம் 

ேமற்���ந்� 2வ� அைற 

�வகா�.

1.�வகா� (ந) வார�் 1&2 காமராஜர ்ேரா� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� 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

181 181 �வகா� நகராட்� �ஸ்�ம் 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,��ய 

கட்�டம் �ழக்���ந்� 2வ� 

அைற ேபா�ஸ் ஸ்ேடசன் ேரா� 

�வகா�.

1.�வகா� (ந) வார�்3ேவலா�தம் ேரா� , 2.�வகா� (ந) வார�்5 ஜவஹரல்ால் 

ேந� ேரா� , 3.�வகா� (ந) வார�்3காமராசர ்ேரா�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 �வகா� நகராட்� �ஸ்�ம் 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,��ய 

கட்�டம் ேமற்���ந்� 1வ� 

அைற ேபா�ஸ் ஸ்ேடசன் ேரா� 

�வகா�.

1.�வகா� (ந) வார�் 1&3�தக்கா� வடக்�த ்ெத� , 2.�வகா� (ந) வார�் 1&3 

ேசரம்ன் ஏ ஆர ்அ�ணாசலம் ேரா� , 3.�வகா� (ந) வார�் 1&3 ���ளம் 

காலனி , 4.�வகா� (ந) வார�் 1&3 �ல்� ேரா� , 5.�வகா� வார�் 1&3 

காமராசர ்ேரா�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 �.எஸ்.ேக.�. இங்��ஷ் 

ெமட்ரி�ேலசன் 

 ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,ேஹவார�் �ளாக், ��ய 

கட்�டம், ெதற்� ப�� 

 �ழக்���ந்� 1 வ� அைற, 

�வகா�-626123.

1.�வகா� (ந) வார�் 4,6,ஜவஹரல்ால் ேந� ேரா� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 �.எஸ்.ேக.�. இங்��ஷ் 

ெமட்ரி�ேலசன் 

 ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,ேஹவார�் �ளாக் 

ெதற்�ப்பக்க கட்�டம் 

�ழக்���ந்� 4வ� அைற 

�வகா�.

1.�வகா� (ந) வார�் 5 ஜவஹரல்ால் ேந� ேரா� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185 �.எஸ்.ேக.�. இங்��ஷ் 

ெமட்ரி�ேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,ேஹவார�் �ளாக், ��ய 

கட்�டம், �ழக்� ப�� 2வ� 

அைற, �வகா�-626123.

1.�வகா� (ந) வார�்4 ஜவஹரல்ால் ேந� ேரா� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� 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

186 186 �.எஸ்.ேக.�. இங்��ஷ் 

ெமட்ரி�ேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி.   

,ேஹவார�் �ளாக், ெதற்� 

ப��, ��ய கட்�டம், �ழக்� 

�ைல��ந்� 3வ� அைற, 

�வகா�-626123.

1.�வகா� (ந) வார�் 4,5,6 ஜவஹரல்ால் ேந� ேரா� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 �.எஸ்.ேக.�. இங்��ஷ் 

ெமட்ரி�ேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,ேஹவார�் �ளாக், ெதற்� 

��ய கட்�டம், �ழக்� 

�ைல���ந்� 5வ� அைற, 

�வகா�-626123.

1.�வகா� (ந) வார�் 5&6 ஜவஹரல்ால் ேந� ேரா� த�ழ் நகா் Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 �.எஸ்.ேக.�. இங்��ஷ் 

ெமட்ரி�ேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,ேஹவார�் �ளாக், ெதற்� 

��ய கட்�டம், �ழக்���ந்� 

7வ� அைற, �வகா�-626123.

1.�வகா� (ந) வார�் 5&6 ஜவஹரல்ால் ேந� ேரா� பராசக்� காலனி Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 �.எஸ்.ேக.�. இங்��ஷ் 

ெமட்ரி�ேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,ேஹவார�் �ளாக், 

ெதற்�ப்பக்க கட்�டம் 

ேமற்���ந்� 1வ� அைற 

�வகா�.

1.�வகா� (ந) வார�் 7  க�ப்பணன் ெத� , 2.�வகா� (ந) வார�் 7 வள்ளலார ்

வடக்� ெத� , 3.�வகா� (ந) வார�் 17 ம��பாண்�யர ்ேமட�்த ்ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 இந்� ேதவமார ்ெதாடக்கப் 

பள்ளி,   ,��ய  கட்�டம், ெதற்� 

பாரத்்த �� �நாயகம் 

ஆ�ைடயம்மாள் அரங்கம், 

 �வகா�-626123

1.�வகா� (ந) வார�் 6 ��த்தங்கல் ேரா� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 காரேனஷன் காலனி 

�வக்கப்பள்ளி,   ,�ழக்� 

�ரதான அைற �ழக்���ந்� 

2வ� அைற �வகா�  -626189.

1.�வகா� (ந) வார�் 7 ஞான�ரி ேரா� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� 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

192 192 காரேனஷன் காலனி 

�வக்கப்பள்ளி,   ,�சாலாட்� 

�ளாக் ெதற்���ந்� �ரதான 

அைற ேமற்���ந்� �தல் 

அைற �வகா� -626189.

1.�வகா� (ந) வார�் 8&9 ஞான�ரி ேரா� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 காரேனஷன் காலனி 

�வக்கப்பள்ளி   ,ெதற்� 

�ரதான கட்�டம்,�சாலாட்� 

�ளாக் , �ழக்� 

�ைல���ந்� 5வ� அைற, 

�வகா� -626189.

1.�வகா� (ந) வார�்  9ஞான�ரி ேரா� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 ேவளாங்கண்ணி மாதா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ,��ய 

கட்�டம், ெதற்�ப் ப����ந்� 

3வ� அைற, �வகா�-626189.

