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ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற்
எரிச்சநத்தம் -626103

4
1.எரிச்சநத்தம் (வ.

) எரிச்சநத்தம் (ஊ) வார்

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

1 எரிச்சநத்தம்

ப

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற் ப
ழக் பார்த்த கட் டம்
எரிச்சநத்தம் -626103
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி , ழக் ப
எரிச்சநத்தம் -626103

1.எரிச்சநத்தம் (வ. ) எரிச்சநத்தம் (ஊ) வார் 2 லட்
(வ. )எரிச்சநத்தம் (ஊ) வார் 2 எரிச்சநத்தம்

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
,ேமற்
ளாக் ெதற் ப் பக்கக்
கட் டம் அைற எண்.6
நைடயேனரி-626103
அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
,வடக் பக்கம் கட் டம் அைற
எண்.16 நைடயேனரி-626103
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி ,பைழய கட் டம்
ழங் ளம் -626103
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
பள் ளி ,
ய கட் டம்
ழங் ளம் -626103

1.எரிச்சநத்தம் (வ.
2.எரிச்சநத்தம் (வ.

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,வடக்
கட் டம் வடக் ப
ெசவ
-626103
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ெதற்
கட் டம் வடக் ப
ெசவ
-626103

1.எரிச்சநத்தம் (வ. ) எரிச்சநத்தம் (ஊ) வார் 4 எ
2.எரிச்சநத்தம் (வ. ) எரிச்சநத்தம் (ஊ) வார் 5 எ

ரம் , 2.எரிச்சநத்தம்

ப் பட்
ப் பட்

) நைடயேனரி (ஊ) வார் 1 தாளிக் ளத்
)நைடயேனரி(ஊ) வார் 5 நைடயேனரி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,

ப் பட்

,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.எரிச்சநத்தம் (வ. )நைடயேனரி (ஊ) வார் 2 நைடயேனரி , 2.எரிச்சநத்தம்
(வ. )நைடயேனரி (ஊ) வார் 3 நைடயேனரி , 3.எரிச்சநத்தம்
(வ. )நைடயேனரி(ஊ) வார் 4 நைடயேனரி
1.எரிச்சநத்தம் (வ. )
ழங் ளம் (ஊ) வார் 1
ழங் ளம் , 2.எரிச்சநத்தம்
(வ. )
ழங் ளம் (ஊ) வார் 2
ழங் ளம் ,
3.எரிச்சநத்தம் (வ. )
ழங் ளம் (ஊ) வார் 3
ழங் ளம்
1.எரிச்சநத்தம் (வ. )
ழங் ளம் (ஊ) வார் 4
ழங் ளம் , 2.எரிச்சநத்தம்
(வ. )ெகாத்தேனரி(ஊ) வார் 1 ெகாத்தேனரி , 3.எரிச்சநத்தம்
(வ. )ெகாத்தேனரி(ஊ) வார் 2 ெகாத்தேனரி , 4.எரிச்சநத்தம்
(வ. )ெகாத்தேனரி(ஊ) வார் 3 ெகாத்தேனரி
1.ெசவ ர்(வ. ) ெசவ ர்(ஊ) வார் 1
ஷ்ணமநாயக்கன் பட்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.ெசவ
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õ£è¢è£÷£¢è÷¢
Ü¬ùî¢¶
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ர்
ர்(வ.

)ெசவ

ர்(ஊ) வார்

3 ெசவ

ர்
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ஊராட் ஒன் ய
1.ெசவ ர் (வ. )ெசவ ர்(ஊ) வார் 4 ெவங் கேடஸ்வர ரம் ,
ெதாடக்கப் பள் ளி ,
ய
2.ெசவ ர்(வ. )ெசவ ர் (ஊ) வார் 5 ராமச்சந் ர ரம் ,
கட் டம் ேமற் ப் பக்கம்
3.ெசவ ர்(வ. )ெசவ ர்(ஊ) வார் 2
ஷ்ணமநாயக்கன் பட்ட
ெதற் ப
ெசவ ர் -626103
1.
க்ேகாட்ைட(வ. )
க்ேகாட்ைட(ஊ) வார் 1
க்ேகாட்ைட ,
ஊராட் ஒன் ய
2.
க்ேகாட்ைட(வ. )
க்ேகாட்ைட(ஊ) வார் 2
க்ேகாட்ைட
ெதாடக் கப் பள் ளி வடக் ப்
பக் க ழக் க் கட் டம்
க் ேகாட்ைட
1.
க்ேகாட்ைட(வ. )
க்ேகாட்ைட(ஊ) வார் 2
க்ேகாட்ைட ,
ஊராட் ஒன் ய
2.
க்ேகாட்ைட(வ. )
க்ேகாட்ைட(ஊ) வார் 3
க்ேகாட்ைட
ெதாடக் கப் பள் ளி வடக் ப்
பக் கம்
க் ேகாட்ைட
ஊராட் ஒன் ய
1.
க்ேகாட்ைட(வ. ) த்தமநாயக்கன் பட் (ஊ) வார் 1
ந நிைலப் பள் ளி
த்தமநாயக்கன் பட் , 2.
க்ேகாட்ைட(வ. ) த்தமநாயக்கன் பட் (ஊ)
,வடக் ப் பக்கம் ,
வார் 3 பாைறப் பட்
த்தமநாயக்கன் பட் -626103
ஊராட் ஒன் ய
1.
க்ேகாட்ைட(வ. ) த்தமநாயக்கன் பட் ஊ வார் 2 த்தமநாயக்கன்
ந நிைலப் பள் ளி ,ெதற்
பட்
கட் டம் , த்தமநாயக்கன் பட் 626103
ஊராட் ஒன் ய
1.மங் கலம் (வ. )லட்
நாராயண ரம் (ஊ) வார் 1&2&3 லட்
ெதாடக்கப் பள் ளி ,வடக்
நாராயண ரம் , 2.மங் கலம் (வ. )ெசாக்கம் பட் (ஊ) வார் 1&2&3
ப
ஷ்ணா ரம் -626138
ெசாக்கம் பட் , 3.மங் கலம் (வ. )
ஷ்ணா ரம் (ஊ) வார் 1&2&3
ஷ்ணா ரம் , 4.மங் கலம் (வ. )லட்
நாராயண ரம் (ஊ) வார் 3 லட்
நாராயண ரம் , 5.மங் கலம் (வ. )லட்
நாராயண ரம் (ஊ) வார் 2
ெசாக்கம் பட் , 6.மங் கலம் (வ. )லட்
நாராயண ரம் (ஊ) வார்
அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
1.மங் கலம் (வ. )மங் கலம் (ஊ) வார் 1 மங் கலம் , 2.மங் கலம் (வ. )மங் கலம்
மங் கலம் , ரதானக்கட் டம்
(ஊ) வார் 2 மங் கலம்
வடக் ப் பக்கம் 10 ம் வ ப்
அைற மங் கலம் -626138
அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
1.மங் கலம் (வ. )மங் கலம் (ஊ) ச் பட் , 2.மங் கலம் (வ. )மங் கலம் (ஊ)
மங் கலம் , ரதானக்கட் டம்
ேமட் பட் , 3.மங் கலம் (வ. )மங் கலம் (ஊ) ேகாபாலன்பட்
வடக் ப் பக்கம் அ வலர்
அைற மங் கலம் -626138
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1

2

18

18

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
1.மங் கலம் (வ.
,ெதற் கட் டம் ெதற் ப் பக்கம் 2.மங் கலம் (வ.
மங் கலம் -626138

3

)மங் கலம் (ஊ) வார் 4 ராமச்சந் ரா ரம் ,
)மங் கலம் (ஊ) வார் 5 ராமச்சந் ரா ரம்

4

19

19

20

20

1.மங் கலம் (வ.
2.மங் கலம் (வ.
3.மங் கலம் (வ.
4.மங் கலம் (வ.
1.மங் கலம் (வ.
2.மங் கலம் (வ.

)ெரங் கபாைளயம் (ஊ) வார் 1 ைவ ண்டேதவன் பட்
)ெரங் கபாைளயம் (ஊ) வார் 1கண்மாய் பட் ,
)ெரங் கபாைளயம் (ஊ) வார் 2ெரங் கபாைளயம் ,
)ெரங் கபாைளயம் (ஊ) வார் 3 ெரங் கபாைளயம்
)எம் .
ப் பட் (ஊ) வார் 1 ெசாக்க ங் கா ரம் ,
)எம் .
ப் பட் (ஊ) வார் 2 எம் .
ப் பட்

21

21

1.மங் கலம் (வ.
2.மங் கலம் (வ.

)எம் .
)எம் .
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22
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ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி , ரதான
கட் டம் ெரங் கபாைளயம் 626138
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
,ெம ன்கட் டம் ெதற் பார்த்த
அைற 4 வ வ ப் அைற எம் .
ப் பட் -626130
அர உயா்நிைலப் பள் ளி
,ெதற் பக்கம் ேமற் ப
எம் .
ப் பட் -626130
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ெதற்
பார்த்த கட் டம் தச்சக்
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற்
பக்கம் ெதற் பார்த்த 4 வ
மற் ம் 5வ வ ப் பைற
தச்சக்
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
,தாைழப் பட் -626130
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,
ய
கட் டம் கள் ளிப் பட் -626130

1.தச்ச
தச்ச
1.தச்ச

1.தச்ச
தச்ச
ர்த்
1.ெந
2.ெந
3.ெந
4.ெந

ப் பட்
ப் பட்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

3 எம் .
4 எம் .

(வ. ), தச்ச
(ஊ) வார் 1 வடக்
(ஊ) வார் 2 ெதற்
ப் பனா ரம்
(வ.

), தச்ச

(ஊ) வார்

ப் பட்
ப் பட்

5
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,

ப் பனா ரம் , 2.தச்ச

3 தச்சக்

(வ. ), தச்ச
(ஊ) வார் 4 தாைழப் பட் , 2.தச்ச
(வ. ),
(ஊ) கந்தேதவன் பட் , 3.தச்ச
(வ. ), தச்ச
(ஊ) மங் கார
பட்
ங் ளம் (வ. )ெந ங் ளம் (ஊ) வார் 1 பவளமைலப் பட் ,
ங் ளம் (வ. ),ெந ங் ளம் (ஊ) வார் 1 சாரி ேதவன் பட் ,
ங் ளம் (வ. ),ெந ங் ளம் (ஊ) வார் 2 சந்தன ேதவன் பட் ,
ங் ளம் (வ. ),ெந ங் ளம் (ஊ) வார் 3 நல் த் ேதவன் பட்
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
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3
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,
கட் டம் கள் ளிப் பட்

4

எஸ் ஐ ெதாடக்கப் பள் ளி
,ெதற் கட் டம் ந ப் ப
காைளயார்
ச் -626130

1.ெந ங் ளம் (வ. ),ெந
2.ெந ங் ளம் (வ. ),ெந
3.ெந ங் ளம் (வ. ),ெந
4.ெந ங் ளம் (வ. ),ெந
5.ெந ங் ளம் (வ. ), ெந
1.காைளயார்
ச் (வ.
, 2.காைளயார்
ச் (வ.
3.காைளயார்
ச் (வ.

ய
-626130

ங் ளம் (ஊ) வார்
ங் ளம் (ஊ) வார்
ங் ளம் (ஊ) வார்
ங் ளம் (ஊ) வார்
ங் ளம் (ஊ) வார்
)காைளயார்
ச்
)காைளயார்
ச்
)காைளயார்
ச்

3 ைலவன் பட் ,
3 சா நாத ரம் ,
4 ெபரிய ளத் ப் பட் ,
4 கள் ளிப் பட் ,
4 சங் கர ங் கா ரம்
(ஊ) வார் 1 காைளயார்
(ஊ) வார் 4 சாணார்பட்
(ஊ) வார் 2 காைளயார்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ச்
,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ச்

28

28

பஞ் சாயத்
னியன்
ந நிைலப் பள் ளி ,வடக்
கட் டம் சாணார்பட்

1.காைளயார்
ச் (வ. )காைளயார்
ச் (ஊ) வார் 3 காைளயார்
ச்
, 2.காைளயார்
ச் (வ. ), ர்ணசந் ர ரம் (வ. ),காைளயார்
ச் (ஊ)
வார் 5 சாணார்பட் , ர்ணசந் ர ரம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29

29

1.ஆைனக் ட்டம் (வ.
ஆைனக் ட்டம்

)ஆைனக்

ட்டம் (ஊ) வார்

1 வடக்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30

30

1.ஆைனக் ட்டம் (வ.
ஆைனக் ட்டம்

)ஆைனக்

ட்டம் (ஊ) வார்

2&3 ெதற்

31

31

1.ஆைனக்
2.ஆைனக்

)ஆைணக்
)ஆைணக்

32

32

33

33

அர உயா்நிைலப் பள் ளி
ஆைணக் ட்டம் ,
க்கட் டம்
வடக் ப் ப
ஆைனக் ட்டம் 626130
ஊராட் ஒன் ய
ஆரம் பப் பள் ளி ,ெதற் ப
கட் டம் ேமற் க் ப் பார்த்த
அைற ஆைனக் ட்டம் -626130
ஊராட் ஒன் ய
ஆரம் பப் பள் ளி ,ேமற் ப
ய கட் டம் ஆ னாட்
ரம்
ஊராட் ஒன் ய
ஆரம் பப் பள் ளி வடக் ப்
பக் கம் பார்த்தக் கட் டம்
ேமற்
ந்
தல் அைற
வடமலா ரம்
பஞ் சாயத்
னியன்
ஆரம் பப் பள் ளி , ழக் பக்கம்
வடக் பார்த்த ேமற் ல்
இ ந் 3 ம் அைற வடமலா ரம் 626130

ட்டம் (வ.
ட்டம் (வ.

ட்டம் (ஊ) வார்
ட்டம் (ஊ) வார்

ெத

ெத

4 ஆைணக் ட்டம் ,
4 ஆ. னாட்
ரம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1. ழ

த்தங் கல் (வ.

) வடமலா ரம் (ஊ) வார்

1 வடமலா ரம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1. ழ
2. ழ

த்தங் கல் (வ.
த்தங் கல் (வ.

) வடமலா ரம் (ஊ) வார்
) வடமலா ரம் (ஊ) வார்

2 வடமலா ரம் ,
1 வடமலா ரம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1

2

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,வடக்
ப
ய கட் டம்
ேசர்ைவக்காரன் பட் -626005

40

40

41

41

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,
ய
கட் டம் ைமயப் ப
ேசர்ைவக்காரன் பட் -626005
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி காரிேசரி
,காரிேசரி 626005

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶
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3
ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப்
பள் ளி ,ேமற் ப் ப
ெசங் கமலப் பட் -626130
ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப்
பள் ளி ,ெதற் பார்த்த
தல்
அைற ேமற் ப
ெசங் கமலப் பட் -626130
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,வடக்
பக்கம் ழக் ப
ெசங் கமலப் பட் -626130
ச தாயக் டம் ,வடக்
பக்கம் ெசங் கமலப் பட் ஆலமரத் பட் ேரா
ழக்
பார்த்த ெசங் கமலப் பட் 626130
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
,வடக் ப் ப
ய கட் டம்
ேசர்ைவக்காரன் பட் -626005

4
1. ழ

த்தங் கல் (வ.

) ெசங் கமலப் பட்

(ஊ) வார்

எண் 1ெசங் கமலப் பட்

1. ழ

த்தங் கல் (வ.

) ெசங் கமலப் பட்

(ஊ) வார்

2 ெசங் கமலப் பட்

1. ழ

த்தங் கல் (வ.

) ெசங் கமலப் பட்

(ஊ) வார்

1. ழ

த்தங் கல் (வ.

