
18- ��ப்�ர ்நாடா�மன்றத் ெதா���ல் அடங்�ய
114 - ��ப்�ர(்ெதற்�) சடட்மன்ற ேபரைவ ெதா��க்�ரிய வாக்�சச்ாவ�களின் பட�்யல்

t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

1 1

ஈடன் காரட்ன் நரச்ரி அன்! "ைரமரி 
பள்ளி, #�ங்கப்பாைளயம் இட்ேடரி 
ேரா!, ��ப்�ர-்641602 ,, வடக்� 
பாரத்்த �ழக்� ப�� மா��&�ந்' 
1வ' அைற ((.ேக.) - ஏ)

1.��ப்�ர ்(மா) #�ங்கபாைளயம் 1' ெத�  வார!் 
எண்.12 , 2.��ப்�ர ்(மா) #�ங்கப்பாைளயம் 2வ' 
ெத� வார!் எண் 12 , 3.��ப்�ர ்(மா) 

#�ங்கப்பாைளயம் வார!் எண்-12 , 4.��ப்�ர ்(மா) 

#�ங்கப்பாைளயம் ெதற்�இட்ேடரி  வார!் எண்-12

midj;J 
thf;fhsh;fs;

2 2

-.த் நரச்ரி அன்! "ைரமரி பள்ளி, 
சா#ண்�/ரம் (ெதற்�) ,, ெதற்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் ேமற்�&�ந்' 
1வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) பால#�கன்  ெத�வார!்எண்12 , 

2.��ப்�ர ்(மா) "ரியா நகர ்ஸ்1ல் 2�வார!்எண்12 , 

3.��ப்�ர(்மா) பால#�கன் ேல அ3ட் ெம�ன் 
ேரா!வார!்எண்13 , 4.��ப்�ர ்(மா) பால#�கன் ேல 
அ3ட் 4ரி3வார!்எண்13 , 5.��ப்�ர ்(மா) 

பால#�கன் நகரவ்ார!்எண்12, 6.��ப்�ர ்(மா) 

5வ-ப்"ரமணியம் நகரவ்ார!்எண்12,   7.��ப்�ர(்மா) 

பகவ�அம்மன் நகர ், 8.��ப்�ர ்(மா) 

எம்.என்.எஸ்.நகரவ்ார!்எண் 12

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
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3 3

ஈடன் காரட்ன் நரச்ரி அன்! "ைரமரி 
பள்ளி, #�ங்கப்பாைளயம் இட்ேடரி 
ேரா!, ��ப்�ர-்641602 ,, வடக்� 
பாரத்்த �ழக்� ப���ல் இ�ந்' 3வ' 
அைற (எல்.ேக.) - ஏ)

1.��ப்�ர ்(மா) #�ங்கப்பாைளயம் பைழய அர5னர ்
����ப்/  வார!் 12 , 2.��ப்�ர ்(மா) 

#�ங்கப்பாைளயம் பார�தாசன் காலனி 
வார!்எண்12 , 3.��ப்�ர ்(மா) #�ங்கபாைளயம் 
ஹ35ங் (னிடவ்ார!்எண்12 , 4.��ப்�ர(்மா) 

#�கம்பாைளயம்1,2,3'2�,ெம�ன்2�வார!்எண்12 , 

5.��ப்�ர ்(மா) #�ங்கப்பாைளயம் /�யஹ35ங் 
(னிட்  வார!் எண்-12 , 6.��ப்�ர ்(மா) 

#�ங்கப்பாைளயம் �7க்� 2� வார!் எண் 12, 

7.��ப்�ர ்(மா) ராஜம்மாள் ேல அ3ட் வார!்எண்12 ,

midj;J 
thf;fhsh;fs;

4 4

-.த் நரச்ரி அன்! "ைரமரி பள்ளி, 
சா#ண்�/ரம் (ெதற்�) ,, ெதற்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் �ழக்�&�ந்' 
1வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) �மார ்நகர ்வ.உ.5. 

ெம�ன்ேரா!வார!்எண்12, 2.��ப்�ர ்(மா) /த்:ரான் 
ேதாட்டம்வார!்எண்12 , 3.��ப்�ர ்(மா) ரா)வ் 2� 
5வார!்எண்12

midj;J 
thf;fhsh;fs;

5 5

"ேரமா ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப் பள்ளி, 
ெகாங்கண�ரி - 641602 ,, வட ேமற்� 
கட்�டம் ெதற்� பக்கத்�&�ந்' 
�ழக்� பாரத்்த 3வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) அைணப்பாைளயம் 
ேதாட்டம்வார!்எண்13 , 2.��ப்�ர ்(மா) 

ெகாங்கண�ரிவார!்எண்13 , 3.��ப்�ர ்(மா) 

ெகாங்கன�ரி ேமற்� 2�வார!்எண்13 , 4.��ப்�ர ்
(மா) ெகாங்கன�ரி #தல் 2�வார!்எண்13 , 5.��ப்�ர ்
(மா) ெகாங்கன�ரி 2வ' ெத�வார!்எண்13

midj;J 
thf;fhsh;fs;

6 6

"ேரமா ெமட்ரிக் ேமல் நிைலப் பள்ளி, 
ெகாங்கண �ரி - 641602 ,, வட ேமற்� 
கட்�டம் ெதற்� பக்கத்�&�ந்' 
�ழக்� பாரத்்த  2வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெகாங்கன�ரி 3வ' 2�வார!்எண்13 , 

2.��ப்�ர ்(மா) ெகாங்கன�ரி 4வ' 2�வார!்எண்13 , 

3.��ப்�ர ்(மா) ெகாங்கன�ரி �7க்� 
2�வார!்எண்13

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?
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7 7

மேகஷ் 4த்யாலயா ெமட்ரிக்�ேலஷன் 
பள்ளி, ேந� நகர,் ��ப்�ர ்,, வடக்� 
பாரத்்த கட்�டம் ேமற்�&்�ந்' 5வ' 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா) சா#ண்�/ரம் ெம�ன் 
ேரா!வார!்எண்12 , 2.��ப்�ர ்(மா) சா#ண்�/ரம் 
2வ' 2�வார!்எண்12 , 3.��ப்�ர ்(மா) சா#ண்�/ரம் 
1வ' 2�வார!்எண்12 , 4.��ப்�ர ்(மா) சா#ண்�/ரம் 
3வ' 2�வார!்எண்12 , 5.��ப்�ர ்(மா) சா#ண்�/ரம் 
4வ' 2�வார!்எண்12 , 6.��ப்�ர ்(மா) சா#ண்�/ரம் 
#தல் �7க்� 2�வார!்எண்12 , 7.��ப்�ர ்(மா) 

சா#ண்�/ரம் �7க்�தெ்த� வார!்எண்12 , 8.��ப்�ர ்
(மா) வ.உ.5.நகர ்ெதற்� 1வ' 2� வார!்எண்12 , 

9.��ப்�ர ்(மா) வ.உ.5.நகர ்ெதற்� 2வ' 2� 
வார!்எண்12 , 10.��ப்�ர ்(மா) வ.உ.5.நகர ்ெதற்� 
3வ' 2� வார!்எண்12

midj;J 
thf;fhsh;fs;

8 8

எஸ்.எஸ்.ஏ நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி, 
பால#�கன் நகர ்641602 ,, �ழக்� 
பாரத்்த கட்�டம் ெதற்�&�ந்' 2வ' 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா) சாய்பாபா நகரவ்ார!்எண்12 , 

2.��ப்�ர(்மா) எம்என்எஸ் நகர1்2 , 3.��ப்�ர(்மா) 

ெவங்கேடஸ்வர நகர1்2

midj;J 
thf;fhsh;fs;

9 9

-.த் நரச்ரி அன்! "ைரமரி பள்ளி, 
சா#ண்�/ரம் (ெதற்�) ,, ெதற்� 
பாரத்்த கட்�டம் ேமற்�&�ந்' 2வ' 
அைற (மத்�ய)

1.��ப்�ர ்(மா) 4.".5ந்தன் நகர ்4வ' 
2�வார!்எண்12 , 2.��ப்�ர ்(மா) 4." 5ந்தன் நகர ்
2வ' 2�12 , 3.��ப்�ர ்(மா) 4.".5ந்தன் நகர ்3வ' 
2�12 , 4.��ப்�ர ்(மா) 4.".5ந்தன் நகர ்#தல் 
2�வார!்எண்12 , 5.��ப்�ர ்(மா) 4"5 
நகரவ்ார!்எண்12

midj;J 
thf;fhsh;fs;

10 10

மேகஷ் 4த்யாலயா ெமட்ரிக்�ேலஷன் 
பள்ளி, ேந� நகர,் ��ப்�ர ்,, வடக்� 
பாரத்்த கட்�டம் ேமற்�&�ந்' 8வ' 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா) -ப்ைபயா 1,2வ' 2�வார!்எண்12 , 

2.��ப்�ர ்(மா) ரா<வ் நகர ்1வ' 2�வார!்எண்12 , 

3.��ப்�ர ்(மா) ரா<வ் நகர ்2வ' 2�வார!்எண்12 , 

4.��ப்�ர ்(மா) ரா<வ் நகர ்3வ' 2�வார!்எண்12 , 

5.��ப்�ர ்(மா) ரா<வ் நகர ்4வ' 2�வார!்எண்12 , 

6.��ப்�ர ்(மா) -ப்பராயன் 2�வார!்எண்47

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
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ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
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11 11

எஸ்.எஸ்.ஏ நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி, 
பால#�கன் நகர ்641602 ,, வடக்� 
பாரத்்த கட்�டம் �ழக்�&�ந்' 3வ' 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா) �லாம் காதர ்ேல அ3ட் 4வ' 
2�வார!்எண்12 , 2.��ப்�ர ்(மா) ஆர.்எஸ்.�லாம் 
சா�ப் காரட்ன் வார!்எண்12 ,

midj;J 
thf;fhsh;fs;

12 12

-.த் ேக. ராமசா. "ேள ஸ்1ல், 

எம்.).ஆர ்நகர ்,, வடக்� பாரத்்த 
கட்�டம் ேமற்�&�ந்' 3வ' அைற (II-
")

1.��ப்�ர ்(மா) ேந� நகர ்(சா#ண்�/ரம் ெதற்�) 

வார!்எண்12, 2.��ப்�ர(்மா) >அம்மன்நகர ்
��?ரத்்�நகர ்வார!்எண் 13 , 3.��ப்�ர ்(மா) 

வ�ேவல் நகர ், ��?ரத்்� நகர ், 4ேவகனந்தா நகர,் 

4.��ப்�ர ்(மா) �லாம் காதர ்ேல அ3ட் 3வ' 
2�வார!்எண்12 ,

midj;J 
thf;fhsh;fs;

13 13

எஸ்.எஸ்.ஏ நகராட்5 cah;நிைலப்பள்ளி 
மாஸ்ேகா நகர ் 641602 ,, �ழக்� 
ப���ல் வடக்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
மத்�ய அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ைவயா/ரி நகர ்ெதற்� வார!் 13 , 

2.��ப்�ர ்(மா) ைவயா/ரி நகர ்�ழக்� வார!் 13 , 

3.��ப்�ர ்(மா) ைவயா/ரி நகர ்வார!்எண்13 , 

4.��ப்�ர ்(மா) காேலஜ் ேரா! எம்.).ஆர ்நகர ்
வார!்எண்13 , 5.��ப்�ர ்(மா) காமாட்5/ரம் �ழக்� 
வார!்எண்13

midj;J 
thf;fhsh;fs;

14 14

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி, சந்�ரகா4 
641602 ,, ெதற்� பாரத்்த "ளாக்�ல்  
ைமய ப���ல் உள்ள அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ைவயா/ரிநகர ்1வ' 2�13 , 2.��ப்�ர ்
(மா) ைவயா/ரிநகர ்2வ' 2�வார!்எண்13 , 3.��ப்�ர ்
(மா) ைவயா/ரிநகர ்3வ' 2�வார!்எண்13 , 4.��ப்�ர ்
(மா) மாஸ்ேகா நகரவ்ார!்எண்13 , 5.��ப்�ர ்(மா) 

(.எஸ்.ஆர.்ேதாட்டம்வார!்எண்13 , 6.��ப்�ர ்(மா) 

சந்�ர கா4 நகர ்வடக்�வார!்எண்13 , 7.��ப்�ர ்(மா) 

ஆவரங்கா! ேதாட்டம்வார!்எண்13இ 8.��ப்�ர(்மா) 

சாரதாநகரவ்ார!்எண்13 ,

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

15 15

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி, சந்�ரகா4 
641602 ,, ேமற்� பக்க#ள்ள �ழக்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் வடக்� ப���ல் 
தைலைம ஆ5ரியர ்அைற�&�ந்' 
2வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) காேலஜ் ேரா! ர�ல்ேவைலன் 
/றம்ேபாக்� வார!் எண்13

midj;J 
thf;fhsh;fs;

16 16

எஸ்.எஸ்.ஏ நகராட்5 cah;நிைலப்பள்ளி. 
மாஸ்ேகா நகர ்641602 ,, �ழக்� 
பக்க#ள்ள வடக்� பாரத்்த  
கட்�டத்�ல் ேமற்� கைட5 அைற

1.��ப்�ர ்(மா) 'வாரைக நகர ்3ம் 2� வார!்எண்13இ 
2.��ப்�ர ்(மா) 4த்யா நகரப்ாைறக்�@ /றம்ேபாக்� 
2வ' 2�வார!்எண12 , 3.��ப்�ர ்(மா) 4த்யா நகர ்
?ன்றாவ' 2�வார!்எண்12 , 4.��ப்�ர ்(மா) 4த்யா 
நகர ்வார!்எண்12 ,

midj;J 
thf;fhsh;fs;

17 17

எஸ்.எஸ்.ஏ நகராட்5 Jtf;fப் பள்ளி. 
மாஸ்ேகா நகர ்641602 ,, வடக்� பாரத்்த 
ந!4Aள்ள கட்�டத்�ல் �ழக்� 
கைட5 அைற

1.��ப்�ர ்(மா) இந்�ரா நகரவ்ார!்எண்13 , 2.��ப்�ர ்
(மா) ஞானப்"ரகாஷம் நகர ்வார!்எண்13 midj;J 

thf;fhsh;fs;

18 18

எஸ்.எஸ்.ஏ நகராட்5 Jtf;fப் பள்ளி. 
மாஸ்ேகா நகர ்641602 ,, வடக்� பாரத்்த 
ந!4Aள்ள கட்�டத்�ல் ேமற்� 
கைட5 அைற

1.��ப்�ர ்(மா) 4த்யா நகர ்1வவார!்எண்13 , 

2.��ப்�ர(்மா) கைலமகள் நகர ்வார!்எண்13 , 

3.��ப்�ர(்மா) ேபாஸ்டல்காலனி #�ங்பாைளயம் 
இட்ேடரி ேரா! வார!்எண்13 , 4.��ப்�ர(்மா) 

4ேவகானந்தர ்நகர ்வார!்எண்13 , 5.��ப்�ர ்(மா) 

சத்யா நகர ்"ரிண்�ங் ெத� வார!்எண்13 , 6.��ப்�ர ்
(மா) 4ேவகானந்தர ்நகரவ்ார!்எண்13

midj;J 
thf;fhsh;fs;

19 19

எஸ்.எஸ்.ஏ நகராட்5 Jtf;fப் பள்ளி. 
மாஸ்ேகா நகர ்641602 ,, �ழக்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல்  வடக்� கைட5 அைற  
(தைலைமயா5ரியா ்அைறக்� அ��ல்)

1.��ப்�ர(்மா) >4த்யா நகர ்வார!் எண் 13

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?
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20 20

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி, சந்�ரகா4 
641602 ,, ெதற்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
�ழக்� பக்க#ள்ள அைற

1.��ப்�ர ்(மா) <"ராைலன்,  காமராஜர ்நகர ்
வார!்எண்13 , 2.��ப்�ர(்மா) சத்யா நகர ்வார!்எண்13 

, 3.��ப்�ர(்மா) பாத்�மா நகர ்வார!்எண்13 ,  

4.��ப்�ர(்மா) �த்தார ்�ேயட்டர ்ேரா!

midj;J 
thf;fhsh;fs;

21 21

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி, சந்�ரகா4 
641602 ,, வடக்� பக்க#ள்ள ெதற்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் ேமற்�&�ந்' 
1வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) வசந்த நகரவ்ார!்எண்13 , 

2.��ப்�ர(்மா) மல்&ைக நகர ்வார!் 13 , 

3.��ப்�ர(்மா) 5வசக்� நகர ்வார!் 13 , 4.��ப்�ர(்மா) 

தணிைக நகர ்வார!் 13

midj;J 
thf;fhsh;fs;

22 22

-ப்ைபயா ெமட்ரிக் பள்ளி, ேபாஸ்டல் 
காலனி 641602 ,, பைழய கட்�டத்�ல் 
�ழக்� பாரத்்த ெதற்�&�ந்' 1வ' 
அைற (வடக்� பக்க#ள்ள 
மா�ப்ப��&�ந்')

1.��ப்�ர ்(மா) காமராஜ் நகர ்1வ' 2�வார!்எண் 13 , 

2.��ப்�ர ்(மா) காமராஜ் நகர ்2வ' 2�வார!்எண் 13, 

3.��ப்�ர ்(மா) காமராஜ் நகர ்3வ' 2�வார!்எண் 13 ,
midj;J 

thf;fhsh;fs;

23 23

எஸ்.எஸ்.ஏ நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி, 
பால#�கன் நகர ்641602 ,, வடக்� 
பாரத்்த கட்�டம் �ழக்�&�ந்' 2வ' 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா) சண்#கா நகர ்1வ' 2�வார!்எண் 12 , 

2.��ப்�ர ்(மா) சண்#கா நகர ்2வ' 2�வார!்எண் 12 , 

3.��ப்�ர ்(மா) சண்#கா நகர ்3வ' 2�வார!்எண் 12 , 

4.��ப்�ர ்(மா) பால#�கன் ேல அ3ட் 1வ' 
2�வார!்எண் 12 , 5.��ப்�ர ்(மா) பால#�கன் ேல 
அ3ட் 2வ' 2�வார!்எண் 12 , 6.��ப்�ர ்(மா) 

பால#�கன் ேல அ3ட் 3வ' 2�வார!்எண் 13 , 

7.��ப்�ர ்(மா) பால#�கன் ேல அ3ட் 4வ' 2� 
வார!் எண் 13

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?
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24 24

-ப்ைபயா ெமட்ரிக் பள்ளி , ேபாஸ்டல் 
காலனி 641602 ,, பைழய கட்�டத்�ல் 
�ழக்� பாரத்்த ெதற்�&�ந்' 3வ' 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ��ஷ்ணா நகர ்�ழக்� 1-வ' 2� 
வார!்எண்13 , 2.��ப்�ர ்(மா) ��ஷ்ணா நகர ்�ழக்� 
2-வ' 2� வார!்எண்13 , 3.��ப்�ர ்(மா) ��ஷ்ணா 
நகர ்�ழக்� 3-வ' 2�வார!்எண்13 , 4.��ப்�ர ்(மா) 

��ஷ்ணா நகர ்�ழக்� 3-வ' 2�வார!்எண்13 , 

5.��ப்�ர ்(மா) ��ஷ்ணா நகர ்ேமற்� 1-வ' 
2�வார!்எண்13 , 6.��ப்�ர ்(மா) ��ஷ்ணா நகர ்
ேமற்� 2-வ' 2�வார!்எண்13 , 7.��ப்�ர ்(மா) 

பாத்�மா நகரவ்ார!்எண்13 , 8.��ப்�ர(்மா) சத்யாநகர ்
"ரிண்�ங் ெத� வார!்எண் 13

midj;J 
thf;fhsh;fs;

25 25

-.த் ேக. ராமசா. "ேள ஸ்1ல், 

எம்.).ஆர ்நகர ்,, ெதற்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் ேமற�&�ந்' 3வ' அைற 
(எல்.ேக.)-")

1.��ப்�ர ்(மா) சா#ண்�/ரம் ெதற்� (மாரியம்மன் 
ேகா4ல் ெத�)வார!்12 midj;J 

thf;fhsh;fs;

26 26

-.த் ேக. ராமசா. "ேள ஸ்1ல், 

எம்.).ஆர ்நகர ்,, ெதற்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் ேமற�&�ந்' 4வ' அைற 
((.ேக.)-ஏ)

1.��ப்�ர ்(மா) சா#ண்�/ரம் ெதற்� (மாரியம்மன் 
ேகா4ல் ெத�)வார!்12 ,

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?
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27 27

-.த் ேக. ராமசா. "ேள ஸ்1ல், 

எம்.).ஆர ்நகர ்,, ேமற்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் வடக்�&�ந்' 1வ' அைற 
மா�ப்ப�க்� அ��ல் (I-ஏ)

1.��ப்�ர ்(மா) சா#ண்�/ரம் ேமற்� எம்.).ஆர.் 

நகரவ்ார!்எண்12 , 2.��ப்�ர ்(மா) -ப்ைபயா 1வ' 
2�வார!்எண்12 , 3.��ப்�ர ்(மா) மஞ்5க்காட!்த் 
ேதாட்டம் எம்.).ஆர.் நகர ்சாரதாநகரவ்ாஎண்12

midj;J 
thf;fhsh;fs;

28 28

மேகஷ் 4த்யாலயா ெமட்ரிக்�ேலஷன் 
பள்ளி, ேந� நகர,் ��ப்�ர ்,, வடக்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் ேமற்�&�ந்' 
4வ' அைற (�ழக்� பக்க#ள்ள 
மா�ப்ப��&�ந்')

1.��ப்�ர ்(மா) கேணச/ரம் 2வ' 2�வார!்எண்12 , 

2.��ப்�ர ்(மா) கேணச/ரம் 3வ' 2�வார!்எண்12 , 

3.��ப்�ர ்(மா) -ப்ராயன் 2�வார!்எண்12 , 

4.��ப்�ர ்(மா) கேணச/ரம் #தல் 2�வார!்எண்12 , 

5.��ப்�ர ்(மா) கேணச/ரம் #தல் 2�வார!்எண்12 , 

6.��ப்�ர ்(மா) ��?ரத்்� நகர1்2 , 7.��ப்�ர ்(மா) 

"4) நகரவ்ார!்எண்12 , 8.��ப்�ர ்(மா) 

கேணச/ரம்வார!்எண்12

midj;J 
thf;fhsh;fs;

29 29

-ப்ைபயா ெமட்ரிக் பள்ளி, ேபாஸ்டல் 
காலனி 641602 ,, பைழய கட்�டத்�ல் 
�ழக்� பாரத்்த வடக்�&�ந்' 3வ' 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா) காமராஜ்நகரவ்ார!்எண்13 , 2.��ப்�ர ்
(மா) 'வாரைக நகர ்?ன்றாவ' 2�வார!்எண்13 , 

3.��ப்�ர ்(மா) எல்ஐ5. காலனிவார!்எண் 13 , 

4.��ப்�ர ்(மா) வசந்தம் நகரவ்ார!்எண் 13 ,

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?
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30 30

-ப்ைபயா ெமட்ரிக் பள்ளி, ேபாஸ்டல் 
காலனி 641602 , ,/�ய கட்�டத்�ல் 
வடக்� பாரத்்த ேமற்�&�ந்' 2வ' 
அைற (�ழக்� பக்க#ள்ள 
மா�ப்ப��&�ந்')

