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ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ,மாங் ளம் 626106
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,ேமற் ப
பைழய கட் டம் . ரண்
626106
அர உயர்நிைலப்பள் ளி
, ழக் ப
தல் கட் டம்
ெதற் பக்கம் , ரண்
-626106
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலபள் ளி
ேமலக்கள் ளங் ளம்
,ேமலக்கள் ளங் ளம்
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி நாசர்
ளியங் ளம் , ழக் ப்பக்க
கட் டம் ேமற் ப்பாத்த
நாசா் ளியங் ளம்
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,எஸ்.எஸ்.எ
தல் கட் டம் ழக் பாத்த
கட் டம் ெதற் ப்பக்க அைற ேக
ஆலங் ளம்
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ,ெதற் ப
ய கட் டம் ம் மா ரம்
626106

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.மாங் ளம் (வ. ), மாங் ளம் (ஊ) வார்
மாங் ளம் (ஊ) வார் 2 உைட ளம்

1 மாங்

ளம் , 2.மாங்

ளம் (வ.

1. ரண் (வ. ),
வார் 2 ரண்

ரண்

(ஊ) வார்

1

ரண்

, 2.

ரண் (வ.

),

ரண்

1. ரண் (வ. ),
வார் 4 ரண்

ரண் (ஊ) வார்

3

ரண்

, 2.

ரண் (வ.

),

ரண் (ஊ)

1.ேக.ஆலங்
2.ேக.ஆலங்
3.ேக.ஆலங்

ளம் (வ.
லம் (வ.
லம் (வ.

), ேமலக்கள் ளங்
), ேமலக்கள் ளங்
), ேமலக்கள் ளங்

ளம் (ஊ) வார்
ளம் (ஊ) வார்
ளம் (ஊ) வார்

1.ேக.ஆலங்

லம் (வ.

),

(ஊ) நாசர் ளியங்

1.ேக ஆலங்

ளம் (வ.

), ேமலக்கள் ளங்

1.

ம் மா ரம் (வ.
ம் மா ரம் (ஊ)

ஷ்டக்

ச்

ளம் (ஊ) ேக ஆலங்

), ம் மா ரம் (ஊ) வார்
ம் மா ரம்
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1 ேமலக்கள் ளங்
3 ேமலக்கள் ளங்
2 ேமலக்கள் ளங்

1

ம் மா ரம் , 2.

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

),

(ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ளம் ,
ளம் ,
ளம்

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

ளம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ளம்

ம் மா ரம் (வ.

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

2

8

8

ஊராட் ஒன் யஆரம் பப்பள் ளி
,ெதற் ப
, ஷ்டக்
ச்
626106

3

4

9

9

10

10

11

11

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ,பைழய
கட் டம் வடக் ப
,
அரச ளம் 626106
ஊராட் ஒன் ய
1.அரச ளம் (வ. ), அரச ளம் (ஊ) வார் 3 அரச ளம் , 2.அரச ளம் (வ.
ந நிைலப்பள் ளி ,பைழய
அரச ளம் (ஊ) வார் 4 அரச ளம் , 3.அரச ளம் (வ. ), ஆ
ர் (ஊ)
கட் டம் ெதற் ப
,
கேனந்தல்
அரச ளம் 626106
அர ேமல் நிைலப்பள் ளி ,
ய 1.ஆ
ர்(வ. ), ஆ
ர் (ஊ) வார் 1ஆ
ர்
ழக் கட் டம் பனிெரண்டாம்
வ ப் கணிணி அைற ஆ
ர்

12

12

13

13

14

14

1. ஷ்டக்
ச் (வ. ),
ஷ்டக்
ச் (ஊ)
ஷ்டக்
ச் ,
2. ஷ்டக்
ச் (வ. ),
ஷ்டக்
ச் (ஊ) ெபத்தாேரந்தல் ,
3. ஷ்டக்
ச் (வ. ),
ஷ்டக்
ச் (ஊ) நாகேனந்தல் ,
4. ஷ்டக்
ச் (வ. ),
ஷ்டக்
ச் (ஊ) ேத கேனந்தல் ,
5. ஷ்டக்
ச் (வ. ),
ஷ்டக்
ச் (ஊ) ெகாட்டங் ளம்
1.அரச ளம் (வ. ), அரச ளம் ((ஊ) வார் 1அரச ளம் , 2.அரச ளம் (வ.
அரச ளம் (ஊ) வார் 2 அரச ளம் , 3.அரச ளம் (வ. ), அரச ளம் (ஊ)
ராயர்பட்

அர ேமல் நிைலப்பள் ளி ,
ய 1.ஆ
ழக் கட் டம் பனிெரண்டாம்
வ ப்
ண்கணித அைற
ஆ
ர்
ஊராட் ஒன் ய
1.ஆ
ெதாடக்கப்பள் ளி ,ெதற் ப
ஆ
ர் 626106
ஊராட் ஒன் ய
1.ஆ
ெதாடக்கப்பள் ளி ,எஸ்.எஸ்.ஏ
கட் டம் , ழக் ப
ஆ
ர்
626106

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÷¢

ர்(வ.

), ஆ

ர் (ஊ) வார்

1ஆ

ர்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ர்(வ.

), ஆ

ர் (ஊ) வார்

2ஆ

ர்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ர்(வ.

), ஆ

ர் (ஊ) வார்

5&6 ஆ
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àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

3

4

ஊராட் ஒன் ய
1.ஆ
ர்(வ. ), ஆ
ர் (ஊ) வார் 6 ஆ
ர் , 2.ஆ
ர்(வ. ), ஆ
ெதாடக்கப்பள் ளி ,எஸ்.எஸ்.ஏ
வார் 3 & 4 ஆ
ர் , 3.ஆ
ர்(வ. ), ஆ
ர் (ஊ) வார் 2 ஆ
ர்
கட் டம் , ேமற் ப
ஆ
ர்
626106
ஊராட் ஒன் ய
1. . கடம் பன் ளம் (வ. ), . கடம் பன் ளம் (ஊ) . கடம் பன் ளம்
ெதாடக்கப்பள் ளி ,பைழய
கட் டம் .கடம் பன் ளம் 626106
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி
, ழக் ப்ப
கட் டம் ல்
ர்
ஊராட் ஒன் ய
ஆரம் பப்பள் ளி
, ழஉப்
க் ண்
625022
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,
ய
கட் டம் , ெதற் பக்கம்
எஸ்.கல் ப்பட் 626106
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,
ய
கட் டம் வடக் ப
,
எஸ்.கல் ப்பட் 626106
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி , ழக்
கட் டம் (பைழய கட் டம் )
கம் க்
626106
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,தரகேனந்தல்

1. . கடம் பன்
2. . கடம் பன்

ளம் (வ.
ளம் (வ.

),
),

. கடம் பன்
. கடம் பன்

ளம் (ஊ) ந வம் பட்
ளம் (ஊ) ல்
ர் ல்

ெதா
ர்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ர் (ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வம் பட்

,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1. . கடம் பங் ளம் (வ. ), . கடம் பங் ளம் (ஊ) வார் 2 உப்
க் ண்
,
2. .கடம் பங் ளம் (வ. ), .கடம் பங் ளம் (ஊ) வார் 3 உப்
க் ண்
,
3. .கடம் பங் ளம் (வ. ), .கடம் பங் ளம் (ஊ) வார் 3 உப்
க் ண்
1.எஸ். கல் ப்பட் (வ. ), எஸ். கல் ப்பட் (ஊ) எஸ். கல் ப்பட்

1.எஸ். கல் ப்பட் (வ. ), எஸ். கல்
2.எஸ்.கல் ப்பட் (வ. ), கம் க்
கம் க்
(ஊ) ளியங் ளம்
1.கம் க்
(வ.
(ஊ) கம் க்

1.கம் க்
கம் க்

), கம்

க்

ப்பட்
(ஊ)

(ஊ) கம்

க்

(ஊ) ன் னகல் ப்பட் ,
ச்சம் பட் , 3.எஸ்.கல் ப்பட் (வ.

, 2.கம்

க்

(வ. ), கம் க்
(ஊ) கஞ் சம நாயக்கன் பட்
(ஊ) தரகேனந்தல்
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(வ.

), கம்

, 2.அரச

Ü¬ùî¢¶
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),

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

க்

லம் (வ.

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

),

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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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¢°
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3
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி , .ஆர்.
ைமயம் , மந் ரிஓைட -626106
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி
, னாட்
ரம் ேகாபால
ஷ்ண ரம்
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ,
ய
கட் டம் பாப்பணம் -626106
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ,
ய
கட் டம்
.நாங் ர்-626106

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி , ழக்
ப
ய கட் டம்
T.ேவப்பங் ளம் -626106
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி
,ெதற் ப்பக்க கட்ட டம்
ழக் ப்பாத்தத அ
ெதாட் யான் ளம்
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,எம் .
இ ப்ைப ளம் 626106

4
1.கம்

க்

(வ.

), கம்

க்

(ஊ) மந்

1.கம்

க்

(வ.

), கம்

க்

(ஊ)

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ரி ஓைட

னாட்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ரம்

1.பாப்பணம் (வ. ), பாப்பணம் (ஊ) வார் 1 பாப்பணம் , 2.பாப்பணம் (வ. ),
பாப்பணம் (ஊ) வார் 2 பாப்பணம் , 3.பாப்பணம் (வ. ), பாப்பணம் (ஊ) வார்
3 பல் லவேரந்தல் , 4.பாப்பணம் (வ. ), பாப்பணம் (ஊ) சக்கரக்ேகாட்ைட
1. . நாங் ர்(வ. ),
. நாங் ர் (ஊ) வார் 1
. நாங் ர் ,
2.ஆண்ைமெப க் (வ. ),
. நாங் ர் (ஊ) ஆண்ைமெப க் ,
3.ஆண்ைமெப க் (வ. ),
. நாங் ர் (ஊ) ராம் ர் ,
4.ஆண்ைமெப க் (வ. ),
.நாங் ர் (ஊ)
ராேனந்தல் ,
5.ஆண்ைமெப க் (வ. ),
.நாங் ர் (ஊ)
ட் லாேரந்தல்
1. . ேவப்பங் ளம் (வ. ), . ேவப்பங் ளம் (ஊ) . ேவப்பங் ளம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.1. .ேவப்பங் ளம் (வ. ) .ேவப்பங் ளம் (ஊ) ஏ.ெதாட் யங் ளம்
ஏ.ெதாட் யங் ளம் , 2. . ேவப்பங் ளம் (வ. ),
. ேவப்பங் ளம் (ஊ) வார் 3
ஏ. ெதாட் யங் ளம் , 3. .ேவப்பங் ளம் (வ. ), .ேவப்பங் ளம் (ஊ) வார் 4 ஏ.
ெதாட் யங் ளம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.எம் . இ ப்ைப ளம் (வ. ), . ேவப்பங் ளம் (ஊ) எம் . இ ப்ைப
2.
க்கன் ளம் (வ. ),
க்கன் ளம் (ஊ) என் .ெந ங் ளம் ,
3.
க்கன் ளம் (வ. ), .ேவப்பங் ளம் (ஊ)
ஞ் சாக் ளம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1

2

30

30

31

31

32

32

ஊராட் ஒன் ய
ஆரம் பப்பள் ளி ,வடக்
கட் டம் வடக் ப்ப
,
ெசாக்கேனந்தல்

33

33

ஊராட் ஒன் ய
ஆரம் பப்பள் ளி ,
ெதற் பக்கம் ேத

34

34

35

35

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

அர உயர்நிைலப்பள் ளி
,ஆர்.எம் .எஸ். எ
தல்
இரண்
வ ப் அைற
ேமற் ப்ப
9 ஆம் வ ப்
ரி
க்கன் ளம்
அர உயர்நிைலப்பள் ளி
, ழக் ப
கட் டம்
,
க்கன் ளம்

ய கட் டம் ,
ர்

அர உயா்நிைலப்பள் ளி
, ழக் ப
ய கட் டம்
சாைல மைரக் ளம் -626607
அர ேமல் நிைலப்பள் ளி எஸ்
மைரக் ளம் , ழக் க்
கட் டம் சாைல மைரக் ளம் 626607

1.

க்கன்

ளம் (வ.

),

க்கன்

ளம் (ஊ) வார்

1

க்கன்

ளம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

க்கன் ளம் (வ. ),
க்கன் ளம் (ஊ) வார் 2
க்கன் ளம் ,
க்கன் ளம் (வ. ),
க்கன் ளம் (ஊ) வார் 2
க்கன் ளம் ,
ளம் (வ. ),
க்கன் ளம் (ஊ) வார் 3
ளம் , 4.
ளம் (வ. ),
க்கன் ளம் (ஊ) வார் 3
ளம்
1.ெசாக்கேனந்தல் (வ. ),
க்கன் ளம் (ஊ) ெசாக்கேனந்தல் , 2.ெபரிய
ஆலங் ளம் (வ. ),
க்கன் ளம் (ஊ) ெபரிய ஆலங் ளம் , 3. ன் ன
ஆலங் ளம் (வ. ),
க்கன் ளம் (ஊ) ன் ன ஆலங் ளம் , 4.1. ர
ர் (வ. )
ர
ர் (ஊ) ேக.ெந ங் ளம் ேத
ர் , 5.1.ேத
ர் (வ. ) ர
ர் (ஊ) ேத
ர்
ேத
ர் , 6.1. வர் ளம் (வ. ) ர
ர் (ஊ) வார் 3
வர் ளம் ேத
ர்
1. ர
ர்(வ. ), ர
ர் (ஊ) ர
ர் ேக ெந ங் ளம் , 2.ேத
ர்(வ. ), ர
ர்
(ஊ) ேத
ர் , 3. வர் ளம் (வ. ), ர
ர் (ஊ) வார் 3
வர் ளம் ,
4.1.ெசாக்கேனந்தல் (வ. )
க்கன் ளம் (ஊ) ெசாக்கேனந்தல்
ெசாக்கேனந்தல் , 5.1.ெபரியஆலங் ளம் (வ. )
க்கன் ளம் (ஊ)
ெபரியஆலங் ளம் ெசாக்கேனந்தல் , 6.1.ெபரியஆலங் ளம் (வ. )
க்கன் ளம் (ஊ) ன் னஆலங் ளம் ெசாக்கேனந்தல்
1.மைரக் ளம் (வ. ), மைரக் ளம் (ஊ) வார் 1 மைரக் ளம் ,
2.மைரக் ளம் (வ. ), மைரக் ளம் (ஊ) த்தேனந்தல்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.மைரக்
2.மைரக்
3.மைரக்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.
2.
3.

ளம் (வ.
ளம் (வ.
ளம் (வ.

