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1 1

அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி,  ஓைல�ர,்  

�ழக்� ேமற்� ெமத்ைத கட்�டம்,  

�ழக்�ப��,  ெதற்� பாரத்்த�

1.ஓைல�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) வண்ணான்�ள இ#ளரெ்த# வார$்-1 

2.ஓைல�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) அண்ணாநகர ்ெத# வார$்-1 

3.ஓைல�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) காமன்ேகா%ல் ெத# வார$்-1 

4.ஓைல�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ெம&ன்ேரா$ வார$்-1 

5.ஓைல�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) �ெரௗப� அம்மன் ெத# வார$்-2 

6.ஓைல�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) (ழதெ்த# வார$்-2 

7.ஓைல�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ந$தெ்த# வார$்-2 

8.ஓைல�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) )ப்பனார ்ெத# வார$்-2 

9.ஓைல�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமலதெ்த# வார$்-2 

10.ஓைல�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) �ளத�் ெத# வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2

அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி,  ஓைல�ர,்  

(ழ்ேமல் ெமத்ைத கட்�டம் 

ேமற்�ப��,  ெதற்� பாரத்்த�

1.ஓைல�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) சக்�+த் ெத# வார$்-3 

2.ஓைல�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ,லாக்�-ச.் ெத#, அரிசனதெ்த# வார$்-3 

3.ஓைல�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) /ேரா�தர ்ெத#, ெம&ன்ேரா$ வார$்-4

4.ஓைல�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ெப#மாள்ேகா%ல் ெத# வார$்-4 

5.ஓைல�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) மாரியம்மன் ேகா%ல் ெத# வார$்-4 

6.ஓைல�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ெதற்�தெ்த# வார$்-4 

7.ஓைல�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) அரிசனதெ்த# வார$்-4 

8.ஓைல�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) .வாந்தம் பள்ளம் ெத# வார$்-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
ெபரியாத�்க்�-ச.்,  (ழ்ேமல் 

ெமத்ைத கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  

ேமற்� ப��

1.ஆத�்க்�-ச.் (வ �), ெபரியாத�்க்�-ச.் (ஊ) வன்னியர ்ெத# வார$்-1
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
ெபரியாத�்க்�-ச.்,  (ழ்ேமல் 

ெமத்ைத கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  

ந$ ப��

1.ஆத�்க்�-ச.் (வ �), ெபரியாத�்க்�-ச.் (ஊ) ஆ��ரா%டர ்ெத# வார$்-2
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
%2�ைடயான்,  வடக்� ெதற்� 

ெமத்ைத கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த�,  

வடக்� ப�� (�,  �,  ஈ,  �)

1.ஆத�்க்�-ச.் (வ �), ெபரியாத�்க்�-ச.் (ஊ) வன்னியர ்ெத# வார$்-1 

2.ஆத�்க்�-ச.் (வ �), ெபரியாத�்க்�-ச.் (ஊ) ஆ��ரா%டர ்ெத# வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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6 6

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப் பள்ளி,  
நாகம்பந்தல்,  ெதற்� பாரத்்த (ழ்ேமல் 

ெகட்� ெமத்ைத கட்�டம்,  �ழக்� ப��

1.ஆத�்க்�-ச.் (வ �), நாகம் பந்தல் (ஊ) வடக்� ஆ��ரா%டர ்ெத# வார$்-1 

2.ஆத�்க்�-ச.் (வ �), நாகம் பந்தல் (ஊ) ஆ��ரா%டர ்ெத# வார$்-2 

3.ஆத�்க்�-ச.் (வ �), நாகம் பந்தல் (ஊ) ெதற்� ஆ��ரா%டர ்ெத# வார$்-3 

4.ஆத�்க்�-ச.் (வ �), நாகம் பந்தல் (ஊ) (ழ வன்னியர ்ெத# வார$்-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப் பள்ளி,  
நாகம்பந்தல்,  ெதற்� பாரத்்த (ழ்ேமல் 

ெகட்� ெமத்ைத கட்�டம்,  ேமற்� ப��

1.ஆத�்க்�-ச.் (வ �), நாகம் பந்தல் (ஊ) +ங்கத்ேதரித் ெத# வார$்-5 

2.ஆத�்க்�-ச.் (வ �), நாகம் பந்தல் (ஊ) ேராட$்த் ெத# வார$்-6 

3.ஆத�்க்�-ச.் (வ �), நாகம் பந்தல் (ஊ) ெதற்� வன்னியர ்ெத# வார$்-7

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
5ராமன்,  ெதன்வடல் /�ய கட்�டம்,  

ேமற்� பாரத்்த�

1.5ராமன் (வ �) மற்�ம் (ஊ) அரிசனகாலனி வார$்-2 

2.5ராமன் (வ �) மற்�ம் (ஊ) வன்னியர ்ெத# வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
ெரட்�ப்பாைளயம்,  (ழ்ேமல் ஓட$் 

%ல்ைல கட்�டம்,  ெதற்� பாரத்்த�
1.5ராமன் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெம&ன் ேரா$ வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
இராங்�யம்,  (ழ்ேமல் ெமத்ைத 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  ேமற்� ப��

1.இராங்�யம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) (ழ வல்லம் வார$்-1 

2.இராங்�யம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமல வல்லம் வார$்-1 

3.இராங்�யம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) தஞ்சா7ரான் சாவ� வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
இராங்�யம்,  (ழ்ேமல் ெமத்ைத 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  �ழக்� 

ப��

1.இராங்�யம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) (ழதெ்த# வார$்-2 

2.இராங்�யம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ஆ��ரா%டர ்ெத# வார$்-2 

3.இராங்�யம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்�ெத# வார$்-2 

4.இராங்�யம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமலதெ்த# வார$்-2 

5.இராங்�யம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேராட$்தெ்த# வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
அழகா/ரம்,  �ழக்� ேமற்� /�ய 

ெமத்ைத கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  

�ழக்�ப��,

1.அழகா/ரம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) (ழதெ்த# வார$்-1 

2.அழகா/ரம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ஆ��ரா%டர ்ெத# வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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13 13

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
அழகா/ரம்,  �ழக்�ேமற்� /�ய 

ெமத்ைத கட்�டம்,  வடக்� பாரத்்த�,  

ைமய ப��,

1.அழகா/ரம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமலதெ்த# வார$்-5
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
அழகா/ரம்,  (ழ்ேமல் /�ய ெமத்ைத 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  ேமற்�ப��,

1.அழகா/ரம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) (ழதெ்த# வார$்-6 

2.அழகா/ரம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்�தெ்த# வார$்-6 

3.அழகா/ரம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) அழகா/ரம் வார$்-6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
அகரம்,  (ழ்ேமல் ெமத்ைத கட்�டம் 

ெதற்� பாரத்்த�,  ேமற்� ப��

1.அழகா/ரம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ஆ��ரா%டெத# வார$்-2 

2.அழகா/ரம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) பட்�தெ்த# வார$்-2 

3.அழகா/ரம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) (ழதெ்த# வார$்-3 

4.அழகா/ரம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெதற்�தெ்த# வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
அகரம்,  (ழ்ேமல் ெமத்ைத கட்�டம் 

ெதற்� பாரத்்த�,  �ழக்� ப��

1.அழகா/ரம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமலதெ்த# வார$்-3 

2.அழகா/ரம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) �8ளங்�9 வார$்-3 

3.அழகா/ரம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ந$தெ்த# வார$்-4 

4.அழகா/ரம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்�த் ெத# வார$்-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
.ன்னக்க#க்ைக,  (ழ்ேமல் ெமத்ைத 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  ேமற்� ப��

1..:ைவசே்சரி (வ �), அழகா/ரம் (ஊ) ஆ��ரா%டர ்ெத# வார$்-1 

2..:ைவசே்சரி (வ �), அழகா/ரம் (ஊ) வடக்� வன்னியர ்ெத# வார$்-2 

3..:ைவசே்சரி (வ �), அழகா/ரம் (ஊ) ெதற்� வன்னியர ்ெத# வார$்-3 

4..:ைவசே்சரி (வ �), அழகா/ரம் (ஊ) ேமற்� வன்னியர ்ெத# வார$்-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
தாவடநல்;ர,்  (ழ்ேமல் ெமத்ைத 

கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  �ழக்� 

ப��

1..:ைவசே்சரி (வ �), அழகா/ரம் (ஊ) .ன்ன க#க்ைக வார$்-7 

2..:ைவசே்சரி (வ �), அழகா/ரம் (ஊ) .ன்னதாவட நல்;ர ்வார$்-8

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
தாவடநல்;ர,்  (ழ்ேமல் ெமத்ைத 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  �ழக்� 

ப��

1..:ைவசே்சரி (வ �), அழகா/ரம் (ஊ) ெபரியதாவடநல்;ர ்வார$்-8
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

20 20

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
.:ைவசே்சரி,  (ழ்ேமல் ஓட$்%ல்ைல 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  ேமற்� 

ப��,

1..:ைவசே்சரி (வ �), அழகா/ரம் (ஊ) .;ைவசே்சரி வார$்-9
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21

அர� உயரந்ிைலப் பள்ளி,  .லம்<ர ்

ெதற்�,  (ழ்ேமல் ெகட்� ெமத்ைத 

கட்�டம்,  ெதற்� பாரத்்த�,

1..லம்<ர ்(ெத) (வ �) அழகா/ரம் (ஊ) �8ள ங்�9 வார$்-1
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22

அர� உயரந்ிைலப் பள்ளி,  .லம்<ர ்

ெதற்�,  (ழ்ேமல் ெகட்� ெமத்ைத 

கட்�டம்,  ெதற்�ப் பாரத்்த�,  �ழக்�ப் 

ப��,

1..லம்<ர ்(ெத) (வ �) அழகா/ரம் (ஊ) .லம்<ர ்வார$்-2
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
.லம்<ர,்  �ழக்�ப் பாரத்்த ெதன்வடல் 

ெகட்� ெமத்ைதக் கட்�டம்,

1..லம்<ர ்(ெத) (வ �) .லம்<ர ்(ஊ) �ட்டக்கைர, ேமல்பட்�ைவய்வானம் வார$்-2 

2..லம்<ர ்(ெத) (வ �) .லம்<ர ்(ஊ) ேமலதெ்த#, ேமல்பட்�ைவய்வானம் வார$்-2 

3..லம்<ர ்(ெத) (வ �) .லம்<ர ்(ஊ) �ட்டக்கைர வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24

ஆ��ரா%டர ்நல �வக்கப் பள்ளி,  
/க்�9,  (ழ்ேமல் ெகட்� ெமத்ைத 

கட்�டம் ெதற்�ப் பாரத்்த�, ேமற்�ப் 

ப��

1..லம்<ர(்வ) (வ �) .லம்<ர ்(ஊ) /க்�9 ேமற்�தெ்த# வார$்-4 

2..லம்<ர(்வ) (வ �) .லம்<ர ்(ஊ) /க்�9 �ழக்�த் ெத# வார$்-4 

3..லம்<ர(்வ) (வ �) .லம்<ர ்(ஊ) /க்�9 காலனிதெ்த# வார$்-4 

4..லம்<ர(்வ) (வ �) .லம்<ர ்(ஊ) �#க்ேகாணம் வன்னியர ்ெத# வார$்-3 

5..லம்<ர(்வ) (வ �) .லம்<ர ்(ஊ) �#க்ேகாணம் இ#ளர ்ெத# வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  
இைடயக்�-ச.்,  (ழ்ேமல் ெமத்ைத 

கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  ேமற்� ப��

1.இைடயக்�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) �ழக்�த் ெத# வார$்-1 

2.இைடயக்�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) �ழக்�பட்� ெத# வார$்-1 

3.இைடயக்�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெசல்+யம்மன் ேகா%ல் ெத# வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  
இைடயக்�-ச.்,  (ழ்ேமல் /�ய 

ெமத்ைதக் கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  

�ழக்� ப��

1.இைடயக்�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) இ#ளரெ்த# வார$்-2 

2.இைடயக்�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெதற்�ெத# வார$்-2 

3.இைடயக்�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ஆண்�மடம் ேராட$்தெ்த# வார$்-2 

4.இைடயக்�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெதற்�காலனி க#ப்/ேகா%ல் ெத# வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

27 27

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  
இைடயக்�-ச.்,  வடக்�ப் பாரத்்த 

(ழ்ேமல் ெகட்� ெமத்ைதக் கட்�டம் 

ேமற்�ப் ப��.

1.இைடயக்�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமலதெ்த# வார$்-3
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  
இைடயக்�-ச.்,  (ழ்ேமல் ெமத்ைத 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  �ழக்� 

ப��

1.இைடயக்�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) பைழய பளளிக்>டத் ெத# வார$்-3 

2.இைடயக்�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ந$தெ்த# வார$்-3 

3.இைடயக்�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ,ள்ைளயார ்ேகா%ல் ெத# வார$்-3 

4.இைடயக்�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்�பட்� ெத# வார$்-4 

5.இைடயக்�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்�காலனி வடக்�ெத# வார$்-4 

6.இைடயக்�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்� ேராட$்தெ்த# வார$்-4 

7.இைடயக்�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி வார$்-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
அய்�ர,்  ெதன்வடல் ெமத்ைதக் கட்�டம் 

�ழக்� பாரத்்த�,  வடக்� ப��

1.அய்�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ேராட$்த் ெத# வார$்-2 

2.அய்�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) இ#ளர ்ெத# வார$்-2 

3.அய்�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) காலனி வார$்-2 

4.அய்�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) அசக்�� ெத# வார$்-2 

5.அய்�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ெதற்� ெத# வார$்-2 

6.அய்�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ெதற்�நத்தம் வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  அய்�ர,்  

வடக்�ப் பாரத்்த (ழ்ேமல் ெகட்� 

ெமத்ைத கட்�டம்,  �ழக்� பக்கம் 

ேமற்� ப��,

1.அய்�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) அய்�ர ்வார$்-2 வார$்-1
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
காங்�9,  (ழ்ேமல் ெமத்ைதக் கட்�டம் 

ெதற்� பாரத்்த�,  ேமற்� ப��

1.அய்�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ந$தெ்த# வார$்-3 

2.அய்�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) காங்�9 வார$்-2 வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

32 32

ஊராட். ஒன்-யந$நிைலப்பள்ளி,  
காங்�9,  (ழ்ேமல் ெமத்ைத கட்�டம் 

ெதற்� பாரத்்த�,  �ழக்� ப��

1.அய்�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) காலனிதெ்த# வார$்-4 

2.அய்�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) காங்�9 வடக்�ெத# வார$்-4 

3.அய்�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) கல்லம்பள்ளம் வார$்-4 

4.அய்�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ேராட$்தெ்த# வார$்-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  %ளந்ைத 

ஆண்�மடம்,  (ழ்ேமல் ெமத்ைத 

கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  ேமற்� ப��

1.ஆண்�மடம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) தட்டாரதெ்த# வார$்-1 

2.ஆண்�மடம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) வாணிபத் ெத# வார$்-1 

3.ஆண்�மடம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) A.V.M ெத# வார$்-1 

4.ஆண்�மடம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ந$ேதாப்/ வார$்-1 

5.ஆண்�மடம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெசல்லாத்ேதாப்/ வார$்-1 

6.ஆண்�மடம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெசங்�ந்தர ்காலனி வார$்-1 

7.ஆண்�மடம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) கைட?� வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  %ளந்ைத 

ஆண்�மடம்,  (ழ்ேமல் ெமத்ைத 

கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  ந$ ப��

1.ஆண்�மடம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) காந்� நகர ்வார$்-1 

2.ஆண்�மடம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) .வ+ங்க/ரம் வார$்-1 

3.ஆண்�மடம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) �ல்ைலநகர ்வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  %ளந்ைத 

ஆண்�மடம்,  ெதற்�ப் பாரத்்த (ழ்ேமல் 

ெகட்� ெமத்ைதக் கட்�டம், ேமற்�ப் 

ப��, �ழக்� பக்கம்

1.ஆண்�மடம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ச@ரெ்வளி வார$்-2 

2.ஆண்�மடம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) பட்டனாங்�-ச.் வடக்�த் ெத# வார$்-2 

3.ஆண்�மடம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) பட்டனாங்�-ச.் இந்�ரா நகர ்வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  %ளந்ைத 

ஆண்�மடம்,  ெதன்வடல் ெமத்ைத 

கட்�டம் �ழக்� பாரத்்த�,  வடக்� 

ப��

1.ஆண்�மடம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) %#த்தாசலம் ேரா$ அரிசன காலனி வார$்-5 

2.ஆண்�மடம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) �#Aட்டம் ேரா$ வார$்-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

37 37

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  %ளந்ைத 

ஆண்�மடம்,  ெதன்வடல் ெகட்� 

ெமத்ைதக் கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த�, 

ெதற்�ப் ப��

1.ஆண்�மடம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) Bரக்�9 வார$்-4
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  %ளந்ைத 

ஆண்�மடம்,  ெதன்வடல் ைமய ப�� 

ெமத்ைதகட்�டம் ேமற்� பாரத்்த�,

1.ஆண்�மடம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமலெந$வாய் வார$்-3
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39

ஊராட். ஒன்-ய ெதாடக்கப்பள்ளி,  
%ல்லாநத்தம்,  ெதன்வடல் ைமய ப�� 

ெமத்ைதகட்�டம் �ழக்� பாரத்்த�,  

ந$ ப��

1.ஆண்�மடம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) %ல்லாநத்தம் வார$்-3
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40

அர� உயரந்ிைலப் பள்ளி,  
கவரபாைளயம்,  ெதற்� பாரத்்த 

(ழ்ேமல் ெகட்�ெமத்ைத கட்�டம், 

�ழக்�ப் ப��.