1.��ப்�ர ்(மா) ��.4.க. நகர ்2வ' 2�வார!்எண்13 , 

2.��ப்�ர ்(மா) ��.4.க. நகர ்ேமற்�வார!்எண்13 , 

3.��ப்�ர ்(மா) ��.4.க. நகரவ்ார!்எண்13 , 4.��ப்�ர ்
(மா) ேக ஆர ்4 ேல அ3டவ்ார!்எண்13

midj;J 
thf;fhsh;fs;

31 31

-ப்ைபயா ெமட்ரிக் பள்ளி, ேபாஸ்டல் 
காலனி,641602 , ,பைழய கட்�டத்�ல் 
�ழக்� பாரத்்த வடக்�&�ந்' 2வ' 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா) " ேக எஸ் நகர ்13, 2.��ப்�ர ்(மா) 

ஞான"ரகாசம் #தல் 2� வார!் 13,  3.��ப்�ர ்(மா) 

ஞான"ரகாசம் 2வ' 2� 13, 4.��ப்�ர(்மா) ��ஷ்ணா 
நகர,் 5.��ப்�ர ்(மா) ?ரத்்� ேல அ3ட் 1வ' 
2�வார!்எண் 47, 6.��ப்�ர ்(மா) ?ரத்்� ேல அ3ட் 
2வ' 2�வார!்எண் 47, 7.��ப்�ர ்(மா) ஆர"். ேல 
அ3டவ்ார!்எண் 47,  8.��ப்�ர ்(மா) #�ங்கபாைளயம் 
ெதற்� இட்ேடரி வார!்எண் 47, 9.��ப்�ர ்(மா) 

#�ங்கபாைளயம் ெதற்� இட்ேடரி வார!்எண் 47,

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 
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32 32

நகராட்5 ஆரம்பப்பள்ளி ேக.என்." 
/ரம், ஓடக்கா! 641602  ,, வடக்� 
பாரத்்த ெம�ன் கட்�டம் ேமற்� அைற

1.��ப்�ர ்(மா) #த்'சா. ெத�வார!்எண் 47 , 

2.��ப்�ர ்(மா) #த்'சா. ெத� �7க்� 
2�வார!்எண் 47 , 3.��ப்�ர ்(மா) #த்'சா. ெத� 
2வ' 2�வார!்எண் 47 , 4.��ப்�ர ்(மா) #த்'சா. 
ெத� 3வ' 2�வார!்எண் 47 , 5.��ப்�ர ்(மா) 

#த்'சா. ெத� 4வ' 2�வார!்எண் 47 , 6.��ப்�ர ்
(மா) #த்'சா. ெத� 5வ' 2�வார!்எண் 47

midj;J 
thf;fhsh;fs;

33 33

நகராட்5 ஆரம்பப்பள்ளி ேக.என்." 
/ரம், ஓடக்கா! 641602  ,, வடக்� 
பாரத்்த ெம�ன் கட்�டம் கைட5 
�ழக்� அைற

1.��ப்�ர ்(மா) இந்�ரா நகர ்1வ' 2�வார!்எண் 47 , 

2.��ப்�ர ்(மா) இந்�ரா நகர ்2வ' 2�வார!்எண் 47 , 

3.��ப்�ர ்(மா) இந்�ரா நகர ்3வ' 2�வார!்எண் 47 , 

4.��ப்�ர ்(மா) பங்களா ெம�ன் ேரா!வார!்எண் 47 , 

5.��ப்�ர ்(மா) பங்களா 2� (வடக்�, 

ெதற்�)வார!்எண் 47 , 6.��ப்�ர ்(மா) பங்களா 2� 
(4ரி3)வார!்எண் 47 , 7.��ப்�ர ்(மா) #த்'சா. 
�7க்� 4வ' 2�வார!்எண் 47 , 8.��ப்�ர ்(மா) 

#த்'சா. �7க்� 5வ' 2�வார!்எண் 47 , 9.��ப்�ர ்
(மா) #த்'சா. �7க்� 2வ' 2�வார!்எண் 47 , 

10.��ப்�ர ்(மா) #னி5பல் காலனிவார!்எண் 47 , 

11.��ப்�ர ்(மா) #த்'சா. 2� 4ரி3 1வ' 2� 
வார!் 47

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

34 34

நகராட்5 ஆரம்பப்பள்ளி ேக.என்." 
/ரம் ஓடக்கா! 641602 ,, ெதற்� பாரத்்த 
ஏ5 Eட் கட்�டம் கைட5 �ழக்� அைற

1.��ப்�ர ்(மா) &ங்ேக க3ண்டர ்2�வார!்எண் 47 , 

2.��ப்�ர ்(மா) &ங்ேக ெத� 4ரி3வார!்எண் 47 , 

3.��ப்�ர ்(மா) அ35ங்(னிட் 
ெம�ன்ேரா!வார!்எண் 47 , 4.��ப்�ர ்(மா) 

"எஸ்என்எல்����ப்/ "ன்/றம் வார!் 47 , 

5.��ப்�ர ்(மா) த.ழ்நா! அர- ����ப்/ காேலஜ் 
ேரா! வார!் 47

midj;J 
thf;fhsh;fs;

35 35

நகராட்5 ஆரம்பப்பள்ளி ேக.என்.".  

/ரம் ஓடக்கா!641602 ,, ெதற்� பாரத்்த 
ஏ5 Eட் கட்�டம், கைட5 ேமற்� அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ��வள்�வர ்நகர ்#தல் 
2�வார!்எண் 47 , 2.��ப்�ர ்(மா) ��வள்�வர ்நகர ்
2வ' 2� வார!்எண் 47, 3.��ப்�ர ்(மா) #த்'சா. 
4ரி3 3வ' 2�வார!்எண் 47 , 4.��ப்�ர ்(மா) 

பத்தரகாளியம்மன் ேகா�ல் 2�வார!்எண் 47 , 

5.��ப்�ர ்(ந) காேலஜ் ெம�ன் ேரா! 1 வார!்எண் 47

midj;J 
thf;fhsh;fs;

36 36

நகராட்5 ஆரம்பப்பள்ளி 
ேக.என்."./ரம்ஓடக்கா! 641602 ,, 

�ழக்� பாரத்்த ஏ5 Eட் கட்�டம்

1.��ப்�ர ்(மா) காேலஜ் ேரா! ஹ35ங் 
(னிடவ்ார!்எண் 47 , 2.��ப்�ர ்(மா) ஜவான் 
நகரவ்ார!்எண் 47 , 3.��ப்�ர ்(மா) காேலஜ் ேரா! 
�7க்� 1வ' 2�வார!்எண் 47 , 4.��ப்�ர ்(மா) 

காேலஜ் ேரா! �7க்� 2வ' 2�வார!்எண் 47

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

37 37

நகராட்5 ஆரம்பப்பள்ளி 
ேக.என்."./ரம் ஓடக்கா! 641602 ,, 

ேமற்� பாரத்்த ஓட!்4ல்ைல கட்�டம் 
வடக்�&�ந்' 3வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) காேலஜ் ேரா! �7க்� 4வ' 
2�வார!்எண் 47 , 2.��ப்�ர ்(மா) காேலஜ் ேரா! 
�7க்� 5வ' 2�வார!்எண் 47 , 3.��ப்�ர ்(மா) 

காேலஜ் ேரா! �7க்� 6வ' 2�வார!்எண் 47 , 

4.��ப்�ர ்(மா) காேலஜ் ேரா! �7க்� 7வ' 
2�வார!்எண் 47 , 5.��ப்�ர ்(மா) காேலஜ் ேரா! 
�7க்� 8வ' 2�வார!்எண் 47 , 6.��ப்�ர ்(மா) 

காேலஜ் ேரா! எல்ஐ5 காலனிவார!்எண் 47 , 

7.��ப்�ர ்(மா) காேலஜ் ேரா! �7க்� 3வ' 
2�வார!்எண் 47, 8.��ப்�ர ்(மா) சா�க்படச்ா 
நகரவ்ார!்எண்13 , 9.��ப்�ர ்(மா) ஹ3ஸ்5ஸ் (னிட் 
ெம�ன் ெரா!வார!்எண் 13 ,

midj;J 
thf;fhsh;fs;

38 38

நகராட்5 
ஆரம்பப்பள்ளி,ேக.என்."./ரம்ஓடக்கா
! 641602 ,, ேமற்� பாரத்்த 
கட்�டம்,வடக்�&�ந்' 2வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ேகா4ந்தராஜFA ெம�ன் 
ேரா!வார!்எண் 47 , 2.��ப்�ர ்(மா) ேகா4ந்தராஜFA 
2�வார!்எண் 47 , 3.��ப்�ர ்(மா) ஸ்ேடன்ஸ் 1வ' 
2�வார!்எண் 47 , 4.��ப்�ர ்(மா) ஸ்ேடன்ஸ் 2வ' 
2�வார!்எண் 47 , 5.��ப்�ர ்(மா) காேவரி 
2�வார!்எண் 47 , 6.��ப்�ர ்(மா) காேவரி �7க்� 
1வ'2�வார!்எண் 47 , 7.��ப்�ர ்(மா) காேவரி 
�7க்� 2வ' 2�வார!்எண் 47 , 8.��ப்�ர ்(மா) 

ஸ்ேடன்ஸ் 4வ' 2�வார!்எண் 47 , 9.��ப்�ர ்(மா) 

ஸ்ேடன்ஸ் ேரா! 3 2�வார!்எண் 47 , 10.��ப்�ர ்(மா) 

பத்ரகாளியம்மன் ேகா4ல் 2�வார!்எண் 47 , 

11.��ப்�ர ்(மா) ர�ல்ேவ காலனிவார!்எண் 47

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?
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39 39

#�கப்பெசட்�யார ்ெபண்கள்ேமல் 
நிைலப்பள்ளி பாைளயக்கா! 641607 ,, 

ேமற்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
மா�ப்ப��&�ந்' #தல் அைற

1.��ப்�ர ்(மா) பாைளயக்கா! வடக்� 2�வார!்எண் 
32 , 2.��ப்�ர ்(மா) பாைளயக்கா! 1 2� 
(வடக்�)வார!்எண்32 , 3.��ப்�ர ்(மா) பாைளயக்கா! 
11 2� (வடக்�)வார!்எண்32 , 4.��ப்�ர ்(மா) 

பாைளயக்கா! �7க்� 1வ' 2�வார!்எண்32 , 

5.��ப்�ர ்(மா) பாைளயக்கா! �7க்� 12� 
வார!்எண்32

midj;J 
thf;fhsh;fs;

40 40

#�கப்பெசட்�யார ்ெபண்கள்ேமல் 
நிைலப்பள்ளி பாைளயக்கா! 641607 ,, 

ெதற்� பாரத்்த ெம�ன் கட்�டத்�ல் 
�ழக்� இ�ந்'  3 வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) என்ஐFஆரந்கர ்1வ' 2�வார!்எண்32 , 

2.��ப்�ர ்(மா) என்ஐFஆரந்கர ்2வ' 2�வார!்எண்32 , 

3.��ப்�ர ்(மா) என்ஐிஆரக்ர ்3வ' 2�வார!்எண்32 , 

4.��ப்�ர ்(மா) என்.).ஆர.் ெம�ன் ேரா!வார!்எண்32
midj;J 

thf;fhsh;fs;

41 41

#�கப்பெசட்�யார ்ெபண்கள்ேமல் 
நிைலப்பள்ளி பாைளயக்கா! 641607 ,, 

ேமற்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
மா�ப்ப��&�ந்' 2வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) " எஸ் -ந்தரம் ேரா!வார!்எண்32 , 

2.��ப்�ர ்(மா) " எஸ் -ந்தரம் 
�7க்�12�வார!்எண்32 , 3.��ப்�ர ்(மா) " எஸ் 
-ந்தரம் �7க்� 111 2�வார!்எண்32 , 4.��ப்�ர ்(மா) 

பாைளயக்கா! �7க்� 22� வார!்எண்32 , 5.��ப்�ர ்
(மா) பாைளயக்கா! �7க்� 32� வார!்எண்32 , 

6.��ப்�ர ்(மா) பாைளயக்கா! �7க்� 42� 
வார!்எண்32 , 7.��ப்�ர ்(மா) பாைளயக்கா! 5வ' 
2� (�7க்� வடக்�)வார!்எண்32

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
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ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G
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42 42

#�கப்பெசட்�யார ்ெபண்கள்ேமல் 
நிைலப்பள்ளி பாைளயக்கா! 641607 ,, 

�ழக்�ப் ப���ல் உள்ள "ரதான 
கட்�டத்�ல் ெதற்� பாரத்்' உள்ள 
4வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) என்.).ஆர.் நகர ்4வ' 2�வார!்எண்32 

, 2.��ப்�ர ்(மா) என்.).ஆர.் நகர ்"ரசன்னா 
காலனிவார!்எண்32 , 3.��ப்�ர ்(மா) என்.).ஆர.் 

நகரஅ்ரிஜன காலனிவார!்எண்32 , 4.��ப்�ர ்(மா) 

என்ஐிஆரந்கர ்4ரி3வார!்எண்32 , 5.��ப்�ர ்(மா) 

என்ஐிஆரந்கர ்ஆற்ேறார ��ைசகள்வார!்எண்32

midj;J 
thf;fhsh;fs;

43 43

#�கப்பெசட்�யார ்ெபண்கள்ேமல் 
நிைலப்பள்ளி பாைளயக்கா! 641607 ,, 

ெதற்� பாரத்்த கட்�டம் ெம�ன் 
கட்�டத்�ன் �ழக்�&�ந்' 2வ' 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ேசரம்ன் கந்தசா.நகர ்1வ' 
2�வார!்எண்32 , 2.��ப்�ர ்(மா) ேசரம்ன் 
கந்தசா.நகர ்2வ' 2�வார!்எண்32 , 3.��ப்�ர ்(மா) 

ேசரம்ன் கந்தசா.நகர ்32�வார!்எண்32 , 

4.��ப்�ர(்மா) ேசரம்ன் கந்தசா.நகர ்4வ' 
2�வார!்எண்32 , 5.��ப்�ர(்மா) ேசரம்ன் 
கந்தசா.நகர ்5வ' 2�வார!்எண்32 , 6.��ப்�ர ்(மா) 

ேசரம்ன் கந்தசா.நகர ்6வ' 2�வார!்எண்32 , 

7.��ப்�ர ்(மா) ேசரம்ன் கந்தசா.நகர ்ெம�ன் 
ேரா!வார!்எண்32 , 8.��ப்�ர ்(மா) ேசரம்ன் 
கந்தசா.நகர ்1வ' �7க்� 2�வார!்எண்32 , 

9.��ப்�ர ்(மா) �ழந்ைதயப்பா நகரவ்ார!்எண்32

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?
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44 44

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி 
க�மாரம்பாைளயம் 641607 ,, �ழக்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் ெதற்� கைட5 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ேநதா) ெத� 1வ' 2�வார!்எண்32 , 

2.��ப்�ர ்(மா) ேநதா) ெத� 2வ' 2�வார!்எண்32 , 

3.��ப்�ர ்(மா) ேநதா) ெத� 3வ' 2�வார!்எண்32 , 

4.��ப்�ர ்(மா) ேநதா) ெத� 4வ' 2�வார!்எண்32, 

5.��ப்�ர ்(மா) ேநதா) ெத� 5வ' 2�வார!்எண்32, 

6.��ப்�ர ்(மா) ஏஐ�G5 காலனி வார!் 32 , 7.��ப்�ர ்
(மா) ேநதா) நகரவ்ார!்எண்32 , 8.��ப்�ர ்(மா) 

ேசரம்ன்கந்தசா.நகர ்எஐ�G5 காலனி1,2வார!்எண் 
32 , 9.��ப்�ர ்(மா) எஐ�(5.காலனி வார!்எண் 32 , 

10.��ப்�ர ்(மா) வாய்க்கால் ேம! ��ைசகள் 
வார!்எண் 32

midj;J 
thf;fhsh;fs;

45 45

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி 
க�மாரம்பாைளயம் 641607 ,, வடக்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் �ழக்�&�ந்' 
கைட5 அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ராமசா. ேல அ3ட் #தல் 
2�வார!்எண்32 , 2.��ப்�ர ்(மா) ராமசா. ேல அ3ட் 
2வ' 2�வார!்எண்32 , 3.��ப்�ர ்(மா) ராமசா. ேல 
அ3ட் 3வ' 2�வார!்எண்32 , 4.��ப்�ர ்(மா) #ல்ைல 
நகரவ்ார!்எண்32 , 5.��ப்�ர ்(மா) காயத்�ரி நகர ்
1வ' 2�வார!்எண்32

midj;J 
thf;fhsh;fs;

46 46

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி(எஸ்எஸ்ஏ 
"ளாக்) க�மாரம்பாைளயம் 641607 ,, 

வடக்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் �ழக்� 
கைட5 அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெசல்வ/ரம் 1வ' 2�வார!்எண்32 , 

2.��ப்�ர ்(மா) ெசல்வ/ரம் 2வ' 2�வார!்எண்32 , 

3.��ப்�ர ்(மா) ெசல்வ/ரம் 3வ' 2�வார!்எண்32 , 

4.��ப்�ர ்(மா) ெசல்வ/ரம் 4வ' 2�வார!்எண்32 , 

5.��ப்�ர ்(மா) ெசல்வ/ரம் 5வ' 2�வார!்எண்32 , 

6.��ப்�ர ்(மா) ெசல்வ/ரம் ெம�ன் ேரா!வார!்எண்32

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?
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47 47

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி  (எஸ்எஸ்ஏ 
"ளாக்),  க�மாரம்பாைளயம் 641607 ,, 

வடக்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் ேமற்� 
கைட5 அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ?காம்"ைக நகர ்2வ' 2� 
வார!்எண்32 , 2.��ப்�ர ்(மா) ?காம்"ைகநகர ்1வ' 
2�வார!்எண்32 , 3.��ப்�ர ்(மா) ?காம்"ைகநகர ்
3வ' 2� வார!் எண் வார!்எண்32 , 4.��ப்�ர ்(மா) 

ெசன்னியப்பா நகரவ்ார!்எண்32 ,

midj;J 
thf;fhsh;fs;

48 48

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி  (எஸ்எஸ்ஏ 
"ளாக்),  க�மாரம்பாைளயம் 641607 ,, 

ெதற்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
�ழக்�&�ந்' 2வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) 5யாங்கா! 1வ' 2�வார!்எண்32 , 

2.��ப்�ர ்(மா) 5யாங்கா! 2வ' 2�வார!்எண்32 , 

3.��ப்�ர ்(மா) சக்� நகரவ்ார!்எண்32 , 4.��ப்�ர ்
(மா) க�மாரம்பாைளயம் ஹரிஜன் 
காலனிவார!்எண்32 , 5.��ப்�ர ்(மா) நாச5்#த்' 
க3ண்டர ்ேல அ3டவ்ார!்எண்32, 6.��ப்�ர ்(மா) 

?காம்"ைகநகர ்5வ' 2�வார!்எண்32

midj;J 
thf;fhsh;fs;

49 49

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி  (எஸ்எஸ்ஏ 
"ளாக்), க�மாரம்பாைளயம் 641607 ,, 

ெதற்� பாரத்்த கட்ட�டத்�ல் �ழக்� 
ேமற்�&�ந்' #ன்றாவ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) க�மாரம்பாைளயம்வார!்எண்32 , 

2.��ப்�ர ்(மா) க�மாரம்பாைளயம் 
4ரி3வார!்எண்32 , 3.��ப்�ர ்(மா) 

க�மாரம்பாைளயம் ெம�ன் ேரா!வார!்எண்32 , 

4.��ப்�ர ்(மா) ஊத்'க்�ளிெம�ன்ேரா!வார!்எண்32
midj;J 

thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G
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50 50

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி மண்ணைர 
641607 ,, வடக்� பாரத்்த 7ஆம் 
வ�ப்பைற

1.��ப்�ர ்(மா) மண்ணைர ெம�ன் 
ேரா!வார!்எண்32 , 2.��ப்�ர ்(மா) ஊத்'க்�@ 
ெம�ன்ேரா!வார!்எண்32 , 3.��ப்�ர ்(மா) சக்� நகர ்
Gவராஜ் காம்ப3ண்ட், ெசல்வ/ரம் வார!் 32 , 

4.��ப்�ர ்(மா) ப-ம்ெபான் #த்'ராம&ங்கம் 
2�வார!்எண்32

midj;J 
thf;fhsh;fs;

51 51

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி மண்ணைர 
641607 ,, ேமற்� பாரத்்த 4ஆம் 
வ�ப்பைற

1.��ப்�ர ்(மா) மண்ணைர வடக்�2�வார!்எண்32, 

2.��ப்�ர ்(மா) பாவ�க்கல்2�வார!்எண்32 , 

3.��ப்�ர ்(மா) ேதேவந்தர2்�வார!்எண்32 , 4.��ப்�ர ்
(மா) ெசல்வ4னாயகர2்�வார!்எண்32

midj;J 
thf;fhsh;fs;

52 52

நகராட்5 ஆரம்பப்பள்ளி  
வா&பாைளயம் 641601 ,, ேமற்� 
பக்க#ள்ள �ழக்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் வடக்�&�ந்' 3வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) #ன்Eப் ேகாரட்் ெத�வார!்எண்31 , 

2.��ப்�ர ்(மா) ராஜாராவ் 2�வார!்எண்31 , 3.��ப்�ர ்
(மா) ேபாIஸ் காலனிவார!்எண்31 , 4.��ப்�ர ்(மா) 

ர�ல்ேவ ����ப்/வார!்எண்48 , 5.��ப்�ர ்(மா) 

சபாப�/ரம் சரச் ்காம்ப3ண்டவ்ார!்எண்31 , 

6.��ப்�ர ்(மா) ர�ல்ேவ Jடர ்ேரா!வார!்எண்48 , 

7.��ப்�ர ்(மா) ர�ல்ேவ Jடர ்ேரா! (அமரே்ஜா� 
காரட்ன்)வார!்எண்48 , 8.��ப்�ர ்(மா) தா5ல் 
Eனிவாச/ரம் சந்'வார!்எண்31

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
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53 53

நகராட்5 ஆரம்பப்பள்ளி  
வா&பாைளயம் 641601 ,, ேமற்� பக்கம் 
உள்ள �ழக்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
ெதற்� பாரத்்த அைற

1.��ப்�ர ்(மா) வா&பாைளயம் சந்'வார!்எண்31 , 

2.��ப்�ர ்(மா) பாப�/ரம் மகா2ர ்
காலணிவார!்எண்31 , 3.��ப்�ர ்(மா) சபாப�/ரம் 
வார!்எண்31 , 4.��ப்�ர ்(மா) வா&பாைளயம் ெம�ன் 
ேரா!வார!்எண்31 , 5.��ப்�ர ்(மா) மனியக்காரர ்
சந்'வார!்எண்31, 6.��ப்�ர ்(மா) ".எஸ்.-ந்தரம் 
2�வார!்எண்31

midj;J 
thf;fhsh;fs;

54 54

நகராட்5 ஆரம்ப ப்பள்ளி 
வா&பாைளயம் 641601 ,, வடக்� 
பாரத்்த அைற ேமற்� ப�� கட்�டம்

1.��ப்�ர ்(மா) ெபரியார ்நகரவ்ார!்எண்31 , 2.��ப்�ர ்
(மா) ேஜா� �ேயட்டர ்2�வார!்எண்31 , 3.��ப்�ர ்
(மா) (னிவரச்ல் ேரா!வார!்எண்31 , 4.��ப்�ர ்(மா) 

Gனிவரச்ல் �ேயட்டர ்ேரா!வார!்எண்31 , 5.��ப்�ர ்
(மா) மணியம் 2�, வா&பாைளயம்வார!்எண்31 , 

6.��ப்�ர ்(மா) பார� 
2�,வா&பாைளயம்வார!்எண்31 , 7.��ப்�ர(்ந) 

சைடயப்பன் ேகா4ல்2� 
ேக"என்.ேலஅ3ட்,மணியம்2� வா&பாைளயம் வார!் 
31, 8.��ப்�ர ்(மா) ெசங்�ட!்வன் சந்'வார!்எண்31 ,

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
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55 55

நகராட்5 ஆரம்ப ப்பள்ளி 
வா&பாைளயம் 641601, , ேமற்� ப�� 
வடக்�&�ந்' 2வ' அைற �ழக்� 
பாரத்்த வ�ப்/ அைற

1.��ப்�ர ்(மா) கண்ண"ராண்காலனிவார!்எண்31 , 

2.��ப்�ர ்(மா) #ன்Eப் Eனிவாச/ரம்வார!்எண்31 , 

3.��ப்�ர ்(மா) "ராசஸ் சரவ்ர ்2�வார!்எண்31 , 

4.��ப்�ர ்(மா) வா&பாைளயம் #தல் 
2�வார!்எண்31 , 5.��ப்�ர ்(மா) வா&பாைளயம் 
இரண்டாவ' 2�வார!்எண்31 , 6.��ப்�ர ்(மா) 

சைடயப்பன் ேகா�ல் ெத�வார!்எண்31 , 7.��ப்�ர ்
(மா) வா&பாைளயம் ?ன்றாவ' 2�வார!்எண்31

midj;J 
thf;fhsh;fs;

56 56

ச#தாய 1டம், ேக.".என் காலனி, , 
ேமற்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் ேமற்� 
ப���ல் உள்ள அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ேக.".என் காலனிவார!்எண்31 , 

2.��ப்�ர ்(மா) ேக.".என். காலனி 1வ' 
2�வார!்எண்31 , 3.��ப்�ர ்(மா) ேக.".என். காலனி 
2வ' 2�வார!்எண்31 , 4.��ப்�ர ்(மா) (னியன் .ல் 
ேரா!வார!்எண்31 , 5.��ப்�ர ்(மா) (னியன்.ல் 
ேரா!வார!்எண்31

midj;J 
thf;fhsh;fs;

57 57

ச#தாய 1டம், ேக.".என் காலனி, , 
வடக்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் �ழக்� 
ப���ல் உள்ள அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ஓம். சக்� நகரவ்ார!்எண்31 , 2.��ப்�ர ்
(மா) அண்ணாநகர ்(வானக்காரத் 
ேதாட்டம்)வார!்எண்31 , 3.��ப்�ர ்(மா) ேக.".என். 