), மைரக்
), மைரக்
), மைரக்

ளம் (ஊ) வார்
ளம் (ஊ) வார்
ளம் (ஊ) வார்
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2 மைரக்
3 மைரக்
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1

2

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3
அர உயர்நிைலப்பள் ளி
, க் ய ரதான கட் டம்
வடக் ப்ப
ேமற்
ல
அைற வல் லப்பன் பட்
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,வடக்
கட் டம் சத் ர ளியங் ளம் 626106

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

4
1.அல் லாலப்ேபரி(வ. ), அல் லாலப்ேபரி (ஊ) வார் 1 அல் லாலப்ேபரி ,
2.அல் லாலப்ேபரி(வ. ), அல் லாலப்ேபரி (ஊ) வல் லப்பன் பட் , 3.ெவற் ைல
யன் பட் (வ. ), அல் லாலப்ேபரி (ஊ) ெவற் ைல
யன் பட் ,
4.அல் லாலேபரி(வ. ), அல் லாலேபரி (ஊ) வார் 2 அல் லாலேபரி
1.சத் ரம் ளியங் ளம் (வ. ), சத் ரம் ளியங் ளம் (ஊ) வார் 1 சத் ரம்
ளியங் ளம் , 2.சத் ரம் ளியங் ளம் (வ. ), சத் ரம் ளியங் ளம் (ஊ)
ன் ன கடம் பங் ளம் , 3.சத் ரம் ளியங் ளம் (வ. ), சத் ரம் ளியங் ளம்
(ஊ) வார் 2 சத் ரம் ளியங் ளம் , 4.சத் ரம் ளியங் ளம் (வ. ), சத் ரம்
ளியங் ளம் (ஊ) வார் 3 சத் ரம் ளியங் ளம் , 5.சத் ரம்
ளியங் ளம் (வ. ), சத் ரம் ளியங் ளம் (ஊ) வார் 4 சத் ரம் ளியங் ளம்
, 6.சத் ரம் ளியங் ளம் (வ. ), சத் ரம் ளியங் ளம் (ஊ) வார் 5 சத் ரம்
ளியங் ளம்
1.ேதாப் ர்(வ. ), ேதாப் ர் (ஊ) வார் 1 ேதாப் ர் , 2.ேதாப் ர்(வ. ), ேதாப் ர்
(ஊ) தம் மா ரம்

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ,ேமற்
கட் டம் ேதாப் ர்-626106
ஊராட் ஒன் ய
1.ேதாப் ர்(வ. ), ேதாப் ர் (ஊ) வார் 2 ேதாப் ர்
ந நிைலப்பள் ளி ,எஸ் எஸ் ஏ
ெதன் பக்க ேமற் ப
கட் டம்
ேதாப் ர்-626106
அர உயர்நிைலப்பள் ளி
1.க வணச்ேசரி(வ. ), ேதாப் ர் (ஊ) வார் 4 க வணச்ேசரி ,
,க வனச்ேசரி-626106
2.க வணச்ேசரி(வ. ), ேதாப் ர் (ஊ) வார் 5 க வணச்ேசரி
அர ெதாடக்கப்பள் ளி
, ழக் கட் டம்
ேமற் ப்பார்த்த 5ஆம் வ ப்
அைற காரியாபட் -626106

1.காரியபட் ( .நி.ஊ) பள் ளிவாசல் வடக் த்ெத , 2.காரியபட் ( .நி.ஊ)
காளியம் மன் ேகா ல் ெத , 3.காரியபட் ( .நி.ஊ) பள் ளிவாசல் ந த்ெத
4.காரியபட் ( .நி.ஊ) பள் ளிவாசல் 1வ சந் , 5.காரியபட் ( .நி.ஊ)
பள் ளிவாசல் 2வ சந் , 6.காரியபட் ( .நி.ஊ) பள் ளிவாசல் 3வ சந் ,
7.காரியபட் ( .நி.ஊ) பள் ளிவாசல் 4வ சந் , 8.காரியபட் ( .நி.ஊ)
பள் ளிவாசல் 5வ சந் , 9.காரியபட் ( .நி.ஊ) காலனி ந த்ெத ,
10.காரியபட் ( .நி.ஊ) காலனி வடக் த்ெத
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1

2

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3
அர ெதாடக்கப்பள் ளி
,வட ழக் கட் டம் ,
ெதற் ப்பார்த்த 2 ஆம் வ ப்
அைற காரியாபட்
அர ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ,வடக்
ைமய கட் டம் ேமற் ப
காரியாபட் -626106
அர ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ,வடக்
ைமய கட் டம் ெதற் ப
காரியாபட் -626106
அர ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ,ெதற்
ப
ழக்
ளாக் ைமய
ப
அைற எண் 3
காரியாபட் -626106
அர ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ,வட ேமற்
கட் டம் ,காரியாபட் -626106

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

4
1.காரியபட் ( .நி.ஊ) ம ைர
த் க்
சாைல , 2.காரியபட் ( .நி.ஊ)
காலனி ெதற் த்ெத , 3.காரியபட் ( .நி.ஊ) ெதா ப்
கள் , 4.காரியபட்
( .நி.ஊ) ெஜக வன் ராம் ெத , 5.காரியபட் ( .நி.ஊ) காலனி ெபரிய ெத ,
6.காரியபட் ( .நி.ஊ) ெஜக வன் ராம் காலனி
1.காரியபட் ( .நி.ஊ) வார் 3 ம ைர
த் க்
சாைல , 2.காரியபட்
( .நி.ஊ) அண்ணாநகர் 1வ ெத , 3.காரியபட் ( .நி.ஊ) அண்ணாநகர்
2வ ெத , 4.காரியபட் ( .நி.ஊ) அண்ணாநகர் 3வ ெத
1.காரியபட் ( .நி.ஊ) அண்ணாநகர் 4வ ெத , 2.காரியபட்
அண்ணாநகர் 5வ ெத , 3.பாம் பாட்
(ஊ) பனிக்கேனந்தல்

(

.நி.ஊ)

1.காரியபட் ( .நி.ஊ)
ள் ைளயார் ேகா ல் ெபரியெத , 2.காரியபட்
( .நி.ஊ)
ள் ைளயார் ேகா ல் 1வ சந் , 3.காரியபட் ( .நி.ஊ)
ள் ைளயார் ேகா ல் 2வ சந் , 4.காரியபட் ( .நி.ஊ)
ள் ைளயார் ேகா ல்
3வ சந் , 5.காரியபட் ( .நி.ஊ)
ப் ரமணியேகா ல் ெத , 6.காரியபட்
( .நி.ஊ)
ப் ரமணியேகா ல் 1வ ெத , 7.காரியபட் ( .நி.ஊ)
ப் ரமணியேகா ல் 2வ ெத
1.காரியபட் ( .நி.ஊ) மார்க்ெகட் ெத , 2.காரியபட் ( .நி.ஊ) பஞ் சாயத்
ஆ ஸ் சந் , 3.காரியபட் ( .நி.ஊ) பஞ் சாயத்
னியன் ெத ,
4.காரியபட் ( .நி.ஊ) பஞ் சாயத்
னியன் 1வ ெத , 5.காரியபட்
( .நி.ஊ) வார் 4 ம ைர
த் க்
சாைல , 6.காரியபட் ( .நி.ஊ)
பாண் யன் நகர் 5வ சந்
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2
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4

அர ெபண்கள்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ,ெதற்
ப
ேமற் கட் டம்
அைறஎண் 5,
நீ ர் ெதாட்
அ
ல் , காரியாபட் -626106

1.காரியபட் ( .நி.ஊ)
த்தாளம் மாள் ேகா ல் வடக் த்ெத , 2.காரியபட்
( .நி.ஊ)
த்தாளம் மன் ேகா ல் 1வ ெத , 3.காரியபட் ( .நி.ஊ)
த்தாளம் மன் ேகா ல் 2வ ெத , 4.காரியபட் ( .நி.ஊ)
த்தாளம் மன்
ேகா ல் ழக் த் ெத , 5.காரியபட் ( .நி.ஊ)
த்தாளம் மன் ேகா ல் ெத ,
6.காரியபட் ( .நி.ஊ)
த்தாளம் மன் ேகா ல் ெதற் த்ெத 1வ சந் ,
7.காரியபட் ( .நி.ஊ)
த்தாளம் மன் ேகா ல் ேமற் த்ெத , 8.காரியபட்
( .நி.ஊ)
த்தாளம் மன் ேகா ல் னியன் , 9.காரியபட் ( .நி.ஊ) ேதவர்
ெத
அர ெபண்கள்
1.காரியபட் ( .நி.ஊ) ஆ
ரா டர் ெத -1 , 2.காரியபட் ( .நி.ஊ)
ேமல் நிைலப்பள் ளி ,
நீ ர்
த்தாளம் மன் ேகா ல் 1வ சந் , 3.காரியபட் ( .நி.ஊ)
த்தாளம் மன்
ெதாட் எ ரில் , காரியாபட் ேகா ல் 2வ சந் , 4.காரியபட் ( .நி.ஊ)
த்தாளம் மன் ேகா ல்
626106
ேமற் த்ெத 1வ சந் , 5.காரியபட் ( .நி.ஊ) ஆ
ரா டர் ெத -2 ,
6.காரியபட் ( .நி.ஊ) எ.ெந ங் ளம் , 7.காரியபட் ( .நி.ஊ) பாண் யன்
நகர் 3வ சந்
அமலா உயர்நிைலப்பள் ளி
1.காரியபட் ( .நி.ஊ) ம ைர
த் க்
சாைலவார் -6 ெத -1 ,
,வடக்
ய கட் டம்
2.காரியபட் ( .நி.ஊ) ம ைர
த் க்
சாைலவார் -11 ெத -1 ,
ழக் ப்ப
அைற எண் 4 கா 3.காரியபட் ( .நி.ஊ) ம ைர
த் க்
சாைலவார் -11 ெத -2 ,
ரியாபட் -626106
4.காரியபட் ( .நி.ஊ)
ச்
-கள் ளிக்
சாைல வார் -6 ெத -1 ,
5.காரியபட் ( .நி.ஊ)
ச்
-கள் ளிக்
சாைல வார் -6 ெத -2 ,
6.காரியபட் ( .நி.ஊ)
ச்
-கள் ளிக்
சாைல வார் -6 ெத -4
அமலா உயர்நிைலப்பள் ளி
1.காரியபட் ( .நி.ஊ)
ச்
-கள் ளிக்
சாைல வார் -11 ெத -1 ,
,வடக்
ய கட் டம்
2.காரியபட் ( .நி.ஊ) பாண் யன் நகர் வார் 6 ெத -1 , 3.காரியபட் ( .ஊ)
ழக் ப்ப
அைற எண் 3
பாண் யன் நகர் வார் 6 ெத -2 , 4.காரியபட் ( .ஊ) பாண் யன் நகர் வார்
காரியாபட் -626106
6 ெத -3 , 5.காரியபட் ( .ஊ) பாண் யன் நகர் வார் 6 ெத -4 , 6.காரியபட்
( .ஊ) பாண் யன் நகர் வார் 6 ெத -5 , 7.காரியபட் ( .ஊ) பாண் யன்
நகர் வார் 6 ெத -6 , 8.காரியபட் ( .ஊ) அர அ வலர்
ப் வார் -11
ெத -2 , 9.காரியபட் ( .ஊ) அர அ வலர்
ப் வார் -11 ெத -6
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1

2

3

51

51

1.காரியபட் ( .நி.ஊ) பாண் யன் நகர் வார்
( .நி.ஊ) பாண் யன் நகர் வார் -12 ெத -3

52

52

53

53

54

54

அமலா உயர்நிைலப்பள் ளி ,வட
ழக்
ய கட் டம் அைற
எண் 1 காரியாபட் -626106
அமலா உயர்நிைலப்பள் ளி
,வடேமற்
ய கட் டம்
எமாரிச் ஹால்
ளாக்
அைறஎண் 15, காரியாபட் 626106
அமலா உயர்நிைலப்பள் ளி
,வடக்
ய கட் டம் ழக்
ப
அைற எண் 2
காரியாபட் -626106
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி
, ழக் ப
ேக. ெசவல் பட் 626106

4

55

55

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,ேமற்
ப
ேக. ெசவல் பட் -626106

-12 ெத

-2 , 2.காரியபட்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.காரியபட் ( .நி.ஊ) பாண் யன் நகர் வார் -12 ெத -4 , 2.காரியபட்
( .நி.ஊ) பாண் யன் நகர் வார் -12 ெத -5 , 3.காரியபட் ( .நி.ஊ)
பாண் யன் நகர் வார் -12 ெத -6

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.காரியபட் ( .நி.ஊ)
ன் வாரிய
ப் வார் -11 ெத -2 , 2.காரியபட்
( .நி.ஊ) ஆரம் ப காதாரநிைலய
ப் வார் 11 ெத 4 , 3.காரியபட்
( .நி.ஊ) ஆரம் ப காதாரநிைலய
ப் வார் 11 ெத 5 , 4.காரியபட்
( .நி.ஊ) ஆரம் ப காதாரநிைலய
ப் வார் 11 ெத 6
1.காரியபட் ( .நி.ஊ) ம ைர
த்
சாைல 1வ ெத
வார் -9 ,
2.காரியபட் ( .நி.ஊ) ம ைர
த்
சாைல 2வ ெத
வார் -9 ,
3.காரியபட் ( .நி.ஊ)
ள் ைளயார் ேகா ல் 1வ ெத , 4.காரியபட்
( .நி.ஊ) காளியம் மன் ேகா ல் 2வ ெத , 5.காரியபட் ( .நி.ஊ)
காளியம் மன் ேகா ல் 3வ ெத , 6.காரியபட் ( .நி.ஊ) காளியம் மன் ேகா ல்
4வ ெத , 7.காரியபட் ( .நி.ஊ) காளியம் மன் ேகா ல் 5வ ெத ,
8.காரியபட் ( .நி.ஊ) ெசன் னம் பட் அைணக்கட்
ட்டக்
ப்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.காரியபட் ( .நி.ஊ) காலனி ெத , 2.காரியபட் ( .நி.ஊ) 4 -5வ
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத -1 , 3.காரியபட் ( .நி.ஊ) ம ைர
த் க்
சாைல 1வ ெத வார் -10 , 4.காரியபட் ( .நி.ஊ) ெபரியார் நகர் ,
5.காரியபட் ( .நி.ஊ) காளியம் மன் ேகா ல் ெத , 6.காரியபட் ( .நி.ஊ)
ெசவல் பட் , 7.காரியபட் ( .நி.ஊ) அம் ேபத்கார் நகர்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1

2

56

56

ஆ
ரா ட ெதாடக்கப்பள் ளி
,ேக. கரிசல் ளம் -626106

57

57

அர உயர்நிைலப்பள் ளி
,
யக் கட் டம் பாம் பாட்

58

58

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,
ண் 626106
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலபள் ளி அச்சங் ளம்
,அச்சங் ளம்
அர உயர்நிைலப்பள் ளி ,
ய
கட் டம் ழக் ப்பார்த்த 6ஆம்
வ ப் அைற மாந்ேதாப்
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலபள் ளி ,எஸ் எஸ் ஏ
க்கட் டம் வடபக்க
ேமற் ப
ைவயம் பட் 626106
அர ேமல் நிைலப்பள் ளி
,
யகட் டம் ந ப் ப
,
அழ யநல்
ர்-626001

59

59

60

60

61

61

62

62
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4
1.காரியபட் ( .நி.ஊ)
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 2.காரியபட் ( .நி.ஊ)
அம் மன் ேகா ல் ெத 1வ சந் , 3.காரியபட் ( .நி.ஊ) அம் மன் ேகா ல்
ெத 2வ சந் , 4.காரியபட் ( .நி.ஊ)
தபாண் யன் ெத , 5.காரியபட்
( .நி.ஊ) டாக்டர் அம் ேபத்கார் 2 & 1வ சந் , 6.காரியபட் ( .நி.ஊ) டாக்டர்
அம் ேபத்கார் 3 & 2வ சந் , 7.காரியபட் ( .நி.ஊ) டாக்டர் அம் ேபத்கார் 4 &
3வ சந் , 8.காரியபட் ( .நி.ஊ) டாக்டர் அம் ேபத்கார் 5 & 4வ சந் ,
9.காரியபட் ( .நி.ஊ) டாக்டர் அம் ேபத்கார் 6 & 5வ சந் , 10.காரியபட்
( .நி.ஊ) டாக்டர் அம் ேபத்கார் 7 & 6வ சந் , 11.காரியபட் ( .நி.ஊ)
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத -2 , 12.காரியபட் ( .நி.ஊ) ேக.கரிசல் ளம்
1.பாம் பாட் (வ. ), பாம் பாட் (ஊ) வார் 1பாம் பாட் , 2.பாம் பாட் (வ. ),
பாம் பாட் (ஊ) வார் 2பாம் பாட் , 3.பாஞ் சார்(வ. ), பாம் பாட் (ஊ) பாஞ் சார்
1.
ண் (வ.
(ஊ) வார் 2
1.அச்சங்

),
ண்

ளம் (வ.

),

ண்
(ஊ) வார் 1
, 3.வடகைர(வ. ),
ண்

(ஊ) அச்சங்

ண்
, 2.
ண் (வ.
ண்
(ஊ) வடகைர

),

ண்

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

ளம்

1.மாந்ேதாப் (வ. ), மாந்ேதாப் (ஊ) வார் 1மாந்ேதாப் , 2.மாந்ேதாப் (வ. ),
மாந்ேதாப் (ஊ) வார் 2 மாந்ேதாப் , 3.மாந்ேதாப் (வ. ), மாந்ேதாப் (ஊ)
வார் 3 மாந்ேதாப்
1.ைவயம் பட் (வ. ), மாந்ேதாப் (ஊ) பைழய ைவயம் பட்
ய ைவயம் பட்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.அழ
2.அழ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ய நல்
ய நல்

ர்(வ.
ர்(வ.