) ெசங் கமலப் பட்

(ஊ) வார்

3 ெசங் கமலப் பட்

4 ெசங் கமலப் பட்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.ேமலாமத் ர்(வ. )ேமலாமத் ர் (ஊ) வார் 1 ெதற் த்ெத ேமலாமத் ர் ,
2.ேமலாமத் ர்(வ. )ேமலாமத் ர் (ஊ) வார் 4 பவளக்
ச் ,
3.ேமலாமத் ர்(வ. )ேமலாமத் ர்(ஊ) வார் 4 எம் . னாட்
ரம் ,
4.ேமலாமத் ர்((வ. ),ேமலாமத் ர்(ஊ) வார் 2 ேமலாமத் ர் ,
5.ேமலாமத் ர்(வ. ),ேமலாமத் ர்(ஊ) வார் 3 ேமலாமத் ர்
1.ேமலாமத் ர்(வ. ),ேமலாமத் ர் (ஊ) வார் 2 ழக் த்ெத ேசர்ைவகாரன்
பட் , 2.ேமலாமத் ர்(வ. ),ேமலமத் ர்(ஊ) வார் 2 ேமற் க் த்ெத
ேசர்ைவக்காரன் பட் , 3.ேமலாமத் ர்(வ. ),ேமலாமத் ர் (ஊ) வார் 3
ந த்ெத ேசர்ைவகாரன் பட் , 4.ேமலாமத் ர்(வ. ),ேமலாமத் ர் (ஊ)
வார் 4 வடக் த்ெத ேசர்ைவகாரன் பட்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.ேமலாமத்
பட்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ர்(வ.

1.காரிேசரி(வ.

),ேமலாமத்

ர் (ஊ) வார்

)காரிேசரி (ஊ) வார்

5 ெதற்

1 காரிேசரி

ðè¢èñ¢ âí¢ : 5 of 38
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ேசர்ைவகாரன்

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

42

42

43

43

44

44

45

45

ஊராட் ஒன் ய
1.ெவள்
ெதாடக்கப் பள் ளி ,வடக்
2.ெவள்
கட் டம் எண். 1 ெவள்
ர்-626005

46

46

அர

47

47

48

48

49

49

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

3

4

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஊராட் ஒன் ய
1.காரிேசரி(வ. ),காரிேசரி (ஊ) வார் 2 மத் யேசைன
ந நிைலப் பள் ளி ,
ய
கட் டம் ழக் ப
மத் ய
ேசைன-626005
ஊராட் ஒன் ய
1.காரிேசரி(வ. )காரிேசரி(ஊ) வார் 3 மத் யேசைன
ந நிைலப் பள் ளி ,
ய
கட் டம் ந ப் ப
மத் ய
ேசைன-626005
ஊராட் ஒன் ய
1.ெவள்
ர்(வ. ),ெவள்
ர்(ஊ) வார் 1 ெவள்
ர்
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற் க்
கட் டம் எண். 1 ெவள்
ர்-626005

உயா்நிைலப் பள் ளி
ய ேமற் க் கட் டம்
தைரதளம் ெதற் ப் பக் க
அைற ழக் ப் பார்த்த
ெவள்
ர்
அர உயா்நிைலப் பள் ளி
ய ேமற் க் கட் டம்
தைரதளம் வடக் ப் பக் க
அைற ழக் ப் பார்த்த
ெவள்
ர்
T.C.H. ந நிைலப் பள் ளி
யக் கட் டம் ேமற் ப்
பார்த்த ெதற் ப் பக் க அைற
த் க் மார ரம் -626005
T.C.H. ந நிைலப் பள் ளி ,ேமற்
ப
ெதற் கட் டம்
த் க் மார ரம் -626005

ர்(வ.
ர்(வ.

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

),ெவள்
),ெவள்

ர் (ஊ) வார்
ர்(ஊ) வார்

7 மரா ரம் ,
2 ெவள்
ர்

1.ெவள்
ர்(வ. )ெவள்
(ஊ) வார் 4 ெவள் ர்

ர் (ஊ) வார்

3 ெவள்

ர் , 2.ெவள்

ர்(வ.

)ெவள்

ர்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.ெவள்
ர்(வ. ),ெவள்
(ஊ) வார் 6 ெவள் ர்

ர் (ஊ) வார்

5 ெவள்

ர் , 2.ெவள்

ர்(வ.

)ெவள்

ர்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.ெவள்

ர்(வ.

),ெவள்

ர் (ஊ) வார்

8

1.ெவள்
2.ெவள்

ர்(வ.
ர்(வ.

)ெவள்
),ெவள்

ர் (ஊ) வார்
ர் (ஊ) வார்

9
த் க் மரா ரம் ,
10 சாத்தப் ள் ைளபட்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 6 of 38
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நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
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1

2

3

50

50

51

51

1.க ண்டம் பட் (வ. ) க ண்டம் பட் (ஊ) வார் 1 க ண்டம் பட் ,
2.க ண்டம் பட் (வ. )க ண்டம் பட் (ஊ) வார் 5 எம் ெப மாள் பட் ,
3.க ண்டம் பட் (வ. )க ண்டம் பட் (ஊ) வார் 2 க ண்டம் பட் ,
4.க ண்டம் பட் (வ. )க ண்டம் பட் (ஊ) வார் 3 க ண்டம் பட் ,
5.க ண்டம் பட் (வ. )க ண்டம் பட் (ஊ) வார் 4 க ண்டம் பட்
1.நாட்டார்மங் கலம் (வ. ), ஆமத் ர் (ஊ) வார் 1 நாட்டார்மங் கலம் , 2.
நாட்டார்மங் கலம் (வ. ), ஆமத் ர் (ஊ) வார் 4 நாட்டார்மங் கலம்

52

52

53

53

54

54

55

55

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ேமற் க்
கட் டம் வடக் ப் பக் க அைற
ழக் ப் பார்த்த
க ண்டம் பட்
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
,நாட்டார்மங் கலம் 626005
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,வடக்
கட் டம் ,ேமற் பக்கம்
ஆமத் ர்-626005
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,வடக்
கட் டம் ழக் ப
ஆமத் ர்-626005
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,
ய
கட் டம் ெதற் ப
ஆமத் ர்-626005
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி , ரதான
கட் டம்
ர்த்
நாயக்கன் பட் ஆமத் ர்-626005

4

56

56

1.

57

57

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ,ேமற்
பக்கம் வடக் ப் ப
ளிப் பட் -626005
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ,
ய
கட் டம் வடக் ப் பாகம் ந
வ ப் பைற
ளிப் பட் -626005

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1. ஆமத் ர்(வ. ), ஆமத் ர் (ஊ வார் 3 ெவங் கேடஸ்வர ரம் , 2.
ஆமத் ர்(வ. ), ஆமத் ர் (ஊ) வார் 4 நாட்டார்மங் கலம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.ஆமத்

ர்(வ.

), ஆமத்

ர் (ஊ) வார்

2 சங்

ெரட் யபட்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.ஆமத்
2.ஆமத்
3.ஆமத்

ர்(வ.
ர்(வ.
ர்(வ.

),ஆமத்
),ஆமத்
), ஆமத்

ர் (ஊ) வார்
ர் (ஊ) வார்
ர் (ஊ) வார்

2 ஆமத் ர் ,
3 சங் ெரட் யாபட் ,
5
ர்த் நாயக்கன் பட்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.ஆமத் ர்(வ. ), ஆமத்
ஆமத் ர் (ஊ) வார் 1
ஆமத் ர் (ஊ) வார் 2
ஆமத் ர் (ஊ) வார் 3

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ர் (ஊ) வார் 6 ஆமத் ர் , 2.ஆமத் ர்(வ. ),
ர்த் நாயக்கன் பட் , 3.ஆமத் ர்(வ. ),
ர்த் நாயக்கன் பட் , 4.ஆமத் ர்(வ. ),
ர்த் நாயக்கன் பட்

ளிப் பட் (வ. ), ளிப் பட்
ளிப் பட்
(ஊ) வார் 5 தவ

1. ளிப் பட் ஊ வார் 5
வார் 6 தவ
ங் கா ரம்

(ஊ) வார் 4
ங் கா ரம்

ளிப் பட்

, 2.

ðè¢èñ¢ âí¢ : 7 of 38

ளிப் பட்

ளிப் பட் (வ.

, 2.

),

ளிப் பட் (வ.

ளிப் பட் (ஊ)

),

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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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£?

3
இந் ெதாடக்கப் பள் ளி
,ம தநத்தம் -626005

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ,வடக்
பக்கம்
ய கட் டம் ேமற்
அைற
ளிப் பட் -626005
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
,
யக்கட் டம் ேமற் ப
ன்னப் பெரட் யப் பட் -626103

4
1. ளிப் பட்
2. ளிப் பட்
ம தநத்தம்
வார் 2 ம
1. ளிப் பட்
2. ளிப் பட்
3. ளிப் பட்

(வ. ),ம தநத்தம் (ஊ) வார்
(வ. ),ம தநத்தம் (ஊ) வார்
(ஊ) வார் 1 ம தநத்தம் , 4.
தநத்தம்
(வ. ), ளிப் பட் (ஊ) வார்
(வ. ), ளிப் பட் (ஊ) வார்
(வ. ), ளிப் பட் (ஊ) வார்

1 ம தநத்தம் ,
2 ம தநத்தம் , 3.
ளிப் பட் (வ. ),ம

ளிப் பட் (வ. ),
தநத்தம் (ஊ)

1 மன்னார் நாயக்கன் பட்
2 சங் கர ங் கா ரம் ,
3 ராமசா
ரம்

ஷத் ரிய
த் யாசாலா
ந நிைலப் பள் ளி
,
யக்கட் டம் ழக் பக்க
அைற ெசங் ன்றா ரம் -626103
ஷத் ரிய
த் யாசாலா
ந நிைலப் பள் ளி
,
யக்கட் டம் ைமய பக்க
அைற ெசங் ன்றா ரம் -626103
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
, ந்தலப் பட் -626103
ஊராட் ஒன் ய
வக்கப் பள் ளி ,ெதற் பக்கம்
ழக் ப
பாவா -626103

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,

1.ெசங் ேகாட்ைட(வ. ), ெசங் ேகாட்ைட(ஊ) வார் 1 ெசாக்கம் பட் ,
2.ெசங் ேகாட்ைட(வ. ), ெசங் ேகாட்ைட (ஊ) வார் 3 ன்னப் பெரட் யபட்
3.ெசங் ேகாட்ைட(வ. ), ெசங் ேகாட்ைட (ஊ) வார் 2 ெசங் ேகாட்ைட ,
4.ெசங் ேகாட்ைட(வ. ), ெசங் ேகாட்ைட (ஊ) வார் 4 ன்னப் பெரட் யபட்
5.ெசங் ேகாட்ைட(வ. ), ெசங் ேகாட்ைட (ஊ) வார் 2 சமத் வ ரம்
ஊராட் ஒன் ய
1.எல் ங் கநாயக்கன் பட் (வ. ),எல் ங் கநாயக்கன் பட் (ஊ) வார் 1&2
ெதாடக்கப் பள் ளி
எல் ங் கநாயக்கன் பட் , 2.எல் ங் கநாயக்கன் பட் (வ. ),
,எல் ங் கநாயக்கன் பட் -626103 எல் ங் கநாயக்கன் பட் (ஊ) வார் 3 எல் ங் கநாயக்கன் பட்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.ெசங்
2.ெசங்

ன்றா ரம் (வ.
ன்றா ரம் (வ.

), ெசங் ன்றா ரம் (ஊ) வார் 1 ெசங் ன்றா ரம் ,
),ெசங் ன்றா ரம் (ஊ) வார் 3 ெசங் ன்றா ரம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.ெசங்
2.ெசங்

ன்றா ரம் (வ.
ன்றா ரம் (வ.

), ெசங் ன்றா ரம் (ஊ) வார் 2ெசங்
),ெசங் ன்றா ரம் (ஊ) வார் 2 ெசங்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.ெசங் ன்றா
2.ெசங் ன்றா
3.ெசங் ன்றா
1.பாவா (வ.
2.பாவா (வ.

ரம் (வ.
ரம் (வ.
ரம் (வ.
), பாவா
),பாவா

),
),
),

ன்றா ரம் ,
ன்றா ரம்

ந்தலபட் (ஊ) வார் 1 ந்தலபட் ,
ந்தலபட் (ஊ) வார் 2 நாராயண ரம் ,
ந்தலப் பட் (ஊ) வார் 1 ந்தலப் பட்
(ஊ) வார் 1 சங் கரநாராயண ரம் ,
(ஊ) பாவா

ðè¢èñ¢ âí¢ : 8 of 38
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
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1

2

3

66

66

1.பாவா

67

67

68

68

ஊராட் ஒன் ய
வக்கப் பள் ளி ,வடக் பக்கம்
ழக் ப
அண்ணா
ற் றாண்
நிைன க்கட் டம்
பாவா -626103
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
சந் ரி ரி ரம்
,சந் ரி ரி ரம் -626103
அர உயா்நிைலப் பள் ளி
வடமைலக்
ச்
,ெதற் ப் ப
ேமற் க்கட் டம்
வடமைலக்
ச் -626001

1.வடமைலக்
2.வடமைலக்

ச் (வ.
ச் (வ.

), வடமைலக்
),வடமைலக்

ச் (ஊ) வார்
ச் (ஊ) வார்

1 வடமைலக்
2 வடமைலக்

ச்
ச்

,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69

69

1.வடமைலக்
2.வடமைலக்

ச் (வ.
ச் (வ.

), வடமைலக்
), வடமைலக்

ச் (ஊ) வார்
ச் (ஊ) வார்

3 வடமைலக்
4 வடமைலக்

ச்
ச்

,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70

70

அர உயா்நிைலப் பள் ளி
வடமைலக்
ச்
, ழக் ப
யக்கட் டம்
வடமைலக்
ச் -626001
ேவகானந்தா இந்
ெதாடக்கப் பள் ளி
, ழக் ப் பக்கம்
ல் லலக்ேகாட்ைட-626001

71

71

72

72

4
(வ.

), பாவா

(ஊ) வார்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2&3 பாவா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.பாவா (வ. ), பாவா
(ஊ) வார் 4 சந் ர ரி ரம் , 2. னியா ரம் (வ. ),
பாவா (ஊ) வார் 5 னியா ரம் , 3.பாவா (வ. ), பாவா (ஊ) வார் 6
ெசாக்க ங் கா ரம் , 4. னியா ரம் (வ. ), பாவா (ஊ) வார் 7 எல் ைகப் பட்

1. ல் லலக்ேகாட்ைட(வ. ), ல் லலக்ேகாட்ைட (ஊ) வார் 1 வடக் ெத
ல் லலக்ேகாட்ைட , 2. ல் லலக்ேகாட்ைட(வ. ), ல் லலக்ேகாட்ைட (ஊ) வார்
ந த்ெத
ல் லலக்ேகாட்ைட , 3. ல் லலக்ேகாட்ைட (வ. ),
ல் லலக்ேகாட்ைட(ஊ) வார் 1 ெதற் ெத
ல் லலக்ேகாட்ைட ,
4. ல் லலக்ேகாட்ைட(வ. ), ல் லலக்ேகாட்ைட( ஊ) வார் 2&3
தல் ெத
ல் லலக்ேகாட்ைட , 5. ல் லலக்ேகாட்ைட(வ. ), ல் லலக்ேகாட்ைட(ஊ) வார்
. மரா ரம் , .அய் யனார் ரம் ல் லலக்ேகாட்ைட
. . .ெபண்கள் கல்
ரி
1. வஞான ரம் (வ. ), வஞான ரம் (ஊ) கங் ைக ெத ,
ல் ைல ெத ,
அைறஎண்35,36 ,ெம ன் அைற தாமைர ெத , காேவரி ெத
8
நகர் -626001
. . .ெபண்கள் கல்
ரி
1.ேபளம் பட் (வ. ), வஞான ரம் (ஊ) பராசக் காலனி, லட்
நகர் ,
அைறஎண் -4 ,ெம ன் கட் டம் 2. வஞான ரம் (வ. ), வஞான ரம் (ஊ) லட்
நகர்
அைற எண் 4
நகர் -626001

ðè¢èñ¢ âí¢ : 9 of 38

1
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1

2

3

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

. . .ெபண்கள் கல்
ரி
அைறஎண்35,36 ,ெம ன் அைற
7
நகர் -626001
. . .ெபண்கள் கல்
ரி
அைறஎண்35,36 ,ெம ன் அைற
6
நகர் -626001
. . .ெபண்கள் கல்
ரி
அைறஎண் 7 ,ெம ன் அைற 5
நகர் -626001
. . .ெபண்கள் கல்
ரி
அைறஎண் 5 ,அைற எண் 2
நகர் -626001
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி , ழக்
கட் டம்
ய இர ல் ேவ
காலனி-ேபளம் பட் -626001
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ,வடக்
கட் டம் ழக் அைற
ேபளம் பட்
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,
ய
தல் கட் டம் ேமற் பக்கம்
வஞான ரம் -626001
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி
ன்ன ப் பன் பட்
, ன்ன ப் பன் பட் -626001
அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
, ழக் கட் டம் ெதற் ப
சத் ரெரட் யபட் -626001

79

79

80

80

81

81

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¶
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4
1. வஞான ரம் (வ.
அண்ணாநகர்

),

வஞான ரம் (ஊ)

த்த

ழ்

,

த்

ைர

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,

1. வஞான ரம் (வ. ),
ெத , . . காலனி , 2.
ெத
1. வஞான ரம் (வ. ),

வஞான ரம் (ஊ)
ேவகானந்தர் ெத , வள் வர்
வஞான ரம் (வ. ), வஞான ரம் (ஊ) ெபத்தனாட்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வஞான ரம் (ஊ) லட்

நகர்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.