காலனி 3வ' 2�வார!்எண்31 , 4.��ப்�ர ்(மா) 

அமரே்ஜா� காரட்ன் (ேக.".என் காலனி)வார!்எண்31 , 

5.��ப்�ர ்(மா) ேக.".என். காலனி 4வ' 
2�வார!்எண்31 , 6.��ப்�ர ்(மா) 4.ேக.ஆர ்ேதாட்டம் 
(அண்ணாநகர)்வார!்எண்31

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

58 58

நஞ்சப்பா ஆணகள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 
காதர ்ேபடை்ட641601 ,, ேமற்� 
பக்க#ள்ள, �ழக்� பாரத்்த /�ய 
கட்�டத்�ல், வடக்�&�ந்' #தலாவ' 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா) எம்.).ஆர.்காலனி 
/றம்ேபாக்�வார!்எண்48 , 2.��ப்�ர ்(மா) மK� 
2�வார!்எண்48 , 3.��ப்�ர ்(மா) கரிய க3ண்டர ்
2�வார!்எண்48 , 4.��ப்�ர ்(மா) ெகௗஸ் 
2�வார!்எண்48 , 5.��ப்�ர ்(மா) ஒரக்் ஷாப் 
2�வார!்எண்48 , 6.��ப்�ர ்(மா) காதரே்படை்ட 
சந்'வார!்எண்48 , 7.��ப்�ர ்(மா) ஆஷாத் 
2�வார!்எண்48 , 8.��ப்�ர ்(மா) �மரன் 
ேரா!வார!்எண்48 , 9.��ப்�ர ்(மா) ஞான"ரகாசம் 
2�வார!்எண்48 , 10.��ப்�ர ்(மா) என்.எச.்எஸ். ேரா! 
பாரக்் 2�வார!்எண்48 , 11.��ப்�ர ்(மா) ேகாரட்் 
2�வார!்எண்31

midj;J 
thf;fhsh;fs;

59 59

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி, ராய/ரம், 

ெதற்� ப��, வடக்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் �ழக்� பக்கத்�&�ந்' 1 

வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) இராய/ரம் 1வ' 2�வார!்எண்46 , 

2.��ப்�ர ்(மா) இராய/ரம் 2வ' 2�வார!்எண்46 , 

3.��ப்�ர ்(மா) எல்.ஆர.்). ேல அ3ட் 1வ' 
ெத�வார!்எண்48 , 4.��ப்�ர ்(மா) எல்.ஆர.்). ேல 
அ3ட் 2வ' ெத�வார!்எண்48 , 5.��ப்�ர ்(மா) 

எல்.ஆர.்) ேலஅ3ட்2வ' 2�)வார!்எண்46 , 6.��ப்�ர ்
(மா) எல்.ஆர.்) ேலஅ3ட்32�)வார!்எண்46

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?
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60 60

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி, ராய/ரம், 

ெதற்� ப��, வடக்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் �ழக்� பக்கத்�&�ந்' 2 

வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) �மரப்ப/ரம் ெம�ன் 
ேரா!வார!்எண்46 , 2.��ப்�ர ்(மா) �மரப்ப/ரம் 3வ' 
2�வார!்எண்46 , 3.��ப்�ர ்(மா) �மரப்ப/ரம் 4வ' 
2�வார!்எண்46 , 4.��ப்�ர ்(மா) �மரப்ப/ரம் 5வ' 
2�வார!்எண்46 , 5.��ப்�ர ்(மா) �மரப்ப/ரம் 6வ' 
2�வார!்எண்46 , 6.��ப்�ர ்(மா) ��வள்�வர ்1வ' 
2�வார!்எண்46 , 7.��ப்�ர ்(மா) ��வள்�வர ்2வ' 
2�வார!்எண்46

midj;J 
thf;fhsh;fs;

61 61

ஈவரஸ்ட் நரச்ரி அன்! "ைரமரி பள்ளி, 
ஸ்ேடட் ேபங்க் காலனி,  , ேமற்� 
ராய/ரம் 641601 ,�ழக்� பாரத்்த 
கட்�டம்

1.��ப்�ர ்(மா) �மரப்ப/ரம் 1வ' 2�வார!்எண்46 , 

2.��ப்�ர ்(மா) �மரப்ப/ரம் 2வ' 2�வார!்எண்46 , 

3.��ப்�ர ்(மா) �மரப்ப/ரம் 
ஹரிசனகாலனிவார!்எண்46

midj;J 
thf;fhsh;fs;

62 62

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி, ராய/ரம், 

வடக்� ப��, ெதற்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் �ழக்� பக்கத்�&�ந்' 1 

வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) 4னாயக/ரம் 1வ' 2�வார!்எண்46 , 

2.��ப்�ர ்(மா) ��வள்�வர ்2வ' 2�வார!்எண்46, 

3.��ப்�ர ்(மா) 4னாயக/ரம் 3வ' 2�வார!்எண்46 , 

4.��ப்�ர ்(மா) 4னாயக/ரம் 4வ' 2�வார!்எண்46 , 

5.��ப்�ர ்(மா) 4னாயக/ரம் 5வ' 2�வார!்எண்46 , 

6.��ப்�ர ்(மா) 4னாயக/ரம் 6வ' 2�வார!்எண்46 , 

7.��ப்�ர ்(மா) 4னாயக/ரம் 7வ' 2�வார!்எண்46 , 

8.��ப்�ர ்(மா) 4னாயக/ரம் 8வ' 2�வார!்எண்46 , 

9.��ப்�ர ்(மா) ரங்கநாத/ரம் #தல் 2�வார!்எண்46 , 

10.��ப்�ர ்(மா) ரங்கநாத/ரம் 2வ' 2�வார!்எண்46

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 
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63 63

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி, ராய/ரம், 

வடக்� ப��, ெதற்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் �ழக்� பக்கத்�&�ந்' 2 

வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ஸ்ேடட்ேபங்க் காலனி 1வ' 
2�வார!்எண்46 , 2.��ப்�ர ்(மா) ஸ்ேடட்ேபங்க் 
காலனி 2வ' 2�வார!்எண்46, 3.��ப்�ர ்(மா) 

ஸ்ேடட்ேபங்க் காலனி 2வ' 2�வார!்எண்46 , 

4.��ப்�ர ்(மா) ஸ்ேடட்ேபங்க் காலனி 3வ' 
2�வார!்எண்46

midj;J 
thf;fhsh;fs;

64 64

ெஜய்வாபாய் ெபண்கள் 
ேமல்நிைலபள்ளி,ராய/ரம் 641601 ,, > 
நாச5்#த்' க3ண்டர ்நிைன3 
கட்�டம், �ழக்� பாரத்்த 
மா�ப�&�ந்' 1வ' அைற (வடக்� 
பக்க#ள்ள)

1.��ப்�ர ்(மா) Kைசயா/ரம் ேமற்� 
காலனிவார!்எண்48

midj;J 
thf;fhsh;fs;

65 65

நகராட்5 ந!நிைலப் பள்ளி ராய/ரம், , 

ேமற்� பக்க#ள்ள �ழக்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் ெதற்� ப�� அைற

1.��ப்�ர ்(மா) கல்லம்பாைளயம்வார!்எண்46 , 

2.��ப்�ர ்(மா) �மரப்ப/ரம் காலனி)வார!்எண்46

midj;J 
thf;fhsh;fs;

66 66

நகராட்5 ந!நிைலப் பள்ளி ராய/ரம், , 

ேமற்� பக்க#ள்ள �ழக்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் வடக்� ப�� 1வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) கல்லம்பாைளயம் வார!் 46 , 2.��ப்�ர ்
(மா) கல்லம்பாைளயம் �ழக்�வார!்எண்46

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
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67 67

நகராட்5 ந!நிைலப் பள்ளி ராய/ரம், , 

ேமற்� பக்க#ள்ள �ழக்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் வடக்� ப�� 2வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) அைணப்பாைளயம் ேரா!, 

இந்�ராநகரவ்ார!்எண்46 , 2.��ப்�ர ்(மா) 

அைணப்பாைளயம்வார!்எண்46 , 3.��ப்�ர ்(மா) 

கல்லம்பாைளயம் இர�ல்ேவைலன் 
/றம்ேபாக்�வார!்எண்46

midj;J 
thf;fhsh;fs;

68 68

ெஜய்வாபாய் ெபண்கள் 
ேமல்நிைலபள்ளி,ராய/ரம் 641601 ,, > 
நாச5்#த்' க3ண்டர ்நிைன3 
கட்�டம், �ழக்� பாரத்்த 
மா�ப�&�ந்' 2வ' அைற (வடக்� 
பக்க#ள்ள)

1.��ப்�ர ்(மா) Kைசயா/ரம் �ழக்� 
காலனிவார!்எண்48 , 2.��ப்�ர ்(மா) Kைசயா/ரம் 
�ழக்� காலனி 4வ' சந்'வார!்எண்48 , 3.��ப்�ர ்
(மா) Kைசயா/ரம் �ழக்� காலனி 5வ' 
சந்'வார!்எண்48 , 4.��ப்�ர ்(மா) Kைசயா/ரம் 
�ழக்� #தல் 2�வார!்எண்48 , 5.��ப்�ர ்(மா) 

Kைசயா/ரம் �ழக்� 7வ' சந்'வார!்எண்48 , 

6.��ப்�ர ்(மா) Kைசயா/ரம் �ழக்� 2வ' 
சந்'வார!்எண்48, 7.��ப்�ர ்(மா) Kைசயா/ரம் 
�ழக்� 8வ' சந்'வார!்எண்48 , 8.��ப்�ர ்(மா) 

Kைசயா/ரம் �ழக்� ெதன்வடல் 6வ' 
2�வார!்எண்48 , 9.��ப்�ர ்(மா) Kைசயா/ரம் 
�ழக்�வார!்எண்48

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

69 69

ெஜய்வாபாய் நகராட்5 ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ராய/ரம் 641 601 ,, 

> நாச5்#த்' க3ண்டர ்நிைன3 
கட்�டம்,�ழக்� பாரத்்த கட்�டம் 
மா�ப்ப��&�ந்' 2வ' அைற 
(ெதற்� பக்கம்)

1.��ப்�ர ்(மா) Kைசயா/ரம் �ழக்� ெதன்வடல் 4வ' 
2�வார!்எண்48 , 2.��ப்�ர ்(மா) 

Kைசயா/ரம்�ழக்� ெதன்வடல் 
3வ'சந்'வார!்எண்48 , 3.��ப்�ர ்(மா) ர�ல்ேவ 
ேரா!ேமற்�வார!்எண்48 , 4.��ப்�ர ்(மா) 

Kைசயா/ரம், �ழக்�, ேமட!் ப��வார!்எண்48 , 

5.��ப்�ர ்(மா) ர�ல்ேவ ேரா! �ழக்�வார!்எண்48 , 

6.��ப்�ர ்(மா) Kைசயா/ரம் �ழக்� (ம-�க்� 
"ன்/ரம்)வார!்எண்48 , 7.��ப்�ர ்(மா) Kைசயா/ரம் 
4ரி3வார!்எண்48 , 8.��ப்�ர ்(மா) 

Kைசயா/ரம்வார!்எண்48 , 9.��ப்�ர ்(மா) 

Kைசயா/ரம் ெம�யன் ேரா!வார!்எண்48 , 

10.��ப்�ர ்(மா) Kைசயா/ரம் #தல் 2�வார!்எண்48

midj;J 
thf;fhsh;fs;

70 70

ெஜய்வாபாய் நகராட்5 ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ராய/ரம் 641 601 ,, 

�ழக்� பாக்க#ள்ள ெதற்� பாரத்்த  
கட்�டத்�ல் ேமற்�&�ந்' #தலாவ' 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெஜய்வாபாய் ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேரா!வார!்எண்48 , 2.��ப்�ர ்(ந) 

Kைசயா/ரம் காலனி ெம�ன் ேரா!வார!்எண்48 , 

3.��ப்�ர ்(மா) Kைசயா/ரம் சாயப்பட்டைற  
2�வார!்எண்46 , 4.��ப்�ர ்(மா) Kைசயா/ரம் 
4நாயகர ்ேகா4ல் ெத�வார!்எண்48 , 5.��ப்�ர ்(மா) 

/'நகரெ்ஜய்வபால் ஸ்1ல்ேரா!)வார!்எண்48 , 

6.��ப்�ர ்(மா) Kைசயா/ரம் #னி5பல் 
காலனி)வார!்எண்48

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

71 71

ெஜய்வாபாய் நகராட்5 ெபண்கள் 
ேமல்நிைலபள்ளி ராய/ரம் 641601 ,, 

�ழக்� பாக்க#ள்ள ெதற்� பாரத்்த  
கட்�டத்�ல் ேமற்�&�ந்' 
இரண்டாவ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) .&ட்டரி காலனி 1வ' 
2�வார!்எண்48 , 2.��ப்�ர ்(மா) .&ட்டரி காலனி 
2வ' 2�வார!்எண்48 , 3.��ப்�ர ்(மா) .&ட்டரி 
காலனி 3வ' 2�வார!்எண்48 , 4.��ப்�ர ்(மா) 

.&ட்டரி காலனி �7க்�ப்பள்ளம்வார!்எண்48 , 

5.��ப்�ர ்(மா) .&ட்டரி காலனி  4வ' 
2�வார!்எண்48 , 6.��ப்�ர ்(மா) .&ட்டரி காலனி  
5வ' 2�வார!்எண்48 , 7.��ப்�ர ்(மா) &ட்டரி காலனி 
 6வ' 2�வார!்எண்48 , 8.��ப்�ர ்(மா) 

.&ட்டரிகாலனிவார!்எண்48

midj;J 
thf;fhsh;fs;

72 72

நகராட்5  ந!நிைலபள்ளி 
காதரே்படை்ட 641601  ,, வடக்� 
பக்க#ள்ள, ெதற்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல், ேமற்�&�ந்' #தலாவ' 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா) 5த்தப்பா அவன்(வார!்எண்46 , 

2.��ப்�ர ்(மா) ெஜய்வாபாய் ெபண்கள் 
ேமனிைலப்பள்ளி ேரா!வார!்எண்48 , 3.��ப்�ர ்(மா) 

ராய/ரம் ெம�ன் ேரா! (ப��)வார!்எண்46 , 

4.��ப்�ர ்(மா) இராய/ரம் �ழக்� 2�)வார!்எண்46 , 

5.��ப்�ர ்(மா) இராய/ரம் மத்�ய 2�)வார!்எண்46

midj;J 
thf;fhsh;fs;

73 73

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி 
காதரே்படை்ட641601 ,, வடக்� 
பக்க#ள்ள, ெதற்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல், �ழக்�&�ந்' 2வ' 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ராய/ரம் ேமற்� 2�)வார!்எண்46 , 

2.��ப்�ர ்(மா) ராய/ரம்எக்ஸ்டன்டன் 
#தல்2�)வார!்எண்46 , 3.��ப்�ர ்(மா) ராய/ரம் 
ெம�ன்ேரா!)வார!்எண்46 , 4.��ப்�ர ்(மா) ேகாபால் 
ேலஅ3ட்)வார!்எண்46 , 5.��ப்�ர ்(மா) 

சாயப்பட்டைர2�)வார!்எண்46 , 6.��ப்�ர ்(மா) 

ெசல்வம் காலனி)வார!்எண்46 , 7.��ப்�ர ்(மா) 

ெசல்வம்காலனி #தல் 2�)வார!்எண்46

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 
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74 74

நஞ்சப்பா ஆணகள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 
காதர ்ேபடை்ட641601 ,, ேமற்� 
பக்க#ள்ள, /�ய கட்�டத்�ல், 

வடக்�&�ந்' 3வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெபத்�ெசட்�/ரம்)வார!்எண்46 , 

2.��ப்�ர ்(மா) ெபத்�ெசட்�/ரம் 2வ' 
2�)வார!்எண்46 , 3.��ப்�ர ்(மா) ெபத்�ெசட்�/ரம் 
சாயபட்டைர 2�)வார!்எண்46

midj;J 
thf;fhsh;fs;

75 75

நஞ்சப்பா ஆணகள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 
காதர ்ேபடை்ட641601 ,, ேமற்� 
பக்க#ள்ள �ழக்� பாரத்்த /�ய 
கட்�டத்�ல், வடக்�&�ந்' 4வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) 5ன்னான் நகர4்8 , 2.��ப்�ர ்(மா) 

ராய/ரம்ெதற்� ெத� வார!் எண் 46 midj;J 
thf;fhsh;fs;

76 76

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி 
காதரே்படை்ட641601 ,, ெதற்� 
பக்க#ள்ள கட்�டத்�ல் �ழக்�&�ந்' 
1வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெபத்� ெசட்�/ரம் 
அைணேம!)வார!்எண்46, 2.��ப்�ர ்(மா) 

ராய/ரம்�ழக்�2�,ேமற்�2�)வார!்எண்46 , 

3.��ப்�ர ்(மா) ெபத்�ெசட்�/ரம் 3வ' 
2�)வார!்எண்46

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?
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77 77

ேராட்டரி ெமட்ரி�ேலசன் ஸ்1ல், 

4நாயக/ரம், ராய/ரம்-641601,, வடக்� 
பக்கம் ேமற்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
வட�ழக்� ?ைல�ல் அைற எண்.6

1.��ப்�ர ்(மா) 5ன்னசா. ேல அ3ட் 1வ' 
2�)வார!்எண்49 , 2.��ப்�ர ்(மா) 5ன்னசா. ேல 
அ3ட் 2வ' 2�)வார!்எண்49, 3.��ப்�ர ்(மா) 

5ன்னசா. ேல அ3ட் 3வ' 2�)வார!்எண்49 , 

4.��ப்�ர ்(மா) 5ன்னசா. ேல அ3ட் 4வ' 
2�)வார!்எண்49 , 5.��ப்�ர ்(மா) 5ன்னசா. 
ேலஅ3ட் 5வ' 2�)வார!்எண்49 , 6.��ப்�ர ்(மா) 

5ன்னசா. ேலஅ3ட் 6வ' 2�)வார!்எண்49 , 

7.��ப்�ர ்(மா) �ரி நகர ்#தல் 2�வார!்எண்49 , 

8.��ப்�ர ்(மா) �ரி நகர ்இரண்டாவ' 
2�வார!்எண்49 , 9.��ப்�ர ்(மா) �ரி நகர ்?ன்றாவ' 
2�வார!்எண்49 , 10.��ப்�ர ்(மா) �ரி நகர ்
நான்காவ' 2�வார!்எண்49

midj;J 
thf;fhsh;fs;

78 78

ேராட்டரி ெமட்ரி�ேலசன் ஸ்1ல், 

4நாயக/ரம், ராய/ரம்-641601,, வடக்� 
பக்கம் ெதற்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
ேமற்�&�ந்' 1வ' அைற அைற எண்.8

1.��ப்�ர ்(மா) பாரபாைளயம்வார!்எண்56 , 

2.��ப்�ர ்(மா) பாரப்பாைளயம்வார!்எண்56 ,

midj;J 
thf;fhsh;fs;

79 79

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி 
பாரப்பாைளயம் மங்கலம் ேரா! 641604 

,, ெதற்� ப���Aள்ள வடக்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் �ழக்�&�ந்' 1வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) பாரபாைளயம்2 "ரி3வார!்எண்56, 

2.��ப்�ர ்(மா) தனலட-். ேல அ3டவ்ார!்எண்56 ,  

3.��ப்�ர ்(மா) தனலட-். ேலஅ3டவ்ார!்எண்56 ,
midj;J 

thf;fhsh;fs;

பக்கம் எண்  : 27 of 74



18- ��ப்�ர ்நாடா�மன்றத் ெதா���ல் அடங்�ய
114 - ��ப்�ர(்ெதற்�) சடட்மன்ற ேபரைவ ெதா��க்�ரிய வாக்�சச்ாவ�களின் பட�்யல்

t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
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80 80

ேத4 நரச்ரி அன்! "ைரமரி பள்ளி, 
ேக.4.ஆர ்நகர,் ��ப்�ர ்641604

, ேமற்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் ெதற்� 
ப�� ேமற்�&�ந்' 1வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெசங்�ந்த/ரம் #தல்2�வார!்எண்56 , 

2.��ப்�ர ்(மா) ெசங்�ந்த/ரம் நான்காவ' 
ெத�வார!்எண்56 , 3.��ப்�ர ்(மா) ெசங்�ந்த/ரம் 5 

2�வார!்எண்56 , 4.��ப்�ர(்மா) ெசங்�ந்த/ரம் 7 

2�வார!்எண்56 , 5.��ப்�ர ்(மா) ெசங்�ந்த/ரம் 
4ரி3 2�வார!்எண்56

midj;J 
thf;fhsh;fs;

81 81

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி 
பாரப்பாைளயம் மங்கலம் ேரா! 641604 

,, �ழக்� ப���Aள்ள ேமற்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் வடக்�&�ந்' #தலாவ' 
அைற