), அழ
), அழ

ய நல்
ய நல்
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63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலபள் ளி ,எஸ் எஸ் ஏ
ந ப்ப
ய கட் டம்
ழஅழ யநல்
ர்
அர ெதாடக்கப்பள் ளி
, ழக் ப்ப
ெதற் ப்பார்த்த
கட் டம் ெகப்
ங் கம் பட் 626001
அர ெதாடக்கப்பள் ளி
,ேமற் ப்ப
ெதற் ப்பாத்த
கட் டம் ெகப்
ங் கம் பட் 626001
அர ந நிைலப்பள் ளி , ழக்
பக்கம் ,
ய கட் டம் ,
ேசாைலக ண்டன் பட் -626001
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ,வட ழக் க்
கட் டம் ெதற் ப்ப
ழக்
அைற ேமல
க்கன் ளம் 626109
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ,வட ழக் க்
கட் டம் ெதற் ப்ப
ேமற் அைற
ேமல
க்கன் ளம் -626109
இந் கண்ணப்பர்
ஆரம் பப்பள் ளி ,நந் க் ண் 626104

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.அழ
2.அழ

யநல்
யநல்

ரர்(வ. ), அழ யநல்
ர்(வ. ), அழ யநல்

ரர் (ஊ) வார் 2 அழ யநல்
ர் ,
ர் (ஊ) வார் 3 ழ அழ யநல்
ர்

1.ெகப்

ங் கம் பட் (வ.

), அழ

ய நல்

1.ெகப்

ங் கம் பட் (வ.

), அழ

யநல்

ர் (ஊ) வார்

ர( ஊ) வார்

4 ெகப்

5 ெகப்

ங் கம் பட்

ங் கம் பட்

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

1.ேசாைலக்க ண்டன் பட் (வ. ), அழ ய நல்
ர் (ஊ) வார் 6
ேசாைலக்க ண்டன் பட் , 2.ேசாைலக்க ண்டன் பட் (வ. ), அழ யநல் ரர்
(ஊ) வார் 7 ேசாைலக்க ண்டன் பட்
1.நந் க் ண் (வ. ), நந் க் ண்
(ஊ) வார் 2 & 3 ழ
க்கங் ளம் ,
2.நந் க் ண் (வ. ), நந் க் ண்
(ஊ) வார் 5 ேமலத்
க்கங் ளம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.நந்

க்

ண்

(வ.

), நந்

க்

ண்

(ஊ) வார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.நந்

க்

ண்

(வ.

), நந்

க்

ண்

(ஊ) நந்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 11 of 41

4 ேமலத்

க்

ண்

க்கங்
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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

70

70

ஊராட் ஒன் ய
1.வடக்
ந நிைலப்பள் ளி ,ெதற் ப
2.வடக்
பைழய
கட் டம் ,தண் யேனந்தல் -626104

3

4

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

ஊராட் ஒன் ய
1.வடக்
ளியம் பட் (வ. ), தண் யேனந்தல் (ஊ) வார் 2 தண் யேனந்தல்
ந நிைலப்பள் ளி ,ேபர ஞா்
அண்ணா நிைன
ற் றாண்
கட் டம் எஸ் எஸ் ஏ வடக்
ப
ய கட் டம்
தண் யேனந்தல் -626104
ஊராட் ஒன் ய
1.ேதா
கால் (வ. ), ேதா
கால் (ஊ) வார் 1& 2ேதா
கால்
ஆரம் பப்பள் ளி , ழக் ப
,
ேதா
கால் -626104
ஊராட் ஒன் ய
1.ேதா
கால் (வ. ), ேதா
கால் (ஊ) வார் 5 ேதா
கால் , 2.வடக்
ஆரம் பப்பள் ளி ,ேமற் ப
,
ளியம் பட் (வ. ), ேதா
கால் (ஊ) ளியம் பட்
ேதா
கால் -626104
ஊராட்
1.வக்கணாங் ண்
(வ. ), வக்கணாங் ண்
(ஊ) வார் 1வக்காணங் ண்
,
ஒன் யந நிைலப்பள் ளி
2.வக்கணாங் ண்
(வ. ), வக்கணாங் ண்
(ஊ) வார் 2 வக்கணாங் ண்
,எஸ்.எஸ். ஏ
ய கட் டம்
ெதற் ப
வக்கணாங் ண் 626104
ஊராட்
1.ேஜா ல் பட் (வ. ), ேஜா ல் பட் (ஊ) வார் 4 & 5 கரிேயனந்தல் ,
ஒன் யந நிைலப்பள் ளி
2.அல் க் ளம் (வ. ), ேஜா ல் பட் (ஊ) கணக்கேனந்தல்
,ெதற் கட் டம் ெதற் ப
கரியேனந்தல் -626104
அர உயர்நிைலப்பள் ளி
1. த்
ன் றைடப் (வ. ), வக்கணாங் ண்
(ஊ) வார் 3 த்
, த்
ன் றைடப் -626106
ன் றைடப் , 2. த்
ன் றைடப் (வ. ) வக்கணாங் ண்
ஊ வார்
4 த்
ன் றைடப்

ளியம் பட் (வ.
ளியம் பட் (வ.

), தண் யேனந்தல் (ஊ) வார் 1 தண் யேனந்தல் ,
), தண் யேனந்தல் (ஊ) ெபரிய ளியம் பட்
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2

77

77

78
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82

82
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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

ஊராட் ஒன் ய
1.ஆத்
ளம் (வ. ), ேதாப் ர் (ஊ) ஆத்
ளம் , 2.அல்
ெதாடக்கப்பள் ளி
வக்கணாங் ண்
(ஊ) அல் க் ளம்
,
யகட் டம் அல்
ளம் 626106
ஊராட் ஒன் ய
1. ழவேனரி (வ. ), ழவேனரி (ஊ) ழவேனரி
ெதாடக்கப்பள் ளி ,ேமற் ப
யகட் டம் ழவேனரி-626106
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி
,
க்கன் ளம் -626129

க்

ளம் (வ.

),

1.
க்கங் ளம் (வ. ),
க்கங் ளம் (ஊ)
க்கங் ளம் ,
2.காைரக் ளம் (வ. ),
க்கங் ளம் (ஊ) காைரக் ளம் , 3.மணங் காத்தான்
(வ. ),
க்கங் ளம் (ஊ) வெப மாேனந்தல்
ர் , 4.மணங் காத்தான்
(வ. ), ர ரர் (ஊ) வார் 4 உவர் ளம்
அர உயர்நிைலப்பள் ளி
1.
க்கங் ளம் (வ. ),
க்கங் ளம் (ஊ) கம் பாளி , 2. ண்
ளம் (வ. ),
, ழக் ப
கம் பாளி-626129
க்கங் ளம் (ஊ) ண்
ளம் , 3.
க்கன் ளம் (வ. )
க்கன் ளம் ழ்
இைடயங் ளம்
ஊராட் ஒன் ய
1. . ெசட் க் ளம் (வ. ), . ெசட் க் ளம் (ஊ) வார் 1 . ெசட் க் ளம் ,
ந நிைலப்பள் ளி
2. ழகாஞ் ரங் ளம் (வ. ),
. ெசட் க் ளம் (ஊ) வார் 2 ழகாஞ் ரங் ளம் ,
,தாமைரக் ளம் -626129
3. . ெசட் க் ளம் (வ. ), . ெசட் க் ளம் (ஊ) இச மைட , 4.தாமைரக் ளம்
(வ. ),
க்கன் ளம் (ஊ) தாமைரக் ளம் , 5.மைன ேயந்தல் (வ. ),
க்கன் ளம் (ஊ) மைன ேயந்தல்
ஊராட் ஒன் ய
1.ெசாக்கம் பட் (வ. ), பனிக்
ப் (ஊ) ெசாக்கம் பட் , 2.1.பனிக்
ப்
ந நிைலப்பள் ளி
(வ. ) பனிக்
ப் (ஊ) ெசாக்கம் பட் பனிக்
ப் , 3.1. பனிக்
ப் (வ. ),
,ெசாக்கம் பட் -626129
பனிக்
ப் (ஊ) பனிக்
ப் பனிக்
ப் , 4. 2.பனிக்
ப் (வ. )
பனிக்
ப் கல் லா ரம் , பனிக்
ப் , 5.1. 3.பனிக்
ப் (வ. )
பனிக்
ப்
ைகயா ரம் பனிக்
ப்
ஊராட் ஒன் ய
1. பனிக்
ப் (வ. ), பனிக்
ப் (ஊ) பனிக்
ப் , 2.பனிக்
ப் (வ. )
ெதாடக்கப்பள் ளி ,பனிக்
ப் - பனிக்
ப் கல் லாபரம் , 3.பனிக்
ப் (வ. ) பனிக்
ப்
626129
ைகயா ரம் , 4.1.ெசாக்கம் பட் (வ. ), பனிக்
ப் (ஊ) ெசாக்கம் பட்
ெசாக்கம் பட்
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1

2
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3

4
1.பந்தேனந்தல் (வ. ) பந்தேனந்தல் (ஊ) நம
பந்தேனந்தல் (ஊ) பந்தேனந்தல்

அர உயர்நிைலப்பள் ளி
, ரதானக்கட் டம் மத் ய
ப
,கல்
ச் -626104
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி
,ந க்கட் டம் ழக் ப
கல்
ச் -626104
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ரதான
கட் டம் ெதற் ப் பார்த்த
சந் ரங் ளம்
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி , ழக்
கட் டம் ெதற் பார்த்த 1 ஆம்
வ ப் அைற மல் லாங் ணர்626109

1.கல்
கல்

ச் (வ. ), கல்
ச்
ச்
ஊ வார் 3கல்

ஊ வார்
ச்

2 கல்

ச்

, 2.கல்

ச்

(வ.

),

1.கல்
கல்

ச் (வ. ), கல்
ச்
ச்
ஊ வார் 5கல்

(ஊ) வார்
ச்

4 கல்

ச்

, 2.கல்

ச்

(வ.

),

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ளம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

த்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.கல்
கல்
5கல்

வாய ரம் , 2.பந்தேனந்தல் (வ.

ச் (வ. ) கல்
ச் (ஊ) வார் 1கல்
ச்
ச் ஊ சமத் வ ரம் , 3.கல்
ச் (வ. ), கல்
ச்

1.ேஜா ல் பட் (வ.
(வ. ), ேஜா ல் பட்

1.சந் ரங்
ப த

ளம் (வ.

) ேஜா ல் பட் (ஊ) வார் 1 ேஜா
(ஊ) வார் 2 ேஜா ல் பட்

), ேதா

கால் (ஊ) வார்

3 சந்

)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ல் பட்

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

, 2.கல்
ச் (வ.
ச்
ஊ வார்

ல் பட்

ரங்

, 2.ேஜா

ளம் வைளயங்

1.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) ேமலரத
, 2.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) சன் ன
ெத , 3.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) ெசன் னைமயா ெத , 4.மல் லாங் ணர்
( .நி.ஊ) ெசட் யார் ெத , 5.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ)
நாயகர் ேகா ல்
ெத , 6.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) நா
ழக் த் ெத
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ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி
,பந்தேனந்தல் -626104
அர உயர்நிைலப்பள் ளி ,எஸ்
எஸ் எ
யகட் டம் ேமற்
ப
ெதற் அைற கல்
ச் 626104
அர ேமல் நிைலப்பள் ளி ,ஏ
அைற,ேஜா ல் பட் -626104
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5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி , ழக்
கட் டம் வடக் பார்த்த 1 ஆம்
வ ப் அைற மல் லாங் ணர்626109

1.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) வார் 9 ம் மண்பட் ேமற் த் ெத
,
2.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) வார் 9 ம் மண்பட்
ழக் த்ெத
,
3.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) வார் 13ேகா ல் பட் ேமற் த் ெத
,
4.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) ேகா ல் பட் ந த்ெத , 5.மல் லாங் ணர் (
ேகா ல் பட் வடக் த் ெத , 6.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) ேகா ல் பட்
ழக் த்ெத
வார் -13 , 7.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ)
ம் மன் பட்

எம் . எஸ். . ெசந் ல் மார்
நாடார் ேமல் நிைலப்பள் ளி
, ரதான வடக் கட் டம்
ழக் ப
மல் லாங் ணர்626109
அர ெதாடக்கபள் ளி
,வடக் ப
கட் டம்
அயன் ெரட் யபட்

1.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) கட்டெபாம் மன் ெத , 2.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ)
மடத் த் ெத , 3.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) ஒ
ஆர் ெத , 4.மல் லாங் ணர்
( .நி.ஊ) காளியம் மன் ேகா ல் ெத -4 , 5.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ)
த்தாளம் மன் ேகா ல் ெத , 6.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ)
த்தாளம் மன்
ேகா ல் ெத
1.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) டாக்டர் அம் ேபத்கர் ெத , 2.மல் லாங் ணர்
( .நி.ஊ) காலனி ெத , 3.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) மல் லாங் ணர் ,
4.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ)
ரம் பட் , 5.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ)
ெரட் யாபட் , 6.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) காளியம் மன் ேகா ல் ெத -5 ,
7.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) காளியம் மன் ேகா ல் ெத -6 , 8.மல் லாங் ணர்
(வ. ) மல் லாங் ணர் (ஊ) கட்டெபாம் மன் ெத மல் லாங் ணர்
1.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) பலேவசக்காரன் ெத , 2.மமல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ)
த் நாகம் மாள் ெத , 3.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) ஏ நாதர் ெத ,
4.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) வார் 2
நகர் - கல்
ச் ேரா
,
5.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) பத் ரகாளியம் மன் ேகா ல் ெத ,
6.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) ேக. .எம் . ன் ன நாடார் ெத , 7.மல் லாங் ணர்
( .நி.ஊ) மாரியம் மன் ேகா ல் ெத , 8.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) எம் . எஸ். .
ெசந் க் மார் ெத

எம் .எஸ்
.
ெசந் ல் மார்நாடார்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ,
ய
கட் டம் அைற எண் 1
ேமற் ப
மல் லாங் ணர்626109
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1

2

95

95

எம் .எஸ்
.
ெசந் ல் மார்நாடார்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ,ேமற்
கட் டம் அைற எண் 3
மல் லாங் ணர்-626109

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,ேமற்
கட் டம்
வடக் ப்ப
,மல் லாங் ணர்626109
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,ேமற்
கட் டம் , ெதற் ப்ப
மல் லாங் ணர்-626109
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,ேமற்
கட் டம் வடக் ப்ப
மல் லாங் ணர்-626109
எம் .எஸ்
.
ெசந் ல் மார்நாடார்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ,ேமற்
கட் டம் அைற எண் 4.
மல் லாங் ணர்-626109
எம் .எஸ்
.
ெசந் ல் மார்நாடார்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ,ேமற்
கட் டம் அைற எண் 5
மல் லாங் ணர்-626109

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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3

4
1.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) சங் கத் ெத , 2.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ)
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 3.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ)
க் ரமா த்தன்
ெத , 4.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) க ப்பசா ேகா ல் ெத , 5.மல் லாங் ணர்
( .நி.ஊ) அழகர்சா ேகா ல் ெத , 6.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) நாகப்பசா
ேகா ல் ெத , 7.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ)
நகர்-கல்
ச் சாைல
வார் -3
1.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) மல் லாங் ணர் ேகா ல் பட் ேரா ,
2.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) கைலவாணர் ெத , 3.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ)
தந்ைத ெபரியார் ெத , 4.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ)
யாகராஜபாகவதர் ேரா
, 5.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) காந் நகர்
1.மல் லாங்
நகர்

ணர் (

.நி.ஊ) ேநதா

ெத

, 2.மல் லாங்

1.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) ெதற் த் ெத
மல் லாங் ணர் ேஜா ல் பட் ேரா

1.மல் லாங்

ணர் (

ணர் (

, 2.மல் லாங்

ணர் (

.நி.ஊ)

.

.