1.�வகா� (ந) வார�் 12ேசரம்ன்�.ேக.எஸ்.ஏ ஆ��கம் ேரா� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 ஆர.்�. ெதாடக்கப்பள்ளி   

,�ரதான கட்�டம் 

ஆ�ட்ேடாரியத்�ற்� 

�ன்�ற�ள்ள ெதற்� ப�� 

�வகா�-626189.

1.�வகா� (ந) வார�் 12ேசரம்ன்�.ேக.எஸ்.ஏ ஆ��கம் ேரா� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 காரேனஷன் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,�தம்பரம் 

ஞான�ரி கட்�டம் 

�ழக்�ப்ப�� �ழக்���ந்� 

3வ� அைற �வகா�.

1.�வகா� (ந) வார�் 9 ெபரியக�ப்பபன் ேரா� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 காரேனஷன் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,�தம்பரம் 

ஞான�ரி கட்�டம் �ழக்�ப�� 

ேமற்���ந்� 4வ� அைற 

�வகா�.

1.�வகா� (ந) வார�் 10 ெபரியக�ப்பபன் ேரா� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� 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

198 198 காரேனஷன் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,ெசண்பகம் ஞான�ரி �ழக்� 

கட்�டம், ெதற்� 

ப�����ந்� 3வ� அைற, 

�வகா�-626189.

1.�வகா� (ந) வார�் 9,11&12 ெபரியக�ப்பன் ேரா� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 நகராட்� ேமல்நிைலப் பள்ளி,  

ேமற்� ப��,  2வ� ��ய 

கட்�டம் �தல் அைற மா�ப்ப� 

அ��ல் (சா.்�.�. இராமன் 

இல்லம் வ�ப்�) 

அம்மன்ேகா�ல்பட்�, �வகா�.

1.�வகா� (ந) வார்�10&11 ெபரியக�ப்பன் ேரா� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 நகராட்� ேமல்நிைலப் பள்ளி,  

��ய கட்�டம் ேமற்� ப�� 

வடக்���ந்� 1வ� அைற 

(ஏ.�.ேஜ அப்�ல் கலாம் இல்லம் 

வ�ப்பைற) 

அம்மன்ேகா�ல்பட்� �வகா�.

1.�வகா� (ந) வார்�11 ெபரியக�ப்பன் ேரா� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 �.எஸ்.ஐ. பள்ளி,   

,ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் �ல்�ங் 

 வடக்� ப��   தட�் ேமட�்த ்

ெத�, �வகா�-626189.

1.�வகா� (ந) வார�் 33 ேசரம்ன்எ.எஸ்.ேக .தங்ைகயா ேரா� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 �.எஸ்.ஐ. பள்ளி,   ,ேமற்� 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் �ல்�ங் 

 ெதற்�ப�� தட�் ேமட�்த ்

ெத�, �வகா�-626189.

1.�வகா� (ந) வார�் 33 ேசரம்ன்எ.எஸ்.ேக .தங்ைகயா ேரா� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� 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

203 203 நகராட்� ேமல்நிைலப் பள்ளி, 2 

வ� ��ய கட்�டம் 

 ெதற்���ந்� 2வ� அைற 

(தாமஸ் ஆல்வா எ�சன் இல்லம் 

வ�ப்பைற) 

அம்மன்ேகா�ல்பட்� �வகா�.

1.�வகா� (ந) வார்� 33 காமாக் ேரா� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 நகராட்� ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

�ழக்�ப�� ேக�எம் நடராஜ் 

நாடார ் கட்�டம் 

�ழக்���ந்� 3வ� அைற 

அம்மன்ேகா�ல்பட்� �வகா�.

1.�வகா� (ந) வார்� 15அம்மன்ேகா�ல்பட்� ெதற்�த் ெத� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 நகராட்� ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

ெதன்ேமற்� கட்�டம் (�� 

கட்�டம்) ேமற்���ந்� 1வ� 

அைற, அம்மன்ேகா�ல்- பட்�, 

�வகா�

1.�வகா� (ந) வார்� 32 மாரி�த்� ெத� , 2.�வகா� (ந) வார்� 32 �ழ 

ஆ�ஸ் ெத� , 3.�வகா� (ந) வார்� 32 �சச்ாண்� ெத� , 4.�வகா� (ந) 

வார்� 32 �சச்ாண்�த் ெத� , 5.�வகா� (ந) வார்� 15 தட�்ேமட�்த் ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 நகராட்� ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

�ழக்�ப��, ேக�எம் நடராஜ் 

நாடார ்�ளாக் �ரதான கட்�டம் 

�ழக்���ந்� 2வ� அைற 

(அேசாகர ்இல்லம் வ�ப்பைற) 

வடக்�ப்பக்க கட்�டம் 

அம்மன்ேகா�ல்பட்� �வகா�.

1.�வகா� (ந) வார்� 32 �� ெத� ேமற்� ப�� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 நகராட்� ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

�ழக்�ப�� ேக�எம் நடராஜ் 

நாடார ்�ளாக் தைரதளம் 

�ழக்���ந்� 1வ� அைற 

(பாபா ்இல்லம் வ�ப்பைற) 

அம்மன்ேகா�ல்பட்� �வகா�.

1.�வகா� (ந) வார்� 32 �� ெத� �ழக்� ப�� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� 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 நகராட்� ெதாடக்கப்பள்ளி,   

,ெதற்� கட்�டம் வடக்� 

பாரத்்த� ேமற்���ந்� 1வ� 

அைற (தைலைமயா�ரியர ்

அைற அ��ல்) 

அம்மன்ேகா�ல்பட்� �வகா�.

1.�வகா� (ந) வார�் 14அம்மன்ேகா�ல்பட்� ெதற்�ெத� , 2.�வகா� (ந) 

வார�் 13&14 அம்மன்ேகா�ல்பட்� ந�தெ்த�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 நகராட்� ெதாடக்கப்பள்ளி,   

,ெதற்� கட்�டம் வடக்� 

பாரத்்த� ேமற்���ந்� 2வ� 

அைற அம்மன்ேகா�ல்பட்� 

�வகா�.