1.%ளந்ைத (வ), (வ �), கவரபாைளயம் (ஊ) கைலஞர ்?� வார$்-1 

2.%ளந்ைத (வ), (வ �) கவரபாைளயம் (ஊ) கைலவாணர ்?� வார$்-1 

3.%ளந்ைத (வ), (வ �) கவரபாைளயம் (ஊ) மணக்ெகால்ைல வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41

அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி,  
கவரபாைளயம்,  ேமற்�ப் பாரத்்த 

ெதன்வடல் ெகட்� ெமத்ைதக் கட்�டம், 

ெதற்�ப் ப��

1.%ளந்ைத (வ), (வ �) கவரபாைளயம் (ஊ) ம�யழகன் ?� வார$்-1 

2.%ளந்ைத (வ), (வ �) கவரபாைளயம் (ஊ) அண்ணா ?� வார$்-2 

3.%ளந்ைத (வ), (வ �) கவரபாைளயம் (ஊ) /�தெ்த# வார$்-2 

4.%ளந்ைத (வ), (வ �) கவரபாைளயம் (ஊ) தஞ்சா7ரான்சாவச� ெபரியாரச்ாைல வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42

/னித மரியாள் உத%ெப�ம் 

�வக்கப்பள்ளி,  வரதராஜன்ேபடை்ட,  

(ழ்ேமல் ெமத்ைதக் கட்�டம் வடக்� 

பாரத்்த�,  �ழக்� ப��

1.வரதராஜன்ேபடை்ட (வ �) மற்�ம் (ேப ஊ) அந்ேதானியர/்ரம்வார$்-2 

2.வரதராஜன்ேபடை்ட (வ �) மற்�ம் (ேப ஊ) ேமட$்�ப்பம் ெத#வார$்-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

43 43

/னித மரியாள் உத%ெப�ம் 

�வக்கப்பள்ளி,  வரதராஜன்ேபடை்ட,  

(ழ்ேமல் ெமத்ைதக் கட்�டம் வடக்� 

பாரத்்த�,  ேமற்� ப��

1.வரதராஜன்ேபடை்ட (வ �) மற்�ம் (ேப ஊ) �ழக்� ெத#வார$்-3 

2.வரதராஜன்ேபடை்ட (வ �) மற்�ம் (ேப ஊ) வடக்� ெத#, பள்ளெகால்ைலவார$்-15

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44

டான்ேபாஸ்ேகா ேமல்நிைலப்பள்ளி,  
வரதராஜன்ேபடை்ட,  ெதற்� 

/�யகட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  

�ழக்�ப��

1.வரதராஜன்ேபடை்ட (வ �) மற்�ம் (ேப ஊ) /�ஏரிேசரி, ேமலெவளி வார$்-14 

2.வரதராஜன்ேபடை்ட (வ �) மற்�ம் (ேப ஊ) �ழக்� அரிசன ெத# வார$்-5 

3.வரதராஜன்ேபடை்ட (வ �) மற்�ம் (ேப ஊ) ேமற்� அரிசன ெத# வார$்-10 

4.வரதராஜன்ேபடை்ட (வ �) மற்�ம் (ேப ஊ) மாதாேகா%ல் ெத# வார$்-13

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45

டான்ேபாஸ்ேகா ேமல்நிைலப்பள்ளி,  
வரதராஜன்ேபடை்ட,  ெதற்� 

/�யகட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  

�ழக்� ப��

1.வரதராஜன்ேபடை்ட (வ �) மற்�ம் (ேப ஊ) ெதற்�ெத# வார$்-13 

2.வரதராஜன்ேபடை்ட (வ �) மற்�ம் (ேப ஊ) /�ெத#, பட்�ெத# வார$்-12 

3.வரதராஜன்ேபடை்ட (வ �) மற்�ம் (ேப ஊ) ெசங்கேம$ வார$்-14 

4.வரதராஜன்ேபடை்ட (வ �) மற்�ம் (ேப ஊ) �ழக்� அரிசன காலனி வார$்-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46

ெச&ன்ட் ேமரீஸ் உத%ெப�ம் 

�வக்கப்பள்ளி,  ெதன்Gர,்  (ழ்ேமல் 

ெமத்ைத கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  

�ழக்�ப��

1.வரதராஜன்ேபடை்ட (வ �) மற்�ம் (ேப ஊ) ெதன்Gர ்அரிசன ெத# வார$்-9 

2.வரதராஜன்ேபடை்ட (வ �) மற்�ம் (ேப ஊ) மன்னாங்ேகாைர வார$்-7 

3.வரதராஜன்ேபடை்ட (வ �) மற்�ம் (ேப ஊ) ெபான்னாங்கனிநத்தம் வார$்-6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47

ெச&ன்ட் ேமரீஸ் உத%ெப�ம் 

�வக்கப்பள்ளி,  ெதன்Gர,்  (ழ்ேமல் 

ெமத்ைத கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  

ேமற்�ப��

1.வரதராஜன்ேபடை்ட (வ �) மற்�ம் (ேப ஊ) ெதன்Gர ்�ழக்�தெ்த# வார$்-6 

2.வரதராஜன்ேபடை்ட (வ �) மற்�ம் (ேப ஊ) ெதன்Gர ்ெதற்�தெ்த# வார$்-8 

3.வரதராஜன்ேபடை்ட (வ �) மற்�ம் (ேப ஊ) ெதன்Gர ்வடக்�த் ெத# வார$்-8 

4.வரதராஜன்ேபடை்ட (வ �) மற்�ம் (ேப ஊ) கல்லஸ் ெகால்ைல வார$்-11 

5.வரதராஜன்ேபடை்ட (வ �) மற்�ம் (ேப ஊ) மாரியம்மன்ேகா%ல் ெத# வார$்-11

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
ெபரிய�#ஷ்ணா/ரம்,  வடக்� ெதற்� 

>$தல் ெமத்ைத கட்�டம்-1 �ழக்� 

பாரத்்த�,

1.ெபரிய�#ஷ்ணா/ரம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) வல்லக்�-ச.், சாலக்கைர, 

ெபான்னாங்கன்னிநத்தம்,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

49 49

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
ெபரிய�#ஷ்ணா/ரம்,  வடக்� ெதற்� 

>$தல் ெமத்ைத கட்�டம்-2 �ழக்� 

பாரத்்த�,

1.ெபரிய�#ஷ்ணா/ரம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ஆ��ரா%டர ்காலனி �ழக்�த் ெத# வார$்-2
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
ெபரிய�#ஷ்ணா/ரம்,  வடக்� ெதற்� 

>$தல் ெமத்ைத கட்�டம், ேமற்�ப் 

பாரத்்த�,  ெதற்�ப் ப��

1.ெபரிய�#ஷ்ணா/ரம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெபரிய�#ஷ்ணா/ரம் ெதற்�த் ெத# வார$்-3
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51

அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி,  
ெபரியததI்ர,்  ெதன்வடல் கட்�டம் 

ேமற்� பாரத்்த�,  வடக்�ப��
1.ெபரிய�#ஷ்ணா/ரம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெபரியததI்ர ்ெம&ன்ேராட$்த் ெத# வார$்-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52

அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி,  
ெபரியததI்ர,்  ெதன்வடல் கட்�டம் 

ேமற்� பாரத்்த�,

1.ெபரிய�#ஷ்ணா/ரம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெவளிசச்ங்�� வார$்-5 

2.ெபரிய�#ஷ்ணா/ரம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெரட்�ததI்ர ்வார$்-6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
ேகா%ல்வாழ்க்ைக,  (ழ்ேமல் ெமத்ைத 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,

1.�#க்களப்<ர ்(வ �), ேகா%ல்வாழ்க்ைக (ஊ) �ழக்�த் ெத# வார$்-1 

2.�#க்களப்<ர ்(வ �), ேகா%ல்வாழ்க்ைக (ஊ) ெதற்�தெ்த# வார$்-1 

3.�#க்களப்<ர ்(வ �), ேகா%ல்வாழ்க்ைக (ஊ) ேமலதெ்த# வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
ேகா%ல்வாழ்க்ைக,  (ழ்ேமல் ெமத்ைத 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  �ழக்� 

ப��

1.�#க்களப்<ர ்(வ �), ேகா%ல்வாழ்க்ைக (ஊ) வடக்�தெ்த# வார$்-2 

2.�#க்களப்<ர ்(வ �), ேகா%ல்வாழ்க்ைக (ஊ) ந$தெ்த# வார$்-2 

3.�#க்களப்<ர ்(வ �), ேகா%ல்வாழ்க்ைக (ஊ) அரிசன ெத# வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
�#களப்<ர,்  ெதன்வடல் /�ய 

ெமத்ைத கட்�டம் �ழக்� பாரத்்த�,  

வடக்� ப��,

1.�#க்களப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ெதற்�தெ்த# வார$்-2 

2.�#க்களப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமலதெ்த# வார$்-2 

3.�#க்களப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ந$தெ்த# வார$்-3 

4.�#க்களப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) .வன்ேகா%ல் ெத# வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

56 56

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
�#களப்<ர,்  ெதன்வடல் /�ய 

ெமத்ைத கட்�டம் �ழக்� பாரத்்த�,  

ெதற்�ப��

1.�#க்களப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) Aத�்%னாயகர�்ப்பம் வார$்-1 

2.�#க்களப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) �#க்களப்<ர,் பண்டாரெத#, அரிசனெத# வார$்-2 

3.�#க்களப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) �#களப்<ர ்ெதற்�ெத#, ேமற்�ெத# வார$்-2

4.�#க்களப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) �#க்களப்<ர ்வடக்�ெத#, ந$தெ்த# வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57

/னித அன்னாள் ந$நிைலப்பள்ளி,  
(ழெந$வாய்,  ெதற்� வடக்� ெமத்ைத 

கட்�டம் �ழக்� பாரத்்த�,  

ெதற்�ப��,

1.�#க்களப்<ர ்(வ �) மற்�ம் ஊராட். அந்ேதாணியர ்ேகா%ல் ெத# வார$்-4 

2.�#க்களப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்�த் ெத# வார$்- 4, 

3.�#க்களப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமற்�த் ெத# வார$்-4 

4.�#க்களப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ெதற்�த் ெத# வார$்-4 

5.�#க்களப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ந$தெ்த# வார$்-4 

6.�#க்களப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) சாவ�யார ்ெத# வார$்-4 

7.�#க்களப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ெசபஸ்�யார ்ெத# வார$்-4 

8.�#க்களப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) சாவ�யார ்�ழக்�த் ெத# வார$்-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப் பள்ளி,  
சாத்தனப்பட$்,  வடக்�ப் பாரத்்த 

(ழ்ேமல் ெகட்� ெமத்ைத கட்�டம்

1.அணிக்��சச்ான் (வ) (வ �) அணிக்��சச்ான் (ஊ) சாத்தனப்பட$், காமராஜர ்காலனிதெ்த#, 

ேமற்�தெ்த#, 

2.அணிக்��சச்ான் (வ) (வ �) அணிக்��சச்ான் (ஊ) ெநட்டலக்�-ச.், சாத்தனப்பட$் வார$்-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
ெநட்டலக்�-ச.்,  (ழ்ேமல் ெமத்ைத 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  ேமற்�ப��

1.அணிக்��சச்ான் (வ) (வ �) அணிக்��சச்ான் (ஊ) ெநட்டலக்�-ச.், �ழக்�தெ்த#, ெதற்�த் 
ெத# வார,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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âí¢
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60 60

ஆ��ரா%டர ்நலப்பள்ளி,  
<வானிப்பட$்,  (ழ்ேமல் ெமத்ைத 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  

�ழக்�ப��

1.அணிக்��சச்ான் (lெத) (வ �) மற்�ம் (ஊ) <வானிப்பட$் ெதற்�ெத#, 

8ன்Gரான்கா$ெவட்�, 

2.அணிக்��சச்ான் (ெத) (வ �) மற்�ம் (ஊ) <வானிப்பட$் ஏரிக்கைரெத#, ேமற்�ெத #, 

வடக்�ெத#, 

3.அணிக்��சச்ான் (ெத) (வ �) மற்�ம் (ஊ) <வாணிப்பட$் ந$தெ்த#, அணிக்��சச்ான் 

ெதற்க்ெத#,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61

ஆ��ரா%டர ்நலப்பள்ளி,  
<வானிப்பட$்,  (ழ்ேமல் ெமத்ைத 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  ேமற்� ப��

1.அணிக்��சச்ான் (ெத) (வ �) மற்�ம் (ஊ) <வாணிப்பட$் வடக்�ெத#, ந$தெ்த# வார$்-2 

2.அணிக்��சச்ான் (lெத) (வ �) மற்�ம் (ஊ) அணிக்��சச்ான் நாJ$ெத#, வடக்� 

அரிசனெத#, 

3.அணிக்��சச்ான்(lெத) (வ �) மற்�ம் (ஊ) பஞ்சனாங்கைரப்/ரம் வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62

ஆ��ரா%டர ்நல �வக்கப்பள்ளி,  
%ளந்ைத,  ேமற்� பாரத்்த ெதன்வடல் 

ெகட்� ெமத்ைத கட்�டம்,  வடக்� ப��

1.%ளந்ைத(ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். தவ��9 வார$்-1 

2.%ளந்ைத(ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். ஆரப்பள்ளம், வாண்ைடயாரெ்த# வார$்-1 

3.%ளந்ைத (ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். (ழ அரிசனகாலனி வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63

ஆ��ரா%டர ்நல �வக்கப்பள்ளி,  
%ளந்ைத,  ேமற்� பாரத்்த ெதன்வடல் 

ெகட்� ெமத்ைத கட்�டம்,  ந$ப் ப��
1.%ளந்ைத(ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். ேமலஅரிசனகாலனி வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64

ஆ��ரா%டர ்நல �வக்கப்பள்ளி,  
%ளந்ைத,  ேமற்� பாரத்்த ெதன்வடல் 

ெகட்� ெமத்ைத கட்�டம், ெதற்�ப் 

ப��

1.%ளந்ைத(ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். %ளந்ைத ெகாளப்பா�, நாயகன்ெத# வார$்-4
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

65 65

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
%ளந்ைத (ெத),  �ழக்� ேமற்� 

ஓட$்%ல்ைல கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�

1.%ளந்ைத(ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். /�,ள்ைளயர ்ேகா%ல் ெத#, மடத�் ெத#, 

2.%ளந்ைத (ெத) (வ �) மற்�ம்ஊராட். /�ப்,ளைளயார ்ேகா%ல்ெத#, சாவ�க் �ழக்�ெத#,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
%ளந்ைத (ெத),  ெதன்வடல் 

ஓட$்%ல்ைல கட்�டம் �ழக்� பாரத்்த�

1.%ளந்ைத(ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். ெசட்�யாரெ்த#, வார$்-8 

2.%ளந்ைத(ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். ேசடதெ்த# வார$்-8 

3.%ளந்ைத(ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். ேதவாங்கதெ்த# வார$்-8 

4.%ளந்ைத(ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். ெசல்லன் ெத# வார$்-8 

5.%ளந்ைத (ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். வானியதெ்த# வார$்-8 

6.%ளந்ைத (ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். ெபரியார ்நகர ்வார$்-8 

7.%ளந்ைத (ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். தட்டாரதெ்த# வார$்-8 

8.%ளந்ைத (ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். காமராஜ் நகர ்வார$்-8 

9.%ளந்ைத (ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். தட்டாரதெ்த# வார$்-8

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
%ளந்ைத,  (ழ்ேமல் ஓட$்%ல்ைல 

கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,

1.%ளந்ைத (ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். Bரபள்ளம் வார$்-1 

2.%ளந்ைத (ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். ேராட$்தெ்த# வார$்-9 

3.%ளந்ைத (ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். அன்னங்கார �ப்பம் வார$்-9 

4.%ளந்ைத (ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். அம்மன் ேகா%ல் ெத# வார$்-9

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
%ளந்ைத,  (ழ்ேமல் ஓட$்%ல்ைல 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,

1.%ளந்ைத (ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். வடக்� ெத# வார$்-9 

2.%ளந்ைத (ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். அன்னங்கார �ப்பம் �ழக்� வார$்-9 

3.%ளந்ைத (ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். அன்னங்கார �ப்பம் வடக்� ெத# வார$்-9

4.%ளந்ைத (ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். �ரக்�9 வார$்-9

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

69 69

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
%ளந்ைத (ேம),  ெதன்வடல் ெமத்ைத 

கட்�டம் �ழக்� பாரத்்த�

1.%ளந்ைத (ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். ெதற்�ெத#, 

2.%ளந்ைத (ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். �யாகராஜ நகர ்வார$்-5 

3.%ளந்ைத (ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். பாப்பாத்� கல்லதெ்த# வார$்-5 

4.%ளந்ைத (ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். ேமற்� ெத# வார$்-5 

5.%ளந்ைத (ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். அ�யமான் ந$தெ்த# வார$்-5 

6.%ளந்ைத (ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். ெஜ.ெஜ ெத# வார$்-5 

7.%ளந்ைத (ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். அ�யமான் ேமற்� ெத# வார$்-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
%ளந்ைத,  (ழ்ேமல் ெமத்ைத கட்�டம் 

வடக்� பாரத்்த�,  �ழக்�ப��
1.%ளந்ைத (ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். ந$தெ்த# வார$்-6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
%ளந்ைத,  ேமற்�ப் பாரத்்த ெதன்வடல் 

ெகட்� ெமத்ைதக் கட்�டம், வடக்�ப் 

ப��

1.%ளந்ைத (ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். சாவ�தெ்த# வார$்-6 

2.%ளந்ைத (ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். அம்மன் ேகா%ல் ெத# வார$்-6 

3.%ளந்ைத (ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். .வன் ேகா%ல் ெத# வார$்-6 

4.%ளந்ைத (ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். சாவ�தெ்த# வார$்-6 

5.%ளந்ைத (ெத) (வ �) மற்�ம் ஊராட். கற்பக %னாயகர ்ெத# வார$்-6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72

அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி,  >வதI்ர ்

(ெதற்�),  (ழ்ேமல் ெமத்ைத கட்�டம் 

வடக்� பாரத்்த�,  ேமற்�ப் ப��

1.>வதI்ர(்வ) (வ �) மற்�ம் >வதI்ர ்ஊராட். �ப்பம் காலனி வார$்-2 

2.>வதI்ர(்வ) (வ �) மற்�ம் >வதI்ர ்ஊராட். வன்னியர ்ெத# வார$்-2 

3.>வதI்ர(்வ) (வ �) மற்�ம் >வதI்ர ்ஊராட். அ�ேனஸ்/ரம் ேமட$்தெ்த# வார$்-2 

4.>வதI்ர(்வ) (வ �) மற்�ம் >வதI்ர ்ஊராட். ேராட$்தெ்த# வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73

அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி,  >வதI்ர,்  

(ழ்ேமல் ெமத்ைத கட்�டம் II >$தல் 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  (ழ்ப�� 

�ழக்� கட்�டம்

1.>வதI்ர(்வ) (வ �) மற்�ம் >வதI்ர ்ஊராட். ��க்கா$,காக்ைகயன் அரிசனெத#, வார$்-1 

2.>வதI்ர(்வ) (வ �) மற்�ம் >வதI்ர ்ஊராட். அரிசனகாலனி, �ப்பம் ேமாட$்ெத#, 

ேராட$்ெத#வார$்-2 

3.>வதI்ர(்வ) (வ �) மற்�ம் >வதI்ர ்ஊராட். >வதI்ர ்வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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âí¢
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74 74

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
அ�ேனஸ்/ரம்,  (ழ்ேமல் ெமத்ைத 

கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  �ழக்�ப��
1.>வதI்ர(்வ ெத) (வ �) மற்�ம் >வதI்ர ்ஊராட். அ�ேனஸ்/ரம் பைழயகாலனி வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
அ�ேனஸ்/ரம்,  (ழ்ேமல் ெமத்ைத 

கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  �ழக்�ப��

1.>வதI்ர(்வ ெத) (வ �) மற்�ம் >வதI்ர ்ஊராட். சக்�+யரெ்த#, மடத�்ெத#, 

அரிசனகாலனி, �ப்பம் வா,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76

அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி,  >வதI்ர,்  

ெதற்�ப் பாரத்்த (ழ்ேமல் iv >$தல் 

ெமத்ைதக் கட்�டம்,  �ழக்� பக்கம்

1.>வதI்ர(்வ ெத) (வ �) மற்�ம் >வதI்ர ்ஊராட். அ#ளாந்த/ரம் வார$்-7 

2.>வதI்ர(்வ ெத) (வ �) மற்�ம் >வதI்ர ்ஊராட். >வதI்ர ்வடக்�தெ்த# வார$்-7 

3.>வதI்ர(்வ ெத) (வ �) மற்�ம் >வதI்ர ்ஊராட். ெகாம்<ரி ெத# வார$்-7 

4.>வதI்ர(்வ ெத) (வ �) மற்�ம் >வதI்ர ்ஊராட். வடக்�த் ெத# வார$்-6 

5.>வதI்ர(்வ ெத) (வ �) மற்�ம் >வதI்ர ்ஊராட். �#ம்ப;ர ்வார$்-7

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77

அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி,  >வதI்ர,்  

(ழ்ேமல் ெமத்ைத கட்�டம் IV - >$தல் 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  ேமற்�ப��

1.>வதI்ர(்வ ெத) (வ �) மற்�ம் >வதI்ர ்ஊராட். வடக்�த் ெத# வ$கரப்ாைளயம் ெத# 

வார$்-5 

2.>வதI்ர(்வ ெத) (வ �) மற்�ம் >வதI்ர ்ஊராட். ெரட்�யார ்ெத# வார$்-6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78

அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி,  >வதI்ர,்  

(ழ்ேமல் ெமத்ைத கட்�டம் IV - >$தல் 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  �ழக்� 

ப��

1.>வதI்ர(்வ ெத) (வ �) மற்�ம் >வதI்ர ்ஊராட். ந$தெ்த வார$்-6 

2.>வதI்ர(்வ ெத) (வ �) மற்�ம் >வதI்ர ்ஊராட். ேமற்�த் ெத# வார$்-6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 14 of 60



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

õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

79 79

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
ெகாளதI்ர,்  (ழ்ேமல் 

ெமத்ைதக்கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  

ேமற்� ப�� ,

1.காட்டாதI்ர ்(ெத) (வ �), ெகாளதI்ர ்(ஊ) (ழதெ்த# வார$்-1 

2.காட்டாதI்ர ்(ெத) (வ �), ெகாளதI்ர ்(ஊ) ந$தெ்த# வார$்-1 

3.காட்டாதI்ர ்(ெத) (வ �), ெகாளதI்ர ்(ஊ) சந்�ெத# வார$்-1 

4.காட்டாதI்ர ்(ெத) (வ �), ெகாளதI்ர ்(ஊ) வடக்�த் ெத# வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
ெகாளதI்ர,்  (ழ்ேமல் 

ெமத்ைதக்கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  

�ழக்� ப��

1.காட்டாதI்ர ்(ெத) (வ �), ெகாளதI்ர ்(ஊ) ஏரிப்பட்� ெத# வார$்-2 

2.காட்டாதI்ர ்(ெத) (வ �), ெகாளதI்ர ்(ஊ) ெதற்�த் ெத# வார$்-2 

3.காட்டாதI்ர ்(ெத) (வ �), ெகாளதI்ர ்(ஊ) ேமலத் ெத# வார$்-2 

4.காட்டாதI்ர ்(ெத) (வ �), ெகாளதI்ர ்(ஊ) அரிசனக் காலனி வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
காட்டாதI்ர,்  ெதன்வடல் ெமத்ைதக் 

கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த�,  ெதற்�ப��

1.காட்டாதI்ர ்(வ) (வ �),மற்�ம் காட்டாதI்ர ்(ஊ) கட்டாதI்ர ்வார$்-1 

2.காட்டாதI்ர ்(வ) (வ �),மற்�ம் காட்டாதI்ர ்(ஊ) கட்டாதI்ர ்�ழக்� ப�� வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
காட்டாதI்ர,்  ெதன்வடல் ெமத்ைதக் 

கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த�,  ெதற்�ப��
1.காட்டாதI்ர ்(வ) (வ �),மற்�ம் காட்டாதI்ர ்(ஊ) கட்டாதI்ர ்ேமற்� ப�� வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
வல்லம், �ழக்�ப் பாரத்்த ெதன்வடல் 

ெகட்� ெமத்ைதக் கட்�டம், வடக்�ப் 

ப��

1.�வாகம் (வ �) வல்லம் (ஊ) வல்லம் வார$்-1 2.�வாகம் (வ �) வல்லம் (ஊ) �ழக்�ெத#, 

ஆ��ரா%டரெ்த# வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
வல்லம்,  ெதன்வடல் ெமத்ைதக் கட்�டம் 

�ழக்� பாரத்்த�
1.�வாகம் (வ �) வல்லம் (ஊ) ேமற்�ெத#, ெதற்�ெத# வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

85 85

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப் பள்ளி,  
�வாகம்,  ெதற்�ப் பாரத்்த (ழ்ேமல் 

ெகட்� ெமத்ைத கட்�டம் �ழக்� ப��

1.�வாகம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெவட்�தெ்த# வார$்-1 2.�வாகம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) இ#ளரெ்த# 

வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86

அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி,  �வாகம்,  

வடக்�ெதற்� ெமத்ைத கட்�டம் ேமற்� 

பாரத்்த�,

1.�வாகம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) �2ம்<ரான்பட்� வார$்-2 

2.�வாகம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெசந்�ைரயான்பட்� வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87

அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி,  �வாகம்,  

(ழ்ேமல் ெமத்ைதக்கட்�டம் வடக்� 

பாரத்்த�,  �ழக்�ப��,

1.�வாகம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்�த் ெத# வார$்-3 

2.�வாகம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேச@த் ெத# வார$்-3 

3.�வாகம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்� Aத+யார ்ெத# வார$்-3 

4.�வாகம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ஆண்டாள் ெத# வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
ெகா$க்>ர,்  (ழ்ேமல் 

ெமத்ைதக்கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�

1.ெகா$க்>ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) இ#ளர ்ெத# வார$்-1 

2.ெகா$க்>ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) (ழதெ்த# வார$்-1 

3.ெகா$க்>ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்�த் ெத# வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89

அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி,  ெகா$க்>ர,்  

(ழ்ேமல் ெமத்ைத �ழக்� கட்�டம்,  

வடக்� பாரத்்த�,  ேமற்�ப��

1.ெகா$க்>ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) இைடய�-ச.் சாைல வார$்-2 

2.ெகா$க்>ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) அரிசன ெத# வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90

அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி,  ெகா$க்>ர,்  

(ழ்ேமல் ெமத்ைத கட்�டம் வடக்� 

பாரத்்த�,  �ழக்� ப��,

1.ெகா$க்>ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்�த் ெத#, /�தெ்த#, ந$, ேராட$்தெ்த# வார$், 

2.ெகா$க்>ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமலதெ்த#, வடக்�த் ெத#, அழகப்பAத+யார ்ெத# வார,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
ெதற்�பட்�,  ெமத்ைத கட்�டம் வடக்� 

பாரத்்த�

1.ம#Iர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) அரிசனத் ெத# வார$்-2 2.ம#Iர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ெதற்�ப்பட்� 

வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

92 92

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
ெதற்�பட்�,  ெமத்ைத கட்�டம் ெதற்� 

பாரத்்த�
1.ம#Iர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) இலந்தக் �9 வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  ம#Iர,்  

(ழ்ேமல் ெமத்ைதக் கட்�டம் வடக்� 

பாரத்்த�,  ேமற்� ப��

1.ம#Iர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) /�தெ்த# வார$்-3 

2.ம#Iர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) �ப்ரமணியன்ேகா%ல் ெத# வார$்-3 

3.ம#Iர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமலத் ெத# வார$்-3 

4.ம#Iர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) மாரியம்மன் ேகா%ல் ெத# வார$்-3 

5.ம#Iர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ெசங்�ந்தர ்காலனி வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  ம#Iர,்  

(ழ்ேமல் ெமத்ைதக் கட்�டம் வடக்� 

பாரத்்த�,  �ழக்�ப��

1.ம#Iர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ேராட$்தெ்த# வார$்-3 

2.ம#Iர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) /� அரிசனெத# வார$்-3 

3.ம#Iர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ந$தெ்த# வார$்-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  ம#Iர,்  

ெதன்வடல் ெமத்ைதக் கட்�டம் �ழக்� 

பாரத்்த�,  ெதற்�ப��

1.ம#Iர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்�பட்� வார$்-5 

2.ம#Iர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்�த் ெத# வார$்-5 

3.ம#Iர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) �ெரௗப� அம்மன்ேகா%ல் ெத# வார$்-5 

4.ம#Iர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமலதெ்த# வார$்-5 

5.ம#Iர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்� அரிசனதெ்த# வார$்-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
ம#Iர,்  (ழ்ேமல் ெமத்ைதக்கட்�டம் 

வடக்� பாரத்்த�

1.ம#Iர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) (ழப்பட்� வார$்-1 

2.ம#Iர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) வாள்பட்டைற ெத# வார$்-1 

3.ம#Iர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ேகானார ்ெத# வார$்-1 

4.ம#Iர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) (ழ வடக்�பட்� வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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97 97

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
வாரியங்காவல்,  (ழ்ேமல் 

ஓட$்க்கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  

�ழக்� ப��

1.வாரியங்காவல் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெதற்�ெத# வார$்-1 

2.வாரியங்காவல் (வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்�ெத#, ேமலதெ்த# வார$்- 1,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
வாரியங்காவல்,  �ழக்�ப் பாரத்்த 

ெகட்� ெமத்ைதக் கட்�டம்

1.வாரியங்காவல் (வ �) மற்�ம் (ஊ) வாரியங்காவல்காரன் ெத#, ேமற்�ெத#, வார$்-4 

2.வாரியங்காவல் (வ �) மற்�ம் (ஊ) வாரியங்காவல் Aத+யாரெ்த#,ெதற்�ெத#, அரிசனெத#,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
வாரியங்காவல்,  (ழ்ேமல் ெமத்ைத 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�

1.வாரியங்காவல் (வ �) மற்�ம் (ஊ) தரகன்ெத#,ேமற்�ெத# வார$்-2 

2.வாரியங்காவல் (வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்�ெத#,அம்மன்ேகா%ல்ெத#வார$்-3 

3.வாரியங்காவல் (வ �) மற்�ம் (ஊ) வாரியங்காவல் வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
ேதவGர,்  ெதன்வடல் ெமத்ைத 

கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த�,  ெதற்� ப��

1.ேதவGர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) கல்ெவட$் கைரேம$ வார$்-1 

2.ேதவGர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) (ழதெ்த# வார$்-1 

3.ேதவGர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) அரிசனக்காலனி வார$்-1 

4.ேதவGர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) <சாரிதெ்த# வார$்- 1, 

5.ேதவGர(்வ �) மற்�ம் (ஊ) கல்ெவட$் வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
ேதவGர,்  ெதன்வடல் ெமத்ைத 

கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த�,  வடக்� ப��

1.ேதவGர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்�த் ெத# வார$்-2 

2.ேதவGர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) எடதெ்த# வார$்-2 

3.ேதவGர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) இ#ளர ்ெத# வார$்-2 

4.ேதவGர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமலதெ்த# வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப் பள்ளி,  
ேம;ர,்  ெதற்� பாரத்்த (ழ்ேமல் 

ஓட$்%ல்ைல கட்�டம்

1.ேம;ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ேராட$்தெ்த# வார$்-1 

2.ேம;ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ந$தெ்த# வார$்-1 

3.ேம;ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) (ழஅரிசனதெ்த# வார$்-1 

4.ேம;ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ெதற்�தெ்த# வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

103 103

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
ேம;ர,்  ெமத்ைத கட்�டம் 

�ழக்�ப�� ெதற்� பாரத்்த�

1.ேம;ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ெவழப்பள்ளம் ெத# வார$்-2 

2.ேம;ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்�த் ெத# வார$்-2 

3.ேம;ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ��ைசக்கா$ வார$்-3 

4.ேம;ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமலக்கா$ வார$்-3 

5.ேம;ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமலதெ்த# வார$்-3 

6.ேம;ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமல அரிசனத் ெத# வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
/�க்��,  �ழக்� பாரத்்த ெதன்வடல் 

ெகட்� ெமத்ைத கட்�டம்,  ெதற்� ப��,

1.இைல�ர(்�) (வ �) /�க்�� (ஊ) ெதற்� பள்ளிக்>டத் ெத# வார$்-2 

2.இைல�ர(்�) (வ �) /�க்�� (ஊ) ெதற்� ேராட$்தெ்த# வார$்-2 

3.இைல�ர(்�) (வ �) /�க்�� (ஊ) ெதற்� கைரேம$ வார$்-2 

4.இைல�ர(்�) (வ �) /�க்�� (ஊ) ெதற்� பாட்டாளி நகர ்வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
/�க்��,  �ழக்� பாரத்்த ெதன்வடல் 

ெகட்� ெமத்ைத கட்�டம்,  வடக்� ப��,

1.இைல�ர(்�) (வ �) /�க்�� (ஊ) வடக்� (ழதெ்த# வார$்-1 

2.இைல�ர(்�) (வ �) /�க்�� (ஊ) வடக்� ேமலதெ்த# வார$்-1 

3.இைல�ர(்�) (வ �) /�க்�� (ஊ) வடக்� வடக்�ப்பட்� வார$்-1 

4.இைல�ர(்�) (வ �) /�க்�� (ஊ) வடக்� கைரேம$ வார$்-1 

5.இைல�ர(்�) (வ �) /�க்�� (ஊ) வடக்� அரிசனக் காலனி வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  இைல�ர ்

வாரியங்காவல்,  (ழ்ேமல் ெமத்ைதக் 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  

�ழக்�ப��

1.இைல�ர ்(ேம) (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமற்�ெத# வார$்-1 

2.இைல�ர ்(ேம) (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமாச.்தெ்த# வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  இைல�ர ்

வாரியங்காவல்,  (ழ்ேமல் ெமத்ைதக் 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த� ேமற்� ப�� ,

1.இைல�ர ்(ேம) (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெவள்ளிப்,ரியான் ெத# வார$்-1 

2.இைல�ர ்(ேம) (வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்�தெ்த# வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

108 108

அர� உயரந்ிைலப் பள்ளி,  இைல�ர,்  

ெதற்� வடக்� /�ய 

ெமத்ைதக்கட்�டம் வடக்� ப��,  

�ழக்� பாரத்்த�

1.இைல�ர ்(ேம) (வ �) மற்�ம் (ஊ) Aத+யார ்ெத# வார$்-2
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109

அர� உயரந்ிைலப் பள்ளி,  இைல�ர,்  

ெதற்� வடக்� /�ய 

ெமத்ைதக்கட்�டம் ெதற்� ப��,  

�ழக்� பாரத்்த�

1.இைல�ர ்(ேம) (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேகாரியம்பட்� வார$்-2 

2.இைல�ர(்ேம) (வ �) மற்�ம் (ஊ) காமராஜ் நகர ்வார$்-3 

3.இைல�ர ்(ேம) (வ �) மற்�ம் (ஊ) /த்தர ்/�தெ்த# வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110

அர� உயரந்ிைலப் பள்ளி,  இைல�ர,்  

(ழ்ேமல் /�ய ெமத்ைத கட்�டம் 

வடக்� பாரத்்த�,  �ழக்� ப��
1.இைல�ர ்(ேம) (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெதற்� ெவளி வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111

அர� உயரந்ிைலப் பள்ளி,  இைல�ர,்  

�ழக்� பாரத்்த ெதன்வடல் ெகட்� 

ெமத்ைத கட்�டம்,  வடக்� ப��,

1.இைல�ர ்(ேம) (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமலெவளி வார$்-4
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  கல்லாதI்ர ்

தண்டைல,  �ழக்� ேமற்� 

ெமத்ைதகட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  

�ழக்�ப�� அைற எண்-1 கணினி 
அைற அ#�ல்,

1.தண்டைல(வ.�) மற்�ம் (ஊ) வடக்�த் ெத# வார$்-2 

2.தண்டைல(வ.�) மற்�ம் (ஊ) ெரட்�யார ்ெத# வார$்-2 

3.தண்டைல(வ.�) மற்�ம் (ஊ) சக்�+த் ெத# வார$்-2 

4.தண்டைல(வ.�) மற்�ம் (ஊ) ெதற்�த் ெத# வார$்-2 

5.தண்டைல(வ.�) மற்�ம் (ஊ) ேராட$்த் ெத# வார$்-3 

6.தண்டைல(வ.�) மற்�ம் (ஊ) ெவட்�த் ெத# வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

113 113

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  கல்லாதI்ர ்

தண்டைல,  �ழக்� ேமற்� 

ெமத்ைதகட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  ந$ 

ப�� அைற எண்-1 கணினி அைற 

அ#�ல்,

1.தண்டைல(வ.�) மற்�ம் (ஊ) ேமலதெ்த# வார$்-3 

2.தண்டைல (வ.�) மற்�ம் (ஊ) மாரியம்மன்ேகா%ல் ெத# வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  கல்லாதI்ர ்

தண்டைல,  �ழக்� ேமற்� 

ெமத்ைதகட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  

ேமற்�ப�� அைற எண்-6,

1.தண்டைல (வ.�) மற்�ம் (ஊ) �ணற்�தெ்த# வார$்-4 

2.தண்டைல(வ.�) மற்�ம் (ஊ) மங்கலம் �ராமம் வார$்-5 

3.தண்டைல (வ.�) மற்�ம் (ஊ) யாதவர ்ெத# வார$்-5 

4.தண்டைல (வ.�) மற்�ம் (ஊ) அரிசனத் ெத# வார$்-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115

ஆர.் பாத்�மா உயரந்ிைலப்பள்ளி,  
வட?க்கம்,  ெதற்�ப் பாரத்்த (ழ்ேமல் 

ெகட்� ெமத்ைதக் கட்�டம், �ழக்�ப் 

ப��

1.தண்டைல (வ.�) மற்�ம் (ஊ) அரிஜன ெத# வார$்-1 

2.தண்டைல (வ.�) மற்�ம் (ஊ) ேராட$்த் ெத# வார$்-1 

3.தண்டைல (வ.�) மற்�ம் (ஊ) ெபரியத் ெத# வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116

அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி,  எரவங்��,  

ெதன்வடல் ெமத்ைத கட்�டம் (ேமற்� 

பாரத்்த�),  ெதற்�ப��
1.எரவாங்�� (வ.�) மற்�ம் (ஊ) எரவாங்�� வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117

அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி,  எரவங்��,  

(ழ்ேமல் ேமற்� ெமத்ைத கட்�டம்,  

வடக்� பாரத்்த�,  �ழக்� ப��,

1.எரவாங்�� (வ.�) மற்�ம் (ஊ) காலனித் ெத# வார$்-2
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118

அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி,  எரவங்��,  

ெதன்வடல் ெமத்ைத கட்�டம் (ேமற்� 

பாரத்்த�),  வடக்�பாகம்

1.எரவாங்�� (வ.�) மற்�ம் (ஊ) எரவாங்�� (ழ?� வார$்-3 

2.எரவாங்�� (வ.�) மற்�ம் (ஊ) ராதா/ரம் வார$்-3 

3.எரவாங்�� (வ.�) மற்�ம் (ஊ) அரிசனத் ெத# வார$்-3

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

õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

119 119

ஆர,்  .,  உத%ெப�ம் ஆரம்பப்பள்ளி,  
�8ளங்�9,  ெதன்வடல் ெமத்ைத 

கட்�டம் �ழக்� பாரத்்த�,  ெதற்� 

ப��

1.எரவாங்�� (வ.�) மற்�ம் (ஊ) மாதா/ரம், A#கன் ேகாடை்ட கல்ேலரி, எரவாங்��,
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120