ðè¢èñ¢ âí¢ : 16 of 41

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

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

.நி.ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

.நி.ஊ) அண்ணா நகர்

1.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ)
நகர் - கல்
( .நி.ஊ) காலனி கட்டெபாம் மன் ெத

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ச்

ேரா

, 2.மல் லாங்

ணர்
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1

2

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108
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3

4

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ழக் க்
கட் டம் ெதற் ப் பார்த்த
வைளயங் ளம்
மல் லாங் ணா் 6261209
அர ேமல் நிைலப்பள் ளி
,ேமற் ைமய கட் டம் வடக்
கைட அைற மல் லாங் ணர்626109

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ,ேமற்
கட் டம் , வரெலாட் -626001
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ,ெதற்
கட் டம் வரெலாட் -626001
இந் ெதாடக்கப்பள் ளி
,
யகட் டம் வ க்கெலாட் 626001
இந் ெதாடக்கப்பள் ளி
,பைழய கட் டம்
வ க்கெலாட் -626001
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,க வக்
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி
,1. ம் டாைக

1.மல் லாங்
2.மல் லாங்
3.மல் லாங்

.நி.ஊ) ேமற் த் ெத ,வைளயங் ளம் ப
,
.நி.ஊ)
ழக் த் ெத ,வைளயங் ளம் ப
,
.நி.ஊ) காந் நகர் (பைறயர் ெத ) வைளயங் ளம் ப

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) ேதவர் ந த்ெத
வார் -11 , 2.மல் லாங் ணர்
( .நி.ஊ)
ஷ்ணர் ெத
வார் -11 , 3.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ)
மல் லாங் ணர் , 4.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ)
ய
ர் , 5.மல் லாங் ணர்
( .நி.ஊ) வார் 4ேதவர் ந த்ெத
, 6.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ)
ழக் ெத
, 7.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) ந ெத , 8.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) வடக் ெத
, 9.மல் லாங் ணர் ( .நி.ஊ) ேதவர் ழக் ெத
1.வரெலாட் (வ. ), வரெலாட் (ஊ) வார்
1 வரெலாட் , 2.வரெலாட் (வ. ),
வரெலாட்
(ஊ) வார் 2 வரெலாட் , 3.ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்பள் ளி
வெரலட்
1.வரெலாட் (வ. ), வரெலாட் (ஊ) நாகம் பட் , 2.வரெலாட் (வ. ),
வரெலாட்
(ஊ) வார் 3 வரெலாட்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.வ

க்கெலாட்

(வ.

), வ

க்கெலாட்

(ஊ) வார்

1&2வ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.வ

க்கெலாட்

(வ.

), வ

க்கெலாட்

(ஊ) வார்

3 & 4வ

1.

ச்

1.
ம்

ணர் (
ணர் (
ணர் (

ம்

வட்டம்

ம்

டாைக (ஊ) (வ.

டாைக (வ.
)

ம்

)க

டாைக

டாைக
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1

2

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115
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3

4

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி, எஸ்.நாங் ர்
ளாக்எண்-2 ,
யகட் டம்
ெதற் ப்ப
எஸ்.நாங் ர்
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,ேமற்
கட் டம் ள் ைளயார் ளம்
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,வடக் ப
ள் ைளயார் ளம்
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி
,
யகட் டம்
. கரிசல்
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி
,
ைடநல்
ர்

1.கல்
2. ம்

மைட லாங் ளம் (ஊ) ம் டாைக (வ. ) கல் மைட, லாங்
டாைக (ஊ) (வ. ) நாங் ர் , 3. ம் டாைக (ஊ) (வ. ) க் ளம்

1. ள் ைளயார் ளம் (ஊ) (வ.
2. ள் ைளயார் ளம் (ஊ) (வ.
3. ள் ைளயார் ளம் (ஊ) (வ.
1. ள் ைளயார் ளம் (ஊ) (வ.
(வ. ) ரக் ளம் வார்
5 , 3.
4. ள் ைளயார் ளம் (ஊ) (வ.
உைடகாஞ் ராங் ளம்
1. .கரிசல் ளம் (ஊ) (வ. )

ளம் ,

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

) ள் ைளயார் ளம் வார் 1 ,
) ள் ைளயார் ளம் வார்
2,
) ள் ைளயார் ளம் வார்
3
) ரக் ளம் வார் 4 , 2. ள் ைளயார் ளம் (ஊ)
ள் ைளயார் ளம் (ஊ) (வ. ) இைடயப்பட் ,
) களத் ர் , 5. ள் ைளயார் ளம் (ஊ) (வ. )

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

.கரிசல்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ளம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ளம்
1.ஆலாத் ர் (ஊ)
ைடநல்
ர் (வ. ) ஆலாத் ர் , 2.ஆலாத் ர் (ஊ)
ைடநல்
ர் (வ. ) ெரட்டக் ளம் , 3.
ைடநல்
ர் (ஊ) (வ. )
ைடநல்
ர் வார் 1 , 4.
ைடநல்
ர் (ஊ) (வ. )
ைடநல்
வார்
2
1. .கரிசல் ளம் (ஊ)
ைடநல்
ர் (வ. ) தாமைரக் ளம் ,
2. .கரிசல் ளம் (ஊ)
ைடநல்
ர் (வ. ) தச்சேனந்தல்

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி
,
யகட் டம் தச்சேனந்தல்
ஊராட் ஒன் ய
1.எ வணி (ஊ) (வ. ) எ
ெதாடக்கப்பள் ளி ,
ய
(ஊ) (வ. ) வந்தவா
கட் டம் ேமற் ப்ப
எ வணி

வணி , 2.எ
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1

2

116

116

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,வட ழக்
கட் டம் , ல் வாய் கைர.

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,வடேமற்
கட் டம் ல் வாய் கைர
.ேக.எம் .ஐ. அர
ேமல் நிைலப்பள் ளி அ. க் ளம்
,வடக் ப்ப
க்கட் டம்
அ. க் ளம்
.ேக.எம் .ஐ. அர
ேமல் நிைலப்பள் ளி, ,ெதற்
கட் டம் ழக் ப
அ. க் ளம்
அர உயா்நிைலப்பள் ளி
, ழக் ப
ய கட் டம்
வ
ர்
வ ப் ரமணியன்
ெதாடக்கப்பள் ளி அழகா ரி
,அழகா ரி
கடம் ப நாயகர்
ெதாடக்கப்பள் ளி, றவக் ளம்
,
ய கட் டம் றைவக் ளம்
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி , நா ர்626607
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3

4
1.

ம் மா ரம் (ஊ) ல் வாய் க்கைர (வ. ) எ ைமக் ளம் , 2. ம் மா ரம் (ஊ)
ல் வாய் க்கைர (வ. ) ேகாட்ைடகைர , 3. ல் வாய் க்கைர (ஊ) (வ. )
ேநர்த் யா
ப் , 4. ல் வாய் க்கைர (ஊ) (வ. ) ல் வாய் க்கைர வார் 3 ,
5. ல் வாய் க்கைர (ஊ) (வ. ) ல் வாய் க்கைர வார் 1 , 6.
டநல்
ர் (ஊ)
ல் வாய் க்கைர (வ. ) ேக. ெந ங் ளம் , 7. ல் வாய் க்கைர (ஊ) (வ. )
ல் வாய் க்கைர வார் 4
1. ல் வாய் க்கைர (ஊ) (வ. ) ல் வாய் க்கைர , 2. ம் மா ரம் (ஊ) எ ைமக் ளம்
(வ. ) மணக் ளம் , 3. ல் வாய் க்கைர (ஊ) (வ. ) ல் வாய் க்கைர வார் 3 ,
4. ல் வாய் க்கைர (ஊ) (வ. ) ல் வாய் க்கைர வார்
4
1.அ. க் ளம் (ஊ) (வ. ) அ. க் ளம் வார் 1 , 2.அ. க் ளம் (ஊ) (வ. )
அ. க் ளம் வார்
2 , 3.அ. க் ளம் (ஊ) (வ. ) அ. க் ளம் வார்
3,
4.அ. க் ளம் (ஊ) (வ. ) அ. க் ளம் வார்
4
1.அ. க் ளம் (ஊ) (வ. ) அ. க்
வார் 2 , 3.அ. க் ளம் (ஊ) (வ.
(வ. ) உ. டாக் ளம் வார்
4

ளம் , 2.அ. க் ளம் (ஊ) (வ. ) உ. டாக் ளம்
) உ. டாக் ளம் வார்
3 , 4.அ. க் ளம் (ஊ)

1.எம் .
க் ளம் (வ. ) அழகா ரி (ஊ) எம் .
அழகா ரி (ஊ)
வ
ர்
1.அழகா ரி, ஏ. க் ளம் (ஊ) ண்
ஏ. க் ளம் (ஊ) ண் க் ளம் (வ.
1.அழகா ரி (ஊ) எம் .
ளம் (வ. )
எம் .
ளம் (வ. ) கட்டாளங் ளம்
1.நா ர் (வ. ), நா ர் (ஊ) வார்
(ஊ) வார் 1
ளாக் 2 நா ர்
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க்

ளம் , 2.

ண்

ளம் (வ.

)

க் ளம் (வ. ) அழகா ரி , 2.அழகா ரி,
) ண்
ளம்
ரவக்

ர் , 2.நா

ர் (வ.
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ளம் , 2.அழகா ரி (ஊ)

ளாக் 1 நா

5
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), நா

ர்
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1

2

124

124

அர
,நா

125

125

அர ெதாடக்கப் பள் ளி
,ேமற் கட் டம் உ த்

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132
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4

உயர்நிைலப்பள் ளி
ர்- 626607

மைட

1.நா ர் (வ. ), நா ர் (ஊ) வார் 2
ளாக்3 நா ர் , 2.நா ர் (வ. ), நா ர்
(ஊ) வார் 2 நா ர் ளாக் , 3.நா ர் (வ. ), நா ர் வார் 3 னிமைட ,
4.நா ர் (வ. ), நா ர் (ஊ) வார் 4 ஒட்டங் ளம் , 5.நா ர் (வ. ), நா ர் (ஊ)
வார் 4 க க்காய் ளம்
1.உ த் மைட (ஊ) அத்
ளம் (வ. ) உ த் மைட , 2.உ த் மைட (ஊ)
அத்
ளம் (வ. ) அத்
ளம்

அர ெதாடக்கப் பள் ளி
, ழக் கட் டம் , உ த்

1.உ த் மைட (ஊ) அத்
ளம் (வ. ) ெசங் கமைட , 2.உ த் மைட (ஊ)
மைட அத்
ளம் (வ. ) தயேனந்தல் , 3.உ த் மைட (ஊ) அத்
ளம் (வ. )
னிேயந்தல்
ஊராட் ஒன் ய
1.உ த் மைட (ஊ) .வாைக ளம் (வ. ) . ளியங் ளம் , 2.உ த் மைட
ெதாடக்கப்பள் ளி ,
(ஊ) .வாைக ளம் (வ. ) . உச் நத்தம் , 3.உ த் மைட (ஊ) .வாைக ளம்
ளியங் ளம்
(வ. ) . வாைகக் ளம் , 4.உ த் மைட (ஊ) .வாைக ளம் (வ. )
பட்டேனந்தல் , 5.உ த் மைட (ஊ) .வாைகக் ளம் (வ. )
க ர்
அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
1.கட்ட
ர் (வ. )) கட்ட
ர் (ஊ) ெபாட்டப்பச்ேசரி
,வடக் கட் டம் , ேமற் ப
,
கட்ட
ர்
அர ேமல் நிைலப்பள் ளி
1.கட்ட
ர், அரச ளம் (ஊ) கட்ட
ர் (வ. ) கட்ட
ர் வார் 1
,வடக் கட் டம் ழக் ப
கட்ட
ர்
அர ேமல் நிைலப்பள் ளி
1.கட்ட
ர், அரச ளம் (ஊ) கட்ட
ர் (வ. ) கட்ட
ர் வார்
2 , 2.கட்ட
ர்,
,வடக்
யக் கட் டம் ேமற்
அரச ளம் (ஊ) கட்ட
ர் (வ. ) கட்ட
ர் வார்
3
ப
கட்ட
ர்
ஊராட் ஒன் ய
1.உலக்
(வ. ), உலக்
(ஊ) வார்
1 உலக்
ெதாடக்கப்பள் ளி ,
ய
கட் டம் ேமற் ப
உலக்
626607
ஊராட் ஒன் ய
1.உலக்
(வ. ), உலக்
(ஊ) வார் 2 உலக்
, 2.உலக்
(வ. ), உலக்
ெதாடக்கப்பள் ளி ,ெதன் ேமற்
வார் 5
மாணிக்கேனந்தல்
கட் டம் உலக்
-626607
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1

2

133

133

அர உயர்நிைலப்பள் ளி ,தைர
தளம் 10-ம் வ ப் அைற
இ ஞ் ைற- 626612

134

134

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,வடக்
626612

Ü¬ùî¢¶
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135

135

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136

136

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,
கட் டம் தர்மம் - 626612
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,
ய
கட் டம்
ெகாட்டக்காட் ேயந்தல் -623608

137

137

138

138
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4
1.இ ஞ் ைற (வ. ), இ ஞ் ைற (ஊ) வார் 1 இ ஞ் ைற , 2.இ ஞ் ைற
(வ. ), இ ஞ் ைற (ஊ) வார் 2 இ ஞ் ைற , 3.இ ஞ் ைற (வ. ), இ ஞ் ைற
வார் 3 இ ஞ் ைற , 4.இ ஞ் ைற (வ. ), இ ஞ் ைற வார்
4 ெசங் கமைட

1.இ ஞ் ைற (வ. ), இ ஞ் ைற(ஊ) வார் 5 ஒ
ங் கமைட , 2.இ ஞ் ைற
மைட- (வ. ), இ ஞ் ைற (ஊ) வார் 6 ங் கநாத ரம் , 3.இ ஞ் ைற (வ. ),
இ ஞ் ைற(ஊ) வார் 6 ெசம் ேபாைட , 4.இ ஞ் ைற (வ. ), இ ஞ் ைற (ஊ)
வார் 7 வடக் மைட , 5.இ ஞ் ைற (வ. ), இ ஞ் ைற ஊ) வார் 8 மன் னர்
ேயந்தல்
1.ேதளி (வ. ), இ ஞ் ைற (ஊ) வார் 4 தர்மம் , 2.ேதளி (வ. ), இ ஞ் ைற ஊ
தல்
வார் 5 தர்மம்

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,

ழ

ளம்

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,ேமற்
கட் டம் ேவளாேனரி- -623608

1.ேதளி (வ. ), ெகாட்டகாச் ேயந்தல் (ஊ) வார் 1 ெகாட்டகாச் ேயந்தல் ,
2.ேதளி (வ. ), ெகாட்டகாச் ேயந்தல் (ஊ) வார் 2 ெகாட்டகாச் ேயந்தல் ,
3.ேதளி (வ. ), ெகாட்டகாச் ேயந்தல் (ஊ) வார் 3 கைனயம த்தான் , 4.ேதளி
(வ. ), ெகாட்டக்காச் ேயந்தல் (ஊ) வார்
4 கைனயம த்தான் , 5.ேதளி (வ. ),
ெகாட்டகாச் ேயந்தல் (ஊ) வார் 4 வாக்கனி
1.கடம் பங் ளம் (ஊ)
ளேனரி (வ. ) னிக்காரேனந்தல் , 2.கடம் பங் ளம் (ஊ)
ெசாரி ளம் (வ. ) ரண்டக் ளம் , 3.ம் ெசாரி ளம் (வ. ),
ழக்ெகான் ைற ளம் (ஊ) வார் 1 ழக்ெகான் ைற ளம் , 4.ெசாரி ளம் (வ. ),
ழக்ெகான் ைற ளம் (ஊ) வார் 2 மற் ம் 3 ேதளி , 5.ெசாரிக் ளம் (வ. ),
ழக்ெகான் ைற ளம் (ஊ) வார் 3 நத்த ளம் , 6.ெசாரி ளம் (வ. ),
கடம் பங் ளம் ஊ வார் 2 மற் ம் 3 ழ
ளம் , 7.ேதளி (வ. ),
கடம் பங் ளம் ஊ வார் 1
கடம் பங் ளம்
1.ேவளாேனரி (வ. ), ேவளாேனரி (ஊ) வார் 1 ேவளாேனரி , 2.ேவளாேனரி
(வ. ), ேவளாேனரி (ஊ) வார் 2 ேவளாேனரி , 3.ேவளாேனரி (வ. ), ேவளாேனரி
(ஊ) வார் 2 உைமயன் ஆலங் ளம் , 4.ேவளாேனரி (வ. ), ேவளாேனரி (ஊ)
வார் 3
ள் ளிக்
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1