1.�வகா� (ந) வார�்13&14  அம்மன்ேகா�ல்பட்� ந�தெ்த� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 நகராட்� ேமல்நிைலப்பள்ளி  

ெதன்ேமற்� கட்�டம், �� 

கட்�டம் ேமற்���ந்� 2வ� 

அைற, வடக்� பாரத்்த�, 

அம்மன்ேகா�ல்பட்�, �வகா�

1.�வகா� (ந) வார்�13  ெச.�.க ெத� , 2.�வகா� (ந) வார்� 13 

வாணக்காரர் ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 ேவளாங்கண்ணி மாதா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,��க்கட்�டம் ெதற்�ப் 

பக்கத்���ந்� இரண்டாவ� 

அைற �வகா�

1.�வகா� (ந) வார�் 15 அம்மன்ேகா�ல்பட்� ெதற்�ெத� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 ஆர.்�. ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ஆ�ட்ேடாரியத்�ற்� �ன்�றம் 

வடக்�ப்ப�� 

(ேவளாங்கண்ணி மாதா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

உள்வளாகம்) �வகா�.

1.�வகா� (ந) வார�் 24 ��ேராட�்தெ்த� , 2.�வகா� (ந) வார�் 24 

ஏ.எஸ்.ேக.�. தங்ைகயா ேரா� , 3.�வகா� (ந) வார�் 24 ஆவணி ெத� , 

4.�வகா� (ந) வார�் 24 என்.ஆர.்ேக.ஆர.்இராஜரத்�னம் �� , 5.�வகா� (ந) 

வார�் 24 காத்தான் ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 ஆர.்�. �வக்கப்பள்ளி   

,�ரதான கட்�டம் 

வடக்���ந்� 2வ� அைற 

�வகா�-626123.

1.�வகா� (ந) வார�் 24 காத்தான் ெத� , 2.�வகா� (ந) வார�்24 மாத்�ெத� , 

3.�வகா� (ந) வார�் 23 �.�.ராமன் ெத� , 4.�வகா� (ந) வார�்16 

ம��பாண்�யர ்மடத�் �ழத் ெத� , 5.�வகா� (ந) வார�் 16 ம��பாண்�யர ்

மடத�் �ழத் ெத� , 6.�வகா� (ந) வார�் 23 ஆ� ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ேவளாங்கண்ணிமாதா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ,��ய 

கட்�டம். ெதற்���ந்� �தல் 

அைற �வகா�-626123.

1.�வகா� (ந) வார�் 16&17 �ந்தரம் ெத� , 2.�வகா� (ந) வார�் 16 

ம��பாண்�யரம்டத�் �ழக்�தெ்த�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

215 215 இந்� ேதவமார ்ேமல்நிைலப் 

பள்ளி, �� கட்�டம், ேமற்� 

பாரத்்த�, �வகா�.

1.�வகா� (ந) வார்�17 �ந்தரம் ெத� , 2.�வகா� (ந) வார்�18 

தளவாய்�ரம் வடக்�த் ெத� , 3.�வகா� (ந) வார்�18 தளவாய்�ரம் 

ெதற்�த் ெத� , 4.�வகா� (ந) வார்�18��த்தங்கல் ேரா�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 இந்� ேதவமார ்ேமல்நிைலப் 

பள்ளி, �� கட்�டம், ெதற்�  

பாரத்்த�, �வகா�.

1.�வகா� (ந) வார்�18 ஓைடத் ெத� , 2.�வகா� (ந) வார்�18 ேபட்ைட 

ெத� , 3.�வகா� (ந) வார்�18 �கேழந்� ெத� , 4.�வகா� (ந) வார்�18 

�ரா உேசன் ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 இந்� ேதவமார ்�வக்கப்பள்ளி,   

,��ய கட்�டம் ேக ஏ ஏ 

நாராயணன் ராம�லகம் 

அரங்கம் �ழக்� பாரத்்த� 

�வகா�.

1.�வகா� (ந) வார�்20 சக்கைரவாவா ெத� , 2.�வகா� (ந) வார�்20 

கா�ேத�ல்லத் ெத� , 3.�வகா� (ந) வார�்17 �ந்தரம் ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 இந்� ேதவமார ்

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ,ேமற்� 

கட்�டம் ேசரம்ன் சைபயர ்ஏ 

ஞானேசகரன் ஹால் 

வடக்���ந்� 2வ� அைற 

�வகா�.

1.�வகா� (ந) வார�்20 ெபரியபள்ளிவாசல் ெத� , 2.�வகா� (ந) வார�்20&21 

ஒைடத் ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 இந்� ேதவமார ்�வக்கப்பள்ளி,   

,��ய கட்�டம் எம் 

�னியாண்� ேதவர ்

இ�ளம்மாள் அரங்கம் �ழக்� 

பாரத்்த� �வகா�.

1.�வகா� (ந) வார�்19 �தக்கா� வடக்�தெ்த� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 இந்� ேதவமார ்

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ,ேமற்� 

கட்�டம் ேசரம்ன் சைபயர ்ஏ 

ஞானேசகரன் ஹால் 

வடக்���ந்� 1வ� அைற 

�வகா�.

1.�வகா� (ந) வார�்19�தக்கா� ந�தெ்த� , 2.�வகா� (ந) வார�் 19�தக்கா� 

ைதக்காத் ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 �வகா� இந்� நாடார ்

�க்ேடாரியா 

 ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ,ேமற்� 

ப��, வடக்� �ைல��ந்� 

4வ� அைற, �வகா�-626123.

