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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

1 1 ஊராட்சி  ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  இனாம்புதூ    

,கிழக்கு பா த்த ெகட்டி 

கட்டிடம்

1.இனாம்புதூ , ைவயமைலபாைளயம் (வ.கி) இனம்புதூ (ஊ) வா டு 1 

ெவள்ைள ெபருக்கியூ  , 2.இனாம்புதூ , ைவயமைலபாைளயம் (வ.கி) 

இனம்புதூ (ஊ) வா டு 2 இனாம்புதூ  கஸ்பா

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 ஊராட்சி  ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  இனாம்புதூ    

,வடக்கு பா த்தது  ெதற்கு  

பக்க கட்டிடம்

1.இனாம்புதூ , ைவயமைலபாைளயம் (வ.கி) இனம்புதூ (ஊ) வா டு 3 

கன்னிமா  பாைளயம்  , 2.இனாம்புதூ , ைவயமைலபாைளயம் (வ.கி) 

இனம்புதூ (ஊ) வா டு 4 ைவயமைல பாைளயம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலபள்ளி, பண்ணப்பட்டி 

  ,வடக்கு பா த்த கிழக்கு 

பகுதி கட்டிடம்

1.ெவள்ளாளப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ராக்கம்பட்டி  , 

2.ெவள்ளாளப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 சைடயம்பட்டி  , 

3.ெவள்ளாளப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேப நாயக்கன்பட்டி  , 

4.ெவள்ளாளப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெகாண்டமநாயக்கன்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி , 

பண்ணப்பட்டி   ,வடக்கு 

பா த்த ேமற்கு பகுதி ெகட்டி 

ட் ம்

1.அரண்மைனயூ  வா டு-7 அரண்மைனயூ   , 2.பண்ணப்பட்டி வா டு-14 

பண்ணப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 அரசு  நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெசட்டியபட்டி   ,வடக்கு 

பா த்தது ெகட்டி கட்டிடம்

1.ெவள்ளாளப்பட்டி (வ.கி) ெசட்டியப்பட்டி (ஊ) வா டு-5 ெசட்டியப்பட்டி  , 

2.அழகப்பநாயக்கன்பட்டி அழகப்பநாயக்கன்பட்டி வா டு-6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 1 of 90
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138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

6 6 புனித அல்ேபான்ஸ் நிதி 

உதவி ெபறும்  ஆரம்பப்பள்ளி 

  ,ேமற்கு பா த்த ெதற்கு  

பக்க ெகட்டி கட்டிடம்

1.ெவள்ளாளப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-8 சின்னெசட்டியபட்டி  , 

2.ெவள்ளாளப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-9 வடுகபட்டி  , 

3.ெவள்ளாளப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-10 ெவள்ளாளப்பட்டி  , 

4.ெவள்ளாளப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வவா டு-11 பிச்ைசெரட்டியபட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 புனித அல்ேபான்ஸ் நிதி 

உதவி ெபறும் ஆரம்பப்பள்ளி  

 ,ேமற்கு பா த்த ெதற்கு பக்க 

ெகட்டி கட்டிடம்

1.ெவள்ளாளப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-12 ெபாத்தப்பட்டி  , 

2.ெவள்ளாளப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-13 கன்னிமா பாைளயம்  , 

3.ெவள்ளாளப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-15 சுக்காம்பட்டி  , 

4.ெவள்ளாளப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-16 ைவயாபுrபட்டி  , 

ெ ள் ப் ட் ி ற் ம் டு ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி , 

அரசுநிைலபாைளயம்   

,கிழக்கு பா த்த  ேமற்கு 

ஆஸ்ெபட்டாஸ் கூைர 

கட்டிடம்

1.அனியாப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெசட்டியப்பட்டி அrசனெதரு  , 

2.அனியாப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெசட்டியப்பட்டி  , 3.அனியாப்பூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 கதுவாr நாயக்கனூ   , 4.அனியாப்பூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-4 வரமைலபாைளயம் , 5.அனியாப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-5 பாரஸ்ட் குவா ட்ட ஸ்  , 6.அனியாப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

19 சந்ைத ேபட்ைட  , 7.அனியாப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-20 குப்ப 

கவுண்டம்பட்டி  , 8.அனியாப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-23 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

9 9 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி , 

அரசுநிைலப்பாைளயம்   

,கிழக்குக்கட்டிடம் 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்கூைர 

ே ற் த்

1.அனியாப்பூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-21 காட்ைடயாம்பட்டி  , 

2.அனியாப்பூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-22 அரசு நிைலபாைளயம் பைறய  

பள்ள ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 புனிதபிேலாமினாள் நிதி 

உதவி ெபறும் ஆரம்பப்பள்ளி  

  ,ெதற்கு பாத்த்த  ேமற்கு 

பகுதி ெகட்டி பட்டிடம்

1.அனியாப்பூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 முத்தியானந்த ஆசிரமம்  , 

2.அனியாப்பூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-8 தாளக்குளத்துப்பட்டி  , 

3.அனியாப்பூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 சுக்காம்பட்டி  , 4.அனியாப்பூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-9 ேகாவில்பட்டி  , 5.அனியாப்பூ   (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-10 விராலிப்பட்டி  , 6.அனியாப்பூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

11,12 களத்துப்பட்டி  , 7.அனியாப்பூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-13 

தாராக்காபட்டி  , 8.அனியாப்பூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-14 

பூச்சமெரட்டியப்பட்டி  , 9.அனியாப்பூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-15 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 புனித பிேலாமினாள் 

நிதிஉதவி ெபறும் 

ஆரம்பப்பள்ளி   , 

கிழக்குப்பகுதி ெதற்கு பா த்த 

ெ ட் ட் ம்

1.அனியாப்பூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-16 கத்திக்காரன்பட்டி  , 

2.அனியாப்பூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-17 காச்சக்காரன்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

12 12 புனித பிேலாமினாள் 

நிதிஉதவி ெபறும் 

ஆரம்பப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி,ஒட்டுக்கட்டிடம் 

ேமற்கு பா த்த ெதற்கு 

1.அனியாப்பூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-18 அனியாப்பூ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

வி.பூசாrப்பட்டி   

,கிழக்குப்பகுதி  ெதற்கு 

த் ெ ட் ட் ம்

1.நல்லாம்பிள்ைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 வி. பூசாrப்பட்டி  , 

2.நல்லாம்பிள்ைள  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 கிருஷ்ணசமுத்திரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

வி.பூசாrப்பட்டி   

,கிழக்குப்பகுதி  ெதற்கு 

த் ெ ட் ட் ம்

1.நல்லாம்பிள்ைள வா டு 1 வி. பூசாrப்பட்டி ெதற்கு ெதரு ேதாட்டம் , 

2.நல்லாம்பிள்ைள வா டு 1 வி. பூசாrப்பட்டி ெதற்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

வி.பூசாrப்பட்டி   

,கிழக்குப்பகுதி  ெதற்கு 

த் ட்டுக் ட் ம்

1.நல்லாம்பிள்ைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 மத்தக்ேகாடாங்கிபட்டி  , 

2.நல்லாம்பிள்ைள  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 5 நவகிணத்துபட்டி  , 

3.நல்லாம்பிள்ைள  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 வ.பூசாrபட்டி  கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 4 of 90



 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

16 16 டி.பிrட்ேடா நிதிஉதவிெபறும் 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

ேமற்கு 

கட்டிடம்வடக்குபகுதிஒட்டு 

கட்டிடம் அைற எண் 1

1.நல்லாம்பிள்ைள  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 உைடயாபட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 டி.பிrட்ேடா நிதிஉதவிெபறும் 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,கிழக்கு  

ேமற்கு கட்டிடம்வடக்கு 

பா த்த அைற எண் 2

1.நல்லாம்பிள்ைள  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ந.புதூ   , 2.நல்லாம்பிள்ைள  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-6 ராமகவுண்டன்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 டி.பிrட்ேடா நிதி உதவி 

ெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு ேமற்கு 

கட்டிடம்வடக்குபகுதிஒட்டு 

ட் ம் ண்

1.நல்லாம்பிள்ைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 நல்லாம்பிள்ைள  , 

2.நல்லாம்பிள்ைள  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ெவள்ளிவாடி  , 

3.நல்லாம்பிள்ைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ெவள்ளிவாடி ேமற்கு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

19 19 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

கருமகவுண்டன்ப்பட்டிஅஞ்சல்.6

21307 கருமக்கவுண்டன்பட்டி   

,ெதற்கு பா த்த ஒட்டுகட்டிடம்

1.அைமயபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 கருமகவுண்டன்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

கருமக்கவுண்டன்பட்டி   

,ேமற்கு  பா த்த ஒட்டுகட்டிடம்

1.அைமயபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-8 ஆைணயூ   , 2.அைமயபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-9 களத்துப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 ேநரு நிதி உதவி ெபறும் 

துவக்கப்பள்ளி   அைமயபுரம் 

  ,ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கூைர 

ேமற்கு பகுதி ெதற்கு பா த்தது

1.அைமயபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 மைலயாண்டிபட்டி, 

வள்ளுவப்பட்டி  , 2.அைமயபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அைமயபுரம் வா டு-6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

22 22 ேநரு நிதி உதவி ெபறும் 

துவக்கப்பள்ளி அைமயபுரம்   

,கிழக்கு  பகுதி 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கூைர 

ெ ற் த்

1.அைமயபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-12 அம்பலகாரபட்டி, இைடயப்பட்டி   

, 2.அைமயபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

முத்துப்பிள்ைளயூர ,ைமலாப்பூ ,தாதம்பட்டி வா டு-1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

சுண்டக்காம்பட்டி   

,வடக்குபுறம்  கான்கிrட் 

ட் ம்

1.அைமயபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-10 சுண்டகாம்பட்டி  , 2.அைமயபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-11 கணக்கப்பிள்ைளயூ , கூடத்திபட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 புனித அந்ேதாணியா  நிதி 

உதவி ெபறும் 

துவக்கப்பள்ளி,அைமயபுரம், 

குளத்தூராம்பட்டி   

,ேமற்குபுறம் ஓட்டுவில்ைல 

1.அைமயபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-15 குளத்துராம்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 ஊராட்சி  ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி அைமயபுரம்   

, ெதற்கு ஓட்டு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதிேதாப்புப்பட்டி

1.அைமயபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெரட்டமைளப்பட்டி  , 

2.அைமயபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 சின்னக்குளத்துப்பட்டி  , 

3.அைமயபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேதாப்புப்பட்டி  , 4.அைமயபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 சரவணம்பட்டி  , 5.அைமயபுரம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-14 கல்ெகாத்தம்பட்டி, ேபச்சம்பட்டி

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

26 26 புனித ஜான் நிதி உதவி 

ெபறும் துவக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குபகுதி புதியகட்டிடம் 

ஒட்டுக்கட்டிடம்  வடக்கு 

த்

1.வ.ெபrயப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 5 ெபrயஅயித்தாம்பட்டி  , 

2.வ.ெபrயப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு  6 சின்ன அயித்தாம்பட்டி  , 

3.வ.ெபrயப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 7 கவரப்பட்டி  , 4.வ. ெபrயபட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 11 ெகாட்டுக்காலன்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 புனித ஜான் நிதி உதவி 

ெபறும் துவக்கப்பள்ளி  

என்.பூலாம்பட்டி   ,கிழக்கு 

பகுதி 

புதியஒட்டுக்கட்டிடம்வடக்கு 

1.வி.ெபrயப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 காளியம்மன் ேகாவில்பட்டி , 

2.வ.ெபrயப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 வ.ெபrயப்பட்டி , 

3.வ.ெபrயப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 வளந்தநகரம்  , 4.வ. 

ெபrயபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு  3 தாராக்கிபட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 புனித ஜான் நிதி உதவிெபறும் 

துவக்கப்பள்ளி   ,கிழக்குபுறம் 

புதிய ெகட்டி கட்டிடம்  

வடக்கு பா த்தது

1.வ. ெபrயப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 8 நல்லதம்பி கவுண்டன்பட்டி 

வடக்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 புனித ஜான் நிதி உதவிெபறும் 

துவக்கப்பள்ளி   ,நடுபுறம் 

புதிய ஒட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு 

பா த்தது

1.வ.ெபrயப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 10 மதைலப்பட்டி  , 

2.வ.ெபrயப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 9 நல்லதம்பிகவுண்டன்பட்டி 

ெதற்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

30 30 புனித பாத்திமா 

துவக்கப்பள்ளி அதிகாrப்பட்டி 

  ,ஓட்டு கூைர வடக்கு 

பா த்தது

1.வ. ெபrயபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 12 ெதாப்பாகவுண்டனுர   , 2.வி. 

ெபrயபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 13 ேகாட்ைடபூலாம்பட்டி  , 3.வி. 

ெபrயபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 14 அதிகாrப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

தவளவரன்பட்டி   ,புதிய 

ஒட்டுக்கட்டிடம்  கிழக்கு 

த்

1.தவளவரன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 தவளவரன்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

தவளவரன்பட்டி   ,புதிய 

ஒட்டுக்கட்டிடம்  ேமற்கு 

த்

1.தவைளவரன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 கிருஷ்னகவுண்டம்பட்டி  , 

2.தவைளவரன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 பட்டயதா களம்  , 

3.தவைளவரன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 ெமாட்ைடயகவுண்டனூ   , 

4.தவளவரன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 9 ெபான்னாகவுண்டன்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

ெவங்கடாஜலபுரம்   ,புதிய 

ெதற்கு கட்டிடம்,  கிழக்க 

பா த்த ஓட்டுவில்ைலக் 

கட்டிடம்

1.தவைளவரன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 ெவங்கடாசலபுரம்  , 

2.தவைளவரன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 8 ெபrயெவள்ளபட்டி  , 

3.தவைளவரன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 8 சின்னெவள்ளபட்டி  , 

4.தவைளவரன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 8 கரட்டுபட்டி  , 

5.தவைளவரன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 8 கிருஷ்ணகவுண்டனூ களம்  

, 6.தவைளவரன்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 8 மாமரத்துப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

34 34 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

ெவங்கடாஜலபுரம்   ,புதிய 

ெதற்கு கட்டிடம்இ  கிழக்கு 

பா த்த ஓட்டுவில்ைலக் 

1.தவைளவரன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 5 நடுப்பட்டி  , 

2.தவைளவரன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 6 வரமைலப்பட்டி  , 

3.தவைளவரன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 ெமாடக்கூ    , 

4.தவைளவரன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 7 ேதாப்பூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  ெபாத்தப்பட்டி 

  ,கிழக்குப்புறம் ெகட்டி கூைர 

 ெதற்கு பா த்தது முகவனூ  

அஞ்சல்.621315

1.முகவனூ  (வடக்கு) (வ.கி) முகவனூ  (ஊ) வா டு-1 கடப்பமரத்துப்பட்டி  , 

2.முகவனூ  வடக்கு (வ.கி) முகவனூ  (ஊ) வா டு-2 ெபாத்தப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  ெபாத்தப்பட்டி 

  ,கிழக்குப்புறம் ெகட்டி கூைர 

ெதற்கு பா த்தது  முகவனூ  

அஞ்சல்.621315

1.முகவனூ  வடக்கு (வ.கி) முகவனூ  (ஊ) வா டு-3 ெபrய குளத்துப்பட்டி  , 

2.முகவனூ  வடக்கு (வ.கி) முகவனூ  (ஊ) வா டு-4 காட்டண்ணாப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

37 37 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

பாம்பாட்டிபட்டி   ,ேமற்கு 

பகுதி, ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

கூைர வடக்கு பகுதி 

1.முகவனூ  வடக்கு (வ.கி) முகவனூ  (ஊ) வா டு-12  பாம்பாட்டிபட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

பாம்பாட்டிபட்டி   ,கிழக்கு 

பகுதிஇஓட்டு கட்டிடம்  

ே ற் த்

1.முகவனூ  வடக்கு (வ.கி) முகவனூ  (ஊ) வா டு-13 சீகம்பட்டி  , 

2.முகவனூ  வடக்கு (வ.கி) முகவனூ  (ஊ) வா டு-14 பாம்பாட்டிபட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 ஆ .சி.நிதிஉதவி ெபறும் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,  ெபrய 

அைணக்கைரப்பட்டி   

,ஒட்டுக்கட்டிடம் வடக்குபகுதி 

 ெதற்கு பா த்தது

1.முகவனூ  (ெதற்கு)  (வ.கி) முகவனூ  (ஊ) வா டு-3 சின்ன 

அைணகைரப்பட்டி  , 2.முகவனூ  (ெதற்கு)  (வ.கி) முகவனூ  (ஊ) வா டு-3 

ெபrயஅைணகைரப்பட்டி  , 3.முகவனூ  (ெதற்கு)  (வ.கி) முகவனூ  (ஊ) 

வா டு-3  ெபrய அைணக்கைரப்பட்டி ேமற்குெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி

சீத்தப்பட்டி   ,கிழக்குபுறம் 

ஒட்டுகட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்தது

1.முகவனூ  (ெதற்கு)  (வ.கி) முகவனூ  (ஊ) வா டு-2 முகவனூ   , 

2.முகவனூ  (ெதற்கு)  (வ.கி) முகவனூ  (ஊ) வா டு-2 சீத்தப்பட்டி  , 

3.முகவனூ  (ெதற்கு)  (வ.கி) முகவனூ  (ஊ) வா டு-2 முகவனூ  ெதற்குகளம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

41 41 ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

புதுமணியாரம்பட்டி   ,ேமற்கு 

பா த்த வடக்க ெதற்கு  

ட் ம்

1.முகவனூ  (ெதற்கு)  (வ.கி) முகவனூ  (ஊ) வா டு-5 மணியாரம்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

புதுமணியாரம்பட்டி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் ெகட்டி கட்டிடம் 

கூைர வடக்கு பகுதி வடக்கு 

1.முகவனூ  (ெதற்கு)  (வ.கி) முகவனூ  (ஊ) வா டு-4 கனத்துப்பட்டி  , 

2.முகவனூ  (ெதற்கு)  (வ.கி) முகவனூ  (ஊ) வா டு-4 சக்கம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

புதுமணியாரம்பட்டி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் ெகட்டி கட்டிடம் 

கூைர  வடக்கு  பா த்தது

1.முகவனூ  (ெதற்கு)  (வ.கி) முகவனூ  (ஊ) வா டு-4 புதுமணியாரம்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 அரசு உய நிைலப்பள்ளி 

ஓந்தாம்பட்டி   ,கிழக்கு 

பா த்த  ெகட்டி கட்டிடம்

1.பைழயேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 ேதாப்புப்பட்டி  , 

2.பைழயேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 உப்பாத்துப்பட்டி  , 

3.பைழயேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 ேபச்சங்கம்பட்டி  , 

4 பைழயேகாட்ைட (வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 பைழயேகாட்ைட

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

45 45 அரசு உய நிைலப்பள்ளி 

ஓந்தாம்பட்டி   

,ஒட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு 

புதிய கட்டிடம் கிழக்கு பகுத 

பைழயேகாட்ைட 

1.பைழயேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 7 ெவள்ைள பூலாம்பட்டி  , 

2.பைழயேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 6 நாகம்பட்டி  , 

3.பைழயேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 15 ஓந்தாம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 ஊராட்சி ஒன்றிய ந.நி.பள்ளி 

ெரட்டியபட்டி    

,ஒட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு 

பா த்த புதிய கட்டிடம் 

ி க் ி

1.பைழயேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 8 புதூ   , 

2.இனாம்ெரட்டியபட்டி (வ.கி) பைழயேகாட்ைட (ஊ) வா டு 9 ெரட்டியப்பட்டி  , 

3.இனாம்ெரட்டியபட்டி (வ.கி) பைழயேகாட்ைட (ஊ) வா டு 10 மூரம்பட்டி  , 

4.இனாம்ெரட்டியபட்டி (வ.கி) பைழயேகாட்ைட (ஊ) வா டு 16 மாைலப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 புனித அந்ேதாணியா  நிதி 

உதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி, 

புறத்தாக்குடி   ,ேமற்கு பகுதி 

ஒட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு  

கட்டிடம்

1.இனாம்ெரட்டியபட்டி (வ.கி) பைழயேகாட்ைட (ஊ)  வா டு 17  புறத்தாக்குடி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

அனுக்காநத்தம்   ,ெதற்கு 

பகுதி ஓட்டுகட்டிடம்  கிழக்கு 

த்

1.பைழயேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 11 கல்ெகாத்தனூ   , 

2.பைழயேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 12 களத்துவடுகள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

49 49 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

அனுக்காநத்தம்   ,வடக்கு 

ஓட்டுகட்டிடம்  கிழக்கு 

த்

1.பைழயேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 13 அனுக்காநத்தம்  , 

2.பைழயேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 14 குரும்பப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  ெசக்கணம்   

,புதிய  ெதற்கு ஒட்டுகட்டிடம் 

 வடக்கு பா த்தது

1.மூக்கெரட்டியபட்டி (வ.கி) ெசக்கனம் (ஊ) வா டு-11 களத்துவடுகள் த மபுரம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  ெசக்கணம்   

,வடக்கு ஒட்டுகட்டிடம்   

ெதற்கு பா த்தது

1.மூக்கெரட்டியபட்டி (வ.கி) ெசக்கனம் (ஊ) வா டு-1 கம்பளத்துப்பட்டி  , 

2.மூக்கெரட்டியபட்டி (வ.கி) ெசக்கனம் (ஊ) வா டு-2 ெசக்கனம்கஸ்பா  , 

3.மூக்கெரட்டியபட்டி (வ.கி) ெசக்கனம் (ஊ) வா டு-3 கணக்குபிள்ைளபட்டி  , 

4மூக்கெரட்டியபட்டி (வகி) ெசக்கனம் (ஊ)  வா டு 4 ெகாசவபட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 சிறுமல  ெபண்கள் நிதி 

உதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி, 

கருங்குளம்   ,வடபுறம் 

ஒட்டுகட்டிடம்   ெதற்கு 

த்

1.ெசக்கனம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 கருங்குளம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

53 53 சிறுமல  ெபண்கள் நிதி 

உதவி ெபறும் துவக்கப்பள்ளி, 

 கருங்குளம்    , வடக்கு 

பா த்த, வடபுறம் 

ட்டு ட் ம்

1.ெசக்கனம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-11 கருங்குளம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 லேயாலாஆண்கள்நிதிஉதவிெப

றும்துவக்கப்பள்ளிகருங்குளம்  

 , வடக்கு பா த்த, 

ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.ெசக்கனம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -6  கருங்குளம்  , 2.ெசக்கனம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு -7 கருங்குளம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 லேயாலாஆண்கள்நிதிஉதவிெப

றும்துவக்கப்பள்ளிகருங்குளம்  

 , ெதற்கு புறம் 

ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.ெசக்கனம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -8 கருங்குளம்  , 2.ெசக்கனம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு -9 கருங்குளம்  , 3.ெசக்கனம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -

10 கருங்குளம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கருங்குளம்   ,புதிய கட்டிடம் 

  கிழக்கு பா த்த  ெதற்கு 

பகுதி

1.ெசக்கனம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-14 ெநாச்சிேமடு  , 2.ெசக்கனம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-12 களத்துப்பட்டி  , 3.ெசக்கனம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

13 மூக்குெரட்டியபட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

ைவரம்பட்டி   , கிழக்கு 

ஓட்டு கட்டிடம் ேமற்கு 

த்

1.ைவயம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 ைவரம்பட்டி பிளாக் 1 நடுத்ெதரு 

, 2.ைவயம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 ைவரம்பட்டி பிளாக் 1 இந்திரா 

காலனி , 3.ைவயம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 ைவரம்பட்டி பிளாக் 1 

ைவரம்பட்டி ேமற்கு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

58 58 ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

ைவரம்பட்டி   ,ெதற்கு  பகுதி 

ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு 

பா த்த ெகட்டிக் கட்டிடம், 

1.ைவயம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 ைவரம்பட்டி பிளாக் 1 இந்திரா 

நக  , 2.ைவயம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 ைவரம்பட்டி பிளாக் 1 

அண்ணா நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

ைவரம்பட்டி   ,நடு கட்டிடம் 

கிழக்கு பா த்தது 

ஓட்டுக்கட்டிடம்  

1.ைவயம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 ைவரம்பட்டி பிளாக்2  அண்ணா 

நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

ைவரம்பட்டி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம்  கிழக்கு பா த்தது  

ே ற் ி

1.ைவயம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 கிடங்குடி நாயக்கனூ   , 

2.ைவயம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 ைவரம்பட்டி பிளாக்2  ெரயில்ேவ 

ஸ்ேடசன் ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ேதக்கமைல 

ேகாவில் பட்டி   

,ஓட்டுகட்டிடம் ெதற்கு பக்கம் 

க் த்

1.ைவயம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ேதக்கமைல ேகாவில்பட்டி  , 

2.ைவயம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-5 ெதற்கு ேகாவில்பட்டி , 

3.ைவயம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 புளியம்பட்டி  , 4.ைவயம்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 வடக்கு ேகாவில்பட்டி  , 5.ைவயம்பட்டி (வ.கி) 

ற் ம் டு ட் ப் ட்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

62 62 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  லட்சம்பட்டி   

,ெதற்கு  பா த்தது ஒட்டு 

கட்டிடம்

1.ைவயம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -3 ஊத்துப்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  லட்சம்பட்டி   

,புதிய ஓட்டுவில்ைல வடக்கு 

பா த்த கட்டிடம்ஓட்டு  கூைர

1.ைவயம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 இலட்சம்பட்டி  , 2.ைவயம்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -2  ஏ. ேகாவில்பட்டி  , 3.ைவயம்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு  -2 தண்டக்காரனூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