2

139

139

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,வல் லக்
623608

140

140

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,
623608

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.ஆண் ேயந்தல் (வ. ), ஆண் ேயந்தல் (ஊ) வார் 1 ஆண் ேயந்தல் ,
ளம் - 2.ஆண் ேயந்தல் (வ. ), ஆண் ேயந்தல் (ஊ) வார் 1
.
ர் ,
3.ஆண் ேயந்தல் (வ. ), ஆண் ேயந்தல் (ஊ) வார் 2 ழச்சம் ப ளம் ,
4.உ லங் ளம் (வ. ), ஆண் ேயந்தல் (ஊ) வார் 2 வத்தாப்ேபட்ைட ,
5.1.சாத் ேசரி (வ. ) ஆண் ேயந்தல் (ஊ) வார் 3 எஸ்.வல் லக் ளம் இ
2.சாத் ேசரி (வ. ) ஆண் ேயந்தல் (ஊ) வார் 3 சாத் ேசரி 3.உ லங் ளம்
(வ. ) ஆண் ேயந் எஸ்.வல் லக் ளம் , 6.சாத் ேசரி (வ. ) ஆண் ேயந்தல் (ஊ)
வார் 3 சாத் ேசாரி , 7.1.உ லங் ளம் (வ. ) ஆண் ேயந்தல் (ஊ) வார் 2
ழாக் ளம்
1.சாத்த்◌ிேசரி (வ. ), ஆண் ேயந்தல் (ஊ) வார் 3 வல் லக் ளம் , 2.சாத்த்◌ிேசரி
ர்(வ. ), ஆண் ேயந்தல் (ஊ) வார்
3 சாத் ச்ேசரி , 3.உ லங் ளம் (வ. ),
ஆண் ேயந்தல் (ஊ) வார் 2 ழா ளம் , 4.1.ஆண் ேயந்தல் (வ. )
ஆண் ேயந்தல் (ஊ) வார் 1
.
ர் வார் 1
.
ர் , 5.1.ஆண் ேயந்தல்
(வ. ) ஆண் ேயந்தல் (ஊ) வார் 2 ழச்சம் பக் ளம் , 6.1.உ லங் ளம் (வ. )
ஆண் ேயந்தல் (உ) வார் 2 வத்தாப்ேபட்ைட

141

141

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ,வடக்
கட் டம் .ேவலங்
- 623608

142

142

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி , ழக்
கட் டம் மைற ர்- 626607

1. . ேவலங்
(வ. ), . ேவலங்
(ஊ) வார் 1 . ேவலங்
, 2. .
ேவலங்
(வ. ), . ேவலங்
(ஊ) வார் 2
.ேவலங்
, 3. . ேவலங்
(வ. ), . ேவலங்
(ஊ) வார் 2 பட்டமங் களம் , 4. . ேவலங்
(வ. ), .
ேவலங்
(ஊ) வார் 3 பட்டமங் களம் , 5. . ேவலங்
(வ. ), . ேவலங்
(ஊ) வார் 3 ன் ன ள் ளிக்
, 6.மாயேலரி (வ. ), . ேவலங்
(ஊ) வார் 3
மணிக்கட் ேயந்தல் , 7. .ேவலங்
(வ. ), .ேவலங்
ஊ வார் 4
த்தேனந்தல் , 8. .ேவலங்
(வ. ), .ேவலங்
ஊ வார்
4 நாயேனந்தல்
1.ஆ த்தேனந்தல் (வ. ), மைற ர் (ஊ) வார் 1 மைற ர் , 2.ஆ த்தேனந்தல்
(வ. ), மைற ர் வார் 2 மைற ர்
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1

2

3

143

143

144

144

145

145

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி
,ேமற் க்கட் டம் மைற ர்626607
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ,
தல்
கட் டம் ேமற் ப
மா
ர்626607
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,
ய
கட்ட டம் வடக் ப்ப
சாைல
இ ப்ைப ளம் - 626607
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,
ய
கட் டம் ெதற் ப்ப
சாைலஇ ப்ைப ளம் - 626607

146

146

147

147

148

148

149

149

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,
ய
கட் டம் ெதற் ப
கண் ெகாண்டான் மாணிக்கம்
கச்
நாயகர் இந் உத
ெதாடக்கப்பள் ளி ,ேமற்
கட் டம் இச - 626607
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி
,ேமலக்
லங் ளம் - 626607

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.ஆ த்தேனந்தல் (வ.
2.ஆ த்தேனந்தல் (வ.
(வ. ), மைற ர் வார்
1.மா
வார்

ர் (வ.
2 மா

), மைற ர் (ஊ) வார்
), மைற ர் (ஊ) வார்
5 மாயேலரி

), மா
ர் (ஊ) வார் 1 மா
ர் , 3.மாயேலரி (வ. ), மா

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 ேச ராயேனந்தல் ,
4 ெந கேனந்தல் , 3.மாயேலரி

ர் , 2.மா
ர் (வ.
ர் (ஊ) வார் 3

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

), மா
ர் (ஊ)
ேயந்தல்

1.சாைலஇ ப்ைப ளம் (வ. ), சாைலஇ ப்ைப ளம் (ஊ) வார் 1
சாைலஇ ப்ைப ளம் , 2.சாைலஇ ப்ைப ளம் (வ. ), சாைலஇ ப்ைப
(ஊ) வார் 2 மாணிக்கேனந்தல்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ளம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.ெசாட்ட
(வ. ), சாைலஇ ப்ைபக் ளம் (ஊ) வார் 3 ெசாட்ட
,
2.சாைலஇ ப்ைப ளம் (வ. ), சாைலஇ ப்ைப ளம் (ஊ) வார் 6
இ வர் ளம் , 3.ெசாட்ட
(வ. ), சாைலஇ ப்ைப ளம் (ஊ) வார் 4
ய் ய
ர் , 4.1.சாைலஇ ப்ைப ளம் (வ. ) சாைலஇ ப்ைப ளம் (ஊ) வார்
3 உவர் ளியங் ளம்
1.ெசாட்ட
(வ. ), சாைலஇ ப்ைப ளம் (ஊ) வார் 3 உவர் ளியங் ளம் ,
2.மாயேல (வ. ), கண்
ெகாண்டான் மாணிக்கம் (ஊ) வார் 1
கண் ெகாண்டான் மாணிக்கம் , 3.மாயேல (வ. ), கண்
ெகாண்டான்
மாணிக்கம் (ஊ) வார் 2 கண்
ெகாண்டான் மாணிக்கம்
1.இச
(வ. ), இச (ஊ) வார் 1 இச , 2.இச
(வ. ), இச (ஊ) வார் 1
இச , 3.1.இச (வ. ) இச (ஊ) வார் 3 இனக்கேனரி
1.இச
(வ. ), இச (ஊ) வார் 3 இனக்கேனரி , 2.இச
(வ. ), இச வார்
ேமலக்
லங் ளம் , 3.இச
(வ. ), இச வார் 2 ேமலக்
லங் ளம்
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1

2

150

150

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3
ேராமன் கத்ேதா க்க
ெதாடக்கப்பள் ளி ,பைனக்
626607

151

151

அர னர் ேமல் நிைலப்பள் ளி
,வடக் ப
ேமற் கட் டம்
நரிக்
- 626607

152

152

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
யக்
கட் டம் ேமற் ப் பார்த்த
வடக் ப் ப
நரிக்

153

153

154

154

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,ேமற் ப்
பார்த்த
ய கட் டம் ெதற்
அைற- ரக்
- 626607
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ,
ய
கட் டம் வரிைச ர் - 626612

155

155

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி
,ேமலப்ப த்
ர் - 626612

156

156

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி , ழக்
கட் டம் ேமற் ப
ரேசாழன் ேமற் - 626612

Ü¬ùî¢¶
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àó¤òî£? Üô¢ô¶
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4
-

1.பைனக்
பைனக்
பைனக்

(வ. ), பைனக்
(ஊ) வார் 1 பைனக்
(ஊ) வார் 2 பைனக்
, 3.பைனக்
(வ.
, 4.பைனக்
(வ. ), பைனக்
(ஊ) வார்

, 2.பைனக்
(வ. ),
), பைனக்
வார் 3
3 ஆண் ெகாண்டான்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.ஆ த்தேனந்தல் (வ. ), நரிக்
(ஊ) வார் 1 நரிக்
, 2.ஆ த்தேனந்தல்
(வ. ), நரிக்
(ஊ) வார் 6 ஆ த்தேனந்தல் , 3. ரக்
(வ. ), நரிக்
(ஊ)
வார் 7 ேவம் பங்
1.ஆ த்தேனந்தல் (வ. ), நரிக்
வார் 2 நரிக்
, 2.ஆ த்தேனந்தல் (வ. ),
நரிக்
(ஊ) வார் 3 நரிக்
, 3.ஆ த்தேனந்தல் (வ. ), நரிக்
வார் 4
நரிக்
, 4.ஆ த்தேனந்தல் (வ. ), நரிக்
வார் 5 நரிக்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1. ரக்
(வ. ), என் .
க் ளம் (ஊ) வார் 1 என் .
க் ளம் , 2. ரக்
(வ. ),
என் .
க் ளம் (ஊ) வார் 2 என் .
க் ளம் , 3. ரக்
(வ. ), என் .
க் ளம்
(ஊ) வார் 2 ரக்
, 4. ரக்
(வ. ), என் . க் ளம் (ஊ) வார் 3 ரக்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.வரிைச ர் (வ. ), வரிைச ர் (ஊ) வார் 1 வரிைச ர் , 2.வரிைச ர் (வ. ),
வரிைச ர் (ஊ) வார் 2 வரிைச ர் , 3.உ லங் ளம் (வ. ), வரிைச ர் (ஊ)
வார் 3 உ லங் ளம் , 4.வரிைச ர்(வ. ), வரிைச ர் ஊ வார் 4
சம் மேனந்தல்
1.ேமலப்ப த்
ர் (வ. ), ேமலப்ப த்
ர் (ஊ) வார் 1 ேமலப்ப த்
ர் ,
2.ேமலப்ப த்
ர் (வ. ), ேமலப்ப த்
ர் (ஊ) வார் 2 ேமலப்ப த்
ர் ,
3.ேமலப்ப த்
ர் (வ. ), ேமலப்ப த்
ர் (ஊ) வார் 3
ளக் ச்ேசரி ,
4.ேமலப்ப த்
ர் (வ. ), ேமலப்ப த்
ர் வார் 4 ேக.ஆலங் ளம்
1. ரேசாழன் (வ. ), ரேசாழன் (ஊ) வார் 1 ரேசாழன்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1

2

3

157

157

158

158

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி , ழக்
கட் டம் ந ப்ப
ரேசாழன்
(ேமற் )- 626612
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி , ழக்
கட் டம்
ழக் ப்ப
ரேசாழன் - 626612
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,ெதற்
கட் டம் ழக் ப
ரேசாழன் ( ழக் )- 626612
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,ெதற்
கட் டம் ேமற் ப
ரேசாழன் ( ழக் ) - 626612
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,வடக்
கட் டம் ழக் ப்ப
ரேசாழன் ( ழக் ) - 626612
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,வடக்
கட் டம் ேமற் ப
ரேசாழன் ( ழக் ) - 626612
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,
ய
கட் டம் ழக் ப
பாப்பான் ளம் - 626612
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160
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4
1.

ரேசாழன் (வ. ), ரேசாழன் வார்
ரேசாழன் (ஊ) வார் 3 ரேசாழன்

2

ரேசாழன் , 2.

1.

ரேசாழன் (வ. ), ரேசாழன் வார் 4 ரேசாழன் , 2. ரேசாழன் (வ. ),
ரேசாழன் (ஊ) வார் 5 ரேசாழன் , 3. ரேசாழன் (வ. ), ரேசாழன் வார்
ரேசாழன்

1.

ரேசாழன் (வ. ), ரேசாழன் (ஊ) வார்
ரேசாழன் (ஊ) வார் 9 ரேசாழன்

8

1.

ரேசாழன் (வ. ), ரேசாழன் (ஊ) வார்
ரேசாழன் (ஊ) வார் 11 ரேசாழன்

10

ரேசாழன் (வ.

ரேசாழன் , 2.

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

),

ரேசாழன் (வ.

6

),

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

ரேசாழன் (வ.

),

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.

ரேசாழன் (வ. ), ரேசாழன் (ஊ) வார் 12 ரேசாழன் , 2. ரேசாழன் (வ.
ரேசாழன் (ஊ) வார் 13 ரேசாழன் , 3. ரேசாழன் (வ. ), ரேசாழன் (ஊ)
வார் 14 ரேசாழன்

),

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.

),

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ரேசாழன் , 2.

ரேசாழன் (வ. ), ரேசாழன் (ஊ) வார் 15 ரேசாழன் , 2. ரேசாழன் (வ.
ரேசாழன் (ஊ) வார் 16 ரேசாழன் , 3. ரேசாழன் (வ. ), ரேசாழன் (ஊ)
வார் 17 ஒட்டங் ளம்
1.
2.

னாக்
னாக்

ளம் (வ.
ளம் (வ.

),
),

னாக்
னாக்

ளம் (ஊ) வார்
ளம் (ஊ) வார்
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3 பாப்பாங்
4 பாதனக்

ளம் ,
ச்

Ü¬ùî¢¶
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1

2

164

164

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி
, னாக் ளம் - 623601

165

165

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,
ய
கட் டம் , ைறயரவா த்தான் 626607

166

166

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ,
626607

167

167

168

168

3
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4

த்தேனரி -

அர னர் ஆ
ரா டர் நல
வக்கப்பள் ளி
,நல் க்
ச் - 626612
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி , ள் ளங்
626612

-

1. னாக் ளம் (வ. ), னாக் ளம் (ஊ) வார் 1 னாக் ளம் , 2. னாக் ளம்
(வ. ), னாக் ளம் (ஊ) வார் 2 னாக் ளம் , 3. னாக் ளம் (வ. ),
னாக் ளம் (ஊ) வார் 5 ழச்ெசம் ர் , 4. னாக் ளம் (வ. ), னாக் ளம்
வார் 6 நம் ேயந்தல்
1.அகத்தா ளம் (வ. ), அகத்தா ளம் (ஊ) வார் 1அகத்தா ளம் ,
2.அகத்தா ளம் (வ. ) அகத்தா ளம் (ஊ) வார் 2
த்தேனரி , 3.அகத்தா ளம்
(வ. ) அகத்தா ளம் (ஊ) வார் 3 கம
ளியங் ளம் ,
4.1. ைறயறவா த்தான் (வ. ) அகத்தா ளம் (ஊ) வார் 4
ட்டவண்ணான் ளம் , 5.1. ைறயறவா த்தான் (வ. ) அகத்தா ளம் (ஊ)
வார் 5 ட்டவண்ணான் ளம்
ர் , 6.அகத்தா ளம் (வ. ) அகத்தா ளம் (ஊ)
வார் 6 ளிச்
ளம் , 7.1. ைறயறவா த்தான் (வ. ) அகத்தா ளம் (ஊ)
வார் 7 ைறயறவா த்தான்
1. ைறயறவா த்தான் (வ. ) அகத்தா ளம் (ஊ) வார் 4 ட்ட வண்ணான்
ளம் , 2. ைறயறவா த்தான் (வ. ) அகத்தா ளம் (ஊ) வார் 5
ட்டவண்ணான்
ளம்
ர் , 3.அகத்தா ளம் (வ. ), அகத்தா ளம் (ஊ) வார்
6 ளிச்
ளம் , 4. ைறயறவா த்தான் (வ. ), அகத்தா ளம் (ஊ) வார்
7 ைறயற வா த்தான் , 5.1.அகத்தா ளம் (வ. ) அகத்தா ளம் (ஊ) வார் 1
அகத்தா ளம் , 6.1.அகத்தா ளம் (வ. ) அகத்தா ளம் (ஊ) வார் 2
த்தேனரி , 7.1.அகத்தா ளம் (வ. ) அகத்தா ளம் (ஊ) வார் 3
கம
ளியங் ளம்
1.நல் க்
ச் (வ. ), நல் க்
ச் (ஊ) வார் 1 நல் க்
ச் ,
2.நல் க்
ச் (வ. ), நல் க்
ச் (ஊ) வார் 2 நல் க்
ச் ,
3.நல் க்
ச் (வ. ), நல் க்
ச் (ஊ) வார் 3ஆலங் ளம்
1.நல் க்
ச் (வ. ), நல் க்
ச் (ஊ) வார் 4 ள் ளங்
,
2.நல் க்
ச் (வ. ), நல் க்
ச் (ஊ) வார் 4 காலணி , 3.நல் க்
ச்
(வ. ), நல் க்
ச் வார் 4 ெகாங் கலாக்
, 4.நல் க்
ச் (வ. ),
நல் க்
ச் (ஊ) வார் 4 ேமலப்
யாண்டார் ேகாட்ைட
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1