ஆர,்  .,  உத%ெப�ம் ஆரம்பப்பள்ளி,  
�8ளங்�9,  ெதன்வடல் ெமத்ைத 

கட்�டம் �ழக்� பாரத்்த�,  வடக்� 

ப��

1.எரவாங்�� (வ.�) மற்�ம் (ஊ) �8ளங்�9 வார$்-5 

2.எரவாங்�� (வ.�) மற்�ம் (ஊ) மாதா/ரம், கல்ேலரி, A#கன் ேகாடை்ட, அரிஜனகாலங��, 

3.எரவாங்�� (வ.�) மற்�ம்b (ஊ) மாதா/ரம்,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  
அய்யப்பநாயக்கன்ேபடை்ட,  

ெதன்வடல் ெகட்� ெமத்ைதக் கட்�டம் 

ேமற்� பாரத்்த வடக்�ப��,

1.வங்�� (வ.�) மற்�ம் (ஊ) (ழத் ெத#, ெதற்�த் ெத#, ேமலதெ்த#, காலனிதெ்த#,
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  
அய்யப்பநாயக்கன்ேபடை்ட,  

ெதன்வடல் ெகட்� ெமத்ைதக் கட்�டம் 

ேமற்� பாரத்்த ெதற்�ப��,

1.வங்�� (வ.�) மற்�ம் (ஊ) (ழத் ெத#, ெதற்�த் ெத#, ேமலதெ்த#, காலனிதெ்த#, 

2.வங்�� (வ.�) மற்�ம் (ஊ) தரம்சAத்�ரம் வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
கா$ெவட்�,  �ழக்�ேமற்� 

ஓட$்%ல்ைல கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�

1.பைடநிைல பாப்பாக்��(வ) (வ.�) மற்�ம் (ஊ) கா$ெவட்�, வடக்� ெத# வார$்-1 

2.பைடநிைல பாப்பாக்��(வ) (வ.�) மற்�ம் (ஊ) கா$ெவட்�,ெதற்� ெத# வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
படநிைல,  �ழக்�ேமற்� ெமத்ைத 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  ைமய ப��

1.பைடநிைல பாப்பாக்��(வ) (வ.�) மற்�ம் (ஊ) வார$்-1 அரிசனத் ெத# வார$்-1 

2.பைடநிைல பாப்பாக்��(வ) (வ.�) மற்�ம் (ஊ) ��தெ்த# வார$்-2 

3.பைடநிைல பாப்பாக்��(வ) (வ.�) மற்�ம் (ஊ) Aத+யார ்ெத# வார$்-3 

4.பைடநிைல பாப்பாக்��(வ) (வ.�) மற்�ம் (ஊ) பைடநிைல வார$்-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

125 125

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
பாப்பாக்��,  �ழக்�ேமற்� ெமத்ைத 

கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  ேமற்�ப��

1.பாப்பாக்�� (வ) (வ.�) மற்�ம் (ஊ) மண்ணாளங் கா$ெவட்�, ேராட$்தெ்த#, காமராஜர ்

காலனி, 
2.பாப்பாக்�� (வ) (வ.�) மற்�ம் (ஊ) வடக்�தெ்த# வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
பாப்பாக்��,  �ழக்�ேமற்� ெமத்ைத 

கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  �ழக்�ப��

1.பாப்பாக்�� (வ) (வ.�) மற்�ம் (ஊ) ெதற்�த் ெத# இ#ளர ்ெத# ராஜாதெ்த# வார$்-3 

2.பாப்பாக்��(வ) (வ.�) மற்�ம் (ஊ) அரிஜன ெபரியதெ்த# வார$்-4 

3.பாப்பாக்��(வ)(வ.�)மற்�ம் (ஊ) ேபடை்டத் ெத# வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
வங்��,  �ழக்�ேமற்� ெமத்ைத 

கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  �ழக்� 

ப��

1.வங்�� (வ �) மற்�ம் (ஊ) இ#ளர ்ெத#, அரிசனத் ெத# வார$்-1 

2.வங்�� (வ �) மற்�ம் (ஊ) அரிசன ெத# ��த் ெத# வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
நர.ங்கபாைளயம்,  வடக்�ெதற்� 

ெகட்� ெமத்ைத கட்�டம் ேமற்� 

பாரத்்த�

1.வங்�� (வ �) மற்�ம் (ஊ) நர.ங்கம் பாைளயம் வடக்� ெத# வார$்-3 

2.வங்�� (வ �) மற்�ம் (ஊ) நர.ங்கம் பாைளயம் ெதற்� ெத# வார$்-4 

3.வங்�� (வ �) மற்�ம் (ஊ) நர.ங்கபாைளயம் ேமலதெ்த# வார$்-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
ேமலணிக்�9,  (ழ்ேமல் ஓட$்%ல்ைல 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  ேமற்�ப��

1.பாப்பாக்�� (ெத) (வ �), ேமலணிக்�9 (ஊ) வடக்�ெவளி வார$்-1 

2.பாப்பாக்�� (ெத) (வ �), ேமலணிக்�9 (ஊ) பாப்பாக்�� ேராட$்த் ெத# வார$்-1 

3.பாப்பாக்�� (ெத) (வ �), ேமலணிக்�9 (ஊ) கங்ைக மாரியம்மன் ெத# வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
ேமலணிக்�9,  (ழ்ேமல் ஓட$்%ல்ைல 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  

�ழக்�ப��

1.பாப்பாக்�� (ெத) (வ �), ேமலணிக்�9 (ஊ) வடக்�தெ்த#, ேமலதெ்த# வார$்-3 

2.பாப்பாக்�� (ெத) (வ �), ேமலணிக்�9 (ஊ) கைடதெ்த#, ேநதாL ேரா$ வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

131 131

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  
ேமலணிக்�9,  ெதற்�பாரத்்த (ழ்ேமல் 

ெமத்ைத கட்�டம் ேமற்�ப��

1.பாப்பாக்�� (ெத) (வ �),ேமலணிக்�9 (ஊ) .வன்ேகா%ல் ெத# வார$்-5 

2.பாப்பாக்�� (ெத) (வ �),ேமலணிக்�9 (ஊ) A#கன்ேகா%ல் ெத# வார$்-4 

3.பாப்பாக்�� (ெத) (வ �),ேமலணிக்�9 (ஊ) அம்மன்ேகா%ல் ெத# வார$்-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  
ேமலணிக்�9,  ெதற்�பாரத்்த (ழ்ேமல் 

/�ய கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  

�ழக்� ப��,

1.பாப்பாக்�� (ெத) (வ �), ேமலணிக்�9 (ஊ) ெதற்�த் ெத#, ேமலதெ்த# வார$்-4 

2.பாப்பாக்�� (ெத) (வ �), ேமலணிக்�9 (ஊ) பாப்பாந்ேதாப்/ வார$்-5 

3.பாப்பாக்�� (ெத) (வ �), ேமலணிக்�9 (ஊ) ெவண்ணங்�9 (ழதெ்த# வார$்-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133

கேணசா உத%ெப�ம் �வக்கப் பள்ளி, 
ெசாக்க+ங்க/ரம், வடக்�ப் பாரத்்த 

(ழ்ேமல் ெகட்� ெமத்ைதக் கட்�டம், 

ேமற்�ப் ப��

1.�ண்டெவளி (ேம), (வ �),மற்�ம் (ஊ) இராமேதவநல்;ர ்ெவண்ணங்�9 வார$்-1 

2.�ண்டெவளி (ேம), (வ �), மற்�ம் (ஊ) இராமேதவநல்;ர ்ேமட$்தெ்த# வார$்-2

3.�ண்டெவளி(ேம), (வ �), மற்�ம் (ஊ) /�த் ெத#, ெசாக்க+ங்க/ரம் வார$்-2 

4.�ண்டெவளி (ேம), (வ �), மற்�ம் (ஊ) வாைழக்�டை்ட வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  Mன்�#ட்�,  

வடக்�ெதற்� ெகட்� ெமத்ைத கட்�டம் 

�ழக்� பாரத்்த�,  ெதற்�ப��

1.�ண்டெவளி (�), (வ �) மற்�ம்,(ஊ) சந்ைதேதாப்/ வார$்-4 

2.�ண்டெவளி (�), (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெம&ன்ேரா$ ெதற்� வார$்-4 

3.�ண்டெவளி (�), (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேதாப்/தெ்த# வார$்-4 

4.�ண்டெவளி (�), (வ �) மற்�ம் (ஊ) காளியம்மன் ேகா&ல் ெத# வார$்-4

5.�ண்டெவளி (�), (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெம&ன்ேரா$ வடக்� வார$்-4 

6.�ண்டெவளி (�), (வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்�தெ்த# வார$்-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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135 135

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  Mன்�#ட்�,  

ெதன்வடல் ெகட்� ெமத்ைத கட்�டம் 

�ழக்� பாரத்்த�,  ெதற்� ப�� SSA 

கட்�டம்

1.�ண்டெவளி (�), (வ �) மற்�ம் (ஊ) காட$்மன்னார�்� சாைல வார$்-4 

2.�ண்டெவளி (�), (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமட$்தெ்த# வார$்-4 

3.�ண்டெவளி (�), (வ �) மற்�ம் (ஊ) மாரியம்மன் ேகா&ல் ெத# வார$்-5 

4.�ண்டெவளி (�), (வ �) மற்�ம் (ஊ) .வன்ேகா&ல் ெத# வார$்-5 

5.�ண்டெவளி (�), (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெதற்� ெத# வார$்-5 

6.�ண்டெவளி (�), (வ �) மற்�ம் (ஊ) ஏரிக்கைர ெத# வார$்-5 

7.�ண்டெவளி (�), (வ �) மற்�ம் (ஊ) �ண்டெவளி ேராட$்ெத# வார$்-4 

8.�ண்டெவளி (�), (வ �) மற்�ம் (ஊ) �ண்டெவளி வடக்�ெத# வார$்-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  Mன்�#ட்�,  

வடக்�ெதற்� ெகட்�ெமத்ைத கட்�டம் 

வடக்�ப�� �ழக்� பாரத்்த�

1.�ண்டெவளி (�), (வ �) மற்�ம் (ஊ) ராமேதவநல்;ர ்வடக்�ெத# வார$்-3 

2.�ண்டெவளி (�), (வ �) மற்�ம் (ஊ) ராமேதவநல்;ர ்ெதற்� ெத# வார$்-3 

3.�ண்டெவளி (�), (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெபாடை்டக்�ளம் வார$்-3 

4.�ண்டெவளி (�), (வ �) மற்�ம் (ஊ) ராமேதவநல்;ர ்ெம&ன் ேரா$ வார$்-3 

5.�ண்டெவளி (�), (வ �) மற்�ம் (ஊ) ராமேதவநல்;ர ்அய்யனார ்ேகா&ல் ெத# வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
�ண்டெவளி, வடக்�ப் பாரத்்த (ழ்ேமல் 

ெகட்� ெமத்ைதக் கட்�டம், ேமற்�ப் 

ப��

1.�ண்டெவளி (�), (வ �) மற்�ம் (ஊ) காலனி ெத# வார$்-6 

2.�ண்டெவளி(�), (வ �) மற்�ம் (ஊ) இ#ளர ்ெத# வார$்-7 

3.�ண்டெவளி(�), (வ �) மற்�ம் (ஊ) காெவட்ேடரி வார$்-6 

4.�ண்டெவளி(�), (வ �) மற்�ம் (ஊ) வட/ரம் வார$்-7

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
Mன்�#ட்�,  (ழ்ேமல் ெகட்�ெமத்ைத 

கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  ேமற்�ப��

1.�ண்டெவளி (�), (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமலதெ்த# வார$்-7 

2.�ண்டெவளி (�), (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெசாக்க+ங்க/ரம் பள்ளர ்ெத# வார$்-8 

3.�ண்டெவளி (�), (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெசாக்க+ங்க/ரம் வார$்-7

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

139 139

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
ஆலத்�ப்பள்ளம்,  (ழ்ேமல் 

ஓட$்%ல்ைல கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�

1.�ண்டெவளி (ேம) (வ �) ஆலத்�ப்பள்ளம் (ஊ) வடக்�த் ெத# வார$்-2 

2.�ண்டெவளி (ேம) (வ �) ஆலத்�ப்பள்ளம் (ஊ) �ழக்�த் ெத# வார$்-2 

3.�ண்டெவளி (ேம) (வ �), ஆலத்�ப்பள்ளம் (ஊ) ெதற்�த் ெத# வார$்-2 

4.�ண்டெவளி (ேம) (வ �), ஆலத்�ப்பள்ளம் (ஊ) ேதாதரித் ெத# வார$்-2 

5.�ண்டெவளி (ேம) (வ �), ஆலத்�ப்பள்ளம் (ஊ) ந$தெ்த# வார$்-2 

6.�ண்டெவளி (ேம) (வ �), ஆலத்�ப்பள்ளம் (ஊ) ேமலதெ்த# வார$்-2 

7.�ண்டெவளி (ேம) (வ �) ஆலத்�ப்பள்ளம் (ஊ) காலனித் ெத# வார$்-2 

8.�ண்டெவளி (ேம) (வ �), ஆலத்�ப்பள்ளம் (ஊ) ஒடப்ேபரி வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
ச:ப்ைப,  (ழ்ேமல் ஓட$்%ல்ைல 

கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�

1.ெவத்�யாரெ்வட$் (வ �), ச:ப்ைப (ஊ) அரிஜனக்காலனி ெத# வார$்-1 

2.ெவத்�யாரெ்வட$் (வ �), ச:ப்ைப (ஊ) வன்னியர ்(ழதெ்த# வார$்-1 

3.ெவத்�யாரெ்வட$் (வ �), ச:ப்ைப (ஊ) வன்னியர ்ந$தெ்த# வார$்-1 

4.ெவத்�யாரெ்வட$் (வ �), ச:ப்ைப (ஊ) யாதவர ்ெத# வார$்-1 

5.ெவத்�யாரெ்வட$் (வ �), ச:ப்ைப (ஊ) வன்னியர ்ேமலதெ்த# வார$்-2 

6.ெவத்�யாரெ்வட$் (வ �), ச:ப்ைப (ஊ) பட்டவரத்்� ெத# வார$்-2 

7.ெவத்�யாரெ்வட$் (வ �),ச:ப்ைப (ஊ) இ#தய/ரம் வார$்-2 

8.ெவத்�யாரெ்வட$் (வ �), ச:ப்ைப (ஊ) மாதா/ரம் வார$்-3 

9.ெவத்�யாரெ்வட$் (வ �), ச:ப்ைப (ஊ) %ழப்பள்ளம் வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
ெவத்�யாரெ்வட$்,  ெதற்� பாரத்்த 

(ழ்ேமல் >$தல் ெகட்�ெமத்ைத 

கட்�டம்,  ேமற்� ப��,

1.ெவத்�யரெ்வட$் (வ �) மற்�ம் (ஊ) வன்னியர ்ெத# வார$்-1 

2.ெவத்�யரெ்வட$் (வ �) மற்�ம் (ஊ) வன்னியர ்(ழதெ்த# வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

142 142

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
ெவத்�யாரெ்வட$்,  ெதற்�பாரத்்த 

(ழ்ேமல் >$தல் ெகட்�ெமத்ைத 

கட்�டம் �ழக்� பாரத்்த�

1.ெவத்�யரெ்வட$் (வ �) மற்�ம் (ஊ) அரிசனக்காலனி வார$்-2 

2.ெவத்�யரெ்வட$் (வ �) மற்�ம் (ஊ) இ#ளர ்ெத# வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143

ஆர,்  .,  ந$நிைலப்பள்ளி,  
%ழப்பள்ளம்,  ெதற்�பாரத்்த (ழ்ேமல் 

ெகட்�ெமத்ைத கட்�டம் �ழக்�ப��,

1.,ராஞ்ேசரி (வ �) மற்�ம் (ஊ) A��ளம், இ#ளர ்ெத#, ெதன் ?க்கம், ெதற்� ெத#, 

2.,ராஞ்ேசரி (வ �) மற்�ம் (ஊ) %ழப்பள்ளம், வடக்�த் ெத#, ந$தெ்த#, ெதற்�தெ்த#, 

3.,ராஞ்ேசரி (வ �) மற்�ம் (ஊ) மாரியம்மன்ேகா%ல் ெத#, ேமலதெ்த#, அரிசனத் ெத#,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி 
கல்லாதI்ர,்  (ழ்ேமல் ெகட்�ெமத்ைத 

கட்�டம் �ழக்�ப��,  ெதற்� பாரத்்த�

1.(ழக்��&#ப்/ (வ �), கல்லாதI்ர ்(ஊ) ேமட$்த் ெத# வார$்-1 

2.(ழக்��&#ப்/ (வ �), கல்லாதI்ர ்(ஊ) அரிசன காலனி வார$்-1 

3.(ழக்��&#ப்/ (வ �), கல்லாதI்ர ்(ஊ) ெதற்�தெ்த# வார$்-2 

4.(ழக்��&#ப்/ (வ �), கல்லாதI்ர ்(ஊ) ெதற்�Aத+யாரெ்த# வார$்-2, வன்னியர ்ெத# 

வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி 
கல்லாதI்ர,்  (ழ்ேமல் ெகட்�ெமத்ைத 

கட்�டம் ேமற்� ப��,  ெதற்� பாரத்்த�

1.(ழக்��&#ப்/ (வ �), கல்லாதI்ர ்(ஊ) �ப்,ரமணியன்ேகா%ல் ெத# வார$்-2 

2.(ழக்��&#ப்/ (வ �), கல்லாதI்ர ்(ஊ) ெம&ன் ேரா$, அண்ணாநகர ்வார$்-5 

3.(ழக்��&#ப்/ (வ �), கல்லாதI்ர ்(ஊ) அசரத்தான்பட்� வார$்-6 

4.(ழக்��&#ப்/ (வ �), கல்லாதI்ர ்(ஊ) அசரத்தான்பட்� காலனி வார$்-6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
கல்லாதI்ர,்  ெதன்வடல் ஓட$்%ல்ைல 

கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த�,  வடக்� ப��

1.(ழக்��&#ப்/ (வ �), கல்லாதI்ர ்(ஊ) காக்ைகயன் ெத# வார$்-3 

2.(ழக்��&#ப்/ (வ �), கல்லாதI்ர ்(ஊ) மாங்ெகாடை்டத் ெத# வார$்-3

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

õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

147 147

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
கல்லாதI்ர,்  ெதன்வடல் கட்�டம்,  

ேமற்� பாரத்்த�,  ெதற்� ப��

1.(ழக்��&#ப்/ (வ �), கல்லாதI்ர ்(ஊ) காமாட்�யம்மன் ேகா&ல் ெத# வார$்-3

2.(ழக்��&#ப்/ (வ �), கல்லாதI்ர ்(ஊ) ந$ Aத+யார ்ெத# வார$்-4 

3.(ழக்��&#ப்/ (வ �), கல்லாதI்ர ்(ஊ) ெவட்�த் ெத# வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
மலங்கன்��&#ப்/,  �ழக்�ேமற்� 

ெமத்ைத கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  

�ழக்� ப��,

1.ெபராஞ்ேசரி (வ �), ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) மலங்கன் ��&#ப்/ இ#ளர ்ெத# வார$்-3 

2.ெபராஞ்ேசரி (வ �), ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) மலங்கன் ��&#ப்/, ��யானதெ்த# வார$்-3 

3.ெபராஞ்ேசரி (வ �), ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) மலங்கன் ��&#ப்/ அரிசனெத# வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
மலங்கன்��&#ப்/,  �ழக்�ேமற்� 