1.�வகா� (ந) வார�் 21 �தக்கா� ந�தெ்த� , 2.�வகா� (ந) வார�்21 

காமராஜர ்ேரா� , 3.�வகா� (ந) வார�்21  கட்டைளப்பட்� ேரா�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

222 222 �வகா� இந்� நாடார ்

�க்ேடாரியா ந�நிைலப்பள்ளி,  

 ,அண்ணாமைல நாடார ்

கட்�டம், ேமற்���ந்� 1வ� 

அைற, �வகா�-626123.

1.�வகா� (ந) வார�்21 ேபா�ஸ் ஸ்ேடசன் ேரா� , 2.�வகா� (ந) வார�் 21 

ேபா�ஸ் ஸ்ேடசன் ேரா�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 �வகா� இந்� நாடார ்

�க்ேடாரியா ந�நிைலப்பள்ளி,  

 ,ைவர�ழா கட்�டம், 

ேமற்���ந்� 2வ� அைற, 

�வகா�.

1.�வகா� (ந) வார�் 22 ேசரம்ன் ஏ. சண்�கம் ேரா� , 2.�வகா� (ந) வார�்22 

ேசரம்ன் �.எஸ். ராமசா� ேரா� , 3.�வகா� வார�் 22 ேமல ரத �� , 4.�வகா� 

வார�் 22 வடக்� ரத ��

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 �வகா� நகராட்� �ஸ்�ம் 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,��ய 

�ரதான கட்�டம், �ழக்� ப�� 

�ழக்���ந்� 1வ� அைற 

�வகா�.

1.�வகா� (ந) வார�்22 ேபரண்டம்மாள் ெத� , 2.�வகா� (ந) வார�்23அரி�க் 

ெகாள்வான் ெத� , 3.�வகா� (ந) வார�்22 �ப்�சா� ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 �வகா� நகராட்� �ஸ்�ம் 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,ெதற்� 

ப�� ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்�டம் 

வடக்� பா◌ா◌த்்த� (��ய 

கட்�டத்�ன் �ன்�றம்) �வகா�

1.�வகா� (ந) வார�்23 �ப்�ரமணியசா� ேகா�ல் ெத� , 2.�வகா� (ந) 

வார�்23 �.�.� ெத� , 3.�வகா� (ந) வார�்22&23 வடக்� ரத �� , 4.�வகா� 

(ந) வார�்22 ேபா�ஸ் ஸ்ேடஷன் ேரா� , 5.�வகா� (ந) வார�்22 ெவண்டர ்ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 �வகா� இந்� நாடார ்

�க்ேடாரியா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ,ெதற்� 

கட்�டம் ேகாப் கட்�டம் 

�ழக்���ந்� 1வ� அைற 

�வகா�.

1.�வகா� (ந) வார�்25 ெதற்� ரத �� , 2.�வகா� (ந) வார�்31 ெவற்� 

ஞானியார ்ெத� , 3.�வகா� (ந) வார�்31 ஊரக்ாவலன் ெத� , 4.�வகா� (ந) 

வார�்31�.�.�. ெத� , 5.�வகா� (ந) வார�்31 ��ேசச�த�் வாத்�யார ்ெத� 

, 6.�வகா� (ந) வார�்25 �ள்ைளயார ்ேகா�ல் ெத� , 7.�வகா� (ந) வார�்23 

�வன்மாட�� , 8.�வகா� (ந) வார�்23 �வன்சன்ன� ெத� , 9.�வகா� ந 

வார�்23 ெபண்பாடசாைல ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 �வகா� இந்� நாடார ்

 ெபண்கள் ந�நிைலபள்ளி,   

,வடக்� �ரதான கட்�டம் 

ேமற்���ந்� 1வ� அைற 

�வகா�.

1.�வகா� (ந) வார�்25 ெதற்� ரத�� , 2.�வகா� (ந) வார�்26 �ண்டகன் ெத� 

, 3.�வகா� (ந) வார�்25 �ல்ைல�தம்பரம் ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� 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

228 228 �வகா� இந்� நாடார ்

�க்ேடாரியா ெபண்கள் 

ந�நிைலபள்ளி,   ,�ரதான 

கட்�டம், வடக்� 

�ைல���ந்�  2வ� அைற 

�வகா�-626123.

1.�வகா� (ந) வார�்25�மரன் ெத� , 2.�வகா� (ந) வார�்25 பாைளயம் ெத� , 

3.�வகா� (ந) வார�்26 நாடகசாைல ெத� , 4.�வகா� (ந) வார�்26 ேசரம்ன் 

என்.ேக.ஆர.் ெபரியணன் ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229 எஸ்.எச.்என்.�.ெபண்கள் 

ந�நிைலப்பள்ளி,   ,�ழக்� 

ப��, ப�க்கட்���ந்� 1 வ� 

அைற என்�எஸ்எஸ் 

கந்தம்மாள் மைன�யல் 

கட்�டம் �வகா� -626123.

1.�வகா� (ந) வார�்26 ேசரம்ன் என்.�.எஸ்.என். ஆ��கம் ேரா� , 2.�வகா� 

(ந) வார�்29 ஏ� ேகா�ல் ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 எஸ்.எச.்என்.�.ெபண்கள் 

ந�நிைலப்பள்ளி,   ,�ரதான 

கட்�டம், வடக்� �ளாக் 

�ழக்��ைல, �வகா�-626123.

1.�வகா� (ந) வார�்31 பட்�த் ெத� , 2.�வகா� (ந) வார�்31 எஸ் எம் ெத� , 

3.�வகா� (ந) வார�்31 எஸ் ேக ெத� , 4.�வகா� (ந) வார�்31 �.�. ெத� , 

5.�வகா� (ந) வார�்30 ஜ�ளிக்கைடத் ெத� , 6.�வகா� (ந) வார�்30 �க்கான் 

ெத� , 7.�வகா� (ந) வார�்30 நாெவட்� ெத� , 8.�வகா� (ந) வார�்30 என்.எஸ். 