2

169

169

பாரத இந் உத
ெப ம்
ெதாடக்கப்பள் ளி ,நத்த ளம் 626129

170

170

171

171

172

172

173

173

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ,
ய
கட் டம் ேமற் ப
ெசல் ைலயா ரம் - 626129
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி , ழக்
ப
ய கட் டம்
ெசல் ைலயா ரம் - 626129
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,வடக் ப
பைன ர் - 626129
.இ.எல் . ெதாடக்கப்பள் ளி
, ள் ைளயார்நத்தம் - 626129

174

174

175

175

176

176
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3

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,ேச
ரம் 626129
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,வடக்
பக்கம் ஆைண ளம் - 626129
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,ேமற்
கட் டம் ஆைண ளம் - 626129
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4
1.நத்த ளம் (வ. ), நத்த ளம் (ஊ) வார் 1 நத்த ளம் , 2.நத்த ளம் (வ. ),
நத்த ளம் (ஊ) வார் 2 ெபரியாண்
ரம் , 3.நத்த ளம் (வ. ), நத்த ளம் (ஊ)
வார் 3
ைரெமா ந்தான் , 4.நத்த ளம் (வ. ), நத்த ளம் (ஊ) வார் 2
நத்த ளம்
1.ெர நாதமைட (வ. ),ெர நாதமைட (ஊ) வார் 1 ெர நாதமைட ,
2.ெர நாதமைட (வ. ), ெர நாதமைட (ஊ) வார் 2 ழ
ளம் ,
3.ெர நாதமைட (வ. ), ெர நாதமைட (ஊ) வார் 1 னாட்
ரம் ,
4.ெர நாதமைட (வ. ), ெர நாதமைட (ஊ) வார் 4
ந்தங் ளம்
1.ெர நாதமைட (வ. ), ெர நாதமைட (ஊ) வார் 2 ெசம் ெபான் ெந ஞ் ,
2.ெர நாதமைட (வ. ), ெர நாதமைட (ஊ) வார் 4 ெசல் ைலயா ரம் ,
3.ெர நாதமைட (வ. ), ெர நாதமைட (ஊ) வார் 5 ெநல்
ளம்
1.
2.
3.
1.

ள் ைளயார்நத்தம் (வ. ), ள் ைளயார்நத்தம் (ஊ) வார் 1 பைன
ள் ைளயார்நத்தம் (வ. ), ள் ைளயார்நத்தம் (ஊ) வார் 2 பைன
ள் ைளயார்நத்தம் (வ. ), ள் ைளயார்நத்தம் (ஊ) வார் 3 பைன
ள் ைளயார்நத்தம் (வ. ), ள் ைளயார்நத்தம் (ஊ) வார் 4
ள் ைளயார்நத்தம் , 2. ள் ைளயார்நத்தம் (வ. ), ள் ைளயார் நத்தம்
வார் 5 .கரிசல் ளம்
1.ேச
ரம் (வ. ), ேச
ரம் (ஊ) வார் 1 ேச
ரம் , 2.ேச
ரம் (வ.
ேச
ரம் (ஊ) வார் 2 ெரங் ைகயன் பட்
1.ஆைணக் ளம் (வ. ), ஆைணக் ளம் (ஊ) வார்
2.ஆைணக் ளம் (வ. ), ஆைணக் ளம் (ஊ) வார்
3.ஆைணக் ளம் (வ. ), ஆைணக் ளம் (ஊ) வார்
1.ஆைணக் ளம் (வ. ), ஆைணக் ளம் (ஊ) வார்
2.ந வப்பச்ேசரி (வ. ), ஆைணக் ளம் (ஊ) வார்
3.ந வப்பச்ேசரி (வ. ), ஆைணக் ளம் (ஊ) வார்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 27 of 41

ர் ,
ர் ,
ர்
(ஊ)
),

1 ஆைணக் ளம் ,
2 ஆைணக் ளம் ,
3 ஆைணக் ளம்
4 அன் னலட்
ரம் ,
5 ந வப்பச்ேசரி ,
5 ெசங் கமைட
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1

2

177

177

178

178

179

179

180

180

நாடார் ேக. .சாலா
ெதாடக்கப்பள் ளி , ரதான
கட் டம் இ ப்ைப ர் - 626129

181

181

182

182

பஞ் சாயத்
னியன்
ெதாடக்கப்பள் ளி
, ழக் ப்ப
ய கட் டம்
காத்தான் பட்
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி
,வடக் ப்ப
ய கட் டம்
உைடயேசர்ைவக்காரன் பட் 626129
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3
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி
,ேமற் ப்பார்த்த கட் டம்
த் ராம ங் க ரம் - 626129
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி
,ேமற் க்கட் டம் ெதற் ப்
பார்த்த அைற
த் ராம ங் க ரம் - 626129
ெதன் னிந் ய
ச்சைப உத
ெப ம் ெதாடக்கப்பள் ளி
, மாைலபட் - 626129

1.
2.

மாைலப்பட்
மாைலப்பட்

(வ.
(வ.

),
),

மாைலப்பட்
மாைலப்பட்

4
(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

3
4

த்
த்

ராம
ராம

ங் க ரம் ,
ங் க ரம்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.
2.

மாைலப்பட்
மாைலப்பட்

(வ.
(வ.

),
),

மாைலப்பட்
மாைலப்பட்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

5
6

த்
த்

ராம
ராம

ங் க ரம் ,
ங் க ரம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1. மாைலப்பட் (வ. ), மாைலப்பட் (ஊ) வார் 1 மாைலப்பட் ,
2. மாைலப்பட் (வ. ), மாைலப்பட் (ஊ) வார் 2 மாைலப்பட் ,
3. மாைலப்பட் (வ. ), மாைலப்பட் (ஊ) வார் 3 தாேமதர ரம் ,
4. மாைலப்பட் (வ. ), மாைலப்பட் (ஊ) வார் 3
த் ராம ங் கபரம்
1.இ ப்ைப ர் (வ. ), இ ப்ைப ர் (ஊ) வார் 1 இ ப்ைப ர் , 2.இ ப்ைப ர்
(வ. ), இ ப்ைப ர் (ஊ) வார் 2 இ ப்ைப ர் , 3.இ ப்ைப ர் (வ. ),
இ ப்ைப ர் (ஊ) வார் 3 இ ப்ைப ர் , 4.இ ப்ைப ர் (வ. ), இ ப்ைப ர்
(ஊ) வார் 4 இ ப்ைப ர் , 5.இ ப்ைப ர் (வ. ), இ ப்ைப ர் (ஊ) வார் 5
லம் பட்
1.இ ப்ைப ர் (வ. ), இ ப்ைப ர் (ஊ) வார் 6 லம் பட் , 2.இ ப்ைப ர்
(வ. ), இ ப்ைப ர் (ஊ) வார் 7 காத்தான் பட் , 3.இ ப்ைப ர் (வ. ),
இ ப்ைப ர் (ஊ) வார் 8 காத்தான் பட்
1.ேவலா
2.ேவலா

ரணி (வ.
ரணி (வ.

), ேவலா
ரணி (ஊ) வார் 4 உைடயேசர்ைவகாரன் பட்
), ேவல
ரனி (ஊ) வார் 5 உைடய ேசர்ைவக்காரன் பட்
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1

2

183

183

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

4

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ,ெதற்
கட் டம்
உைடயேசர்ைவக்காரன் பட் 626129
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,அம் மன் பட்
- 626129
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,பைழய
கட் டம் ெப.
ப்பட் - 626129

184

184

185

185

186

186

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ,ெதற்
கட் டம் p.m.
ப்பட் - 626129

187

187

188

188

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ,வடக்
கட் டம்
எம் .
ப்பட் 626129
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ழக் ப்ப
, .
ர் - 626129

189

189

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ேமற்
, .
ர் - 626129

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

ப்ப

1.ேவலா
2.ேவலா
3.ேவலா
4.ேவலா

ரணி (வ.
ரணி (வ.
ரணி (வ.
ரணி (வ.

), ேவலா
), ேவலா
), ேவலா
), ேவலா

ரணி (ஊ) வார்
ரணி (ஊ) வார்
ரணி (ஊ) வார்
ரனி (ஊ) வார்

1 ேவல
ரணி ,
2 ேவல
ரணி ,
3 உலகத்ேதவன் பட்
6 வைலயப்பட்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
,

1.ேவலா
ரணி (வ. ), ேவலா
ரணி (ஊ) வார் 7அம் மன் பட் ,
2.ேவலா
ரணி (வ. ), ேவலா
ரணி வார் 8 அம் மன் பட் , 3.ேவலா
ரணி
(வ. ), ேவலா
ரணி வார் 9 அம் மன் பட்
1. .
ப்பட் (வ. ), .
ப்பட் (ஊ) வார் 1 .
ப்பட் , 2. .
ப்பட்
(வ. ), .
ப்பட் (ஊ) வார் 2 .
ப்பட் , 3. .
ப்பட் (வ. ),
ப்பட்
(ஊ) வார் 3 .
ப்பட் , 4. .
ப்பட் (வ. ),
ப்பட் வார் 4
ெப ஞ் சா
1.பண்ைண ன் றைடப் (வ. ), பண்ைண ன் றைடப் (ஊ) வார் 1
பண்ைண ன் றைடப் , 2.பண்ைண ன் றைடப் (வ. ),
பண்ைண ன் றைடப் (ஊ) வார் 2 பண்ைண ன் றைடப் ,
3.பண்ைண ன் றைடப் (வ. ), பண்ைண ன் றைடப் (ஊ) வார் 2
.எம் .
ப்பட்
1.பண்ைண ன் றைடப் (வ. ), பண்ைண ன் றைடப் (ஊ) வார் 3
.எம் .
ப்பட் , 2.பண்ைண ன் றைடப் (வ. ), பண்ைண ன் றைடப் (ஊ)
வார் 3 எர்ரம் பட் , 3.பண்ைண ன் றைடப் (வ. ), பண்ைண ன் றைடப்
(ஊ) வார் 4 எர்ரம் பட்
1. ச்சம் பட் (வ. ), ச்சம் பட்
ர் (ஊ) வார் 1 .
ர் ,
2. ச்சம் பட் (வ. ), ச்சம் பட்
ர் (ஊ) வார் 2
ச்சம் பட் ,
3. ச்சம் பட் (வ. ), ச்சம் பட்
ர் (ஊ) வார் 3 .
ர் ,
4. ச்சம் பட் (வ. ), ச்சம் பட்
ர் (ஊ) வார் 4 உைடயேரந்தல்
1. ச்சம் பட் (வ. ), ச்சம் பட்
ர் (ஊ) வார் 5 ெநாச் க் ளம் ,
2. ச்சம் பட் (வ. ), ச்சம் பட்
ர் (ஊ) வார் 6 கடமங் ளம்
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1

2

3

190

190

191

191

192

192

193

193

194

194

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,ேமற் க்
கட் டம் ேமற் ப்ப
ழக் ப்பார்த்த அைற
உைடயனாம் பட் - 626129
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,
ய
கட் டம் ெசன் னிைலக்
626129
க் லத்ேதார் கல்
நிைலயம்
,ெதற் கட் டம் , ளியங் ளம் 626129 க் லத்ேதார் கல்
நிைலயம்
, ழக் கட் டம் , ளியங் ளம்
- 626129
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி
,ேவலா த ரம் - 626129

195

195

196

196

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
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4
1.உைடயனாம் பட் (வ.
2.உைடயனாம் பட் (வ.

1.ெசன் னிைலக்
2.ெசன் னிைலக்
3.ெசன் னிைலக்
1.
2.

ைலக்
ைலக்

), உைடயனாம் பட்
), உைடயனாம் பட்

(வ. ), ெசன் னிைலக்
(வ. ), ெசன் னிைலக்
(வ. ), ெசன் னிைலக்

ளம் (வ.
ளம் (வ.

),
),

ைலக்
ைலக்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

ளம் (ஊ) வார்
ளம் (ஊ) வார்

1இ
2

1 உைடயனாம் பட்
2 உைடயனாம் பட்

,

1 ெசன் னிைலக்
,
2 ெசன் னிைலக்
,
3 ேகத்தநாயக்கன் பட்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

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

ப்ைப ளம் ,
ைலக் ளம்

1.அம் பேனரி (வ. ),
ைலக் ளம் (ஊ) வார் 3 ளியங் ளம் , 2.அம் பேனரி
(வ. ),
ைலக் ளம் (ஊ) வார் 5 அனிக்கலக் ேயந்தல்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.அம் பேனரி (வ. ),
ைலக் ளம் (ஊ) வார் 4 அம் பேனரி , 2.அம் பேனரி
(வ. ),
ைலக் ளம் (ஊ) வார் 5 அம் பேனரி , 3.
ைலக் ளம் (வ. ),
ைலக் ளம் (ஊ) வார் 5 ேவலா த ரம் , 4. ச்சேனரி (வ. ),
ைலக் ளம் (ஊ) வார் 5 கள் ளத்
ளம்
1. டத்த ளம் (வ. ),
டத்த ளம் (ஊ) வார் 1
டத்த ளம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி
டத்த ளம்
,
ய கட் டம் .
வடக் ப்ப
, டத்தக் ளம் 626607
அர உயர்நிைலப்பள் ளி ,
ய 1. டத்த ளம் (வ. ),
டத்த ளம் (ஊ) வார் 2 ேமேலந்தல் , 2.
கட் டம் .ெதற் ப்ப
,
(வ. ),
டத்த ளம் (ஊ) வார் 3 நல் லதைர என் ற
ப்பட்
டத்தக் ளம் - 626607
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1

2

197

197

198

198

199

199

200

200

201

201

202

202

203

203

204

204

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¢°
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4

ஊராட் ஒன் ய
1.காேரந்தல் (வ. ), பள் ளிமடம் (ஊ) வார் 3 காேரந்தல் , 2.காேரந்தல் (வ. ),
ந நிைலப்பள் ளி
பள் ளிமடம் (ஊ) வார் 4 ெகாக் ளம் , 3.காேரந்தல் (வ. ), பள் ளிமடம் (ஊ)
,வடக் க்கட் டம் , காேரந்தல் வார் 4 நாடா ளம் , 4. ச்சேனரி (வ. ),
ைலக் ளம் (ஊ) வார் 4
626129
ச்சேனரி , 5. ச்சேனரி (வ. ), தைலக் ளம் (ஊ) வார் 4 ச்சேனரிபட்
ஊராட் ஒன் ய
1.பள் ளிமடம் (வ. ), பள் ளிமடம் (ஊ) வார் 1 பள் ளிமடம் , 2.1.பள் ளிமடம் (வ. )
ெதாடக்கப்பள் ளி ,பள் ளிமடம் - பள் ளிமடம் (ஊ) வார் 2 பள் ளிமடம் காலணி
626129
ஊராட் ஒன் ய
1.பள் ளிமடம் (வ. ), பள் ளிமடம் (ஊ) வார் 2 காலணி , 2.பள் ளிமடம் (வ. ),
ெதாடக்கப்பள் ளி ,
ய
பள் ளிமடம் வார் 2 ைம
கட் டம் ைம - 626129
இ எல்
ெதாடக்கப்பள் ளி
1.
ச்
(வ. ), த ழ் பா (ஊ) வார் 4 பள் ளபச்ேசரி , 2.
ச்
(வ. ),
,பள் ளப்பச்ேசரி - 626129
த ழ் பா (ஊ) வார் 5 பள் ளபச்ேசரி , 3.
ச்
(வ. ), த ழ் பா (ஊ) வார்
6 பள் ளபச்ேசரி
.உ.நா.ச.ைவ.நாடார்
1.
ச்
(வ. ),
ச்
(ஊ) வார் 1
ச்
ேமல் நிைலப்பள் ளி ,ெதன்
ேமற் கட் டம் , ேமற் ப
,
ச்
- 626129
.உ.நா.ச.ைவ.நாடார்
1.
ச்
(வ. ),
ச்
(ஊ) வார் 2
ச்
, 2.
ச்
(வ. ),
ச்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
(ஊ) வார் 3
ச்
,ெதன் ேமற் கட் டம்
ழக்
ப
ச்
- 626129
.உ.நா.ச.ைவ.நாடார்
1.
ச்
(வ. ),
ச்
(ஊ) வார் 4
ச்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
,வடக் கட் டம் ழக் ப
ச்
- 626129
.உ.நா.ச.ைவ.நாடார்
1.
ச்
(வ. ),
ச்
(ஊ) வார் 5
ச்
, 2.
ச்
(வ. ),
ச்
ேமல் நிைலப்பள் ளி
(ஊ) வார் 5
ச்
,வடக் கட் டம் ேமற் ப
ச்
- 626129
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1

2

205
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206
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207
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208

208

209

209

210

210

211
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3

4

.உ.நா.ச.ைவ.நாடார்
ேமல் நிைலப்பள் ளி , ழக்
கட் டம்
ச்
- 626129
ஊராட் ஓன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,வடக்
கட் டம் , த ழ் ப்பா - 626129
ஊராட் ஓன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி
,வடக் க்கட் டம்
ெதற் ப்பார்த்த அைற
த ழ் ப்பா - 626129
அர உயா்நிைலப் பள் ளி
வடக் க் கட் டம்
த்தலக் ண்

க்

ச்

ச்

1.
த

ச்
ழ் பா

(வ.