ஆ .எஸ்.ைவயம்பட்டி   , 

ெதற்கு பா த்த  வடபுறம் 

ட்டுக் ட் ம்

1.ைவயம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 மணியக்காரன்பட்டி  , 

2.ைவயம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6,4 ைவயம்பட்டி  , 3.ைவயம்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -4 ஒத்ைத ெரட்டியூ   , 4.ைவயம்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-4 இைடக்காட்டனூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆண்கள் 

துவக்கப்பள்ளி,இளங்காகுறிச்சி 

  ,வடக்குகட்டிடம் ஒட்டு 

கட்டிடம் ேமற்கு  பா த்தது

1.அயன்ெரட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2,3 இளங்காகுறிச்சி 

வடக்குத்ெதரு  , 2.அயன்ெரட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

வாைககுளத்துப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆண்கள் 

துவக்கப்பள்ளி,இளங்காகுறிச்சி 

  ,ெதற்குஒட்டு கூைர ேமற்கு 

பா த்ததுது

1.அயன்ெரட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2,3 இளங்காகுறிச்சிநடுத்ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

67 67 ஊராட்சி ஒன்றிய ெபண்கள் 

துவக்கப்பள்ளி, 

இளங்காகுறிச்சி   ,வடக்கு 

கட்டிடம் ஒட்டுக்கட்டிடம்  

ெதற்கு பா த்தது  

இளங்காகுறிச்சி அஞ்சல்.621302

1.அயன்ெரட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 இளங்காகுறிச்சி  , 

2.அயன்ெரட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 இளங்காகுறிச்சி அrசனத் 

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 ஊராட்சி ஒன்றிய ெபண்கள் 

துவக்கப்பள்ளி 

இளங்காகுறிச்சி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் ஒட்டுக்கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்ததது   

இளங்காகுறிச்சி அஞ்சல்.621302

1.அயன்ெரட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7,8 இளங்காகுறிச்சி ெதற்குத் 

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

அயன்ெரட்டியப்பட்டி   

,கிழக்கு கட்டிடம் 

ட்டுக் ட் ம்

1.அயன்ெரட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-9 ேகாம்ைபபட்டி  , 

2.அயன்ெரட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-10 மீனாட்சிபுரம்  , 

3.அயன்ெரட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-11 ெவள்ைளகுளத்துபட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

70 70 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  அயன் 

ெரட்டியப்பட்டி   ,கிழக்கு 

பா த்த கட்டிடம் வடக்கு 

த்

1.அயன்ெரட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-12 அத்திகுளத்துப்பட்டி , 

2.அயன்ெரட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-13 அயன்ெரட்டியப்பட்டி 

வடக்குத் ெதரு   , 3.அயன்ெரட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-14 

அயன்ெரட்டியப்பட்டி ெதற்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  குமாரவாடி 

  ,ெதற்கு பகுதி ஒட்டு 

கட்டிடம்  வடக்கு பா த்தது

1.குமாரவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பிச்ைசேகான்பட்டி  , 2.குமாரவாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 அன்னசமுத்திரபட்டி  , 3.குமாரவாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-6 குமாரவாடி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

ஆனாங்கைரபட்டி   ,கிழக்கு 

பா த்த  ேமற்கு பகுதி வடக்கு 

ெதற்கு ஓட்டு கட்டிடம் 

1.குமாரவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-7 ஆனாங்கைரப்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

வைலயப்பட்டி   

,கிழக்குகட்டிடம், 

ஒட்டுக்கட்டிடம்  ெதற்கு 

1.குமாரவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 ேகசவனம்பலகாரனூ  , 

2.குமாரவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 வைளயப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

74 74 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

சைடயம்பட்டி   , கிழக்கு 

ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு  

த்

1.குமாரவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-10,11,12 சைடயம்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

சைடயம்பட்டி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம்   ேமற்கு  பா த்தது

1.குமாரவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-13 இராமலிங்கம்பட்டி  , 2.குமாரவாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-17 சீல்நாயக்கன்பட்டி  , 3.குமாரவாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-18 களத்துப்பட்டி  , 4.குமாரவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  

வா டு 10 கல்லமநாயக்கனூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

ெதாப்பாநாயக்கன்பட்டி   

,ெதற்கு கட்டிடம்  வடக்கு 

பகுதி ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கூைர

1.குமாரவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 வடக்கு அம்மாப்பட்டி  , 

2.குமாரவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேபாத்தநாயக்கன்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி 

முத்தமைடப்பட்டி   ,வடக்கு 

பா த்த கிழக்கு கட்டிடம்

1.குமாரவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 சரளப்பட்டி  , 2.குமாரவாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-4 முத்தமைடப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

78 78 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

ெதாப்பாநாயக்கன்பட்டி   

,ெதற்குகட்டிடம் 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கூைர 

ெதற்கு பகுதி  கிழக்கு 

1.குமாரவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு அம்மாபட்டி வா டு-15 , 2.குமாரவாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதாப்பநாயக்கன்பட்டி வா டு-16

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

ெபான்னம்பலம்பட்டி   ,புது 

ஒட்டுக்கட்டிடம்  ெதற்கு 

த்

1.ெபான்னம்பலம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெசட்டியூ   , 

2.ெபான்னம்பலம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பாலப்பட்டி , 

3.ெபான்னம்பலம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

இனாம்ெபான்னம்பலம்பட்டி , 4.ெபான்னம்பலம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

டு க் ம் ட்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

ேமற்குகல்பட்டி   ,ெதற்கு 

பகுதி கிழக்கு கட்டிடம் 

ஒட்டுக்கட்டிடம்  வடக்கு 

1.நடுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கருணாம்பட்டி  , 2.நடுப்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 சீகம்பட்டி  , 3.நடுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-10 

கல்பட்டி சத்திரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

81 81 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

ேமற்குகல்பட்டி   ,வடக்கு 

பா த்த ெகட்டி  கட்டிடம் 

ே ற் க் ம் ெ ற் ி

1.நடுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-11 கீரனூ   , 2.நடுப்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-12 ேமற்கு கல்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

ேமற்குக்கல்பட்டி   

,ெதற்குபகுதி ஓட்டுக்கட்டிடம்  

ேமற்கு கல்பட்டிசத்திரம் 

அஞ்சல்.621315

1.நடுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-13 சின்னக்கவுண்டன்பட்டி  , 

2.நடுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-14 வத்தமணியாரம்பட்டி  , 3.நடுப்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-12 கல்பட்டி ேமற்கு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  நடுப்பட்டி   

,புதியக்கட்டிடம் 

ஒட்டுக்கட்டிடம் ேமற்கு 

பா◌ாத்ததது  நடுப்பட்டி 

1.நடுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-3 இராமெரட்டியப்பட்டி , 2.நடுப்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிளாக் 4,5,6,7 நடுப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  நடுப்பட்டி   

,வடக்கு பக்கம் ஒட்டு 

கட்டிடம் ேமற்கு பா த்தது

1.நடுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுப்பட்டி ெதற்குெதரு , 2.நடுப்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) சூரமைட அண்ணாவிகளம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

85 85 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி துலுக்கம்பட்டி  

 ,புதியகட்டிடம் ேமற்கு 

ஒட்டுக்கட்டிடம்  

ெபான்னம்பலம்பட்டி 

அஞ்சல்.621315

1.புதுக்ேகாட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ரயில்ேவ ஸ்ேடஷன் , 

2.புதுக்ேகாட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 டி. துலுக்கம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 ஊராட்சி 

ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி  

புதுக்ேகாட்ைட   ,ேமற்கு 

பகுதி ஓட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு 

பா த்தது  

1.புதுக்ேகாட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 புதுக்ேகாட்ைட Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

புதுக்ேகாட்ைட   ,  ேமற்கு 

பா த்த ஒட்டு வில்ைல  

க் த்

1.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -2 கள்ளிகாட்டுப்பட்டி , 

2.புதுக்ேகாட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெமாட்ைடயம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

88 88 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

புதுக்ேகாட்ைட   ,ெதற்கு 

பா த்த கிழக்கு ெகட்டி 

கட்டடிம்

1.புதுக்ேகாட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெபாம்மக்காவூ  , 

2.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 சீத்தப்பட்டி , 3.புதுக்ேகாட்ைட 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 கட்டக்காரன்பட்டி , 4.புதுக்ேகாட்ைட  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-5 கைரயாம்பட்டி , 5.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-5 கல்பட்டிசத்திரம் , 6.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

புதூ  , 7.புதுக்ேகாட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ேகாட்ைடக்காரன்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 அரசு துவக்கப்பள்ளி. புதுவாடி 

  ,ேமற்கு பகுதி வடக்கு 

பா த்தது

1.புதுவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 புதுவாடி  , 2.புதுவாடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-4 குமரம்பட்டி  , 3.புதுவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 

மீனாட்சியூ    4 புதுவாடி (வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 மாrயூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  புதுவாடி   

,ேமற்கு பா த்த 

ஒட்டுக்கட்டிடம் புதூ  

ஞ் ல்

1.புதுவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 புதூ   , 2.புதுவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-2 தங்கமாபட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,எளமணம்   

,நடுப்பகுதி கிழக்கு  பக்கம்  

வடக்கு பா த்தது

1.எளமணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 வடுகப்பட்டி  , 2.எளமணம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 4 குளத்துப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

92 92 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி சீத்தப்பட்டி   

,கிழக்கு பகுதி ஒட்டுகட்டிடம்  

ெதற்கு பக்கம் வடக்கு 

த்

1.எளமணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 ெகான்னப்பட்டி  , 2.எளமணம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 3 சீத்தப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  எளமணம்  

 ,ேமற்குபகுதி   நடுப்பகுதி  

ஒட்டுக்கட்டிடம்  வடக்கு 

பா த்ததது  எளமணம் 

1.எளமணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 5 புதூ   , 2.எளமணம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு 6 பட்டாளத்தனூ   , 3.எளமணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 7 

ஆண்டிநாயக்கனூ   , 4.எளமணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 8 

ராஜேகாடாங்கிப்பட்டி  , 5.எளமணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 9 குப்பானூ   

, 6.எளமணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 10 ஒத்ைதவடு , 7.எளமணம் (வ.கி) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 ஆதிதிராவிட  நல 

நடுநிைலப்பள்ளி 

ேவங்ைககுறிச்சி   , வடக்கு 

பா த்த கிழக்கு ெகட்டி 

கட்டிடம் ேமற்கு  பகுதி 

ஒட்டு கட்டிடம்   

1.ேவங்ைகக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வவா டு-1 ேவங்ைகக்குறிச்சி  , 

2.ேவங்ைகக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 இைடயபட்டியான்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

95 95 ஆதிதிராவிட  நல 

நடுநிைலப்பள்ளி 

ேவங்ைககுறிச்சி   ,ெதற்கு 

புதிய கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி 

 வடக்கு பகுதி 

ேவங்ைகக்குறிச்சி 

1.ேவங்ைகக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேமலமஞ்சம்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி

 மாராச்சிெரட்டியப்பட்டி   

,புதியஒட்டுகட்டிடம்  

ேவங்ைகக்குறிச்சி 

ஞ் ல்

1.ேவங்ைகக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 மாரச்சிெரட்டியபட்டி  , 

2.ேவங்ைகக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெபாம்மம்பட்டி  , 

3.ேவங்ைகக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேவங்ைகக்குறிச்சிபுதூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

ெவள்ைளபூலாம்பட்டி   

,ஓட்டு கட்டிடம் 

ேவங்ைகக்குறிச்சிஅஞ்சல்.62130

1.ேவங்ைகக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 நடுக்காட்டுபட்டி  , 

2.ேவங்ைகக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 புங்கம்பாடி  , 

3.ேவங்ைகக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 அருணாம்பட்டி  , 

4.ேவங்ைகக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெவள்ைளபூலாம்பட்டி  , 

5.ேவங்ைகக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 ஒத்ைதவடு , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

98 98 சரசுவதி உதவி ெபறும் 

து.பள்ளி, விடத்திலாம்பட்டி   

,கிழக்கு 

பகுதி,விடத்திலாம்பட்டி, 621306

1.மணப்பாைற (ந) விடத்திலாம்பட்டி வடக்குத் ெதரு  வா டு1 , 2.மணப்பாைற 

(ந) விடத்திலாம்பட்டி ெதற்குத் ெதரு  வா டு    2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 சரசுவதி உதவி ெபறும் 

து.பள்ளி,  விடத்திலாம்பட்டி   

,ேமற்கு பகுதி, 

விடத்திலாம்பட்டி  621306

1.மணப்பாைற (ந) புஷ்பவனம் ஆசிரமம் வா டு24 , 2.மணப்பாைற (ந) வராட்சி 

ெதற்குத்ெதரு வா டு24 , 3.மணப்பாைற (ந) காசாநக  வா டு24 , 

4.மணப்பாைற (ந) ெசாக்கலிங்க நக  வா டு24

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 ஆதிதிராவிட  

நலநடுநிைலப்பள்ளி ெசவலூ  

  ,கூடுதல் கட்டிடம்ேமற்கு 

பகுதி ெசவலூ , 621306

1.மணப்பாைற (ந) ெசவலூ  அவுட் வா டு2 , 2.மணப்பாைற (ந) பணந்ேதாப்பு 

வா டு2 , 3.மணப்பாைற (ந) நடுத்ெதரு வா டு2 , 4.மணப்பாைற (ந) 

நல்லதம்பி ெதரு வா டு2 , 5.மணப்பாைற (ந) முத்துவரலக்கப்ப ெதரு வா டு2 

, 6.மணப்பாைற (ந) ஒண்டி வரன் ெதரு வா டு2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 ஆதிதிராவிட  

நலநடுநிைலப்பள்ளி ெசவலூ  

  ,கூடுதல் கட்டிடம்  கிழக்கு 

பகுதி

1.மணப்பாைற (ந) சங்கமெரட்டியபட்டி வா டு3 , 2.மணப்பாைற (ந) 

ெபான்ன சங்க  ெதரு  வா டு3 , 3.மணப்பாைற (ந) ெசவலூ  வடக்கு ெதரு  

வா டு3 , 4.மணப்பாைற (ந) ெசவலூ  களத்துவடு வா டு3 , 5.மணப்பாைற (ந) 

திரு வி க ெதரு  வா டு3 , 6.மணப்பாைற (ந) மாகாளிபட்டி வா டு3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

102 102 நகராட்சி 

ந.நி.பள்ளி,சந்ைதேபட்ைட   , 

ேமற்குபகுதி சந்ைதேபட்ைட, 

621306

1.மணப்பாைற (ந) ேதாமாஸ் ெதரு வா டு5 , 2.மணப்பாைற (ந) திருச்சி ேராடு 

 வா டு5 , 3.மணப்பாைற (ந) த மலிங்கம் ேராடு வா டு5 , 4.மணப்பாைற (ந) 

ெசவலூ  ேராடு  வா டு5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103 நகராட்சி ந.நி.பள்ளி, 

சந்ைதேபட்ைட   

,கிழக்குபகுதி சந்ைதேபட்ைட, 

621306

1.மணப்பாைற (ந) அத்திக்குளம் ேராடு  வா டு5 , 2.மணப்பாைற (ந) 

அக்ரஹாரம்  வா டு5 , 3.மணப்பாைற (ந) சிதம்பரத்தான்பட்டி ெதற்கு வா டு 

5 , 4.மணப்பாைற (ந) சிதம்பரத்தான்பட்டி வடக்கு வா டு 5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 நகராட்சி து.பள்ளி,   

ேகாவில்பட்டி ேராடு   

,வடக்கு  பா த்த ேமற்கு 

கட்டிடம்  வடக்கு பா த்த 

ி க் ி

1.மணப்பாைற (ந) ஜவா ெதரு கிழக்கு வா டு 12 , 2.மணப்பாைற (ந) ஜவா 

ெதரு ேமற்கு வா டு 12 , 3.மணப்பாைற (ந) காரேமட்டுப்பட்டி  வா டு 12

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 நகராட்சி து.பள்ளி,  

ேகாவில்பட்டி ேராடு   

,வடக்கு  பா த்த ேமற்கு 

கட்டிடம்  வடக்கு பா த்த 

ே ற் ி

1.மணப்பாைற (ந) கrக்கான் குளம் ெதரு  வா டு 14 , 2.மணப்பாைற (ந) 

வட்டுவசதி வாrயம் வா டு 14 , 3.மணப்பாைற (ந) கrக்கான் குளம் சந்து  

வா டு   15

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 நகராட்சி து.பள்ளி,   

ேகாவில்பட்டி ேராடு   

,ேமற்கு பகுதி ேமற்கு கட்டிடம்

1.மணப்பாைற (ந) ேகாயில்பட்டிேராடு வா டு13 , 2.மணப்பாைற (ந) 

லட்சுமிபுரம் வா டு13 , 3.மணப்பாைற (ந) பாலுசாமிெதரு வா டு15

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

107 107 ெலட்சுமி ெமட்rகுேலசன்  

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

மணப்பாைற   ,வடக்கு 

பா த்த கிழக்கு கட்டிடம்

1.மணப்பாைற (ந) காந்திநக  வா டு13 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 நகராட்சி து.பள்ளி,   

ேகாவில்பட்டி ேராடு   

,கிழக்கு பகுதி 

ேகாவில்பட்டிேராடு 

மணப்பாைற, 621306

1.மணப்பாைற (ந) ேகாயில்பட்டி ெமயின்ேராடு வா டு13 , 2.மணப்பாைற (ந) 

காந்திநக  முதல் ெதரு வா டு14 , 3.மணப்பாைற (ந) காந்திநக  2வது ெதரு 

வா டு14 , 4.மணப்பாைற (ந) பாரதிதாசன்ெதரு வா டு14 , 5.மணப்பாைற (ந) 

ேகாவிந்தராஜபுரம் வா டு14 , 6.மணப்பாைற (ந) காந்திநக  விஸ்தrப்பு 1 

வா டு14 , 7.மணப்பாைற (ந) காந்திநக  விஸ்தrப்பு 2 வா டு14

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 நகராட்சி து.பள்ளி,   

ேகாவில்பட்டி ேராடு   

,கிழக்குப்பகுதி  ெகட்டி 

கட்டிடம்

1.மணப்பாைற (ந) கிழக்கு நாகம்ைம ெதரு வா டு9 , 2.மணப்பாைற (ந) 

ெதற்கு நாகம்ைம ெதரு வா டு15 , 3.மணப்பாைற (ந) வாைககுளம் 

விஸ்தrப்பு வா டு10 , 4.மணப்பாைற (ந) rச வாய ேராடு வா டு10 , 

5.மணப்பாைற (ந) பிச்ைசப்பிள்ைளெதரு வா டு10 , 6.மணப்பாைற (ந) 

ே ிந் ி ெ டு ப் ய் ெ டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 நகராட்சி து.பள்ளி  

ேகாவில்பட்டி ேராடு 

மணப்பாைற   ,கிழக்கு 

பா த்த கட்டிடம் மணப்பாைற

1.மணப்பாைற (ந) வாணக்காரன் ெதரு வா டு11 , 2.மணப்பாைற (ந) 

விராலிமைல ேராடு வா டு11 , 3.மணப்பாைற (ந) M.G.R. நக  வா டு11 , 

4.மணப்பாைற (ந) சுப்பம்மாள் ெதரு  வா டு10

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

111 111 ெலட்சுமி ெமட்rகுேலசன்  

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

மணப்பாைற   ,வடக்கு 

பா த்தது

1.மணப்பாைற (ந) அண்ணாநக  வா டு11 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 சிறுமல  ெபண்கள் 

ேமல்நிைல பள்ளி, 

திண்டுக்கல் ேராடு 

மணப்பாைற   ,ேமற்கு பக்க 

ெ ற் த்

1.மணப்பாைற (ந) திருமைல சந்து வா டு18 , 2.மணப்பாைற (ந) மஸ்தான் 

ெதரு ெமயின்ெதரு வா டு18

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 சிறுமல  ெபண்கள் 

ேமல்நிைல பள்ளி, 

திண்டுக்கல் ேராடு 

மணப்பாைற   ,ேமற்கு பக்க 

ெதற்கு பா த்தது

1.மணப்பாைற (ந) மஸ்தான் ெதரு முதல்குறுக்குெதரு வா டு18 , 

2.மணப்பாைற (ந) மஸ்தான் ெதரு 2வது குறுக்குெதரு வா டு18 , 

3.மணப்பாைற (ந) மஸ்தான் ெதரு 3வது குறுக்குெதரு வா டு18 , 

4.மணப்பாைற (ந) இந்திராநக  1வது ெதரு வா டு18 , 5.மணப்பாைற (ந) 

இந்திராநக  2வது ெதரு வா டு18 , 6.மணப்பாைற (ந) இந்திராநக  3வது ெதரு 

வா டு18 , 7.மணப்பாைற (ந) இந்திராநக  4வது ெதரு வா டு18 , 

8.மணப்பாைற (ந) இந்திராநக  5வது ெதரு வா டு18 , 9.மணப்பாைற (ந) 

இந்திராநக  6வது ெதரு வா டு18 , 10.மணப்பாைற (ந) இந்திராநக  7வது 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

114 114 எஸ் ஜி எஸ் ஒய் 

பயிற்சிைமயம், மணப்பாைற  

 ,புதியகிழக்கு  கட்டிடம்,

1.மணப்பாைற (ந) ேமா குளம் ேராடு வா டு19 , 2.மணப்பாைற (ந) ேமா குளம் 

சந்து வா டு19 , 3.மணப்பாைற (ந) ரயில்ேவ ஸ்ேடசன் ேராடு வா டு19 , 

4.மணப்பாைற (ந) ரயில்ேவகாலனி வா டு19 , 5.மணப்பாைற (ந) 

அகமதுெஷrப் சந்து வா டு19 , 6.மணப்பாைற (ந) வண்டிப்ேபட்ைட ெதரு 

டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 சிறுமல  ெபண்கள் 

ேமல்நிைல பள்ளி, 

திண்டுக்கல் ேராடு 

மணப்பாைற   ,ெதற்கு 

த் ே ற் ி

1.மணப்பாைற (ந) திண்டுக்கல் ேராடு வா டு19 , 2.மணப்பாைற (ந) அபுபக்க  

சந்து வா டு19 , 3.மணப்பாைற (ந) கங்காணியா  ேபட்ைட வா டு19 , 

4.மணப்பாைற (ந) ேபாlஸ்காலனி வா டு20 , 5.மணப்பாைற (ந) 

மணப்பாைறப்பட்டி ேராடு ேநருஜி நக  வா டு20 , 6.மணப்பாைற (ந) 

ப் ப் ட் டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 ேதசிய நகராட்சி ந.நி.பள்ளி,   

  ,ெதற்கு  கட்டிடம்

1.மணப்பாைற (ந) காத்தான் ெதரு வா டு7 , 2.மணப்பாைற (ந) முத்துசாமி 

சந்து  வா டு7 , 3.மணப்பாைற (ந) ேவலாயுதம் சந்து  வா டு7 , 

4.மணப்பாைற (ந) ஈஸ்வரன்ேகாவில்ெதரு  வா டு7 , 5.மணப்பாைற (ந) 

குப்புசாமி ெதரு  வா டு7 , 6.மணப்பாைற (ந) சின்ைனய்யா ெதரு  வா டு7 , 

7.மணப்பாைற (ந) ெவள்ைளயன் ெதரு  வா டு7 , 8.மணப்பாைற (ந) மாதன் 

சந்து  வா டு7 , 9.மணப்பாைற (ந) ெசாக்கலிங்கம் சந்து  வா டு7 , 

10.மணப்பாைற (ந) இராமலிங்கம் ெதரு  வா டு8 , 11.மணப்பாைற (ந) 

ெவங்கிட்டன் சந்து  வா டு7 , 12.மணப்பாைற (ந) வாைகக்குளம் ேராடு  

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

117 117 நகராட்சி 

ந.நி.பள்ளி,அக்ரஹாரம்   , 

வடக்கு பா த்த கட்டிடம்

1.மணப்பாைற (ந) 1வது வடக்கு ெதரு  வா டு6 , 2.மணப்பாைற (ந) 2வது 

வடக்கு ெதரு  வா டு6 , 3.மணப்பாைற (ந) 3வது வடக்கு ெதரு  வா டு6 , 

4.மணப்பாைற (ந) 4வது வடக்கு ெதரு  வா டு6 , 5.மணப்பாைற (ந) 5வது 

வடக்கு ெதரு  வா டு6 , 6.மணப்பாைற (ந) 6வது வடக்கு ெதரு  வா டு6 , 

ப் க் ெ டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 நகராட்சி ந.நி.பள்ளி 

அக்ரஹாரம்   ,வடக்கு 

கட்டிடம் ெதற்கு பா த்த 

ேமற்கு கட்டிடம்

1.மணப்பாைற (ந) வடக்கு ெதரு வா டு 6 , 2.மணப்பாைற (ந) இராமன் ெதரு  

வா டு   9 , 3.மணப்பாைற (ந) நாராயணன் ெதரு வா டு   9 , 4.மணப்பாைற 

(ந) ஏட்டுச் சந்து வா டு 9 , 5.மணப்பாைற (ந) ஏட்டுத் ெதரு  வா டு 9 , 

6.மணப்பாைற (ந) கrக்கான் ெதரு   வா டு 9 , 7.மணப்பாைற (ந) இராமசாமி 

ெதரு  வா டு 9 , 8.மணப்பாைற (ந) குழந்ைத ேவல் ெதரு   வா டு 9 , 

9.மணப்பாைற (ந) ெவங்கிடுசாமி சந்து  வா டு 9 , 10.மணப்பாைற (ந) 

குப்பமுத்து ெதரு  வா டு 9 , 11.மணப்பாைற (ந) ெபrயசாமி சந்து  வா டு 9

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 ெசயின்ட் ஆண்ட்ரூஸ் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு 