ெத� , 9.�வகா� (ந) வார�்26 �ண்டகன் ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 நகராட்� ஏ.�.�. 

உயரந்ிைலப்பள்ளி,   ,�ழக்� 

ப��,ஓட�்க் கட்�டம், வடக்� 

�ைல���ந்� 1வ� அைற, 

�வகா�-626123.

1.�வகா� (ந) வார�்30�.ேக.எஸ். ெத� , 2.�வகா� (ந) வார�்30ெமா.�. ெத� , 

3.�வகா� (ந) வார�்29 �ட்�யனஞ்சான் ெத� , 4.�வகா� (ந) வார�்29 

�ணங்� ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 நகராட்� 

அண்ணாமைலநாடார ்

உண்ணாமைலயம்மாள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ,��ய 

�ளாக்,  அைற எண் 6, வடக்� 

ப��, �வகா�- 626123.

1.�வகா� (ந) வார�்28 அனந்தப்பன் ெத� , 2.�வகா� (ந) 

வார�்28அண்ணா�த் ேதாட்டம் ெதற்�த ்ெத� , 3.�வகா� (ந) 

வார�்28அண்ணா�த் ேதாட்டம் ந�த் ெத� , 4.�வகா� (ந) வார�்28 

ெவல்லஞ்சா�யார ்ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 நகராட்� ஏ.�.�. 

உயரந்ிைலப்பள்ளி,   ,�ரதான 

கட்�டம், ேமற்� ப��, 

�வகா�-626123.

1.�வகா� (ந) வார�்27&28 அண்ணா�த் ேதாட்டம் ெதற்�த ்ெத� , 2.�வகா� 

(ந) வார�்27 ஆ��கம் ேரா� , 3.�வகா� (ந) வார�்31 �ஸ்வநத்தம் ேரா�, , 

4.�வகா� ந வார�் 32 காளியம்மன்ேகா�ல் ெத�, , 5.�வகா� ந வார�் 32 

காந்� ேரா�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 நகராட்� அண்ணா� ேதாட்டம் 

உயாந்ிைலப்பள்ளி   ,�ரதான 

கட்�டம், �ழக்� ப��, 

�வகா�-626123.

1.�வகா� (ந) வார�்27 அண்ணா�த்ேதாட்டம் ��ர ்ெத� , 2.�வகா� (ந) 

வார�்27 அண்ணா�த் ேதாட்டம் பாடசாைல ெத� , 3.�வகா� (ந) வார�்31 

�ஸ்வநத்தம் ேரா�, , 4.�வகா� ந வார�் 32 காளியம்மன்ேகா�ல் ெத�, , 

5.�வகா� ந வார�் 32 காந்� ேரா�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� 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

235 235 அர� அண்ணாமைல நாடார ்

.உண்ணாமைலயம்மாள்.ேமல்நி

ைலப்பள்ளி,   ,��ய �ளாக், 

அைற எண்-1, வடக்� பக்கம், 

�வகா�-626123.

1.�வகா� (ந) வார�்31 பட்� ெத�, , 2.�வகா� ந வார�்31 �ஸ்வநத்தம் ேரா�  

, 3.�வகா� ந வார�் 32 காளியம்மன் ேகா�ல் ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 ேக.ேக.எஸ். �வக்கப்பள்ளி,   

,�ரதான கட்�டம் 

ெதற்���ந்� 1வ� அைற 

�த�்ராஜ�ரம்

1.�வகா� (வ.�), �த�்ராஜ�ரம் (ஊ) வார�் 1 அ�ந்த�யர ்காலனி , 2.�வகா� 

(வ.�), �த�்ராஜ�ரம் (ஊ) வார�் 1 1ேம�ர்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 ேக ேக எஸ் �வக்கப்பள்ளி   

,�ரதான கட்�டம் 

ெதற்���ந்� 2வ� அைற 

�த�்ராஜ�ரம்

1.�வகா� (வ.�),  �த�்ராஜ�ரம் (ஊ) வார�் 1 பாலா� நகர ், 2.�வகா� (வ.�),  

�த�்ராஜ�ரம் (ஊ) வார�் 1 ரா�வ்காந்� நகர்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 ேக.ேக.எஸ். ெதாடக்கப்பள்ளி,   

,வடக்� ப��  வடக்���ந்� 

1வ� அைற �த�்ராஜ�ரம்.

1.�வகா� (வ.�), �த�்ராஜ�ரம் (ஊ) வார�் 2 ந��ர ்வடக்�ப�� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 ேக.ேக.எஸ். ேமல்நிைலப்பள்ளி,  

 ,��ய கட்�டம் �ழக்���ந்� 

5வ� அைற மா�ப்ப� அ��ல் 

�த�்ராஜ�ரம்

1.�வகா� (வ.�), �த�்ராஜ�ரம், (ஊ) வார�் 2 ந��ர ்வடக்�ப�� , 2.�வகா� 

(வ.�),  �த�்ராஜ�ரம் (ஊ) வார�் 2 ெதற்�ப��

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 ேக.ேக.எஸ். ேமல்நிைலப்பள்ளி,  

 ,��ய கட்�டம்  ேமற்���ந்� 

1வ� அைற ேமற்� ப�� 

�த�்ராஜ�ரம்

1.�வகா� (வ.�),  �த�்ராஜ�ரம் (ஊ) வார�் 2 காளியம்மன் ேகா�ல் ெத� 

ேரசன் கைட ெத� �ள்ைளயா◌ா◌ ்ேகா�ல் ெத� � � நா�� ெத� மற்�ம் 

�ளாஸ்�க் கம்ெபனி ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241 ேக.ேக.எஸ். ேமல்நிைலப்பள்ளி,  

 ,��ய கட்�டம்  தைரதளம் 

ேமற்� ப�� ேமற்���ந்� 

2வ� அைற வடக்� பாரத்்த�  

�த�்ராஜ�ரம்.