1.��ப்�ர(்மா) �மாரசா. ேலஅ3டவ்ார!்எண்56, 

2.��ப்�ர ்(மா) கண்�யம்மாள் நகர ்வார!் எண் 56 , 

3.��ப்�ர ்(மா) 5வசக்� நகர ்3வ' 2�  வார!் எண் 56, 

4.��ப்�ர ்(மா) 5வசக்� நகர ்4வ' 2�  வார!் எண் 56, 

5.��ப்�ர ்(மா) 5வசக்� நகர ்5வ' 2�  வார!் எண் 56

midj;J 
thf;fhsh;fs;

82 82

நகராட்5 ந!நிைலப் பள்ளி 
பாரப்பாைளயம் மங்கலம்ேரா! 641604 

,, �ழக்� பக்க#ள்ள, ேமற்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் வடக்�&�ந்' 2வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ��நகரவ்ார!்எண்56 , 2.��ப்�ர ்(மா) 

<வா நகரவ்ார!்எண்56 ,  3.��ப்�ர ்(மா) அமரே்ஜா� 
காரட்ன்வார!்எண்56 , 4.��ப்�ர ்(மா) அமரே்ஜா� 
காரட்ன்வார!்எண்49

midj;J 
thf;fhsh;fs;

83 83

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி 
பாரப்பாைளயம் மங்கலம் ேரா! 641604 

,, ஆர ்5 5 கட்�டம் "ன்/றம் உள்ள 
�ழக்� பாரத்்த தைலைமயா5ரியர ்
அைற அ��ல்

1.��ப்�ர ்(மா) அய்யன் நகர ்1வ' 2�வார!்எண்56, 

2.��ப்�ர ்(மா) நகராட்5 ந!நிைலப் பள்ளி 
பாரபாைளயம் அய்யன்நகர ்வார!் எண் 56, 3.��ப்�ர ்
(மா) 5வசக்� நகர ்ெம�ன் ேரா!  வார!் எண் 56

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

84 84

ேத4 நரச்ரி அன்! "ைரமரி பள்ளி, 
ேக.4.ஆர ்நகர,் ��ப்�ர ்641604

, tlf;F பாரத்்த கட்�டத்�ல் ெதற்� ப�� 
ேமற்�&�ந்' 2வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) அய்யன் நகர ்2வ' 2�வார!்எண்56, 

2.��ப்�ர ்(மா) அய்யன் நகர ்4வ' 2�வார!்எண்56 , 

3.��ப்�ர ்(மா) அய்யன் நகர3்வ' 2�வார!்எண்56 , 

4.��ப்�ர ்(மா) அய்யன் நகர ்5வ' 2�வார!்எண்56

midj;J 
thf;fhsh;fs;

85 85

க�ரவன் ெமட்ரி�ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேக.4.ஆர ்நகர ்
641604 ,, �ழக்� பக்க#ள்ள ேமற்� 
பாரத்்த  கட்�டத்�ல் வடக்�&�ந்' 
#தலாவ' அைற

1.��ப்�ர(்மா) ெசல்வம் நகர ்1வ' 2�வார!்எண்56 , 

2.��ப்�ர ்(மா) ெசல்லன் நகர ்2வ' 2�வார!்எண்56, 

3.��ப்�ர(்மா) ெசல்வம் நகர ்3வ' 2�வார!்எண்56
midj;J 

thf;fhsh;fs;

86 86

க�ரவன் ெமட்ரி�ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேக.4.ஆர ்நகர ்
641604 ,, �ழக்� பக்க#ள்ள ேமற்� 
பாரத்்த  கட்�டத்�ல் வடக்�&�ந்' 
2வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெசல்லன் நகர ்4வ' 2�வார!்எண்56 , 

2.��ப்�ர ்(மா) அய்யன்நகர ்6வ' 2�வார!்எண்56 , 

3.��ப்�ர ்(மா) அய்யன் நகர ்7வ' 2�வார!்எண்56
midj;J 

thf;fhsh;fs;

87 87

ெதற்� ேராட்டரி பள்ளி நடராஜா 
�ேயட்டர ்ேரா! ��ப்�ர6்41604 ,, 

ெதற்� பக்க#ள்ள வடக்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் ேமற்�&�ந்' 2வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) க�வம்பாைளயம் எக்ஸ்டன்சன் 1வ' 
2�வார!்எண்49 , 2.��ப்�ர ்(மா) க�வம்பாைளயம் 
4ரி3 2வார!்எண்49 , 3.��ப்�ர ்(மா) 

க�வம்பாைளயம் 4ரி3 3வ' ெத�வார!்எண்49, 

4.��ப்�ர ்(மா) க�வம்பாைளயம் 4ரி3 4வ' 
2�வார!்எண்49 , 5.��ப்�ர ்(மா) க�வம்பாைளயம் 
4ரி3 5வ' 2�வார!்எண்49 , 6.��ப்�ர ்(மா) 

க�வம்பாைளயம் 4ரி3 1�7க்�த் ெத�வார!்எண்49 

, 7.��ப்�ர ்(மா) எ.".�. ேரா! வார!்எண்49 , 

8.��ப்�ர ்(மா) க�வம்பாைளயம் 4ரி3 1வ' 
2�வார!்எண்49

midj;J 
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

88 88

ெதற்� ேராட்டரி பள்ளி நடராஜா 
�ேயட்டர ்ேரா! ��ப்�ர6்41604 ,, 

ெதற்� பக்க#ள்ள வடக்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் ேமற்�&�ந்' 1வ' அைற

1.��ப்�ர(்மா) எல்.ஆர.்)ேல அ3ட் 
#தல்2�வார!்எண்49 , 2.��ப்�ர ்(மா) எல்.ஆர.்)ேல 
அ3ட் 2வ' 2�வார!்எண்49 , 3.��ப்�ர ்(மா) 

எல்.ஆர.்)ேல அ3ட் 3வ' 2�வார!்எண்49 , 4.��ப்�ர ்
(மா) எல்.ஆர.்)ேல அ3ட் 4வ' 2�வார!்எண்49 , 

5.��ப்�ர ்(மா) எல்.ஆர.்) ேல அ3ட் 5வ' 
2�வார!்எண்49 , 6.��ப்�ர ்(மா) மங்கலம் 
ேரா!வார!்எண்49

midj;J 
thf;fhsh;fs;

89 89

நகராட்5  உயரந்ிைலப்பள்ளி  
க�வம்பாைளயம் 641604 ,, ேமற்� 
பாரத்்த �ழ்க்� பக்க கட்�டம் அைற 
எண்.1

1.��ப்�ர ்(மா) க�வம்பாைளயம் பள்ளி 
2�வார!்எண்49 , 2.��ப்�ர ்(மா) க�வம்பாைளயம் 
பள்ளி #தல் 2�வார!்எண்49 , 3.��ப்�ர ்(மா) 

க�வம்பாைளயம் பள்ளி 2வ'  2�வார!்எண்49, 

4.��ப்�ர ்(மா) ஆரம்பபள்ளி2�வார!்எண்49, 

5.��ப்�ர ்(மா) ஆரம்ப்பள்ளி #தல் �ழக்� 
2�வார!்எண்49

midj;J 
thf;fhsh;fs;

90 90

நகராட்5  உயரந்ிைலப்பள்ளி  
க�வம்பாைளயம் 641604 ,, �ழக்� 
பக்க#ள்ள ேமற்� பாரத்்த அைற எண்.3

1.��ப்�ர ்(மா) ெதற்� ேதாட்டம் 1வ' 
2�வார!்எண்49 , 2.��ப்�ர ்(மா) ெதற்�த்ேதாட்டம் 
2வ' 2�வார!்எண்49 , 3.��ப்�ர ்(மா) 

ெதற்�ேதாட்டம்வார!்எண்49

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

91 91

நகராட்5 ஆரம்பப் பள்ளி 
க�வம்பாைளயம் 641604 ,, �ழக்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் மா�ப�க்�ம் 
ெதற்� பக்கம்  2வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெதற்�த்ேதாட்டம் 4வ' 
2�வார!்எண்49 , 2.��ப்�ர ்(மா) ெதற்�த்ேதாட்டம் 
5வ' 2�வார!்எண்49 , 3.��ப்�ர ்(மா) 

ெதற்�த்ேதாட்டம் 6வ' 2�வார!்எண்49 , 4.��ப்�ர ்
(மா) ெதற்� ேதாட்டம் 4ரி3 3வ' 2�வார!்எண்49, 

5.��ப்�ர ்(மா) ெதற்� ேதாட்டம் 4ரி3 4வ' 
2�வார!்எண்49 , 6.��ப்�ர ்(மா) ெதற்� ேதாட்டம் 
4ரி3 5வ' 2�வார!்எண்49 , 7.��ப்�ர ்(மா) ெதற்� 
ேதாட்டம் 4ரி3 6வ' 2�வார!்எண்49

midj;J 
thf;fhsh;fs;

92 92

நகராட்5  ஆரம்பப்பள்ளி 
க�வம்பாைளயம் 641604 ,, �ழக்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் மா�ப்ப�க்�ம் 
ெதற்� பக்கம்  4வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெபான்Nசா. க3ண்டர ்
2�வார!்எண்49 , 2.��ப்�ர ்(மா) 

Kரியன்காலனிவார!்எண்49 , 3.��ப்�ர ்(மா) ஆரம்ப 
பள்ளி 2� ெவடத்தலங்கா! #த&2�வார!்எண்49 , 

4.��ப்�ர ்(மா) ெவடத்தலங்கா! 22�வார!்எண்49 , 

5.��ப்�ர ்(மா) ெவடத்தலாங்கா! 32�வார!்எண்49 , 

6.��ப்�ர ்(மா) ெவடத்தலாங்கா! 4வ' 
2�வார!்எண்49 , 7.��ப்�ர ்(மா) 

ெவடத்தலாங்கா!52�வார!்எண்49

midj;J 
thf;fhsh;fs;

93 93

நகராட்5  ஆரம்பப்பள்ளி 
க�வம்பாைளயம் 641604 ,, �ழக்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் மா�ப்ப�க்�ம் 
வடக்� பக்கம் 2வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) எ�க்கா! #தல்2�வார!்எண்49, 

2.��ப்�ர ்(மா) எ�க்கா! 22�வார!்எண் 49 

3.��ப்�ர ்(மா) எ�க்கா! 32�வார!்எண்49 , 

4.��ப்�ர ்(மா) எ�க்கா! 42�வார!்எண்49 , 

5.��ப்�ர ்(மா) எ�க்கா! 5வ' 2�வார!்எண்49

midj;J 
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 
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94 94

எஸ்.எஸ்.ஏ. நகராட்5  ந!நிைலப்பள்ளி 
ேக.4.ஆர ்நகர ்641604 ,, �ழக்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் தைலைம ஆ5ரியார ்
அைறக்� அ!த்த ந!த்தர அைற

1.��ப்�ர ்(மா) �சச்க்கா! 1வ' 2�வார!்எண்49 , 

2.��ப்�ர ்(மா) �சச்க்கா! 2வ' 2�வார!்எண்49 , 

3.��ப்�ர ்(மா) �சச்க்கா! 3வ' 2�வார!்எண்49 , 

4.��ப்�ர ்(மா) �சச்க்கா! �7க்� #தல் 
2�வார!்எண்49, 5.��ப்�ர ்(மா) பழ�ேடான் 
வ�வார!்எண்49 , 6.��ப்�ர ்(மா) �சச்க்கா! 
ஆறாவ' 2�வார!்எண்49 , 7.��ப்�ர ்(மா) 

�சை்சக்கா! 2வ' 2� வார!் 49

midj;J 
thf;fhsh;fs;

95 95

எஸ்.எஸ்.ஏ. நகராட்5  ந!நிைலப்பள்ளி 
ேக.4.ஆர ்நகர ்641604 ,, வடக்� பாரத்்த 
,�ழக்�&�ந்' 1வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ேகாபால் நகர ்ெம�ன் 
ேரா!வார!்எண்49 , 2.��ப்�ர ்(மா) ஈஸ்வர?ரத்்� ேல 
அ3ட் 2வ' 2�வார!்எண்49 , 3.��ப்�ர ்(மா) 

ஈஸ்வர?ரத்்� ேல அ3டவ்ார!்எண்49 , 4.��ப்�ர ்(மா) 

ஈஸ்வர?ரத்்� ேல அ3ட் ேமற்�வார!்எண்49 , 

5.��ப்�ர ்(மா) ஈஸ்வர?ரத்்� ேல அ3ட் நான்காவ' 
2�வார!்எண்49

midj;J 
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நகராட்5 ஆரம்பப்பள்ளி. 
க�வம்பாைளயம். ��ப்�ா ்641 604 ,, 

�ழக்� பாரத்்த வடக்� ப���ல் 
மா�ப��&�ந்' 1வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெவங்கடாசல/ரம் #தல் 
2�வார!்எண்56 , 2.��ப்�ர ்(மா) ெவங்கடாசல/ரம் 
2வ' 2�வார!்எண்56 , 3.��ப்�ர ்(மா) 

ெவங்கடாசல/ரம் 3வ' 2�வார!்எண்56 , 4.��ப்�ர ்
(மா) பாலா) நகர ்#தல் 2�வார!்எண்49 , 5.��ப்�ர ்
(மா) பாலா) நகர ்2வ' 2�  வார!்எண்49 , 

6.��ப்�ர(்மா) ெவங்கடாசல/ரம் #தல்2�56
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97 97

க�ரவன் ெமட்ரி�ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,ேக.4.ஆர ்நகர ்
641604  ,, ேமற்� பக்க#ள்ள �ழக்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
தைலைமயா5ரியர ்அைற�&�ந்' 
5வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) பாைளயக்கா! 1வ' 2�வார!்எண்49 

, 2.��ப்�ர ்(மா) பாைளயக்கா! 2வ' 
2�வார!்எண்49 , 3.��ப்�ர ்(மா) பாைளயக்கா! 
3வ' 2�வார!்எண்49 , 4.��ப்�ர ்(மா) மங்கலம் 
ேரா! பாைளயக்கா!வார!்எண்49
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thf;fhsh;fs;

98 98

எஸ்.எஸ்.ஏ. நகராட்5  ந!நிைலப்பள்ளி 
ேக.4.ஆர ்நகர ்641604 ,, வடக்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் �ழக்�&�ந்' 3வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ஈஸ்வர?ரத்்� ேல அ3ட் 3வ' 
2�வார!்எண்49, 2.��ப்�ர ்(மா) ஈஸ்வர?ரத்்� 
ேலஅ3ட் ெதற்� 1வ' 2�வார!்எண்49 , 3.��ப்�ர ்
(மா) ஈஸ்வர?ரத்்� ேலஅ3ட் ெதற்� 2வ' 
2�வார!்எண்49 , 4.��ப்�ர ்(மா) ஈஸ்வர?ரத்்� 
ேலஅ3ட் ெதற்� 3வ' 2�வார!்எண்49 , 5.��ப்�ர ்
(மா) கள்ளிக்கா! ேதாட்டம்வார!்எண்49 , 6.��ப்�ர ்
(மா) ேக.4.ஆர.்நகர ்ெம�ன் ேரா!வார!்எண்56

midj;J 
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க�ரவன் ெமட்ரி�ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேக.4.ஆர ்நகர ்
641604 ,, ேமற்� பக்க#ள்ள �ழக்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
தைலைமயா5ரியர ்அைற�&�ந்' 
4வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ேக.4.ஆர.்நகர ்ேமற்�வார!்எண் 56

midj;J 
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thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G
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100 100

க�ரவன் ெமட்ரி�ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேக.4.ஆர ்நகர ்
641604 ,, ேமற்� பக்க#ள்ள �ழக்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
தைலைமயா5ரியர ்அைற�&�ந்' 2 

வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ேக.4.ஆர.்நகர ்ேமற்�வார!்எண்56, 

2.��ப்�ர ்(மா) ேக. 4.ஆர.்நகர ்#தல் 2�வார!்எண்56

midj;J 
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க�ரவன் ெமட்ரி�ேலசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி ேக.4.ஆர ்நகர ்
641604 ,, ேமற்� ப�� கட்�டம் �ழக்� 
பாரத்்த கட்�டம் தைலைமயா5ரியர ்
அைற�&�ந்' 3வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) பாைளயக்கா! ேக.4.ஆர.் 

நகரவ்ார!்எண்49 , 2.��ப்�ர ்(மா) ேக 4 ஆர ் நகர ்
ெம�ன்ேரா!56 , 3.��ப்�ர ்(மா) ேக 4 ஆர ்ேகா�ல் 
ெத�56 , 4.��ப்�ர ்(மா) அரிஜன காலனி56 , 

5.��ப்�ர(்மா) ேக.4." ேலஅ3டவ்ார!் 56 , 6.��ப்�ர ்
(மா) ேக.4.".ேல அ3டவ்ார!்எண்56
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G
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102 102

ெதற்� ேராட்டரி பள்ளி நடராஜா 
�ேயட்டர ்ேரா! ��ப்�ர ்641604 ,, 

�ழக்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் ெதற்� 
கைட5�&�ந்' 1வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) -ள்ளிக்கா! ப�� 
அண்ணாநகரவ்ார!்எண்49, 2.��ப்�ர ்(மா) 

வள்ளியப்பா ேல அ3ட் 2வ' 2�வார!்எண்56 , 

3.��ப்�ர ்(மா) வள்ளியப்பா ேல அ3ட் 3வ' 
2�வார!்எண்56 , 4.��ப்�ர ்(மா) ெஜகநாதன் ேல 
அ3டவ்ார!்எண்56 , 5.��ப்�ர ்(மா) �மரன் அவன்( 
மங்கலம் ேரா!வார!்எண்56 , 6.��ப்�ர ்(மா) 

ைடமண்ட்ேல அ3ட் #தல் 2�வார!்எண்49 , 

7.��ப்�ர ்(மா) ஆர.்ஆர.் ேலஅ3ட் ெம�ன் ேரா!1வ' 
2�வார!்எண்49 , 8.��ப்�ர ்(மா) ஆர.்ஆர.் ேலஅ3ட் 
2வ' 2�வார!்எண்49 , 9.��ப்�ர ்(மா) ஆர ்ஆர ்ேல 
அ3டவ்ார!்எண்56 , 10.��ப்�ர ்(மா) ��வள்�வர ்
ேதாட்டம்(ேராட்டரி 2�)வார!்எண்56, 11.��ப்�ர ்(மா) 

மங்கலம் பாைத /றம்ேபாக்� 
அரிசனகாலனிவார!்எண்56 ,
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ெதற்� ேராட்டரி பள்ளி நடராஜா 
�ேயட்டர ்ேரா! ��ப்�ர ்641604 ,, 

�ழக்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் ெதற்� 
கைட5�&�ந்' 2வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) #த்'சா. ெத�வார!்எண்56 , 

2.��ப்�ர ்(மா) ெபான்Nசா.க்க3ண்டர ்ெத�  
வார!்எண்49 , 3.��ப்�ர ்(மா) ெபான்Nசா. க3ண்டர ்
ெத�வார!்எண்56

midj;J 
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எஸ்.எஸ்.ஏ. நகராட்5  ந!நிைலப்பள்ளி 
ேக.4.ஆர ்நகர ்641604 ,, வடக்� பாரத்்த 
கட்�டம் �ழக்�&�ந்' 5வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ேக.4.ஆர.்நகரவ்ார!்எண்56
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thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G
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105 105

எஸ்.எஸ்.ஏ. நகராட்5  ந!நிைலப்பள்ளி 
ேக.4.ஆர ்நகர ்641604 ,, வடக்� பாரத்்த 
கட்�டம் �ழக்�&�ந்' 6வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) <வா நகரவ்ார!்எண்56, 2..��ப்�ர ்
(மா) (ந) ஓடக்கைர ேக. 4.ஆர.்நகர.் அண்ணா 
நகரவ்ார!்எண்56   3..��ப்�ர ்(மா)  பாலா) நகர ்#தல் 
2�வார!்எண்49    4..��ப்�ர ்(மா) பாலா)   நகர ்
#தல் 2�வார!்எண்49
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நகராட்5 ந!நிைலப் பள்ளி 
#த்'/:ர ்641604, , வடக்� பாரத்்த 
/�ய கட்�டம் (AC/GI Sheet)

1.��ப்�ர ்(மா) காமராஜ் ேரா!வார!்எண்50 , 

2.��ப்�ர ்(மா)  எம்.). /:ர ்3வ' 2�வார!்எண்45   

3.��ப்�ர ்(மா) #த்' /:ர ்#தல் 2�வார!்எண்42   

4.��ப்�ர ்(மா) #த்'ப்/:ர ்இரண்டாம் 
2�வார!்எண்42
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கைலமகள் ெமட்ரி�ேலசன் பள்ளி 
தட்டான் ேதாட்டம் 641601 ,, �ழக்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் வடக்�&�ந்' 
3வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெதன்னம்பாைளயம் ெம�ன் 
ேரா!வார!்எண்50   2.��ப்�ர ்(மா)  எம்.) /:ர ்1வ' 
2�வார!்எண்45 3.��ப்�ர ்(மா) தட்டான் ேதாட்டம் 
�7க்� 1வ' 2�வார!்எண்42    4.��ப்�ர ்(மா) 

தட்டான் ேதாட்டம் �7க்� 2வ' 2�வார!்எண்42   

5.��ப்�ர ்(மா)  தட்டான் ேதாட்டம்  1வ' 
2�வார!்எண்42   6.��ப்�ர ்(மா)  �ப்பண ெசட்�யார ்
2�45 7.��ப்�ர ்(மா)  

�ப்பன்னெசட்�யார2்�வார!்எண்42
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thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
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108 108

கைலமகள் ெமட்ரி�ேலசன் பள்ளி 
தட்டான் ேதாட்டம் 641601 ,, வடக்� 
பாரத்்த �ழக்�&�ந்' 3வ' அைற 
1வ' வ�ப்/

1.��ப்�ர ்(ந) தட்டான் ேதாட்டம்வார!்எண்42 , 

2.��ப்�ர ்(ந) தட்டான் ேதாட்டம் 1 2�வார!்எண்42   

3.��ப்�ர ்(ந) தட்டான் ேதாட்டம் 3வ' 2�வார!்எண்42 

  4.��ப்�ர ்(ந) தட்டான் ேதாட்டம் 4வ' 
2�வார!்எண்42   5.��ப்�ர ்(ந) தட்டான் ேதாட்டம் 
5வ' 2�வார!்எண்42
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கைலமகள் ெமட்ரி�ேலசன் பள்ளி 
தட்டான் ேதாட்டம் 641601 ,, வடக்� 
பாரத்்த �ழக்�&�ந்' 2வ' அைற

1.��ப்�ர ்(ந) கைரத்ேதாட்டம்வார!்எண்49 , 2.��ப்�ர ்
(ந) சந்ைதப்ேபடை்ட "ன்/றம் பல்லடம் 
ேரா!வார!்எண்49   3.��ப்�ர ்(ந) அம்ேபத்கார ்
நகரவ்ார!்எண்49   4.��ப்�ர ்(ந) கள்ளக்கா! ேதாட்டம் 
அம்ேபத்கார ்நகர ்தட்டான்ேதாட்டம்49
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thf;fhsh;fs;

110 110

நகராட்5  ந!நிைலப்பள்ளி  
ெதன்னம்பாைளயம் 641604 ,, ேமற்� 
பாரத்்த �ழக்� பக்க ஆர5்5 கட்�டம் 
1வ' அைற வடக்�&�ந்'