பகுதி கிழக்கு பா த்த   

,ேமற்கு பகுதி கிழக்கு பா த்த 

வடக்கு ெதற்கு கட்டடிடம்

1.மணப்பாைற (ந) திண்டுக்கல்ேராடு ெதற்கு வா டு23 , 2.மணப்பாைற (ந) 

திண்டுக்கல்ேராடு வடக்கு வா டு22 , 3.மணப்பாைற (ந) சந்தியாகுபுரம் 

வா டு21 , 4.மணப்பாைற (ந) ெபான்னகரம் வா டு23

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

120 120 ெசயின்ட் ஆண்ட்ரூஸ் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு 

பகுதி கிழக்கு பா த்த   

,ேமற்கு பகுதி கிழக்கு பா த்த 

வடக்கு ெதற்கு கட்டடிடம்

1.மணப்பாைற (ந) பிச்ைசமுத்துெதரு வா டு25 , 2.மணப்பாைற (ந) 

அம்பலஇராயப்பன்ெதரு வா டு25 , 3.மணப்பாைற (ந) ெபான்னுசாமி ெதரு 

வா டு25 , 4.மணப்பாைற (ந) ெசபஸ்தியா  ேகாவில் ெதரு வா டு25 , 

5.மணப்பாைற (ந) அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு வா டு26 , 6.மணப்பாைற 

(ந) ஆேராக்கியம் ெதரு வா டு 27 , 7.மணப்பாைற (ந) அந்ேதாணியா  ெதரு  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 நகராட்சி ந.நி.பள்ளிஇ 

சந்ைதேபட்ைட மணப்பாைற  

 ,கிழக்கு ேமற்கு  கட்டிடம்

1.மணப்பாைற (ந) அய்யம்ெபருமாள் சந்து  வா டு16 , 2.மணப்பாைற (ந) 

அழகிrசாமி ெதரு  வா டு16 , 3.மணப்பாைற (ந) மைலயாண்டித் ெதரு  

வா டு17 , 4.மணப்பாைற (ந) அப்பாவு ெதரு  வா டு17 , 5.மணப்பாைற (ந) 

அம்ேபத்கா  ெதரு  வா டு17 , 6.மணப்பாைற (ந) வ உ சி ெதரு  வா டு17 , 

7.மணப்பாைற (ந) முத்தன் ெதரு  வா டு17 , 8.மணப்பாைற (ந) ெபrயா  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 நகராட்சி ந.நி.பள்ளிஇ 

சந்ைதேபட்ைட மணப்பாைற  

 கிழக்கு கட்டிடம்

1.மணப்பாைற (ந) ேகாவில்பட்டி ேராடு வா டு 15 , 2.மணப்பாைற (ந) 

ேகாவிந்தராஜபுரம்  வா டு 15 , 3.மணப்பாைற (ந) ேசதுரத்தினபுரம் ேமற்கு 

வா டு 16

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 நகராட்சி ந.நி.பள்ளிஇ 

சந்ைதேபட்ைட மணப்பாைற  

 கிழக்கு கட்டிடம்

1.மணப்பாைற (ந) ேசதுரத்தினபுரம் கிழக்கு வா டு  16 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

124 124 நகராட்சி ந.நி.பள்ளி, 

சந்ைதப்ேபட்ைட     ,வடக்கு 

பகுதி ெதற்கு பா த்த ேமற்கு 

கட்டிடம்

1.மணப்பாைற (ந) கிழக்கு ெதரு வா டு 4 , 2.மணப்பாைற (ந) ேமற்கு ெதரு 

வா டு 4 , 3.மணப்பாைற (ந) வடக்கு ெதரு வா டு 4 , 4.மணப்பாைற (ந) 

ஆேராக்கியம் ெதரு  வா டு 4 , 5.மணப்பாைற (ந) ச க்கைர ஆேராக்கியம் 

ெதரு  வா டு 4 , 6.மணப்பாைற (ந) ச ச்ெதரு வா டு 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 ெசயின்ட் ஆண்டனி 

து.பள்ளி,மஞ்சம் பட்டி.    

,ெதற்கு பா த்த தைரத்தளம் ( 

ேமற்கு அைற)

1.மணப்பாைற (ந) சவrராயன்ெதரு வா டு26 , 2.மணப்பாைற (ந) 

சுவாமிநாதன் ெதரு வா டு26 , 3.மணப்பாைற (ந) சாந்தப்பன் ெதரு வா டு26 , 

4.மணப்பாைற (ந) சுப்பிரமணியன் ெதரு வா டு26 , 5.மணப்பாைற (ந) 

சவrராய  ெதரு வா டு26 , 6.மணப்பாைற (ந) அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு 

 வா டு26 , 7.மணப்பாைற (ந) அருளானந்தம் ெதரு  வா டு27 , 8.மணப்பாைற 

(ந) அந்ேதானிமுத்து ெதரு  வா டு26 , 9.மணப்பாைற (ந) முத்தப்பன் ெதரு  

வா டு26 , 10.மணப்பாைற (ந) பாக்கியம் ெதரு  வா டு26 , 11.மணப்பாைற (ந) 

துைரசாமி ெதரு  வா டு27

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 ெசயின்ட் ஆண்டனி 

து.பள்ளி,மஞ்சம் பட்டி,     

,ெதற்கு பா த்த தைரத்தளம் ( 

ேமற்கு அைற)

1.மணப்பாைற (ந) சவrமுத்து ெதரு  வா டு26 , 2.மணப்பாைற (ந) சிறுவ  

நகரம்  வா டு27 , 3.மணப்பாைற (ந) ராயப்பன் ெதரு  வா டு27 , 

4.மணப்பாைற (ந) அருளப்பன் ெதரு  வா டு27 , 5.மணப்பாைற (ந) 

ேவளாங்கன்னி ெதரு  வா டு27 , 6.மணப்பாைற (ந) இன்னாசிய  ெதரு 

டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 புனிதேமr ெதாடக்கபள்ளி, 

புதிய கட்டிடம்   ,வடக்கு 

பகுதி புதிய கட்டிடம்

1.மணப்பாைற (ந) புத்தாநத்தம் ேராடு கிழக்கு வா டு20 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

128 128 புனிதேமr ெதாடக்கபள்ளி 

புதிய கட்டிடம்   ,வடக்கு 

பகுதி ேமற்கு பா த்த புதிய 

கட்டிடம்

1.மணப்பாைற (ந) ராஜவ்நக  கிழக்கு வா டு 20 , 2.மணப்பாைற (ந) ராஜவ் 

நக  ெதற்கு பகுதி வா டு20 , 3.மணப்பாைற (ந) ராஜவ் நக  நடுப்பகுதி 

வா டு20 , 4.மணப்பாைற (ந) புத்தாநத்தம் ேராடு கிழக்கு வா டு20

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 புனிதேமr ெதாடக்கபள்ளி, 

புதிய கட்டிடம்   ,ெதற்கு 

பகுதி புதிய கட்டிடம்

1.மணப்பாைற (ந) புத்தாநத்தம் ேராடு வா டு21 , 2.மணப்பாைற (ந) 

லட்சுமிநாராயணன் நக  வா டு21 , 3.மணப்பாைற (ந) ேநதாஜி நக  வா டு21 , 

4மணப்பாைற (ந) பூமாைலப்பட்டி ேராடு வா டு21

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 சிறுமல  மகளி  ேம,நி.பள்ளி, 

வடக்கு கட்டிடம்   ,ேமற்கு 

பா த்த வடக்கு கட்டடிடம்

1.மணப்பாைற (ந) பூமாைலப்பட்டி  வா டு22 , 2.மணப்பாைற (ந) பாலம்மாள் 

நக  வா டு22 , 3.மணப்பாைற (ந) கல்லாத்துப்பட்டி வா டு 22

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 தியாேகச  ஆைல 

ேம.நி.பள்ளி,உசிலம்பட்டி   

,ேமற்கு பகுதி கிழக்கு பா த்த 

கட்டிடம்

1.உசிலம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபான்னநக  வா டு 3 , 2.உசிலம்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தவிட்டுப்பட்டி வா டு 3 , 3.உசிலம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பட்டியான்பட்டி வா டு 3 , 4.உசிலம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒத்தகளம் 

வா டு 3 , 5.உசிலம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடகாட்டான்பட்டி வா டு 2 , 

6.உசிலம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திட்டுகாட்டுபட்டி வா டு 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 தியாேகச  ஆைல 

ேம.நி.பள்ளி,உசிலம்பட்டி   

,வடக்கு பா த்த கிழக்கு 

ெகட்டி கட்டிடம்

1.உசிலம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உசிலம்பட்டி வா டு 2 , 2.உசிலம்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முச்சந்தி வா டு  3 , 3.உசிலம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

நாயன்மா  குளத்துப்பட்டி வா டு 3 , 4.உசிலம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

தவிட்டுப்பட்டிகாலனி வா டு 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

133 133 தியாேகச  ஆைல 

ேம.நி.பள்ளி, உசிலம்பட்டி   

,ேமற்கு கட்டிடம், வடக்கு 

பா த்த ஆஸ்ெபட்டாஸ் 

ட் ம்

1.உசிலம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுக்காலனி வா டு 2 , 2.உசிலம்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மில் ேகட் குடியிருப்பு வா டு 3 , 3.உசிலம்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) மில் பைழய காலனி  வா டு   1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, சீகம்பட்டி   

,ேமற்கு கட்டிடம் 

ஓட்டுவில்ைல கிழக்கு 

பா த்தரது சீகம்பட்டி  621312

1.சீகம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குப்பட்டி வா டு1 , 2.சீகம்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பாரதியா  நக  வடக்கு வா டு1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, ேமற்கு 

கட்டிடம் சீகம்பட்டி   ,ெதற்கு 

பகுதி கிழக்கு பா த்த ேமற்கு 

கட்டிடம்

1.சீகம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூசாrபண்ைண வா டு1 , 2.சீகம்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பாரதியா  நக  ெதற்கு வா டு1 , 3.சீகம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேசாைலப்பட்டி வா டு2 , 4.சீகம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூ த்திேகாயில் 

வா டு3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 ஊ.ஒ.து.பள்ளி, கிழக்கு 

கட்டிடம் சீகம்பட்டி   ,வடக்கு 

பா த்த கிழக்கு ஒட்டு கட்டிடம்

1.சீகம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபான்னுசங்கம்பட்டி வா டு1 , 2.சீகம்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராயம்பட்டி வா டு2 , 3.சீகம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

சீகம்பட்டி ஆதிதிராவிட ெதரு வா டு3 , 4.சீகம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

சீகம்பட்டி குடித்ெதரு வா டு3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

137 137 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  ராயம்பட்டி   

,புதிய கட்டிடம்ஒட்டுவில்ைல 

வடக்கு  பகுதி  கிழக்கு  

பா த்தது மைலயடிப்பட்டி 

அஞ்சல்.621307

1.மைலயடிப்பட்டி (வ.கி) ெபாய்ைகப்பட்டி (ஊ) வா டு-4 ராயம்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  ராயம்பட்டி   

,புதிய கட்டிடம் ெதற்கு 

ஓட்டுவில்ை◌லமைலயடிப்பட்

ஞ் ல்

1.மைலயடிப்பட்டி (வ.கி) ெபாய்ைகப்பட்டி (ஊ) வா டு-4 புதுப்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  துலுக்கம்பட்டி 

  ,புதிய கட்டிடம் 

ஓட்டுவில்ைல மஞ்சம்பட்டி 

ஞ் ல்

1.வடுகப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 சின்னதாதம்பட்டி  , 2.வடுகப்பட்டி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெதரசாநக   , 3.வடுகப்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-1 ேநதாஜிநக   , 4.வடுகப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

வடுகப்பட்டி புதூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

140 140 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  துலுக்கம்பட்டி 

  ,ேமற்கு பா த்த புதிய 

கட்டிடம் ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

கூைர  மஞ்சம்பட்டி 

1.வடுகப்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 வடுகப்பட்டி  , 2.வடுகப்பட்டி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேகாட்ைடக்காரன்பட்டி  , 3.வடுகப்பட்டி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2  வ.துலுக்கம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 புனிதேசவிய மானிய துவக்கப்ப

ள்ளி, மைலயடிப்பட்டி   

,ேமற்கு பகுதி ஓட்டுக்கட்டிடம் 

புதிய 

கட்டிடம்மைலயடிப்பட்டி 

1.மைலயடிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3  மைலதாதம்பட்டி  , 

2.மைலயடிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3  கரட்டுப்பட்டி  , 

3.மைலயடிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 எம்.துலுக்கம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 புனிதேசவிய நிதிஉதவிெபறும்

துவக்கப்பள்ளி,  

மைலயடிப்பட்டி   ,கிழக்கு 

பகுதி ஓட்டுக்கட்டிடம்  

ப் ட் ஞ் ல்

1.மைலயடிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 மைலயடிபட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 புனித இன்னாசியா  உதவி 

ெபறும் உய நிைலப்பள்ளி, 

ஆவாரம்பட்டி   , ேமற்கு  

ஒட்டுக்கட்டிடம்  

ம் ட் ஞ் ல்

1.மைலயடிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 புதூ   , 2.மைலயடிப்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 முள்ளிப்பாடி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

144 144 புனிதஇன்னாசியா உதவி 

ெபறும் உய நிைலப்பள்ளி, 

ஆவாரம்பட்டி   , ேமற்கு  

ஒட்டுக்கட்டிடம்  

ம் ட் ஞ் ல்

1.மைலயடிப்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ஆவாரம்பட்டிசத்தியமூ த்திநக Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

எ.குறும்பபட்டி   ,வடக்கு 

பா ◌்த ெதற்கு ஒட்டு கட்டிடம்

1.ெசட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 ஏ. குரும்பபட்டி , 

2.ெசட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 காளகவுண்டன்பட்டி  , 

3.ெசட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-2 களத்துப்பட்டி , 

4.ெசட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ஆலத்தூ   , 5.ெசட்டியப்பட்டி 

ி ற் ம் டு ம் ட் ி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 ஆ .சி.உதவிெபறும் 

துவக்கப்பள்ளி,அஞ்சல்க்காரன்ப

ட்டி   ,ெதற்கு பா த்த ேமற்கு 

பகுதி ஒட்டு கட்டிடம்

1.ெசட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சீத்தப்பட்டி  , 2.ெசட்டியப்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 அஞ்சல்காரன்பட்டி  , 3.ெசட்டியப்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 தாமஸ்நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 ஆ .சி.உதவிெபறும் 

துவக்கப்பள்ளி,அஞ்சல்க்காரன்ப

ட்டி   ,கிழக்கு பகுதி ெதற்கு 

பா த்த ஒட்டு கட்டிடம்

1.ெசட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சவrயா புரம்  , 

2.ெசட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ஆசாத்ேராடு  , 3.ெசட்டியப்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 பிச்ைசமணியாரம்பட்டி  , 4.ெசட்டியப்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ெசட்டியப்பட்டி.ஆ .எஸ்.  , 5.ெசட்டியப்பட்டி (வ.கி) 

ற் ம் டு ப் ட்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

148 148 ஆதிதிராவிட  நல 

ேமல்நிைலப்பள்ளி  

பாம்பாட்டிபட்டி   ,வடக்கு 

கட்டிடம் அைற எண் 14  

கிழக்கு பகுதி ெதற்கு 

1.ெசட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 காட்டுப்பட்டி  , 2.ெசட்டியப்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 பாலகாலபட்டி  , 3.ெசட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-5 ெசபஸ்தியா பட்டி  , 4.ெசட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

5 ெபான்னேகான்பட்டி   , 5.ெசட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 

ெசட்டியப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 ஆதிதிராவிட  நல 

ேமல்நிைலப்பள்ளி  

பாம்பாட்டிபட்டி   ,வடக்கு 

கட்டிடம் அைற எண் 13  

ெதற்கு பா த்த ேமற்கு 

1.ெசட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 பாம்பாட்டிபட்டி  , 

2.ெசட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்தாலம்மன்ேகாவில்பட்டி வா டு-4 , 

3.ெசட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பாம்பாட்டிபட்டி(ேமலகளம்)  , 

4.ெசட்டியப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 கானப்பாடிபுதூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 ஆதி திராவிட  நல 

துவக்கப்பள்ளி ெபாய்ைகபட்டி 

  ,ேமற்கு பா த்த வடக்கு 

கட்டடிடம்

1.ெபாய்ைகபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-2 கல்பாைளயத்தான்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

151 151 ஆதி திராவிட  நல 

துவக்கப்பள்ளி ெபாய்ைகபட்டி 

  ,ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு 

பா த்த கான்கிrட் கட்டிடம்   

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கூைர 

ெபாய்ைகப்பட்டிஅஞ்சல்.621306

1.ெபாய்ைகபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெபாய்ைகதிருநக   , 

2.ெபாய்ைகப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 சடப்பூசாrப்பட்டி  , 

3.ெபாய்ைகப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெரங்க கவுண்டம்பட்டி  , 

4.ெபாய்ைகப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 நல்லியம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 ஆதி திராவிட  நல 

ேமல்நிைலப்பள்ளி. 

ெபாய்ைகபட்டி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் ெகட்டி கூைர  

வடக்கு பா த்த அைற எண் 15

1.ெபாய்ைகப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேமலஎருதிகவுண்டம்பட்டி  , 

2.ெபாய்ைகப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பூவா ஊரணிப்பட்டி  , 

3.ெபாய்ைகப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெதற்குெபாய்ைகப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 ஆதி திராவிட  நல 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

,ெபாய்ைகபட்டி   ,கிழக்கு 

பக்க கூைர  கட்டிடம்  

ேமற்கு பா த்த தது அைற 

1.ெபாய்ைகப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெதாப்பம்பட்டி  , 

2.ெபாய்ைகப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 கஸ்பா ெபாய்ைகப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 41 of 90
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138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

154 154 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

கீழப்ெபாய்ைகப்பட்டி   

,வடக்கு கட்டிடம் 

ஓட்டுவில்ைல   ெதற்கு 

பா த்தது 

1.ெபாய்ைகப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வண்ணான் குளத்துப்பட்டி  , 

2.ெபாய்ைகப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆப்பாடிபட்டி வா டு-1 , 

3.ெபாய்ைகப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபான்னம்பலத்தான்பட்டி வா டு-1 , 

4.ெபாய்ைகப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழ எருதிக்கவுண்டன்பட்டி வா டு-1 , 

5.ெபாய்ைகப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கீழ ெபாய்ைகப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி சூளியாப்பட்டி  

 ,ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்த ஓட்டு கட்டிடம்

1.சூளியாப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1சூளியாப்பட்டி  , 2.சூளியாப்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேமலக்களம்  , 3.சூளியாப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-2 ஆதம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி சூளியாபட்டி    

,கிழக்கு  பா த்த கிழக்கு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.சூளியாப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 படுைககளம்  , 2.சூளியாப்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 எங்குமாம்பட்டி  , 3.சூளியாப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-3 ேமலெதாப்பம்பட்டி  , 4.சூளியாப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

1 குப்பனம்பட்டி  , 5.சூளியாப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கஸ்துrபட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

ெபrயமணப்பட்டி   ,கிழக்கு 

பகுதி  ெகட்டி கூைர வடக்கு 

த்

1.எஃப் கீைழயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கிழவன்பட்டி  , 2.எஃப் கீைழயூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேகாட்ைடகீைழயூ   , 3.எஃப் கீைழயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கீைழயூ காலனி

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

158 158 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

ெபrயமணப்பட்டி   ,ேமற்கு 

பகுதி  ெகட்டி கூைர வடக்க 

த்

1.எஃப் கீைழயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 சின்னமனப்பட்டி  , 2.எஃப் 

கீைழயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-2 பண்ைணயா களத்துப்பட்டி , 3.எஃப் 

கீைழயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெகாைடயகவுண்டன்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ெபrயமணப்ப

ட்டி   ,கான்கீா◌ிட் கட்டிடம் 

வடக்கு  பா த்த 

ட்டு ில்

1.எஃப் கீைழயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 சங்கிப்பட்டி  , 2.எஃப் கீைழயூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெபrயமணப்பட்டி  , 3.எஃப் கீைழயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெபrய காலபட்டி  , 4.எஃப் கீைழயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-1 அrயாகவுன்டன்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,ெதாப்பம்பட்டி   

,ஓட்டுவில்ைல  ெதற்கு 

பா த்தது அனாம்பட்டி 

அஞ்சல்.621312

1.எஃப் கீைழயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 விருதாபட்டியான்பட்டி  , 2.எஃப் 

கீைழயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சங்கிகவுன்டன்பட்டி  , 3.எஃப் கீைழயூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெதாப்பம்பட்டி  , 4.எஃப் கீைழயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-3 குளக்காரன்பட்டி  , 5.எஃப் கீைழயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

முத்தன்குளம்  , 6.எஃப் கீைழயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

விராலிகாட்டான்பட்டி  , 7.எஃப் கீைழயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

அனந்கானூ   , 8.எஃப் கீைழயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

161 161 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,ெபாடங்குபட்டி  

 ,ேமற்கு கட்டிடம் ஓட்டு 

கூைர

1.தாதனூ  (வ.கி) ெபாடங்குப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 ெபாடங்குப்பட்டி  , 2.தாதனூ  

(வ.கி) ெபாடங்குப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 அrசன ெதரு  , 3.தாதனூ  (வ.கி) 

ெபாடங்குப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 கசவனூராம்பட்டி  , 4.தாதனூ  (வ.கி) 

ெபாடங்குப்பட்டி (ஊ) வா டு-3 கருவருதயம்பட்டி  , 5.தாதனூ  (வ.கி) 

ெபாடங்குப்பட்டி (ஊ) வா டு-3 குமரசங்கம்பட்டி  , 6.தாதனூ  (வ.கி) 

ெபாடங்குப்பட்டி (ஊ) வா டு-3 தட்டாரபட்டி  , 7.தாதனூ  (வ.கி) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

திருமைலயான்பட்டி   

,ேமற்கு ஒட்டுகட்டிடம்  

கிழக்கு பா த்தது ஆனாம்பட்டி 

1.சாம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 சாம்பட்டி  , 2.சாம்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு -1 அைடக்கம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

திருமைலயான்பட்டி   

,வடக்கு பா த்த கிழக்கு 

கட்டிடம்ஓட்டுவில்ைல  

1.சாம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 திருமைலயான்பட்டி  , 2.சாம்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெகாள்ளுப்பழனிகளம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

164 164 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

திருமைலயான்பட்டி   

,வடக்கு பா த்த கிழக்கு 

கட்டிடம் ஓட்டுவில்ைல  

1.சாம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ஆனாம்பட்டி  , 2.சாம்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெசல்லகவுண்டம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, அைமயபுரம்   

,ெதற்கு பா த்த  ேமற்கு பகுதி 

ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம்  

பண்ணப்பட்டிஅஞ்சல்.621302

1.பண்ணப்பட்டி (ேமற்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 

அழிஞ்சிேமட்டுப்பட்டி  , 2.பண்ணப்பட்டி (ேமற்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) 

வா டு-1 நைரெபருமாம்பட்டி  , 3.பண்ணப்பட்டி (ேமற்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி 

(ஊ) வா டு-4 பண்ணப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, அைமயபுரம்   

,கிழக்கு பகுதி  ெதற்கு 

பா த்த  ஓட்டு கூைர  

ண் ப் ட் ஞ் ல்

1.பண்ணப்பட்டி (ேமற்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 அைமயபுரம்  , 

2.பண்ணப்பட்டி (ேமற்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 நத்தம்புதூ   , 

3.பண்ணப்பட்டி (ேமற்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 மூரம்பட்டி  , 

4.பண்ணப்பட்டி (ேமற்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 ேகா. ஊத்துப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

167 167 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  பின்னத்தூ    

,ேமற்கு கட்டிடம் ஓட்டு 

கூைர  ெதற்கு பா த்தது 

பன்னாங்ெகாம்பு அஞ்சல்.621306

1.பண்ணப்பட்டி (ேமற்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 

ெவள்ைளயம்மாப்பட்டி  , 2.பண்ணப்பட்டி (ேமற்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) 

வா டு-2 ஈச்சம்பட்டிஅrசனத்ெதரு  , 3.பண்ணப்பட்டி (ேமற்கு) (வ.கி) 

பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 ஈச்சம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  பின்னத்தூ    

,ேமற்கு பகுதி கிழக்கு பா த்த 

வடக்கு கட்டடிடம்

1.பண்ணப்பட்டி (ேமற்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 பின்னத்தூ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 ேமாகன்தாஸ்நிதிஉதவிெபறும்

நடுநிைலப்பள்ளி,ெபருமாம்பட்

டி   ,ேமற்கு கட்டிடம் , 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கூைர   

கிழக்கு பா த்தது  

1.பண்ணப்பட்டி (ேமற்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 கலிங்கப்பட்டி  , 

2.பண்ணப்பட்டி (ேமற்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 ெபருமாம்பட்டி  , 

3.பண்ணப்பட்டி (ேமற்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 

ேகாட்ைடக்காரன்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

வைலயப்பட்டி   ,வடக்கு 

பா த்த ஓட்டு கூைர 

பன்னாங்ெகாம்பு அஞ்சல்.621306

1.பண்ணப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 ஆவிக்காரன்பட்டி  

, 2.பண்ணப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 வைலயப்பட்டி  , 

3.பண்ணப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 

ெமாட்ைடெபருமாம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

171 171 ஊராட்சி ஒன்றிய மாதிr 

துவக்கப்பள்ளி,பன்னாங்ெகாம்பு

   ,ெதன்ேமற்கு கட்டிடம் 

கிழக்கு பா த்த  ஓட்டு கூைர 

கூ டுத ல் ஓட்டு கட்டிடம் 

பன்னாங்ெகாம்பு அஞ்சல்,621306

1.பண்ணப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-3 பண்ணாங்ெகாம்பு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 ஊராட்சி ஒன்றிய மாதிr 