1.�வகா� (வ.�),  �த�்ராஜ�ரம் (ஊ) வார�் 2 16 �� ெத� �ண்ணாம்� 

காளவாசல் ெத� இசக்�யம்மன் ேகா�ல் ெத� ஆா ்எஸ் எஸ் நகர ்ேமற்�ெத� 

மற்�ம் அய்யனா◌ா◌ ்காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ேக.ேக.எஸ். ேமல்நிைலப்பள்ளி,  

 ,ேகால்டன் ஜ��� கட்�டம் 

 கைலயரங்கம் வடக்� 

பாரத்்த� �த�்ராஜ�ரம்.

1.�வகா� (வ.�),  �த�்ராஜ�ரம் (ஊ) வார�் 3 அய்யனார ்காலனி Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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205   �வகா� 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

243 243 ேக.ேக.எஸ். ேமல்நிைலப்பள்ளி,  

 ,��ய கட்�டம் �ழக்� �ைள 

�ழக்���ந்� 1வ� அைற 

தைரதளம் வடக்� பாரத்்த� 

�த�்ராஜ�ரம்

1.�வகா� (வ.�),  �த�்ராஜ�ரம் (ஊ) வார�் 3 அய்யனார ்காலனி , 2.�வகா� 

(வ.�),  �த�்ராஜ�ரம் (ஊ) வார�் 3 அய்யனார ்காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 ேக.ேக.எஸ். ேமல்நிைலப்பள்ளி,  

 ,��ய கட்�டம் �ழக்���ந்� 

2வ� அைற �த�்ராஜ�ரம்

1.�வகா� (வ.�),  �த�்ராஜ�ரம் (ஊ) வார�் 2 ��நகர ் நாகம்மாள் ேகா�ல் 

ெத�

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 மகளிர ்�யஉத�க்�� 

கட்�டம்   ,ேமற்� பாரத்்த�, 

�த�்ராஜ�ரம்-626189.

1.�வகா� (வ.�), �த�்ராஜ�ரம்(ஊ) வார�் 2 ராமசா� நகர் Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 ஊராட்� ஒன்�ய 

ந�நிைலப்பள்ளி   ,ேமற்� ��ய 

கட்�டம் ெதற்� ப�� �ழக்� 

பாரத்்த� (எஸ் எஸ் ஏ கட்�டம்) 

அய்யனாரக்ாலனி , 

�த�்ராஜ�ரம்.

1.�வகா� (வ.�),  �த�்ராஜ�ரம்(ஊ) வார�் 2 ேகாபால் நகர் Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 ஊராட்� ஒன்�ய 

ந�நிைலப்பள்ளி   ,ேமற்� 

ப�� பைழய கட்�டம் ெதற்� 

ப�� �ழக்� பாரத்்த� 

அய்யனாரக்ாலனி , 

�த�்ராஜ�ரம்.

1.�வகா� (வ.�),  �த�்ராஜ�ரம் (ஊ) வார�் 2 ச� நகர ்1&2வ� ெத� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248 ஊராட்� ஒன்�ய 

ந�நிைலப்பள்ளி   ,ேமற்� ��ய 

கட்�டம் (எஸ் எஸ் ஏ  கட்�டம்) 

ெதற்� அைற  �ழக்� பாரத்்த� 

அய்யனார ்காலனி 

�த�்ராஜ�ரம்

1.�வகா� (வ.�), �த�்ராஜ�ரம் (ஊ) வார�் 2 சங்கர ்நகர ்1வ� ெத� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 ஊராட்� ஒன்�ய 

ந�நிைலப்பள்ளி   ,�ரதான 

கட்�டம் �ழக்� ப��, 

 அய்யனார ்காலனி, 

�த�்ராஜ�ரம்.

1.�வகா� (வ.�),  �த�்ராஜ�ரம் (ஊ) வார�் 2 �ரகதாயம்மாள் நகர ்மற்�ம் 

அய்யனா◌ா◌ ்காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 39 of 44



34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

250 250 ஒ�ங்�ைணந்த �ழந்ைதகள் 

ஊட்டசச்த�் ைமயம்   ,அைற 

எண் 6 ஊராட்� ஒன்�ய 

ந�நிைலப்பள்ளி உட்�றம் 

அய்யனார ்காலனி 

�த�்ராஜ�ரம்

1.�வகா� (வ.�),  �த�்ராஜ�ரம் (ஊ) வார�் 2 காயாம்� நகா ்என்�எஸ்எஸ் 

நடராஜ் நகா ்�எஸ்ஆா ்நகர ்மற்�ம் ச� நகர்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 ஊராட்� ஒன்�ய 

ந�நிைலப்பள்ளி   ,�ரதான 

கட்�டம் ேமற்� ப��, 

 அய்யனார ்காலனி, 

�த�்ராஜ�ரம்.

1.�வகா� (வ.�),  �த�்ராஜ�ரம் (ஊ) வார�் 4 அய்யனார ்காலனி , 2.�வகா� 

(வ.�),  �த�்ராஜ�ரம் (ஊ) வார�் 4 அய்யனார ்காலனி �க்மணி ேமச ்ஒரக்்ஸ்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 ஓ�ங்�ைணந்த �ழந்ைதகள் 

வளரச்�் �ட்ட கட்�டம்   

,ெதற்�ப் பாரத்்த� 

சரஸ்வ�பாைளயம் 

�த�்ராஜ�ரம்

1.�வகா� (வ.�),  �த�்ராஜ�ரம் (ஊ) வார�் 4 சரஸ்வ�பாைளயம் , 2.�வகா� 

(வ.�), �த�்ராஜ�ரம் (ஊ) வார�் 4 அய்யனார ்காலனி ேமற்� ப��

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,ேமற்� 

கட்�டத்�ன் ெதன்ப�� 

�னீஸ்வரன் காலனி, 

�ஸ்வநத்தம், �வகா�.