வஞான ரம் (வ.

),

வஞான ரம் (ஊ) லட்

நகர்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.

வஞான ரம் (வ.

),

வஞான ரம் (ஊ) க

ப் பசா

1. வஞான ரம் (வ. ) வஞான ரம் (ஊ) இர ல் ேவகாலனி ,
2. வஞான ரம் (வ. ), வஞான ரம் (ஊ) பாலன் நகர் , 3.ேபளம் பட் (வ. ),
அல் லம் பட் (வ, ), வஞான ரம் (ஊ) ஐ. . . .காலனி , 4. வஞான ரம் (வ.
வஞான ரம் (ஊ) க ப் பசா நகர்
1. வஞான ரம் (வ. ), வஞான ரம் (ஊ) வார் 1 நந் ெரட் பட் ,
2. வஞான ரம் (வ. ), வஞான ரம் (ஊ) வார் 2 வஞான ரம் ,
3. வஞான ரம் (வ. ), வஞான ரம் (ஊ) வார் 3 னாட்
ரம்
1. வஞான ரம் (வ.
2. ன்ன ப் பன் பட்
3. ன்ன ப் பன் பட்
4. வஞான ரம் (வ.
1.சத் ரெரட் யபட்
சத் ரெரட் யபட்
2.சத் ரெரட் யபட்
சத் ரெரட் யபட்

), வஞான ரம் (ஊ) வார் 3 பாப் பா
,
(வ. ) , வஞான ரம் (ஊ) வார் 4 ன்ன ப் பன் பட் ,
(வ. ), வஞான ரம் ஊ வார் 4 ன்ன ப் பன் பட் ,
), வஞான ரம் (ஊ) வார் 2 நந் ெரட் யாபட்
(வ. ), சத் ரெரட் யபட் (ஊ) வார் 5
ேமற் ப
,
(வ. ),சத் ரெரட் யபட் . (ஊ) வார் 5
இ. .காலனி
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1

2

82

82

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
1.சத் ரெரட் யபட் (வ. ), சத்
, ழக் கட் டம் வடக் ப்
சத் ரெரட் யபட் த ழ் நா
ப
சத் ரெரட் யபட் -626001

83

83

ெவங் கேடஸ்வரா நர்சரிங்
ஆரம் பப் பள் ளி ,என்
ஒ
காலனி ெதற் ப
-626001

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

3

நாயகா
த் யசாலா
ெதாடக்கப் பள் ளி ,வடக்
கட் டம் வடக் ப் பக்கம்
சத் ரெரட் யபட் -626001
நாயகா
த் யசாலா
ெதாடக்கப் பள் ளி ,வடக்
கட் டம் ெதற்
பக்கம் சத் ரெரட் யபட் 626001
ஊராட் ஓன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,உ லம் பட்
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி
,ேமற் ப் பக்கம் ஓட் க்கட் டம்
ெபரிய ேபரா -626001
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
ன்னப் ேபரா
,
ய
கட் டம் ெதற் ப் பக்கம் , ன்ன
ேபரா -626001
ஹா
க்கந்தா் ஹவ் வா
ந நிைலப் பள் ளி
நகா்
,ேமற் ப
ேபா ஸ் பாலம்
அ
ல் அய் யனார்நகர்
நகா்-626001

4

1.சத் ரெரட் யபட் (வ.
சத் ரெரட் யபட் என் .
2.சத் ரெரட் யபட் (வ.
ம் என் . .ஓ. காலனி ேமற்
1.சத் ரெரட் யபட் (வ.
சத் ரெரட் யபட்
ழக்

ரெரட் யபட் (ஊ) வார்
ட் வச வாரியம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

), சத் ரெரட் யபட் (ஊ) வார் 5
.ஓ. காலனி ழக் ,
)சத் ெரட் யபட் (ஊ) வார் 5 சத்
ப
),சத் ரெரட் யபட் (ஊ) வார் 2
ப

ரெரட் யபட்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.சத் ரெரட் யபட் (வ. ), சத் ரெரட் யபட் (ஊ) வார் 3
சத் ரெரட் யபட் ைமயப
, 2.சத் ரெரட் யபட் (வ. ),
சத் ரெரட் யபட் (ஊ) வார் 4 சத் ரெரட் யபட் ேமற் ப

1.சத் ரெரட் யபட் (வ.
சத் ரெரட் யபட்

), சத்

ரெரட் யபட்

(ஊ) வார்

1உ

லம் பட்

1.ெபரிய ேபரா (வ. ), ெபரிய ேபரா (ஊ) வார் 1 ெபரிய ேபரா
ேபரா (வ. ), ெபரிய ேபரா (ஊ) வார் 2 ெபரிய ேபரா

1.ெபரிய ேபரா (வ. ), ெபரிய ேபரா (ஊ) வார் 2 ன்ன ேபரா
ேபரா (வ. ),ெபரிய ேபரா (ஊ) வார் 3 ன்னேபரா

1.
நகர்(வ, ), பாவா
ெவளி ல் உள் ள ப

(ஊ) வார்

8
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, 2.ெபரிய
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2

90
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91

91

92

92

93

93

94
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
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3
ஹா
க்கந்தா் ஹவ் வா
ந நிைலப் பள் ளி
நகா்
,ந அைற இட பக்கம்
ேபா ஸ் பாலம்
அ
ல் ,அய் யனார்நகர்
நகா்-626001
ஹா
க்கந்தா் ஹவ் வா
ந நிைலப் பள் ளி
நகா்
,ைமயப் ப
ேபா ஸ் பாலம்
அ
ல் ,அய் யனார்நகர்
நகா்-626001
ஹா
க்கந்தா் ஹவ் வா
ந நிைலப் பள் ளி
நகா்
, ழக் ப
ேபா ஸ் பாலம்
அ
ல் அய் யனார்நகர்
நகா்-626001
வள் வர் த் யாசாலா
ந நிைலப் பள் ளி
, ழக் க்கட் டம்
வடக் ப் ப
5
க ரணி
ேரா
நகர்-626001

4

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.
நகர்(வ. ), பாவா (ஊ) வார் 8
நகர்நகராட் எல் ைலக்
ெவளி ல் உள் ள ப
, 2.
நகர்(வ, ), பாவா (ஊ) வார் 8
நகர்நகராட் எல் ைலக் ெவளி ல் உள் ள ப

1.
நகர்(வ. ), பாவா
ெவளி ல் உள் ள ப

(ஊ) வார்

8

நகர்நகராட்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

எல் ைலக்

1.
நகர் (வ. ), பாவா (ஊ) வார் 8
நகர் நகராட் க் ெவளி ல்
உள் ள ப
, 2.
நகர்(வ. ), பாவா (ஊ) வார் 8
நகர் நகராட்
எல் ைலக் ெவளி ல் உள் ள ப

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.
வார்
வார்
வார்
வார்
வார்
வார்
வார்
வார்
வார்
வார்
வார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

நகர் (ந) வார் 1 ல் லலக்ேகாட்ைட ெம ன் ேரா , 2.
1 ல் லலக்ேகாட்ைட ேரா 1வ ெத (பார நகர் , 3.
1 ல் லலக்ேகாட்ைட ேரா 2வ ெத (பார நகர் , 4.
1 ல் லலக்ேகாட்ைட ேரா 2வ ெத (பார நகர் , 5.
1 ல் லலக்ேகாட்ைட ேரா 4வ ெத (பார நகர் , 6.
1 ல் லலக்ேகாட்ைட ேரா 5வ ெத (பார நகர் , 7.
1 ல் லலக்ேகாட்ைட ேரா 6வ ெத (பார நகர் , 8.
1 ல் லலக்ேகாட்ைட ேரா 7வ ெத (B2B2 ேரா ) , 9.
1 ல் லலக்ேகாட்ைட ேரா 8வ ெத (B2B2 ேரா ) , 10.
1 ல் லலக்ேகாட்ைட ேரா 11வ ெத (ெட ேபான் , 11.
1 ல் லலக்ேகாட்ைட ேரா 12வ ெத (நகர த்த , 12.
2 ல் லலக்ேகாட்ைட ேரா 15வ ெத (ெபரியார்

வள் வர் த் யாசாலா
1.
நகர் (ந) ல் லலக்ேகாட்ைட ெம ன் ேரா , 2.
ந நிைலப் பள் ளி
ல் லலக்ேகாட்ைட ேரா 9வ ெத ( க்ேனஷ் க , 3.
,ேமற் கட் டம் வடக் ப
4
ல் லலக்ேகாட்ைட ேரா 10வ ெத (B1B1 ேரா
க ரணி ேரா
நகர்626001

ðè¢èñ¢ âí¢ : 12 of 38

நகர் (ந)
நகர் (ந)
நகர் (ந)
நகர் (ந)
நகர் (ந)
நகர் (ந)
நகர் (ந)
நகர் (ந)
நகர் (ந)
நகர் (ந)
நகர் (ந)

தநகர் (ந) வார்
நகர் (ந) வார்

3
3

Ü¬ùî¢¶
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1

2

3

95

95

1.
2.

96

96

வள் வர் த் யாசாலா
ந நிைலப் பள் ளி ,அைற எண் 3
ழக் பக்கம ைமய ப
45
க ரணி ேரா
நகர்626001
வள் வர் த் யாசாலா
ந நிைலப் பள் ளி ,ேமற் க்
கட் டம் வடக் ப
5
க ரணி ேரா
நகர்626001

1.
நகர் (ந) வார் 1 பரங் நாத ரம் ேமற் ெம ன் , 2.
நகர் (ந)
வார் 1 பரங் நாத ரம் 1வ ெத , 3.
நகர் (ந) வார் 1 பரங் நாத ரம்
2 வ ெத , 4.
நகர் (ந) வார் 1 பரங் நாத ரம் 3 வ ெத , 5.
நகர்
(ந) வார் 3
கா
ரனி ேரா , 6.
நகர் (ந) அக்ரஹாரம் ெத ,
7.
நகர் (ந) ச்ைச ெத , 8.
நகர் (ந) ைபபாஸ் ேரா ெதற்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97

97

ேக
சாலா ேமல் நிைலப் பள் ளி
,வடக் கட் டம் ழக் ப
ேமற் பார்த்த அைற 48 வ ப் 10 ேக ம ைர ேரா
நகர்626001
ேக
சாலா ேமல் நிைலப் பள் ளி
,வடக் கட் டம் ேமற் ப
ெதற் பார்த்த அைற 53 வ ப்
-10
ம ைர ேரா
நகர்626001
ேக. .சாலா ேமல் நிைலப் பள் ளி
,வடக் கட் டம் ெதற்
ப
ழக்
பார்த்த அைற 47
வ ப் -10 எக்ஸ் எல் ம ைர
ேரா
நகர்-626001
ேக. .சாலா ேமல் நிைலப் பள் ளி
,வடக் க் கட் டம் ெதற்
ப
அைற 42 வ ப் X-F
ம ைர ேரா
நகர்-626001

1.
நகர் (ந) வார்
மாைலப் ேபட்ைட ெத
4.
நகர் (ந) வார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98

98

99

99

100

100

4

1.
2.
ேரா
5.

நகர் (ந) வார்
நகர் (ந) வார்

3 ல் லலக்ேகாட்ைட ேரா
3 ல் லலக்ேகாட்ைட ேரா

13 ெத (இந் ரா நகர்) ,
14வ ெத (இந் ரா ந

4 கந்த ரம் ெத , 2.
நகர் (ந) வார் 4
, 3.
நகர் (ந) வார் 2 ைபபாஸ் ெம ன் ேரா
2 ைபபாஸ் ேரா (பாண் யன் காலனி ேமற்

,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

நகர் (ந) வார் 2 ைபபாஸ் ேரா பாண் யன் காலனி ழக் ,
நகர் (ந) ைபபாஸ் ேரா (பாலா நகர்) , 3.
நகர் (ந) ைபபாஸ்
(ASA ஆயம் மாள் நகர்) , 4.
நகர் (ந) மார்
ங் யார் காலனி ,
நகர் (ந) ர ல் ேவ டர் ேரா

1.
நகர் (ந) வார் 4 கச்ேசரி ெம ன் ேரா
கச்ேசரி ேரா 1 வ ெத (ேந
நகர்) , 3.
ேரா 2 வ ெத (ேந
நகர்)

, 2.
நகர் (ந) வார் 4
நகர் (ந) வார் 4 கச்ேசரி

1.
நகர் (ந) வார் 4 கச்ேசரி ேரா 4 வ ெத
2.
நகர் (ந) வார் 4 கச்ேசரி ேரா 5வ ெத
3.
நகர் (ந) வார் 4 கச்ேசரி ேரா 6வ ெத
(ந) வார் 4 கச்ேசரி ேரா 7வ ெத (ேவ ச்சா

ðè¢èñ¢ âí¢ : 13 of 38

(ம ரா) ேகார்டஸ
் ் ,
(லட்
காலனி) ,
(லட்
நகர்) , 4.
நகர்)

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1

2

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

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£?

3
ச ப் ைபயா நாடார் அர
ேமல் நிைலப் பள் ளி , ழக்
கட் டத் ன்
ன் றம் ெதற்
அைற எ எ ேரா
நகர்626001
ச ப் ைபயா நாடார் அர
ேமல் நிைலப் பள் ளி , ழக்
கட் டத் ன்
ன் றம்
ந ப் ப
எ எ ேரா
நகர்-626001
.ச ப் ைபயாநாடார்
அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
, ழக் கட் டத் ன்
ன் றம்
வடக் அைற எ எ ேரா
நகர்-626001
அ ச ப ன்னச்சா நாடார்
ன்னதங் கச் யம் மாள்
நகராட் ந நிைலப் பள் ளி
, ழக் பக்கம்
ய கட் டம்
168 ராம ர்த் ேரா
நகர்-626001
அ ச ப ன்னச்சா நாடார்
ன்னதங் கச் யம் மாள்
நகராட் ந நிைலப் பள் ளி
, ழக் ப் ப
தல்
கட் டம் ராம ர்த் ேரா
நகர்-626001

4
1.
நகர் (ந) வார் 6 பேடல் ெம ன் ேரா , 2.
நகர் (ந) வார் 6 பேடல்
ேரா 1 வ ெத , 3.
நகர் (ந) வார் 6 ேபரா ெம ன் ேரா ,
4.
நகர் (ந) வார் 6 ேபரா ேரா 1 வ ெத , 5.
நகர் (ந) வார் 6
ேபரா ேரா 2வ ெத , 6.
நகர் (ந) வார் 6 ேபரா ேரா 3 வ ெத

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.
நகர் (ந) வார் 6 ேபரா ேரா 4 வ ெத , 2.
நகர் (ந) வார் 6
இராம ர்த் ெம ன் ேரா , 3.
நகர் (ந) வார் 6 AA ேரா ெம ன் ,
4.
நகர் (ந) வார் 6 AA ேரா 1 வ ெத , 5.
நகர் (ந) வார் 6 AA
ேரா 2 வ ெத , 6.
நகர் (ந) வார் 6 AA ேரா 3 வ ெத , 7.
நகர்
(ந) வார் 6 AA ேரா 4 வ ெத , 8.
நகர் (ந) வார் 6 AA ேரா 5 வ
ெத , 9.
நகர் (ந) வார் 6 H3 H3 ேரா
1.
நகர் (ந) வார் 35 ப் ைபயா ெத , 2.
நகர் (ந) வார் 35 கம் பர்
ெத , 3.
நகர் (ந) வார் 6 இளங் ேகாவன் ெத , 4.
நகர் (ந) வார் 6
எச்4 எச்4 ேரா , 5.
நகர் (ந) வார் 6 எச்6 எச்6 ேரா , 6.
நகர் வார் 6
மல் லாங் ணர் ேரா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.
வார்
, 4.