ெமத்ைத கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  

ேமற்� ப��,

1.ெபராஞ்ேசரி (வ �), ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) உபேத.யார ்ெத# வார$்-3 

2.ெபராஞ்ேசரி (வ �), ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) பா�ரியார ்ெத#, ெசட்�ல்ெமண்$ இ#ளரெ்த# 

வார$், 

3.ெபராஞ்ேசரி (வ �), ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) மணக்கைர ��யானதெ்த# வார$்-3 

4.ெபராஞ்ேசரி (வ �), ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) மணக்கைர பள்ளர ்ெத# வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150

அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி,  
.ன்னவைளயம்,  ெதன்வடல் 

ெமத்ைதகட்�டம் �ழக்� பாரத்்த�,  

ைமய ப��

1.ெபரியவைளயம் (வ �) ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) Aத+யார ்ெத# வார$்-4
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151

அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி,  
.ன்னவைளயம்,  >$தல் ெதன்வடல் 

ெகட்�ெமத்ைத கட்�டம் ேமற்� 

பாரத்்த�,  வடக்� ப��

1.ெபரியவைளயம் (வ �) ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) .ன்ன வைளயம் அரிசனதெ்த# வார$்-4 

2.ெபரியவைளயம் (வ �) ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) .ன்ன வைளயம் ெதற்�த் ெத# வார$்-5

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

õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

152 152

அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி,  
.ன்னவைளயம்,  ேமற்� பாரத்்த 

>$தல் ெதன்வடல் ெமத்ைத கட்�டம்,  

ெதற்� ப��

1.ெபரியவைளயம் மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �), ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) (ழ அரிசனக்காலனி 
வார$்-6 

2.ெபரியவைளயம் மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �), ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) (ழ அரிசன 

/�தெ்த# வார$்-6 

3.ெபரியவைளயம் மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �), ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) பாப்பாங்�ளம் 

வார$்-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
ெஜயங்ெகாண்டம் வடக்�,  (ழ்ேமல் 

ெமத்ைத கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  

ேமற்�ப��

1.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) ஜNப்ளி ேரா$ வார$்-10 

2.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) இராஜா ெகால்ைலதெ்த# வார$்-10 

3.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) நாச.்யார ்அம்மன் ேகா&ல் ெத# வார$்-10

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
ெஜயங்ெகாண்டம் வடக்�,  (ழ்ேமல் 

ெமத்ைத கட்�டம் �ழக்�ப��,  ெதற்� 

பாரத்்த�

1.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) %#த்தாசலம் ேரா$ வார$்-2 

2.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) ேதவாங்க /�தெ்த# வார$்-9 

3.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) ேதவாங்க ந$தெ்த# வார$்-9 

4.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) ேதவாங்கAத+யார ்ெத# வார$்-9

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப் பள்ளி, 
(ழக்��&#ப்/, ேமற்�ப் பாரத்்த ெதன் 

வடல் ெகட்� ெமத்ைதக் கட்�டம், 

வடக்�ப் ப��

1.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) ேமட$்தெ்த# வார$்-1 

2.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) ெதன் வடல் ?� வார$்-1 

3.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) காமன் ேகா%ல் ெத# வார$்-1 

4.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) ஓத்ததெ்த#வார$்-1 

5.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) வடக்�தெ்த# வார$்-1 

6.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) ேமலதெ்த# வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப் பள்ளி, 
(ழக்��&#ப்/, ேமற்�ப் பாரத்்த ெதன் 

வடல் ெகட்� ெமத்ைதக் கட்�டம், 

ெதற்�ப் ப��

1.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) ேராட$் /�தெ்த#, வார$்-2 

2.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) (ழதெ்த# வார$்-2 

3.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) ெகாம்ேம$ இ#ளர ்ெத# வார$்-1 

4.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) ெகாம்ேம$ ��யான ெத# வார$்-1 

5.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) %#த்தாசலம் ெம&ன் ேரா$ வார$்-12

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

õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

157 157

பாத்�மா ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
 ெஜயங்ெகாண்டம்,  வடக்�ெதற்� 

ெமத்ைத கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த�,  

ெதற்�ப��

1.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) ஆண்டாள் ெத# வார$்-16 

2.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) ேதாப்ேபரி சந்� வார$்-16 

3.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) �ம்பேகாணம் ேரா$ வார$்-16

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158

பாத்�மா ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
 ெஜயங்ெகாண்டம்,  வடக்�ெதற்� 

ெமத்ைத ெகட்�டம் ேமற்� பாரத்்த�,  

வடக்�ப��

1.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) ேவலாJதநகர ்வார$்-17
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159

பாத்�மா ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
 ெஜயங்ெகாண்டம்,  ெதன்வடல் 

ெமத்ைத கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த�,  

ந$ ப��

1.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) ேவலாJதநகர ்2வ�?� வார$்-17 

2.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) �ம்பேகாணம் ேரா$ வார$்-17 

3.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) ப�த்த-வாளர ்நகர ்வார$்-17

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
ெஜயங்ெகாண்டம் ெதற்�,  (ெதற்�) 

�ழக்� ேமற்� ெமத்ைத கட்�டம் 

வடக்� பாரத்்த�,  ேமற்�ப��

1.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) ேசவகதெ்த# வார$்-8 

2.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) ேதவாங்கத் ெத# வார$்-8

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
ெஜயங்ெகாண்டம் ெதற்�,  ெதற்� 

(ழ்ேமல் ெமத்ைத கட்�டம்,  வடக்� 

பாரத்்த�,  ந$ப��

1.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) Oனிவாச நகர,் ஸ்ேடட் பாங்க் காலனி 
வார$்-7 

2.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) ேசப்ெப#மாள் நகர ்வார$்-7 

3.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) இந்�ரா நகர ்வார$்-7 

4.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) ஸ்ேடட் பாங்க் காலனி வார$்-7

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
ெஜயங்ெகாண்டம் ெதற்�,  (ெதற்�) 

�ழக்� ேமற்� ெமத்ைத கட்�டம் 

வடக்� பாரத்்த�,  �ழக்�ப��

1.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) .தம்பரம்ேரா$ கல்%�ராமம் வார$்-

8 

2.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) .தம்பரம் ேரா$ வார$்-8 

3.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) ேஜா�மடம் வார$்-7

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

õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

163 163

அர.னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி,  
ெஜயங்ெகாண்டம்,  எஸ்,  எஸ்,  எ 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  ேமற்�ப��,

1.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) கைடதெ்த# வார$்-14 

2.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) ேமட$்தெ்த# வார$்-14 

3.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) அண்ணா நகர ்வார$்-13 

4.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) ெகாக்கேனரி(ழக்கைர வார$்-14 

5.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) ெகாக்கேனரிவடகைர வார$்-14

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164

சரஸ்வ� உத%ெப�ம் �வக்கப் பள்ளி, 
கர��ளம், ெதற்�ப் பாரத்்த (ழ்ேமல் 

ெகட்� ெமத்ைதக் கட்�டம், ேமற்�ப் 

ப��

1.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) கர� �ளம் ேராட$் ெத# வார$்-16 

2.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) ேசா9யன் ெத# வார$்-16 

3.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) ேசா9யன் ெத# வார$்-18 

4.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) வான�ைரயன் ெத# வார$்-18 

5.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) வாண்ைடயார ்ெத# வார$்-18

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165

சரஸ்வ� உத%ெப�ம் �வக்கப் பள்ளி, 
கர��ளம், ெதற்�ப் பாரத்்த (ழ்ேமல் 

ெகட்� ெமத்ைதக் கட்�டம், �ழக்�ப் 

ப��

1.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) வலெவட்�தெ்த# வார$்-18 

2.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) ேமலதெ்த# இ#ளர ்காலனி வார$்-18

3.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) ேமலதெ்த# வார$்-18

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166

அர.னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி,  
ெஜயங்ெகாண்டம்,  வடக்�ெதற்� 

ெமத்ைத கட்�டம் �ழக்� பாரத்்த�

1.அங்கராயநல்;ர ்(ேம) (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) ெதற்� ெவள்ளாழதெ்த# வார$்-

15 

2.அங்கராயநல்;ர ்(ேம) (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) ேமலக் ��&#ப்/ (ழதெ்த# 

வார$்-19 

3.அங்கராயநல்;ர ்(ேம) (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந)கண்ணாரபாைளயம் வார$்-19 

4.அங்கராயநல்;ர ்(ேம) (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) ந$தெ்த# வார$்-19

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

õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

167 167

அர.னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி,  
ெஜயங்ெகாண்டம்,  (ழ் ேமல் ஓட$் 

%ல்ைலக் கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  

ேமற்� ப��

1.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) சன்ன�தெ்த# வார$்-15 

2.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) %சாலாட். நகர ்வார$்-15 

3.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) ேக.ஆர.்%.�.,ல்�ங் வார$்-15 

4.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) ேமலெவள்ளாழதெ்த# வார$்-15 

5.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) தட்டாரதெ்த# வார$்-15 

6.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) ஒத்தெத#, எடதெ்த#, /த்தரெ்த# வார$்-15

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168

அர.னர ்ேமல்நிைலப்பள்ளி,  
ெஜயங்ெகாண்டம்,  (ழ் ேமல் ஓட$் 

%ல்ைல கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  

�ழக்� ப��

1.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) ேமலத் ெத# வார$்-19 

2.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) நடராஜ நகர ்வார$்-19 

3.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) �ஞ்.தபாத/ரம்வார$்-19 

4.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) எம்.L.ஆர ்நகர ்வார$்-19 

5.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) என்.L.ஒ காலனி, வார$்-19 

6.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) ,ள்ைளயார ்ேகா&ல் ெத# வார$்-19 

7.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) ேராட$்த் ெத# வார$்-19 

8.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) கண்ணாரப்பாைளயம் வார$்-19 

9.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) ேகா%ந்தராஜ் நகர ்வார$்-19

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169

அர.னர ்ேமல்நிைலப் பள்ளி,  
ெஜயங்ெகாண்டம்,  ேமற்�ப் பாரத்்த 

ெதன் வடல் ெகட்� ெமத்ைதக் கட்�டம் 

ந$ப் ப��

1.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) வடக்� அரிசனதெ்த# வார$்-12
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170

ஆ��ரா%டர ்நலப்பள்ளி,  
ெஜயங்ெகாண்டம் காமராஜ/ரம்,  

(ழ்ேமல் ெமத்ைத கட்�டம் வடக்� 

பாரத்்த�,  ேமற்� ப��

1.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) காமராஜ/ரம் வார$்-13
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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150   ெஜயங்ெகாண்டம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

171 171

ஆ��ரா%டர ்நலப்பள்ளி,  
ெஜயங்ெகாண்டம் காமராஜ/ரம்,  

(ழ்ேமல் ெமத்ைத கட்�டம் வடக்� 

பாரத்்த�,  �ழக்� ப��

1.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) காந்�நகர,்ெதாந்�யான்அரிசனதெ்த# வார$்-11 

2.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் (ந) அம்ேபத்கார ்நகர ்வார$்-13

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172

அர.னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி,  
ெசங்�ந்த/ரம்,  ெதற்� ெகட்� 

ெமத்ைத கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  

�ழக்� ப��

1.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) ெசங்�ந்த/ரம் Aதல் ெத# வார$்-21 

2.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம்(ந) ெசங்�ந்த/ரம் 2வ�ெத# வார$்-21

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173

அர.னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி,  
ெசங்�ந்த/ரம்,  ெதன்வடல் ெமத்ைத 

கட்�டம் �ழக்� பாரத்்த�,  ைமய ப��,

1.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) ம ெஜயங்ெகாண்டம்(ந) ெசங்�ந்த/ரம் 3வ� ெத# வார$்-21 

2.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) ம ெஜயங்ெகாண்டம்(ந) ெசங்�ந்த/ரம் 4வ� ெத# வார$்-21 

3.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) ம ெஜயங்ெகாண்டம்(ந) ெசங்�ந்த/ரம் 5வ� ெத# வார$்-21 

4.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) ம ெஜயங்ெகாண்டம்(ந) ெசங்�ந்த/ரம் 6வ� ெத# வார$்-21

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174

அர.னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி,  
ெசங்�ந்த/ரம்,  (ழ்ேமல் ெமத்ைத 

கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  ைமய ப��

1.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) ெசங்�ந்த/ரம் 7வ� ெத#, 8வ�ெத# 

வார$்-21 

2.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) 3-வ� ��க்� சாைல வார$்-21 

3.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) 4-வ� ��க்� சாைல வார$்-21 

4.ெஜயங்ெகாண்டம் (வ �) மற்�ம் ெஜயங்ெகாண்டம் (ந) 5-வ� ��க்� சாைல வார$்-21

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
�ளாரங்�-ச.்,  (ழ்ேமல் 

ெகட்�ெமத்ைத கட்�டம் ெதற்� 

பாரத்்த�,  �ழக்�ப��

1.Bரியமணல் (வ �) மற்�ம் �ளாரங்�-ச.் (ஊ) �ளாரங்�-ச.் வடக்�தெ்த# வார$்-1 

2.Bரியமணல் (வ �) ம �ளாரங்�-ச.்(ஊ) �ளாரங்�-ச.் மாரியம்மன்ேகா&ல் ெத# வார$்-

1 

3.Bரியமணல் (வ �) மற்�ம் �ளாரங்�-ச.் (ஊ) �ளாரங்�-ச.் ேராட$்தெ்த# வார$்-1 

4.Bரியமணல் (வ �) ம �ளாரங்�-ச.் (ஊ) �ளாரங்�-ச.் A#கன்ேகா&ல் ெத# வார$்-1 

5.Bரியமணல் (வ �) மற்�ம் �ளாரங்�-ச.் (ஊ) Bரியமணல் ேராட$்தெ்த# வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

176 176

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
Bரியமணல்,  (ழ்ேமல் ெகட்�ெமத்ைத 

கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�. ேமற்�ப் 

ப��

1.Bரியமணல் (வ �) மற்�ம் �ளாரங்�-ச.் (ஊ) Bரியமணல் (ழதெ்த# வார$்-2 

2.Bரியமணல் (வ �) மற்�ம் �ளாரங்�-ச.் (ஊ) Bைசப்பட்�னம் வடக்�தெ்த# வார$்-3 

3.Bரியமணல் (வ �) மற்�ம் �ளாரங்�-ச.் (ஊ) Bரியமணல் ேமட$்தெ்த# வார$்-2 

4.Bரியமணல் (வ �) மற்�ம் �ளாரங்�-ச.் (ஊ) Bரியமணல் ந$தெ்த# வார$்-2 

5.Bரியமணல் (வ �) மற்�ம் �ளாரங்�-ச.் (ஊ) Bரியமணல் வடக்�ெத# வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப் பள்ளி,  
கச.்ெப#மாள்,  ெதற்� பாரத்்த ெகட்� 

ெமத்ைத கட்�டம்,  �ழக்� ப��,

1.Bரியமணல் (வ �) மற்�ம் கச.் ெப#மாள் (ஊ) கச.் ெப#மாள் வடக்�தெ்த# வார$்-2 

2.Bரியமணல் (வ �) மற்�ம் கச.் ெப#மாள் (ஊ) ெதற்�த் ெத# வார$்-2 

3.Bரியமணல் (வ �) மற்�ம் கச.் ெப#மாள் (ஊ) ெசட்�க்�9ப்பள்ளம் வடக்�த் ெத# வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
இளமங்கலம்,  ெதற்�ப்பாரத்்த (ழ்ேமல் 

ெகட்� ெமத்ைதக் கட்�டம்

1.Bரியமணல் (வ �) மற்�ம் கச.்ெப#மாள் (ஊ) ெசட்��9பள்ளம் ெதற்�தெ்த# வார$்-1 

2.Bரியமணல் (வ �) மற்�ம் கச.்ெப#மாள் (ஊ) இளங்கலம் (ழதெ்த#, வார$்-1 

3.Bரியமணல் (வ �) மற்�ம் கச.்ெப#மாள் (ஊ) இளங்கலம் ேமலதெ்த# வார$்-1 

4.Bரியமணல் (வ �) மற்�ம் கச.்ெப#மாள் (ஊ) இளங்கலம் வடக்�த் ெத# வார$்-1 

5.Bரியமணல் (வ �) மற்�ம் கச.்ெப#மாள் (ஊ) இளங்கலம் மாரியம்மன்ேகா%ல் ெத# வார$்-

1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  
உைடயாரப்ாைளயம்,  ெதன்வடல் 

ெமத்ைத கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த�,  

ெதற்�ப��

1.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) 

ெவள்ைள,ள்ைளயார ்ேகா%ல் ெத# வார$்-1 

2.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) அய்யாசா8 ,ள்ைள 

ெத# வார$்-2 1 1,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  
உைடயாரப்ாைளயம்,  (ழ்ேமல் ெகட்� 

ெமத்ைத கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  

ைமய ப��

1.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) ைகக்கள நாட்டார ்

வார$்-2 

2.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) உைடயாரப்ாைளயம் 

வார$்-2
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âí¢
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Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

181 181

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  
உைடயாரப்ாைளயம்,  (ழ்ேமல் ெகட்� 

ெமத்ைத கட்�டம் ெதற்�ப் பாரத்்த 

�ழக்� ப��

1.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) எல்லக்கல் ெத# 

வார$்-3 

2.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) பரியாரித் ெத# 

வார$்-3 

3.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) மரத்தா�த் ெத# 

வார$்-3 

4.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) (ைரக்காரதெ்த# 

வார$்-3 

5.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) எடதெ்த# வார$்-4 

6.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) Aனிய�ரியன்பட்� 

வார$்-4 

7.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) (ைரக்காரத் ெத#, 

வடக்�ெத# வார$்-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  
உைடயாரப்ாைளயம்,  (ழ்ேமல் 

ெமத்ைதகட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  

�ழக்�ப��

1.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) பள்ளிவாசல் ெத# 

வார$்-6 

2.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) <சாரித் ெத# வார$்-

6 

3.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ)) ேசாரை்வக்காரத் 
ெத# வார$்-6 

4.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) ேகாடை்ட வாசல் 

ெத# வார$்-6 

5.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) ேபாPஸ் ஸ்ேடசன் 

ெத# வார$்-6
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õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

183 183

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  
உைடயாரப்ாைளயம்,  �ழக்� (ழ்ேமல் 

ெமத்ைதகட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  

ந$ப் ப��

1.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) வடக்� அரிசன ெத# 

வார$்-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
உைடயாரப்ாைளயம் வடக்�,  

ெதன்வடல் ெகட்�ெமத்ைத கட்�டம் 

�ழக்� பாரத்்த�

1.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) தரம்/ரம் 

மடத�்தெ்த# வார$்-7 

2.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) ெப#மாள்ேகா%ல் 

ெத# வார$்-7 

3.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) ,ரதானிக்கம் 

,ள்ைளதெ்த# வார$்-7 

4.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) ெப#மாள் ேகா&ல் 

ெத# வார$்-7 

5.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) ெபரிய�ளம் 

அக்ரஹாரம் வார$்-7 

6.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) ெபரிய�ளம் (ழ்கைர 

வார$்-7 

7.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) Aகம�யர ்ெத# 

வார$்-7 

8.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ)v ராஜ?� வார$்-7 

9.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) ேகசவப்,ள்ைளத் 
ெத# வார$்-8 

10.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) ெசட்�த் ெத# வார$்-

9 

11.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) .த்ேதரிக்கைரத் 
ெத# வார$்-9
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õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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185 185

ஊராட். ஒன்-ய�வக்கப்பள்ளி,  
உைடயாரப்ாைளயம் ெதற்�,  

ெதன்வடல் ஓட$்%ல்ைல கட்�டம் 

ேமற்� பாரத்்த�,  �ழக்� ப��

1.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) வ$கர ்ெத# வார$்-

10 

2.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) /ைக&ைலகாரத் 
ெத# வார$்-9 

3.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) காமாட்.யம்மன் 

ேகா%ல் ெத# வார$்-10 

4.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) சAக்காளக்காரத் 
ெத# வார$்-10 

5.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) காமாட்.யம்மன் 

ேகா%ல் சந்�ெத# வார$்-10 

6.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) க#டகம்பத் ெத# 

வார$்-11

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186

ஊராட். ஒன்-ய�வக்கப்பள்ளி,  
உைடயாரப்ாைளயம் ெதற்�,  ெதற்� 

ெதன்வடல் ஓட$்%ல்ைல கட்�டம் 

ேமற்� பாரத்்த�

1.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) ேகாடை்டவாசல் ெத# 

வார$்-11 

2.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) ெஜயங்ெகாண்டம் 

ேரா$ வார$்-11 

3.உைடயார ்பாைளயம் (�) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) /�தெ்த# வார$்-15 

4.உைடயார ்பாைளயம் (�) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) ைலன் ேமட$்தெ்த# 

வார$்-15 

5.உைடயார ்பாைளயம் (�) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) பைழயகைடத் ெத# 

வார$்-15

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

187 187

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப் பள்ளி,  
உைடயாரப்ாைளயம் (ெதற்�), வடக்�ப் 

பாரத்்த (ழ்ேமல் ெகட்� ெமத்ைத எஸ் 

எஸ் ஏ கட்�டம், ேமற்�ப் ப��

1.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) ெதற்� தட்டாரத் 
ெத# வார$்-13 

2.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) ெதற்� வாணியத் 
ெத# வார$்-12 

3.உைடயார ்பாைளயம் (ேம) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) ேநாக்கத் ெத# வார$்-

9 

4.உைடயார ்பாைளயம் (�) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) ெதற்� சக்�+யத் 
ெத# வார$்-12 

5.உைடயார ்பாைளயம் (�) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) )ரத்்�யான் அரிசனக் 

காலனி வார$்-12 

6.உைடயார ்பாைளயம் (�) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) அரி.க்காரத் ெத# 

வார$்-13 

7.உைடயார ்பாைளயம் (�) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) வாத்�பைடயாட். 