துவக்கப்பள்ளி,பன்னாங்ெகாம்பு

   ,கிழக்கு பா த்த ேமற்கு 

பகுதி வடக்கு 

ெகட்டிகட்டிடம்பன்னாங்ெகாம்பு

1.பண்ணப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-3 வடக்கு களம் , 

2.பண்ணப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-3 கிழக்கு களம் , 

3.பண்ணப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-3 மாதண்ட களம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 ஊராட்சி ஒன்றிய மாதிr 

துவக்கப்பள்ளி, 

பன்னாங்ெகாம்பு   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் கிழக்கு பா த்த  

ஒட்டுக்கட்டிடம்  

பன்னாங்ெகாம்பு அஞ்சல்.621306

1.பண்ணப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-3 பன்னாங்ெகாம்பு 

ேமற்கு களம்  , 2.பண்ணப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-3 

பி. பன்னாங்ெகாம்பு பாைற களம்  , 3.பண்ணப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) 

பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-3 சி. பன்னாங்ெகாம்பு பாைற களம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

174 174 ஊராட்சி ஒன்றிய மாதிr 

துவக்கப்பள்ளி, 

பன்னாங்ெகாம்பு   ,வடக்கு  

பா த்த  ெதன் ேமற்கு 

ஒட்டுக்கட்டிடம்  

பன்னாங்ெகாம்பு அஞ்சல்.621306

1.பண்ணப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ)  வா டு-3 

கருப்பேகாவில்பட்டி , 2.பண்ணப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ)  

வா டு-3 புதுஅைடக்கம்பட்டி , 3.பண்ணப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி 

(ஊ) வா டு-3 பாலகருதம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 வ.உ.சி.நிதிஉதவிெபறும்துவக்க

ப்பள்ளி,காவல்காரன்பட்டி   

,ேமற்கு கட்டிடம் வடக்குபகுதி 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கூைர   

பன்னப்பட்டி அஞ்சல்.621302

1.பண்ணப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-4 பிள்ைளயா  

ேகாவில்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி சமத்துவபுரம் 

  ,ேமற்கு பகுதி 

ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.பண்ணப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 ராஜாப்பட்டி  , 

2.பண்ணப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-4 ஆrயக்கவுண்டன் 

பட்டி  , 3.பண்ணப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-4 

பிச்சம்பட்டி காலனி ெதரு  , 4.பண்ணப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி 

(ஊ) வா டு-4 பிச்சம்பட்டி  , 5.பண்ணப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) 

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

177 177 வ.உ.சி.நிதிஉதவிெபறும்துவக்க

ப்பள்ளி,காவல்காரன்பட்டி   

,ெதற்கு பகுதி கிழக்கு பா த்த 

ேமற்கு கட்டிடம் பன்னப்பட்டி 

ஞ் ல்

1.பண்ணப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-5 ேமட்டுப்பட்டி  , 

2.பண்ணப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-5 காவல்காரன்பட்டி 

காலனி ெதரு   , 3.பண்ணப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-5 

காவல்காரன்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 அங்கன்வாடி ைமய கட்டிட 

வளாகம்,காவல்காரன்பட்டி   

,கிழக்கு கட்டிடம் 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கூைர  

கிழக்கு பகுதி பன்னப்பட்டி 

1.பண்ணப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-5 பலவரப்பட்டி  , 

2.பண்ணப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) வா டு-5 பண்ணப்பட்டி 

ெபrயா  சமத்துவபுரம்  , 3.பண்ணப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) பண்ணப்பட்டி (ஊ) 

வா டு-4 தாதமைலப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  கருப்பூ    

,வடக்கு கட்டிடம் 

ஒட்டுக்கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்தது   கருப்பூ  

1.கருப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு- 1 கருப்பூ   , 2.கருப்பூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-1 எழுச்சிப்பட்டி  , 3.கருப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ந 

அம்மன்ேகாவில்பட்டி

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

180 180 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  கருப்பூ    

,ெதற்கு கட்டிடம் 

ஒட்டுக்கட்டிடம்  வடக்கு 

பா த்தது  கருப்பூ  

1.கருப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு- 1 வடக்கிப்பட்டி  , 2.கருப்பூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு- 1 ைவரக்கவுண்டன்பட்டி  , 3.கருப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு- 1 ஆrயம்பட்டி  , 4.கருப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு- 1 

ேச ைவகாரன்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 அரசு உய  நிைலப்ப ள்ளி  

அழககவுண்டம்பட்டி   

,வடக்கு கட்டிடம் ஓட்டு 

கூைர   ெதற்கு பா த்தது 

அழககவுண்டன்பட்டி 

1.கருப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-2 நல்லெபான்னம்பட்டி , 2.கருப்பூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மானாங்குன்றம் வா டு-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

ெபான்னுசங்கம்பட்டி   

,ெதற்கு பா த்த வடக்கு 

ெ ற் ட் ம்

1.கருப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 வில்லுக்காரன்பட்டி  , 2.கருப்பூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெபான்னுசங்கம்பட்டி

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

183 183 அரசு உய  நிைலப்பள்ளி  

அழககவுண்டம்பட்டி   

,ெதன்ேமற்கு கட்டிடம் , ஓட்டு 

கூைர   வடக்கு பா த்தது  

அழககவுண்டன்பட்டி 

அஞ்சல்.621310

1.கருப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 எஸ். புதூ   , 2.கருப்பூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-2 முத்தழகம்பட்டி  , 3.கருப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

அழககவுண்டன்பட்டி  , 4.கருப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

ேகாட்ைடயாம்பட்டி  , 5.கருப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ஊதம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

கருத்தேகாடங்கிபட்டி   

,ேமற்கு கட்டிடம் ஓட்டு 

கூைர   வடக்கு  பகுதி 

1.கருப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு- 4 காடபிச்சம்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

கருத்தேகாடங்கிபட்டி   

,வடக்கு  கட்டிடம்  ெகட்டி 

கட்டிடம்   ெதற்கு  பா த்தது 

கருப்பூ அஞ்சல்.621310

1.கருப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 கருத்தேகாடங்கிப்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

186 186 ஊராட்சிஒன்றிய 

உய நிைலப்பள்ளிகருத்தேகாட

ங்கிபட்டி   ,வடக்கு பா த்த  

ெகட்டி கட்டிடம் கிழக்கு 

கட்டிடம் கருப்பூ அஞ்சல்.621310

1.கருப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 கல்கட்டியூ   , 2.கருப்பூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 3 சரளபட்டி  , 3.கருப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

கட்டாrயூ   , 4.கருப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 தம்மாநாயக்கனூ   , 

5.கருப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 ெசவக்காட்டூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆண்கள் 

துவக்கப்பள்ளி புத்தாநத்தம்   

,கிழக்கு பா த்த மத்திய 

ேமற்கு  ஒட்டுகட்டிடம்  

த் த் ம் ஞ் ல்

1.புத்தாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-5 புத்தாநத்தம் நடுத்ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

வி.இைடயபட்டி   ,ெகட்டி 

கூைர  வடக்கு பா த்தது

1.புத்தாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 பூைனகால்பட்டி  , 2.புத்தாநத்தம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 சரைளப்பட்டி  , 3.புத்தாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)  வா டு-2 வி. இைடயப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆண்கள் 

துவக்கப்பள்ளி  புத்தாநத்தம்   

,ெதற்கு மற்றும் வடக்கு 

பா த்த வடக்குகட்டிடம் ஒட்டு 

கட்டிடம் மற்றும் 

ஓட்டுகட்டிடம   புத்தாநத்தம் 

1.புத்தாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-5 புத்தாநத்தம் ேமற்கு ெதரு  ெதற்கு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

190 190 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆண்கள் 

துவக்கப்பள்ளி  புத்தாநத்தம்   

,ேமற்கு பா த்த கிழக்கு 

கட்டிடம்  புத்தாநத்தம் 

ஞ் ல்

1.புத்தாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 பில்லமநாயக்கன்பட்டி  , 

2.புத்தாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 ெகாட்டத்ெதரு  , 3.புத்தாநத்தம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 கம்பிளியாம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆண்கள் 

துவக்கப்பள்ளி  புத்தாநத்தம்   

 ,ஓட்டு வில்ைல  ெதற்கு 

கட்டிடம்  வடக்கு  பகுதி

1.புத்தாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-5 புத்தாநத்தம் ேமற்கு ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 அரசு நடுநிைலப்பள்ளி  

இைடயப்பட்டி   ,கிழக்கு  

பா த்த  ேமற்கு பகுதி  ெதற்கு 

கட்டிடம் 

த் த் ஞ் ல்

1.புத்தாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-2  இைடயப்பட்டி ேமற்கு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 அரசு நடுநிைலப்பள்ளி  

இைடயப்பட்டி   , ெதற்கு 

பா த்த வடக்கு 

ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கூைர  

1.புத்தாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-2  இைடயப்பட்டி கிழக்கு , 

2.புத்தாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)   வா டு-1 ேச ைவக்காரன்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

194 194 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி 

புத்தாநத்தம்   ,ெதற்கு பா த்த 

வடக்கு ஒட்டுவில்ைல 

கட்டிடம்  அைற எண் 1 

புத்தாநத்தம்அஞ்சல்.621310

1.புத்தாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-2 கனவாய்ப்பட்டி  , 2.புத்தாநத்தம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-2 புங்குருணிப்பட்டி  , 3.புத்தாநத்தம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு-3 சின்னாக்கவுண்டம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி 

புத்தாநத்தம்   ,வடக்கு  

பா த்த  ஒட்டு கட்டிடம் 

அைற எண் 121 

த் த் ம் ஞ் ல்

1.புத்தாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-2 குருமைலப்பட்டி  , 2.புத்தாநத்தம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-4 ெவள்ைளயகவுண்டன்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி 

புத்தாநத்தம்   ,வடக்கு 

கட்டடிம்  ெதற்கு 

ஒட்டுகட்டிடம்   அைற எண்◌் 

3 புத்தாநத்தம்அஞ்சல்.621310

1.புத்தாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-3 புத்தாநத்தம் கீழக்கு ெதரு  , 

2.புத்தாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-4 காலனி ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி 

புத்தாநத்தம்   ,ெதற்கு பா த்த 

வடக்கு ெகட்டி கட்டிடம்   

அைற எண் 

த் த் ம் ஞ் ல்

1.புத்தாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-3 புத்தாநத்தம் கீழக்கு ெதரு ெதற்கு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

198 198 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  ெமய்யம்பட்டி 

  ,கிழக்கு  ஒட்டுகட்டிடம்   

புத்தாநத்தம் அஞ்சல.621310

1.புத்தாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-4 பாைறப்பட்டி  , 2.புத்தாநத்தம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 ெதற்கு கருஞ்ேசாைலப்பட்டி  , 3.புத்தாநத்தம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-5 வடக்கு கருஞ்ேசாைலப்பட்டி  , 4.புத்தாநத்தம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 ஒவம்பட்டி  , 5.புத்தாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  

டு ெ ய் ம் ட்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, கன்னிப்பட்டி   

,ேமற்கு பா த்த கிழக்கு 

ஓட்டுகட்டிடம் வடக்கு பா த்த 

கன்னிவடுகபட்டி 

1.கன்னிவடுகப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வராேகாயில்பட்டி  , 

2.கன்னிவடுகப்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கன்னிவடுகப்பட்டி  , 

3.கன்னிவடுகப்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ஆண்டி கவுண்டம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  கன்னிப்பட்டி  

 ,வடக்கு பா த்த 

ஒட்டுகட்டிடம்  ேமற்கு 

பகுதிகன்னிகபட்டி 

1.கன்னிவடுகப்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ஆத்துப்பட்டி  , 

2.கன்னிவடுகப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 கன்னிப்பட்டி  , 

3.கன்னிவடுகப்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேமட்டுப்பட்டி  , 

4.கன்னிவடுகப்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ராஜாபட்டி  , 

5.கன்னிவடுகப்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ராஜாபட்டி

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

201 201 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,தாதக்கவுண்டம்

பட்டி   ,ெதன்பகுதி  வடக்கு 

பா த்த  ஒட்டுக்கட்டிடம்  

தாதக்கவுண்டன்பட்டி 

அஞ்சல்.621305

1.ஆமணக்கம்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ஆrயம்பட்டி  , 

2.ஆமணக்கம்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ஆமணக்கம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி 

ஆமணக்காம்பட்டி   

,ெதன்பகுதி ஒட்டுக்கட்டிடம்  

ேமற்கு 

பா த்ததுதாதக்கவுண்டன்பட்டி 

1.ஆமணக்கம்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 தாதகவுண்டம்பட்டி  , 

2.ஆமணக்கம்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 தாதகவுண்டம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

தாதக்கவுண்டம்பட்டி   

,வடக்கு பகுதி 

ஒட்டுக்கட்டிடம்  

தாதக்கவுண்டன்பட்டி 

1.ஆமணக்கம்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 தாதேசாைலப்பட்டி  , 

2.ஆமணக்கம்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாட்ைடப்பட்டி , 3.ஆமணக்கம்பட்டி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 முத்துப்பட்டி

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

204 204 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  தாதனூ    

,வடக்கு பகுதி 

ஓட்டுக்கட்டிடம்  

ெ ட் ட் ஞ் ல்

1.தாதனூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கட்டாrபட்டி  , 2.தாதனூ   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 தாதனூ   , 3.தாதனூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

கீழக்ேகாரப்பட்டி  , 4.தாதனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேமலக்ேகாரப்பட்டி 

 , 5.தாதனூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 தாதனூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 ஊராட்சி ஒன்றிய ந.நி. பள்ளி 

 ெதாட்டியபட்டி   ,வடக்கு 

கட்டிடம்  ஒட்டுக் கட்டிடம்  

ெதற்கு பா த்தது 

ெ ட் ட் ஞ் ல்

1.ெதாட்டியபட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கருநாயக்கனு   , 

2.ெதாட்டியபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெபாதியக்ேகான்பட்டி  , 

3.ெதாட்டியபட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 மாதியக்ேகான்பட்டி  , 

4.ெதாட்டியபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 மைலக்ெகாழுந்தான்பட்டி  , 

ெ ட் ட் ி ற் ம் டு ெ ட் ப் ட்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 ஊராட்சி ஒன்றிய ந.நி. பள்ளி 

 ெதாட்டியபட்டி   ,கிழக்கு 

பா த்த  கிழக்கு ஒட்டுக் 

கட்டிடம்  

ெதாட்டியபட்டிஅஞ்சல்.621305

1.ெதாட்டியபட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 சக்கிலிய ஊரணிப்பட்டி  , 

2.ெதாட்டியபட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 தில்ைலெசட்டியப்பட்டி  , 

3.ெதாட்டியபட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேசனியப்பட்டி  , 

4.ெதாட்டியபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேசாமன்பட்டி  , 5.ெதாட்டியபட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேகாயில்களம்  , 6.ெதாட்டியபட்டி  (வ.கி) மற்றும் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 ஊராட்சி ஒன்றிய து. 

பள்ளி,ெதாட்டியப்பட்டி   

,கிழக்கு  பா த்த கிழக்கு  

கட்டிடம் ஒட்டு கட்டிடம்  

ெ ட் ட் ஞ் ல்

1.ெதாட்டியபட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 நவலூரணிப்பட்டி  , 

2.ெதாட்டியபட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)   வா டு-4 ெதாட்டியப்பட்டி

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

208 208 ஊராட்சி ஒன்றிய மாதிr 

துவக்கப்பள்ளி,ேகாவில்பட்டி   

, வடக்கு  பா த்த  

ஒட்டுக்வில்ைலகட்டிடம்  

ே ில் ட் ஞ் ல்

1.வி. இைடயப்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடதாளிப்பட்டி  , 2.வி. 

இைடயப்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வி. இைடயப்பட்டி  , 3.வி. 

இைடயப்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 மாகாளிகவுண்டன்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 ஊராட்சி ஒன்றிய மாதிr 

துவக்கப்பள்ளி,ேகாவில்பட்டி   

,கிழக்கு பா த்த ேமற்கு பகுதி 

ெகட்டி கட்டிடம் 

ே ில் ட் ஞ் ல்

1.வி. இைடயப்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேகாவில்பட்டி  , 2.வி. 

இைடயப்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 தில்லம்பட்டி  , 3.வி. 

இைடயப்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பூைஜத்ேதாப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  மினிக்கியூ    

,ேமற்கு ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

கிழக்கு பா த்தது 

1.மினிக்கியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 சங்கிகவுண்டம்பட்டி  , 

2.மினிக்கியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 மகிளிப்பட்டி  , 3.மினிக்கியூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 மினிக்கியூ   , 4.மினிக்கியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

2 கள பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

ெவள்ைளயேகான்பட்டி   

,கிழக்குபகுதி ஓட்டுகட்டிடம் 

ெ ற் த்

1.வகுத்தாழ்வா பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெவள்ைளயக்ேகான்பட்டி  

, 2.வகுத்தாழ்வா பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வகுத்தாழ்வா பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

212 212 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

ெபத்தநாயக்கன்பட்டி   

வடக்கு பகுதி ஒட்டுகட்டிடம்

1.வகுத்தாழ்வா பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 இச்சடிப்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, வலசுப்பட்டி   

,ேமற்கு பா த்த வடக்கு பகுதி 

கட்டிடம்

1.வகுத்தாழ்வா பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வலசுப்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

நல்லமநாயக்கன்பட்டி   

,ெதற்கு பகுதி ஒட்டுவில்ைல 

கூைர  கிழக்கு பா த்தது 

திருெநல்லிப்பட்டி 

அஞ்சல்.621310

1.திருெநல்லிப்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 நல்லமநாயக்கன்பட்டி  , 

2.திருெநல்லிப்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 கா வாடி

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

215 215 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

நல்லமநாயக்கன்பட்டி   

,ெதற்கு  பகுதி ஒட்டுவில்ைல 

கூைர கிழக்கு பா த்தது 

திருெநல்லிப்பட்டி 

அஞ்சல்.621310

1.திருெநல்லிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 திருெநல்லிப்பட்டி  , 

2.திருெநல்லிப்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 சின்னேகான்களத்துபட்டி  , 

3.திருெநல்லிப்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 சிட்டுக்குருவிநாயக்கன்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

டி.சுக்காம்பட்டி   

,ெதற்குகட்டிடம் ெகட்டி  

கட்டிடம்  திருெநல்லிப்பட்டி 

1.திருெநல்லிப்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 சுக்காம்பட்டி  , 

2.திருெநல்லிப்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அலங்கம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

டி.சுக்காம்பட்டி   

,வடக்குபகுதி 

ஒட்டுவில்ைலகட்டிடம்  

திருெநல்லிப்பட்டி 

1.திருெநல்லிப்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-8 சீல்நாயக்கன்பட்டி  , 

2.திருெநல்லிப்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-9 குப்பனா பட்டி  , 

3.திருெநல்லிப்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-10 ெசல்லம்பட்டி

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

218 218 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

முத்தாழ்வா பட்டி   ,வடக்கு 

ஒட்டு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

முத்தாழ்வா பட்டி 

அஞ்சல்.621305

1.முத்தாழ்வா பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 புதுப்பட்டி, முடுக்குப்பட்டி  , 

2.முத்தாழ்வா பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 புதுப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

முத்தாழ்வா பட்டி   ,ேமற்கு 

பா த்த வடக்கு ஒட்டு 

கட்டிடம்  முத்தாழ்வா பட்டி 

1.முத்தாழ்வா பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 முத்தாழ்வா பட்டி  , 

2.முத்தாழ்வா பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ஆதனப்பாைற

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  ேசத்துப்பட்டி  

 ,ெதற்கு பகுதி ஓட்டு கூைர  

முத்தாழ்வா பட்டி 

அஞ்சல்.621305

1.முத்தாழ்வா பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பாப்பாபட்டி  , 

2.முத்தாழ்வா பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 சாத்தம்பாடி  , 

3.முத்தாழ்வா பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 ேசத்துப்பட்டி

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

221 221 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ெசாrயம்பட்டி  

 ,கிழக்கு பா த்த வடக்கு 

பகுதி ஒட்டு கட்டிடம்

1.முத்தாழ்வா பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 ெசாrயம்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி.  பளுவஞ்சி   

,புதிய ஒட்டுகட்டிடம்  ெதற்கு 

பகுதி பளுவஞ்சிஅஞ்சல்.621305

1.பளுவஞ்சி  ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பளுவஞ்சி  , 2.பளுவஞ்சி 

ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) v அைடக்கலம்பட்டி  , 3.பளுவஞ்சி ேமற்கு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-6 ேகாட்ைடபளுவஞ்சி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 ஊராட்சி ஒன்றிய 

உய நிைலபள்ளி,  பளுவஞ்சி 

  , ெதற்கு ெமத்ைதகட்டிடம்  

ேமற்கு பா த்தது

1.பளுவஞ்சி ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பளுவஞ்சிஅrசனகாலனி  , 

2.பளுவஞ்சி ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபrயபளுவஞ்சி வா டு-2 , 

3.பளுவஞ்சி ேமற்கு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பளுவஞ்சிஅrசனகாலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,கவுண்டம்பட்

டி   ,பைழயகட்டிடம் 

ஓட்டுவில்ைல  

ஞ் ி ல்

1.பளுவஞ்சி கிழக்கு (வ.கி) கவுண்டம்பட்டி (ஊ) வா டு-2 கவுண்டம்பட்டி  , 

2.பளுவஞ்சி கிழக்கு (வ.கி) கவுண்டம்பட்டி (ஊ) வா டு-3 

பள்ளிக்ெகாண்டாம்பட்டி  , 3.பளுவஞ்சி கிழக்கு (வ.கி) கவுண்டம்பட்டி (ஊ) 

வா டு-4 ராஜாபட்டி  , 4.பளுவஞ்சி கிழக்கு (வ.கி) கவுண்டம்பட்டி (ஊ) வா டு-

க்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

225 225 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,கவுண்டம்பட்டி  

 ,ேமற்கு பா த்த பைழய 

ெகட்டி கட்டிடம் கட்டிடதிற்கு 

கிழக்கு 

1.பளுவஞ்சி கிழக்கு (வ.கி) கவுண்டம்பட்டி (ஊ) வா டு-1 அrசனத் ெதரு, 

கீழபளூவஞ்சி  , 2.பளுவஞ்சி கிழக்கு (வ.கி) கவுண்டம்பட்டி (ஊ) வா டு-6 

மழுகபட்டி  , 3.பளுவஞ்சி கிழக்கு (வ.கி) கவுண்டம்பட்டி (ஊ) வா டு-7 

அக்குலம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி  

ேமட்டுப்பட்டி   ,கிழக்கு 

ஒட்டுகட்டிடம் பிராம்பட்டி 

அஞ்சல் 621305

1.பிராம்பட்டி வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-2 காரணிப்பட்டி  , 

2.பிராம்பட்டி வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-2 பூலாம்பட்டி  , 

3.பிராம்பட்டி வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 ேமட்டுப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  பிராம்பட்டி   

,ெதற்கு பா த்த ஒட்டுகட்டிடம் 

 பிராம்பட்டி அஞ்சல்.621305

1.பிராம்பட்டி வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)   வா டு-2 மதுக்காரம்பட்டி , 

2.பிராம்பட்டி வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-3 குரும்பப்பட்டி  , 

3.பிராம்பட்டி வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-2 பிராம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  ேதனூ    

,வடக்கு பகுதி ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம்  கிழக்கு 

த்

1.ேதனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 ேதனூ  கிழக்கு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

229 229 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  ேதனூ    

,வடக்கு பா த்த  தனி ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம்

1.ேதனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-2 ேதனூ  ேமற்கு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  ேதனூ    

,ெதற்கு பகுதி ஒட்டுகட்டிடம்  

வடக்கு பா த்தது 

ேதனூரஅஞ்சல்.621308

1.ேதனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-2 வடக்குகளம்  , 2.ேதனூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 கிழக்குகளம்  , 3.ேதனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 

களத்துப்பட்டி  , 4.ேதனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-3 ேபாலம்பட்டி  , 

5.ேதனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-3 வரதக்ேகான்பட்டி  , 6.ேதனூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு-4 முருக்கபட்டி  , 7.ேதனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-3 

ைவயாபுrகாடு  , 8.ேதனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-4 ேமடுகாடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

அயன்புதுப்பட்டி   ,ெதற்கு 

பகுதி ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

அயன்புதுப்பட்டி அஞ்சல்.621308

1.அ.புதுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-2 ேச ைவகாரன்பட்டி  , 

2.அ.புதுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 அ.புதுப்பட்டி  , 3.அ.புதுப்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 கல்குத்தாம்பட்டி  , 4.அ.புதுப்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 வடகாடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

232 232 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

அயன்புதுப்பட்டி   ,ேமற்கு 

பா த்த ெதற்கு பகுதி ேமற்கு 

பக்க  ஒட்டு கட்டிடம் 

அயன்புதுப்பட்டி அஞ்சல்.621308

1.அ.புதுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-3 நவக்குடிநத்தம்  , 2.அ.புதுப்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-3 மாங்காளப்பட்டி  , 3.அ.புதுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)  வா டு-2 அம்மாப்பட்டி  , 4.அ.புதுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-3 

ெபrயராக்கம்பட்டி  , 5.அ.புதுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-3 சின்ன 

ராக்கம்பட்டி  , 6.அ.புதுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-3 மணக்காடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ஊத்துக்குழி   