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5

1.
ணற்

நகர் (ந) வார் 5இராம ர்த் ேரா , 2.
நகர் (ந)
ராச்சா 1 வ ெத , 3.
நகர் (ந) வார் 5 ராச்சா
நகர் (ந) வார் 10 ெச. . ெபண்பாடசாைல ெத

நகர் (ந) வார்
ெத

5பார

யார் ெத

, 2.

ðè¢èñ¢ âí¢ : 14 of 38

நகர் (ந) வார்

2வ

5சா

ெத

யார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
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1

2

106

106

ேக
எஸ் த ஷ்ேகா நாடார்
நகராட் ந நிைலப் பள் ளி
,வடக் கட் டம் ேமற் அைற
ேராசல் பட் ேரா
நகர்626001

107

107

108

108

109

109

110

110

ேக
எஸ் த ஸ்ேகா நாடார்
நகராட் ந நிைலப் பள் ளி
,ேமற் கட் டம் வடக் அைற
ேராசல் பட் ேரா
நகர்626001
ேக
எஸ் த ஸ்ேகா நாடார்
நகராட் ந நிைலப் பள் ளி
,வடக் ப் பக்கம்
ய கட் டம்
46 ேராசல் பட் ேரா
நகர்-626001
ெசந் ல் மாரநாடார் னாட்
அம் மாள் நகராட்
ந நிைலப் பள் ளி
,ேமற் பாகம் ெதற் ப
12
.எம் . ெபண்கள் பாடசாைல
ெத
நகர்-626001
ெசந் க் மார நாடார்
னாட் யம் மாள் நகராட்
ந நிைலப் பள் ளி
, ழக் ப் ப
ெதற் அைற 12
.எம் . ெபண்கள் பாடசாைல
ெத
நகர்-626001

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

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

4
1.
நகர் (ந) வார் 7 ராம ர்த் ெம ன் ேரா , 2.
நகர் (ந) வார் 7
ராம ர்த் ேரா 1 வ ெத (கம் மாபட் ) , 3.
நகர் (ந) வார் 7
ராம ர்த் ேரா 2வ ெத (கம் மாபட் ) , 4.
நகர் (ந) வார் 7
ராம ர்த் ேரா 3 வ ெத (கம் மாபட் ) , 5.
நகர் (ந) வார் 7
ராம ர்த் ேரா
க் ெத (கம் மாபட்ட , 6.
நகர் (ந)
வள் வர்
ேரா , 7.
நகர் (ந) ASSS சங் கரபாண் யன் ேரா , 8.
நகர் (ந)
சத் ய ர்த் ேரா
1.
நகர் (ந) வார் 7 டாக்டர் அம் ேபத்கார் 1வ ெத , 2.
நகர் (ந)
வார் 7 டாக்டர் அம் ேபத்கார் 2வ ெத , 3.
நகர் (ந) வார் 7 டாக்டர்
அம் ேபத்கார் 3வ ெத , 4.
நகர் (ந) வார் 7 டாக்டர் அம் ேபத்கார் 4வ
ெத
1.
கஸ்

நகர் (ந) வார் 7 டாக்டர் அம் ேபத்கார் 5வ ெத
ரிபாய் ேரா , 3.
நகர் (ந) ேராசல் பட் ேரா

, 2.

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

நகர் (ந)

1.
நகர் (ந) வார் 10 அழகர்சா ெத , 2.
நகர் (ந) வார் 9
சக்கப் பன் ெத , 3.
நகர் (ந) வார் 9
த் ெத , 4.
நகர் (ந) வார்
9 ேகாபால் ெத , 5.
நகர் (ந) வார் 9 நக் ரர் ெத , 6.
நகர் (ந)
வார் 9 இராமச்சந் ரன் ெத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.
நகர் (ந) வார் 10 அழகர்சா ெத , 2.
நகர் (ந) வார் 28
கசாப் க்காரர் ெத , 3.
நகர் (ந) வார் 8
த் ச்சா ெத , 4.
(ந) வார் 8
சா ெகாத்தன் ெத , 5.
நகர் (ந) வார் 8 A.C.
சங் கர ங் கம் ெத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1

2

3

111

111

112

112

113

113

114

114

ெசந் க் மார நாடார்
னாட் யம் மாள் நகராட்
ந நிைலப் பள் ளி
, ழக் ப் ப
வடக் ப் பக்கம்
12
.எம் . ெபண்கள் பாடசாைல
ெத
நகர்-626001
ெசந் க் மார நாடார்
னாட் யம் மாள் நகராட்
ந நிைலப் பள் ளி , ழக்
ப
ெதற் அைற 12
.எம் .
ெபண்கள் பாடசாைல ெத
நகர்-626001
நகர் 626001
ெசந் க் மார நாடார்
னாட் யம் மாள் நகராட்
ந நிைலப் பள் ளி ,ேமற்
ப
ளிம் அைற எண் 12
எம் ெபண்கள் பாடசாைல ெத
நகர்-626001
எம் எஸ்
நாடார் நகராட்
ந நிைலப் பள் ளி , ழக் ப்
ப
நகர்-626001

115

115

116

116

எம் எஸ்
நாடார் நகராட்
ந நிைலப் பள் ளி ,ேமற் ப்
ப
நகர்-626001
சரஸ்வ
த் யாசாலா
ெதாடக்கப் பள் ளி , ழக் ப்
ப
மாைலக்ேகா ல் ெத
நகர்-626001
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
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4
1.
நகர் (ந) வார் 8 A.P.சண்
கம் ெத , 2.
சா யார் நாகப் பன் ெத , 3.
நகர் (ந) வார்
ெத , 4.
நகர் (ந) வார் 10 அல்
ெத

நகர் (ந) வார் 8
10 ன்னப் பள் ளிவாசல்

1.
நகர் (ந) வார் 10 அழகர்சா ெத
, 2.
நகர் (ந) வார்
ெத
, 3.
நகர் (ந) வார் 11 கட்டெபாம் மன் ெம ன் ெத
, 4.
(ந) வார் 11 கட்டெபாம் மன்1 வ ெத

11

ப் பா
நகர்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

, 2.
நகர் (ந) வார் 11
10 ெச. .ெபண்பாடசாைல

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.
நகர் (ந) வார் 12 காந்
ரம் ெம ன் ெத , 2.
நகர் (ந) வார் 12
காந்
ரம் 1வ ெத , 3.
நகர் (ந) வார் 12 காந்
ரம் 2வ ெத ,
4.
நகர் (ந) வார் 12 காந்
ரம் 3வ ெத , 5.
நகர் (ந) வார் 12
காந்
ரம் 4வ ெத , 6.
நகர் (ந) வார் 12 காந்
ரம் 5வ ெத ,
7.
நகர் (ந) வார் 12 காந்
ரம் 6வ ெத , 8.
நகர் (ந) வார் 12
வசங் ெத , 9.
நகர் (ந) வார் 13
ேவகானந்தர் ெத
1.
நகர் (ந) வார் 12 கச்ேசரி ேரா , 2.
நகர் (ந) வார் 12
ர ல் ேவ டர் ேரா , 3.
நகர் (ந) வார் 12 மாரியம் மன் ேகா ல் ெத ,
4.
நகர் (ந) வார் 12 சந் யம் மன் ேகா ல் ெத
1.
நகர் (ந) வார் 13 சாயக்காரர் ெத , 2.
நகர் (ந) வார் 13
கா க்கைடத்ெத , 3.
நகர் (ந) வார் 13
ந்தப் பைன ெத , 4.
நகர்
(ந) வார் 13 உள் ெத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.
நகர் (ந) வார் 11 கட்டெபாம் மன்2 வ ெத
கட்டெபாம் மன் 3வ ெத
, 3.
நகர் (ந) வார்
ெத

ðè¢èñ¢ âí¢ : 16 of 38

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

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

206

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£¢

1

2

117

117

சரஸ்வ
த் யாசாலா
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற் ப
மாைலக்ேகா ல் ெத
நகர்-626001

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

எஸ் ெவள் ைளச்சா நாடார்
அண்ணாமைலயம் மாள்
ெபண்கள் ந நிைலப் பள் ளி
,ெதற் ப் பாகம் ழக் ப் ப
நகர்-626001
எஸ் ெவள் ைளச்சா நாடார்
அண்ணாமைலயம் மாள்
ெபண்கள் ந நிைலப் பள் ளி
,ெதற் ப் பாகம் ேமற் ப
நகர்-626001
ேக . . எஸ் .ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப் பள் ளி
நகா்
,ேமற் கட் டம் ெதற் ப் ப
எல் ேக. - கச்ேசா◌ி ேரா
நகர்-626001
ேக.
. எஸ் .ெமட்ரிக்
ேமல் நிைலப் பள் ளி
நகா்
,ேமற் க கட் டம் ைமயப் ப
எல் ேக
- கச்ேசரி ேரா
நகர்-626001
ஜனாப் . என் . ஏ.
கம் ம
இப் ரா
ம் இரா த்தர் ஸ் ம்
ந நிைலப் பள் ளி
,ேமற் ப் ப
ய கட் டம்
வடக் அைற பாவா ேரா
நகர் - 626001

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

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

4
1.
நகர் (ந) வார் 13 ழக்கைட ெத , 2.
நகர் (ந) வார் 13
சா யண்ணன்
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 3.
நகர் (ந) வார் 27
. .ைவயா ரி ெத , 4.
நகர் (ந) வார் 10 ர ல் ேவ டர் ேரா ,
5.
நகர் (ந) வார் 27 எஸ்
என் எஸ்
தம் பரம் ெத , 6.
நகர் (ந)
வார் 27 எல்
சண்
கம் ெத , 7.
நகர் (ந) வார் 13 ேக
ெபரியக ப் பன் ெத
1.
நகர் (ந) வார் 14 ெதற் ரத
, 2.
நகர் (ந) வார் 14 ெப. .
தம் பரம் ெத , 3.
நகர் (ந) வார் 14 ேலாசனன் ெத , 4.
நகர் (ந)
வார் 14 சந் க் டம் ெத

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.

நகர் (ந) வார் 14 ெகால் லர் ெத , 2.
நகர் (ந) வார் 14 ெபரிய
ணற் த் ெத , 3.
நகர் (ந) வார் 15 பழக்கைட ெத , 4.
நகர் (ந)
வார் 15
ல் காரன் ேகா ல் ெத , 5.
நகர் (ந) வார் 15 ைவத் யன்
ெபான் னப் பன் ெத , 6.
நகர் (ந) வார் 15 சைடயாண்
ெத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.

நகர் (ந) வார் 15 தம் பரம் ெத , 2.
நகர் (ந) வார் 15 ேமலரத
, 3.
நகர் (ந) வார் 15 ேசக் ழார் ெத , 4.
நகர் (ந) வார் 15
ெவள் ைளயன் ெத , 5.
நகர் (ந) வார் 15 நாச் ெத , 6.
நகர் (ந)
வார் 15 தபால் ஆ ஸ் ெத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.
நகர் (ந) வார் 19 ெபரியபள் ளிவாசல் ெத , 2.
நகர் (ந) வார் 20
ேவ சந் , 3.
நகர் (ந) வார் 20 ெப மாள் ேகா ல் ெத , 4.
நகர்
நகராட் வார் 20 அண்ணாமைல ெத , 5.
நகர் (ந) வார் 20 ஓைடத்
ெத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.
நகர் (ந) வார் 2 பரங் நாத ரம் வடக் 1 வ ெத , 2.
நகர் (ந)
வார் 2 பரங் நாத ரம் வடக் 2வ2 ெத , 3.
நகர் (ந) வார் 2
பரங் நாத ரம் வடக் 3வ ெத , 4.
நகர் (ந) வார் 2 பரங் நாத ரம்
வடக் 4 வ ெத , 5.
நகர் (ந) வார் 2 பரங் நாத ரம் வடக் 5 வ
ெத , 6.
நகர் (ந) வார் 16 ரபத் ரன் ெ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£¢

1

2

3

123

123

ஜனாப் . என் . ஏ.
கம் ம
இப் ரா
ம் இரா த்தர் ஸ் ம்
ந நிைலப் பள் ளி ,வடக்
பார்த்த
யக்கட் டம் ேமற்
ப
பாவா ேரா
நகர்626001

124

124

ஜனாப் . என் . ஏ.
கம் ம
இப் ரா
ம் இரா த்தர் ஸ் ம்
ந நிைலப் பள் ளி ,
யக்
கட் டம் வடக் ப
ைமய
அைற பாவா ேரா
நகர்-626001

125

125

126

126

127

127

ஜனாப் . என் . ஏ.
கம் ம
இப் ரா
ம் இரா த்தர் ஸ் ம்
ந நிைலப் பள் ளி ,ேமற்
பார்த்த
யக் கட் டம் ெதற்
ப
பாவா ேரா
நகர்626001
ஜனாப் . என் . ஏ.
கம் ம
இப் ரா
ம் இரா த்தர் ஸ் ம்
ந நிைலப் பள் ளி ,ேமற்
பக்கம்
ய கட் டம் வடக் ப்
ப
பாவா ேரா
நகர்-626001
ஜனாப் . என் . ஏ.
கம் ம
இப் ரா
ம் இரா த்தர் ஸ் ம்
ந நிைலப் பள் ளி ,ேமற்
பக்கம் வடக் கட் டம் 2 வ
அைற பாவா ேரா
நகர்-626001

34
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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£?

4
1.
நகர் (ந) வார்
2.
நகர் (ந) வார்
3.
நகர் (ந) வார்
4.
நகர் (ந) வார்
5.
நகர் (ந) வார்
6.
நகர் (ந) வார்
7.
நகர் (ந) வார்
1.
நகர் (ந) வார்
2.
நகர் (ந) வார்
3.
நகர் (ந) வார்
4.
நகர் (ந) வார்
5.
நகர் (ந) வார்
6.
நகர் (ந) வார்
7.
நகர் (ந) வார்
1.
நகர் (ந) வார்
2.
நகர் (ந) வார்
3.
நகர் (ந) வார்
4.
நகர் (ந) வார்
5.
நகர் (ந) வார்
ெமான் னி ெத
1.
நகர் (ந) வார்
2.
நகர் (ந) வார்
3.
நகர் (ந) வார்
4.
நகர் (ந) வார்
5.
நகர் (ந) வார்
6.
நகர் (ந) வார்
1.
நகர் (ந) வார்
2.
நகர் (ந) வார்
3.
நகர் (ந) வார்
4.
நகர் (ந) வார்
5.
நகர் (ந) வார்
6.
நகர் (ந) வார்

17 பாவா ேரா 1 வ ெத (பர்மா காலனி) ,
17 பாவா ேரா 3 வ ெத (பர்மா காலனி) ,
17 பாவா ேரா 4 வ ெத (பர்மா காலனி) ,
17 பாவா ேரா 5 வ ெத (பர்மா காலனி) ,
17 பாவா ேரா 9 வ ெத (பர்மா காலனி) ,
17 பாவா ேரா 1 வ
க் த் ெத (பர்மா ,
16 சங் கரன்
ணற் ெத
17 பாவா ேரா 1 வ ெத பர்மா காலனி ,
17 பாவா ேரா 2 வ ெத பர்மா காலனி ,
17 பாவா ேரா 3 வ ெத பர்மா காலனி ,
17 பாவா ேரா 4 வ ெத பர்மா காலனி ,
17 பாவா ேரா 5 வ ெத பர்மா காலனி ,
17 பாவா ேரா 6 வ ெத பர்மா காலனி ,
17 பாவா ேரா 7 வ ெத பர்மா காலனி
17 பாவா ேரா 8 வ ெத பர்மா காலனி ,
17 பாவா ேரா 9 வ ெத பர்மா காலனி ,
17 பாவா ேரா 1 வ
க் ெத பர்மா கா ,
17 பாவா ேரா 2 வ
க் ெத பர்மா கா ,
18 கல் பள் ளிவாசல் ெத , 6.
நகர் (ந) வார் 17
16 பாவா ேரா
16 பாவா ேரா
16 பாவா ேரா
16 பாவா ேரா
16 பாவா ேரா
16 பாவா ேரா
16 பாவா ேரா
16 பாவா ேரா
16 பாவா ேரா
16 பாவா ேரா
16 பாவா ேரா
16 தர்க்காஸ் ெத

1வ
2வ
3வ
4வ
5வ
6வ
7வ
8வ
9வ
10வ
11வ

ðè¢èñ¢ âí¢ : 18 of 38

ெத
ெத
ெத
ெத
ெத
ெத
ெத
ெத
ெத
ெத
ெத

(அகம நகர்) ,
(அகம நகர்) ,
(அகம நகர்) ,
(அகம நகர்) ,
(அகம நகர்) ,
(அகம நகர்)
(அகம நகர்) ,
(அகம நகர்) ,
(அகம நகர்) ,
(பார நகர்) ,
(பார நகர்) ,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1

2

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

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£?