1.��ப்�ர ்(மா) ெதன்னம்பாைளயம் �ழக்� #தல் 
2�வார!்எண்50 ,   2.��ப்�ர ்(மா)  

ெதன்னம்பாைளயம் �ழக்� 2வ' 2�வார!்எண்50   , 

3.��ப்�ர ்(மா)  ெதன்னம்பாைளயம் �ழக்� 3வ' 
2�வார!்எண்50 ,   4.��ப்�ர ்(ந) ��ப்�ர ்(மா) 

ெதன்னம்பாைளயம் �ழக்� 4வ' 2�வார!்எண்50 ,   

5.��ப்�ர ்(மா)  ெதன்னம்பாைளயம் ஆரம்பப்பள்ளி 
2�வார!்எண்50

midj;J 
thf;fhsh;fs;

111 111

நகராட்5  ந!நிைலப்பள்ளி 
ெதன்னம்பாைளயம் 641604 ,, ேமற்� 
பாரத்்த �ழக்� பக்க ஆர5்5 கட்�டம் 
வடக்�&�ந்' 3வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெதன்னம்பாைளயம் ஆரம்பப்பள்ளி 
2�வார!்எண்50 ,

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

112 112

நகராட்5  ந!நிைலப்பள்ளி 
ெதன்னம்பாைளயம் 641604 ,, �ழக்� 
பக்க#ள்ள கட்�டத்�ல் ேமற்� பாரத்்த 
ெதற்�&�ந்' 3வ' அைற

1.��ப்�ர ்(ந) ெதன்னம்பாைளயம் ெம�ன் 
ேரா!வார!்எண்50

midj;J 
thf;fhsh;fs;

113 113

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி 
ெதன்னம்பாைளயம் 641604 ,, மத்��ல் 
உள்ள வடக்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
�ழக்�&�ந்' 1வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெதன்னம்பாைளயம் #�கசா. ேல 
அ3டவ்ார!்எண்50,   2.��ப்�ர ்(மா) 

ெதன்னம்பாைளயம் (ெசல்வ/ரம்)வார!்எண்50 ,   

3.��ப்�ர ்(மா) ெதன்னம்பாைளயம் 
ராஜகணப���ேகா�ல்2�வார!்எண்42   4.��ப்�ர ்
(மா ெதன்னம்பாைளயம் ெம�ன் ேரா!வார!்எண்42 ,   

5.��ப்�ர ்(மா) ெதன்னம்பாைளயம் 4ரி3 3வ' 
2�வார!்எண்42 ,   6.��ப்�ர ்(மா) 

ெதன்னம்பாைளயம் 4ரி3 4வ' 2�வார!்எண்42,  

7.��ப்�ர ்(மா) ெதன்னம்பாைளயம் 4ரி3 5வ' 
2�வார!்எண்42 ,   8.��ப்�ர ்(மா) 

ெதன்னம்பாைளயம் 4ரி3 2வ' 2�வார!்எண்42 ,   

9.��ப்�ர ்(மா) ெதன்னம்பாைளயம் ேரா!42,   

10.��ப்�ர ்(மா) ெதன்னம்பாைளயம் ெதாடக்க பள்ளி 
�7க்� ெத�42

midj;J 
thf;fhsh;fs;

114 114

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி 
ெதன்னம்பாைளயம் 641604 ,, மத்��ல் 
உள்ள வடக்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
�ழக்�&�ந்' 3வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) �ம்/கார ்�ழக்� 2�வார!்எண்50,   

2.��ப்�ர ்(மா) �ம்/கார ்�ழக்� 4ரி3வார!்எண்50,   

3.��ப்�ர ்(மா) �ம்/கார ்நகர ்2வ' 2�வார!்எண்50 ,  

 4.��ப்�ர ்(மா) �ம்/கார ் �ழக்�வார!்எண்50

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

115 115

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி 
ெதன்னம்பாைளயம் 641604 ,, ேமற்� 
ப�� வடக்� பாரத்்த  கட்�டத்�ல் 
�ழக்�&�ந்' 1வ'  அைற

1.��ப்�ர ்(மா) �ம்/கார ்ேமற்�வார!்எண்50

midj;J 
thf;fhsh;fs;

116 116

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி 
ெதன்னம்பாைளயம் 641604 ,, ேமற்� 
ப�� வடக்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
�ழக்�&�ந்' 3வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெசல்வ/ரம்வார!்எண்50  , 2.��ப்�ர ்
(மா) கேணஷ்நகரவ்ார!்எண்50 , 3.��ப்�ர ்(மா) 

ெதன்னம்பாைளயம் 4ரி3 7வ' 2�வார!்எண்42 ,   

4.��ப்�ர ்(மா) ெதன்னம்பாைளயம் 
4ரி3வார!்எண்42 ,   5.��ப்�ர ்(மா) 

ெதன்னம்பாைளயம் 4ரி3 6வ' 2�வார!்எண்42

midj;J 
thf;fhsh;fs;

117 117

Gனிவரச்ல் பள்ளி ேவலன் நகர ்
காட!்வள3 641604 ,, ெதற்� பாரத்்த 
ேமற்�&�ந்' 1வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) பல்லடம் 
ேரா!.T.M.C.காலனிவார!்எண்42 , 2.��ப்�ர ்
(மா)#த்ைதயன் ேல அ3ட் 1வ' 2�வார!்எண்50 ,   

3.��ப்�ர ்(மா)#த்ைதயன் ேல அ3ட் 2 

2�வார!்எண்50 , 4.��ப்�ர ்(மா) #த்ைதயன் ேல 
அ3ட�்7க்� 2�வார!்எண்50 ,   5.��ப்�ர ்
(மா)#த்ைதயன் ேல அ3ட்6 வ' 2�வார!்எண்50 ,   

6.��ப்�ர ்(மா)காட!்வல31#தல்4வ'2�வைர42 , 

7.��ப்�ர ்(மா)�எம்5 காலனி42

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

118 118

Gனிவரச்ல் பள்ளி ேவலன் நகர ்
காட!்வள3 641604 ,, ெதற்� பாரத்்த 
ேமற்�&�ந்' 2வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா)ெதன்னம்பாைளயம் 4ரி31வ' 
2�வார!்எண்42 ,  2.��ப்�ர ்(மா) 

ெதன்னம்பாைளயம்4ரி32வ'2�வார!்எண்42 , 

3.��ப்�ர ்(மா) ெதன்னம்பாைளயம் 
4ரி3�7க்�2�வார!்எண்42  , 4.��ப்�ர ்(மா) 

ெதன்னம்பாைளயம்ெம�ன்ேரா!வார!்எண்42, 

5.��ப்�ர ்(மா #த்ைதயன் ேல அ3ட் ெம�ன் 
2�வார!்எண்50 ,   6.��ப்�ர ்(மா) 

ெதன்னம்பாைளயம்வார!்எண்42

midj;J 
thf;fhsh;fs;

119 119

Gனிவரச்ல் பள்ளி ேவலன் நகர ்
காட!்வள3 641604 ,, ெதற்� பாரத்்த 
ேமற்�&�ந்' 4வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) #த்ைதயன் நகர ்ேமற்�வார!்எண்50, 

2.��ப்�ர ்(மா) #த்ைதயன் ேல அ3ட் �7க்� 
2�வார!்எண்50    3.��ப்�ர ்(மா) #த்ைதயன் ேல 
அ3ட் 6வ' 2�வார!்எண்50 , 4.��ப்�ர ்(மா) ேக எம் 
நகரவ்ார!்எண் 50,1,2,3,4,5,6 , 5.��ப்�ர ்(மா) 

வார!்எண்42 பட்டத்தர5அம்மன் ேகா4ல் காட!்வல3 
,   6.��ப்�ர ்(மா) #த்ைதயன்நகர ்�ழக்�வார!்எண்50

midj;J 
thf;fhsh;fs;

120 120

Gனிவரச்ல் பள்ளி ேவலன் நகர ்
காட!்வள3 641604 ,, ெதற்� பாரத்்த 
ேமற்�&�ந்' 5வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ஆர ்4 இேல அ3ட் 1வ' 
2�வார!்எண்42 ,   2.��ப்�ர(் மா) ஆர.்4.இ.ேல அ3ட் 
3வ' 2�வார!்எண்42,   3.��ப்�ர ்(மா) ஆர ்4 இேல 
அ3ட் 2வ' 2�வார!்எண்42 ,   4.��ப்�ர ்(மா) 

ஆர.்4.இ.ேல அ3ட் 5வ' 2�வார!்எண்42

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

121 121

Gனிவரச்ல் பள்ளி ேவலன் நகர ்
காட!்வள3 641604 , ெதற்� பாரத்்த 
ேமற்�&�ந்' 6வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெதன்னம்பாைளயம்வார!்எண்50 ,   

2.��ப்�ர ்(மா ஆர.்4.இ.ேல அ3ட்  �7க்� 1வ' 
2�வார!்எண்42 ,   3.��ப்�ர ்(மா ஆர.்4.இ.ேல அ3ட்  
�7க்� 2வ' 2�வார!்எண்42 ,   4.��ப்�ர ்(மா 
ஆர.்4.இ.ேல அ3ட்  �7க்� 3வ' 2�வார!்எண்42 ,   

5.��ப்�ர ்(மா ஆர.்4.இ.ேல அ3ட்  �7க்� 4வ' 
2�வார!்எண்42 ,   6.��ப்�ர ்(மா) 57பாண்ைமேயார ்
காலனிவார!்எண்42 , 7.��ப்�ர ்(ந) ஆர.்4.இ.ேல அ3ட் 
1 வ' ெத�வார!்எண்42, 8.��ப்�ர ்(மா ஆர.்4.ஈ. ேல-

அ3ட் 2 வ' ெத�வார!்எண்42,   9.��ப்�ர ்
(மாஆர.்4.ஈ. ேல-அ3ட்  3 வ' ெத�வார!்எண்42 ,   

10.��ப்�ர ்(மாஆர.்4.இ.ேல அ3ட் 4வ' 
2�வார!்எண்42

midj;J 
thf;fhsh;fs;

122 122

நகராட்5  ந!நிைலப்பள்ளி  
அரண்மைன /:ர ்641604 ,, �ழக்� 
பாரத்்த /�ய ஆர5்5 கட்�டம் வடக்� 
பக்க அைற

1.��ப்�ர ்(மா)/'த்ேதாட்டம் ெம�ன் ேரா! 1,2வ' 
2�வார!்எண்42 ,  2.��ப்�ர ்(மா) /'த்ேதாட்டம் 2வ' 
2�வார!்எண்42 , 3.��ப்�ர ்(மா) /'த்ேதாட்டம் 3வ' 
2�வார!்எண்42 , 4.��ப்�ர ்(மா )வாய்க்கால் 
ேதாட்டம்(ெஷரீப் காலனி 4ரி3வார!்எண்42 ,  

5.��ப்�ர ்(மா)/'த்ேதாட்டம்வார!்எண்42 ,   

6.��ப்�ர ்(மா) /'த்ேதாட்டம்வார!்எண்42 ,   

7.��ப்�ர ்(மா)�Pஞ்5 நகர ்ெதற்� (ரா<வ் 
நகர)்வார!்எண்42

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

123 123

நகராட்5  ந!நிைலப்பள்ளி  
அரண்மைன /:ர ்641604 ,, �ழக்� 
பாரத்்த /�ய கட்�டம் ந! அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெஷரீப் காலனிவார!்எண்42  , 

2.��ப்�ர ்(மா) �Pஞ்5 நகர ்1வ' 2�வார!்எண்42 , 

3.��ப்�ர ்(மா) �Pஞ்5 நகர ்2வ' 2�வார!்எண்42 , 

4.��ப்�ர ்(மாவாய்க்கால் ேதாட்டம்வார!்எண்42, 

5.��ப்�ர ்(மா ட3ன் எக்ஸ்டன்சன் ெத�வார!்எண்42 , 

6.��ப்�ர ்(மா) ட3ன் எக்ஸ்டன்சன் 4வ' 
2�வார!்எண்42 , 7.��ப்�ர ்(மா) எகஙஸ்டன்சன் 2வ' 
2�வார!்எண்42 , 8.��ப்�ர ்(ந) ெஷரீப் காலனி 
4ரி3வார!்எண்42 , 9.��ப்�ர ்(மா)ெஷரீப் காலனி 
4ரி3 2வ' 2�வார!்எண்42 , 10.��ப்�ர ்(மா 
��ப்�ரவ்ார!்எண்42

midj;J 
thf;fhsh;fs;

124 124

ெதற்� ேராட்டரி பள்ளி நடராஜா 
�ேயட்டர ்ேரா! ��ப்�ர ்641604 ,, 

�ழக்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் ெதற்� 
கைட5�&�ந்' 3வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா )ஆலங்கா! #தல் 2�வார!்எண்56 , 

2.��ப்�ர ்(மா)ஆலங்கா! #னி5பல் 
காலனிவார!்எண்56

midj;J 
thf;fhsh;fs;

125 125

ெதற்� ேராட்டரி பள்ளி நடராஜா 
�ேயட்டர ்ேரா! ��ப்�ர ்641604 ,, 

வடக்� பக்க#ள்ள ெதற்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் ேமற்�&�ந்' 1வ'  அைற

1.��ப்�ர ்(மா) சலைவப்பட்டைர ேரா!வார!்எண்56 ,   

2.��ப்�ர ்(மா) அPஞர ்அண்ணா நகர ்
(ஆலங்கா!)வார!்எண்56 ,   3..��ப்�ர ்(மா) 

ஆலங்கா! 6வ' 2�வார!்எண்56

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

126 126

நகராட்5 ந!நிைலப் பள்ளி 
#த்'/:ர ்641604, , �ழக்� பாரத்்த 
/�ய தார-் கட்�டம்

1.��ப்�ர ்(மா)  /ளியமரத் ேதாட்டம் #தல் 
ெத�வார!்எண்49 , 2.��ப்�ர ்(மா) /ளியமரத் 
ேதாட்டம் இரண்டாவ' ெத�வார!்எண்49 ,  3.��ப்�ர ்
(மா)  /ளியமரத் ேதாட்டம் ?ன்றாவ' 
ெத�வார!்எண்49 ,   4.��ப்�ர ்(மா)  /ளியமரத் 
ேதாட்டம் நான்காவ' ெத�வார!்எண்49 ,   5��ப்�ர ்
(மா)  /ளியமரத் ேதாட்டம் ெம�ன் ேரா!வார!்எண்49 , 

6.��ப்�ர ்(மா) மங்கலம் ேரா!வார!்எண்49 , 7  

.��ப்�ர ்(மா) ) /ளியமரத்ேதாட்டம்வார!்எண்49 ,  

8.��ப்�ர ்(மா)  காமாட்5 அம்மன் ேகா�ல் 
ெத�வார!்எண்45

midj;J 
thf;fhsh;fs;

127 127

நகராட்5 ந!நிைலப் பள்ளி 
#த்'/:ர ்641604, , ெதற்� பாரத்்த 
/�ய கட்�டம் (AC/GI Sheet)

1.��ப்�ர ்(மா)  ஜம்மைண #தல் ெத�வார!்எண்45 , 

2.��ப்�ர ்(மா) ஜம்மைண 2வ' ெத�வார!்எண்45 , 

3.��ப்�ர ்(மா) 'ள5ராவ் #தல் ெத�வார!்எண்45 , 

4.��ப்�ர ்(மா)  'ள5ராவ் 2வ' ெத�வார!்எண்45, 

5.��ப்�ர ்(மா) 'ள5ராவ் /றம்ேபாக்�வார!்எண்45 , 

6.��ப்�ர ்(மா) 'ள5ராம் 2�வார!்எண்45 , 

7.��ப்�ர ்(மா)  வார!்எண்45 /'மாரக்்ெகட் 2�

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

128 128

ேக.எஸ்.5. ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,��ப்�ர ்641604 ,, 

�ழக்� பாரத்்த ெம�ன் கட்�டத்�ல் 
ெதற்�&�ந்' 3வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) காமராஜ் ேரா!வார!்எண்45   , 

2.��ப்�ர ்(மா)மரக்கைடசந்', சாக்�வார!்எண்45 , 

3.��ப்�ர ்(மா ) பைழய மாரக்்ெகட் 2�வார!்எண்45 , 

4.��ப்�ர ்(மா ) காட்டன் மாரக்்ெகடவ்ார!்எண்42   , 

5.��ப்�ர ்(மா) 4ட்டல் தாஸ்  2�வார!்எண்42 , 

6.��ப்�ர ்(மா) 5க்கண்ண 2�வார!்எண்45 ,   

7.��ப்�ர ்(மா )சார.்யான் 2�வார!்எண்45

midj;J 
thf;fhsh;fs;

129 129

ேக.எஸ்.5.ஆண்கள் ேமனிைலப்பள்ளி, 
��ப்�ர ்641604 ,, ெதற்� பாரத்்த 
வடக்� பக்க#ள்ள கட்�டத்�ன் ேமற்� 
ப���ல் மா�ப்ப��&�ந்' 2வ' 
அைற

1.��ப்�ர ்(மாஅ�யமான் 1வ' ெத�வார!்எண்45 , 

2.��ப்�ர ்(மா) அ�யமான் 1வ' ெத�வார!்எண்45 , 

3.��ப்�ர ்(மா)அ�யமான் ெத�வார!்எண்45 , 

4.��ப்�ர ்(மா)ேக .எஸ்.Q.ஸ்1ல் 2�வார!்எண்45 ,   

5.��ப்�ர ்(மா) �ப்/சா./ரம் #தல் 2�வார!்எண்45 

,  6.��ப்�ர ்(மா) ராஜ 2�வார!்எண்45

midj;J 
thf;fhsh;fs;

130 130

ேக.எஸ்.5.ஆண்கள் ேமனிைலப்பள்ளி, 
��ப்�ர ்641604 ,, வடக்� பக்க#ள்ள 
ெதற்� பாரத்்த கட்�டத்�ன்  ேமற்� 
ப���ல் மா�ப்ப��&�ந்' 3வ' 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா) �மாண்! 2வ' 2�வார!்எண்45 , 

2.��ப்�ர ்(மா) �ப்/சா./ரம் 2வ' 2�வார!்எண்45 , 

3.��ப்�ர ்(மா) �ப்/சா./ரம் ?ன்றாவ' 
2�வார!்எண்45 ,   4.��ப்�ர ்(மா) �ப்/சா./ரம் 
நான்காவ' 2�வார!்எண்45 ,   5.��ப்�ர ்(மா) 

�ப்/சா./ரம் 5வ' 2�வார!்எண்45 , 6.��ப்�ர ்(மா) 

-ப்ைபயா க3ண்டர ்2�வார!்எண்45 , 7.��ப்�ர ்(மா) 

�மாண்ட் 2�வார!்எண்45

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

131 131

ேக.எஸ்.5.ஆண்கள் ேமனிைலப்பள்ளி, 
��ப்�ர ்641604 ,, வடக்� பக்க#ள்ள 
ெதற்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
மா�ப்ப�க்�ம் ேமற்� பககம் 4வ' 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெபரியகைட 2�வார!்எண்44 ,   

2.��ப்�ர ்(மா) ெபரிய கைட 2�வார!்எண்44 ,   

3.��ப்�ர ்(மா) ெபரிய கைட 2�வார!்எண்44 midj;J 
thf;fhsh;fs;

132 132

நகராட்5 ஆரம்பப்பள்ளி,ெநாய்யல்2� 
641604 ,, வடேமற்� ப���Aள்ள 
ெதற்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
ேமற்�&�ந்' #தலாவ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) .ஷன் 2�வார!்எண்44 , 2.��ப்�ர ்
(மா) ெசல்லாண்�யம்மன் 'ைரவார!்எண்44

midj;J 
thf;fhsh;fs;

133 133

நகராட்5 ஆரம்பபள்ளி, ெநாய்யல் 2�, 

��ப்�ர்
, வடக்� பக்கம் உள்ள ெதற்� பாரத்்த 
/�ய கட்�டம் ேமற்�&�ந்' 3வ' 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா)/ேராக்கர ்2�வார!்எண்44 , 2.��ப்�ர ்
(மா)ெநாய்யல் 2�வார!்எண்44, 3.��ப்�ர ்
(மா)கங்ேகயம் ேரா!44 midj;J 

thf;fhsh;fs;

134 134

நகராட்5 ஆரம்பப்பள்ளி ெநாய்யல்2� 
641604,, வடேமற்� ப���Aள்ள 
ெதற்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
�ழக்�&�ந்' #தலாவ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா), ெநாய்யல் 2�வார!்எண்44

midj;J 
thf;fhsh;fs;

பக்கம் எண்  : 45 of 74



18- ��ப்�ர ்நாடா�மன்றத் ெதா���ல் அடங்�ய
114 - ��ப்�ர(்ெதற்�) சடட்மன்ற ேபரைவ ெதா��க்�ரிய வாக்�சச்ாவ�களின் பட�்யல்

t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

135 135

நகராட்5 
உயாந்ிைலப்பள்ளி,ெநாய்யல்2� 
641604 ,, வடக்� பாரத்்த கட்�டம் ேமற்� 
ப�� அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ேகாம்ைபத் ேதாட்டம்வார!்எண்44 , 

2.��ப்�ர ்(மாநந்தவனத்ேதாட்டம்45 , 3.��ப்�ர ்
(மா)நந்தவனத்ேதாட்டம் ெம�ன் 2�45

midj;J 
thf;fhsh;fs;

136 136

நகராட்5 உயரந்ிைலப்பள்ளி ெநாய்யல் 
2� 641604 ,, ெதற்� பக்க#ள்ள வடக்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் �ழக்�&�ந்' 
4வ' அைற

1��ப்�ர ்(மாஅகத்�யர ்சந்'வார!்எண்44 ,  

2.��ப்�ர ்(மா ம#சா சந்'வார!்எண்44 ,   3.��ப்�ர ்
(மா) ரா<வ் நகர ்/றம்ேபாக்�வார!்எண்44 , 4.��ப்�ர ்
(மா)ெசாரண்/ரி ேலஅ3ட் 1வ' 2�வார!்எண்44

midj;J 
thf;fhsh;fs;

137 137

பழனியம்மாள்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,��ப்�ர ்641604 ,, 

வடக்� பாரத்்த கட்�டம் ேமற்� கைட5 
அைற (/�ய கட்�டம் அைற எண்.10)

1.��ப்�ர ்(மா)வார!்எண்45 #னி5பல் ஆ"ஸ் 2� ,  
2.��ப்�ர ்(மா) ஈஸ்வரன் ேகா4ல் 2�வார!்எண்45,   

3.��ப்�ர ்(மா) ெப�மாள் ேகா4ல் 2�வார!்எண்45 ,   

4.��ப்�ர ்(மா) �ள்ளியண்ணன் ெத�வார!்எண்45   , 

6.��ப்�ர ்(மா) ��) ஈஸ்வரன் ேகா4ல் வடக்� 
2�வார!்எண்45 , 5.��ப்�ர ்(மா)  ஜ3ளிக்கைட 
2�வார!்எண்45 ,   7.��ப்�ர ்(மா)  கஜலட-். 
�ேயட்டர ்ேரா!வார!்எண்36 ,   8.��ப்�ர ்(மா) 

#த்'சா. ெத�வார!்எண்45,   9.��ப்�ர ்(மா) 

கந்தசா. ெத�வார!்எண்45 ,   10.��ப்�ர ்(மா) 

5வ-ப்ரமணியம் ெத�வார!்எண்45

midj;J 
thf;fhsh;fs;