),

ச்

(ஊ) வார்

5

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ச்

(வ. ), த
(ஊ) வார்

ழ் பா (ஊ) வார்
2 த ழ் பா

1த

1.
ச்
(வ. ), த
த ழ் பா (ஊ) வார்
சா நத்தம்

ழ் பா (ஊ) வார்
2 த ழ் பா , 3.

3 சா நத்தம் , 2.
ச்
ச்
(வ. ), த ழ் பா

1. ழக்கண்டமங் கலம் (வ. ),
2. ழக்கண்டமங் கலம் (வ. ),
3. ழக்கண்டமங் கலம் (வ. ),
ழக்கண்டமங் கலம்
1. ழக்கண்டமங் கலம் (வ. ),
, 2.1. ழக்கண்டமங் கலம் (வ.
த்தலக் ண்
1. ழக்கண்டமங் கலம் (வ. ),
, 2. ழக்கண்டமங் கலம் (வ. ),
, 3. ழக்கண்டமங் கலம் (வ. ),
ேகாணப்பேனந்தல்
1.
க்
ச் (வ. ),
க்

அர உயா்நிைலப் பள் ளி
ெதற் ப் பக்கக்
தல்
கட் டம்
த்தலக் ண்
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி
,ேகாணப்பேனந்தல் - 626129
ஊராட் ஒன் ய
ந நைலப்பள் ளி
,வடக் க்கட் டம்
626129

1.

ழ் பா

, 2.

ச்

ழக்கண்டமங் கலம் (ஊ) வார்
ழக்கண்டமங் கலம் (ஊ) வார்
ழக்கண்ட மங் கலம் (ஊ) வார்

(வ.

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

),

(வ. ),
(ஊ) வார்

4

1 பாைறக் ளம் ,
1 ெகாட்டம் ,
2

ழக்கண்டமங் கலம் (ஊ) வார் 3
) ழக்கண்டமங் கலம் (ஊ) வார்

த்தலக்
4

ண்

ழக்கண்டமங் கலம் (ஊ) வார் 4 த்தலக் ண்
ழக்கண்டமங் கலம் வார் 4 ேகாணப்பேனந்தல்
ழக்கண்டமங் கலம் (ஊ) வார் 5
ச்

-
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1

2

3

212

212

213

213

214

214

215

215

216

216

217

217

218

218

நாடார் மகாஜன சங் கம்
ேசர்மத்தாய் வாசன்
ெதாடக்கப்பள் ளி
,மணவராயேனந்தல்
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,வடக்
கட் டம் , ேமற் க் ப
,
.ெதாட் யாங் ளம் - 626129
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி
,ெதற் க்கட் டம்
.ெதாட் யாங் ளம் - 626129
காந் கல்
நிைலய
ெதாடக்கப்பள் ளி
,
ஷ்ணா ரம் - 626129
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி
,ேமற் ப்பார்த்த
தல்
கட் டம் ேமலக்கண்டமங் கலம் 626159
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி
,வடக் ப்பார்த்த ழக் க்
தல் கட் டம்
ெதற் ப்பார்த்த ேமற் ப்ப
ேமலக்கண்டமங் கலம்
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,மாங் ளம் 626106
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1.
க்
ச் (வ. ),
க்
2.மணவராயேனந்தல் (வ. ),

ச் (ஊ) வார் 2
லக்கைரப்பட் வடபாைல ,
க்
ச் (ஊ) வார் 2 மணவராயேனந்தல்

4

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.
2.1.

க்
க்

ச் (வ. ),
ச் (வ. )

க்
க்

ச் (ஊ) வார் 3 . ெதாட் யங் ளம் ,
ச் (ஊ) வார் 5 .ெதாட் யான் ளம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.

க்

ச்

க்

ச்

ளம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.
க்
ச் (வ. ),
க்
ச் (ஊ) வார் 5 . ெதாட் யங் ளம் ,
2.பன் ைண ன் றைடப் (வ. ), பன் ைண ன் றைடப் (ஊ) வார் 4
ஷ்ணா ரம்
1.ேமலக்கண்டமங் கலம் (வ. ) லேசகரநல்
ர் (ஊ) வார்
3ேமலக்கண்டமங் கலம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.ேமலக்கண்டமங் கலம் (வ. ) லேசகரநல்
ர் (ஊ) வார்
3ேமலக்கண்டமங் கலம்
ஆர் எஸ்
ல் காலணி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.மாங்

(வ.

ளம் (வ.

)

),

த்

ராம

(ஊ) வார்

4

ங் க ரம் (ஊ) வார்
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.ெதாட் யாங்

5, மாங்

ளம்
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1

2

3

219

219

220

220

221

221

222

222

223

223

224

224

225

225

226

226

அர உயர்நிைலப்பள் ளி
,ெதற் ப்ப
ேமற் க் ப்பார்த்த அைற எண் 9
லேசகரநல்
ர்-626129
அர உயர்நிைலப்பள் ளி
,ெதற் ப்ப
ழக் ப்பார்த்த
அைற எண் 10 லேசகரநல்
ர்626129
பஞ் சாயத்
னியன்
ந நிைலப்பள் ளி ,
தல்
கட் டம் ேமற் ப்பார்த்த அைற
மடத் ப்பட்
.எஸ்.ஐ. ெதாடக்கப்பள் ளி
,வடக் ப்ப
ஆல பட் 626129
.எஸ்.ஐ. ெதாடக்கப்பள் ளி
,ெதற் ப்ப
ஆல பட் 626129
அர உயர்நிைலப்பள் ளி
,ேமற் ப
, சவ் வாஸ் ரம் 626159
அர உயர்நிைலப்பள் ளி
, ழக் ப
, சவ் வாஸ் ரம் 626159
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி , ல் லம் பட் 626106
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4
1.

லேசகரநல்

ர்(வ.

)

லேசகரநல்

ர் (ஊ)

லேசகரநல்

ர்

1.

லேசகரநல்

ர்(வ.

)

லேசகரநல்

ர் (ஊ)

லேசகரநல்

ர்

1.
2.

லேசகரநல்
லேசகரநல்

ர்(வ. )
ர்(வ. )

லேசகரநல்
லேசகரநல்

ர் (ஊ) மடத் ப்பட்
ர் (ஊ) மஞ் சம் பட்

1.ஆல பட் (வ.

) ஆல பட்

(ஊ) வார்

1 ஆல பட்

1.ஆல பட் (வ. ) ஆல பட் (ஊ) வார்
ஆல பட் (ஊ) வார் 3, ஆல பட்

2,ஆல 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÷¢
, 2.ஆல பட் (வ.

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

)

1.சவ் வாஸ் ரம் (வ.
2.சவ் வாஸ் ரம் (வ.

) சவ் வாஸ் ரம் (ஊ) வார்
) சவ் வாஸ் ரம் (ஊ) வார்

1சவ் வாஸ் ரம் ,
2 சவ் வாஸ் ரம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.சவ் வாஸ் ரம் (வ.
2.சவ் வாஸ் ரம் (வ.

) சவ் வாஸ் ரம் (ஊ) வார்
) சவ் வாஸ் ரம் (ஊ) வார்

3, சவ் வாஸ் ரம் ,
3, சவ் வாஸ் ரம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.

ல் லம் பட் (வ. ) ல் லம் பட் (ஊ) வார் 1 ல் லம் பட்
ல் லம் பட் (ஊ) வார் 2 ல் லம் பட் , 3. ல் லம் பட் (வ.
வார் 3 ல் லம் பட்
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) ல் லம் பட் (ஊ)

)
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1

2

3

227

227

228

228

229

229

எஸ். .ேக.ேமல் நிைலப்பள் ளி
,ேமற் கட் டம் அைற எண் 19
கல்
ரணி- 626105
எஸ். .ேக.ேமல் நிைலப்பள் ளி
,ேமற் கட் டம் அைற எண் 19
கல்
ரணி- 626105
எஸ். .ேக. ேமல் நிைலப்பள் ளி
,நிர்வாகக்கட் டம் அைறஎண் 24
, 25 கல்
ரணி - 626105

230

230

231

231

232

232

233

233

234

234

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,
யக்
கட் டம் ெதற் ப் ப
ேமலக்
ைணக் ளம் - 626105
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,வடக் ப
ழக்
ைணக் ளம் - 626105
அர ேமல் நிைலப்பள் ளி
,ேமற் கட் டம் ழக் ப
த் ராம ங் க ரம் - 626105
அர ேமல் நிைலப்பள் ளி
,ேமற் கட் டம் ேமற் ப
த் ராம ங் க ரம் - 626105
இந் ஆரம் பபாடசாைல
ரதான கட் டம்
,ெபாம் மக்ேகாட்ைட - 626106
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4
1.கல்
ரணி(வ. ) கல்
ரணி (ஊ) வார் 1, கல்
ரணி , 2.கல்
ரணி(வ. )
கல்
ரணி (ஊ) வார் 2, கல்
ரணி , 3.கல்
ரணி(வ. ) கல்
ரணி (ஊ) வார்
3, கல்
ரணி
1.கல்
ரணி(வ. ) கல்
ரணி (ஊ) வார் 4, கல்
ரணி , 2.கல்
ரணி(வ. )
கல்
ரணி (ஊ) வார் 5, கல்
ரணி

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

1.கல்
ரணி(வ. ) கல்
ரணி (ஊ) வார் 1 கல்
ரணி , 2.கல்
ரணி(வ. )
கல்
ரணி (ஊ) வார் 2கல்
ரணி , 3.கல்
ரணி(வ. ) கல்
ரணி (ஊ) வார்
3கல்
ரணி , 4.கல்
ரணி(வ. ) கல்
ரணி (ஊ) வார் 4 கல்
ரணி ,
5.கல்
ரணி(வ. ) கல்
ரணி (ஊ) வார் 5 கல்
ரணி
1.ஆல பட் (வ. ) ஆல பட் (ஊ) வார் 4ராமசா பட் ,
2.
ைணக் ளம் (வ. ) ஆல பட் (ஊ) வார் 5 ேமல
ைணக் ளம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.ெகாங் கண
ச் (வ. ) ஆல பட் (ஊ) வார் 7, ெகாங் கண
ச் ,
2.ெகாங் கணக்
ச் (வ. ) ஆல பட் (ஊ) வார் 8,ெகாங் கணக்
ச் ,
3.
ைணக் ளம் (வ. ) ஆல பட் (ஊ) வார் 6 ழ
ைணக் ளம்
1. த் ராம ங் க ரம் (வ. )
த் ராம ங் க ரம் (ஊ) வார்
1 த் ராம ங் க ரம் , 2. த் ராம ங் க ரம் (வ. )
த் ராம ங் க ரம் (ஊ)
வார் 4 நார்த்தம் பட்
1. த் ராம ங் க ரம் (வ. )
த் ராம ங் க ரம் (ஊ) வார் 1,
த் ராம ங் க ரம் , 2. த் ராம ங் க ரம் (வ. )
த் ராம ங் க ரம் (ஊ)
வார் 2,
த் ராம ங் க ரம் , 3. த் ராம ங் க ரம் (வ. )
த் ராம ங் க ரம் (ஊ) வார் 3,
த் ராம ங் க ரம்
1.ெபாம் ம ேகாட்ைட(வ. ) ெபாம் ம ேகாட்ைட (ஊ) வார் 1, ெபாம் ம ேகாட்ைட ,
2.ெபாம் ம ேகாட்ைட(வ. ) ெபாம் ம ேகாட்ைட (ஊ) வார் 2, ெபாம் ம ேகாட்ைட

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¢°
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1

2

235

235

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,ேமற்
கட் டம் ேமற் ப
காைளயார்கரிசல் ளம் - 626105

1.காைளயார் கரிசல்
கரிசல் ளம் ழக்

ளம் (வ.

) காைளயார் கரிசல்

ளம் (ஊ) காைளயார்

236

236

.எஸ்.ஐ.ஆரம் பப்பள் ளி
1.காைளயார் கரிசல்
, ழக் கட் டம் ெதன் ப
,
கரிசல் ளம் ழக்
காைளயார்கரிசல் ளம் - 626105

ளம் (வ.

) காைளயார் கரிசல்

ளம் (ஊ) காைளயார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237

237

எஸ் ஐ ஆரம் பப்பள் ளி
1.காைளயார் கரிசல் ளம் (வ.
, ழக் கட் டம் ெதற் ப
கரிசல் ளம் ( ேமற் )
காைளயார் கரிசல் ளம் - 626105

) காைளயார் கரிசல்

ளம் (ஊ) காைளயார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238

238

அர உத ெப ம்
ெதாடக்கப்பள் ளி ,வடக்
R.கல் மடம் - 626118

239

239

240

240

241

241

3

4

ப

அர உத ெப ம்
ெதாடக்கப்பள் ளி ,ெதற் ப
R.கல் மடம் - 626118
கம் மவார் ெதாடக்கப்பள் ளி
,
ய கட் டம் , ழக் ப
.
ேவடநத்தம் - 626118
.எஸ். ஐ. ெதாடக்கப்பள் ளி
,மண்டபசாைல - 626118

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.கல் யாண ந்தர ரம் (வ. ) ஆர் கல் மடம் (ஊ) வார் 1, கல் யாண ந்தர ரம் ,
2.ஆர் கல் மடம் (வ. ) ஆர்.கல் மடம் (ஊ) வார் 2, ஆர்.கல் மடம் , 3.ஆர்
கல் மடம் (வ. ) ஆர்.கல் மடம் (ஊ) வார் 3, கத்தாளம் பட் ,
4.எர்ர ன் னம் பட் (வ. ) ஆர்.கல் மடம் (ஊ) வார் 4, எர்ர ன் னம் பட்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.ஆர் கல்
2.ஆர்.கல்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மடம் (வ.
மடம் (வ.