3
ஹா
ெசய் ய
கம் ம
ந நிைலப் பள் ளி , ரதானக்
கட் டம் ழக் ப் ப
53-1
பாைரப் பட் ெத
நகர்626001
ஹா
ெசய் ய
கம் ம
ந நிைலப் பள் ளி , ரதானக்
கட் டம் ேமற் ப் ப
53-1
பாைரப் பட் ெத
நகர்626001
ஹா
ெசய் ய
கம் ம
ேமல் நிைலப் பள் ளி
, ரதானக்கட் டம் மத் ய
அைற வடக் ப் ப
55
ஷ்ணமாச்சாரி ேரா
நகர்-626001
ஹா
ெசய் ய
கம் ம
ேமல் நிைலப் பள் ளி
, ரதானக்கட் டம் ெதற்
ப
மத் ய அைற
ஷ்ணமாச்சாரி ேரா
நகர்-626001
நகர் ெமட்ரி ேலசன்
பள் ளி , ழக் ப
ஷ்ணமாச்சாரி ேரா
நகர்-626001

எஸ்
அண்ணாமைலயம் மாள்
ெபண்கள் ந நிைலப் பள் ளி
,வடக் கட் டம் ழக் ப் ப
55ஷ்ணமாச்சாரி ேரா
நகர்-626001

4
1.
நகர் (ந) வார்
பாரப் பட் ெத

18

தக்கா

ெத

, 2.

நகர் (ந) வார்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.
நகர் (ந) வார் 15 மரன் ெத , 2.
நகர் (ந) வார் 19 ெபரிய
பள் ளிவாசல் ெத , 3.
நகர் (ந) வார் 20 அன் ைன வகா
ரம் 1வ
ெத , 4.
நகர் (ந) வார் 20 அன் ைன வகா
ரம் 2வ ெத ,
5.
நகர் (ந) வார் 20 அன் ைன வகா
ரம் 3வ ெத
1.
நகர் (ந) வார் 19ெபரியபள் ளிவாசல் ெத
ேமலரத
, 3.
நகர் (ந) வார் 19 பாரப் பட்
வார் 15 சண்
கம் ெத

1.
அப்

நகர் (ந) வார்
ல் லா சந் , 3.

15 பஜைனமடம் ெத
நகர் (ந) வார் 19

, 2.
ெத

, 4.

நகர் (ந) வார்
நகர் (ந)

, 2.
நகர் (ந) வார்
தம் பரனார் ெத

19

1.
நகர் (ந) வார் 21 வாழவந்தான் சந் , 2.
நகர் (ந) வார் 21
ேமலரத
, 3.
நகர் (ந) வார் 21 மாரி த் சந் , 4.
நகர் (ந)
வார் 21 ன்னரங் கன் சந் , 5.
நகர் (ந) வார் 21 ராமசா சந் ,
6.
நகர் (ந) வார் 21 வன்ேகா ல் ெத , 7.
நகர் (ந) வார் 21
சாரி சந் , 8.
நகர் (ந) வார் 21 ஆண் ச் யம் மன் ேகா ல் ெத ,
9.
நகர் (ந) வார் 21 ப் ைபயாசந் , 10.
நகர் (ந) வார் 22
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 11.
நகர் (ந) வார் 21 சண்
கம் சந்
1.
நகர் (ந) வார் 22 ெதற் ரத
, 2.
நகர் (ந) வார் 22
ஷ்ணமாச்சாரி ேரா ெம ன் , 3.
நகர் (ந) வார் 22
ஷ்ணமாச்சாரி ேரா 6 வ ெத
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4
7வ

1.
நகர் (ந) வார் 22
ஷ்ணமாச்சாரி ேரா
(ந) வார் 22 ஔைவயார் ெத

1.
நகர் (ந) வார் 24 மரக்கைட ெத , 2.
நகர் (ந) வார் 24 ேபட்ைடத்
ெத , 3.
நகர் (ந) வார் 24
த் ேவல் ெத , 4.
நகர் (ந) வார் 24
சந்ைதேபட்ைடத் ெத , 5.
நகர் (ந) வார் 24 நாராயணசா ேகா ல்
ெத , 6.
நகர் (ந) வார் 24 ேவ ெத , 7.
நகர் (ந) வார் 24
அம் மன் ேகா ல் ெத , 8.
நகர் (ந) வார் 22 ஔைவயார் ெத ,
9.
நகர் (ந) வார் 22 ச்சாண்
ெத , 10.
நகர் (ந) வார் 22
ைழயன் ேகா ல் ெத , 11.
நகர் (ந) வார் 24
நாதன் ேகா ல் ெத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

த் ரியா ெபண்கள்
ேமல் நிைலப் பள் ளி , ரதான
கட் டம் ழக் ப
55ஷ்ணமாச்சாரி ேரா
நகர்-626001
த் ரியா ெபண்கள்
ேமல் நிைலப் பள் ளி , ரதானக்
கட் டம் ேமற் ப் ப
55ஷ்ணமாச்சாரி ேரா
நகர்-626001
ஷத் ரியா ெபண்கள்
ந நிைலப் பள் ளி ,வடக்
கட் டம் ேமற் ப
வ ப் 1எ ஆனி த்
ள் ைளயார்
ேகா ல் ெத
நகர்-626001

1.
நகர் (ந) வார் 23
ஷ்ணமாச்சாரி ேரா ெம ன் , 2.
நகர் (ந)
வார் 23
ஷ்ணமாச்சாரி ேரா 3 வ ெத , 3.
நகர் (ந) வார் 23
ஷ்ணமாச்சாரி ேரா 4 வ ெத , 4.
நகர் (ந) வார் 23
ஷ்ணமாச்சாரி ேரா 5 வ ெத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.
நகர் (ந) வார் 24
ஷ்ணமாச்சாரி ேரா
(ந) வார் 24
னி பல் ஆ ஸ் ேரா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2வ

ெத

ெத

, 2.

, 2.

நகர்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

எஸ்
அண்ணாமைலயம் மாள்
ெபண்கள் ந நிைலப் பள் ளி
,வடக் கட் டம் ேமற் ப் ப
55ஷ்ணமாச்சாரி ேரா
நகர்-626001
எஸ்
அண்ணாமைலயம் மாள்
ெபண்கள் ந நிைலப் பள் ளி
,வடக் க் கட் டம் ேமற் ப்
ப
55ஷ்ணமாச்சாரி
ேரா
நகர்-626001

நகர்

1.
நகர் (ந) வார் 25 ஆவலப் பசா ேகா ல் 1 வ
க் ெத ,
2.
நகர் (ந) வார் 25 ஆவலப் பசா ேகா ல் 2 வ
க் ெத ,
3.
நகர் (ந) வார் 25 ஆவலப் பசா ேகா ல் 1 வ
ெத , 4.
நகர் (ந)
வார் 25 ஆவலப் பசா ேகா ல் 2 வ
ெத , 5.
நகர் (ந) வார் 25
ஆவலப் பசா ேகா ல் 3 வ
ெத , 6.
நகர் (ந) வார் 25 ஆவலப் பசா
ேகா ல் 4 வ
ெத , 7.
நகர் (ந) வார் 25 ஆவலப் பசா ேகா ல் 5 வ
ெத
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1

2

3

139

139

ஷத் ரியா ெபண்கள்
ந நிைலப் பள் ளி ,வடக்
கட் டம் ேமற் ப
வ ப் 8ஆனி த்
ள் ைளயார்
ேகா ல் ெத
நகர்-626001

140

140

141

141

142

142

143

143
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4
1.

நகர் (ந) வார் 25 ேக.ராமசா
ெத , 2.
நகர் (ந) வார் 25
னி பல் ஆ ஸ் ேரா , 3.
நகர் (ந) வார் 25 ேக. சங் கர ங் கம் ெத ,
4.
நகர் (ந) வார் 25 ேக.ஏ. அய் யம் ெப மாள் ெத , 5.
நகர் (ந)
வார் 26 அ ளப் பன் ெத , 6.
நகர் (ந) வார் 26 இன் னா
ெத ,
7.
நகர் (ந) வார் 26 இ ம் ப நீ ரா
ெத , 8.
நகர் (ந) வார் 26
இ ம் பவனம் ெத
த் ரியா ெபண்கள்
1.
நகர் (ந) வார் 30 வள் ளிக் ட் ெத , 2.
நகர் (ந) வார் 26
ந நிைலப் பள் ளி , ரதானக்
ஷ்ணமாச்சாரி ேரா , 3.
நகர் (ந) வார் 26
னி பல் ஆ ஸ் ேரா ,
கட் டம் வடக் ப் ப
164.
நகர் (ந) வார் 26 அ ப் க்ேகாட்ைட ேரா , 5.
நகர் (ந) வார் 30
ஆனி த்
ள் ைளயார்
தாைளயப் பன் ெத , 6.
நகர் (ந) வார் 30 ஆணி த்
ள் ைளயார்
ேகா ல் ெத
நகர்-626001 ேகா ல் ெத , 7.
நகர் (ந) வார் 30 காமாட் ெத , 8.
நகர் (ந)
வார் 30 ந்தரம் ெத , 9.
நகர் (ந) வார் 26 ேராமன்ேகா ல் ெத ,
10.
நகர் (ந) வார் 26 நாராயணமடம் ெத , 11.
நகர் (ந) வார் 30 .
. ைவயா ரி நந்தவனம் ெத , 12.
நகர் (ந) வார் 29 . . ேக.
ெபா சா ெத , 13.
நகர் (ந) வார் 30 ஆண் க் ணற் ெத
த் ரியா ெபண்கள்
1.
நகர் (ந) வார் 30 ெசந்
நாயக ரம் 1 வ ெத , 2.
நகர் (ந)
ந நிைலப் பள் ளி , ரதானக்
வார் 30 ெசந்
நாயக ரம் 2 வ ெத , 3.
நகர் (ந) வார் 30
கட் டம் வடக் ப
16ெசந்
நாயக ரம் 3 வ ெத , 4.
நகர் (ந) வார் 30 அ ப் க்ேகாட்ைட
ஆனி த்
ள் ைளயார்
ேரா
ேகா ல் ெத
நகர்-626001
த ழ் இவாஞ் ச க்கல்
த்தரன் 1.
நகர் (ந) வார் 29 ன்ைனயா பள் ளி டம் ெத , 2.
நகர் (ந)
சர்ச் ந நிைலப் பள் ளி ,வடக்
வார் 29 சண்
கம் ெத , 3.
நகர் (ந) வார் 29 . . ட்டங்
ெத ,
ளாக் ைமயப் ப
நகர்- 4.
நகர் (ந) வார் 29 எம் . ேக.
சா ெத , 5.
நகர் (ந) வார் 29
.
626001
. வன் னியன் ெத , 6.
நகர் (ந) வார் 29 ேலாகன் ெத , 7.
நகர்
(ந) வார் 29 எஸ். . எஸ். ெபா சா ெத , 8.
நகர் (ந) வார் 29
ெவள் ைளயன் ெத
த ழ் இவாஞ் ச க்கல்
த்தரன் 1.
நகர் (ந) வார் 29
த்ைதயா ெத , 2.
நகர் (ந) வார் 29 ஏ. எஸ்.
சர்ச் ந நிைலப் பள் ளி ,ெதற்
எஸ். ஏ. நந்தவனம் ெத , 3.
நகர் (ந) வார் 29 . . ேசாைனக ப் பன்
கட் டம் ழக் ப
ெத , 4.
நகர் (ந) வார் 29 ேசாைனயன் ெத , 5.
நகர் (ந) வார் 29
நகர்-626001
வா யான் ெத , 6.
நகர் (ந) வார் 29 மாைலேகா ல் ெத , 7.
நகர்
(ந) வார் 29 ம அய் யன் ெத , 8.
நகர் (ந) வார் 29 . . ேக.
ெபரியசா ெத
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3

4

த ழ் இவாஞ் ச க்கல்
த்தரன்
சர்ச் ந நிைலப் பள் ளி ,வடக்
கட் டம் ேமற் ப
நகர்-626001
த ழ் இவாஞ் ச க்கல்
த்தரன்
சர்ச் ந நிைலப் பள் ளி ,வடக்
கட் டம் ழக் ப் ப
நகர்-626001

1.
நகர் (ந) வார் 28
எம்
ட்டங்
ெத , 2.
நகர் (ந) வார் 28
கசாப் க்காரர் ெத , 3.
நகர் (ந) வார் 29ஆண் க் ணற் ெத ,
4.
நகர் (ந) வார் 8
சா ெகாத்தன் ெத , 5.
நகர் (ந) வார் 28
ெபரியகாளியம் மன்ேகா ல் ெத
1.
நகர் (ந) வார் 8 ஏ
சண்
கம் ெத , 2.
நகர் (ந) வார் 27
கமலம் பச்ைசயப் பன் ெத , 3.
நகர் (ந) வார் 27 கடைலக்காரர் ெத ,
4.
நகர் (ந) வார் 27 ேதவஸ்தான ட்டங்
ெத , 5.
நகர் (ந) வார்
27 ேக. இ. எஸ். ட்டங்
ெத , 6.
நகர் (ந) வார் 27 ம. . தம் பரம் ெத

நகராட்
ந நிைலப் பள் ளி
நகா் ,
ய கட் டம்
ழக் ப் ப
ந ப் பக்கம்
ராம ர்த் ேரா
நகர்626001
நகராட்
ந நிைலப் பள் ளி
நகா் , ழக் ப
ய கட் டம் ந ப் ப
ராம ர்த் ேரா
நகர்626001
நகராட்
ந நிைலப் பள் ளி
நகா் , ழக் ப
ய கட் டம் ேமற் ப் ப
ராம ர்த் ேரா
நகர்626001
தங் கம் மாள் ெபரியசா நாடார்
நகராட் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப் பள் ளி கல்
ரி
ேரா
, ரதானக் கட் டம்
வடேமற் அைற
நகர்626001

1.
நகர் (ந) வார் 34 கத்தாளம் பட் ெத , 2.
எஸ். ெபண்பாடசாைல ெத , 3.
நகர் (ந) வார்
4.
நகர் (ந) வார் 36 ச ந்தரபாண் யன் ேரா

1.
2.

நகர் (ந) வார்
34 ேநதா ேரா

34 ஏ.
,

நகர் (ந) வார் 34 ( . எம் . எ. பழனிச்சா ேரா ) எப் .எப் . ர ,
நகர் (ந) வார் 34 மணி நகரம் , 3.
நகர் (ந) வார் 36 வ. உ.
தம் பரம் ெத (என் .என் . ேரா )

1.
அ

நகர் (ந) வார் 36
ப் க்ேகாட்ைட ேரா

.

. ேரா

, 2.