138 138

பழனியம்மாள்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,��ப்�ர ்641604 ,, 

ேமற்� பாரத்்த கட்�டம் வடக்� கைட5 
அைற (அைற எண்.10)

1.��ப்�ர ்(மா) மணிநத்தர ்ரா3த்தர ்
சந்'வார!்எண்45  , 2.��ப்�ர ்(மா) எம்.எஸ்.ஆர.் 

2�வார!்எண்45 , 3.��ப்�ர ்(மா) வார!்எண்45 எம் 
என் ஆர ்சந்'

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

139 139

பழனியம்மாள்ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,��ப்�ர ்641604 ,, 

ேமற்� பாரத்்த கட்�டம் ெதற்� பக்க 
அைற(அைற எண்.12)

1.��ப்�ர ்(மா)  "சை்சக்கனி சந்'வார!்எண்45 ,   

2.��ப்�ர ்(மா)  மாரியம்மன் ேகா�ல் 
2�வார!்எண்45 , 3.��ப்�ர ்(மா)  ேமா5க்Rரனார ்
2வ' 2�வார!்எண்45 , 4.��ப்�ர ்(மா) வார!்எண்45 

" ) ஆர ்ைலன் ,   5.��ப்�ர ்(மா) ேமா5க்Rரனார ்
1வ' 2�வார!்எண்45

midj;J 
thf;fhsh;fs;

140 140

பழனியம்மாள்ெபண்கள்ேமல்நிைலப்ப
ள்ளி, ��ப்�ர ்641604 ,, �ழக்� பாரத்்த 
கட்�டம் ெதற்�&�ந்' 4வ' அைற ( 
அைற எண்.3)

1.��ப்�ர ்(மா) ேகா4ந்த 2�வார!்எண்45 , 2.��ப்�ர ்
(மா) அரத்்தனாரி 2�வார!்எண்45 , 3.��ப்�ர ்(மா) 

��நாதர ்ெத�வார!்எண்45
midj;J 

thf;fhsh;fs;

141 141

நகராட்5 ஆரம்பப்பள்ளி பைழயநகர ்
��ப்�ர ்641604 ,, ேமற்� பக்க#ள்ள 
�ழக்� பாரத்்த 5 ஆம் வ�ப்/ அைற

1.��ப்�ர ்(மா)  காளியம்மன் ேகா�ல் 
ெத�வார!்எண்45 ,   2.��ப்�ர ்(மா) ெசல்லப்ப/ரம் 
#தல் 2�வார!்எண்45 ,   3.��ப்�ர ்(மா) 

ெசல்லப்ப/ரம் 3 வ' 2�வார!்எண்45 ,   4.��ப்�ர ்
(மா) ெசல்லப்ப/ரம் 4வ' 2�வார!்எண்45 ,   

5.��ப்�ர ்(மா) காளியம்மாள் ேகா4ல் 
சந்'வார!்எண்45

midj;J 
thf;fhsh;fs;

142 142

நகராட்5  ந!நிைலப்பள்ளி  
ெபரிச5்பாைளயம் 641604 ,, ேமற்� 
பக்க#ள்ள ெதற்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
ேகட்�&�ந்' #தலாவ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா), ெபரிச5்பாைளயம்வார!்எண்51,  

2.��ப்�ர ்(மா), ெபரிச5்பாைளயம் வடக்� 1வ' 
2�வார!்எண்42 , 99.அயல்நா! வாழ் வாக்காளரக்ள், 

அயல்நா! வாழ் வாக்காளரக்ள்

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

143 143

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி 
ெபரிச5்பாைளயம் 641604, , �ழக்� 
பக்க#ள்ள ேமற்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
வடக்� ப���ல் உள்ள அைற

��ப்�ர ்(மா), ெபரிச5்பாைளயம் அண்ணமார ்
ேகா4ல் காலனிவார!்எண்51 midj;J 

thf;fhsh;fs;

144 144

எஸ்.எஸ்.ஏ நகராட்5  ந!நிைலப்பள்ளி  
ெவள்ளியங்கா! 641608 ,, ெதற்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் �ழக்� 
கைட5�Aள்ள அைற

1.��ப்�ர ்(மா) பட!்க்ேகாடை்ட நகரவ்ார!்எண்50

midj;J 
thf;fhsh;fs;

145 145

எஸ்.எஸ்.ஏ நகராட்5  ந!நிைலப்பள்ளி  
ெவள்ளியங்கா! 641608 , �ழக்� 
பக்க#ள்ள கட்�டத்�ல் ேமற்� பாரத்்த 
ெதற்�&�ந்' 1வ' அைற 
(தைலைமயா5ரியர ்அைற)

1.��ப்�ர ்(மா) பட!்க்ேகாடை்ட நகரவ்ார!்எண்50, 

2.��ப்�ர ்(மா) #னி5பல் காலனி /றம்ேபாக்� 
பட!்க்ேகாடை்டயாரவ்ார!்50, midj;J 

thf;fhsh;fs;

146 146

எஸ்.எஸ்.ஏ நகராட்5  ந!நிைலப்பள்ளி  
ெவள்ளியங்கா! 641608 ,, ேமற்� 
பாரத்்த தைலைம ஆ5ரியர ்
அைற��ந்' 1வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா)  ��.4.க.நகர ்7வ' 2�வார!்எண்51 , 

2.��ப்�ர ்(மா) ��.4.க.நகர ்8வ' 2�வார!்எண்51 , 

3.��ப்�ர ்(மா)  ��.4.கா.நகர ்5வ' 2�வார!்எண்51 

, 4.��ப்�ர ்(மா) ��.4.கா.நகர ்6வ' 
2�வார!்எண்51,  5.��ப்�ர ்(மாெதன்னம்பாைளயம் 
காலனிவார!்எண்50

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

147 147

நகராட்5  ந!நிைலப்பள்ளி 
ெபரிச5்பாைளயம் 641604 ,, ேமற்� 
பக்கம் உள்ள ெதற்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் ேகட்�&�ந்' 3வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) எம்.ஆர.்ேதாட்டம்வார!்எண்51 , 

2.��ப்�ர ்(மா)2ரமாத்�யம்மன் ேகா4ல் 2� 
ெபரிச5்பாைளயம்வார!்எண்51,   3..��ப்�ர ்
(மா)4ேனாபா நகர ்2வ' 2� ெபரிச5்பாைளயம் 
�ழக்�வார!்எண்51 ,   4..��ப்�ர ்(மா) 

ெபரிச5்பாைளயம் ஹரிஜன் காலனிவார!்எண்51

midj;J 
thf;fhsh;fs;

148 148

நகராட்5  ந!நிைலப்பள்ளி 
ெபரிச5்பாைளயம் 641604 ,, வடக்� 
பாரத்்த கட்�டம் ேமற்� ப���ல் 
ேமற்�&�ந்' 3வ'அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெபரிச5்பாைளயம் வடக்� 3வ' 
2�வார!்எண்51 , 2.��ப்�ர ்(மா) ெபரிச5்பாைளயம் 
வடக்� 4வ' 2�வார!்எண்51 , 3.��ப்�ர ்மா) 

�.எம்.5.காலனிவார!்எண்51 , 4.��ப்�ர ்(மா) 

ெபரிச5்பாைளயம் வடக்� 2வ' 2�வார!்எண்51 , 

5.��ப்�ர ்(மா) ெபரிச5்பாைளயம் வடக்� 1வ' 
2�வார!்எண்51

midj;J 
thf;fhsh;fs;

149 149

ேவலவன் "ைரமரி பள்ளி, 4ேனாபா 
நகர ்ெபரிச5்பாைளயம் ,, �ழக்� 
பக்க#ள்ள ேமற்� பாரத்்த கட்�டம்

1.��ப்�ர ்(மா) ெபரிச5்பாைளயம் , ெவள்ளியங்கா! , 
4ேநாபா நகர ்இ 51 , 2.��ப்�ர ்(மா) 

ெபரிச5்பாைளயம் ெதற்� 2வ'2�வார!்எண்51

midj;J 
thf;fhsh;fs;

150 150

மணி ப்ப ளிக் அகட. பள்ளி, �ல்ைல 
நகர-்641608. ,, வடக்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் �ழக்�&�ந்' #தலாவ' 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெபரிச5்பாைளயம் 
ெதற்�வார!்எண்51 ,  2.��ப்�ர ்(மா) �ல்ைல நகர ்
1வ' 2�வார!்எண்42 ,   3.��ப்�ர ்(மா) கரட்டாங்கா! 
ெம�ன் ேரா!வார!்எண்42

midj;J 
thf;fhsh;fs;

151 151

மணி ப்பளிக் அகட. பள்ளி, �ல்ைல 
நகர ்- 641608 ,, வடக்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் �ழக்�&�ந்' 2வ' அைற

1.��ப்�ர(்மா)  கரட்டாங்கா! 1வ' 2�வார!்எண்42 , 

2.��ப்�ர(்மா)  கரட்டாங்கா! 2வ' 2�வார!்எண்42 , 

3.��ப்�ர(்மா)  கரட்டாங்கா! 1வ' 2�வார!்எண்42

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

152 152

மணி ப்பளிக் அகட. பள்ளி, �ல்ைல 
நகர ்- 641608 ,, வடக்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் �ழக்�&�ந்' 3வ' அைற

1. ��ப்�ர(்மா) /'க்கா! 3வ' 2�43 ,   2.��ப்�ர(்மா) 

 ��ப்�ர/்'க்கா! 4வ' 2�43 ,  3.��ப்�ர(்மா)  

/'க்கா! 3வ' 2�வார!்எண்43 , 4.��ப்�ர(்மா) 

/'க்கா! 4வ' 2�வார!்எண்43 , 5.��ப்�ர(்மா) 

.��ப்�ர(்மா)  நரிக்கா! 1வ' 2�வார!்எண்43

midj;J 
thf;fhsh;fs;

153 153

மணி ப்பளிக் அகட. பள்ளி, �ல்ைல 
நகர ்- 641608 ,, ேமற்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் ெதற்�&�ந்' 1வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) /'க்கா! 1வ' 2�வார!்எண்43 ,  

2.��ப்�ர ்(மா) /'க்கா! 2வ' 2�வார!்எண்43, 

3.��ப்�ர(்மா)  /'க்கா! 1வ' 2�வார!்எண்43 , 

4.��ப்�ர(்மா) (ந) /'க்கா! 2வ' 2�வார!்எண்43 ,

midj;J 
thf;fhsh;fs;

154 154

நகராட்5  
ந!நிைலப்பள்ளி,ெபரிச5்பாைளயம் 
641604 ,, ெதற்� பக்க#ள்ள வடக்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் ேமற்� பக்கம் 
1வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) தங்கா ேல அ3டவ்ார!்எண்51 ,  

2.��ப்�ர ்(மா) தங்கா ேல அ3டவ்ார!்எண்51 , 

3.��ப்�ர ்(மா) தங்கா ேல அ3டவ்ார!்எண்50 midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

155 155

நகராட்5  
ந!நிைலப்பள்ளி,ெபரிச5்பாைளயம் 
641604 ,, ெதற்� பக்க#ள்ள வடக்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
மா�ப்ப��&�ந்' �ழக்� பக்கம் 
#தலாவ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ம்.ஆர.் நகர ்ெம�ன் 
ேரா!வார!்எண்42 , 2.��ப்�ர ்(மா) எம்.ஆர.்நகர ்4வ' 
2�வார!்எண்42 , 3.��ப்�ர ்(மா)  கரட்டாங்கா! 4வ' 
2�வார!்எண்42 , 4.��ப்�ர ்(மா)  தனலட-். ேல 
அ3டவ்ார!்எண்42 , 5.��ப்�ர ்(மா)  எம்.ஆர.்நகர ் 
கரட்டங்கா!வார!்எண்42 , 6.��ப்�ர ்(மா) ) ".ேக.ஆர ்
.ேல.அ3ட்1வார!்எண51 , 7.��ப்�ர ்(மா) ".ேக.ஆர ்
ேல.அ3ட்3வார!்எண்51 , 8��ப்�ர ்(மா) ".ேக.ஆர ்
ேல.அ3ட்4வார!்எண்51

midj;J 
thf;fhsh;fs;

156 156

மணி ப்ப ளிக் அகட. பள்ளி, �ல்ைல 
நகர-்641608. ,, �ழக்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் ெதற்� ப�� அைற

1.��ப்�ர ்(மா) �ல்ைல நகர ்2வ' 2�வார!்எண்42 , 

2.��ப்�ர ்(மா) எம்ஆர.் ேலஅ3ட் 3வ' 
2�வார!்எண்42 , 3.��ப்�ர ்(மா) கரட்டாங்கா! 3வ' 
2�வார!்எண்42 , 4.��ப்�ர ்(மா) கரட்டாங்கா! 4வ' 
2�வார!்எண்42 , 5.��ப்�ர ்(மா) �ல்ைலநகர ்2வ' 
2�வார!்எண்42

midj;J 
thf;fhsh;fs;

157 157

நகராட்5  ந!நிைலப்பள்ளி  
ெபரிச5்பாைளயம் 641604 ,, ெதற்� 
பக்க#ள்ள வடக்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
மா�ப்ப��&�ந்' �ழக்� பக்கம் 2 

வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) கரட்டாங்கா! 5வ' 2�வார!்எண்42,  

2.��ப்�ர ்(மா) கரட்டாங்கா! ேல அ3ட் 1வ' 
2�வார!்எண்42 ,  3.��ப்�ர ்(மா) கரட்டாங்கா! 5வ' 
2�வார!்எண்42

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

158 158

நகராட்5  ந!நிைலப்பள்ளி  
ெபரிச5்பாைளயம் 641604 ,, �ழக்� 
பக்க#ள்ள ேமற்� பாரத்்த 
ெதற்�&�ந்' 1வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) அம்மணியம்மாள் ேல அ3ட் 
�ழக்�ேமற்�வார!்எண்51 , 2.��ப்�ர ்(ந) ��ப்�ர ்
(மா) அம்மணியம்மாள் ேல அ3ட் #தல் 
2�வார!்எண்51 , 3.��ப்�ர ்(மா)  

ெதய்வாைனயம்மாள் ேல அ3டவ்ார!்எண்51 , 

4.��ப்�ர ்(மா)  என்.". ேல அ3ட் #தல் 
ெத�வார!்எண்51, 5.��ப்�ர ்(மா)  கரட்டங்கா! 
ெம�ன் ேரா!42

midj;J 
thf;fhsh;fs;

159 159

நகராட்5  ந!நிைலப்பள்ளி  
ெபரிச5்பாைளயம் 641604 ,, �ழக்� 
பக்க#ள்ள, ேமற்� பாரத்்த, 

ெதற்�&�ந்' 3வ' அைற

1.��ப்�ர(் மா) கரட்டாங்கா! 6வ' 2�வார!்எண்42,  

2.��ப்�ர(் மா) ".ேக.ஆர.் ேல அ3ட் 5வ' 
2�வார!்எண்51 ,   3.��ப்�ர(் மா) ".ேக.ஆர.் ேல 
அ3ட் 2வ' 2�வார!்எண்51 ,   4.��ப்�ர(் 

மா)".ேக.ஆர ்.ேல.அ3ட்6வார!்எண்51

midj;J 
thf;fhsh;fs;

160 160

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி 
அரண்மைனப்/:ர ்641604 ,, �ழக்� 
பாரத்்த /�ய ஆர5்5 கட்�டம் ெதற்� 
பக்க அைற

1.��ப்�ர(் மா) அரண்மைணப்/:ர ்1வ' 
2�வார!்எண்42 ,   2.��ப்�ர(் 

மா)அரண்மைணப்/:ர ்2வ' 2�வார!்எண்42 ,   

3.��ப்�ர(் மா) அரண்மைணப்/:ர ்3வ' 
2�வார!்எண்42

midj;J 
thf;fhsh;fs;

161 161

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி 
அரண்மைனப்/:ர ்641604 ,, �ழக்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் ைமயத்�Aள்ள 
மா�ப்ப�க்�ம் ெதற்� பக்கம் 1வ' 
அைற

1.��ப்�ர(் மா)ரண்மைனப்/:ர ்4ரி3வார!்எண்42 , 

2.��ப்�ர(் மா) �எம் 5 காலனிவார!்எண்42 , 

3.��ப்�ர(் மா)".ேக.ஆர ்காலனி �ரவன்வல-42 , 

4.��ப்�ர(் மா)".ேக.ஆர ்காலனி �ரவன்வல- 2வ' 
2�42 , 5.��ப்�ர(் மா) அரண்மைணப்/:ர ்ந!ப்பங்� 
ேதாட்டம்வார!்எண்42

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

162 162

நகராட்5 
ந!நிைலப்பள்ளி,அரண்மைனப்/:ர ்
641604 ,, �ழக்� ப�� வடக்� பாரத்்த 
கட்�டம்

1.��ப்�ர(் மா) ".ேக.ஆர.்காலனி 1வ' 
2�வார!்எண்45, 2.��ப்�ர(் மா)".ேக.ஆர.்காலனி 
2வ' 2�வார!்எண்45 ,  3.��ப்�ர(் மா)ட3ன் 4ரி3 
4வ' 2�வார!்எண்45 , 4.��ப்�ர(் மா) ".ேக.ஆர.் 

காலனிவார!்எண்45 , 5.��ப்�ர(் மா) �Sல்கா! 
442� ராஜ2�"ேகஆர ்  காலனிவார!்எண்45

midj;J 
thf;fhsh;fs;

163 163

நகராட்5 ந!நிைல பள்ளி 
அரண்மைனப்/:ர ்641604 ,, 

"ன்/ற#ள்ள வடக்� பாரத்்த கட்�டம்

1.��ப்�ர(் மா)அரண்மைணப்/:ர ்4வ' 
2�வார!்எண்42 , 2.��ப்�ர(் மா)அரண்மைணப்/:ர ்
ெதற்� 2�வார!்எண்42 , 3.��ப்�ர(் 

மா)ெஷரீப்காலனி , �Pஞ்5நகர ், ரா<வ்நகர ், 
தாரா/ரம 42

midj;J 
thf;fhsh;fs;

164 164

மணி ப்பளிக் அகட. பள்ளி, �ல்ைல 
நகர ்- 641608 ,, �ழக்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் வடக்� கைட5 அைற

1.��ப்�ர(் மா) தாரா/ரம் ேரா!வார!்எண்42 ,   

2.��ப்�ர(் மா) �ல்ைல நகர ்1வ' 2�42 ,   3.��ப்�ர(் 

மா) ேந� நகரவ்ார!்எண்42 ,   4.��ப்�ர(் மா) ேந� நகர ்
/றம்ேபாக்�வார!்எண்42 , 5.��ப்�ர(் மா)) �Pஞ்5 
நகர ்4ரி3வார!்எண்42 ,   6.��ப்�ர(் மா)) நாச5்#த்' 
ேல அ3டவ்ார!்எண்51 , 7.��ப்�ர(் மா) க�ைண 
அம்மாள் ேல அ3ட் 1 2�வார!்எண்51 இ8.��ப்�ர(் 

மா) க�ைண அம்மாள் ேல அ3ட் 2 2�வார!்எண்51

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

165 165

எஸ்.எஸ்.ஏ. நகராட்5  ந!நிைலப்பள்ளி 
ெவள்ளியங்கா! 641604 ,, ெதற்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் ேமற்� பக்க அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ேகாபால் நகர ்1வ' 2�வார!்எண்51 , 

2.��ப்�ர ்(மா) ேகாபால் நகர ்2வ' 2�வார!்எண்51 , 

3.��ப்�ர ்(மா) ேகாபால் நகர ்3வ' 2�வார!்எண்51 , 

4.��ப்�ர ்(மா)) ேகாபால் நகர ்�7க்� 
2�வார!்எண்51 , 5��ப்�ர ்(மா) ேகாபால் நகர ்ெதற்� 
2�வார!்எண்51 , 6.��ப்�ர ்(மா) ேகாபால் நகர ்4வ' 
2�வார!்எண்51

midj;J 
thf;fhsh;fs;

166 166

எஸ்.எஸ்.ஏ நகராட்5  ந!நிைலப்பள்ளி  
ெவள்ளியங்கா! 641608 ,, வடக்� 
பாரத்்த கட்�டம் ேமற்�&�ந்' 1வ' 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா) #த்'சா. ேல அ3டவ்ார!்எண்51 ,   

2.��ப்�ர ்(மா) �.எஸ்.ேக.மரகதம்மாள் ேல 
அ3டவ்ார!்எண்51 , 3.��ப்�ர ்(மா) ேகாபால் நகர ்
5வ' 2� ேக.என்.". காலனி ெதற்�51,  . 4.��ப்�ர ்
(மா) ேகாபால் நகர ்6வ' 2� ேக.என்.". காலனி 
ெதற்�51 ,   5.��ப்�ர ்(மா) ேகாபால் நகர ்7வ' 2� 
ேக.என்.". காலனி ெதற்�வார!்51 ,  6.த��ப்�ர ்
(மா)#த்'சா. ேல அ3டவ்ார!்எண்50

midj;J 
thf;fhsh;fs;

167 167

Gனிவரச்ல் பள்ளி பார� நகர ்I 2� 
ெவள்ளியங்கா! 641604 ,, வடக்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் ேமற்�&�ந்' 
#தலாவ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ��.4.கா.நகர ்3வ' 2�வார!்எண்51 , 

2.��ப்�ர ்(மா)��.4.கா.நகர ்4வ' 2�வார!்எண்51 , 

3.��ப்�ர ்(மா) ��.4.க. நகர ் 8வ' 2�வார!்எண்51 , midj;J 
thf;fhsh;fs;

168 168

Gனிவரச்ல் பள்ளி பார� நகர ்I 2� 
ெவள்ளியங்கா! 641604 ,, வடக்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் ேமற்�&�ந்' 
#தலாவ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ேக.எம். நகர ்
ெவள்ளியங்கா!வார!்எண்51, 2.��ப்�ர ்
(மாெவள்ளியங்கா! 4வ' 2�வார!்எண்51, 3��ப்�ர ்
(மா) ெவள்ளியங்கா! �7க்� 4வ' 2�வார!்எண்51 ,

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

169 169

Gனிவரச்ல் பள்ளி பார� நகர ்I 2� 
ெவள்ளியங்கா! 641604 , வடக்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் ேமற்�&�ந்' 
3வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ஈஸ்வர?ரத்்� நகர ்6வ' 
2�வார!்எண்50, 2.��ப்�ர ்(மா)ஈஸ்வர?ரத்்� 
நகர2்� ெதற்�வார!்எண்50 ,

midj;J 
thf;fhsh;fs;

170 170

Gனிவரச்ல் பள்ளி பார� நகர ்I 2� 
ெவள்ளியங்கா! 641604 ,, வடக்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் ேமற்�&�ந்' 
4வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ேக.எம்.என். நகர ்3வ' 2� 
ெவள்ளியங்கா!வார!்எண்50 , 2.��ப்�ர ்(மா) 

ேக.எம்.என்.நகரவ்ார!்எண்501234562� , 3.��ப்�ர ்
(மா)ேக.எம். நகர ்வடக்�வார!்எண்51

midj;J 
thf;fhsh;fs;

171 171

Gனிவரச்ல் பள்ளி பார� நகர ்1வ' 2� 
ெவள்ளியங்கா! 641604 ,, வடக்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் ேமற்�&�ந்' 
5வ' அைற