ெத# வார$்-13 

8.உைடயார ்பாைளயம் (�) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) �#ச.் ேரா$ வார$்-15

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188

ஆ��ரா%டர ்நலப்பள்ளி,  
உைடயாரப்ாைளயம்,  ஓட$்%ல்ைல 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,

1.உைடயார ்பாைளயம் (�) (வ �), மற்�ம் உைடயாரப்ாைளயம் (ேப .ஊ) ெதற்� அரிசன 

காலனி வார$்-12

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
இைடயார,்  ேமற்�ப் பாரத்்த ெதன்வடல் 

ெகட்�ெமத்ைதக் கட்�டம் வடக்�ப் 

ப��.

1.இைடயார ்(வ �), மற்�ம் (ஊ) Bைசயப்பர ்பட்டணம் வடக்�தெ்த# வார$்-1 

2.இைடயார ்(வ �), மற்�ம் (ஊ) Bைசயப்பர ்பட்டணம் ெதற்�த் ெத# வார$்-1
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õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

190 190

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
இைடயார,்  ேமற்�ப் பாரத்்த ெதன்வடல் 

ெகட்�ெமத்ைதக் கட்�டம் ெதற்�ப் 

ப��.

1.இைடயார ்(வ �), மற்�ம் (ஊ) Bைசயப்பர ்பட்டணம் கல்லங்�ளம் வார$்-2 

2.இைடயார ்(வ �), மற்�ம் (ஊ) அரிஜன ெத# வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
இைடயார,்  வடக்�ப் பாரத்்த (ழ்ேமல் 

ெகட்�ெமத்ைதக் கட்�டம் �ழக்�ப் 

ப��.

1.இைடயார ்(வ �), மற்�ம் (ஊ) வடக்� (ழத் ெத# வார$்-3 

2.இைடயார ்(வ �), மற்�ம் (ஊ) ேமலத் ெத# வார$்-3 

3.இைடயார ்(வ �), மற்�ம் (ஊ) ஏந்தல் வார$்-4 

4.இைடயார ்(வ �), மற்�ம் (ஊ) இைடயார ்ேமல அரிசனத் ெத# வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
உத்�ர��,  �ழக்�ப் பாரத்்த 

ெதன்வடல் ெகட்� ெமத்ைதக் கட்�டம்,  

ெதற்�ப் ப��

1.அங்கராய நல்;ர(்�) (வ �), அங்கராய நல்;ர ்(ஊ) ெவள்ளாளத் ெத# வார$்-2 

2.அங்கராய நல்;ர(்�) (வ �), அங்கராய நல்;ர ்(ஊ) அரிசனத் ெத# வார$்-2 

3.அங்கராய நல்;ர(்�) (வ �), அங்கராய நல்;ர ்(ஊ) ��தெ்த# வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
அங்கராயநல்;ர,்  �ழக்�ப் பாரத்்த 

ெதன்வடல் ெகட்� ெமத்ைத கட்�டம்,  

வடக்�ப் ப��,

1.அங்கராய நல்;ர(்�) (வ �), அங்கராய நல்;ர ்(ஊ) சாவ�த் ெத# வார$்-2 

2.அங்கராய நல்;ர(்�) (வ �), அங்கராய நல்;ர ்(ஊ) ந$தெ்த# வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
அங்கராயநல்;ர,்  �ழக்�ப் பாரத்்த 

ெதன்வடல் ெகட்� ெமத்ைதக் கட்�டம்,  

ெதற்�ப் ப��,

1.அங்கராய நல்;ர(்�) (வ �), அங்கராய நல்;ர ்(ஊ) ேமலதெ்த# வார$்-4 

2.அங்கராய நல்;ர(்�) (வ �), அங்கராய நல்;ர ்(ஊ) அரிஜனக் காலனி வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

195 195

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
க2வந்ேதாண்�,  (ழ்ேமல் 

ெகட்�ெமத்ைத கட்�டம் வடக்� 

பாரத்்த�,  ேமற்� ப��

1.ெபரியவைளயம் (வ �) மற்�ம் க2வந்ேதாண்� (ஊ) க2வந்ேதாண்� வார$்-1
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
க2வந்ேதாண்�,  (ழ்ேமல் 

ெகட்�ெமத்ைத கட்�டம் ெதற்� 

பாரத்்த�,  ைமய ப��

1.ெபரியவைளயம் (வ �) மற்�ம் க2வந்ேதாண்� (ஊ) க2வந்ேதாண்�,
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
க2வந்ேதாண்�,  (ழ்ேமல் 

ெகட்�ெமத்ைத கட்�டம் ெதற்� 

பாரத்்த�,  �ழக்� ப��

1.ெபரியவைளயம் (வ �) மற்�ம் க2வந்ேதாண்� (ஊ) கைரேம$ வார$்-2
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
ெபரியவைளயம்,  (ழ்ேமல் 

ெகட்�ெமத்ைத கட்�டம் ெதற்� 

பாரத்்த�,  �ழக்� ப��,

1.ெபரிய வைளயம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெபரிய வைளயம் வார$்-1
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
ெபரியவைளயம்,  (ழ்ேமல் 

ெகட்�ெமத்ைத கட்�டம் ெதற்� 

பாரத்்த�,  ேமற்� ப��,

1.ெபரிய வைளயம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) அண்ணாநகர ்வார$்-2 

2.ெபரிய வைளயம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெஜ ெஜ நகர ்வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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200 200

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
/�சச்ாவ�,  (ழ்ேமல் ெமத்ைத 

கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,

1.ஆமண க்கந்ேதாண்� (வ �) மற்�ம் (ஊ) /�சச்ாவ� வார$்-1 

2.ஆமண க்கந்ேதாண்� (வ �) மற்�ம் (ஊ) ஆமண க்கந்ேதாண்� வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
/�சச்ாவ�,  வடக்� ெமத்ைத கட்�டம்,  

ெதற்� பாரத்்த�,  ந$ ப��

1.ஆமண க்கந்ேதாண்� (வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்�க் காலனி வார$்-1 

2.ஆமண க்கந்ேதாண்� (வ �) மற்�ம் (ஊ) ஆமணக்கந்ேதாண்� வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
,சச்Gர,்  (ழ்ேமல் ெமத்ைதக்கட்�டம் 

ெதற்� பாரத்்த�,

1.,சச்Gர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) வன்னியர ்வடக்�த் ெத# வார$்-1 

2.,சச்Gர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) வன்னியர ்ந$தெ்த# வார$்-1 

3.,சச்Gர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ெதற்�த் ெத# வார$்-1 

4.,சச்Gர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ேகானார ்ெத# வார$்-1 

5.,சச்Gர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) வன்னியர ்(ழதெ்த# வார$்-1 

6.,சச்Gர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) அரிசனக் காலனி வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
<வா&�ளம்,  (ழ்ேமல் ஓட$்%ல்ைல 

கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,

1.,சச்Gர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) இ#ளர ்ெத# வார$்-3 

2.,சச்Gர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) வன்னியர ்ெத# வார$்-3 

3.,சச்Gர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) �-ஸ்�வ ெத# வார$்-3 

4.,சச்Gர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) %ழப்பள்ளம் வார$்-3 

5.,சச்Gர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமல இ#ளர ்ெத# வார$்-3 

6.,சச்Gர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) பள்ளர ்ெத# வார$்-3 

7.,சச்Gர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) மான் நின்ற ஏரித் ெத# வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

204 204

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி 
இைடக்கட$்,  (ழ்ேமல் ெகட்�ெமத்ைத 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,

1.�#வாலப்பர ்ேகா%ல் (வ �) மற்�ம் (ஊ) இடக்கட$் அரிசனத் ெத# வார$்-1 

2.�#வாலப்பர ்ேகா%ல் (வ �) மற்�ம் (ஊ)இடக்கட$் காளியம்மன்ேகா%ல்ெத# வார$்-1 

3.�#வாலப்பர ்ேகா%ல் (வ �) மற்�ம் (ஊ) இடக்கட$் ேதாப்/தெ்த# வார$்-1 

4.�#வாலப்பர ்ேகா%ல் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெதற்� காளியம்மன்ேகா%ல்ெத# வார$்-1 

5.�#வாலப்பர ்ேகா%ல் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெகாக்கரைன வார$்-1 

6.�#வாலப்பர ்ேகா%ல் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேசாழன் நகர ்வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
�#வாலப்பரே்கா%ல்,  (ழ்ேமல் 

ெதற்�பாரத்்த /�ய>$தல் 

ெகட்�ெமத்ைத கட்�டம் ேமற்�ப��,

1.�#வாலப்பர ்ேகா%ல் (வ �) மற்�ம் (ஊ) சன்ன�த் ெத# வார$்-1 

2.�#வாலப்பர ்ேகா%ல் (வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்�த் ெத# வார$்-2 

3.�#வாலப்பர ்ேகா%ல் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேராட$்த் ெத# வார$்-2 

4.�#வாலப்பர ்ேகா%ல் (வ �) மற்�ம் (ஊ) அரிசனத் ெத# வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
�#வாலப்பரே்கா%ல்,  (ழ்ேமல் 

ெதற்�பாரத்்த /�ய>$தல் 

ெகட்�ெமத்ைத கட்�டம் �ழக்� ப��,

1.�#வாலப்பர ்ேகா%ல் (வ �) மற்�ம் (ஊ) பள்ளத் ெத# வார$்-3 

2.�#வாலப்பர ்ேகா%ல் (வ �) மற்�ம் (ஊ) உைடயார ்ெத# வார$்-3 

3.�#வாலப்பர ்ேகா%ல் (வ �) மற்�ம் (ஊ) கா$ெவட்�த் ெத# வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207

ஆ��ரா%டர ்நலப்பள்ளி,  
இைளயெப#மாள் நல்;ர,்  (ழ்ேமல் 

ஓட$்%ல்ைல கட்�டம் ெதற்� 

பாரத்்த�,  �ழக்�கட்�டம்,

1.இைளய ெப#மாள் நல்;ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) இைடயான் ��கா$ வார$்-2 

2.இைளய ெப#மாள் நல்;ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) இைளய ெப#மாள் நல்;ர ்காலனி வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
சத்�ரம்,  (ழ்ேமல் ெகட்� ெமத்ைத 

கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  ேமற்� ப��

1.இைளய ெப#மாள் நல்;ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) சத்�ரம் அரிஜன காலனி வார$்-1 

2.இைளய ெப#மாள் நல்;ர(்வ �) மற்�ம் (ஊ) சத்�ரம் ��க்கா$ வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ£.ê£.
âí¢

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

209 209

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
இைளயெப#மாள் நல்;ர,்  (ழ்ேமல் 

ஓட$்%ல்ைல கட்�டம் ெதற்� 

பாரத்்த�,  ேமற்� ப��,

1.இைளய ெப#மாள் நல்;ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) இைளய ெப#மாள் நல்;ர ்��தெ்த# வார$்-3 

2.இைளய ெப#மாள் நல்;ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) இ#ளர ்ெத# வார$்-3 

3.இைளய ெப#மாள் நல்;ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) பள்ளி %ைட அரிசனதெ்த# வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
இைளயெப#மாள் நல்;ர,்  (ழ்ேமல் 

ஓட$்%ல்ைல கட்�டம் ெதற்� 

பாரத்்த�,  �ழக்�ப் ப��

1.இைளய ெப#மாள் நல்;ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) பாகல்ேம$ அரிசனத் ெத# வார$்-4 

2.இைளய ெப#மாள் நல்;ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) பாகல்ேம$ ��தெ்த# வார$்-4 

3.இைளய ெப#மாள் நல்;ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) பாகல்ேம$ �சவன்�9த் ெத# வார$்-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
Aத�்ேசரவ்ாமடம்,  (ழ்ேமல் 

ெகட்�ெமத்ைத கட்�டம் வடக்� 

பாரத்்த�,  �ழக்� ப��

1.Aத�்ேசரவ்ாமடம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) Aத�்ேசரவ்ாமடம் ைகலாச/ரம், A��ளம் வார$்-1
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
கங்கவடங்கநல்;ர,்  (ழ்ேமல் 

ஓட$்%ல்ைல கட்�டம் வடக்� 

பாரத்்த�,

1.Aத�்ேசரவ்ாமடம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) கங்கவடங்கநல்;ர ்வார$்-2
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
�ண்�ப்பள்ளம்,  ெதன்வடல் 

ெகட்�ெமத்ைத கட்�டம் ேமற்� 

பாரத்்த�,  ெதற்�ப��,

1.Aத�்ேசரவ்ாமடம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) காட$்க்ெகால்ைல ேராட$்த் ெத# வார$்-3 

2.Aத�்ேசரவ்ாமடம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) �ண்�ப்பள்ளம், காலனிதெ்த# வார$்-3 

3.Aத�்ேசரவ்ாமடம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) சம்ேபாைட வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

214 214

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
Aத�்ேசரவ்ாமடம்,  (ழ்ேமல் 

ெமத்ைதகட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  

ேமற்� ப��

1.Aத�்ேசரவ்ாமடம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) Aத�்ேசரவ்ாமடம் வார$்-3 

2.Aத�்ேசரவ்ாமடம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) Aத�்ேசரவ்ாமடம் ெரட்�ப்பாைளயம் வார$்-4 

3.Aத�்ேசரவ்ாமடம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) Aத�்ேசரவ்ாமடம் அரிஜன காலனி வார$்-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
�த்தக்�ளம்,  (ழ்ேமல் ெமத்ைத 

கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  ேமற்� ப��

1.காட்டகரம் (வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) �ட்டக்கைர ��தெ்த# வார$்-1 

2.காட்டகரம் (வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) �ட்டக்கைர அரிசனதெ்த# வார$்-1 

3.காட்டகரம் (வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) �த�்க்�ளம் ��தெ்த# வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
�த்தக்�ளம்,  (ழ்ேமல் ெமத்ைத 

கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  �ழக்� 

ப��

1.காட்டகரம் (வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) மணடபத்ேதரி ��தெ்த# வார$்-2 

2.காட்டகரம் (வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) ,ள்ைளயார ்�டை்டதெ்த# வார$்-2 

3.காட்டகரம் (வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) காட்டகரம் ��தெ்த# வார$்-5 

4.காட்டகரம் (வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) அரிசனத் ெத# வார$்-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
?ரேபாகம்,  ெதன்வடல் ெமத்ைத 

கட்�டம் ெதற்�ப��,  �ழக்� 

பாரத்்த�,

1.காட்டகரம்(வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) ைகலாச/ரம் ��தெ்த# வார$்-3 

2.காட்டகரம்(வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) ைகலாச/ரம் அரிசனதெ்த# வார$்-3 

3.காட்டகரம்(வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) கா$ெவட்� அரிசனத் ெத# வார$்-3 

4.காட்டகரம்(வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) ?ரேபாகம் ��தெ்த# வார$்-4 

5.காட்டாரம்(வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) ?ரேபாகம் அரிசனதெ்த# வார$்-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
ெகால்லா/ரம்,  ெதன்வடல் ெமத்ைத 

கட்�டம் ெதற்�ப��,  ேமற்� பாரத்்த�,

1.காட்டகரம்(ெத) (வ �) மற்�ம் ,ள்ைளபாைளயம் (ஊ) காலனிதெ்த# வார$்-1 

2.காட்டகரம்(ெத) (வ �) மற்�ம் ,ள்ைளபாைளயம் (ஊ) ,ள்ைளபாைளயம் வார$்-1 

3.காட்டகரம்(ெத) (வ �) மற்�ம் ,ள்ைளபாைளயம் (ஊ) ெகால்லா/ரம் காலனித் ெத# வார$்-2 

4.காட்டகரம்(ெத) (வ �) மற்�ம் ,ள்ைளபாைளயம் (ஊ) ெகால்லா/ரம் வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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219 219

அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி,  
ெகால்லா/ரம்,  ெதற்�ப் பாத்த (ழ்ேமல் 

ெகட்�ெமத்ைத கட்�டம், ேமற்�ப��,

1.காட்டகரம்(ெத) (வ �) மற்�ம் ,ள்ைளபாைளயம் (ஊ) (ழெசங்கல்ேம$ (ழ அரிசனக் காலனி 
வார$்-3 

2.காட்டகரம்(ெத) (வ �) மற்�ம் ,ள்ைளபாைளயம் (ஊ) (ழெசங்கல்ேம$ வார$்-3 

3.காட்டகரம்(ெத) (வ �) மற்�ம் ,ள்ைளபாைளயம் (ஊ) (ழ செ்சங்கல்ேம$ அரிசனக் காலனி 
ெத# வார$்-3 