,ேமற்குபகுதி ஓட்டுகட்டிடம் 

ஊத்துக்குளிஅஞ்சல்.622102

1.ஊத்துக்குழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 ஊத்துக்குழி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ஊத்துக்குழி   

,பைழயகட்டிடம் 

ஓட்டுவில்ைல  கட்டிடம்

1.ஊத்துக்குழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-2 ஊத்துக்குளி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 ஊராட்சி ஒன்றிய  

துவக்கப்பள்ளி ஊத்துக்குழி   

,கிழக்கு பகுதி ஓட்டு கட்டிடம்

1.ஊத்துக்குழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-3 வண்ணாரப்பட்டி  , 2.ஊத்துக்குழி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-3 ஆவிக்காலப்பட்டி  , 3.ஊத்துக்குழி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு-3 புலவன் காலப்பட்டி  , 4.ஊத்துக்குழி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)  வா டு-3 புதிரன் காடு  , 5.ஊத்துக்குழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-3 

ீ க் டு க் த்ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

236 236 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  ேவம்பனூ    

,கிழக்கு ேமற்கு பகுதி ெதற்கு 

பா த்தது ஆா் சி சி கூைர

1.ேவம்பனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)   வா டு-1 ேவம்பனூ  , 2.ேவம்பனூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 ேவம்பனூ  அrசன காலனி  , 3.ேவம்பனூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு-3 மருதுப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  ேவம்பனூ    

,கிழக்கு ேமற்கு பகுதி ெதற்கு 

பா த்தது ஆா் சி சி கூைர

1.ேவம்பனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-3 மூவராயம்பட்டி  , 2.ேவம்பனூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-3 வண்ணாரப்பட்டி  , 3.ேவம்பனூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)  வா டு-3 மாங்கணாபட்டி  , 4.ேவம்பனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-2 

ெவள்ைளப்பிச்சம்பட்டி  , 5.ேவம்பனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-2 

சங்கம்பட்டி  , 6.ேவம்பனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 ஊத்துப்பட்டி  , 

7.ேவம்பனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 அrசன காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

ஆrயக்ேகான்பட்டி   ,கிழக்கு 

பா த்த ஒட்டு கட்டிடம்

1.ேவம்பனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-2 ேதக்குடப்பு  , 2.ேவம்பனூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு-2 ஆrயக்ேகான்பட்டி  , 3.ேவம்பனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

 வா டு-2 ேசாளக்கம்பட்டி  , 4.ேவம்பனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-2 

ேவம்பனூ  சிேலான் காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி  

ஊைனயூ    , கிழக்கு பா த்த 

ஆ  சிசி கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி இரண்டாவது அைற

1.கண்ணுக்குழி (வ.கி) ஊைனயூ  (ஊ) வா டு-1 ஊைனயூ   , 2.கவிநாrப்பட்டி 

காப்பக்குடி புத்தக்குடி (வ.கி) ஊைனயூ  (ஊ) வா டு-2 கண்ணுக்குழி

Ü¬ùî¢¶ 
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240 240 அரசு உயா்நிைலப் பள்ளி  

ஊைனயூ    , கிழக்கு பா த்த 

ஆ  சிசி கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி முதல் அைற

1.கவிநாrப்பட்டி காப்பக்குடி புத்தக்குடி (வ.கி) ஊைனயூ  (ஊ) வா டு-2 

கள்ளப்பட்டி , 2.கவிநாrப்பட்டி காப்பக்குடி புத்தக்குடி (வ.கி) ஊைனயூ  (ஊ) 

வா டு-2 நடுவிப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

ெகாடும்பட்டி   ,ெதற்கு 

பா த்த ஒட்டுகட்டிடம்

1.ெகாடும்பபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெகாடும்பபட்டி  , 

2.ெகாடும்பபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெகாடும்பப்பட்டி சுற்றுப்புரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி பாலத்துப்பட்டி 

  ,வடக்கு பா த்த 

ஒட்டுகட்டிடம்

1.ெகாடும்பபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சின்ன அருளாப்பட்டி  , 

2.ெகாடும்பபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பrசாம்பட்டி  , 3.ெகாடும்பபட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ெபrயஅருளாப்பட்டி  , 4.ெகாடும்பபட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-6 ேகாவில் இைடயாம்பட்டி  , 5.ெகாடும்பபட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-7 பாலாத்துப்பட்டி  , 6.ெகாடும்பபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 ஊராட்சிய ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ைவரம்பட்டி   

,ெதற்கு பா த்த ஒட்டுகட்டிடம்

1.ெகாடும்பபட்டி (வ.கி) ைவரம்பட்டி (ஊ) வா டு-1 ைவரம்பட்டி  , 

2.ெகாடும்பபட்டி (வ.கி) ைவரம்பட்டி (ஊ) வா டு-1 புைலயங்களம்  , 

3.ெகாடும்பபட்டி (வ.கி) ைவரம்பட்டி (ஊ) வா டு-1 ேமகாடு  , 4.ெகாடும்பபட்டி 

(வ.கி) ைவரம்பட்டி (ஊ) வா டு-1 வடக்குெசாக்கநாதபட்டி  , 5.ெகாடும்பபட்டி 

ி ம் ட் டு ன் ய் ட்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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244 244 ஊராட்சிய ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ைவரம்பட்டி   

,கிழக்கு பா த்த ேமற்கு 

கட்டிடம்

1.ெகாடும்பபட்டி (வ.கி) ைவரம்பட்டி (ஊ) வா டு-2 துலுக்கம்பட்டி  , 

2.ெகாடும்பபட்டி (வ.கி) ைவரம்பட்டி (ஊ) குளுந்தாம்பட்டி வா டு-3 , 

3.ெகாடும்பபட்டி (வ.கி) ைவரம்பட்டி (ஊ) வா டு-2 சிங்கிவயல்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி வளநாடு   

,வடக்கு பா த்த 

ஒட்டுவில்ைல  கூைர 

ெ டும் ட் ஞ் ல்

1.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 அழகாபுr  , 2.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-6 ேதாப்புபட்டி  , 3.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

வாடிப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி வளநாடு   

,ெதற்கு பா த்த ஓட்டுகட்டிடம் 

ெகாடும்பபட்டி அஞ்சல்.621308

1.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-10 ெகாடம்பாைற  , 2.வளநாடு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-11 ேசாமன்பட்டி  , 3.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

முகமதியபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 ஊராட்சி ம்ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  வளநாடு   

,ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு 

பா த்த ஒட்டுகட்டிடம் 

ெ டும் ட் ஞ் ல்

1.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 சிவன்ேகாவில்ெதரு  , 2.வளநாடு 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 லால்பாட்ஷாெதரு

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

248 248 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  வளநாடு   

,ேமற்கு பகுதி  பைழய 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்   

டு ஞ் ல்

1.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 அம்பலக்காரெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி வளநாடு   

,கிழக்கு பகுதி ெதற்கு 

கட்டிடம் ஒட்டுகட்டிடம்

1.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-8 ெசட்டியா ெதரு  , 2.வளநாடு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-9 ெபான்ன சங்க களம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250 அரசு ேமல் 

நிைலப்பள்ளி,மருங்காபுr    

,புதிய வடக்கு கட்டிடம்  

ெகட்டிக்கூைர

1.மருங்காபுr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 விளாவூரணிப்பட்டி  , 2.மருங்காபுr 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கல்லுப்பட்டி  , 3.மருங்காபுr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-5 குளவாய்ப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி  

மருங்காபுr   ,கிழக்கு பா த்த 

புதிய ஒட்டு கட்டிடம்

1.மருங்காபுr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1,வா டு-7 மருங்காபுr Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி  

மருங்காபுr   ,கிழக்கு பா த்த 

ஓட்டுகட்டிடம்

1.மருங்காபுr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1,வா டு-7 மருங்காபுr நடுத்ெதரு , 

2.மருங்காபுr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1,வா டு-7 மருங்காபுr ேமற்கு ெதரு

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

253 253 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  டி.புதுப்பட்டி   

,புதியகட்டிடம் வடக்குபகுதி 

ஒட்டுகட்டிடம்

1.கருமைல (வ.கி) டி.புதுப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 மாைலக்காட்டுபட்டி  , 

2.கருமைல (வ.கி) டி.புதுப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 கவண்டம்பட்டி  , 3.கருமைல 

(வ.கி) டி.புதுப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 அலங்கம்பட்டி  , 4.கருமைல (வ.கி) 

டி புதுப்பட்டி (ஊ) வா டு 3 டி  புதுப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254 ஸ்ரீவரதராஜா நிதிஉதவிெபறும் 

துவக்கப்பள்ளி கருமைல   

,கிழக்கு பா த்த ேமற்கு பகுதி 

புதிய ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம்

1.கருமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கருமைல  , 2.கருமைல (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கருமைல பிளாக் 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

எஸ்.ேமட்டுப்பட்டி   ,கூடுதல் 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

கிழக்கு  பா த்த ெகட்டி 

1.கருமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-2 சுரக்காபட்டி , 2.கருமைல (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 எஸ். ேமட்டுப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

256 256 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

மணியங்குறிச்சி   ,கூடுதல் 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

ஓட்டுக்கட்டிடம்  ெதற்கு 

பா த்தது 

1.அம்மாசத்திரம் (வ.கி) மணியங்குறிச்சி (ஊ) வா டு-1 ேகாட்டக்கைர , 

2.அம்மாசத்திரம் (வ.கி) மணியங்குறிச்சி (ஊ) வா டு-2 ஆலம்பட்டி  , 

3.அம்மாசத்திரம் (வ.கி) மணியங்குறிச்சி (ஊ) வா டு-3 காைடயம்பட்டி  , 

4.அம்மாசத்திரம் (வ.கி) மணியங்குறிச்சி (ஊ) வா டு-4 கட்டழகம்பட்டி  , 

5.அம்மாசத்திரம் (வ.கி) மணியங்குறிச்சி (ஊ) வா டு-5 ேதாப்புபட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

மணியங்குறிச்சி   ,கூடுதல் 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

ஒட்டுகட்டிடம்   ெதற்கு 

பா த்தது  

1.அம்மாசத்திரம் (வ.கி) மணியங்குறிச்சி (ஊ) வா டு-3 மணியங்குறிச்சி  , 

2.அம்மாசத்திரம் (வ.கி) மணியங்குறிச்சி (ஊ) வா டு-1 ஆதிதிராவிட  நத்தம்  

, 3.அம்மாசத்திரம் (வ.கி) மணியங்குறிச்சி (ஊ) வா டு-3 ெவள்ைளகுளத்துப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

அம்மாசத்திரம்புதூ    

,கூடுதல் கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி ஒட்டுகட்டிடம்  ெதற்கு 

பா த்தது    மணியங்குறிச்சி 

அஞ்சல்.621310

1.அம்மா சத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு4 ெபாத்தப்பட்டி  , 2.அம்மா 

சத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 காடக்ேகான்பட்டி  , 3.அம்மா சத்திரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 புதூ நத்தம்  , 4.அம்மா சத்திரம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-7 அம்பலகாரன்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

259 259 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

அம்மாசத்திரம் புதூ    , 

கூடுதல் கட்டிடம் ேமற்கு ஆா் 

சி சி பகுதி ெதற்கு பா த்தது 

மணியங்குறிச்சி அஞ்சல்.621310

1.அம்மா சத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-8 சின்ன மணியங்குறிச்சி  , 

2.அம்மா சத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-9 சிலம்பம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  எண்டப்புளி 

  ,கூடுதல்கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி ஒட்டுகட்டிடம் பா த்தது

1.எண்டப்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேகாசிப்பட்டி  , 2.எண்டப்புளி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அழகாஸ்திrபட்டி  , 3.எண்டப்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3 எண்டப்புளி  , 4.எண்டப்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 களத்துப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  எண்டப்புளி 

  ,வடக்கு பகுதி 

ஒட்டுகட்டிடம்   கிழக்கு 

பா த்தது  மணியங்குறிச்சி 

1.எண்டப்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 புதூ   , 2.எண்டப்புளி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-6 வடக்கிபட்டி  , 3.எண்டப்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

7 மாங்கனாபட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 72 of 90



 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

262 262 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கண்ணூத்து   

,புதிய ஒட்டுகட்டிடம்   

வடக்கு பகுதி ேமற்கு 

பா த்தது 

1.கண்ணூத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கள்ளம்பட்டி  , 2.கண்ணூத்து 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெபான்னம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   கண்ணூத்து  

 ,கிழக்கு பா த்த   வடக்கு 

பக்க ஒட்டு கட்டிடம்   ஆா் சி 

சி கூைர 

எண்டப்புளிஅஞ்சல்.621310

1.கண்ணூத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 கண்ணூத்து Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

கஞ்சாநாயக்கன்பட்டி   

,வடக்கு பக்கம் ஒட்டு கூைர  

ே ற் த்

1.கஞ்சாநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கஞ்சாநாயக்கன்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

265 265 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

கஞ்சாநாயக்கன்பட்டி   

,வடக்கு பகுதி புதிய  கட்டிடம் 

ஓட்டு கட்டிடம் 

1.கஞ்சாநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெசட்டியப்பட்டி  , 

2.கஞ்சாநாயக்கன்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கஞ்சாநாயக்கன்பட்டி  , 

3.கஞ்சாநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 கஞ்சாநாயக்கன்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

266 266 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

கஞ்சாநாயக்கன்பட்டி   ,புதிய 

ஒட்டு கட்டிடம்  கிழக்கு 

பா த்தது 

கஞ்சாநாயக்கன்பட்டி 

1.கஞ்சாநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-8 காவல்காரன்பட்டி  , 

2.கஞ்சாநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ராசிப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

267 267 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

கஞ்சநாயக்கன்பட்டி    

,வடக்கு பக்கம்  ெதற்கு  

பா த்த ஒட்டு கூைர 

கஞ்சாநாயக்கன்பட்டி 

1.கஞ்சாநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 

ெதற்குஎல்ைலக்காட்டுபட்டி  , 2.கஞ்சாநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-6 வடக்குஎல்ைலக்காட்டுபட்டி  , 3.கஞ்சாநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-7 சிங்கிலிபட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

268 268 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

கள்ளக்காம்பட்டி   ,ெதற்கு 

பா த்த ெதற்கு ெகட்டி 

கட்டிடம்   

1.ெவங்கட்நாயக்கன்பட்டி (வ.கி) கள்ளக்காம்பட்டி (ஊ) வா டு-1 

கள்ளக்காம்பட்டி  , 2.ெவங்கட்நாயக்கன்பட்டி (வ.கி) கள்ளக்காம்பட்டி (ஊ) 

வா டு-3 ெகாண்ைடயம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

269 269 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  வால்பட்டி   

,ெதற்கு  பா த்த  

ஒட்டுகட்டிடம்  

ஞ் ல்

1.ெவங்கட்நாயக்கன்பட்டி (வ.கி) கள்ளக்காம்பட்டி (ஊ) வா டு-2 வாள்பட்டி  , 

2.ெவங்கட்நாயக்கன்பட்டி (வ.கி) கள்ளக்காம்பட்டி (ஊ) வா டு-3 அம்மாபண்ைண

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

270 270 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

அைடக்கம்பட்டி   ,ேமற்கு 

பா த்த ெதற்கு பாக்கம் 

கைடசி அைற ஆா் சி சி 

1.ெவங்கட்நாயக்கன்பட்டி (வ.கி) அைடக்கம்பட்டி (ஊ) வா டு-1 அரசன்பட்டி  , 

2.ெவங்கட்நாயக்கன்பட்டி (வ.கி) அைடக்கம்பட்டி (ஊ) வா டு-2 அைடக்கம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

271 271 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

அைடக்கம்பட்டி   ,ஆா் சி சி 

கட்டிடம் ேமற்கு பா த்த 

வடக்கு ெதற்கு  கான்கிrட் 

கட்டிடம் 

1.ெவங்கட்நாயக்கன்பட்டி (வ.கி) அைடக்கம்பட்டி (ஊ) வா டு-3 

ெவங்கட்நாயக்கன்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

272 272 ஊராட்சி ஒன்றிய ந.நி. பள்ளி 

 யாகபுரம்   ,கிழக்கு பகுதி 

ேமற்கு பா த்த  புதிய ஆா்சிசி 

கட்டிடம்

1.யாகபுரம் (வ.கி) தாழம்பாடி (ஊ) வா டு-3 மல்லிைகப்பட்டி  , 2.யாகபுரம் 

(வ.கி) தாழம்பாடி (ஊ) வா டு-1 சங்கம்பட்டி  , 3.யாகபுரம் (வ.கி) தாழம்பாடி 

(ஊ) வா டு-1 அrசன ெதரு  , 4.யாகபுரம் (வ.கி) தாழம்பாடி (ஊ) வா டு-1 

தாழம்பாடி  , 5.யாகபுரம் (வ.கி) தாழம்பாடி (ஊ) வா டு-2 கவண்டம்பட்டி  , 

6.யாகபுரம் (வ.கி) தாழம்பாடி (ஊ) வா டு-2 குறும்ப ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

273 273 ஊராட்சி ஒன்றிய ந.நி.பள்ளி  

யாகபுரம்   ,ேமற்கு பகுதி 

ஓட்டு கூைர ெதற்கு பா த்தது 

 யாகபுரம்-ஒத்தக்கைட 

ஞ் ல்

1.யாகபுரம் (வ.கி) தாழம்பாடி (ஊ) வா டு-2 களத்துபட்டி  , 2.யாகபுரம் (வ.கி) 

தாழம்பாடி (ஊ) வா டு-2 ெசாக்கநாதபட்டி  , 3.யாகபுரம் (வ.கி) தாழம்பாடி (ஊ) 

வா டு-3 யாகபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

274 274 ஊ.ஓ.து. பள்ளி 

டி.இைடயப்பட்டி   ,கிழக்கு 

பகுதி ஒட்டுகட்டிடம்   

வடக்கு பகுதி 

டி.இைடயப்பட்டிஅஞ்சல்.621308

1.ெதன்முகம் இைடயப்பட்டி (வ.கி)  டி. இைடயபட்டி (ஊ) வா டு-2 டி . 

இைடயபட்டி  , 2.ெதன்முகம் இைடயப்பட்டி (வ.கி)  டி. இைடயபட்டி (ஊ) 

வா டு-1 ெநல்லிபட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

275 275 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி       டி 

ஆண்டியப்பட்டி   ,கிழக்கு 

பகுதி வடக்கு பா த்த கூைர 

ட் ம்

1.ெதன்முகம் இைடயப்பட்டி (வ.கி)  டி. இைடயபட்டி (ஊ) வா டு-1 

ஆண்டியபட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

276 276 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

டி.இைடயப்பட்டி   ,ேமற்கு 

பகுதி ஒட்டுகட்டிடம் வடக்கு 

பா த்தது  

இைடயப்பட்டிஅஞ்சல்.621308

1.ெதன்முகம் இைடயப்பட்டி (வ.கி)  டி. இைடயபட்டி (ஊ) வா டு-2 

மட்டக்குறிச்சி  , 2.ெதன்முகம் இைடயப்பட்டி (வ.கி)  டி. இைடயபட்டி (ஊ) 

வா டு-2 ெவள்ளியங்குடிபட்டி , 3.ெதன்முகம் இைடயப்பட்டி (வ.கி)  டி. 

இைடயபட்டி (ஊ) வா டு-3 ஆலம்பட்டி  , 4.ெதன்முகம் இைடயப்பட்டி (வ.கி)  

டி. இைடயபட்டி (ஊ) வா டு-3 ெதாப்புலாம்பட்டி  , 5.ெதன்முகம் 

இைடயப்பட்டி (வ.கி)  டி. இைடயபட்டி (ஊ) வா டு-3 ராஜாபட்டி  , 

6.ெதன்முகம் இைடயப்பட்டி (வ.கி)  டி. இைடயபட்டி (ஊ) வா டு-3 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

277 277 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி பாைறப்பட்டி   

,புதியஒட்டுகட்டிடம்  ெதற்கு 

பா த்தது 

ல் ப் ட் ஞ் ல்

1.மருங்காபுr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேமனிவயல்  , 2.மருங்காபுr (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பாைறப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

278 278 ஆதி திராவிட  நல 

துவக்கப்பள்ளி  

அயன்ெபாருவாய்   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் ேமற்குபகுதி 

ஓட்டுகட்டிடம் 

அயன்ெபாருவாயஅஞ்சல்.62130

1.அயன்ெபாருவாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 அயன்ெபாருவாய்  , 

2.அயன்ெபாருவாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பாலப்பட்டி  , 

3.அயன்ெபாருவாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 வைலயபட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

279 279 ஆதி திராவிட  நல 

துவக்கப்பள்ளி 

அயன்ெபாருவாய்   ,ெதற்கு 

பா த்த ெதற்கு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி ஓட்டு கட்டிடம் 

அயன்ெபாருவாய்அஞ்சல்.62130

8

1.அயன்ெபாருவாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெசாக்கம்பட்டி  , 

2.அயன்ெபாருவாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெவள்ளக்குளம்  , 

3.அயன்ெபாருவாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பூசாrெதரு

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

280 280 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

ேசாைலயம்மாபட்டி   ,புதிய 

ஒட்டுகட்டிடம்   வடக்கு  

பா த்தது 

அயன்ெபாருவாய்அஞ்சல்.62130

1.அயன்ெபாருவாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ேசாைலயம்மாபட்டி  , 

2.அயன்ெபாருவாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 குருந்தன்குடிபட்டி  , 

3.அயன்ெபாருவாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3  சின்னாரம்பட்டி  , 

4.அயன்ெபாருவாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கருமைலயான்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

281 281 ஆ .சி.புனிதேஜாசப் 

நிதிஉதவிெபறும் 

துவக்கப்பள்ளி    

,பாலக்குறிச்சி ேமற்குபகுதி 

ஒட்டுகட்டிடம்  

1.பாலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெபrயாளப்பட்டி  , 

2.பாலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 குளவாய்பட்டி  , 3.பாலக்குறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 வடக்கு ெசாக்கநாதபட்டி  , 4.பாலக்குறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெதற்கு ெசாக்கநாதபட்டி  , 5.பாலக்குறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-5 சீரங்கம்பட்டி  , 6.பாலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

282 282 ஆ .சி.புனிதேஜாசப் 

நிதிஉதவிெபறும் 

துவக்கப்பள்ளி,பாலக்குறிச்சி   

  ,வடக்கு பா த்த கிழக்கு 

பகுதி ஒட்டு கட்டிடம்   

1.பாலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 பைடயாச்சி ெதரு , 

2.பாலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 கவுண்ட  ெதரு

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

283 283 ஆ .சி.புனிதேஜாசப் 

நிதிஉதவிெபறும் 

துவக்கப்பள்ளி பாலக்குறிச்சி   

 ,வடக்கு பா த்த  

கிழக்குபகுதி ஒட்டு கட்டிடம்  

 பாலக்குறிச்சி அஞ்சல்.621308

1.பாலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 மாதா ேகாயில் ெதரு , 

2.பாலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-8 குறக்குறிச்சிபட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

284 284 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

டி.ெபாருவாய்   ,ேமற்கு 

பா த்த  கட்டிடம் ெதற்கு 

பக்க முதல் அைற 

1.பாலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-9 ெபத்தேகான்பட்டி  , 

2.பாலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-10 ராஜாப்பட்டி  , 3.பாலக்குறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-11 சரைளப்பட்டி  , 4.பாலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-13 ேமட்டுப்பட்டி  , 5.பாலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-14 

ெவள்ளாளபட்டி  , 6.பாலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-12 ெபாருவாய்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

285 285 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

கலிங்கப்பட்டி   

,ஒட்டுகட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

கலிங்கப்பட்டி கிழக்கு 

1.கலிங்கப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) கலிங்கபட்டி (ஊ) வா டு-2 கலிங்கபட்டி  , 

2.கலிங்கப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) கலிங்கபட்டி (ஊ) வா டு-1 ேமலப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

286 286 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

கலிங்கப்பட்டி   

,ஒட்டுகட்டிடம் ேமற்குபகுதி 

கலிங்கப்பட்டி கிழக்கு 

1.கலிங்கப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) கலிங்கபட்டி (ஊ) வா டு-3 மறவப்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

287 287 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

கலிங்கப்பட்டி   ,ேமற்கு பகுதி 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கூைர   

கலிங்கப்பட்டிகிழக்கு 

அஞ்சல்.621308

1.கலிங்கப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) கலிங்கபட்டி (ஊ) வா டு-4 சுப்பராயப்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

288 288 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கபள்ளி  கீரணிபட்டி   

,வடக்கு பகுதி ஒட்டு கட்டிடம் 

  கலிங்கப்பட்டிகிழக்கு 

அஞ்சல்.621308

1.கலிங்கப்பட்டி (ேமற்கு) (வ.கி) கலிங்கபட்டி (ஊ) வா டு-4 குழலாம்பட்டி  , 

2.கலிங்கப்பட்டி (கிழக்கு) (வ.கி) கலிங்கபட்டி (ஊ) வா டு-1 கீரணிப்பட்டி

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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

289 289 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

பில்லுப்பட்டி   ,கிழக்கு பகுதி 

ெதற்கு பா த்த ஒட்டு 

கட்டிடம்  

1.நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பில்லுப்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

290 290 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

பில்லுப்பட்டி   ,ேமற்குபகுதி 

வடக்கு பா த்த ெகட்டி 

கட்டிடம்  

1.நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 நல்லூ   , 2.நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-2 பாரப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

291 291 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  துவரங்குறிச்சி 

  ,ேமற்கு கட்டடிடம் ஒட்டு 

கூைர

1.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி (ேப. ஊ) வா டு-1 உப்பிலியபட்டி  , 

2.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி (ேப. ஊ) வா டு-1 துலுக்கம்பட்டி  , 

3.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி (ேப. ஊ) வா டு-2 

அய்யனா ேகாவில்பட்டி  , 4.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி (ேப. ஊ) 

டு த் ப் ட்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

292 292 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  துவரங்குறிச்சி 

  ,ேமற்கு கட்டடிடம் ஒட்டு 

கூைர

1.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி (ேப. ஊ) வா டு-10 முதலியா  ெதரு  , 

2.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி (ேப. ஊ) வா டு-16 உைடயாம்பட்டி  , 

3.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி (ேப. ஊ) வா டு-14 ெபான்னம்பட்டி 

மந்ைத ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

293 293 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  துவரங்குறிச்சி 

  ,வடக்கு பகுதி  கட்டடிடம் 

ஒட்டு கூைர

1.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி (ேப. ஊ) வா டு-10 

ஸ்ரீமீனாட்சியம்மன்ேகாவில்ெதரு  , 2.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி 

(ேப. ஊ) வா டு-15 மலம்பட்டி  , 3.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி (ேப. 