1.��ப்�ர ்( மா) 5த்ரஹார ்நகரவ்ார!்எண்50 , 

2.��ப்�ர ்( மா) ஈஸ்வர?ரத்்� நகர ்2வ' 
2�வார!்எண்50, 3.��.2.கா.நகர ்5த்ரஹரர ்
நகரவ்ார!்எண்50 , 4.��ப்�ர ்( மா)ஈஸ்வர ?ரத்்� நகர ்
3வ' ெத�50, 5.��ப்�ர ்( மா) ஈஸ்வர?ரத்்� நகர ்5வ' 
2�வார!்எண்50 , 6.��ப்�ர ்( மா) ெபரிச5்பாைளயம் 
ெதன்னம்பாைளயம் பார�நகர ்வார!்எண்

midj;J 
thf;fhsh;fs;

172 172

எஸ்.எஸ்.ஏ நகராட்5  ந!நிைலப்பள்ளி  
ெவள்ளியங்கா! 641608 ,, வடக்� 
பாரத்்த கட்�டம் �ழக்� ப�� அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ��.4.கா.நகர ்1வ'  2வ' 
2�வார!்எண்51 , 5.��ப்�ர ்(மா)பார� நகர ்2வ' 
2�வார!்எண்51

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

173 173

நகராட்5 நி!நிைலப்பள்ளி, 
காங்கயம்பாைளயம் /:ர,் ெதற்� 
ப���ல் உள்ள வடக்� பாரத்்த 
கட்�டம் �ழக்�&�ந்' 1வ' அைற

1.��ப்�ர(் மா )ஆர.்4.இ. ேல அ3ட் 2வ' 
2�வார!்எண்44 , 2.��ப்�ர(் மா )ஆர.்4.இ. ேல அ3ட் 
12345 2�வார!்எண்44

midj;J 
thf;fhsh;fs;

174 174

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி 
காங்ேகயம்பைளயம் /'ர ்641604, , 

ெதற்� ப���ல் உள்ள வடக்� பாரத்்த 
கட்�டம் �ழக்�&�ந்' 2வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ஆர.்4.இ. ேல அ3ட் 12345 

2�வார!்எண்44
midj;J 

thf;fhsh;fs;

175 175

நகராட்5 உயர ்நிைலப்பள்ளி 
ெநாய்யல் 2� ,, வடக்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் �ழக்�&�ந்' 3வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ேக.என்.". ேல அ3ட் 2வ' 
2�வார!்எண்45 ,   2��ப்�ர ்(மா)ேக.என்.". ேல அ3ட் 
3வ' 2�வார!்எண்45 ��ப்�ர ்
(மா)3.எேக.என்.".காலனிவார!்எண்45 , 4.��ப்�ர ்(மா) 

ேக.என்.". காலனி 2�வார!்எண்45 , 5.��ப்�ர ்
(மா)ேக.எண்.". ேல அ3ட் ெம�ன் ேரா!வார!்எண்45  

6.��ப்�ர ்(மா) ேக.என்." ேல அ3ட் 1வ' ெத�43 , 

7.��ப்�ர ்(மா) �ன்Sல் கா! 1வ' 2�வார!்எண்44 , 

8.��ப்�ர ்(மா) �ன்Sல் கா! 2வ' 2�வார!்எண்44 , 

9.��ப்�ர ்(மா) �ன்Sல் கா! 3வ' 2�வார!்எண்44

midj;J 
thf;fhsh;fs;

176 176

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி, 
காங்ேகயம்பாைளயம்/:ர ்641604 ,, 

ெதற்� பக்க கட்�டம் வடக்� பாரத்்த 
�ழக்�&�ந்'  3வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) காங்கயம் பாைளயம் /:ர ்#தல் 
2�வார!்எண்43 ,   2.��ப்�ர ்(மா) காங்கயம் 
பாைளயம் /:ர ்2வ' 2�வார!்எண்43   , 3.��ப்�ர ்
(மா) காங்கயம் பாைளயம் /:ர ்சந்'வார!்எண்43

midj;J 
thf;fhsh;fs;

பக்கம் எண்  : 56 of 74



18- ��ப்�ர ்நாடா�மன்றத் ெதா���ல் அடங்�ய
114 - ��ப்�ர(்ெதற்�) சடட்மன்ற ேபரைவ ெதா��க்�ரிய வாக்�சச்ாவ�களின் பட�்யல்

t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

177 177

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி, 
காங்கயம்பாைளயம்/:ர,் ��ப்�ர ், 
�ழக்� ப���ல் உள்ள வடக்� 
பாரத்்த கட்�டம் ேமற்�&�ந்' 1வ' 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெபான்னம்மாள் ேல அ3டவ்ார!்எண்43 

2.��ப்�ர ்(மா)  சத்�யா நகரவ்ார!்எண்43    3.��ப்�ர ்
(மா)  பாலா)நகரவ்ார!்எண்43 ,   4.��ப்�ர ்(மா) 

ேக.)./:ர ்2வ' 2�வார!்எண்43 , 5.��ப்�ர ்(மா) 

வார!்எண்48 கா�ேத.ல்லத் நகர4்4 , 6.��ப்�ர ்(மா) 

ஆர.்4.இ. ேல அ3ட் 3வ' 2�வார!்எண்45

midj;J 
thf;fhsh;fs;

178 178

நகராட்5 ந!நிைலபள்ளி 
காங்ேகயம்பாைளயம்/:ர6்41604 ,, 

வடக்� பாரத்்த ெம�ன் கட்�டத்�ல் 
�ழக்�&�ந்' 1வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) சத்யாநகர ்4ரி3 
/றம்ேபாக்�வார!்எண்45 , 2.��ப்�ர ்
(மா)கா�ேத.ல்லத் நகரவ்ார!்எண்44 midj;J 

thf;fhsh;fs;

179 179

நகராட்5 
உயாந்ிைலப்பள்ளி,ெநாய்யல்2� 
641604 ,, வடக்� பாரத்்த கட்�டம் 
�ழக்�&�ந்' 1வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெசாரண்�ரிேல அTட் #தல் 
2�வார!்எண்44 , 2.��ப்�ர ்(மா) ெசாரன்/ரி ேல 
அ3ட் 1வ' ெத�44

midj;J 
thf;fhsh;fs;

180 180

நகராட்5 ந!நிைலபள்ளி 
காங்ேகயம்பாைளயம்/:ர ்641604 ,, 

�ழக்� பாரத்்த கட்�டத்�ல்் ெதற்� 
கைட5�&�ந்' இரண்டாவ' அைற 
(மத்��ல் உள்ள அைற)

1.��ப்�ர ்(மா) காங்கயம் �ராஸ் ேரா!வார!்எண்45

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

181 181

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி, /லவாரி 
-�மாரன் நகர ்641604 ,, ெதற்� பாரத்்த 
/�ய கட்�டம் �ழக்�&�ந்' 1வ' 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா) க�ர ்ேல அ3ட் 2 வ' 2�வார!்எண்44 , 

2.��ப்�ர ்(மா) க�ர ்ேல அ3ட் 3 வ' 2�வார!்எண்44 , 

3.��ப்�ர ்(மா) க�ர ்ேல அ3ட் 4 வ' 2�வார!்எண்44 , 

 4.��ப்�ர ்(மா)க�ர ்ேல அ3ட் 1 வ' 2�வார!்எண்44 , 

5.��ப்�ர ்(மா) ெசம்ேம! ேதாட்டம்வார!்எண்43 ,   

6.��ப்�ர ்(மா) ெசம்ேம! ேதாட்டம்வார!்எண்44 ,

midj;J 
thf;fhsh;fs;

182 182

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி, /லவாரி 
-�மாரன் நகர ்641604 ,, ெதற்� பாரத்்த 
/�ய கட்�டத்�ல் �ழக்�&�ந்' 2வ' 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா) �லாவரி -�மாரன் நகரவ்ார!்எண்44 , 

2.��ப்�ர ்(மா) �லாவரி -�மார ்நகர ்�ழக்� 
ேமற்�வார!்எண்44, 3.��ப்�ர ்
(மா)�.எம்.5.காலனிவார!்எண்44,  4.��ப்�ர ்
(மா)க�ர ்ேல அ3ட் 5 வ' 2�வார!்எண்44, 5.��ப்�ர ்
(மா) க�ர ்ேல அ3ட் 6 வ' 2�வார!்எண்44 , 6.��ப்�ர ்
(மா) க�ர ்ேல அ3ட் 7 வ' 2�வார!்எண்44 , 7.��ப்�ர ்
(மா)க�ரந்கர4்4,  8.��ப்�ர ்(மா) ேக < காரட்ன்ஸ்44

midj;J 
thf;fhsh;fs;

183 183

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி, /லவாரி 
-�மாரன் நகர ்641604 ,, ெதற்� பாரத்்த 
பைழய கட்�டம் �ழக்�&�ந்' 1வ' 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா) சத்யா நகர ்4ரி3வார!்எண்44, 

2.��ப்�ர ்(மா) �ன்னாங்கல் கா!வார!்எண்43 midj;J 
thf;fhsh;fs;

184 184

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி, /லவாரி 
-�மாரன் நகர ்641604 ,, ெதற்� பாரத்்த 
பைழய கட்�டம் �ழக்�&�ந்' 2வ' 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா) �லவாரி -�மாரன் நகர ்
ேமற்�வார!்எண்44 , 2.��ப்�ர ்(மா) �லவாரி-�மார ்
நகர ்ேமற்�வார!்எண்44

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

185 185

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி 
ெசல்லப்ப/ரம் 641604 ,, வடக்� பாரத்்த 
/�ய தார-் கட்�டத்�ல் �ழக்� அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெபரியேதாட்டம் ெம�ன் ேரா! வார!் 
43 2..��ப்�ர ்(மா) ெபரியேதாட்டம் 5வ' 2� வார!் 43 

, 3..��ப்�ர ்(மா)ெபரியேதாட்டம் பள்ளம் /றம்ேபாக்� 
எம்)ஆர.்நகரவ்ா43 ,   4..��ப்�ர ்(மா) ெபரியேதாட்டம் 
சந்'வார!்எண்43

midj;J 
thf;fhsh;fs;

186 186

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி 
ெசல்லப்ப/ரம் 641604 ,, வடக்� பாரத்்த 
/�ய கட்�டத்�ல் ைமயத்�ல் உள்ள 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெபரியேதாட்டம் 3வ' 2� வார!் 43 , 

2.��ப்�ர ்(மா) ெபரியேதாட்டம் 4வ' 2� வார!் 43 midj;J 
thf;fhsh;fs;

187 187

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி 
ெசல்லப்ப/ரம் 641604  ,, வடக்� பாரத்்த 
/�ய கட்�டத்�ல் ேமற்� பக்க அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெபரியேதாட்டம் 1வ' 2�வார!்எண்43 

, 2.��ப்�ர ்(மா)) ெபரியேதாட்டம் 2வ' 
2�வார!்எண்43 , 3.��ப்�ர ்(மா) ெபரியேதாட்டம் 
6வ' 2�வார!்எண்43

midj;J 
thf;fhsh;fs;

188 188

ெசல்வம் நரச்ரி அன்! "ைரமரி பள்ளி, 
5ன்னத்ேதாட்டம் - 641604  ,, வடக்� 
ப�� 1வ' அைற �ழக்� பாரத்்த 
கட்�டம்

1.��ப்�ர ்(மா) ெபரியேதாட்டம் 7வ' 2�வார!்எண்43 

, 2��ப்�ர ்(மா)ெபரியேதாட்டம் 9 வ' 
2�வார!்எண்43 , 3��ப்�ர ்(மா) இளங்ேகா ேலஅ3ட் 
1வ' 2�வார!்எண்43 , 4.��ப்�ர ்(மா) இளங்ேகா 
ேதாட்டம் 2வ' 2�வார!்எண்43 , 5.��ப்�ர ்(மா) 

இளங்ேகா ேதாட்டம் #தல் 2�வார!்எண்43 , 

6.��ப்�ர ்(மா)இளங்ேகா ேலஅ3ட் 2வ' 
2�வார!்எண்43 , 7.��ப்�ர ்(மா)�மராசா. காலனி 
ெபரியேதாட்டம் /ஷ்பாநகர ்"ேகஆர ்காலனி43 ,  . 

8.��ப்�ர ்(மா)�மாரசா. ேலஅ3ட் 4வ' 
ெத�வார!்எண்43

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

189 189

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி 
ெசல்லப்ப/ரம் 641604 ,, �ழக்� பாரத்்த 
/�ய கட்�டத்�ல் வடக்�&�ந்' 2வ' 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா) �மாரசா. காலணி 3வ' 
2�வார!்எண்43 , 2.��ப்�ர ்(மா)(ந) �மாரசா. 
காலணி #தல் 2�வார!்எண்43, 3.��ப்�ர ்
(மா)".ேக.ஆர ்காலனிவார!்எண்43 , 4.��ப்�ர ்(மா) 

ெபரியேதாட்டம் �7க்� 2வ' 2�வார!்எண்43 , 

5.��ப்�ர ்(மா) �மாரசா. காலணி ெம�ன் 
2�வார!்எண்43, 6.��ப்�ர ்(மா)) �மாரசா. காலணி 
2வ' 2�வார!்எண்43 , 7.��ப்�ர ்(மா) 

5ன்னேதாட்டம் ெம�ன் ேரா!வார!்எண்43 , 

8.��ப்�ர ்(மா) 5ன்னேதாட்டம் 1வ' 2�வார!்எண்43

midj;J 
thf;fhsh;fs;

190 190

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி 
ெசல்லப்ப/ரம் 641604 ,, �ழக்� பாரத்்த 
/�ய கட்�டத்�ல் வடக்�&�ந்' 
#தலாவ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) /ஷ்பாநகர ்1வ' ெத�வார!்எண்43, 

2.��ப்�ர ்(மா) /ஷ்பாநகர ்2வ' ெத�வார!்எண்43 , 

3.��ப்�ர ்(மா) /ஷ்பாநகர ்3வ' 2�வார!்எண்43 , 

4.��ப்�ர ்(மா) /ஷ்பாநகர ்4வ' 2�வார!்எண்43 , 

5.��ப்�ர ்(மா) /ஷ்பாநகர ்5வ' 2�வார!்எண்43

midj;J 
thf;fhsh;fs;

191 191

/னித ேஜாசப் கல்Uரி காங்ேகயம் 
ேரா! 641604 ,, �ழக்� பாரத்்த கட்�டம் 
அைற எண்1

1.��ப்�ர ்(மா) நல்Uர ்வார!்38 , 2.��ப்�ர ்(மா) 

காங்கயம் நகர ்வார!்40, 3.��ப்�ர ்(மா) 

சத்�ய?ரத்்� நகர ்வார!்38 4.��ப்�ர ்
(மா)காஞ்5/ரம் ெம�ன் 2� வார!்34

midj;J 
thf;fhsh;fs;

பக்கம் எண்  : 60 of 74



18- ��ப்�ர ்நாடா�மன்றத் ெதா���ல் அடங்�ய
114 - ��ப்�ர(்ெதற்�) சடட்மன்ற ேபரைவ ெதா��க்�ரிய வாக்�சச்ாவ�களின் பட�்யல்

t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?
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192 192

/னித ேஜாசப் கல்Uரி காங்ேகயம் 
ேரா! 641604 ,, �ழக்� பாரத்்த கட்�டம் 
அைற எண். 5

1��ப்�ர ்(மா) ஆர.்4.ஈ.நகர ்வார!் 38 , 2.��ப்�ர ்
(மா)ஆர.்4.ஈ. நகர ்2வ' 2� வார!் 39 , 3.��ப்�ர ்(மா) 

ஆர.்4.ஈ. நகர ்3வ' 2� வார!் 39  4 ��ப்�ர ்
(மா)ஆர.்4.ஈ. நகர ்4வ' ெத� வார!்39 , 5��ப்�ர ்
(மா)ஆர.்4.ஈ. நகர ்5வ' 2� வார!்39 , 6.��ப்�ர ்(மா) 

ஆர.்4.ஈ. நகர ்7வ' 2�  வார!்38

midj;J 
thf;fhsh;fs;

193 193

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்5/ரம், நல்Uர ்- 641604  ,, வடக்� 
பாரத்்த கட்�டம் �ழக்� 1வ'  அைற

1.ந��ப்�ர ்(மா)  காஞ்5/ரம் வார!்34

midj;J 
thf;fhsh;fs;

194 194

நகராட்5 ந!நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்5/ரம், நல்Uர ்- 641604  ,, வடக்� 
பாரத்்த தைலைம ஆ5ரியர ்
அைற�&�ந்' 2வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) காஞ்5/ரம் வார!்34

midj;J 
thf;fhsh;fs;

195 195

4த்ய4காVனி ெமட்ரிக் மற்7ம் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,காங்ேகயம்ேரா! 
641604 ,, �ழக்� பாரத்்த கட்�டம் 
ெதற்� ப�� மா�ப்ப�க்�ம் வடக்� 
பக்கம் 1வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெஜய் நகர ்வார!்39, 2. ��ப்�ர ்(மா)  

ெஜய் நகர ்வார!் 39, 3. ��ப்�ர ்(மா)  ெஜய் நகர ்1வ' 
2� வார!் 39, 4. ��ப்�ர ்(மா)  ெஜய் நகர ்2வ' 2� 
வார!் 39, 5. ��ப்�ர ்(மா)  ெஜய் நகர ்3வ' 2� வார!் 
39, 6. ��ப்�ர ்(மா)  ெஜய் நகர ்1வ' �7க்� 2� வார!் 
39, 7. ��ப்�ர ்(மா)  ெஜய் நகர ்2வ' �7க்� 2� வார!் 
39, 8. ��ப்�ர ்(மா)  ெஜய் நகர ்3வ' �7க்� 2� வார!் 
39, 9. ��ப்�ர ்(மா)  ெஜய் நகர ்4வ' �7க்� 2� வார!் 
39

midj;J 
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

196 196

4த்ய4காVனி ெமட்ரிக் மற்7ம் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,காங்ேகயம்ேரா! 
641604 ,, �ழக்� பாரத்்த கட்�டம் 
ெதற்� ப�� மா�ப்ப�க்�ம் வடக்� 
பக்கம் 3வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெஜய் நகர ்ெம�ன் ேரா! வார!் 39, 

2.��ப்�ர ்(மா) காங்ேகயம் ெம�ன் ேரா! ெஜய் நகர ்
1வ' 2� வார!் 39, 3.��ப்�ர ்(மா) காங்ேகயம் 
ெம�ன் ேரா! ெஜய் நகர ்2வ' 2� வார!் 39, 

4.��ப்�ர ்(மா) காங்ேகயம் ெம�ன் ேரா! ெஜய் நகர ்
3வ' 2�  வார!் 39, 5.��ப்�ர ்(மா) ெசந்�ல் நகர ்
வார!் 39, 6.��ப்�ர ்(மா) மகாலட-். நகர ்வார!் 39, 

7.��ப்�ர ்(மா) ெஜய் நகர ்ேபாஸ்ட் ஆJஸ் ேரா! வார!் 
39

midj;J 
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197 197

ஊராட்5 ஒன்Pய ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேபாயர ்காலனி ,, ேமற்� பாரத்்த 
கட்�டம் தைலைமயா5ரியர ்அைற

1.��ப்�ர ்(மா)ேபாயர ்காலனி வார!் 34 , 2.��ப்�ர ்
(மா)ேபாயர ்காலனி வார!் 34 midj;J 

thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

198 198

4த்ய4காVனி ெமட்ரிக் மற்7ம் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,காங்ேகயம்ேரா! 
641604 ,, ெதற்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
ேமற்�&�ந்' 1வ' வ�ப்பைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெஜய் நகர ்வார!் 39,  2.��ப்�ர ்(மா) 

ெஜய் நகர ்4வ' 2� வார!் 39, 3.��ப்�ர ்(மா) ெஜய் 
நகர ்5வ' 2� வார!் 39, 4.��ப்�ர ்(மா)ேபாயர ்
காலனி �ழக்� 5வ' 2�  வார!் 34 , 5.��ப்�ர ்
(மா)ேபாயர ்காலனி �ழக்� 6வ' 2�  வார!் 34 , 

6.��ப்�ர ்(மா)ேபாயர ்காலனி �ழக்� 7வ' �7க்� 
2�, 7.��ப்�ர ்(மா) அமரே்ஜா� ெபான் நகர ்வார!் 39 , 

 வார!் 34 , 8.��ப்�ர ்(மா) அமரே்ஜா� ெபான் நகர ்
1வ' 2� வார!் 39 , 9.��ப்�ர ்(மா) அமரே்ஜா� ெபான் 
நகர ்2வ' 2� வார!் 39 , 10.��ப்�ர ்(மா) அமரே்ஜா� 
ெபான் நகர ்3வ' 2� வார!் 39 , 11.��ப்�ர ்(மா) 

அமரே்ஜா� ெபான் நகர ்ெம�ன் 2� வார!் 39 ,

midj;J 
thf;fhsh;fs;

199 199

4த்ய4காVனி ெமட்ரிக் மற்7ம் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,காங்ேகயம்ேரா! 
641604 ,, �ழக்� பாரத்்த கட்�டம் 
வடக்� ப�� மா�ப��&�ந்' வடக்� 
பக்கம் 1வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா)காமாட்5 நகர ்வார!் 34, 5.��ப்�ர ்
(மா)பசை்சயப்பா நகர ்வார!் எண் 34

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

200 200

4த்ய4காVனி ெமட்ரிக் மற்7ம் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி,காங்ேகயம்ேரா! 
641604 ,, ெதற்� பாரத்்த கட்�டம் 
ேமற்�&�ந்' 4வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெஜய் நகரவ்ார!் 39, 2.��ப்�ர ்(மா) 

ெஜய் நகர ்5வ' �7க்� 2� வார!் 39, 3.��ப்�ர ்(மா) 

ெஜய் நகர ்6வ' �7க்� 2� வார!் 39, 4.��ப்�ர ்(மா) 

ெஜய் நகர ்7வ' �7க்� 2� வார!் 39, 5.��ப்�ர ்(மா) 

ெஜய் நகர ்8வ' �7க்� 2� வார!் 39, 6.��ப்�ர ்(மா) 

ெஜய் நகர ்9வ' �7க்� 2� வார!் 39, 7.��ப்�ர ்(மா) 

ெஜய் நகர ்10வ' �7க்� 2� வார!் 39, 8.��ப்�ர ்(மா) 

ெஜய் நகர ்11வ' �7க்� 2� வார!் 39,

midj;J 
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/னித ேஜாசப் கல்Uரி காங்ேகயம் 
ேரா! 641604 ,, �ழக்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் அைற எண்.6

1.��ப்�ர ்(மா) நல்Aரர ்வார!் 34 , 2.��ப்�ர ்(மா) 

அமர ்ேஜா� காரட்ன் வார!் 40 , 3.��ப்�ர ்(மா) 

காங்கய நகர ்2வ' 2� வார!் 40

midj;J 
thf;fhsh;fs;

202 202

/னித ேஜாசப் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காங்கயம் ேரா!, ��ப்�ா ்641 604 ,, 

�ழக்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
வடக்�&�ந்' 4வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) வள்ளியம்ைம நகர ் வார!்  39, 

2.��ப்�ர ்(மா) வள்ளியம்ைம நகர ்1வ' 2�  வார!்  
39, 3.��ப்�ர ்(மா) வள்ளியம்ைம நகர ்2வ' 2� வார!்  
39, 4.��ப்�ர ்(மா) வள்ளியம்ைம நகர ்3வ' 2�  வார!் 
 39,

midj;J 
thf;fhsh;fs;

203 203

/னித ேஜாசப் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காங்கயம் ேரா!, ��ப்�ா ்641 604 ,, 

�ழக்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
வடக்�&�ந்' ?ன்றாவ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) வள்ளியம்ைம நகர ் வார!்  39, 

2.��ப்�ர ்(மா) வள்ளியம்ைம நகர ்4வ' 2�  வார!்  
39, 3.��ப்�ர ்(மா) வள்ளியம்ைம நகர ்5வ' 2�  வார!் 
 39, 4.��ப்�ர ்(மா) வள்ளியம்ைம நகர ்6வ' 2� வார!் 
 39, 5.��ப்�ர ்(மா) வள்ளியம்ைம நகர ்7வ' 2� வார!் 
 39,

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

204 204

ெச�ன்ட் ேஜாசப் கல்Uரி, காங்கயம் 
ேரா!,  ��ப்�ர ், ேமற்� பாரத்்த 
கட்�டம் வடக்�&�ந்' 3வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா)ெசரங்கா! என்.". ேதாட்டம்  வார!்41 , 

2.��ப்�ர ்(மா) அமர ்ேஜா� நாராயணசா. காரட்ன் 
வார!் 40 3.��ப்�ர ்(மா) ெசரங்கா! ேதாட்டம் 5வ' 
2� வார!்41 , 4.��ப்�ர ்(மா)நாராயணசா. நகர ் 
வார!் 40 ,

midj;J 
thf;fhsh;fs;

205 205

/னித ேஜாசப் கல்Uரி காங்ேகயம் 
ேரா! 641604 ,, �ழக்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் 7ம் எண் அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ஆர ்.4. இ. நகர ்ெம�ன் ேரா!   
வார!்39 , 2.��ப்�ர ்(மா)ஆர4் இநகர ்ெம�ன் ேரா! 
4ரி3    வார!்39 , 3.��ப்�ர ்(மா)ஆர.்4.இ நகர ்1வ' 
2� வார!் எண் 39, 4.��ப்�ர ்(மா) ஆர.்4.". நகர ்(ெத) 

வார!் 39 , 5.��ப்�ர ்(மா)ஆர.்4.இ நகர ்6வ' 2� 
வார!் எண் 39, 6.��ப்�ர ்(மா)ஆர.்4.இ நகர ்8வ' 2� 
வார!் எண் 39, 7.��ப்�ர ்(மா)ஆர.்4.இ நகர ்9வ' 2� 
வார!் எண் 39,

midj;J 
thf;fhsh;fs;

206 206

ஊராட்5 ஒன்Pய 'வக்கப்பள்ளி 
ேபாயர ்காலனி 641606 ,, ெதற்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் �ழக்� பக்கம் உள்ள 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா) 4.).4 4ஜய் காரட்ன் வார!்39

midj;J 
thf;fhsh;fs;

207 207

ஊராட்5 ஒன்Pய 'வக்கப்பள்ளி 
ேபாயர ்காலனி 641606 ,, ெதற்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் ேமற்� ப�� அைற

1.��ப்�ர ்(மா) 4.).4 4ஜய் காரட்ன் வார!்39
midj;J 

thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

208 208

ஊராட்5 ஒன்Pய ந!நிைலப்பள்ளி 
ெசரங்கா! 641606 ,, வடக்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் ேமற்� பக்கம் உள்ள 3வ' 
வ�ப்/ ஏ"எல் அைற.