4.காட்டகரம்(ெத) (வ �) மற்�ம் ,ள்ைளபாைளயம் (ஊ) (ழெசங்கல்ேம$ வார$்-3 

5.காட்டகரம்(ெத) (வ �) மற்�ம் ,ள்ைளபாைளயம் (ஊ) �ேலாத�்ங்க நல்;ர ்வார$்-4 

6.காட்டகரம்(ெத) (வ �) மற்�ம் ,ள்ைளபாைளயம் (ஊ) �ேலாத�்ங்கநல்;ர ்காலனித் ெத# 

வார$்-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
வானவநல்;ர,்  ெதன்வடல் ெகட்� 

ெமத்ைதக் கட்�டம் �ழக்�ப் பாரத்்த 

ெதற்�ப் ப��

1.த2தாைழ ேம$ (வ �), மற்�ம் (ஊ) வானவநல்;ர ்வார$்-1 

2.த2தாைழ ேம$ (வ �), மற்�ம் (ஊ) வானவநல்;ர ்காலனி வார$்-1 

3.த2தாைழ ேம$ (வ �), மற்�ம் (ஊ) வளவேனரி வார$்-1 

4.த2தாைழ ேம$ (வ �), மற்�ம் (ஊ) �யவன் �ப்பம் வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
வானவநல்;ர,்  ெதன்வடல் ெகட்� 

ெமத்ைதக் கட்�டம் �ழக்�ப் பாரத்்த 

வடக்�ப் ப��

1.த2தாைழ ேம$ (வ �), மற்�ம் (ஊ) ேமல?ர ேசாழ/ரம் வார$்-2 

2.த2தாைழ ேம$ (வ �), மற்�ம் (ஊ) (ழ?ர ேசாழ/ரம் வார$்-2 

3.த2தாைழ ேம$ (வ �), மற்�ம் (ஊ) (ழ?ரேசாழ/ரம் காலனி வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
ெமய்க்காவல்/தI்ர,்  (ழ்ேமல் 

ெகட்�ெமத்ைத கட்�டம் ெதற்� 

பாரத்்த�,

1.த2தாைழ ேம$ (வ �), மற்�ம் (ஊ) ெமய்காவல்/தI்ர ்ெதற்� வார$்-5 

2.த2தாைழ ேம$ (வ �), மற்�ம் (ஊ) ெமய்காவல் /தI்ர ்வடக்�தெ்த# வார$்-5 

3.த2தாைழ ேம$ (வ �), மற்�ம் (ஊ) ெமய்க்காவல் /தI்ர ்அரிசனக் காலனி வார$்-5 

4.த2தாைழ ேம$ (வ �), மற்�ம் (ஊ) ெமய்க்காவல் /தI்ர ்அைலயக்ேகானான் ெத#, 

வன்னியர ்வ, 

5.த2தாைழ ேம$ (வ �), மற்�ம் (ஊ) காமராஜ் நகர ்அரிசனக் காலனி வார$்-6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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âí¢

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

223 223

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
த2தாைழேம$,  (ழ்ேமல் 

ெகட்�ெமத்ைத கட்�டம் வடக்� 

பாரத்்த�,  ேமற்�ப��,

1.த2தாைழ ேம$ (வ �), மற்�ம் (ஊ) த2தாைழேம$ அரிசனக்காலனி வார$்-3 

2.த2தாைழ ேம$ (வ �), மற்�ம் (ஊ) வன்னியர ்ெத# வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
த2தாைழேம$,  (ழ்ேமல் 

ெகட்�ெமத்ைத கட்�டம் வடக்� 

பாரத்்த�,  �ழக்�ப��,

1.த2தாைழ ேம$ (வ �), மற்�ம் (ஊ) மங்கேதவநல்;ர ்அரிசனக் காலனி வார$்-3 

2.த2தாைழ ேம$ (வ �), மற்�ம் (ஊ) வானத்�ைரயன் �ப்பம் வார$்-4 

3.த2தாைழ ேம$ (வ �), மற்�ம் (ஊ) ?ரா ெரட்�த் ெத# வார$்-4 

4.த2தாைழ ேம$ (வ �), மற்�ம் (ஊ)வானத்�ைரயான்�ப்பம் அரிசனக் காலனி வார$்-4 

5.த2தாைழ ேம$ (வ �), மற்�ம் (ஊ) வானத்�ைரயான் �ப்பம் வன்னியர ்ெத# வார$்-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225

அர� ேமனிைலப்பள்ளி,  
கங்ைகெகாண்டேசாழ/ரம்,  வடக்�ப் 

பாரத்்த (ழ்ேமல் ெகட்� ெமத்ைத 

கட்�டம் (எஸ்,  எஸ்,  ஏ கட்�டம்),  

ேமற்�ப் ப��

1.�#வால ப்பரே்கா&ல் (வ �) கங்ைக ெகாண்ட ேசாழ/ரம் (ஊ) அரிசனதெ்த# வார$்-1 

2.�#வால ப்பரே்கா&ல் (வ �) கங்ைக ெகாண்ட ேசாழ/ரம் (ஊ) ேகானாரெ்த# வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226

அர� ேமனிைலப்பள்ளி,  
கங்ைகெகாண்டேசாழ/ரம்,  (ழ்ேமல் 

ெமத்ைத கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  

�ழக்� ப��,  (எஸ்,  எஸ்,  எ கட்�டம்)

1.�#வால ப்பரே்கா&ல் (வ �) கங்ைக ெகாண்ட ேசாழ/ரம் (ஊ) ெசட்�யார ்ெத# வார$்-2 

2.�#வால ப்பரே்கா&ல் (வ �) கங்ைக ெகாண்ட ேசாழ/ரம் (ஊ) ேராட$்த் ெத# வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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âí¢

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

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

227 227

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
கங்ைகெகாண்டேசாழ/ரம்,  (ழ்ேமல் 

ெகட்�ெமத்ைத கட்�டம் வடக்� 

பாரத்்த�,  ெதற்�கட்�டம்,

1.�#வால ப்பரே்கா&ல் (வ �) கங்ைக ெகாண்ட ேசாழ/ரம் (ஊ) �ட்டக்�டை்ட அரிசனதெ்த# 

வார$்-3 

2.�#வால ப்பரே்கா&ல் (வ �) கங்ைக ெகாண்ட ேசாழ/ரம் (ஊ) ��க்� சாைல வார$்-3 

3.�#வாலப்பரே்கா&ல் (வ �) கங்ைக ெகாண்ட ேசாழ/ரம் (ஊ) ேமல ெசங்கேம$ வார$்-3 

4.�#வால ப்பரே்கா&ல் (வ �) கங்ைக ெகாண்ட ேசாழ/ரம் (ஊ) மண்மைல வார$்-3 

5.�#வால ப்பரே்கா&ல் (வ �) கங்ைக ெகாண்ட ேசாழ/ரம் (ஊ) ேராட$்தெ்த# வார$்-2 

6.�#வால ப்பரே்கா&ல் (வ �) கங்ைக ெகாண்டேசாழ/ரம் (ஊ) ேமட$்ப்பாைளயம் வார$்-3 

7.�#வால ப்பரே்கா&ல் (வ �) கங்ைக ெகாண்ட ேசாழ/ரம் (ஊ) வன்னியர ்ெத# வார$்-4 

8.�#வால ப்பரே்கா&ல் (வ �) கங்ைக ெகாண்ட ேசாழ/ரம் (ஊ) கணக்� ?நாயகரே்கா%ல் 

ெத# வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  உட்ேகாடை்ட, 

 (ழ்ேமல் கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  

�ழக்� ப��,

1.உள்ேகாடை்ட(வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெதாட்��ளம் அரிசனத் ெத# வார$்-1 

2.உள்ேகாடை்ட(வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெதாட்�க்�ளம் வன்னியரெ்த#வார$்-1 

3.உள்ேகாடை்ட(வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) அரிசனதெ்த# வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  உட்ேகாடை்ட, 

 (ழ்ேமல் ெகட்�ெமத்ைத கட்�டம் 

ெதற்� பாரத்்த�,  ேமற்�ப��,

1.உள்ேகாடை்ட(வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) வன்னியரெ்த# வார$்-2 

2.உள்ேகாடை்ட(வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்� /�தெ்த# வார$்-2 

3.உள்ேகாடை்ட(வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெவள்ளாழத் ெத# வார$்-2 

4.உள்ேகாடை்ட(வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) க+க்கன் �ைர வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  உட்ேகாடை்ட, 

 ெதன்வடல் ெகட்�ெமத்ைத கட்�டம் 

ேமற்� பாரத்்த�,  வடக்� ப��,

1.உள்ேகாடை்ட (வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெபரிய ஏரி இ#ளர ்ெத# வார$்-3 

2.உள்ேகாடை்ட(வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) /த்தப்பள்ளம் வன்னியர ்ெத# வார$்-3 

3.உள்ேகாடை்ட(வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெபாட்டெவளி வார$்-3 

4.உள்ேகாடை்ட (வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) உள்ேகாடை்ட வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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231 231

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
உட்ேகாடை்ட,  (ழ்ேமல் ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  

�ழக்�ப��,

1.உள்ேகாடை்ட (வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) உள்ேகாடை்ட ெதற்� Aத+யார ்ெத# வார$்-3 

2.உள்ேகாடை்ட(வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்� Aத+யார ்ெத# வார$்-3 

3.உள்ேகாடை்ட(வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) �மரன் நகர ்வார$்-3 

4.உள்ேகாடை்ட(வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) உள்ேகாடை்ட வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232

ஊராட். ஒன்-ய�வக்கபள்ளி,  
ஆJதகளம்,  (ழ்ேமல் ெகட்�ெமத்ைத 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  �ழக்� 

ப��,

1.உள்ேகாடை்ட ( ெத) (வ.�)மற்�ம் (ஊ) கன்னிக்ேகா%ல் ெத# வார$்-4 

2.உள்ேகாடை்ட (ெத) (வ.�) மற்�ம்(ஊ) (ழதெ்த# வார$்-4 

3.உள்ேகாடை்ட (ெத) (வ.�) மற்�ம் (ஊ) ேமலதெ்த# வார$்-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233

ஊராட். ஒன்-ய�வக்கபள்ளி,  
ஆJதகளம்,  (ழ்ேமல் ெகட்�ெமத்ைத 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  ேமற்� ப��

1.உள்ேகாடை்ட (ெத) (வ.�) மற்�ம் (ஊ) ந$தெ்த# வார$்-4 

2.உள்ேகாடை்ட(ெத) (வ.�) மற்�ம் (ஊ) (ழதெ்த# (வடக்� ஆJதகளம்) வார$்-4 

3.உள்ேகாடை்ட (ெத) (வ.�) மற்�ம் (ஊ) பந்தேகாட்டாத் ெத# வார$்-4 

4.உள்ேகாடை்ட (ெத) (வ.�)மற்�ம்(ஊ) அரிசனத் ெத# வார$்-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
கடாரங்ெகாண்டான்,  ெதன்வடல் 

ெகட்� ெமத்ைத கட்�டம் ேமற்� 

பாரத்்த�,  ைமய ப��

1.உள்ேகாடை்ட (வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) அரிசனத் ெத# வார$்-5 

2.உள்ேகாடை்ட(வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) அல்+�ர ்ெத# வார$்-5 

3.உள்ேகாடை்ட(வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) (ழதெ்த# வார$்-5 

4.உள்ேகாடை்ட(வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமலதெ்த# வார$்-5 

5.உள்ேகாடை்ட(வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேராட$்த் ெத# வார$்-5 

6.உள்ேகாடை்ட(வ) (வ �) மற்�ம் (ஊ) ஆமணக்கத்ேதாண்� ெத# வார$்-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235

அர� உயரந்ிைலப் பள்ளி,  
ேதவமங்கலம்,  ேமற்�ப் பாரத்்த 

ெதன்வடல் ெகட்�ெமத்ைதக் கட்�டம் 

ந$ப் ப��.

1.ேதவாமங்கலம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்�தெ்த# வார$்-1 

2.ேதவாமங்கலம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ந$தெ்த# வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢ 
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Ü¬ùî¢¶ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
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236 236

அர� உயரந்ிைலப் பள்ளி,  
ேதவமங்கலம்,  �ழக்�ப் பாரத்்த 

ெதன்வடல் ெகட்�ெமத்ைதக் கட்�டம் 

வடக்�ப் ப��.

1.ேதவாமங்களம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) கள்ளர ்ெத# வார$்-2 

2.ேதவாமங்களம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெசட்�யார ்ெத# வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237

அர� உயரந்ிைலப் பள்ளி,  
ேதவமங்கலம்,  ேமற்�ப் பாரத்்த 

ெதன்வடல் ெகட்�ெமத்ைதக் கட்�டம் 

வடக்�ப் ப��.

1.ேதவாமங்கலம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேதவாமங்கலம் ெதற்�தெ்த# வார$்-3
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238

அர� உயரந்ிைலப் பள்ளி,  
ேதவமங்கலம்,  ேமற்�ப் பாரத்்த 

ெதன்வடல் ெகட்�ெமத்ைதக் கட்�டம் 

ெதற்�ப் ப��.

1.ேதவாமங்கலம்(வ �) மற்�ம் (ஊ) அரிசன காலனி வார$்-4
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  
வாண�ைரயான்பட்�னம்,  (ழ்ேமல் 

ெகட்� ெமத்ைத கட்�டம் வடக்�ப் 

பாரத்்த ேமற்�ப் ப��,

1.வான�ைரயன் பட்�ணம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) (ழ அரிஜனக் காலனி வார$்-1 

2.வான�ைரயன் பட்�ணம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) (ழதெ்த#, இ#ளர ்ெத# வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  
வாண�ைரயான்பட்�னம்,  (ழ்ேமல் 

ெகட்� ெமத்ைத கட்�டம் வடக்�ப் 

பாரத்்த ெதற்�ப் ப��,

1.வாண�ைரயன்பட்�ணம்(ஊ) அைலயக்ேகானார ்ெத# வார$்-2 

2.வான�ைரயன் பட்�ணம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) வான�ைரயன் பட்�னம் வார$்-2 

3.வான�ைரயன் பட்�ணம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) நாJ$ ெத#, யாதவாெத#, சங்�+யதெ்த# 

வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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âí¢
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Ü¬ùî¢¶ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

241 241

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
வாண�ைரயான்பட்�னம்,  

வடக்�ெகட்� ெமத்ைத கட்�டம் ெதற்� 

பாரத்்த�,

1.வான�ைரயன் பட்�ணம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) அரிஜன ெத# வார$்-4 

2.வான�ைரயன் பட்�ணம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) கலசாவ� ெகாட்டதெ்த# வார$்-7

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப் பள்ளி,  
வாண�ைரயான்பட்�னம்,  வடக்� 

பாரத்்த (ழ்ேமல் ஓட$்%ல்ைல கட்�டம்,

1.வான�ைரயன் பட்�ணம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) கண்ண�யரத்ெ்த# வார$்-5 

2.வான�ைரயன் பட்�ணம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்� ெத# வார$்-6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243

ராஜன்நி�உத%ெப�ம் 

ந$நிைலப்பள்ளி,  ஒக்கநத்தம்,  

(ழ்ேமல் ெமத்ைத கட்�டம் வடக்� 

பாரத்்த�,  �ழக்�ப��,

1.,+ச.்க்�9 (வ �) மற்�ம் (ஊ) ,+ச.்க்�9 வார$்-1 2.,+ச.்க்�9 (வ �) மற்�ம் (ஊ) 

காங்ேகயன் �-ச.் வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244

ராஜன்நி�உத%ெப�ம் 

ந$நிைலப்பள்ளி,  ஒக்கநத்தம்,  

(ழ்ேமல் ெமத்ைத கட்�டம் வடக்� 

பாரத்்த�,  �ழக்�ப��,

1.,+ச.்க்�9 (வ �) மற்�ம் (ஊ) காங்ேகயன் �-ச.், அரிசனெத# வார$்-2 

2.,+ச.்க்�9 (வ �) மற்�ம் (ஊ) ஒக்கநத்தம் வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
கா$ெவட்டான்�-ச.்,  (ழ்ேமல் 

ெமத்ைத கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த 

ேமற்� ப��,

1.ேசாழங்�-ச.் (வ �) கா$ெவட்டான்�-ச.் (ஊ) ��க்கா$ கா$ெவட்டான் �-ச.் வார$்-1
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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âí¢

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

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

246 246

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
கா$ெவட்டான்�-ச.்,  (ழ்ேமல் 

ெமத்ைத கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த 

�ழக்�ப��,

1.ேசாழங்�-ச.் (வ �) கா$ெவட்டான்�-ச.் (ஊ) கா$ெவட்டான் �-ச.் .ங்கராய/ரம் 

வார$்-2 

2.ேசாழங்�-ச.் (வ �) கா$ெவட்டான்�-ச.் (ஊ) நல்லனம் வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247

அர.னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி,  
நாயகைண,ரியாள்,  வடக்�பாரத்்த 

(ழ்ேமல் ெமத்ைத கட்�டம் வடக்� 

பாரத்்த�,  �ழக்�ப��,

1.நாயகைனப்,ரியாள் (வ �) மற்�ம் (ஊ) சக்�+யதெ்த# வார$்-1 

2.நாயகைனப்,ரியாள் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெபாட்டக்ெகால்ைல ெத# வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248

அர.னர ்உயரந்ிைலப்பள்ளி,  
நாயகைண,ரியாள்,  வடக்�பாரத்்த 

(ழ்ேமல் ெமத்ைத கட்�டம் வடக்� 

பாரத்்த�,  ேமற்� ப��,

1.நாயகைனப்,ரியாள் (வ �) மற்�ம் (ஊ) (ழதெ்த# வார$்-2 

2.நாயகைனப்,ரியாள் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெதற்�தெ்த# வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249

அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி,  
நாயகைண,ரியாள்,  வடக்�பாரத்்த 

(ழ்ேமல்ெமத்ைத கட்�டம் (ழ் ப��

1.நாயகைனப்,ரியாள் (வ �) மற்�ம் (ஊ) சன்ன� ெத# வார$்-5 

2.நாயகைனப்,ரியாள் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ந$தெ்த# வார$்-5 

3.நாயகைனப்,ரியாள் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெதற்�தெ்த# வார$்-5 

4.நாயகைனப்,ரியாள் (வ �) மற்�ம் (ஊ) சன்ன� ெத# வார$்-5 

5.நாயகைனப்,ரியாள் (வ �) மற்�ம் (ஊ) (ழதெ்த# வார$்-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
நாயகைண,ரியாள்,  (ழ்ேமல் 

ெமத்ைத கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  

ேமற்� பாகம்

1.நாயகைனப்,ரியாள் (வ �) மற்�ம் (ஊ) மாதாேகா&ல் ெத#, ைமக்ேகல்பட்� வார$்-3 

2.நாயகைனப்,ரியாள் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமலைமக்ேகல்பட்� வார$்-4 

3.நாயகைனப்,ரியாள் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமலைமக்ேகல்பட்� வடக்�தெ்த# வார$்-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

251 251

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
.லால்,  (ழ்ேமல் ெமத்ைதகட்�டம் 

ெதற்� பாரத்்த�,  ேமற்� ப��

1.அைணக்�டம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) .லால் வார$்-1 

2.அைணக்�டம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) அரத்்தேனரி வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
ெபாற்ப�ந்தநல்;ர,்  (ழ்ேமல் 

ெமத்ைதகட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  

ேமற்� ப��

1.அைணக்�டம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெபாற்ப�ந்தநல்;ர ்வார$்-2
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
அைணக்�டம்,  வடக்�பாரத்்த 