நகர் வார்

36

1.
நகர் (ந) வார் 35 ராம ர்த் ேரா 1 வ ெத , 2.
நகர் (ந)
வார் 35 ராம ர்த் ேரா 2 வ ெத , 3.
நகர் (ந) வார் 35 ராம ர்த்
ேரா 3 வ ெத , 4.
நகர் (ந) வார் 35 ராம ர்த் ேரா 4 வ ெத ,
5.
நகர் (ந) வார் 35 ராம ர்த் ேரா 5 வ ெத , 6.
நகர் (ந)
வார் 35 ராம ர்த் ேரா 6 வ ெத , 7.
நகர் (ந) வார் 35 ராம ர்த்
ேரா 7 வ ெத
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1

2

3

150

150

தங் கம் மாள் ெபரியசா நாடார்
நகராட் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப் பள் ளி கல்
ரி
ேரா
, ழக் கட் டம்
வடக் ப் ப
நகர்626001

151

151

152

152

இராவ் பக ர் எம் எஸ்
ெசந் க் மார நாடார் நகராட்
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ெதன்ப
தல் கட் டம் ேமற் பக்கம்
ல்
ர்சந்ைத ேரா
நகர்-626001
இராவ் பக ர் எம் எஸ்
ெசந் க் மார நாடார் நகராட்
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ெதன்ப
எட்டாம் வ ப் அைற
ல்
ர்சந்ைத ேரா
நகர்-626001
ேக
ெபரிய க ப் ப நாடார்
ெதாடக்கப் பள் ளி 1ம் அைற
,வடக் கட் டம் ழக் ப்
ப
தல் அைற ப ண்
ெத
நகர்-626001

153

153

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

4
1.
நகர் (ந) வார்
2.
நகர் (ந) வார்
36 எல் .ஐ. .காலனி , 4.
5.
நகர் (ந) வார்
. .ேரா 4 வ
ெத
8.
நகர் (ந) வார்
. .ேரா
1.
நகர் (ந) வார்
ந்தரம் ெத 1 , 3.
வார் 33 ராமன் ெத

1.
ல்
4.

1.
வந்
4.
வந்
7.
வந்

154

154

ேக
ெபரிய க ப் ப நாடார்
ெதாடக்கப் பள் ளி ,வடக்
கட் டம் ேமற் பக்கம் 2 -ம்
அைற ேமற் க ப
ப ண்
ெத
நகர்-626001

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

1.
வந்

35 ராம ர்த் ேரா ( ஸ்வநாததாஸ் காலனி) ,
35 ராம ர்த் ெம ன் ேரா , 3.
நகர் (ந) வார்
நகர் (ந) வார் 36 . .ேரா 1 வ
ெத ,
36 . .ேரா 3வ
ெத , 6.
நகர் (ந) வார் 36
, 7.
நகர் (ந) வார் 36 . .ேரா 5 வ
ெத ,
36 . .ேரா 6 வ
ெத , 9.
நகர் (ந) வார் 36
33
த் ராமன் ெத
நகர் (ந) வார் 33

நகர் (ந) வார் 33 க லர் ெத , 2.
ர்சந்ைத ேரா , 3.
நகர் (ந) வார்
நகர் (ந) வார் 36 சப் பாணி ெத

நகர் (ந) வார் 31 வந்
ரம் 2 வ ெத , 3.
நகர் (ந) வார் 31 வந்
ரம் 6 வ ெத , 6.
நகர் (ந) வார் 31 வந்
ரம் 9 வ ெத
நகர் (ந) வார் 31 வந்
ரம் 11 வ ெத , 3.

ரம் 1 வ ெத , 2.
நகர் (ந) வார் 31 வந்
ரம் 5 வ ெத , 5.
நகர் (ந) வார் 31 வந்
ரம் 8 வ ெத , 8.
ரம் 10 வ ெத , 2.
நகர் (ந) வார் 31 வந்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 23 of 38

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

, 2.
நகர் (ந) வார் 33
ந்தரம் ெத 2 , 4.
நகர் (ந)

நகர் (ந) வார் 36
36 சங் கரநாரயண ரம் ெத

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,

நகர் (ந) வார் 31
ரம் 4 வ ெத ,
நகர் (ந) வார் 31
ரம் 7 வ ெத ,
நகர் (ந) வார் 31
நகர் (ந) வார் 31
ரம் 12 வ ெத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
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1

2

155

155

156

156

157

157

158

158

159

159

160

160

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£?

3

4
1.

ேக
ெபரிய க ப் பண நாடார்
ெதாடக்கப் பள் ளி ,வடக்க
கட் டம் ைமய அைற ஹால்
எண்-3
நகர்-626001
ேக
ெபரிய க ப் பண நாடார்
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற் ப
ஹால் 4 ப ண்
ெத நகர்-626001
இராவ் பக ர் எம் எஸ்
ெசந் க் மார நாடார் நகராட்
ேமல் நிைலப் பள் ளி , ன் பக்க
பார்த்த
ய கட் டம் ழக்
அைற ல்
ர்சந்ைத
ேரா
நகர்-626001

1.

1.
நகர் (ந) வார் 32
ப் ப ெத , 2.
நகர் (ந) வார் 32
மாரியப் பன் ெத , 3.
நகர் (ந) வார் 32 ெப மாள் ெத , 4.
நகர் (ந)
வார் 32 மரேவல் ெத , 5.
நகர் (ந) வார் 32 மாத் நாயக்கன் பட்
பாைத (ெம ன்) , 6.
நகர் (ந) வார் 32 மாத் நாயக்கன் பட் பாைத 1 வ
ெத
, 7.
நகர் (ந) வார் 32 மாத் நாயக்கன் பட் பாைத 2 வ ெத
,
8.
நகர் (ந) வார் 32
த்தாலம் மன் சாவ ெத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

இராவ் பக ர் எம் எஸ்
ெசந் க் மார நாடார் நகராட்
ேமல் நிைலப் பள் ளி , ன் ப
ய கட் டம் ேமற் அைற
ல்
ர்சந்ைத ேரா
நகர்-626001

1.
நகர் (ந) வார் 33 ச ண்டம் மன் ேகா ல் ெத , 2.
நகர் (ந) வார்
33 ல்
ர்சந்ைத ேரா (ெம ன்) , 3.
நகர் (ந) வார் 33 ல்
ர்சந்ைத
ேரா 1 வ ெத
, 4.
நகர் (ந) வார் 33 மல் லப் பன் ெத , 5.
நகர்
(ந) வார் 33 ேவளாம் ர் ெத , 6.
நகர் (ந) வார் 33 ெபாம் மன் ெத ,
7.
நகர் (ந) வார் 32 ெவள் ைளயன் ெத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வந்

1.

வந்

நகர் (ந) வார் 31
ரம் 14 வ ெத

வந்

ரம் 13 வ

ெத

நகர் (ந) வார்

31

வந்

ரம் 15 வ

ெத

நகர் (ந) வார்
ரம் சந்

31 ப

1.
நகர் (ந) வார்
ெகாப் பன் ெத

32

ண்

ல்

ெத

, 2.

ர்சந்ைத ேரா
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, 2.

நகர் (ந) வார்

31

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

இராவ் பக ர் எம் எஸ்
ெசந் க் மார நாடார் நகராட்
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற்
கட் டம் வடக் ப
நகர்-626001
இராவ் பக ர் எம் எஸ்
ெசந் க் மார நாடார் நகராட்
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ெதற்
கட் டம்
நகர்-626001

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

நகர் (ந) வார்

, 2.

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32

நகர் (ந) வார்

32

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

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

206

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£¢

1

2

161

161

162

162

163

163

164

164

165

165

166

166

167

167

168

168
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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£?

3
இராவ் பக ர் எம் எஸ்
ெசந் க் மார நாடார் நகராட்
ேமல் நிைலப் பள் ளி , ழக்
பாகம் ெதற் பக்கம்
ய
கட் டம் ல்
ர்சந்ைத ேரா
நகர்-626001
ேக ேக எஸ் எஸ்.என் நிைன
ந நிைலப் பள் ளி ,ேமற்
ப
- ேராசல் பட்
ேக ேக எஸ் எஸ்.என் நிைன
ந நிைலப் பள் ளி ,வடக்
கட் டம் ெதன்
ழக் ப
ேராசல் பட் -626001
ேக ேக எஸ் எஸ்.என் நிைன
ந நிைலப் பள் ளி ,வடக்
கட் டம்
ழக்
ப
ெதற்
பாகம் - ேராசல் பட் -626001
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
,
தல் கட் டம் - ேராசல் பட்
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,
ய
கட் டம் ேமற் ப
ேராசல் பட்
ேக ேக எஸ் எஸ்.என் நிைன
ந நிைலப் பள் ளி , ழக்
பார்த்த வடக் கட் டம்
ேராசல் பட் -626001
ேக ேக எஸ் எஸ்.என் நிைன
ந நிைலப் பள் ளி , ழக்
ப
ேமற் கட் டம் ேராசல் பட் -626001

4
1.
ச

நகர் (ந) வார்
ண்
2 வ ெத

33 ச

ண்

1வ

ெத

, 2.

நகர் (ந) வார்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33

1.ேராசல் பட் (வ.

), ேராசல் பட்

(ஊ) வார்

1 ேக.ேக.எஸ்.எஸ்.என் .நகர்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.ேராசல் பட் (வ.
2.ேராசல் பட் (வ.
வைர

),ேராசல் பட்
),ேராசல் பட்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

1 காந் நகர்
2 1வ ெத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.ேராசல் பட் (வ. ),ேராசல் பட்
50 வ ெத வைர

(ஊ) வார்

1 காந்

நகர் 17 வ

1.ேராசல் பட் (வ.

),ேராசல் பட்

(ஊ) வார்

1 காந்

நகர்

1.ேராசல் பட் (வ.
2.ேராசல் பட் (வ.
3.ேராசல் பட் (வ.

),ேராசல் பட்
),ேராசல் பட்
),ேராசல் பட்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

5 ேராசல் பட் ,
5 னாட் நகர் ,
5 அம் ேபத்கார் நகர்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.ேராசல் பட் (வ.
2.ேராசல் பட் (வ.

),ேராசல் பட்
),ேராசல் பட்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

4 கஸ்
ரிபாய் நகர் ,
4 பாண் யன் நகர்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.ேராசல் பட்
2.ேராசல் பட்
3.ேராசல் பட்
4.ேராசல் பட்

),ேராசல் பட்
),ேராசல் பட்
),ேராசல் பட்
),ேராசல் பட்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்
(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

5 அம் ேபத்கார்நகர் ,
1&2 காந் நகர் ,
4&5 தங் கமணி காலனி ,
5 ஆர். .ஆர். நகர்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.
(வ.
(வ.
(வ.
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ேயட்டர் ேரா
,
தல் 17 வ ெத

ெத

தல்

Ü¬ùî¢¶
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1

2

169

169

170
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171
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172

172

173
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174
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3
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
, ரதானகட் டம் ேமற் ப் ப
ேராசல் பட் -626001
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,அங் கன் வா
கட் டம் ேராசல் பட் -626001
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
,
யகட் டம் ழக்
ேராசல் பட் -626001

1.ேராசல் பட் (வ.
2.ேராசல் பட் (வ.

),ேராசல் பட்
),ேராசல் பட்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

4
5 னாட் நகர் ,
5 ஜக்கம் மாள் ரம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.ேராசல் பட் (வ.
2.ேராசல் பட் (வ.

),ேராசல் பட்
),ேராசல் பட்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

5 ெரங் கநாத ரம் ,
5 மரா ரம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.
(வ.
(வ.
(வ.
(வ.
(வ.
(வ.

),ேராசல் பட்
),ேராசல் பட்
), ேராசல் பட்
),ேராசல் பட்
),ேராசல் பட்
),ேராசல் பட்
),ேராசல் பட்

ஊ வார் 5 ெபரியார் நகர் ,
(ஊ) வார் 5 ேராசல் பட் ,
(ஊ) வார் 5 ர யநாத ரம் ,
(ஊ) வார் 5 தங் கமணி காலனி ,
(ஊ) வார் 5 ஜக்கம் மாள் ரம்
(ஊ) வார் 4 ேக. . .ேரா , ,
(ஊ) வார் 4 அண்ணாநகர்

(வ.
(வ.
(வ.

),ேராசல் பட் (ஊ) வார்
),ேராசல் பட் (ஊ) வார்
),ேராசல் பட் (ஊ) வார்

(வ.

), ேராசல் பட்

1.ேராசல் பட்
2.ேராசல் பட்
ப
3.ேராசல் பட்
4.ேராசல் பட்
5.ேராசல் பட்
.எஸ். .
1.ேராசல் பட்
தம் க்கரணார்ஞாபகார்த்தஏழா 2.ேராசல் பட்
வ நாள்
ச்சைப
ெமட்ரிகேமல் நிைலப் பள் ளி
,மல் லாங் ண ேரா வடக்
கட் டம் ேமற் ப
தல்
அைற -ேராசல் பட் -626001
.எஸ். .
1.ேராசல் பட்
தம் க்கரணார்ஞாபகார்த்தஏழா 2.ேராசல் பட்
வ நாள்
ச்சைப
3.ேராசல் பட்
ெமட்ரிகேமல் நிைலப் பள் ளி
,மல் லாங் ண ேரா வடக்
கட் டம் ேமற் - 2வ அைற
ேராசல் பட் -626001
ஊராட் ஒன் ய
1.ேராசல் பட்
ெதாடக்கப் பள் ளி ,வடக்
கட் டம் ேமற் ப் ப
த்தால் நகர் ேராசல் பட் 626001

(ஊ) வார்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 26 of 38

4&5 தங் கமணி காலனி ,
2 பாண் யன் நகர் ,
3
த்தால் நகர்

3 சத்

யசாய் நகர்
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õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1

2

3

175

175

176

176

177

177

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ெதற்
கட் டம் ழக் ப
த்தால் நகர் ேராசல் பட் 626001
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ந ப் ப
கட் டம் ழக் ப
த்தால் நகர் ேராசல் பட் 626001
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
,ெதற் ப் ப
ேமற் அைற
த்தால் நகர் ேராசல் பட் -626001

178

178

179

180
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4

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.ேராசல் பட் (வ.
2.ேராசல் பட் (வ.
3.ேராசல் பட் (வ.

), ேராசல் பட்
), ேராசல் பட்
), ேராசல் பட்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

1.
ஷ்ணா ெத ,
2 அழ
த் ெத ,
3 வா ெத

1.ேராசல் பட்
2.ேராசல் பட்
3.ேராசல் பட்
4.ேராசல் பட்
ெத
1.ேராசல் பட்
2.ேராசல் பட்
3.ேராசல் பட்

(வ.
(வ.
(வ.
(வ.

), ேராசல் பட்
), ேராசல் பட்
), ேராசல் பட்
), ேராசல் பட்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்
(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

1 காளியம் மன் ேகா ல் ெத ,
2 பாலன் ெத ,
3 யா உலகநாதன் ெத ,
4
ள் மாரியம் மன் ேகா ல்

(வ.
(வ.
(வ.

), ேராசல் பட் (ஊ) வார் 3 எம் . .ஆர். நகர் ,
), ேராசல் பட் (ஊ) வார் 3 உலகநாதன் ெத ,
),ேராசல் பட் (ஊ) வார்
2 பாண் யன் நகர்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஊராட் ஒன் ய
1.ேராசல் பட் (வ.
ெதாடக்கப் பள் ளி , ழக்
2.ேராசல் பட் (வ.
கட் டம் வடக் ப
த்தால் நகர் ேராசல் பட் -626001

),ேராசல் பட் (ஊ) வார் 3
த்தால் நகர் ,
), ேராசல் பட் ( ஊ) வார் 4&5 தங் கமணி காலனி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179

ஊராட் ஒன் ய
1.ேராசல் பட் (வ.
ெதாடக்கப் பள் ளி
,ேமற் க்கட் டம் வடக் ப
த்தால் நகர் ேராசல் பட் -626001

), ேராசல் பட்

(ஊ) வார்

2 ஜக்கேத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180

ஊராட் ஒன் ய
1.ேராசல் பட் (வ. ), ேராசல் பட்
ெதாடக்கப் பள் ளி
தல் 12 ெத வைர
,ேமற் க்கட் டம் ெதற் ப
த்தால் நகர் ேராசல் பட் -626001

(ஊ) வார்

1 பாண் யன் நகர் 1வ

ðè¢èñ¢ âí¢ : 27 of 38

நகர்

ெத

Ü¬ùî¢¶
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Ü¬ùî¢¶
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Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

1

2

3

181

181

1.ேராசல் பட் (வ. ), ேராசல் பட்
தல் 21 ெத வைர

(ஊ) வார்

1 பாண் யன் நகர் 13 வ

182

182

1.ேராசல் பட் (வ.