1��ப்�ர ்(மா) ெசரங்கா! 1வ' 2� வார!் 41 

2.��ப்�ர ்(மா) ெசரங்கா!4ரி3 வார!்41 midj;J 
thf;fhsh;fs;

209 209

ஊராட்5 ஒன்Pய ந!நிைலப்பள்ளி 
ெசரங்கா! 641606 ,, வடக்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ன் ைமயத்�ல் உள்ள ஏ"எல் 
#தல் வ�ப்பைற

1��ப்�ர ்(மா) நகராட்5 ெசரங்கா! வார!் 41

midj;J 
thf;fhsh;fs;

210 210

ஊராட்5 ஒன்Pய ந!நிைலப்பள்ளி 
ெசரங்கா! 641606 ,, வடக்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் ேமற்� பக்க#ள்ள 
ேமற்�&�ந்' 2வ' அைற

1��ப்�ர ்(மா) நகராட்5 ெசரங்கா! வார!் 41

midj;J 
thf;fhsh;fs;

211 211

ஊராட்5 ஒன்Pய ந!நிைலப்பள்ளி 
ெசரங்கா! 641606 ,, வடக்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் �ழக்� பக்கம் 5ம் வ�ப்/ 
ஏ "ரி3 அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ெசரங்கா! 2வ' ெத� வார!் எண் 41

midj;J 
thf;fhsh;fs;

212 212

ஊராட்5 ஒன்Pய ந!நிைலப்பள்ளி. 
சந்�ரா/ரம். ��ப்�ா ்641 606 , ேமற்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் வடக்� கைட5 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா) சந்�ரா/ரம் இந்�ராநகர ்வார!்-41 , 

2.��ப்�ர ்(மா) இந்�ரா நகர ்வார!்-41 midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

213 213

>வள்ளி 4த்யாலயா ெமட்ரி�ேலசன் 
பள்ளி சந்�ரா/ரம் 641606 ,, வடக்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் �ழக்�&�ந்' 
1வ' அைற (வ�ப்பைற 25)

1.��ப்�ர ்(மா) சந்�ரா/ரம் �ழக்� வார!்-41 , 

2.��ப்�ர ்(மா) சாஸ்�ரி நகர ்வார!்-41 , 3.��ப்�ர ்
(மா) எல்ேலாரா காரட்ன் வார!்-41

midj;J 
thf;fhsh;fs;

214 214

ஊராட்5 ஒன்Pய ந!நிைலப்பள்ளி. 
சந்�ரா/ரம். ��ப்�ா ்641 606 ,, ேமற்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் வடக்�&�ந்' 
3வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) சந்�ரா/ரம் ரா)வ்காந்� நகர ் வார!்-

41 , 2.��ப்�ர ்(மா) சந்�ரா/ரம் ம5ரியம்மாள் நகர ் 
வார!்-41

midj;J 
thf;fhsh;fs;

215 215

ஊராட்5 ஒன்Pய ந!நிைலப்பள்ளி. 
சந்�ரா/ரம். ��ப்�ா ்641 606 ,, �ழக்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் ெதற்� கைட5 
அைற

1.��ப்�ர ்(மா) சந்�ரா /ரம் வார!் 41 , 2.��ப்�ர ்(மா) 

சந்�ரா/ரம் வார!்-41 , 3.��ப்�ர ்(மா) சந்�ரா/ரம் 
வார!்-41

midj;J 
thf;fhsh;fs;

216 216

>வள்ளி 4த்யாலயா ெமட்ரி�ேலசன் 
பள்ளி சந்�ரா/ரம் 641606 ,, வடக்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் �ழக்�&�ந்' 
3வ' அைற (வ�ப்பைற 2 ")

1.��ப்�ர ்(மா) ெசரங்கா! அ�ணாசலக3ண்டர ்2�  
வார!்-41 , 2.��ப்�ர ்(மா) ெசரங்கா! சாணான் 
ேதாட்டம்  வார!்-38 , 3.��ப்�ர ்(மா) ேக என் " 
-ப்"ரமணிநகர ் வார!்-40 , 4.��ப்�ர ்(மா) ".ஏ.".ேல 
அ3ட் வார!்-40 , 5.��ப்�ர ்(மா) சானான்ேதாட்டம் 
வார!்-40 , 6.��ப்�ர ்(மா) 

அ�ணாசலக3ண்டரே்தாட்டம் வார!்-40 , 7.��ப்�ர ்
(மா) ெசரங்கா! சாணான் ேதாட்டம்  வார!்-41

midj;J 
thf;fhsh;fs;

217 217

ஊராட்5 ஒன்Pய ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேசரன் நகர,் ��ப்�ர,்

, ெதற்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் �ழக்� 
ப�� அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ராக்�யா பாைளயம் வார!்-38 ,

midj;J 
thf;fhsh;fs;

பக்கம் எண்  : 67 of 74



18- ��ப்�ர ்நாடா�மன்றத் ெதா���ல் அடங்�ய
114 - ��ப்�ர(்ெதற்�) சடட்மன்ற ேபரைவ ெதா��க்�ரிய வாக்�சச்ாவ�களின் பட�்யல்

t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

218 218

ஊராட்5 ஒன்Pய ஆரம்பபள்ளி, ேசரன் 
நகா,் ��ப்�ா.் ெதற்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் �ழக்� பக்கத்�&�ந்' 
2வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ராக்�யா பாைளயம் வார!்-38 , 

2.��ப்�ர ்(மா) ேசரன் நகரவ்ார!்எண்40 , 3.��ப்�ர ்
(மா) 5.�.5.காலணி வார!்-38

219 219

/னித ேஜாசப் கல்Uரி காங்ேகயம் 
ேரா! 641606 ,, ேமற்� பாரத்்த கட்�டம் 
வடக்�&�ந்' 4வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) காளியப்பா நகர ்வார!்-38 , 2.��ப்�ர ்
(மா) இந்�ரா ����ப்/ வார!்-38 , 3.��ப்�ர ்(மா) 

ஆர.்4.இ . நகர ் வார!்-38
midj;J 

thf;fhsh;fs;

220 220

/னித ேஜாசப் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காங்கயம் ேரா!, ��ப்�ா ்641 604 ,, 

ேமற்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
வடக்�&�ந்' #தலாவ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ஏ எஸ் /ரம் வார!் 40 , 2.��ப்�ர ்
(மா)ஆர ்4 இ நகர ்ெதற்� வார!் 39 , 3.��ப்�ர ்(மா) 

அமரே்ஜா�காரட்ன் 3-வ' ெத� வார!் 40 , 4.��ப்�ர ்
(மா) எஸ்.எஸ்.". ேல அ3ட் வார!் 41 , 5.��ப்�ர ்(மா) 

அமரே்ஜா� ஏ.எஸ் நகர ்வார!் எண் 34 , 6.��ப்�ர ்(மா) 

அமரே்ஜா� ஏ.எஸ் நகர ்4ரி3 வார!் 40

midj;J 
thf;fhsh;fs;

221 221

/னித ேஜாசப் ேமல்நிைலப்பள்ளி 
காங்கயம் ேரா! 641606 ,, ேமற்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் வடக்�&�ந்' 
2வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) என்." நகர ்ேசரன் நகர ்வார!்-40

midj;J 
thf;fhsh;fs;

222 222

>வள்ளி 4த்யாலயா ெமட்ரி�ேலசன் 
பள்ளி சந்�ரா/ரம் 641606 ,, வடக்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் �ழக்�&�ந்' 
4வ' அைற (வ�ப்பைற 2ஏ)

1.��ப்�ர ்(மா) ேகஎன் " -ப்"ரமண்யம் நகர ் வார!் 
40

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

223 223

>வள்ளி 4த்யாலயா ெமட்ரி�ேலசன் 
பள்ளி சந்�ரா/ரம் 641606 ,, ேமற்� 
பாரத்்த கட்�டத்�ல் வடக்�&�ந்' 
1வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ேகஎன் " -ப்"ரமண்யம் நகர ் வார!் 
40

midj;J 
thf;fhsh;fs;

224 224

> வள்ளி 4த்யாலயா 
ெமட்ரிக்�ேலஷன் பள்ளி, சந்�ரா/ரம், 

641 606 ,, ேமற்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
வடக்�&�ந்' 2வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) ேக என் " -ப்"ரமண்யம் 
நகரவ்ார!்எண்40 , 2.��ப்�ர ்(மா) ேக என் " 
-ப்"ரமண்யம் நகர ்4ரி3வார!்எண்40 midj;J 

thf;fhsh;fs;

225 225

ெசஞ்-ரி ப3ண்ேடஷன் 
ெமட்ரிக்�ேலஷன் ேமல்நிைல பள்ளி, 
ராக்�யாபாைளயம், ��ப்�ர்
, �ழக்� பாரத்்த கட்�டம் njw;F gFjp 2 miw

1.��ப்�ர ்(மா) கணப� பாைளயம் - 5வசக்� 
நகரவ்ார!்எண்40 , 2.��ப்�ர ்(மா) 

பரம5வம்பாைளயம் மற்7ம் ஹரிஜன் 
காலணிவார!்எண்40, 3.��ப்�ர ்(மா)ஹரிஜன் 
காலணி III 2�வார!்எண்40

midj;J 
thf;fhsh;fs;

226 226

ஊராட்5 ஒன்Pய ந!நிைலப்பள்ளி 
நல்Uர ்641606 ,, �ழக்� பக்க#ள்ள 
வடக்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
�ழக்�&�ந்' #தலாவ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) அத்�மரத்' /:ர ்வார!்-38 , 

2.��ப்�ர ்(மா) அமரே்ஜா� #ல்ைல நகர ் வார!்-38 , 

3.��ப்�ர ்(மா) ெபான்#த்' நகர ்வார!்-38 midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

227 227

ஊராட்5 ஒன்Pய ஆரம்பப்பள்ளி , 
கா5பாைளயம் 641606 ,, வடக்� பாரத்்த 
கட்�டம்

1.��ப்�ர ்(மா) கா5ப்பாைளயம், ஹரிஜன 
வடக்�காலணி  வார!்-34 midj;J 

thf;fhsh;fs;

228 228

ஊராட்5 ஒன்Pய ந!நிைலப்பள்ளி 
நல்Aர ்641606 ,, ெதற்� பாரத்்த, 

�ழக்�&�ந்' #தலாவ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) நல்Uர ்வார!்-38 ,

midj;J 
thf;fhsh;fs;

229 229

ஊராட்5 ஒன்Pய ந!நிைலப்பள்ளி 
நல்Aர ்641606 ,, ெதற்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் �ழக்�&�ந்' 3வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) நல்Uர ்வார!்-38 , 2.��ப்�ர ்(மா) 

நல்Uர ்வார!் 38
midj;J 

thf;fhsh;fs;

230 230

ஊராட்5 ஒன்Pய ந!நிைலப்பள்ளி, 
நல்Uர,் ��ப்�ர,்

, மத்��ல் உள்ள வடக்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் �ழக்� ப��

1.��ப்�ர ்(மா) நல்Uர ்வார!்-38

midj;J 
thf;fhsh;fs;

231 231

ஊராட்5 ஒன்Pய ந!நிைலப்பள்ளி, 
நல்Uர,் ��ப்�ர்
, �ழக்� ப�� வடக்� பாரத்்த கட்�டம் 
�ழக்�&�ந்' 2வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா)ஹரிஜன காலணி வார!்-38, 2.��ப்�ர ்
(மா)�Pஸ்�ன் ெத� வார!்-38 , 3.��ப்�ர ்(மா) 

நஞ்சத்ேதாட்டம் வார!்-38 , 4.��ப்�ர ்(மா) 

பள்ளக்காட!்/'ரர ்வார!்-38 ,  5.��ப்�ர ்(மா) 

�Pஸ்'வ காலணி வார!்-38 , 6.��ப்�ர ்(மா) ெம�ன் 
2� வார!்-38

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

232 232

ஊராட்5 ஒன்Pய ந!நிைலப்பள்ளி 
நல்Aர ்641606 ,, ெதற்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் ேமற்�&�ந்' 1வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) கான்பாஸ்  2!  வார!்-38 , 2.��ப்�ர ்
(மா) 5. எஸ். ஐ ெத�  வார!்-38 , 3.��ப்�ர ்(மா) 

ஆண்�த்ேதாட்டம் வார!்-38 , 4.��ப்�ர ்(மா) 

பணங்கா! ேதாட்டம் வார!்-38 , 5.��ப்�ர ்(மா) "ர/ 
நகர ்வார!்-38

midj;J 
thf;fhsh;fs;

233 233

ஊராட்5 ஓன்Pய ஆரம்பப்பள்ளி 
ெசன்னிமைலபாைளயம் 641606 ,, 

வடக்� பாரத்்த கட்�டம்

1.��ப்�ர ்(மா) ெசன்னிமைல பாைளயம் வார!்-35 , 

2.��ப்�ர ்(மா) /'ப்பாைளயம் அரிஜனகாலனி வார!்-

35 , 3.��ப்�ர ்(மா) /'ப்பாைளயம் வார!்-35 , 

4.��ப்�ர ்(மா) ஆர.்4.காலனி வார!்-41 , 5.��ப்�ர ்
(மா) N./'பாைளயம் வார!்-35 , 6.��ப்�ர ்(மா) 

நல்Uர ்வார!்-38

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

234 234

ஊராட்5 ஒன்Pய ஆரம்பப்பள்ளி, 
4ஜயா/ரம், ��ப்�ர ்
, வடக்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் �ழக்� 
ப�� அைற

1.��ப்�ர ்(மா) 4ஜயா/ரம்வார!்எண்35, 2.��ப்�ர ்
(மா) 4ஜயா/ரம் வார!்-35, 2.��ப்�ர ்(மா), 

4ஜயா/ரம் வார!்-35, 3.��ப்�ர ்(மா), 4ஜயா/ரம் 
ேலாட்டஸ் காரட்ன் வார!்-35, 4.��ப்�ர ்(மா), 

4ஜயா/ரம் ஒட்டந்ேதர ்ேதாட்டம் வார!்-35, 5.��ப்�ர ்
(மா), 4ஜயா/ரம் பன்னீரப்ள்ள ேதாட்டம், #த்' நகர ்
வார!்-35

midj;J 
thf;fhsh;fs;

235 235

ஊராட்5 ஒன்Pய ஆரம்பப்பள்ளி 
4ஜயா/ரம் 641606,, வடக்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் �ழக்�&�ந்' ேமற்� 
2வ'  அைற

1.��ப்�ர ்(மா), 4ஜயா/ரம் வார!்-35, 2.��ப்�ர ்(மா), 

4ஜயா/ரம் ?காம்"ைக நகர ்வார!்-35, 3.��ப்�ர ்
(மா), 4ஜயா/ரம் அங்காளம்மன் நகர ்வார!்-35, 

4.��ப்�ர ்(மா), 4ஜயா/ரம் ெசந்�ல் காரட்ன்வார!்-

35, 5.��ப்�ர ்(மா), 4ஜயா/ரம் �ளத்ேதாட்டம், 

ஒத்தக்கைட வார!்-35, 99.அயல்நா! வாழ் 
வாக்காளரக்ள், அயல்நா! வாழ் வாக்காளரக்ள்

midj;J 
thf;fhsh;fs;

236 236

ஊராட்5 ஒன்Pய ஆரம்பப்பள்ளி, 
4ஜயா/ரம், ��ப்�ர ்
, ேமற்� ப���ல் �ழக்� பாரத்்த 
கட்�டம் வடக்�&�ந்' 1வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா) 4ஜயா/ரம்வார!்எண்-35, 2.��ப்�ர ்
(மா), 4ஜயா/ரம் வடக்� 2�, ெசந்�ல் காரட்ன் 
வார!்எண்35, 3.��ப்�ர ்(மா), 4ஜயா/ரம் அஞ்சலக 
2� வார!்எண்35, 4.��ப்�ர ்(மா), 4ஜயா/ரம் 
பாைறவள3 2� வார!்எண்35, 5.��ப்�ர ்(மா), 

4ஜயா/ரம் மகாலட-். நகர ்வார!்எண்35,

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

237 237

அர- ேமல்நிைலப் பள்ளி, 4ஜயா/ரம் - 
641606,, வடக்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
�ழக்�&�ந்' 3வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா), 4ஜயா/ரம்வார!்எண்35, 2.��ப்�ர ்
(மா), 4ஜயா/ரம் 4ஜயலட-். நகர ்வார!்எண்35, 

3.��ப்�ர ்(மா), 4ஜயா/ரம் -பலட-். நகர ்
வார!்எண்35, 4.��ப்�ர ்(மா), 4ஜயா/ரம் ஆகாஸ் 
நகர ்வார!்எண்35, 99.அயல்நா! வாழ் வாக்காளரக்ள், 

அயல்நா! வாழ் வாக்காளரக்ள்

midj;J 
thf;fhsh;fs;

238 238

அர-ேமல்நிைலப்பள்ளி, 4ஜயா/ரம், 

��ப்�ர்
, ேபரPஞர ்அண்ணா நிைன3 கட்�டம் 
ெதற்� ப���ல் வடக்� பாரத்்த 
கட்�டத்�ல் �ழக்� பக்கம் 1வ' அைற 
 

1.��ப்�ர ்(மா)4ஜயா/ரம் வார!்-35, 2.��ப்�ர ்(மா), 

4ஜயா/ரம் ெதற்� 2� வார!்எண்35, 3.��ப்�ர ்(மா), 

4ஜயா/ரம் ஆ��ரா4டர ்காலனி வார!்எண்35, 

4.��ப்�ர ்(மா), 4ஜயா/ரம் பழனியம்மாள் நகர ்
வார!்எண்35, 5.��ப்�ர ்(மா), 4ஜயா/ரம் ெதன்றல் 
நகர ்வார!்எண்35

midj;J 
thf;fhsh;fs;

239 239

அர- ேமல்நிைலப் பள்ளி, 4ஜயா/ரம் - 
641606,, வடக்� பாரத்்த கட்�டத்�ல் 
ேமற்�&�ந்' 1வ' அைற

1.��ப்�ர ்(மா), 4ஜயா/ரம் ேக ) 5ேநகம் பாரக்் 
வார!்எண்35, 2.��ப்�ர ்(மா), 

4ஜயா/ரம்வார!்எண்35, 3.��ப்�ர ்(மா), 4ஜயா/ரம் 
" 4 " பள்ளி 2� வார!்எண்35, 4.��ப்�ர ்(மா), 

4ஜயா/ரம் ெசந்�ல் நகர ்வார!்எண்35, 5.��ப்�ர ்
(மா), 4ஜயா/ரம் மாங்கைரயம்மன் நகர ்வார!்எண்35

midj;J 
thf;fhsh;fs;
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t.vz; th.rh.vz;
thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk; 

thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd; 
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J 
thf;fhsu;fSf;Fk; 
 cupajh? my;yJ 
? ngz;fSf;F 

kl;Lkh?

1111 2222 3333 4444 5555

240 240

அர- ேமல்நிைலப்பள்ளி, 4ஜயா/ரம், 

��ப்�ர்
, ேபரரPஞர ்அண்ணா நிைன3 
கட்�டம் ெதற்� பக்கம் உள்ள வடக்� 
பாரத்்த கட்�த்�ல் ேமற்�ப�� 3வ' 
அைற.

1.��ப்�ர ்(மா)வஞ்5/ரம்/:ர ்வார!்-35 , 2.��ப்�ர ்
(மா)��ம்பாைளயம் வார!்-35 , 3.��ப்�ர ்(மா) 

�ப்பாண்டம்பாைளயம் வார!்-35 , 4.��ப்�ர ்(மா) 

காளிபாைளயம் வார!்-35 , 5.��ப்�ர ்(மா) 

ம�தப்பாநகர ்வார!்-35 , 6.��ப்�ர ்(மா) 

பழனியம்மாள்நகர ்வார!்-35 , 7.��ப்�ர ்(மா) 

?காம்"ைகநகர ்வார!்-35

8.அங்காள பரேமஸ்வாரி நகர ்1வ' 2�
9.அங்காள பரேமஸ்வாரி நகர ்2 வ' 2�
10.அங்காள பரேமஸ்வாரி நகர ்3வ' 2�
11.எம்.).ஆர.் நகர்
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Date: 16.11.2020 Dr.K.Vijayakarthikeyan, I.A.S.,

Place: Tiruppur District Election Officer & District Collector
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