1.�ஸ்வநத்தம் (வ.�), �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார�் 4 �னீஸ்வரன் காலனி வடக்� 

ப�� , 2.�ஸ்வநத்தம் (வ.�),  �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார�் 5 �னீஸ்வரன் காலனி 

ேமற்� ப��

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,ேமற்� பக்க 

கட்�டம் வடக்� ப��, 

�னீஸ்வரன் காலனி, 

�ஸ்வநத்தம், �வகா�.

1.�ஸ்வநத்தம் (வ.�),  �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார�் 5 �னீஸ்வரன் காலனி �ழக்� 

ப��

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,வடக்� 

கட்�டம், ெதற்� பாரத்்த�, 

�னீஸ்வரன் காலனி, 

�ஸ்வநத்தம், �வகா�

1.�ஸ்வநத்தம் (வ.�), �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார�் 5 �னீஸ்வரன் காலனி ெதற்� 

ப�� , 2.�ஸ்வநத்தம் (வ.�),  �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார�் 5 �னீஸ்வரன் காலனி 

வடக்� ப�� , 3.�ஸ்வநத்தம் (வ.�),  �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார�் 4 ��கன் 

காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   

,�வகா�யா�ரம் காலனி, 

ெதற்� ேநாக்�ய�, 

�ஸ்வநத்தம்-626189.

1.�ஸ்வநத்தம் (வ.�), �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார�் 4 ��கன் காலனி  �ழக்� 

ப�� , 2.�ஸ்வநத்தம் (வ.�), �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார�் 4 ��கன் காலனி 

ேமற்� ப��

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� 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

257 257 ேக.எஸ்.என். நாரணப்ப நா�� 

ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,ேமற்� 

ப�� ெதற்�பாரத்்த� 

பாைரபட்�, �வகா�.

1.�ஸ்வநத்தம் (வ.�),  �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார�் 3 �வகா��ரம் காலனி , 

2.�ஸ்வநத்தம் (வ.�),  �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார�் 3 பாைறப்பட்� ேமற்� ப��

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258 �வகா� நாயக்கா ்மகைமப் 

பண்� ெமட்ரி�ேலசன் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி, ஆண்டாளம்மாள் 

�தாராமன் கட்�டம், 

�ழக்���ந்� 1வ� அைற, 

ெதற்� பாரத்்த�, பாைரப்பட்�.

1.�ஸ்வநத்தம் (வ.�),  �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார்� 3 பாைறபட்� �ழக்� 

ப�� , 2.�ஸ்வநத்தம் (வ.�),  �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார்� 3 பாைறபட்� 

வடக்� ப��

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 ஊராட்� ஒன்�ய ஆரம்ப்பள்ளி 

�வகா��ரம் காலனி 

�ஸ்வநத்தம்   ,�ழக்� ப�� 

கட்�டம் வடக்� அைற ேமற்� 

பாரத்்த� �வகா��ரம் காலனி 

பாைரப்பட்� �ஸ்வநத்தம்

1.�ஸ்வநத்தம் (வ.�), �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார�் 3 �வகா��ரம்காலனி Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260 �வகா� நாயக்கா ்மகைமப் 

பண்� ெமட்ரி�ேலசன் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி, ஆண்டாளம்மாள் 

�தாராமன் கட்�டம், 

ேமற்���ந்� 1வ� அைற, 

ெதற்� பாரத்்த�, பாைரப்பட்�.

1.�ஸ்வநத்தம் (வ.�),  �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார்� 4 �ஜயலட்�� காலனி , 

2.�ஸ்வநத்தம் (வ.�),  �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார்� 4 �னஸ்ீவரன் காலனி 

வடக்� ப��

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 ேக.எஸ்.என். நாரணப்ப நா�� 

ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,�ழக்� 

ப�� ெதற்� பாரத்்த கட்�டம் 

பாைரபட்� �வகா�

1.�ஸ்வநத்தம் (வ.�),  �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார�் 3 பாைரப்பட்� Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� 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

262 262 என்.�.எஸ்.எஸ் ரத்�னநாடார ்

கனகம்மாள் ேராட்டரி ெமட்ரிக். 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ,வடக்� 

கட்�டம் ேக�ஏ� தரம்ராஜ் 

நாடார ்ேராஜாப்�த்தாயம்மாள் 

�ளாக் வடக்� ப�� 

 ேமற்���ந்� 1வ� அைற 

�ஸ்வநத்தம்.

1.�ஸ்வநத்தம் (வ.�),  �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார�் 1 பைழ�ர ், 2.�ஸ்வநத்தம் 

(வ.�), �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார�் 1 அரிஜனகாலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263 என்.�.எஸ்.எஸ் ரத்�னநாடார ்

கனகம்மாள் ேராட்டரி ெமட்ரிக். 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ,ேகால்டன் 

ஜ�ப்ளி எப் � இ �ளாக் 

வட�ழக்� �ைல கட்�டம் 

தைர தளம் ேமற்� ப�� அைற 

�ஸ்வநத்தம்.

1.�ஸ்வநத்தம் (வ.�),  �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார�் 1 கேணசன் காலனி , 

2.�ஸ்வநத்தம் (வ.�),   �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார�் 1�சச்ன் காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264 என்.�.எஸ்.எஸ் ரத்�னநாடார ்

கனகம்மாள் ேராட்டரி ெமட்ரிக் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ,வடக்� 

கட்�டம் ேக�ஏ� தரம்ராஜ் 

நாடார ்ேராஜாப்�த்தாயம்மாள் 

�ளாக் வடக்� ப�� 

ேமற்���ந்� 4வ� அைற 

�ஸ்வநத்தம்.