ஊ) வா டு-11 ஸ்ரீமாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு  , 4.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) 

ெபான்னம்பட்டி (ேப. ஊ) வா டு-11 அருள்மிகு காமன் ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

294 294 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  துவரங்குறிச்சி 

  ,ஆா் சி சி 

புதியஒட்டுகட்டிடம்  கிழக்கு 

பா த்ததுகாைரப்பட்டி 

1.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி (ேப. ஊ) வா டு 13 சடேவலாம்பட்டி  , 

2.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி (ேப. ஊ) வா டு-14 ெபான்னம்பட்டி 

அrசன ெதரு  , 3.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி (ேப. ஊ) வா டு-10, 

ேக.ேக.நக   , 4.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி (ேப. ஊ) வா டு-11 

எம்.ஜி.ஆ .நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

295 295 அரசு(ஆ) ேமல்நிைலப்பள்ளி 

துவரங்குறிச்சி   ,வடக்கு 

கட்டிடம் 

ஓட்டுகட்டிடம்ேமற்கு பா த்தது

1.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி (ேப. ஊ) வா டு-3 ஆஸ்பத்திr ெதரு  , 

2.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி (ேப. ஊ) வா டு-4 சின்ன ெசட்டி குளத் 

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

296 296 அரசு(ஆ) ேமல்நிைலப்பள்ளி 

துவரங்குறிச்சி   ,கிழக்கு 

பா தத  வடக்கு கட்டிடம்

1.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி (ேப. ஊ) வா டு-4 சந்ைதேபட்ைட 

ெதரு  , 2.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி (ேப. ஊ) வா டு-5 காமராஜ  

பஸ் ஸ்டாண்ட் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

297 297 அரசு  ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

துவரங்குறிச்சி   ,வடேமற்கு 

கட்டிடம் ஓட்டு கூைர   

கிழக்கு பா த்தது 

1.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி (ேப. ஊ) வா டு-3 அருள்மிகு 

பூதநாயகி அம்மன் ேகாவில் ெதரு  , 2.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி 

(ேப. ஊ) வா டு-5 ெவள்ைளவிநாயக   ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

298 298 அரசு  ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

துவரங்குறிச்சி   ,கிழக்கு 

கட்டிடம்  ஆா்சிசி ேமற்கு 

பா த்த ெகட்டி கட்டிடம்  

1.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி (ேப. ஊ) வா டு-6 திடீ  நக   , 

2.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி (ேப. ஊ) வா டு-7 கிறிஸ்தவ ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

299 299 அரசு  ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

துவரங்குறிச்சி   ,கிழக்கு 

பா த்த ஆா் சி சி கட்டிடம்

1.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி (ேப. ஊ) வா டு-7 முஸ்lம் கிழக்கு 

ெதரு  , 2.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி (ேப. ஊ) வா டு-8 ேபாஸ்ட் 

ஆபிஸ் ெதரு  , 3.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி (ேப. ஊ) வா டு-8 

முஸ்lம் நடுத் ெதரு  , 4.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி (ேப. ஊ) 

டு ே ஸ்ட் ிஸ் ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

300 300 அரசு  ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

துவரங்குறிச்சி   ,ெதற்கு  

பா த்த ெகட்டி ெமத்ைத 

ட் ம்

1.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி (ேப. ஊ) வா டு-12 ெவள்ளாள  ெதரு  

, 2.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி (ேப. ஊ) வா டு-1 ஹrஜன ெதரு  , 

3.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி (ேப. ஊ) வா டு-12 ைரஸ்மில் ெமயின் 

ேராடு  , 4.துவரங்குறிச்சி (வ.கி) ெபான்னம்பட்டி (ேப. ஊ) வா டு-9 முஸ்lம் 

ெ ற் ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

301 301 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  ேவளக்குறிச்சி 

  ,ெதற்கு  பா த்த ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம்

1.காைரப்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேவளக்குறிச்சி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

302 302 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

காைரப்பட்டி   ,கிழக்கு 

பா த்த ஆா் சி சி கட்டிடம்

1.காைரப்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 காைரப்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

303 303 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

காைரப்பட்டி   ,கிழக்கு 

பா த்த ஆ  சிசி கட்டிடம்

1.காைரப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 மஞ்சம்பட்டிபிளாக் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

304 304 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  கரடிபட்டி   

ஆா் சிசி  கட்டிடம்

1.ேவலக்குறிச்சி (வ.கி) கரடிபட்டி (ஊ) வா டு-1 கரடிபட்டி  , 2.ேவலக்குறிச்சி 

(வ.கி) கரடிபட்டி (ஊ) வா டு-2 அம்மாபட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

305 305 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  ெசவல்பட்டி   

 ,வடக்கு கட்டிடம்  ஆா் சி சி 

 கூைர

1.ெசவல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கவுண்டம்பட்டி  , 2.ெசவல்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 லிங்கம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

306 306 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி 

ேமலூ    ,கிழக்கு பகுதி  ஆா் 

சி சி கட்டிடம்  ேமற்கு  

பா த்தது

1.ெசவல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேமலூ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

307 307 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ெசவல்பட்டி   

,கிழக்கு பகுதி  ஆா் சி சி 

கட்டிடம்  ேமற்கு  பா த்தது

1.ெசவல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெசவல்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

308 308 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ெசவல்பட்டி   

,ேமற்கு பகுதி  வடக்கு 

பா த்த ெகட்டி கூைர

1.ெசவல்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ஹrஜன காலனி  , 2.ெசவல்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 ெசம்ேமட்டுப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

309 309 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

இக்கைரேகாசிக்குறிச்சி   

,ெதற்கு பா த்த வடக்கு 

ெ ட் ட் ம்

1.இக்கைரேகாசிக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 இக்கைரேகாசிக் குறிச்சி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

310 310 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

இக்கைரேகாசிக்குறிச்சி   

,ேமற்கு பா த்த ஆா் சி சி 

ட் ம்

1.இக்கைரேகாசிக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 வடக்கிகளம்  , 

2.இக்கைரேகாசிக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 மலம்பட்டி  , 

3.இக்கைரேகாசிக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு- 4 சீகம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

311 311 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, பிடாரப்பட்டி 

  ,ஆா் சி சி  புதிய கட்டிடம்

1.பிடாரபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பிடாரபட்டி வடபாகம்  , 

2.பிடாரபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பிடாரபட்டி ெதன்பாகம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

312 312 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, பிடாரப்பட்டி 

  ,கிழக்கு பகுதி  ஆா்சிசி 

கட்டிடம்

1.பிடாரபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பட்டா நிலத்தில் உள்ள வடுகள் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

313 313 ஆதிதிைராவிடா் நலநிதி 

உதவி ெபறும் 

நடுநிைலப்பள்ளிஇ 

பைழயபாைளயம்   ,வடக்கு 

த் ெ ட் ட் ம்

1.அக்கியம்பட்டி (வ.கி) பைழய பாைளயம் (ஊ) வா டு-1 அழகாபுr  , 

2.அக்கியம்பட்டி (வ.கி) பைழய பாைளயம் (ஊ) வா டு-2 சத்திரப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

314 314 ஆதிதிைராவிடா் நலநிதி 

உதவி ெபறும் 

நடுநிைலப்பள்ளிஇ 

பைழயபாைளயம்   ,கிழக்கு 

பகுதி ஒட்டுகட்டிடம் ேமற்கு 

1.அக்கியம்பட்டி (வ.கி) பைழய பாைளயம் (ஊ) வா டு-3 அக்கியம்பட்டி  , 

2.அக்கியம்பட்டி (வ.கி) பைழய பாைளயம் (ஊ) வா டு-4 பைழய பாைளயம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

315 315 ஆதிதிைராவிடா் நலநிதி 

உதவி ெபறும் 

நடுநிைலப்பள்ளிஇ 

பைழயபாைளயம்   ,புதிய 

ஆா் சி சி கட்டிடம்  வடக்கு 

1.அக்கியம்பட்டி (வ.கி) பைழய பாைளயம் (ஊ) வா டு-3 தாதம்பட்டி  , 

2.அக்கியம்பட்டி (வ.கி) பைழய பாைளயம் (ஊ) வா டு-3 வடுகபட்டி  , 

3.ெலக்கநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) நாட்டா பட்டி (ஊ)  வா டு-1 பாலா பட்டி  , 

4.ெலக்கநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) நாட்டா பட்டி (ஊ)  வா டு-2 சீகம்பட்டி  , 

5.ெலக்கநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) நாட்டா பட்டி (ஊ)   வா டு-1 கிருஷ்ணாபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

316 316 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

எம்.இைடயப்பட்டி   ,ேமற்கு 

பகுதி  வடக்கு பா த்த ெகட்டி 

1.ெலக்கநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) நாட்டா பட்டி (ஊ)  வா டு-3 சீகம்பட்டி ஹrசன 

காலனி  , 2.ெலக்கநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) நாட்டா பட்டி (ஊ)  வா டு-4 

நாட்டா பட்டி  , 3.ெலக்கநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) நாட்டா பட்டி (ஊ)  வா டு-4 

ெலக்காநாயக்கன்பட்டி  , 4.அழகாபுr (வ.கி) எம். இைடயபட்டி (ஊ) வா டு-4 

க் ச் ிே டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

317 317 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

எம்.இைடயப்பட்டி   

,கிழக்குபகுதி வடக்கு பா த்த 

ெ ட்

1.அழகாபுr (வ.கி) எம். இைடயபட்டி (ஊ) வா டு-2 எம். இைடயபட்டி  , 

2.அழகாபுr (வ.கி) எம். இைடயபட்டி (ஊ) ேமற்கு இைடயபட்டி வா டு-3 , 

3.அழகாபுr (வ.கி) எம். இைடயபட்டி (ஊ) வா டு-6 தளவாய்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

318 318 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  வடகம்பட்டி 

   ,ேமற்கு பா த்த 

ெகட்டிக்கட்டிடம்

1.அழகாபுr (வ.கி) எம். இைடயபட்டி (ஊ) வா டு-4 வடகம்பட்டி  , 2.அழகாபுr 

(வ.கி) எம். இைடயபட்டி (ஊ) வா டு-5 வரம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

319 319 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி அதிகாரம்   

,வடக்கு பா த்த ெகட்டி  

கட்டிடம் அதிகாரம் 

ஞ் ல்

1.ெசவந்தாம்பட்டி (வ.கி) அதிகாரம் (ஊ) வா டு-1 அதிகாரம்  , 

2.ெசவந்தாம்பட்டி (வ.கி) அதிகாரம் (ஊ) வா டு-1 அதிகாரம் ேமற்கு  , 

3.ெசவந்தாம்பட்டி (வ.கி) அதிகாரம் (ஊ) வா டு-1 அதிகாரம் கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

320 320 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி அதிகாரம்   

,வடக்கு பா த்த ெகட்டி  

கட்டிடம் அதிகாரம் 

ஞ் ல்

1.ெசவந்தாம்பட்டி (வ.கி) அதிகாரம் (ஊ) வா டு-2 ெசாrயம்பட்டி , 

2.ெசவந்தாம்பட்டி (வ.கி) அதிகாரம் (ஊ) வா டு-2 முத்துப்பட்டி  , 

3.ெசவந்தாம்பட்டி (வ.கி) அதிகாரம் (ஊ) வா டு-3 வைலயபட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

321 321 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

ெசவந்தாம்பட்டி   ,கிழக்கு 

பகுதி ஒட்டுகட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்தது  

1.ெலக்கநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) ஆலம்பட்டி  (ஊ) வா டு-1 ஆலம்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

322 322 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

ெசவந்தாம்பட்டி   

,ஓட்டுகட்டிடம்   ெதற்கு 

பா த்தது 

1.ெலக்கநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) ஆலம்பட்டி  (ஊ) வா டு-2 ெசவந்தாம்பட்டி  , 

2.ெலக்கநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) ஆலம்பட்டி  (ஊ) வா டு--3 மருதம்பட்டி  , 

3.ெலக்கநாயக்கன்பட்டி (வ.கி) ஆலம்பட்டி  (ஊ) வா டு-3 தவசிப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 23   கரூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
138   மணப்பாைற êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 

ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

323 323 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  உசிலம்பட்டி  

 ,புதிய ஆா் சி சி கட்டிடம்  

ேமற்கு பா த்தது  

ெதத்தூ அஞ்சல்.621314

1.ெதத்தூ  (வ.கி) உசிலம்பட்டி (ஊ) வா டு-1 அம்மாபட்டி , 2.ெதத்தூ  (வ.கி) 

உசிலம்பட்டி (ஊ) வா டு-2 மான்பாஞ்சாம்பட்டி  , 3.ெதத்தூ  (வ.கி) 

உசிலம்பட்டி (ஊ) வா டு-3 உசிலம்பட்டி  , 4.ெதத்தூ  (வ.கி) உசிலம்பட்டி (ஊ) 

வா டு-3 களத்துப்பட்டி வா டு-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

324 324 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  ெதத்தூ    

,ஆா் சி சி கட்டிடம்  வடக்கு 

பா த்தது ெதத்தூ  

ஞ் ல்

1.ெதத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெதத்தூ   , 2.ெதத்தூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-2 ெதற்கியூ   , 3.ெதத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

மைலயாண்டிேகாவில்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ï£÷¢ : 28/08/2018

Þìñ¢ : . 

-

ñ£õì¢ì «î£¢îô¢ Üî¤è£ó¤ ñø¢Áñ¢ ñ£õì¢ì Ýì¢ê¤ò£¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
139   ஸ்ரீரங்கம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

1 1 அரசு உய நிைலப்பள்ளி 

,ேதவஸ்தானம்   ,கிழேமல் 

ெகட்டிக்கட்டிடம், வடக்கு  

பா த்தது  ேமற்கு பகுதி

1.ெபட்டவாய்தைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 சிவன் ேகாவில் 

ெதரு , 2.ெபட்டவாய்தைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 நங்கவரம் 

ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி ,ேதவஸ்தானம் 

  ,கிழேமல் ெகட்டிகட்டிடம், 

வடக்கு பா த்தது  கிழக்கு 

ி

1.ெபட்டவாய்தைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 ெகாடிக்கால் ெதரு , 

2.ெபட்டவாய்தைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 கேணசபுரம் சாைல 

கிழக்கு , 3.ெபட்டவாய்தைல  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 கீழ 

ஆrயம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,ேதவஸ்தானம்  

 ,ேமற்கு பிளாக் 

ஆஸ்ெபட்டாஸ் கிழக்கு 

க் ட் ம்

1.ெபட்டவாய்த்தைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 புதுத்ெதரு 

அணுகுசாைல  , 2.ெபட்டவாய்த்தைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு2 

கேணசபுரம் ேமற்குசாைல , 3.ெபட்டவாய்த்தைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு2 புதுத்ெதரு , 4.ெபட்டவாய்த்தைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு3 

ங் ம்ே டு ெ ற்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பபள்ளி,ேதவஸ்தானம்   

,ேமற்கு பிளாக் 

ஆஸ்ெபட்டாஸ் கிழக்குபக்க 

ட் ம்

1.ெபட்டவாய்த்தைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 ஆதிதிராவிட  ெதரு , 

2.ெபட்டவாய்த்தைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 ெபrயா  நக  , 

3.ெபட்டவாய்த்தைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு3 எல்லக்கைர

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
139   ஸ்ரீரங்கம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

5 5 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, பைழயூ ேமடு  

 ,ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம்,

1.ெபட்டவாய்த்தைல  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 கரூ  ெமயின்ேராடு , 

2.ெபட்டவாய்த்தைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 பைழயூ ேமடு கிழக்கு , 

3.ெபட்டவாய்த்தைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 கள்ளுக்கைடேதாப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, பைழயூ ேமடு 

ெபட்டவாய்த்தைல   

,வடெதன் பகுதி ஓட்டு 

கட்டிடம் கிழக்கு பா த்தது

1.ெபட்டவாய்த்தைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 அண்ணாநக  , 

2.ெபட்டவாய்த்தைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 பைழயூ ேமடு ேமற்கு , 

3.ெபட்டவாய்த்தைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 பைழயூ ேமடு நடுத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,பைழய 

காேவr   ,வடெதன் 

ெகட்டிக்கட்டிடம், கிழக்கு 

த் ண்

1.ெபட்டவாய்தைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 பழங்காேவr 

ேமலத்ெதரு வடக்குப்பகுதி , 2.ெபட்டவாய்தைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 

எண் 4 பழங்காேவrேமலெதரு  ெதற்குபகுதி , 3.ெபட்டவாய்தைல (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 பழங்காேவr கீழத்ெதரு ெதற்குபகுதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,பைழய 

காேவr   ,வடெதன் 

ெகட்டிக்கட்டிடம், கிழக்கு 

த் ண்

1.ெபட்டவாய்தைல  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 பழங்காேவr 

நடுத்ெதரு ெதற்குபகுதி , 2.ெபட்டவாய்தைல  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 

எண் 5 பழங்காேவr கீழத்ெதரு வடக்கு பகுதி , 3.ெபட்டவாய்தைல (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 பாரதி நக

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

1 2 3 4 5

9 9 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,பைழய 

காேவr   ,ேமற்கு ஓடு 

கட்டிடம்,வடக்குப்பகுதி,

1.ெபட்டவாய்தைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 பrசல்துைர ேராடு , 

2.ெபட்டவாய்தைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 பாரதிநக  காலனி , 

3.ெபட்டவாய்தைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண்5 மாதா ேகாவில் ெதரு 

, 4.ெபட்டவாய்தைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 ஏ ைடப் ஆபிஸ  

காலனி , 5.ெபட்டவாய்தைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 ைவேகா 

நக  , 6.ெபட்டவாய்தைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 திருமுருகன் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,காமநாயக்கன்பா

ைளயம்   ஓடு கட்டிடம்

1.ெபட்டவாய்தைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 காேவr நக  , 

2.ெபட்டவாய்தைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 ெதற்குெதரு 

காமாநாயக்கன் பாைளயம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,காமநாயக்கன்பா

ைளயம்   ஓடு கட்டிடம்

1.ெபட்டவாய்தைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 குடித்ெதரு  

காமாநாயக்கன்பாைளயம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 அரசு ஆதிதிராவிட  நல 

உய நிைலப்பள்ளி , எஸ் 

புதுக்ேகாட்ைட சிறுகமணி  

ேமற்கு    ,கிழேமல்  

ட் ம் க் த்

1.சிறுகமணி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 4 குடித்ெதரு , 2.சிறுகமணி 

(வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 4 ஆதிதிராவிட  ெதரு , 3.சிறுகமணி 

(வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 4 ேமலத்ெதரு , 4.சிறுகமணி  (வ.கி) 

மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 4 கரூ  ெமயின்ேராடு

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

1 2 3 4 5

13 13 அறிஞ  அண்ணா நூற்றாண்டு 

நிைனவு ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, சிறுகமணி 

ேமற்கு   ,கிழக்கு ேமற்கு 

கட்டிடம், ெதற்கு பா த்தது, 

ேமற்கு பக்கம்.

1.சிறுகமணி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 9 ஸ்வப்ப  காலனி , 

2.சிறுகமணி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 9 திருவள்ளுவ  ெதரு , 

3.சிறுகமணி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 9 சுந்தராஜ்நாயுடு ெதரு , 

4.சிறுகமணி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 9 காமராஜ  ெதரு , 

5.சிறுகமணி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 9 

சுண்ணாம்புகால்வாய்ெதரு , 6.சிறுகமணி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி 

வா டு 12 ெமயின்ேராடு ெபட்டவாய்த்தைல (வடக்கு) , 7.சிறுகமணி (வ.கி) 

மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 12 பழங்காேவr ெமயின்ேராடு வடபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14 அறிஞ  அண்ணா நூற்றாண்டு 

நிைனவு  ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, சிறுகமணி 

ேமற்கு   ,கிழக்கு ேமற்கு 

கட்டிடம், ெதற்கு பா த்தது, 

கிழக்கு பக்கம்

1.சிறுகமணி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 10 ெமயின்ேராடு 

ெபட்டவாய்த்தைல(வடக்கு) , 2.சிறுகமணி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி 

வா டு 10 ரயில்ேவ ைலன் , 3.சிறுகமணி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி 

வா டு 10 ேக.ஆ .ஆ .இல்லம் , 4.சிறுகமணி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி 

வா டு 10 அண்ணாநக  , 5.சிறுகமணி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 

10 அண்ணாநக  விஸ்தrப்பு , 6.சிறுகமணி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 ெரத்னா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,சிறுகமணி  

 ,ெகட்டிகட்டிடம் அைறஎண் 4 

சிறுகமணி

1.சிறுகமணி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 6 காந்திபுரம் 

பாரதிதாசன்முதல் ெதரு , 2.சிறுகமணி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 6 

காந்திபுரம் பாரதிதாசன் 2வது ெதரு , 3.சிறுகமணி (வ.கி) மற்றும் 

ேபரூராட்சி வா டு 6 காந்திபுரம் பாரதிதாசன் 3வது ெதரு , 4.சிறுகமணி 

ி ற் ம் ே ட் ி டு ி ப் ி

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

1 2 3 4 5

16 16 ெரத்னா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,சிறுகமணி 

ேமற்கு   , கிழக்குேமற்கு 

ெகட்டிகட்டிடம், ெதற்கு 

பா த்தது, அைறஎண் 2

1.சிறுகமணி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 8 மகாெலட்சுமி திேயட்ட  

சந்துபகுதி 1 , 2.சிறுகமணி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 8 

மகாெலட்சுமி திேயட்ட  சந்து பகுதி 2 , 3.சிறுகமணி  (வ.கி) மற்றும் 

ேபரூராட்சி வா டு 8 கல்லுவாய்க்கால் ெதரு , 4.சிறுகமணி (வ.கி) மற்றும் 

ேபரூராட்சி வா டு 9 ெபrயசந்து , 5.சிறுகமணி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,காந்திபுரம்   

ெகட்டிகட்டிடம்

1.சிறுகமணி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 5 சிறுகாடு ேதாப்பு , 

2.சிறுகமணி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 5 சிறுகாடு ேநருநக  , 

3 சிறுகமணி (வகி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 5 சங்கிலியாண்டபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,ெபட்டவாய்த்த

ைல   ,கிழேமல் பகுதி 

ெகட்டிக்கட்டிடம்,வடக்கு 

த்

1.சிறுகமணி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 5 சி ைடப் காலனி , 

2.சிறுகமணி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 6 பிள்ைளயா  ேகாவில் 

ெதரு , 3.சிறுகமணி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 6 மாrயம்மன் 

ேகாவில் ெதரு , 4.சிறுகமணி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 6 

ந் ி ம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 ெரத்னா ஆரம்பப்பள்ளி 

சிறுகமணி   ,ஓட்டு கட்டிடம், 

ெதற்கு பகுதி,

1.சிறுகமணி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 1 ெமயின்ேராடு வடக்கு , 

2.சிறுகமணி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 1 ெமயின்ேராடு ெதற்கு , 

3.சிறுகமணி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 1 அகிலாண்ேடஸ்வr நக  

, 4.சிறுகமணி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 2 சிவன்ேகாவில் ெதரு

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

1 2 3 4 5

20 20 ெரத்னா ஆரம்பப்பள்ளி 

சிறுகமணி   ,ஓட்டு 

கட்டிடம்,வடக்குப்பகுதி

1.சிறுகமணி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 2 பா ப  ெதரு , 

2.சிறுகமணி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 2 பாலவிநாயக  ெதரு , 

3.சிறுகமணி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 2 மைலயப்ப நக  , 

4 சிறுகமணி  (வகி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 3 அக்ரஹாரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

காவல்காரபாைளயம் 

சிறுகமணி கிழக்கு   

,ெகட்டிகட்டிடம்

1.சிறுகமணி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 13 காமநாயக்கன்பாைளயம் 

ெமயின்ேராடு , 2.சிறுகமணி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 13 

வள்ளுவ  நக  , 3.சிறுகமணி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 14 

மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.சிறுகமணி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி 

வா டு 14 ராஜாத்தி ேகாவில் ெதரு , 5.சிறுகமணி (வ.கி) மற்றும் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

காவல்காரபாைளயம்சிறுகமணி

 கிழக்கு   ,கிழேமல் பகுதி 

ெகட்டிக்கட்டிடம்,வடக்கு 

பா த்தது

1.சிறுகமணி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 14 நடுத்ெதரு , 2.சிறுகமணி 

(வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 15 பைனமந்ைதெதரு , 3.சிறுகமணி 

(வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வா டு 15 காவல்காரப்பாைளயம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

23 23 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ெபருகமணி 

  ,வடக்குஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

கட்டிடம்

1.ெபருகமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3, நங்கவரம் ெமயின்ேராடு , 