), ேராசல் பட்

(ஊ) வார்

2 பாண் யன் நகர்

183

183

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
,நடப் ப
க்கட் டம் ழக்
ப
த்தால் நகர் ேராசல் பட் 626001
வாைனந்த ெப மாள் நர்சரிங்
ஆரம் பப் பள் ளி ,வடக்
கட டம் ழக் அைற
ேராசல் பட் -626001
வாைனந்த ெப மாள் நர்சரிங்
ஆரம் பப் பள் ளி ,வடக்
கட டம் ேமற் அைற
ேராசல் பட் -626001
இந் ந நிைலப் பள் ளி
,வடக் ப் பக்கம் ேமற் ப
மார ங் க ரம் வள் ளி ர்(அ)626005
இந் ந நிைலப் பள் ளி
,ேமற் ப
ெதன்பாகம்
. மார ங் க ரம் - வள் ளி ர்
(அ)-626005
ச தாயக் டம்
, ரெசல் ைலயா ரம் -626005

1.ேராசல் பட் (வ.
2.ேராசல் பட் (வ.
3.ேராசல் பட் (வ.

), ேராசல் பட் (ஊ) வார் 3
த்தால் நகர் ,
),ேராசல் பட் (ஊ) வார் 4 ராதா
ஷ்ணன் காம் ப
),ேராசல் பட் (ஊ) வார் 4 கஸ்
ரிபாய் நகர்

1. ச

ர்(வ.

),

.ஏ.எஸ்.அர
ேமல் நிைலப் பள் ளி , ழக்
கட் டம் ச ர்-626003
.ஏ.எஸ்.அர
ேமல் நிைலப் பள் ளி , ழக்
கட் டம் ஒன் பதாம் வ ப்
அைற வடக் ப் ப
ச ர்626003

1. ச

ர்(வ.

), ச

1. ச
வார்

ர்(வ.
3 ச

),
ர்

184

184

185

185

186

186

187

187

188

188

4

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ண்

,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.
2.
3.

.
.
.

மார
மார
மார

ங் க ரம் (வ.
ங் க ரம் (வ.
ங் க ரம் (வ.

) வள் ளி ர் (ஊ) வார்
) வள் ளி ர் (ஊ) வார்
) ,வள் ளி ர் (ஊ) வார்

1 வள் ளி ர் ,
2 வள் ளி ர் ,
3 . மார ங் க ரம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.
2.

.
.

மார
மார

ங் க ரம் (வ.
ங் க ரம் (வ.

) ,வள் ளி
) ,வள் ளி

ர் (ஊ) வார்
ர் (ஊ) வார்

4
5

ந்தர ங் க ரம் ,
. மார ங் க ரம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ரச்ெசல் ைலயா ரம் (ஊ) வார்

1

ரெசல் ைலயா ரம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ச

ர் (ஊ) வார்

ர் (ஊ) வார்

1

2

ச

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ர்

ச

ðè¢èñ¢ âí¢ : 28 of 38

ர் , 2. ச

ர்(வ.

),

ச

ர் (ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1

2

189

189

190

190

191

191

192

193

193

194

194

195

195

196

196

197

197
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3
.ஏ.எஸ்.அர
ேமல் நிைலப் பள் ளி ,வடக்
கட் டம் ச ர்-626003
.இ.எல் . . ெதாடக்கப் பள் ளி
,ேமற் ப
அழகா ரி-626003
,

192

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

4
1. ச
2. ச

ர்(வ.
ர்(வ.

),
),

ச
ச

ர் (ஊ) வார்
ர் (ஊ) வார்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 ெசவல் பட் , ராஜேகாபால ரம் ,
4 ச ர்

1.அழகா ரி (வ.

), அழகா ரி(ஊ) வார்

1 வடக்

.இ.எல் . . ெதாடக்கப் பள் ளி
1.அழகா ரி (வ.
ழக் ப
அழகா ரி-626003

), அழகா ரி (ஊ) வார்

2

ெத

ழக்

ந

த்ெத

ேமற்

ெத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,வடக்
ப
ய கட் டம்
ைரக் ண் -626002
அங் கன்வா
யக் கட் டம்
வடக் ப் பார்த்த
ைரக் ண்
தா நிைன ஆங் ல வ
பள் ளி ,ெதற் கட் டம் ழக்
ப
ெசவல் பட் -626002

1.

ைரக்

ண்

(வ.

),

ைரக்

ண்

(ஊ)

ைரக்

1.
2.

ைரக்
ைரக்

ண்
ண்

(வ.
(வ.

),
),

ைரக்
ைரக்

ண்
ண்

(ஊ)
(ஊ)

.ஓ.காலனி,
ைரக் ண்

1.

ைரக்

ண்

(வ.

),

ைரக்

ண்

(ஊ) ெசவல் பட்

ஸ்டாண்டா் நா்சரிங்
ெதாடக்கப் பள் ளி லக்கைர
, ழக் கட் டம்
லக்கைர 626002
ஸ்டாண்டா் நா்சரிங்
ெதாடக்கப் பள் ளி லக்கைர
,ெம ன் கட் டம் ழக் ப
லக்கைர
தா
நிைன ஆங் ல வ
பள் ளி ேமற் க் கட் டம்
வடக் ஹால் ெசவல் பட் 626002

1.

ைரக்

ண்

(வ.

),

ைரக்

ண்

(ஊ) ெதற்

ெத

லக்கைரேம

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.

ைரக்

ண்

(வ.

),

ைரக்

ண்

(ஊ) வடக்

ெத

லக்கைரேம

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.

ண்

லக்கைரேம

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ைரக் ண் (வ. ),
ைரக் ண்
(ஊ) த.நா. .வ.வா.
ப் எ
ளாக் வைர , 2. ைரக் ண் (வ. ),
ைரக் ண்
(ஊ) மாடன் நகர்
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1

2

3

198

198

199

199

தா ெமேமாரியல்
ெமட்ரிக்பள் ளி ,ேமற்
கட் டம் ெசவல் பட்
ெசௗடாம் ைக
ேமல் நிைலப் பள் ளி
அல் லம் பட்
நகா்
,ெதற் ப
ந ப் ப
அல் லம் பட் ( ழக்
அஸ்ெபஸ்டாஸ் கட் டம் )
நகர்-626001
ெசௗடாம் ைக
ேமல் நிைலப் பள் ளி
அல் லம் பட்
நகா்
,ேமற் கட் டம் ெதற் அைற
அல் லம் பட்
நகர்-626001
I.C.D.S. அங் கன் வா
ைமயம்
, த் ராம ங் க நகர்
ேகாட்ைடப் பட் - அல் லம் பட்
நகர்-626001
நகர் ெமட்ரிக் ேலசன்
பள் ளி , ழக் கட் டம்
ேக
ஷ்ணமாச்சாரி ேரா
நகர்-626001
ஹா
ெசய் ய
கம் ம
ேமல் நிைலப் பள் ளி ,வடக்
கட் டம் ேமற்
ைல ப
ெசௗடாம் ைக
ேமல் நிைலப் பள் ளி
,அல் லம் பட் (ேமற் ப் பக்க
காைரக்கட் டம் ) நகராட்
வடக் பக்கம்
நகர்-626001

200

200

201

201

202

202

203

203

204

204

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£?

4
1.

ைரக்

ண்

(வ.

),

ைரக்

ண்

(ஊ) ஆ

தப் பைட

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ப்

1.அல் லம் பட் (வ. ),
ைரக் ண்
(ஊ) வார் 3 ேகாட்ைடப் பட்
அல் லம் பட்
ல்
ர்சந்ைத ேரா , 2.அல் லம் பட் (வ. ),
ைரக்
வார் 3 ேகாட்ைடப் பட் அல் லம் பட் 1வ ெத

ண்

(ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.அல் லம் பட் (வ. ),
ைரக் ண்
2வ ெத , 2.அல் லம் பட் (வ. ),
அல் லம் பட் 3வ ெத

(ஊ) வார்
ைரக் ண்

3 ேகாட்ைடபட் அல் லம் பட்
(ஊ) வார் 3 ேகாட்ைடபட்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.அல் லம் பட் (வ. ),
அல் லம் பட் 1வ ெத

ைரக்

ண்

(ஊ) வார்

3 ேகாட்ைடப் பட்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.அல் லம் பட் (வ. ),
அல் லம் பட் 2வ ெத

ைரக்

ண்

(ஊ) வார்

3 ேகாட்ைடப் பட்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.அல் லம் பட் (வ. ),
அல் லம் பட் 3வ ெத
பைழய வகா ேரா
1.அல் லம் பட் (வ. ),

ைரக் ண்
(ஊ) வார் 3 ேகாட்ைடப் பட்
, 2.அல் லம் பட் (வ. ),
ைரக் ண் (ஊ) வார்
ைரக்

ண்

(ஊ) வார்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 30 of 38
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1

2

3

205

205

206

206

207

207

208

208

209

209

ெசௗடாம் ைக
ேமல் நிைலப் பள் ளி ,ேமற்
கட் டம் ெதற் அைற
அல் லம் பட்
நகர்626001
ெசௗடாம் ைக
ேமல் நிைலப் பள் ளி
அல் லம் பட்
நகா்
,வடக் கட் டம் ெதற் அைற
அல் லம் பட்
நகர்-626001
ெசௗடாம் ைக
ேமல் நிைலப் பள் ளி
அல் லம் பட்
நகா்
,வடக் கட் டம் வடக் அைற
அல் லம் பட்
நகர்-626001
ெசௗடாம் ைக
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ெதற் ப
ன் ற கட் டம்
ஓட் க்கட் டம் அல் லம் பட்
நகர்-626001
ராவ் பக ர் எம் .எஸ். .
ெசந் ல் மார நாடார்
நகராட் உயர்நிைலப் பள் ளி
, ன் றம்
தல் கட் டம்
ழக் அைற
நகர்-626002

210

210
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4

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.அல் லம் பட்
2.அல் லம் பட்
3.அல் லம் பட்

(வ.
(வ.
(வ.

),
),
),

ைரக்
ைரக்
ைரக்

ண்
ண்
ண்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

4 ெமாட்ைடயன் ெத ,
4 கண்ண ரான் ெத ,
4 ெப மாள் ேகா ல் ெத

1.அல் லம் பட்
2.அல் லம் பட்

(வ.
(வ.

),
),

ைரக்
ைரக்

ண்
ண்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

5 காமராஜர் சாைல ,
5 ந்தரம் ெத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.அல் லம் பட்
2.அல் லம் பட்

(வ.
(வ.

),
),

ைரக்
ைரக்

ண்
ண்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

6 இராமன் ெத
4 கந்தன் ெத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.அல் லம் பட்
2.அல் லம் பட்

(வ.
(வ.

),
),

ைரக்
ைரக்

ண்
ண்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

6 ரராமன் ெத
6 அ மன் நகர்

1.அல் லம் பட்
2.அல் லம் பட்
3.அல் லம் பட்

(வ.
(வ.
(வ.

),
),
),

ைரக்
ைரக்
ைரக்

ண்
ண்
ண்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

6 இராமன் ெத ,
6
த் ராமன் ெத ,
5 ந்தரம் ெத இராமன் ெத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ராவ் பக ர் எம் .எஸ். .
1.அல் லம் பட்
ெசந் ல் மார நாடார்
2.அல் லம் பட்
நகராட் உயர்நிைலப் பள் ளி
3.அல் லம் பட்
,
தல் கட் டம் ழக் அைற
நகர் -626001

(வ.
(வ.
(வ.

),
),
),

ைரக்
ைரக்
ைரக்

ண்
ண்
ண்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

6 இராமன் ெத ,
6 ெசல் வகாளி ெத
6
வானந்தம் ெத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1

2

211

211

212

212

213

213

214

214

215

215

216

216

217

217
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3
ராவ் பக ர் எம் .எஸ். .
ெசந் ல் மார நாடார்
நகராட் ெதாடக்கப் பள் ளி
,
தல் கட் டம் ந ப் ப
அைற
நகர் -626001
ராவ் பக ர் எம் .எஸ். .
ெசந் ல் மார நாடார்
நகராட் உயர்நிைலப் பள் ளி
தல்
ழக் க் கட் டம்
ெதற் ப் பக் கம் ேமற் ப்
பார்த்த
நகா்
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி
,வடக் பக்கம் பைழய கட் டம்
தாதம் பட் -626002
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
,வடக் பக்கம்
ய கட் டம்
ன்னதாதம் பட் -626002
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,வடக்
ய கட் டம் ஓண் ப்
நாயக்க
ர்-626119
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி , ழக்
ப
ய கட் டம்
ேமற் ப் பக்கம் ஓண் ப்
நாயக்க
ர்-626119
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
, த் லா ரம் -626119

4
1.அல் லம் பட்
2.அல் லம் பட்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வ.
(வ.

),
),

ைரக்
ைரக்

ண்
ண்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

6 காமராஜர் ரம் ,
6 எம் . .ஆர். நகர்

1.அல் லம் பட் (வ.
2.அல் லம் பட் (வ.
3.அல் லம் பட் (வ.
காலனி 1வ ெத

),
),
),

ைரக்
ைரக்
ைரக்

ண்
ண்
ண்

(ஊ) வார்
( ஊ) வார்
( ஊ) வார்

6 அ மான் நகர் ,
6 அல் லம் பட் அ மான் நகர் ,
6 அல் லம் பட் எம் . .ஆர்.

1.தாதம் பட்
&ஆ
ரா

(வ. ), தாதம் பட் (ஊ) வார்
டர் ெத

1 ெபரியதாதம் பட்

நாயக்கர் ெத

1.தாதம் பட் (வ. ) தாதம் பட் (ஊ) வார் 2 ஆ
ரா டர் ெத ,
ன்னதாதம் பட் , 2.தாதம் பட் (வ. ), வாழவந்தாள் ரம் (ஊ) வார்
வாழவந்தாள் ரம்
1.ஒண் ப்
ஒண் ப்
நாயக்க
ஒண்
1.ஒண்
நாயக்க
வார் 5
நாயக்க
1.ஒண்
2.ஒண்

3

நாயக்க
ர் (வ. ), ஒண் ப்
நாயக்க
ர்(ஊ) வார் 1
நாயக்க
ர் , 2.ஒண் ப்
நாயக்க
ர்(வ. ), ஒண் ப்
ர் (ஊ) வார் 4 ந வப் பட் , 3.ஒண்
நாயக்க
ர்(வ. ),
நாயக்க
ர் (ஊ) வார் 2 ஒண்
நாயக்க
ர்
நாயக்க
ர்(வ. ),ஒண்
நாயக்க
ர் (ஊ) வார் 3 ஒண்
ர் , 2.ஒண்
நாயக்க
ர்(வ. ),ஒண்
நாயக்க
ர்(ஊ)
ண்டலா ரம் , 3.ஒண் ப்
நாயக்க
ர்(வ. )ஒண் ப்
ர் (ஊ) வார் 4
ண்டல ரம்
நாயக்க
நாயக்க

ர்(வ.
ர்(வ.