) ஆர் கல்
) ஆர்.கல்

மடம் (ஊ) வார்
மடம் (ஊ) வார்

2ஆர். கல் மடம் ,
3, கத்தாளம் பட்

1.ேவடநத்தம் (வ. ) ேவடநத்தம் (ஊ) வார் 1, ேவடநத்தம் ழப்பட் ,
2.ேவடநத்தம் (வ. ) ேவடநத்தம் (ஊ) வார் 2, ேவடநத்தம் ழப்பட் ேமலப்பட்
3.பரட்டநத்தம் ,தம் மநாயக்கன் பட் (வ. ) ேவடநத்தம் (ஊ) வார் 3,4
பரட்டநத்தம் ,தம் மநாயக்கன் பட்
1.மண்டபசாைல(வ. ) மண்டபசாைல (ஊ) மண்டபசாைல
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1

2

3

242

242

243

243

244

244

245

245

246

246

247

247

அர னா் ேமல் நிைலப் பள் ளி
ேமற் ப் ப
ெதற் ப் பக்க
ழக் ப் பார்த்த
ம.ெரட் யபட்
அர னா் ேமல் நிைலப் பள் ளி
ேமற் ப் ப
வடக் ப் பக்க
ழக் ப் பார்த்த
ம.ெரட் யபட்
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,வடக்
கட் டம் ழக் ப
ம.ெரட் யபட் - 626118
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,வடக்
கட் டம் ழக் ப
வடக்
பக்கம் ம.ெரட் யபட் - 626118
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ழக் ப்
ப
வடக் ப் பக்கம்
ேமற் ப் பார்த்த
மறவா்ெப ஞ்
626118
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ழக் ப்
ப
ெதற் ப் பக்கம் ேமற் ப்
பார்த்த மறவா்ெப ஞ்
626118

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
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4

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.மண்டபசாைல(வ.
2.மண்டபசாைல(வ.
3.மண்டபசாைல(வ.

) மண்டபசாைல (ஊ) வார்
) மண்டபசாைல (ஊ) வார்
) மண்டபசாைல (ஊ) வார்

2
க்கபட் ,
2
ர் ,
2ெலட்
ரம்

1.மண்டபசாைல(வ.
2.மண்டபசாைல(வ.
3.மண்டபசாைல(வ.

) மண்டபசாைல (ஊ) வார்
) மண்டபசாைல (ஊ) வார்
) மண்டபசாைல (ஊ) வார்

4லட்
5லட்
2ெலட்

1.மண்டபசாைல(வ.
2.மண்டபசாைல(வ.

) மண்டபசாைல (ஊ) வார்
) மண்டபசாைல (ஊ) வார்

6 ெரட் யபட் ,
8ம.ெரட் யபட்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.மண்டபசாைல(வ.
2.மண்டபசாைல(வ.

) மண்டபசாைல (ஊ) வார்
) மண்டபசாைல (ஊ) வார்

7ம.ெரட் யபட் ,
9 ம.ெரட் யபட்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.மறவர் ெப
2.மறவர் ெப

ங்
ங்

1.மறவர் ெப ங்
2.மறவர்ெப ங்
3.மறவர்ெப ங்
4.மறவர்ெப ங்

(வ.
(வ.

) மறவர் ெப
) மறவர் ெப

ங்
ங்

(வ. ) மறவர் ெப ங்
(வ. ) மறவர்ெப ங்
(வ. ) மறவர்ெப ங்
(வ. ) மறவர்ெப ங்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 37 of 41

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ரம் ,
ரம் ,
ரம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1 னாட்
ரம் ,
6ெவள் ைளயா ரம்

(ஊ) வார் 2, மறவர் ெப ங்
(ஊ) வார் 3, மறவர்ெப ங்
(ஊ) வார் 4, மறவர்ெப ங்
(ஊ) வார் 5, மறவர்ெப ங்

,
,
,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1

2

248

248

249

249

250

250

251

251

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி , ழக்
ப
ம்
ன் னம் பட்
626118

252

252

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,ேமற் ப
ம்
ன் னம் பட் - 626118

253

253

ேசர்மத்தாய் வாசன்
ந நிைலப்பள் ளி ,
ய
கட் டம் ெதாப் லாக்கைர 626114

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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3
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி
,ேமற் ப்பக்கம் த்தமடம் 626114
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி
,
மைல ரம் - 626114
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி
,ேமற் ப்ப
ச க் வார்பட்
626118

4
1. த்தமடம் (வ. ), த்தமடம் (ஊ) வார் எண்1, த்தமடம் , 2. த்தமடம் (வ.
த்தமடம் (ஊ) வார் 1, த்தமடம் , 3. த்தமடம் (வ. ), த்தமடம் (ஊ) வார்
2 த்தமடம் , 4. த்தமடம் (வ. ), த்தமடம் (ஊ) வார் 4,
ஷ்ணா ரம்
1.
2.

மைல ரம் (வ.
மைல ரம் (வ.

),
),

த்தமடம் (ஊ) வார்
த்தமடம் (ஊ) வார்

),

3,
மைல ரம் ,
எண் 3,
மைல ரம்

1.ச க் வார்பட் (வ. ), ச க் வார்பட் (ஊ) வார் 1, கல் ப்பட் ,
2.ச க் வார்பட் (வ. ), ச க் வார்பட் (ஊ) வார் 3, ங் கமரத் ப்பட் ,
- 3.ச க் வார்பட் (வ. ), ச க் வார்பட் (ஊ) வார் 2, ச க் வார்பட் ,
4.ச க் வார்பட் (வ. ), ச க் வார்பட் (ஊ) வார் 2, ச க் வார்பட் ,
5.ச க் வார்பட் (வ. ), ச க் வார்பட் (ஊ) வார் 4 கஞ் சம் பட்
1. ம்
ன் னம் பட் (வ. ) ம்
ன் னம் பட் (ஊ) வார் 1,
ம்
ன் னம் பட் , 2. ம்
ன் னம் பட் (வ. ), ம்
ன் னம் பட் (ஊ) வார்
2, ம்
ன் னம் பட் , 3. ம்
ன் னம் பட் (வ. ), ம்
ன் னம் பட் (ஊ)
வார் 3, ம்
ன் னம் பட் , 4. ம்
ன் னம் பட் (வ. ), ம்
ன் னம் பட்
(ஊ) வார் 4, ம்
ன் னம் பட்
1. ம்
ன் னம் பட் (வ. ), ம்
ன் னம் பட் (ஊ) வார் 4
ம்
ன் னம் பட் , 2. ம்
ன் னம் பட் (வ. ), ம்
ன் னம் பட் (ஊ) வார்
1 ம்
ன் னம் பட் , 3. ம்
ன் னம் பட் (வ. ), ம்
ன் னம் பட் (ஊ)
வார் 2 ம்
ன் னம் பட் , 4. ம்
ன் னம் பட் (வ. ), ம்
ன் னம் பட்
(ஊ) வார் 3 ம்
ன் னம் பட்
1.ெதாப்பலாக்கைர(வ. ), ெதாப்பலாக்கைர (ஊ) வார் 1, ெதாப்பலாக்கைர ,
2.ெதாப்பலாக்கைர(வ. ), ெதாப்பலாக்கைர (ஊ) வார் 2, ெதாப்பலாக்கைர

ðè¢èñ¢ âí¢ : 38 of 41
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1

2
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255
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256

256

257

257

258

258
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3
ேசர்மத்தாய் வாசன்
ந நிைலப்பள் ளி ,
ய
கட் டம் ெதாப் லாக்கைர 626114
ஊராட் ஓன் ய
ந நிைலப்பள் ளி
,இராஜேகாபால ரம் - 626114

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

4
1.ெதாப்பலாக்கைர(வ. ), ெதாப்பலாக்கைர (ஊ) வார் 3, ெதாப்பலாக்கைர ,
2.ெதாப்பலாக்கைர(வ. ), ெதாப்பலாக்கைர (ஊ) வார் 4, ெதாப்பலாக்கைர ,
3.ெதாப் லக்கைர(வ. ), ெதாப் லக்கைர (ஊ) வார் 5, ெதாப் லக்கைர
1.இராஜேகாபால ரம் (வ. ), இராஜேகாபால ரம் (ஊ) வார் 1,
இராஜேகாபால ரம் , 2.இராஜேகாபால ரம் (வ. ), இராஜேகாபால ரம் (ஊ)
வார் 2, இராஜேகாபால ரம் , 3.ெதாப்பலாக்கைர(வ. ), இராஜேகாபால ரம்
(ஊ) வார் 3, ேபாத்தம் பட்
1.ெதற் நத்தம் (வ. ), இராணிேச
ரம் (ஊ) வார் 1 இராணிேச
ரம் ,
2. ல் லாநாயக்கன் பட் (வ. ), ல் லாநாயக்கன் பட் (ஊ) வார் 2
ல் லாநாயக்கன் பட் , 3. ல் லாநாயக்கன் பட் (வ. ), ல் லாநாயக்கன் பட்
(ஊ) வார் 3 ெபாம் மநாயக்கன் பட்
1. ல் லாநாயக்கன் பட் (வ. ), ல் லாநாயக்கன் பட் (ஊ) வார் 1,
ல் லாநாயக்கன் பட் , 2. ல் லாநாயக்கன் பட் (வ. ), ல் லாநாயக்கன் பட்
(ஊ) வார் 2, ல் லாநாயக்கன் பட் , 3. ல் லாநாயக்கன் பட் (வ. ),
ல் லாநாயக்கன் பட் (ஊ) வார் 3,ெபாம் மநாயக்கன் பட்

இந் நாடார் சத் ரிய
த் யாசாலா ஆரம் ப
பாடசாைல ,வடக் ப்ப
ல் லாநாயக்கன் பட் - 626114
இந் நாடார் சத் ரிய
த்யாசாலா ஆரம் ப
பாடசாைல , ழக் ப்பக்கம்
ந ப்ப
ல் லாநாயக்கன் பட் -626114
அர உயர்நிைலப்பள் ளி ,
ய 1.வடக் நத்தம் (வ. ), வடக் நத்தம் (ஊ) வார் 1, வடக் நத்தம் , 2.வடக்
கட் டம் வடக் நத்தம் - 626114 நத்தம் (வ. ), வடக் நத்தம் (ஊ) வார் 2, வடக் நத்தம் , 3.வடக் நத்தம் (வ. ),
வடக் நத்தம் (ஊ) வார் 3, வடக் நத்தம் , 4.ெதற் நத்தம் (வ. ), வடக்
நத்தம் (ஊ) வார் 4, ெதற் நத்தம்
அர ேமல் நிைலப்பள் ளி
1.ேமைல ர்(வ. ), ேமைல ர் (ஊ) வார் எண் 1ேமைல ர் , 2.ேமைல ர்(வ. ),
,( ரதான கட் டம் ) 11ம் வ ப்
ேமைல ர் (ஊ) வார் 2ேமைல ர் , 3.ேமைல ர்(வ. ), ேமைல ர் (ஊ) வார்
அைற ேமலப்பரளச் - 626114
3ேமைல ர்
ஊராட் ஓன் ய
1.கணக் (வ. ), நல் லாங் ளம் (ஊ) வார் 1 நல் லாங் ளம் , 2.கணக் (வ. ),
ெதாடக்கப்பள் ளி , ழக் ப்
நல் லாங் ளம் (ஊ) வார் 2 வண்ணாத் ேயந்தல்
ப
ெதற் ப் பார்த்த வடக் ப்
ய கட் டம் நல் லாங் ளம்
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3
ஊராட் ஓன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,வடக் ப்
ப
ேக. ெசட்
ளம் - 626114
ஊராட் ஓன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,
ய
கட் டம் ந ப்ப
ேக.
ெசட்
ளம் - 626114
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,ேக.
ெசட்
ளம் - 626114

,

எஸ் ஐ ெதாடக்கப்பள் ளி
ழக் ப
பரளச் - 626114

4
1.ேக..ெசட்

ளம் (வ.

), ேக..ெசட்

ளம் (ஊ) வார்

1ேக. ெசட்

5
Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ளம்

1.ேக. ெசட்
ளம் (வ. ), ேக. ெசட்
ளம் (ஊ) வார் 2ெந ங் ளம் , 2.ேக.
ெசட்
ளம் (வ. ), ேக. ெசட்
ளம் (ஊ) வார் 3ேமலப்பாைறக் ளம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.கணக் (வ. ), ேக. ெசட்
ளம் (ஊ) வார் 5 ழப்பாைறக் ளம் ,
2.கணக் (வ. ), ேக. ெசட்
ளம் (ஊ) வார் 5கணக் , 3.ேக.
ெசட்
ளம் (வ. ), ேக. ெசட்
ளம் (ஊ) வார் 4உைடயநாத ரம் ,
4.கணக் (வ. ), ேக. ெசட்
ளம் (ஊ) வார் 5, உ லங் ளம்
1.பரளச் (வ. ), பரளச் (ஊ) வார் 1 பரளச் , 2.பரளச் (வ. ), பரளச்
வார் 2 பரளச்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265

265

எஸ் ஐ ெதாடக்கப்பள் ளி
,ேமற் ப
பரளச் - 626114

1.பரளச் (வ.

266

266

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,
ய
கட் டம் ேமற் ப
ேக
வாைகக் ளம் - 626114

1. ரச ர்(வ. ), ேக வாைகக் ளம் (ஊ) வடக் ேக வாைகக் ளம் ,
2. ரச ர்(வ. ), ேக. வாைகக் ளம் (ஊ) வார் 2 ெதற் வாைகக் ளம் ,
3. ரச ர்(வ. ), ேக. வாைகக் ளம் (ஊ) வார் 2 பா க் ளம் , 4. ரச ர்(வ.
ேக. வாைகக் ளம் (ஊ) வார் 3 ெபரியேசாழாண்
, 5. ரச ர்(வ. ), ேக.
வாைகக் ளம் (ஊ) வார் 5 ரச ர்
1. ரச ர்(வ. ), ேக. வாைகக் ளம் (ஊ) வார் 3, ேக வாைகக் ளம் ,
2. ரச ர்(வ. ), ேக. வாைகக் ளம் (ஊ) வார் 5 ரச ர்

267

267

268

268

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி
,
யகட் டம் ழக் ப்ப
ேக வாைகக் ளம் - 626114
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப்பள் ளி ,ெசங் ளம் 626114

), பரளச்

(ஊ) வார்

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

(ஊ)

3 பரளச்

),

1.ெசங் ளம் (வ. ), ெசங் ளம் (ஊ) வார் 1, ெசங் ளம் , 2.பரளச் (வ. ),
ெசங் ளம் (ஊ) வார் 2, . வாைகக் ளம் , 3.ெசங் ளம் (வ. ), ெசங் ளம் (ஊ)
வார் 3, ெசங் ளம்
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1

2
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270

270
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3
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,ெதற் ப
ய கட் டம் லாங் கால் 626114
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,வடக் ப
ய கட் டம் லாங் கால் 626114
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி
,
க்கட் டம் லாங் கால் 626114
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி
,ெதற் க்கட் டம் ழ் க்
626114
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப்பள் ளி ,
தல்
கட் டம் ழ் க்
- 626114
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àó¤òî£? Üô¢ô¶
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4
1. லாங் கால் (வ. ), லாங் கால் (ஊ) வார்
லாங் கால் (ஊ) வார் 4, லாங் கால்

2

1. லாங் கால் (வ.

3,

),

லாங் கால் (ஊ) வார்

லாங் கால் , 2. லாங் கால் (வ.

),

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

லாங் கால்

1. லாங் கால் (வ. ), லாங் கால் (ஊ) வார் 5
க் ராமம் , 2. லாங் கால் (வ. ),
லாங் கால் (ஊ) வார் 6, பள் ளப்பட் , 3. லாங் கால் (வ. ), லாங் கால் (ஊ)
வார் 7வாம ரம் , 4. லாங் கால் (வ. ), லாங் கால் (ஊ) வார் 5, லாங் கால்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1. ழ் க்
(வ. ), ேக. வாைகக் ளம் (ஊ) வார் 1, ழ் க்
, 2. ழ்
வாைகக் ளம் (ஊ) வார் 1, இத் க் ளம் , 3.கள் ளக்காரி(வ. ), ேக.
வாைகக் ளம் (ஊ) வார் 4, ழக்கள் ளக்காரி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.கள் ளக்காரி(வ. ), ேக. வாைகக் ளம் (ஊ) வார்
2. ழ்
(வ. ), ேக. வாைகக் ளம் (ஊ) வார் 3,4
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(வ.

5, ேமலக்கள் ளக்காரி ,
ழ்

), ேக.

Ü¬ùî¢¶
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