2.ெபருகமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 ெவள்ளாள ெதரு , 

3.ெபருகமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 ேத முட்டிெதரு , 4.ெபருகமணி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 பாரதி நக  , 5.ெபருகமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ெபருகமணி 

  ,ெதற்கு ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

கட்டிடம்

1.ெபருகமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 5, மீனாட்சி புரம் , 2.ெபருகமணி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 5 குடில்குடியிருப்பு , 3.ெபருகமணி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 5 ஆதிதிராவிட ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ெபருகமணி  

 வடக்குெகட்டிகட்டிடம்

1.ெபருகமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 காந்தி நக  , 2.ெபருகமணி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 ேதாப்பு பாைளயம் , 3.ெபருகமணி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 1 ேமலத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ெபருகமணி  

 ,வடக்குெதற்கு 

ெகட்டிகட்டிடம், ேமற்கு 

த்

1.ெபருகமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2, ெமயின்ேராடு , 2.ெபருகமணி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 கீழத்ெதரு , 3.ெபருகமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு 3 குயவ  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

27 27 விேவகானந்தா ேமல் 

நிைலப்பள்ளி,திருப்பராய்த்து

ைற   ,ெகட்டிகட்டிடம் 

அைறஎண் 3

1.திருப்பராய்த்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1, தேபாவனம் , 

2.திருப்பராய்த்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 சாரதா நக  , 

3.திருப்பராய்த்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 கீழத்ெதரு , 

4.திருப்பராய்த்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 அக்ரஹாரம் , 

ி ப் ய்த் ி ற் ம் டு ெ ின்ே டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 விேவகானந்தா ேமல் 

நிைலப்பள்ளி,திருப்பராய்த்து

ைற   ,ெகட்டிகட்டிடம் 

அைறஎண் 2

1.திருப்பராய்த்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 ேமலத்ெதரு கரூ  

ெமயின்ேராடு , 2.திருப்பராய்த்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 

ேகாவிலூ  , 3.திருப்பராய்த்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 அம்ேபத்கா  

நக  , 4.திருப்பராய்த்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 காமராஜ் நக  , 

5.திருப்பராய்த்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 ேராட்டுெதரு ேமலெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 விேவகானந்தா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,திருப்பராய்த்

துைற   ,ேமற்குெகட்டி 

கட்டிடம் அைறஎண் 5

1.திருப்பராய்த்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 பாரதிதாசன் ெதரு , 

2.திருப்பராய்த்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 அணைல அண்ணாநக  , 

3.திருப்பராய்த்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 அணைல வடக்குெதரு

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

1 2 3 4 5

30 30 விேவகானந்தா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,திருப்பராய்த்

துைற   ,ேமற்குெகட்டி 

கட்டிடம், அைறஎண் 1

1.திருப்பராய்த்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 அணைல ேமலத்ெதரு , 

2.திருப்பராய்த்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 5 அணைல ெதற்குெதரு , 

3.திருப்பராய்த்துைற(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 5 அணைல அக்ரஹாரம் , 

4.திருப்பராய்த்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 5 அணைல வடக்குெதரு , 

5.திருப்பராய்த்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 5 அணைல கீழத்ெதரு , 

6.திருப்பராய்த்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 5 அணைல காந்திபுரம் , 

7.திருப்பராய்த்துைற(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 5 அணைல ெபrயா நக  , 

8.திருப்பராய்த்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 வடக்குெதரு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ெகாடியாலம் 

  ,வடக்குஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

கட்டிடம்

1.ெகாடியாலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 அக்ரஹாரம் , 

2.ெகாடியாலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 ேபாஸ்ட் ஆபிஸ்ெதரு , 

3.ெகாடியாலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 ெமயின்ேராடு , 

4.ெகாடியாலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 பகவதி அம்மன் ேகாவில் 

ெதரு , 5.ெகாடியாலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 சப்பாணிேகாவில் 

ெதரு , 6.ெகாடியாலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ெகாடியாலம் 

  ,வடக்குெதற்கு 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

ட் ம் ே ற் த்

1.ெகாடியாலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டுஎண்2ஆதிதிராவிட ெதரு,காந்திநக  ேமற்கு, ெதற்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

33 33 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,புலிவலம், 

ெகாடியாலம் கிராமம்   

,கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம், 

ெதற்கு பா த்தது

1.ெகாடியாலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 

புலிவளம்,குடித்ெதரு,ெமயின்ேராடு,சிவன் , 2.ெகாடியாலம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு எண் 3 ஆதிதிராவிட  ெதரு , 3.ெகாடியாலம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு எண் 3 ஆதிதிராவிட  ெதரு ெதற்கு புலிவலம் , 4.ெகாடியாலம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 ேமலசுப்பராயம்பட்டி, கிழக்கு, ேமற்கு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,அயிலாப்ேபட்

ைட, ெகாடியாலம் கிராமம்   

,கிழேமல் கட்டிடம், ெதற்கு 

த்

1.ெகாடியாலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 வடக்குெதரு, ெதற்கு 

ெதரு, , 2.ெகாடியாலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 காட்டுவடுகள் , 

3.ெகாடியாலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 மாrயம்மன் ேகாவில் 

ெதரு , 4.ெகாடியாலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண்4 அயிலாப்ேபட்ைட 

த்ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 ஊராட்சி 

ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,அம்ம

ன்குடி   

,ெதற்குக்ெகட்டிகட்டிடம்

1.அந்தநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 அம்மன்குடி அக்ரஹாரம் , 

2.அந்தநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 ெவள்ளாள ெதரு , 

3.அந்தநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 குடித்ெதரு , 4.அந்தநல்லூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 சமுதாயம் , 5.அந்தநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு 1 அம்மன்குடிகளம் கீழத்ெதரு , 6.அந்தநல்லூ (வ.கி) மற்றும் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

36 36 ஊராட்சி ஒன்றிய  

நடுநிைலப்பள்ளி,அம்மன்குடி  

 ,வடேமல் ஓடு கட்டிடம், 

அம்மன்குடி

1.அந்தநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 கவுண்ட  ெதரு , 

2.அந்தநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 அந்தநல்லூ  கீழத்ெதரு , 

3.அந்தநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 அந்தநல்லூ  ெதற்கு 

ெதரு , 4.அந்தநல்லூ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 அந்தநல்லூ  

குடித்ெதரு , 5.அந்தநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 அந்தநல்லூ  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 ஊராட்சி ஒன்றிய  

நடுநிைலப்பள்ளி,அம்மன்குடி  

 ,கிழேமல் ெகட்டிக்கட்டிடடம், 

வடக்கு பா த்தது.

1.அந்தநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 அந்தநல்லூ  ேமலத்ெதரு 

, 2.அந்தநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 முத்தமிழ்ெதரு , 

3.அந்தநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 கரூ  ெமயின்ேராடு , 

4.அந்தநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 அந்தநல்லூ  அக்ரஹாரம் 

, 5.அந்தநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 ெசாக்கநாதபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,அந்தநல்லூ    

,ெகட்டிகட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.அந்தநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 அந்தநல்லூ  

ஆதிதிராவிட  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

39 39 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,அந்தநல்லூ    

,ெகட்டிகட்டிடம்  ெதற்குப்பகுதி

1.அந்தநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 திண்டுக்கைர கீழத்ெதரு , 

2.அந்தநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 எலமனூ  நாடா  ெதரு , 

3.அந்தநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 எலமனூ  படுைக , 

4.அந்தநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 எலமனூ  ரயில்ேவ 

காலனி , 5.அந்தநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 மாங்கைர

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,திருச்ெசந்துைற 

  ,பிரதான  ெகட்டி கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.திருச்ெசந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 பிச்சபுரம் , 

2.திருச்ெசந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 ேகாசாயி ெதரு , 

3.திருச்ெசந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 ஆதிதிராவிட  ெதரு , 

4 திருச்ெசந்துைர (வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 அக்ரஹாரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,திருச்ெசந்துைற 

  ,பிரதானெகட்டிகட்டிடம் நடு 

பகுதி

1.திருச்ெசந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 ெவள்ளாள ெதரு , 

2.திருச்ெசந்துைர(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 ேமலத்ெதரு சந்தனநக  

, 3.திருச்ெசந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 ேமலத்ெதரு , 

4.திருச்ெசந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 கைட வதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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42 42 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்ப்பள்ளி,ெபrயகருப்பூ    

,வடக்குெகட்டிக்கட்டிடம்

1.ெபrயகருப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 ெபrயகருப்பூ  

அக்ரஹாரம் , 2.ெபrயகருப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 

குடித்ெதரு , 3.ெபrயகருப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 

அrசனத்ெதரு , 4.ெபrயகருப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 

அrசனத்ெதரு , 5.ெபrயகருப்பூ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 

சேவrயா  ேகாவில் ெதரு , 6.ெபrயகருப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 

எண் 4 சாணா பாைளயம் , 7.ெபrயகருப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 ஸ்ரீ ெவங்கேடஸ்வரா 

வித்தியாலயா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,அல்லூ    

,கிழேமல் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

வடக்கு பா த்தது அைற எண் 

1.அல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 ேமலத்ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 ஸ்ரீ ெவங்கேடஸ்வரா 

வித்தியாலயா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,அல்லூ    

,கிழேமல் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

டுப் ி ண்

1.அல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 ஜனதாநக  , 2.அல்லூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 அக்ரஹாரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

45 45 ஸ்ரீ ெவங்கேடஸ்வரா 

வித்தியாலயா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,அல்லூ    

,கிழேமல் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

ேமற்கு பகுதி ெதற்கு 

பா த்தது தமிழ் வகுப்பு அைற

1.அல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 அல்லூ கீழத்ெதரு , 

2.அல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3  அல்லூ பாரதிபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 ஸ்ரீ ெவங்கேடஸ்வரா 

வித்தியாலயா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி ,அல்லூ    

,கிழேமல் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

கிழக்கு பகுதி ெதற்கு 

பா த்தது, தமிழ் வகுப்பு அைற

1.அல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 அல்லூ  கீழப்பச்ேசr , 

2.அல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 அல்லூ களம் , 3.அல்லூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 அல்லூ  ேமலப்பச்ேசr

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,கடியாக்குறிச்சி  

 ,ஓட்டுகட்டிடம்

1.ேமக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 ஜயபுரம் மண்டபம் ெதரு , 

2.ேமக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 கரூ  ெமயின் ேராடு , 

3.ேமக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 ேமலத்ெதரு கடியாக்குறிச்சி , 

4.ேமக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 கீழத்ெதரு கடியாக்குறிச்சி , 

5.ேமக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 ஆதிதிராவிட  ெதரு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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48 48 ஸ்ரீெலட்சுமி அரசு 

உதவிெபறும்ஆரம்பப்பள்ளி,ேம

க்குடி   ,ெதற்கு 

ெகட்டிக்கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி வடக்கு 

பா த்தது.

1.ேமக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 ேமக்குடி குடித்ெதரு , 

2.ேமக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 ேமக்குடி கீழத்ெதரு , 

3.ேமக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 ேமக்குடி ெவள்ளாளெதரு , 

4.ேமக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 கீழ்பத்து ஆதிதிராவிட  ெதரு 

, 5.ேமக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 கம்மங்கால் ேமக்குடி , 

6.ேமக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 ேமக்குடி பள்ள  ெதரு , 

7.ேமக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 ேமக்குடி பைறய  ெதரு , 

8.ேமக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 ேமக்குடி காமாட்சி அம்மன் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

சின்னக்கருப்பூ    ,வடெதன் 

ெகட்டிக்கட்டிடம், கிழக்கு 

த்

1.ேமக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 சின்னக்கருப்பூ  ேமலத்ெதரு 

, 2.ேமக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 சின்னகருப்பூ  அக்னஸ்வர  

 ெதரு , 3.ேமக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 சின்னகருப்பூ  

பள்ள ெதரு , 4.ேமக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 சுபயபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,பழூ    

,கிழேமல் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

கிழக்கு பகுதி,ெதற்கு பா த்தது.

1.பழூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 (1முதல் 58முடிய )அக்ரஹாரம் , 

2.பழூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 (1முதல் 78முடிய) குடித்ெதரு , 3.பழூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 (1முதல் 40முடிய) பாரதிநக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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51 51 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,பழூ    

,கிழேமல் ெகட்டிகட்டிடம், 

ெதற்கு பா த்தது  ேமற்கு 

ி

1.பழூ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 

(41முதல்99முடிய)(146முதல்167வைர)ஆதிதிராவி , 2.பழூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு 3 (100முதல்145வைர)ஆதிதிராவிட  காலனி , 3.பழூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 4 (1முதல் 80முடிய)காந்திநக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 ஊராட்சி ஓன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,முத்தரசநல்லூ  

  ,வடகிழக்கு ெகட்டிகட்டிடம், 

ெதற்கு பா த்தது

1.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 அம்மன் நக  , 

2.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 அக்ரஹாரம் , 

3.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 ேதவாங்கு நக  

காலனி , 4.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 ேதவாங்கு 

நக  , 5.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 ெவள்ளாள ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 ஊராட்சி ஓன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, கூடலூ , 

முத்தரசநல்லூ    ,வடெதன் 

ெகட்டிக்கட்டிடம், கிழக்கு 

பா த்தது

1.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 புது ெவள்ளாள ெதரு 

, 2.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) கம்பரசம்ேபட்ைட (ஊ) வா டு எண் 1 கூடலூ  

ெவள்ளாள ெதரு , 3.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) கம்பரசம்ேபட்ைட (ஊ) வா டு 

எண் 1 கூடலூ  மாrயம்மன் ேகாவில்  ெதரு , 4.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) 

கம்பரசம்ேபட்ைட (ஊ) வா டு எண் 2 கூடலூ  மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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54 54 அரசு உய நிைலப்பள்ளி, 

முத்தரசநல்லூ    ,ேமற்கு 

ஓட்டு கட்டிடம்  ேமற்கு பகுதி

1.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 ரயில்ேவ காலனி , 

2.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 ைகக்குடி , 

3.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 காந்திமதி நக  , 

4.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 கணவணூ  , 

5.முத்தரசநல்லூ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 அண்ணாநக  , 

6.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 வாசு ேதவ நக  , 

7.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 கைடவதி , 

8.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 எம்.ஜி.ஆ . நக  , 

9.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 முத்து நக  , 

முத் ல் வ ி மற் ம் வ டு ண் ம ி ம்மன்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 அரசு உய நிைலப்பள்ளி, 

முத்தரசநல்லூ    ,ேமற்கு 

ஓட்டு கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி

1.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 மண்டப ேதாப்பு , 

2.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 காேவr நக  , 

3.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 மண்ணடி ெதரு , 

4.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 அக்ரஹாரம் , 

5.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 முஸ்lம் ெதரு , 

Ü¬ùî¢¶ 
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56 56 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

முருங்கப்ேபட்ைட, 

முத்தரசநல்லூ    ,வடெதன் 

ெகட்டிக்கட்டிடம், ேமற்கு 

1.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 ெவள்ளாளத்ெதரு , 

2.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 மீனவ  ெதரு , 

3.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 கீழத்ெதரு , 

4.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 மான்சிங்பங்களா , 

5.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 ராஜெலட்சுமி நக  , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 அரசு உய நிைலப்பள்ளி 

முத்தரசநல்லூ    ,கிழக்கு 

தகர கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி

1.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 6 அன்ைன நக  , 

2.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 6 காமராஜ  புரம் , 

3.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 6 கூடலூ  ேராடு , 

4.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 6 காவல்காரத்ெதரு , 

5.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 6 கருப்புசாமி நக  , 

6.முத்தரசநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 6 வசந்த நக  , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

கம்பரசம்ேபட்ைட   

ஓட்டுகட்டிடம்

1.கம்பரசம்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 அக்ரஹாரம் , 

2.கம்பரசம்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 ெதற்குத்ெதரு , 

3.கம்பரசம்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 வடக்குத்ெதரு
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59 59 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

கம்பரசம்ேபட்ைட   ,கூடுதல் 

வடக்குப்பகுதி 

ெகட்டிக்கட்டிடம்,கிழக்கு 

1.கம்பரசம்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 விசாலாட்சி 

அெவன்யூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

கம்பரசம்ேபட்ைட   ,கூடுதல் 

ெதற்கு பகுதி 

ெகட்டிக்கட்டிடம்,  கிழக்கு 

1.கம்பரசம்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 முஸ்lம் ெதரு , 

2.கம்பரசம்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 ெவள்ளாள ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,ஆதிதிராவிட  

காலனி, கம்பரசம்ேபட்ைட   , 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம், 

கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம், 

1.கம்பரசம்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 மல்லாச்சிபுரம் , 

2.கம்பரசம்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 தைலைம 

ந நிைலயக்குடியிருப்பு , 3.கம்பரசம்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 

எண் 5 அய்யாளம்மன் படித்துைர , 4.கம்பரசம்ேபட்ைட(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு எண் 5 காேவr நக  , 5.கம்பரசம்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

Ü¬ùî¢¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

62 62 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,ஆதிதிராவிட  

காலனி, கம்பரசம்ேபட்ைட   , 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம், 

கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம், 

1.கம்பரசம்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 ெபrயா  நக  , 

2.கம்பரசம்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 ேமலத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 அய்யனா  மாநகராட்சி 

ந.நி.பள்ளி,ேமலூ    

,புதுெகட்டிகட்டிடம்வடக்குபகுதி

, ேமலூ

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 1, ேமலூ  மணல்ேமடு 

காவல்காரத் ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 1 ேமலூ  

மணல்ேமடு கீழத்ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 1 

ேமலூ  ெசம்படத்ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 1 

ே ே த்ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 அய்யனா  மாநகராட்சி 

ந.நி.பள்ளி,ேமலூ    

,கிழக்குபுதுெகட்டிகட்டிடம்ெதற்

குபகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 1 ேமலூ  கீழத்ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 1 ேமலூ ஆதிதிராவிட  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 காஞ்சியம்மன் மாநகராட்சி 

ஆரம்பப்பள்ளி,ெதப்பக்குளம் , 

ஸ்ரீரங்கம்   ,கிழக்கு ெகட்டி 

கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி.

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ெதப்பக்குளம் ெநடுந்ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ெதப்பக்குளம் 1ம்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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66 66 காஞ்சியம்மன் மாநகராட்சி 

ஆரம்பப்பள்ளி,ெதப்பக்குளம்,ஸ்ரீர

ங்கம்    ,கிழக்கு ெகட்டி 

கட்டிடம் ேமற்குப்ப குதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ெதப்பக்குளம் 2ம் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ெதப்பக்குளம் 3ம் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ெதப்பக்குளம்ேமல் கைர

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 காஞ்சியம்மன் மாநகராட்சி 

ஆரம்பப்பள்ளி,ெதப்பக்குளம்,ஸ்ரீர

ங்கம்   

,கிழக்குெகட்டிகட்டிடம், 

கிழக்குபகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ஆண்டவன் ஆசிரமம் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ெகாள்ளிடக்கைர ேராடு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 வரதகுருநக  , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 1 தசாவதார நக  , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 1 ராமானுஜ ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 

தசாவதார மாடவதி , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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1 2 3 4 5

68 68 காஞ்சியம்மன் மாநகராட்சி 

ஆரம்பப்பள்ளி,ெதப்பக்குளம், 

ஸ்ரீரங்கம்    

,ேமற்குெகட்டிகட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 சந்தானெலட்சுமி 

அப்பா ட்ெமன்ட்ஸ் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 

ெசல்வெலட்சுமி அப்பா ட்ெமன்ட்ஸ் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 1 ஸ்காந்த கிருபா , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

1பாரத்கா ன  எ,பி,சி.பிளாக் , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 

ஸ்ரீெரங்கா அெவன்யூ , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 சாைல 

ேராடு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ராமகிருஷ்ணா 

ெரசிெடன்சி , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ராமகிருஷ்ணா 

பிளாட்ஸ் , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ஸ்டா  பில்டிங் , 

10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ெதப்பகுளம் ெதன்கைர , 
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69 69 விக்ேனஷ் ஸ்ரீெரங்கா ெமட்rக் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ராகேவந்திர

புரம், ஸ்ரீரங்கம்   ,கிழக்கு 

பகுதி ெகட்டிகட்டிடம் 

அைறஎண்14

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ஸ்ரீரங்கம் விஸ்தrப்பு 1ம் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ஸ்ரீெலட்சுமி அபா ட்ெமன்ட் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 சுபலட்சுமி அபா ட்ெமன்ட் , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ஸ்ரீரங்கம் விஸ்தrப்பு 2ம் ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 பாக்யா அபா ட்ெமன்ட் , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ேராகினி நந்தனா , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ஸ்ரீ சங்கரா அெவன்யூ , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 காவல  குடியிருப்பு , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 திருவடித் ெதரு , 

ி ச் ி ப் ள் ி ம ட் ி வ டு இ ேவந் ி ம் வ ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 விக்ேனஷ் ஸ்ரீெரங்கா ெமட்rக் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ராகேவந்திர

புரம்,ஸ்ரீரங்கம்    ,கிழக்கு 

பகுதி ெகட்டிகட்டிடம் 

அைறஎண்13,

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 இராகேவந்திரபுரம் 2ம் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ெஜய் சுத சனா இராகேவந்திரபுரம் 

, 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 இராகேவந்திரபுரம் 3ம ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ேராகினி அபா ட்ெமன்ட் ெமயின் 

ேராடு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 சூ யா அபா ட்ெமன்ட் , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 திருமஞ்சன காேவr ேராடு
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

71 71 விக்ேனஷ் ஸ்ரீெரங்கா ெமட்rக் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ராகேவந்திர

புரம்,ஸ்ரீரங்கம்   ,கிழக்கு 

பகுதி ெகட்டிகட்டிடம் 

அைறஎண்13

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 இராகேவந்திரபுரம் ெமயின்ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 விஸ்வக மா காலனி , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 இராகேவந்திரா அெவன்யூ , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 அண்ணாநக  , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 1 வாருதி நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 விக்ேனஷ் ஸ்ரீெரங்கா ெமட்rக் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ராகேவந்திர

புரம்,ஸ்ரீரங்கம்   ,ெதற்கு பகுதி 

கட்டிடம், பா த்தசாரதி பிளாக், 

வடக்கு பா த்தாைற எண் 18, 

ராகேவந்திரபுரம், ஸ்ரீரங்கம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ைநட்சாயில் ெடப்ேபா ேராடு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
139   ஸ்ரீரங்கம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

73 73 விக்ேனஷ் ஸ்ரீெரங்கா ெமட்rக் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ராகேவந்திர

புரம்,ஸ்ரீரங்கம்   ,ெதற்கு பகுதி 

கட்டிடம் பா த்தசாரதி பிளாக், 

வடக்கு பா த்த அைற எண் 

19. (இரண்டாம் வகுப்பு ஆ 

பிrவு)ராகேவந்திரபுரம், 

ஸ்ரீரங்கம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ெசல்வநக  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 1 ெசட்டித்ேதாப்பு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 1 ேராகிணி வாஸ்து கிராமம் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 1 சுத சன் கா டன் , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 

சங்கீத் அெவன்யு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 

அகிலாண்ேடஸ்வr கா டன் , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1  

பிrயாஸ் சுத சனா அபா ட்ெமண்ட்ஸ்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

74 74 விக்ேனஷ் ஸ்ரீெரங்கா ெமட்rக் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ராகேவந்திர

புரம் ஸ்ரீரங்கம்   ,ேமற்கு 

பகுதி ெகட்டி 

கட்டிடம்அைறஎண் 1  

மற்றும் 2,

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 உதயெலட்சுமி அபா ட்ெமன்ட் 

ராகேவந்திரபுரம் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 விக்ேனஷ் 

மந்த்ராலயா ராகேவந்திரபுரம் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு1 

சரஸ்வதி கா டன் 1,2,3ம் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 

சூrயாடவ ஸ் ராகேவந்திரபுரம் , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 

பிருந்தாவன் கா டன் ராகேவந்திரபுரம் , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 1 ராகேவந்திரா அெவன்யூ ராகேவந்திரபுரம் , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 1 ராகேவந்திரபுரம் விஸ்தrப்பு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 1 விஜய் பில்ட ஸ் ராகேவந்திரபுரம்

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

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

1 2 3 4 5

75 75 மாநகராட்சி  ஆரம்பப்பள்ளி, 

ெதற்கு சித்திைர வதி, 

ஸ்ரீரங்கம்   ,வடக்கு பக்க 

அைற

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 பாலெலட்சுமி அபா ட்ெமன்ட் 

ேமல அைடயவளஞ , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ேமல 

அைடயவளஞ்சான் வதி , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 பாலாஜி 

என்கிேளவ்  ேமலஅைடயவளஞ்சான் வதி , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 1 ெஜயஸ்ரீ கா டன் ேமல அைடயவளஞ்சான்வதி , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ேகாகுலம் அபா ட்ெமன்ட் ேமல 

அைடயவளஞ்சான் வத , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 

சுத சனா அபா ட்ெமன்ட் ேமல அைடயவளஞ்சான் வ , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 1 சூrயா அபா ட்ெமன்ட் ேமல அைடயவளஞ்சான் வத 

, 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1ஸ்ரீ ெரங்கா 

எஸ்.ேக.வி.அபா ட்ெமன்ட் ேமல அட , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 1 ெலட்சுமி ராயல் அபா ெமன்ட் ேமல அைடயவளஞ்சா , 

10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ெலட்சுமி rகல் அபா ட்ெமன்ட் 

ேமல அைடயவளஞ் , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ேராஹினி 

ஸ்ரீவட்சம் ேமல அைடயவளஞ்சான் வதி , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

டு ே ி ி ி ம் ட்ெ ன்ட் ே ஞ்

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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1 2 3 4 5