(ழ்ேமல்ெமத்ைத கட்�டம் ைமயப��,

1.அைணக்�டம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்� ெத# வார$்-1
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
அைணக்�டம்,  வடக்�பாரத்்த 

(ழ்ேமல்ெமத்ைத கட்�டம் ேமற்� ப��
1.அைணக்�டம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெதற்� அரிஜன காலனிவார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255

ஆ� �ரா%டர ்நலப்பள்ளி,  
அ8ரத்ராயன்ேகாடை்ட,  ெதற்� வடக்� 

ெமத்ைதகட்�டம் ேமற்� பாரத்்த�,  

வடக்� ப��

1.ேசாழமாேத% (வ �) மற்�ம் (ஊ) அ8ரத்ராயன் ேகாடை்ட அரிஜன ெத# வார$்-1 

2.ேசாழமாேத% (வ �) மற்�ம் (ஊ) அ8ரத்ராயன்ேகாடை்ட வார$்-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

256 256

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
ேசாழமாேத%,  (ழ்ேமல் ெமத்ைத 

கட்�டம் �ழக்�ப�� ெதற்� பாரத்்த�,

1.ேசாழமாேத% (வ �) மற்�ம் (ஊ) அம்,கா/ரம் வார$்-2 

2.ேசாழமாேத% (வ �) மற்�ம் (ஊ) அம்,கா/ரம் காலனிெத# வார$்-2 

3.ேசாழமாேத% (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேசாழமாேத% வார$்-3 

4.ேசாழமாேத% (வ �) மற்�ம் (ஊ) காலனி ெத# வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
ேசாழமாேத%,  (ழ்ேமல் ெமத்ைத 

கட்�டம் ேமற்�ப�� ெதற்� பாரத்்த�,

1.ேசாழமாேத% (வ �) மற்�ம் (ஊ) ந$தெ்த# வார$்-3 

2.ேசாழமாேத% (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமலதெ்த# வார$்-4 

3.ேசாழமாேத% (ஊ) வஞ்.க் ���ப்பம் வார$்-4 

4.ேசாழமாேத% (ஊ) �-ச.் வார$்-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப் பள்ளி,  
உதயநத்தம்,  �ழக்� பாரத்்த 

ெதன்வடல் ஓட$்%ல்ைல கட்�டம்,  

வடக்� ப��

1.உதயநத்தம் (ேம) (வ �) மற்�ம் உதயநத்தம் (ஊ) உதயநத்தம் (ழஅரிசனெத#,ேமலதெ்த# 

வார$்-3 

2.உதயநத்தம் (ேம) (வ �) மற்�ம் உதயநத்தம் (ஊ) (ழதெ்த# வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
உதயநத்தம்,  வடக்�ெதற்� /�ய 

ெமத்ைத கட்�டம் �ழக்� பாரத்்த�,  

ெதற்�ப��,

1.உதயநத்தம் (ேம) (வ �) மற்�ம் உதயநத்தம் (ஊ) ெதனக்��, உதயநத்தம், இடதெ்த#, 

(ழேசடதெ்த# வார$், 

2.உதயநத்தம் (ேம) (வ �) மற்�ம் உதயநத்தம் (ஊ) ெதனக்�� வார$்-5 

3.உதயநத்தம் (ேம) (வ �) மற்�ம் உதயநத்தம் (ஊ) உதயநத்தம் வார$்-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
உதயநத்தம்,  வடக்�ெதற்� /�ய 

ெமத்ைத கட்�டம் �ழக்� பாரத்்த�,  

வடக்� ப��,

1.உதயநத்தம் (ேம) (வ �) மற்�ம் உதயநத்தம் (ஊ) நாயக்கரெ்த#, <க்காரதெ்த#, கைடதெ்த#, 

அரிஜன ெத#, 

2.உதயநத்தம் (ேம) (வ �) மற்�ம் உதயநத்தம் (ஊ) நாயக்கரெ்த# வார$்-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ£.ê£.
âí¢

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

1 2 3 4 5

261 261

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
கண்�யன்ெகால்ைல,  

(ழ்ேமல்ெமத்ைத கட்�டம் வடக்� 

பாரத்்த�,  ேமற்�ப��

1.உதயநத்தம் (�) (வ �) மற்�ம் உதயநத்தம் (ஊ) (ழதெ்த# வார$்-1 

2.உதயநத்தம் (�) (வ �) மற்�ம் உதயநத்தம் (ஊ) அரிசனத் ெத# வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

262 262

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
கண்�யன்ெகால்ைல,  (ழ்ேமல் 

ெமத்ைத கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  

�ழக்� ப�� ,

1.உதயநத்தம் (�) (வ �) மற்�ம் உதயநத்தம் (ஊ) கண்�யங்ெகால்ைல வார$்-2
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
�ழவ ைடயான்,  ெதன்வடல் ெகட்� 

ெமத்ைதக்கட்�டம் �ழக்� பாரத்்த�,

1.ேவம்/�� (வ �) மற்�ம் (ஊ) �ழவைடயான் காலனி வார$்-1 

2.ேவம்/�� (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேவம்/�� வடக்� வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
�ழவ ைடயான்,  ெதன்வடல் 

ெமத்ைதக்கட்�டம் ேமற்� பாரத்்த�,  

ெதற்� ப��

1.ேவம்/�� (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெதன்னவநல்:ரர ்காலனி வார$்-2 

2.ேவம்/�� (வ �) மற்�ம் (ஊ) (ழதெ்த# வார$்-2 

3.ேவம்/�� (வ �) மற்�ம் (ஊ) வடவார ்காலனி வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
�ழவ ைடயான்,  (ழ்ேமல் ெமத்ைத 

கட்�டம் ெதற்� பாரத்்த�,  ேமற்� 

பாகம்

1.ேவம்/�� (வ �) மற்�ம் (ஊ) காக்கேனரி வார$்-3 

2.ேவம்/�� (வ �) மற்�ம் (ஊ) அம்பலகார ெத# வார$்-3 

3.ேவம்/�� (வ �) மற்�ம் (ஊ) ந$ேவம்/�� வார$்-3 

4.ேவம்/�� (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெதன்னவநல்;ர ்வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢
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Ü¬ùî¢¶ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

266 266

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப் பள்ளி,  
ேகாடா+க#ப்<ர,்  �ழக்�பாரத்்த 

ெமத்ைதகட்�டம் வடக்�ப��

1.ேகாடா+ க#ப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) சன்ன�ெத# வார$்-1 

2.ேகாடா+ க#ப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ெதற்�ெத# வார$்-1 

3.ேகாடா+ க#ப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமட$்தெ்த# வார$்-1 

4.ேகாடா+ க#ப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) Aத+யாரெ்த# வார$்-2 

5.ேகாடா+ க#ப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) காவ�த் ெத# வார$்-2 

6.ேகாடா+ க#ப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) கைடதெ்த# வார$்-2 

7.ேகாடா+ க#ப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) காவல்காரன் ெத# வார$்-2 

8.ேகாடா+ க#ப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) அம்மன்ேகா%ல் ெத# வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

267 267

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  
ேகாடா+க#ப்<ர,்  (ழ்ேமல் ெமத்ைத 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  ேமற்� ப��

1.ேகாடா+ க#ப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ெவள்ளாழதெ்த# வார$்-3 

2.ேகாடா+ க#ப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) வக்காரமாரி ெத# வார$்-4 

3.ேகாடா+ க#ப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) .ன்னகவரதெ்த# வார$்-4 

4.ேகாடா+ க#ப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) <ண்�பாைளயம் வார$்-4 

5.ேகாடா+ க#ப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ேநாக்கதெ்த# வார$்-4 

6.ேகாடா+ க#ப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ைரஸ்8ல் ெத# வார$்-4 

7.ேகாடா+ க#ப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) �ெரௗப�யம்மன் ேகா&ல் ெத# வார$்-4 

8.ேகாடா+ க#ப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ஆ&பாைளயம் வார$்-4 

9.ேகாடா+ க#ப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) அய்யன்மண்டபம் ெத# வார$்-4 

10.ேகாடா+ க#ப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ெபரிய கவரத் ெத# வார$்-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

268 268

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  
ேகாடா+க#ப்<ர,்  (ழ்ேமல் ெமத்ைத 

கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  ைமய ப��

1.ேகாடா+ க#ப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) க#ப்<ர ்காலனி வார$்-5 

2.ேகாடா+ க#ப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) வக்காரமாரி காலனி வார$்-5 

3.ேகாடா+ க#ப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ஆ&ப்பாைளயம் காலனி வார$்-5 

4.ேகாடா+ க#ப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) க#ப்<ர ்/�ய காலனி வார$்-5 

5.ேகாடா+ க#ப்<ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) (ைர��க்கா$ வார$்-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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269 269

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப் பள்ளி,  
அன்னகாரன்ேபடை்ட,  �ழக்� பாரத்்த 

ெதன்வடல் ஓட$்%ல்ைல கட்�டம்,

1.இடங்கண்ணி (வ �) மற்�ம் (ஊ) ஓடப்பாங்கரதெ்த# வார$்-1 

2.இடங்கண்ணி (வ �) மற்�ம் (ஊ) அரிசன காலனி வார$்-1 

3.இடங்கண்ணி (வ �) மற்�ம் (ஊ) அதமாங்�ப்பம் வார$்-1 

4.இடங்கண்ணி (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேவதா&#ப்பம் வார$்-1 

5.இடங்கண்ணி (வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்�தெ்த#,அக்ரகாரம் வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

270 270

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
இடங்கண்ணி,  ேமற்�ப் பாரத்்த 

ெதன்வடல் ெகட்� ெமத்ைத கட்�டம்

1.இடங்கண்ணி (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெகால்லதெ்த# வார$்-2 

2.இடங்கண்ணி (வ �) மற்�ம் (ஊ) �-ஸ்�வ காலனி வார$்-2 

3.இடங்கண்ணி (வ �) மற்�ம் (ஊ) அரிசன காலனி வார$்-2 

4.இடங்கண்ணி (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெபான்னாற்றங்கைர ெத# வார$்-2 

5.இடங்கண்ணி (வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்� ெத# வார$்-3 

6.இடங்கண்ணி (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெரட்��ளத் ெத# வார$்-3 

7.இடங்கண்ணி (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமட$்தெ்த# வார$்-3 

8.இடங்கண்ணி (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமலதெ்த# வார$்-3 

9.இடங்கண்ணி (வ �) மற்�ம் (ஊ) (ழதெ்த# வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப் பள்ளி,  
ேகாடங்��,  வடக்� பாரத்்த (ழ்ேமல் 

ஓட$்%ல்ைல கட்�டம்,

1.ேகாடங்��(வ), (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேகாடங்�� வார$்-1
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

272 272

Rலக கட்�டம்,  .ந்தாமணி,  ேமற்�ப் 

பாரத்்த ெதன்வடல் ெகட்�ெமத்ைதக் 

கட்�டம்.

1.ேகாடங்��((ெத), (வ �) .ந்தாமணி (ஊ) ,ள்ைளயார ்�ளம் வார$்-1

2.ேகாடங்��((ெத), (வ �) .ந்தாமணி (ஊ) (ழ.ந்தாமணி வார$்-1 

3.ேகாடங்��((ெத), (வ �) .ந்தாமணி (ஊ) (ழக்கா$ வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

273 273

�ராம ஊராட். ேசைவ ைமயம், 

ேமல.ந்தாமணி,  ெதற்�ப் பாரத்்த 

(ழ்ேமல் ெகட்�ெமத்ைதக் கட்�டம் 

�ழக்�ப் ப��.

1.ேகாடங்��((ெத), (வ �) .ந்தாமணி (ஊ) (ழ ைமக்ேகல் பட்� வார$்-2 

2.ேகாடங்��((ெத), (வ �) .ந்தாமணி (ஊ) அரிசன காலனி வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

274 274

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
)ரத்்�யான். �ழக்�ப் பாரத்்த 

ெதன்வடல் ெகட்�ெமத்ைதக் கட்�டம் 

ெதற்�த் ப��.

1.ேகாடங்��((ெத), (வ �) .ந்தாமணி (ஊ) ேமல.ந்தாமணி வார$்-2 

2.ேகாடங்��((ெத), (வ �) .ந்தாமணி (ஊ) )ரத்்�யான் வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

275 275

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
இ#ைக�ர,்  வடக்�ப் பாரத்்த (ழ்ேமல் 

ெகட்�ெமத்ைதக் கட்�டம், ெமற்�ப் 

ப��.

1.இ#ைக�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) இ#ைக�ர ்வார$்-1
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢

276 276

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப்பள்ளி,  
இ#ைக�ர,்  வடக்�ப் பாரத்்த (ழ்ேமல் 

ெகட்�ெமத்ைதக் கட்�டம், �ழக்�ப் 

ப��.

1.இ#ைக�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ேவணாநல்;ர ்வார$்-2 

2.இ#ைக�ர ்(வ �) மற்�ம்(ஊ) >ழாட$்க்�ப்பம் வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

277 277

சத�்ண@ >டம்,  ேகாட்�யால்,  

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்�டம் வடக்� 

பாரத்்த�,

1.இ#ைக�ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ேகாட்�யால் வார$்-3
Ü¬ùî¢¶ 

õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

278 278

அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி,  
காைரக்�-ச.்,  ெதன்வடல் 

ெமத்ைதகட்�டம் ேமற்� பாரத்்த�,  

வடக்� ப��,

1.காைர�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) �-ஸ்தவ ெத# வார$்-1 

2.காைர�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) அரிஜன ெத# வார$்-1 

3.காைர�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) பட்டத் ெத# வார$்-2 

4.காைர�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) /�த் ெத# வார$்-2 

5.காைர�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ந$தெ்த# வார$்-2 

6.காைர�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமலதெ்த# வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

279 279

அர� உயரந்ிைலப்பள்ளி,  
காைரக்�-ச.்,  ெதன்வடல் 

ெமத்ைதகட்�டம் ேமற்� பாரத்்த�,  

ெதற்� ப��,

1.காைர�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) வடக்� ெத# வார$்-2 

2.காைர�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) உைடயார ்ேகா&ல் ெத# வார$்-2 

3.காைர�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேராட$்த் ெத# வார$்-3 

4.காைர�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) அக்ரகாரத் ெத# வார$்-3 

5.காைர�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) .வன் ேகா&ல் ெத# வார$்-3 

6.காைர�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) )க்கத் ெத# வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

280 280

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
அ#ள்ெமா9,  ேமற்�ப்பாரத்்த 

ஓட$்%ைலக் கட்�டம்

1.காைர�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) அ#ள்ெமா9 (ழதெ்த# வார$்-4 

2.காைர�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) அ#ள்ெமா9 அரிஜன ெத# ேமலமதனதI்ர ்வார$்-4 

3.காைர�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) அ#ள்ெமா9 வார$்-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

281 281

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
மதனதI்ர,்  ெதன்வடல் ெமத்ைத 

கட்�டம் �ழக்� பாரத்்த�,  ெதற்� 

ப��

1.வாைழக்�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேச�ராயநத்தம் வார$்-1 

2.வாைழக்�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) வாைழக்�-ச.் வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

282 282

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
மதனதI்ர,்  ெதன்வடல் ெமத்ைத 

கட்�டம் �ழக்� பாரத்்த�,  வடக்� 

ப��

1.வாைழக்�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) அ�க்காமைல வார$்-1 

2.வாைழக்�-ச.் (வ �) மற்�ம் (ஊ) மதனதI்ர ்வார$்-3

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

õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

283 283

அர.னரே்மல்நிைலப்பள்ளி,  �,  பSர,்  

�ழக்� ேமற்� /�ய ெமத்ைத கட்�டம் 

ேமற்� ப�� ெதற்� பாரத்்த�,

1.தா.ப2ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ெசட்�த் ெத# வார$்-1 

2.தா.ப2ர ்(வ �) மற்�ம்(ஊ) ந$தெ்த# வார$்-1 

3.தா.ப2ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமலதெ்த# வார$்-1 

4.தா.ப2ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) அக்ரகாரத் ெத# வார$்-1 

5.தா.ப2ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) �றவன் ��ைச ெத# வார$்-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

284 284

அர.னரே்மல்நிைலப்பள்ளி,  �,  பSர,்  

�ழக்�ேமற்� /�ய ெமத்ைதகட்�டம் 

�ழக்� ப�� ெதற்� பாரத்்த�,

1.தா.ப2ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ெதற்�வாணிபத் ெத# வார$்-2 

2.தா.ப2ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ஆண்� ெத# வார$்-2 

3.தா.ப2ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ெதற்�த் ெத# வார$்-2 

4.தா.ப2ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) �டை்டகாரதெ்த# வார$்-2 

5.தா.ப2ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ெதன்?� வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

285 285

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  �,  பSர,்  

�ழக்� ேமற்� ெமத்ைத கட்�டம் 

வடக்� பாரத்்த�,  �ழக்� ப��
1.தா.ப2ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) அரிசனகாலனி வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

286 286

அர� ேமல்நிைலப்பள்ளி,  �,  பSர,்  

�ழக்� ேமற்� ெமத்ைத கட்�டம் 

வடக்� பாரத்்த�,  ேமற்� ப��

1.தா.ப2ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ,ள்ைளயார ்�ளதெ்த# வார$்-4 

2.தா.ப)ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) அக்ரகாரதெ்த# வார$்-4 

3.தா.ப)ர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ேகா%ல் தாதம் ேபடை்ட வார$்-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

287 287

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
தாதம்ேபடை்ட,  �ழக்� ேமற்� 

ெமத்ைத கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  

�ழக்� ப��

1.தா பSர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) >த்தங்�� வார$்-5 

2.தா பSர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) பால�ந்தர/ரம் வார$்-5

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

õ.
âí¢ 

õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

288 288

ஊராட். ஒன்-ய ந$நிைலப்பள்ளி,  
தாதம்ேபடை்ட,  �ழக்� ேமற்� 

ெமத்ைத கட்�டம் வடக்� பாரத்்த�,  

ேமற்� ப��

1.தா பSர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) ெதற்�தாதம்ேபடை்டவார$்-6 

2.தா பSர ்(வ �) மற்�ம் (ஊ) Oனிவாச/ரம் வார$்-6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

289 289

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப் பள்ளி. 
ெதன்கச.்ெப#மாள்நத்தம். �ழக்�ப் 

பாரத்்த ெதன்வடல் ெகட்� 

ெமத்ைதக்கட்�டம், வடக்�ப் ப��.

1.ெதன்கச.் ெப#மாள் நத்தம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ெதன்கச.் ெப#மாள் நத்தம் வார$்-1 

2.ெதன்கச.் ெப#மாள் நத்தம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) ேமல��கா$ வார$்-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

290 290

ஊராட். ஒன்-ய �வக்கப் பள்ளி. 
ெதன்கச.்ெப#மாள்நத்தம். �ழக்�ப் 

பாரத்்த ெதன்வடல் ெகட்� 

ெமத்ைதக்கட்�டம், ெதற்�ப் ப��.

1.ெதன்கச.் ெப#மாள் நத்தம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) (ழ��கா$ அரிசனகாலனி வார$்-3 

2.ெதன்கச.் ெப#மாள் நத்தம் (வ �) மற்�ம் (ஊ) (ழ��கா$ வார$்-3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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