)
)

த்
த்

லா ரம் (ஊ) வார்
லா ரம் (ஊ) வார்
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3
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,
ய
கட் டம் ெதற் பக்கம்
சங் கர ங் க ரம் -626119
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற்
பககம்
ய கட் டம்
ந ப் ப
சங் கர ங் க ரம் 626119
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ெதற் ப
பைழய கட் டம்
சங் கர ங் க ரம் -626119

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ,
ய
வடக் கட் டம்
ஓ.ேகா ல் பட் -626119
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ,ெதற்
கட் டம் ழக் ப
ஓ.ேகா ல் பட் -626119
ஊராட் ஒன் ய
ஆரம் பப் பள் ளி , ழக் பக்கம்
யகட் டம்
இனாம் ெரட் யபட் -626003
ஊராட் ஒன் ய
ஆரம் பப் பள் ளி ,ேமற் ப
யகட் டம்
இனாம் ெரட் யபட் -626003

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

4
1.ஒண்
நாயக்க
ர்(வ. ),சங் கர ங் கா ரம் (ஊ) வார் 1
சங் கர ங் கா ரம் , 2.ஒண்
நாயக்க
ர்(வ. ), சங் கர ங் கா ரம் (ஊ)
வார் 2 சங் கர ங் கா ரம் , 3.ஒண்
நாயக்க
ர்(வ. )சங் கர ங் கா ரம்
(ஊ) வார் 3 சங் கர ங் கா ரம்
1.ஒண்
நாயக்க
ர்(வ. ),சங் கர ங் கா ரம் ஊ வார் 1 ந த்ெத ,
2.ஒண்
நாயக்க
ர்(வ. ),சங் கர ங் கா ரம் ஊ வார் 2 ேமற் ெத ,
3.ஒண்
நாயக்க
ர்(வ. ),சங் கர ங் கா ரம் ஊ வார் 3 அம் மன் ேகா ல்
ெத , 4.ஒண்
நாயக்க
ர்(வ. ),சங் கர ங் கா ரம் ஊ வார் 4 தா ெத

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.ஒண்
நாயக்க
ர்(வ. ),சங் கர ங் கா ரம் ஊ வார் 1 ழக் ெத ,
2.ஒண்
நாயக்க
ர்(வ. ),சங் கர ங் கா ரம் ஊ வார் 2 ெதற் ெத ,
3.ஒண்
நாயக்க
ர்(வ. ),சங் கர ங் கா ரம் ஊ வார் 3 ேகா ஸ்வரன்
நகர் , 4.ஒண்
நாயக்க
ர்(வ. ),சங் கர ங் கா ரம் ஊ வார் 4
நாகர்ேகா ல் ெத , 5.ஒண்
நாயக்க
ர்(வ. ),சங் கர ங் கா ரம் ஊ
வார் 5 கம் மாபட் ெத , 6.ஒண்
நாயக்க
ர்(வ. ),சங் கர ங் கா ரம்
ஊ வார்
6
வன் ேகா ல் ெத
1.ஒண்
நாயக்க
ர்(வ. ),ஒ. ேகா ல் பட் (ஊ) வார் 1 ஒ. ேகா ல் பட் ,
2.ஒண்
நாயக்க
ர்(வ. ), ஓ.ேகா ல் பட் (ஊ) வார் 2 ஓ.ேகா ல் பட்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.ஒண்
, 2.ஒண்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

நாயக்க
நாயக்க

ர்(வ. ),ஓ.ேகா ல் பட் (ஊ) வார் 2&3 ஓ.ேகா ல் பட்
ர்(வ. ), ஓ.ேகா ல் பட் (ஊ) வார் 2 ஓ.ேகா ல் பட்

1.இனாம் ெரட் யபட் ((வ. ),இனாம் ெரட் யபட் (ஊ) வார் 1 இனாம்
ெரட் யபட் நாயக்கர் ேமலத்ெத , 2.இனாம் ெரட் யபட் (வ. ),இனாம்
ெரட் யபட்
(ஊ) வார் 2 இனாம் ெரட் யபட் நாயக்கர் ந த்ெத ,
ழத்ெத
1.இனாம் ெரட் யபட் (வ. ),இனாம் ெரட் யபட் (ஊ) வார் 3
ஆர். .சர்ச்ெத , ஆ
ரா டர்
ப்
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
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3
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக் கப் பள் ளி ேமற் க்
கட் டம்
ழக் ப் பார்த்த
இனாம் ெரட் யபட் 626003
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ,ெதற்
கட் டம் ழக் ப
ம
த் -626003
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
, . னாட்
ரம் -626003
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
,
யக்கட் டம்
எட்டநாயக்கன் பட் -626003
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி
,ெதற் ப் ப
ேமற் கட் டம்
ழக் ப
வடக் பார்த்த
பட்டம்
ர்-626003
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி
,ெதற் ப் ப
ய ழக்
கட் டம் ழக் ப
பட்டம்
ர்-626003
ச தாயக் டம்
சண்
க ந்தரா ரம்
,சண்
க ந்தரா ரம் -626204
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ,
ய3
அைற கட் டம் வடக் ப
தடங் கம் -626204

4
1.இனம் ெரட் யாபட் (வ. ), ளியங் ளம் (வ. ),
பாட்சா ளம் (வ. )இனம் ெரட் யாபட் (ஊ) வார்
ளியங் ளம் , பாட்சா ளம்

4

ரக்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ம் பன் பட் ,

1.ம
த் (வ. )ம
த் (ஊ) வார் 1 ம
த் வடக் ெத ,
2.ம
த் (வ. ) ம
த் (ஊ) வார் 2 ம
த் காமராஜர் ெத ,
3.ம
த் (வ. ),ம
த் (ஊ) வார் 3 ம
த் ,
4.ம
த் (வ. )ம
த் (ஊ) வார் 3 அல் லக்கத் பட் ,
5.வாய் ட்டான் பட் (வ. ) ,ம
த் (ஊ) வார் 4 வாய் ட்டான் பட்
1.பட்டம்
ர்(வ. ), பட்டம்
ர் (ஊ) வார் 1 . னாட்
ரம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.பட்டம்

ர்(வ.

), பட்டம்

ர் (ஊ) வார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.பட்டம்
2.பட்டம்

ர்(வ.
ர்(வ.

),பட்டம்
)பட்டம்

ர் (ஊ) வார்
ர் (ஊ) வார்

2 பட்டம்
ர் ,
3 கழங் காேபரி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.பட்டம்

ர்(வ.

) பட்டம்

ர் (ஊ) வார்

3 பட்டம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.வச்சக்காரபட்
2.வச்சக்காரபட்
சண்
க ந்தர
1.வச்சக்காரபட்

(வ.
(வ.
ரம்
(வ.

1 எட்டநாயக்கன் பட்

ர்

), வச்சக்காரபட் (ஊ) வார் 4 அக்ரகாரப் பட் ,
), வச்சக்காரபட் (வ. ), வச்சக்காரபட் (ஊ) வார்
), வச்சக்காரப் பட் (ஊ) வார்
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1 வச்சக்காரப் பட்

5
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1

2

3

233

233

234

234

235

235

236

236

237

237

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ,
ய 2 ம்
வ ப் அைற கட் டம் ழக்
ப
தடங் கம் -626204
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ,ேமற்
பக்கம் ெதற் ப
தடங் கம் 626204
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி , ழக்
பக்கம் ேமற் ப
தடங் கம் 626204
ெதன்னிந் ய
ச்சைப
.எஸ்.ஐ ெதாடக்கப் பள் ளி
,ெதற் கட் டம் வடக் ப
1ம் அைற தம் மநாயக்கன் பட் 626204
ெதன்னிந் ய
ச்சைப
.எஸ்.ஐ ெதாடக்கப் பள் ளி
,வடக் பக்கம்
தம் மநாயக்கன் பட் -626204
ெதன்னிந் ய
ச்சைப
.எஸ்.ஐ.ெதாடக்கப் பள் ளி
,ெதற் கட் டம் வடக் ப
2
ம் அைற தம் மநாயக்கன் பட் 626204
ெதன்னிந் ய
ச்சைப
.எஸ்.ஐ.ெதாடக்கப் பள் ளி
,ெதற் கட் டம் வடக் ப
அைற எண் 3
தம் மநாயக்கன் பட் -626204

238

238

239

239
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Ü¬ùî¢¶
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Ýí¢èÀè¢°
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ªðí¢èÀè¢°
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4
1.வச்சக்காரபட் (வ.

), வச்சக்காரப் பட் (ஊ) வார்

1.வச்சக்காரபட் (வ.
2.வச்சக்காரபட் (வ.

), வச்சக்காரப் பட்
), வச்சக்காரப் பட்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

1.வச்சக்காரபட் (வ.
2.வச்சக்காரபட் (வ.

), வச்சக்காரப் பட்
), வச்சக்காரப் பட்

(ஊ) வார் 2 தடங் கம் ,
(ஊ) வார் 3 தடங் கம்

1.தம் மநாயக்கன் பட் (வ.

),தம் மநாயக்கன் பட்

1.தம் மநாயக்கன் பட் (வ. ),தம் மநாயக்கன் பட்
தம் மநாயக்கன் பட் , 2.தம் மநாயக்கன் பட் (வ.
வார் 2 தம் மநாயக்கன் பட்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1 வச்சக்காரப் பட்

1 வச்சக்காரப் பட்
4 சாரிபட்

(ஊ) வார்

,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1 காமராஜ ரம்

(ஊ) வார் 1
).தம் மநாயக்கன் பட்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.தம் மநாயக்கன் பட் (வ. ),தம் மநாயக்கன் பட் (ஊ) வார் 6
எத் ேலாப் பன் பட் , 2.தம் மநாயக்கன் பட் (வ. ),தம் மநாயக்கன் பட் (ஊ)
வார் 4 அம் மாபட் , 3.தம் மநாயக்கன் பட் (வ. ),தம் மநாயக்கன் பட் (ஊ)
வார் 5
ப் பட்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.தம் மநாயக்கன் பட் (வ.

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

),தம் மநாயக்கன் பட்
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3 ேசடப் பட்
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3

4

னிதேச யர் ெதாடக்கப் பள் ளி 1.கன் னிேசரி
ர்(வ. ),கன் னிேசரி
,ைமயப் ப
கட் டம்
வ.உ. . ெத , 2.கன் னிேசரி
ர்(வ.
கன் னிேசரி
ர்-626204
கன் னிேசரி
ர் வ.உ. .ெத

ர் (ஊ) வார் 1 கன் னிேசரி
ர்
), ேமலச் ன்ைனயா ரம் (ஊ) வார்

2

னிதேச யர் ெதாடக்கப் பள் ளி 1.கன் னிேசரி
ர்(வ. ),ேமலச் ன்ைனயா ரம் (ஊ) வார் 1
,ெதற் ப் பக்கம்
ேமல ன் ைனயா ரம் , 2.கன் னிேசரி
ர்(வ. ),ேமல ன் ைனயா ரம் (ஊ)
கன் னிேசரி
ர்-626204
வார் 2 ேமல ன் ைனயா ரம் ,
3.கன் னிேசரி
ர்(வ. ),ேமலச் ன்ைனயா ரம் (ஊ) வார் 3 கன் னிேசரி
ர்
ஆர். .ெத
னிதேச யர் ெதாடக்கப் பள் ளி 1.கன் னிேசரி
ர்(வ. ),ேமலச் ன்ைனயா ரம் (ஊ) வார் 4 யாகராஜ ரம் ,
,வடக் ப
2.கன் னிேசரி
ர்(வ. ),ேமலச் ன்ைனயா ரம் (ஊ) வார் 5 மார ரம் ,
கன் னிேசரி
ர்-626204
3.கன் னிேசரி
ர்(வ. ),ேமலச் ன்ைனயா ரம் (ஊ) வார் 3 கன் னிேசரி
ர்
, யாகராஜ ரம்
ஊராட் ஒன் ய
1. .
த்
ங் கா ரம் (வ. ), .
த்
ங் கா ரம் (ஊ) வார் 1&2&3
ெதாடக்கப் பள் ளி
. த்
ங் கா ரம்
, . த்
ங் கா ரம் -626119
அர ஆ
ரா டர் நல
1. .
த்
ங் கா ரம் (வ. ), .
த்
ங் கா ரம் (ஊ) வார் 4
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேசாரம் பட்
ெபத் ெசட் பட் , 2. .
த்
ங் கா ரம் (வ. ), .
த்
ங் கா ரம் (ஊ)
வார் 5 ேசாரம் பட்
ஊராட் ஒன் ய
1. .
த்
ங் கா ரம் (வ. ),கட்டனார்பட் (ஊ) வார் 1 கட்டனார்பட் , 2. .
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற் ப
த்
ங் கா ரம் (வ. ), கட்டனார்பட் (ஊ) வார் 2 கட்டனார்பட்
ய கட் டம் ெதற்
கட்டனார்பட் -626119
ஊராட் ஒன் ய
1. .
த்
ங் கா ரம் (வ. ),கட்டனார்பட் (ஊ) வார் 3 ஆத் பட் , 2. .
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற்
த்
ங் கா ரம் (வ. ),கட்டனார்பட் (ஊ) வார் 3 ேகா ந்தநல்
ர்
பக்கம் பைழய கட் டம் வடக்
ப
கட்டனார்பட் -626119
அ ணாச்சேலஸ்வரர்
1.வா (வ. ), வா (ஊ) வார் 1 வா
த் யசாைல
,ந நிைலப் பள் ளிவடக் ப் பக்க
ம் ேமற் ப
த ப் பட் 626189
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3
அ ணாச்சேலஸ்வரர்
த் யசாைல
,ந நிைலப் பள் ளிவடக் ப் பக்க
ம்
ழக் ப
த ப் பட் 626189
அ ணாச்சேலஸ்வரர்
த் யசாலா ந நிைலப் பள் ளி
,
ய கட் டம் ேமற் பக்கம்
ெதற் ப் ப
த ப் பட் 626189
அ ணாச்சேலஸ்வரர்
த் யசாலா ந நிைலப் பள் ளி
,
ய கட் டம் ேமற் பக்கம்
ெதற் ப் ப
த ப் பட் 626189
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ,ெதற்
ப
பைழய கட் டம் ேமற்
பக்கம் ஜ ன் சல் வார்பட் 626189
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ,வடக்
கட் டம் ேமற் ப
ெபத்
ப் பட் -626189
ஊராட் ஒன் ய
வக்கப் பள் ளி
, ச்சக்காப் பட் -626189
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
,
யகட் டம் ழக் அைற
.ராம ங் கா ரம் -626204

4
1.வா (வ. ),வா (ஊ) வார் 4 ன்னராம
(வ. ), வா (ஊ) வார் 5 கல் ேபா

ங் கா ரம் , 2.

.ெசாக்க

ங் க ரம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.வா (வ.

), வா

(ஊ) வார்

2

த

பட்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.வா (வ.

), வா

(ஊ) வார்

3

ள

பட் , சதானந்த ரம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1. .ெசாக்க ங் க ரம் (வ. ), ஜ ன் சல் வார்பட் (ஊ) வார் 1
ஜ ன் சல் வார்பட் , 2. .ெசாக்க ங் க ரம் (வ. ), ஜ ன் சல் வார்பட் ( ஊ)
வார் 2 ஜ ன் சல் வார்பட் , 3. .ெசாக்க ங் க ரம் (வ. ),
ஜ ன் சல் வார்பட் (ஊ) வார் 3 ஜ ன் சல் வார்பட் , 4. .ெசாக்க ங் க ரம்
(வ. ), ஜ ன் சல் வார்பட் ( ஊ வார் 4 ஜ ன் சல் வார்பட்
1. .ெசாக்க ங் க ரம் (வ. ),
.ெசாக்க ங் க ரம் (ஊ) வார் 1
ெசாக்க ங் க ரம் ெபத்
பட் , 2. .ெசாக்க ங் க ரம் (வ. ),
.ெசாக்க ங் க ரம் (ஊ) வார் 2 ெபத்
பட்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1. .ெசாக்க ங் க ரம் (வ. ),
.ெசாக்க ங் க ரம் (ஊ) வார் 3 ச்சக்காபட்
, 2. .ெசாக்க ங் க ரம் (வ. ),
.ெசாக்க ங் க ரம் (ஊ) வார் 4
ச்சக்காபட்
1. ன்னவா (வ. ), ன்னவா (ஊ) ன்னவா ராம ங் க ரம் ,
2. ன்னவா (வ. ), ன்னவா
(ஊ) ராம ங் க ரம் , ெவங் கல் நாயக்கன் பட்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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4

ஊராட் ஒன் ய
1. ன்னவா (வ. ), ன்னவா (ஊ) தாதபட்
ெதாடக்கப் பள் ளி
(ஊ) வார் 2
.ராம ங் கா ரம்
,
யகட் டம் ந ப் ப
அைற
.ராம ங் கா ரம் -626204
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ன்னவா (வ.

),

ன்னவா
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