1.�ஸ்வநத்தம் (வ.�),  �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார�் 1�சச்ன் காலனி Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265 என்.�.எஸ்.எஸ் ரத்�னநாடார ்

கனகம்மாள் ேராட்டரி ெமட்ரிக் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ,ேகால்டன் 

ஜ�ப்ளி எப் � இ �ளாக் 

வட�ழக்� �ைல கட்�டம் 

தைர தளம் �ழக்� ப�� அைற 

�ஸ்வநத்தம்.

1.�ஸ்வநத்தம் (வ.�), �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார�் 1 ��ைகயா�ரம் Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� 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

266 266 என்.�.எஸ்.எஸ் ரத்�னநாடார ்

கனகம்மாள் ேராட்டரி ெமட்ரிக் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ,வடக்� 

கட்�டம் ேக�ஏ� தரம்ராஜ் 

நாடார ்ேராஜாப்�த்தாயம்மாள் 

�ளாக் �ழக்���ந்� 3வ� 

அைற �ஸ்வநத்தம்.

1.�ஸ்வநத்தம் (வ.�), �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார�் 1 ��ைகயா�ரம் Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

267 267 என்.�.எஸ்.எஸ் ரத்�னநாடார ்

கனகம்மாள் ேராட்டரி ெமட்ரிக் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ,வடக்� 

கட்�டம் ேக�ஏ� தரம்ராஜ் 

நாடார ்ேராஜாப்�த்தாயம்மாள் 

�ளாக் �ழக்���ந்� 2வ� 

அைற �ஸ்வநத்தம்.

1.�ஸ்வநத்தம் (வ.�),  �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார�் 1 ந��ர் Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

268 268 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,வடேமற்� 

�ைல கட்�டம், �ழக்� 

பாரத்்த� ெதற்���ந்� 1வ� 

அைற �ஸ்வநத்தம்.

1.�ஸ்வநத்தம் (வ.�),  �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார�் 2 �ஸ்வநத்தம் ��ா ்ெதற்� 

ெத� ந�தெ்த� வடக்�தெ்த� ஒ�்ஆா ்நகா ்மற்�ம் ேதவாங்கா ்நகர்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

269 269 ஊராட்� ஒன்�ய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,வடேமற்� 

�ைல கட்�டம், �ழக்� 

பாரத்்த� ெதற்���ந்� 2வ� 

அைற �ஸ்வநத்தம்.

1.�ஸ்வநத்தம் (வ.�),  �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார�் 2 க�தா நகர ்காமராஜ் நகர ்

இந்�ரா நகர ்காகா காலனி மற்�ம் கம்மவா◌ா◌ ்காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

270 270 ஊராட்� ஒன்�ய 

�வக்கப்பள்ளி,   ,வடக்� 

கட்�டம், ெதற்� பாரத்்த� 

ேமற்���ந்� 1வ� அைற 

�ஸ்வநத்தம்.

1.�ஸ்வநத்தம் (வ.�),  �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார�் 2 காகா காலனி ஒ�ஆா ்நகா ்

மற்�ம் �ஸ்வநத்தம் ��ா்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271 ஊராட்� ஒன்�ய 

�வக்கப்பள்ளி,   ,வடக்� 

கட்�டம், ெதற்� பாரத்்த� 

ேமற்���ந்� 2வ� அைற 

�ஸ்வநத்தம்.

1.�ஸ்வநத்தம் (வ.�),  �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார�் 2  �நாயகா ்காலனி காமராஜா ்

நகர ்காமராஜ�ரம் க�தா நகர ்ெதய்வாைன நகா ்மற்�ம் �ன்னத்தம்� நகர ், 

2.�ஸ்வநத்தம் (வ.�),  �ஸ்வநத்தம் (ஊ) க�தா நகர்

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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34   ���நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
205   �வகா� 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

272 272 அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ,�� 

கட்�டம், வடக்� பாரத்்த�, 

ேமற்� ப��, �ஸ்வநத்தம்-

626189.

1.�ஸ்வநத்தம் (வ.�), �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார�் 2 �ஸ்வநத்தம் Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

273 273 அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,   ,�� 

கட்�டம், வடக்� பாரத்்த� 

�ழக்�ப்ப�� �ஸ்வநத்தம்-

626189.

1.�ஸ்வநத்தம் (வ.�), �ஸ்வநத்தம் (ஊ) வார�் 2 �ஸ்வநத்தம் Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

274 274 அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,அைனவ�க்�ம் கல்�த்�ட்ட 

��ய கட்�டம் வடக்� 

 பாரத்்த� �ஸ்வநத்தம்-626189.

1.�ஸ்வநத்தம் (வ.�),  �ஸ்வநத்தம் (ஊ) கம்மவார ்காலனி , 2.�ஸ்வநத்தம் 

(வ.�),  �ஸ்வநத்தம் (ஊ) ேதவாங்கர ்நகர ், 3.�ஸ்வநத்தம் (வ.�),  

�ஸ்வநத்தம் (ஊ) �நாயகர ்காலனி

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

275 275 அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,��தல் கட்�டம் ெதற்� 

�ைள���ந்� 1வ� அைற 

�ஸ்வநத்தம்-626189.

1.�ஸ்வநத்தம் (வ.�),  �ஸ்வநத்தம் (ஊ) இந்�ரா நகர் Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

276 276 அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,�ழக்�ப�� வடக்���ந்� 

2வ� அைற ேமற்� பாரத்்த� 

�ஸ்வநத்தம்-626189.

1.�ஸ்வநத்தம் (வ.�),  �ஸ்வநத்தம் (ஊ) காமராஜர ்நகர் Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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