76 76 மாநகராட்சி  ஆரம்பப்பள்ளி, 

ெதற்கு சித்திைர வதி, 

ஸ்ரீரங்கம்   ,ைமய அைற

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 திருமால் ெரசிெடன்சி   ேமல 

அைடயவளஞ்சான் வ , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 

சாணக்கியா ெரசிெடன்சி ேமல அைடயவளஞ்சான் வத , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1, ஸ்ருதி அபா ட்ெமன்ட் ேமல 

அைடயவளஞ்சான் வ , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 

ராமாணுஜம் அபா ட்ெமன்ட் ேமல அைடயவளஞ்சான்  , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 மாநகராட்சி  ஆரம்பப்பள்ளி, 

ெதற்கு சித்திைர வதி, 

ஸ்ரீரங்கம்   ,ெதற்கு பக்க 

அைற

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 மன்னா பிள்ைள ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ேமலவாசல் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 1 பாடசாைலத்ேதாட்டம் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 1 விஜய்ெரங்காஅபா ட்ெமன்ட்ஸ் , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 1 ேராகினி மந்தரா , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 1 திருமங்ைக பிளாட்ஸ்

Ü¬ùî¢¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

78 78 விக்ேனஷ் ஸ்ரீரங்கா 

ெமட்rகுேலஷன் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி, 

ராகேவந்திரபுரம்,ஸ்ரீரங்கம்   

,ெதற்கு பக்க அைற, 

பா த்தசாரதி பிளாக் வடக்கு 

பா த்த கட்டிடம் அைற எண் 

16

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 கலா அெவன்யூ (சாைலேராடு) , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 பா சன் கா டன்(சாைல ேராடு) , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 கருடா அெவன்யூ(சாைலேராடு) , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 சாைலேராடு பிrவு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 அன்னகளஞ்சியம்(சாைலேராடு) , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 கன்னிகாசாரல்(சாைலேராடு) , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ஆனந்த அெவன்யூ(சாைலேராடு) , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ஸ்ரீேதவி அெவன்யூ(சாைலேராடு) , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ெவஸ்ட்ேகட் 

அெவன்யூ(சாைலேராடு) , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 

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

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

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

1 2 3 4 5

79 79 விக்ேனஷ் ஸ்ரீரங்கா 

ெமட்rகுேலஷன் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி, 

ராகேவந்திரபுரம்,ஸ்ரீரங்கம்   

,கிழக்குபக்க ெகட்டிக்கட்டிடம் 

அைற எண் 12(முதல் வகுப்பு 

இ பிrவு)ேமற்கு பா த்த  

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 விஜய் அெவன்யூ(சாைலேராடு) , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 பாரத்பிளாசா(சாைலேராடு) , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 விஜய்பா க் (சாைலேராடு) , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ேராகினிபா க்(சாைலேராடு) , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 கணபதி பிளாட்ஸ் 

ஆண்டாள்நக (சாைலேராடு) , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 

விக்ேனஷ்பிrயா(சாைலேராடு) , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 

ெரங்கா பிளாட்ஸ்(சாைலேராடு) , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 

சாைலேராடு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 1 ஸ்ரீராம மந்திரம் 

ப் ட்ெமன்ட்ஸ் லே

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80 விக்ேனஷ் ஸ்ரீரங்கா 

ெமட்rகுேலஷன் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி, 

ராகேவந்திரபுரம்,ஸ்ரீரங்கம்   

,கிழக்குபக்க ெகட்டிக்கட்டிடம் 

அைற எண் 10(முதல் வகுப்பு 

அ பிrவு)ேமற்கு பா த்த  

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 ேமலசித்திைர வதி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

81 81 விக்ேனஷ் ஸ்ரீரங்கா 

ெமட்rகுேலஷன் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி, 

ராகேவந்திரபுரம்,ஸ்ரீரங்கம்   

,கிழக்கு பக்க 

ெகட்டிக்கட்டிடம், அைற எண் 

8 ஆடிேயா வியூசுவல் அைற, 

ேமற்கு பா த்த கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு  2 ேமலஉத்திரவதி , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 வ.உ.சி ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு2 மகாெலட்சுமி அப்பா ெமண்ட் திருவள்ளுவ  ெதர

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 டாக்ட .ராஜன் மாநகராட்சி 

ந.நி.பள்ளி, ஸ்ரீரங்கம்   ,ெதற்கு 

பக்கம், ேமற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2வடக்கு அைடயவளஞ்சான் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 வடக்குவாசல் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 2 ெகாள்ளிடம்ேராடு வடக்குவாசல் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 2 ெகாள்ளிடக்கைர

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 டாக்ட .ராஜன் மாநகராட்சி 

ந.நி.பள்ளி, ஸ்ரீரங்கம்   

,ெதற்குபகுதி, கிழக்கு பக்கம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 ஆதித்யா அபா ட்ெமன்ட்ஸ் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 பட்ட  ேதாப்பு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 2 ஆறுமுகம் பிள்ைள ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 2 சக்ரா கா டன் , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

டு ீ ல்ே டு ே ல்ே டு

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

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

1 2 3 4 5

84 84 ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,தாேமாதர 

கிருஷ்ணன் ேகாவில் ெதரு, 

ஸ்ரீரங்கம்   ,ெதன்பகுதி, 

ெகட்டி கட்டிடம் ேமற்கு 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 வடக்கு சித்திைர வதி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,தாேமாதர 

கிருஷ்ணன்ேகாவில் ெதரு 

ஸ்ரீரங்கம்   ,ெதன்பகுதி, 

ெகட்டி கட்டிடம் ேமற்கு 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 சாத்தாரவதி , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 2 ெதற்கு வாசல்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,தாேமாதர 

கிருஷ்ணன்ேகாவில் ெதரு 

ஸ்ரீரங்கம்   ,ெதன்பகுதி 

கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி,ெலஷ்மி எஸ்.மணி 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 ெதற்கு சித்திைரவதி , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 ெதற்கு உத்திர வதி , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 வடக்கு உத்திரவதி , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 கீழஉத்திரவதி

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

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

1 2 3 4 5

87 87 கிழக்கு ெரங்கா 

நடுநிைலப்பள்ளி கீழ 

அைடயவளஞ்சான் வதி 

ஸ்ரீரங்கம்   ,ெகட்டிகட்டிடம் 

ண்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 கீழ அைடயவளஞ்சான் வதி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 கிழக்கு ெரங்கா 

நடுநிைலப்பள்ளி கீழ 

அைடயவளஞ்சான் வதி 

ஸ்ரீரங்கம்   ,ெகட்டிகட்டிடம் 

ண்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 கீழ அைடயவளஞ்சான் வதி , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 பஜைன மட வதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 கிழக்கு ெரங்கா 

நடுநிைலப்பள்ளி கீழ 

அைடயவளஞ்சான் வதி 

ஸ்ரீரங்கம்   ,ெகட்டிகட்டிடம் 

ண்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 பகவதி அம்மன் ேகாவில் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 ேமட்டுத்ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 2 மாணிக்கம் பிள்ைள ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 2 சாத்தார உள்வதி(கீழஅைடயவளஞ்சான் ெதரு)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 கிழக்கு ெரங்கா 

நடுநிைலப்பள்ளி கீழ 

அைடயவளஞ்சான் வதி 

ஸ்ரீரங்கம்   ,ெகட்டிகட்டிடம் 

அைறஎண் 1

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 விக்ேனஷ் கீ த்தனா 

அபா ட்ெமன்ட் கீழ அைடய , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 

பாலாஜி ெரஸிெடன்ஸி , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 

ஐஸ்வ யா அப்பா ட்ெமன்ட் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 

சங்க  அபா ட்ெமன்ட்ஸ் , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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91 91 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

ேகாட்டஅலுவலகம்,ஸ்ரீரங்கம்  

 ,,பிரதான ெகட்டி கட்டிடம், 

ெதற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 அம்மாமண்டபம் 

ெமயின்ேராடு(வடக்குபகுதி) , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 

சங்கிலித்ேதாப்பு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 ஆதவா 

ெரஸிெடன்ஷியல் அபா ட்ெமன்ட் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

2 விக்ேனஷ்பிளாட்ஸ் சுந்தரம் பிளாக் , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 2 விக்ேனஷ் பிளாட்ஸ் சிவம் பிளாக் , 6.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 2 விக்ேனஷ் பிளாட்ஸ் சத்யம் பிளாக் , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 ெலட்சுமி அபா ட்ெமன்ட்ஸ் , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 என்.ேஜ.அபா ட்ெமன்ட் , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 ரம்யா ெசௗமியா அபா ட்ெமன்ட் 

, 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 ஜான்சி நக  , 

11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 ராஜாஜி ெதரு, ெரங்கா நக , 

அபிராமி அபா ட் , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 வரதாச்சாr 

ெதரு ெரங்கா நக  , 13.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 வரதாச்சாr 

ெதரு கன்னிகா நிவாஸ் அபா ட்ெமன , 14.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

டு ி ஸ்ெ ந் ன் ெ ி ச் ி ப் ள் ி ட் ி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 33 of 119



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

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

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

1 2 3 4 5

92 92 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

ேகாட்டஅலுவலகம், ஸ்ரீரங்கம் 

  ,,பிரதான ெகட்டி கட்டிடம்,  

ேமற்குபகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 சிவசக்தி சுபிக்ஷாஅபா ட்ெமன்ட் 

வி.எஸ்.ெசௗந , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 ேசஷாத்r ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 இராஜாஜி ெதரு ெரங்கா நக  , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 வரதாச்சாr ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 டி.ேக.வி.பிளாட்ஸ்(ெரங்கா நக ) , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 பழனியப்பா இல்லம்(இராஜாஜி 

நக ) , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 கீதம் அபா ட்ெமன்ட் 

ராஜாஜி ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 காந்தி ேராடு
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93 93 ேதவி மாநகராட்சி 

ஆரம்பப்பள்ளி, ஸ்ரீரங்கம்,   

,தைலைமயாசிrய  அைற, 

ேமற்கு பக்கம், ஸ்ரீரங்கம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 காந்தி ேராடு வன்னாரமடம் சந்து 

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 காந்தி ேராடு ெஜயெசல்வி 

பிளாசா , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 காந்தி ேராடு 

குருராகேவந்திரா அபா ட்ெமன்ட் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 

காந்தி ேராடு சுவாதி அபா ட்ெமன்ட்ஸ் , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 2 காந்தி ேராடு சுேவதா அபா ட்ெமன்ட்ஸ் , 6.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 2 காந்தி ேராடு அஸ்வினி அபா ட்ெமன்ட் , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 காந்தி ேராடு கங்கா 

அபா ட்ெமன்ட்ஸ் , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 காந்தி ேராடு 

காவிr அபா ட்ெமன்ட்ஸ் , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 

ஈ.வி.எஸ். ெதரு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 

ஈ.வி.எஸ்.ேராடு கிருபா அபா ட்ெமன்ட்ஸ் , 11.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 2 காந்தி ேராடு சீனிவாசா அபா ட்ெமன்ட்ஸ் , 

12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 ஈ.வி.எஸ்.ெதரு ேராஹினி ஸ்ரீ 

அபா ட்ெமன்ட்ஸ் , 13.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 

ி ஸ் ெ ே ி ி ங் ஜ் ட்ெ ன்ட் ி ச் ி ப் ள் ி
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94 94 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

ேகாட்டஅலுவலகம்.ஸ்ரீரங்கம்  

 ,பிரதானெகட்டிகட்டிடம், 

வடக்குபுறம், கீழக்குப்பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 ெதற்கு ேதவி ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 காந்தி ேராடு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 3 காந்தி ேராடு(ேமம்பாலம் கீழ் குடிைசப்பகுதி) , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 கிழக்கு ெரங்கநாதபுரம் , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 எஸ்.வி.சாr ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 பேடல் ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 3 தாத்தம் ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 3 ராமசாமி ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 நவாப் 

ராஜமாணிக்கம் ேதாட்டம் ெதற்கு ேதவி ெதரு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 3 ேநரு ெதரு , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

3 பாலாஜி அபா ட்ெமன்ட் ேநருெதரு , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 
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95 95 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

ேகாட்டஅலுவலகம்.ஸ்ரீரங்கம்  

 ,பிரதானெகட்டிகட்டிடம், 

வடக்குபுறம்ேமற்குப் பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 ேராகினி புவனம் ேநரு ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 ேநதாஜி ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 சுதன் பிரேமாட்ட ஸ் 

ராஜெலட்சுமி அபா ட்ெமன , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 

சித்ரா தேபாவனம் ேநதாஜி ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

3 ேகாபாலகிருஷ்ணன் அபா ட்ெமன்ட்ஸ் ேநதாஜி ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 சத்தியமூ த்தி ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 கிழக்கு ெரங்கநாதபுரம் ெலட்சுமி 

அெவன்யூ , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3கிழக்கு ெரங்கநாதபுரம் 

சுபஸ்ரீ அகிலா அபா  , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 கிழக்கு 

ெரங்கநாதபுரம் சிவம் அபா ட்ெமண்ட் , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 3 கிழக்கு ெரங்கநாதபுரம் ேராஹினிகிrயாஸ் அபார , 

11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு3கிழக்கு ெரங்கநாதபுரம் 

ஸ்ரீசாய்கிருபா அபார , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 

எஸ்.வி.சாr ெதரு பாரத் ஆ ேகட் அபா ட்ெமண , 13.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 3 தாத்தம் ெதரு ஸ்ரீனிவாசா அபா ட்ெமண்ட் , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

96 96 ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ஸ்ரீரங்கம்   

,ெமயின்பிளாக், ெதற்குபகுதி 

அைறஎண் 19

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 கண்டி ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 3 கும்படம் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 

சங்க  ேதாப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ஸ்ரீரங்கம்   

,ெமயின்பிளாக், ெதற்குபகுதி 

அைறஎண் 19

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 வடக்குேதவி ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 பங்கஜம் காலனி , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 ரயில்ேவ பி கிளாஸ் ெதரு , 

4 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 சிலாட்ட  ஹவுஸ் ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ஸ்ரீரங்கம்   ,ெமயின்பிளாக் 

வடக்குபக்கம்,அைறஎண் 

10சிங்க  ேகாயில் ெதரு, 

ஸ்ரீரங்கம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 நrயன்ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 ஆண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ஸ்ரீரங்கம்   ,ெமயின்பிளாக் 

வடக்குபக்கம்,அைறஎண் 11 

,சிங்க  ேகாயில் ெதரு, 

ஸ்ரீரங்கம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 நrயன்ெதரு பிள்ைளயா  

ேகாவில் ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 கன்னியப்பன் 

ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 நrயன் ெதரு ேமற்கு பகுதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

100 100 ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ஸ்ரீரங்கம்   

,ெமயின்பிளாக் 

வடக்குபக்கம்அைறஎண்  7

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 தாேமாதரகிருஷ்ணன் ேகாவில் 

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ஸ்ரீரங்கம்   

,ெமயின்பிளாக் 

வடக்குபக்கம்அைறஎண்  7

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 கீைரக்காரெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 ராம் நக  , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 3 சிங்கெபருமாள் ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 அரங்கநாயகி ஆரம்பப்பள்ளி 

சிங்க  ேகாயில் 

ெதரு.ஸ்ரீரங்கம்   

,ெகட்டிகட்டிடம் வடக்குபகுதி 

அைறஎண்1

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 வசந்தநக  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 3 டிைரேனஜ் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 3 ேதவஸ்தான காலனி , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 

இந்திரா நக  , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 சக்தி நக  , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 ெகாள்ளிடகைர ேராடு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 அப்பாவு பூசாr ேதாப்பு

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

1 2 3 4 5

103 103 ேதவி மாநகராட்சி 

ஆரம்பப்பள்ளி.வடக்கு ேதவி 

ெதரு ஸ்ரீரங்கம்   

,வாசுேதவன்மன்றம் 

ேமற்குபுற ெகட்டிகட்டிடம் 

ேமற்குபகுதி அைற

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 கந்ைதயாபிள்ைள ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 விக்ேனஷ் ஆ த்தி  பிளாட்ஸ் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 விக்ேனஷ் அட்சயாபிளாட்ஸ் , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 காமுேதாட்டம் , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 தங்ைகயன் ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 ேயாகெலட்சுமி  அப்பா ட்ெமன்ட் 

, 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 பத்மம் சாந்தம் பிளாட்ஸ் , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 தாலுகா ஆபிஸ் ேராடு , 

9 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 ரயில்ேவ ஸ்ேடஷன் ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 ேதவி மாநகராட்சி 

ஆரம்பப்பள்ளி.வடக்கு ேதவி 

ெதரு ஸ்ரீரங்கம்   

,வாசுேதவன்மன்றம் கிழக்கு 

புற ெகட்டிகட்டிடம் 

கிழ க்குப்பகுதி அைற

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 ரயில்ேவ குடியிருப்பு (இடது) , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 ரயில்ேவ குடியிருப்பு (வலது) , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 ெரங்கா அபா ட்ெமன்ட் ரயில்ேவ 

ஸ்ேடசன் ேராடு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 ரமணா 

அபா ட்ெமன்ட் ரயில்ேவ ஸ்ேடசன் ேராடு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 3 மங்கலம் அபா ட்ெமன்ட்  ரயில்ேவ ஸ்ேடசன் ேரா , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 நேடசன் அபா ட்ெமன்ட் ரயில்ேவ 

ஸ்ேடசன் ேராடு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 கவாடிக்கார 

ெதரு  8 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 3 சீனிவாச்சாrயா  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

105 105 ஸ்ரீ ஆதிசங்கர  ஐ டி ஐ 

கல்லூr, ெசக்ேபாஸ்ட், 

திருவாைனக்ேகாயில்   ,ஐ டி 

ஐ பிளாக், ேமற்கு பா த்த 

ெகட்டிக்கட்டிடம், கிழக்கு 

பக்க அைற , ெதற்குபா த்த 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 ஸ்ரீநக  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 4 ெஜம்புேகஸ்வர  நக  , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 4 ெஜம்புேகஸ்வர  விஸ்தrப்பு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 4 ைபபாஸ் ேராடு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 4 கன்னிமா  ேதாப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 ஸ்ரீ ஆதிசங்கர  ஐ டி ஐ 

கல்லூr, ெசக்ேபாஸ்ட், 

திருவாைனக்ேகாயில்   ,ஐ டி 

ஐ பிளாக், கிழக்கு பக்க 

ெகட்டிக்கட்டிடம், வடக்கு 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 ெவங்கேடஸ்வரா நக  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 அகிலாண்ேடஸ்வr நக  1வது 

ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 அகிலாண்ேடஸ்வr நக  

2வது ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 ேதவ  காலனி , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 டாக்ட .அழகப்பா ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 ஸ்ரீ பாலாஜி ந சr மற்றும் 

பிைரமr பள்ளி, 41-22, 

திருநக , 

திருவாைனக்ேகாயில்   

,வடெதன் ெகட்டிக்கட்டிடம் 

வடக்கு பக்கம், ேமற்கு 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 மணல்ேமடு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 4 ேமல உள்வதி , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 4 வடக்கு உள்வதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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108 108 ஸ்ரீ பாலாஜி ந சr மற்றும் 

பிைரமr பள்ளி, 41-22, 

திருநக , 

திருவாைனக்ேகாயில்   

,வடெதன் ெகட்டிக்கட்டிடம் , 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 திருவள்ளுவ  ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 அழகிrபுரம் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 4 ெதப்பகுளம் ெதற்கு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 உய நிைலப்பள்ளி சன்னதி 

ெதரு,திருவாைணக்ேகாவில்   

,ெதற்கு கிழ ேமல் 

ெகட்டிக்கட்டிடம். கிழக்கு 

பகுதி வடக்கு பா த்தது. 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 திருவாைனக்காவல் ெதப்பகுளம் 

ேமற்கு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 நந்தவன ேதாப்பு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 பள்ளிவாசல் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 வாசுேதவன் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 உய நிைலப்பள்ளி சன்னதி 

ெதரு,திருவாைணக்ேகாவில்   

,ஸ்ரீ அகிலாண்ேடஸ்வr 

ஹால், வட ெதன் 

ெகட்டிக்கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி.

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 திருச்சி ெசன்ைனட்ரங்ேராடு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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111 111 உய நிைலப்பள்ளி சன்னதி 

ெதரு திருவாைனக்ேகாவில்   

,ெதற்கு ெகட்டி கிழேமல் 

கட்டிடம், கிழக்கு பக்கம் , 

வடக்கு பா த்த , அறிவியல் 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 சன்னதிவதி , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 4 ேமல விபூதிபிரகாரம் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 4 தம்பிரான் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 உய நிைலப்பள்ளி சன்னதி 

ெதரு திருவாைனக்ேகாவில்   

,கிழேமல் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

ேமற்கு பக்க வடக்கு பா த்த 

அைற எண் 6 (பணியாள கள் 

அைற)

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 சிவசக்தி கா டன் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 பிரம்மத த்தங்கைர , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 ஒத்தெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 5 ெதற்கு5ம் பிரகாரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 உய நிைலப்பள்ளி சன்னதி 

ெதரு திருவாைனக்ேகாவில்   

,ஸ்ரீ அகிலாண்ேடஸ்வr 

ஹால், வட ெதன் 

ெகட்டிக்கட்டிடம், 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 கம்ப  ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 4 கீழ உள் வதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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114 114 மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி 

சன்னதி ெதரு 

திருவாைனக்ேகாயில்   

,ெகட்டிகட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 வடக்கு விபூதி பிரகாரம் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 பாரதி ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 4 அகிேலஸ்வrஅடுக்குமாடி , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 4 சிவாகா டன் ஐஸ்வ யாகா டன்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் கைல 

&அறிவியல் 

கல்லூr,ெநல்சன்ேராடு 

,திருவாைனக்ேகாவில்   

,ஸ்ரீபாதுகாஅரங்கம் வட ெதன் 

கட்டிடம்,வட ேமற்கு 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 காந்தி ேராடு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 4 காந்தி ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் 

கைல&அறிவியல் 

கல்லூr,ெநல்சன்ேராடு 

,திருவாைனக்ேகாவில்   ,ஸ்ரீ 

பாதுகா அரங்கம், வட ெதன் 

கட்டிடம், ெதன் கிழக்கு பகுதி, 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 ெநல்சன்ேராடு அண்ணாநக  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 சக்திநக  ெநல்சன்ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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117 117 ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் கைல 

&அறிவியல் 

கல்லூr,ெநல்சன்ேராடு , 

திருவாைனக்ேகாயில்   

,ஸ்ரீபாதுகாஅரங்கம் 

வடகிழக்குப்பகுதி,ெகட்டிகட்டிட

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 ப மாகாலனி திருநக  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 ெநல்சன்ேராடு ெமயின்ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 ஸ்ரீமத்ஆண்டவன்கைலமற்றும்

அறிவியல்கல்லூr ெநல்சன் 

ேராடுதிருவாைனக்ேகாயில்   

,ஸ்ரீபாதுகாஅரங்கம்ெதன்ேமற்கு

பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 பூங்ெகால்ைல ெநல்சன்ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 எம்.ஆ .எஸ்.நக  , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு4 விக்கிஸ்கா டன் ெநல்சன்ேராடு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 அன்னப்பாநக  , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 ெமாட்ைடேகாபுர ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 ராபிக் நக  , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 4 ெலட்சுமி நரசிம்மன் அருள்முருகன் கா டன் , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 சங்க  அேபா ட்ஸ்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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119 119 ஸ்ரீமத்ஆண்டவன்கைலமற்றும்

அறிவியல்கல்லூr ெநல்சன் 

ேராடுதிருவாைனக்ேகாயில்   

,ஸ்ரீபாதுகாஅரங்கம்ெதன்ேமற்கு

பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 களஞ்சியம் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 4 ராகேவந்திரா கா டன் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 4 சாரதி நக  1ம் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 4 சாரதிநக  2ம் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 ஸ்ரீமத்ஆண்டவன்கைலமற்றும்

அறிவியல்கல்லூr ெநல்சன் 

ேராடு,திருவாைனக்ேகாயில்   

,எம்.சி.ஏ பிளாக், வட ெதன் 

ெகட்டிக்கட்டிடம், ேமற்கு 

பா த்தது.அைற எண் 5, 

ெநல்சன் ேராடு, 

திருவாைனக்ேகாயில்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 அம்ேபத்கா  1ம் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 அம்ேபத்கா  2ம் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 புதுகாலனி , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 4 அன்புநக  , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 

பாலாஜி அெவன்யூ டரங் ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

121 121 ஸ்ரீமத்ஆண்டவன்கைலமற்றும்

அறிவியல்கல்லூr ெநல்சன் 

ேராடுதிருவாைனக்ேகாயில்   

,எம்.சி.ஏ பிளாக், வட ெதன் 

ெகட்டிக்கட்டிடம், ேமற்கு 

பா த்தது.அைற எண் 6 

ெநல்சன் ேராடு, 

திருவாைனக்ேகாயில்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 ேகாகுேல ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 சுடுகாட்டு ேராடு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 பஞ்சக்கைர , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு-4 தமிழ்நாடு குடிைசமாற்று வாrயம் முதல் ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு-4 தமிழ்நாடு குடிைசமாற்று வாrயம் 

  2ஆம் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 ஸ்ரீமத்ஆண்டவன்கைலமற்றும்

அறிவியல்கல்லூr ெநல்சன் 

ேராடுதிருவாைனக்ேகாயில்   

,எம்.சி.ஏ பிளாக், வட ெதன் 

ெகட்டிக்கட்டிடம், ேமற்கு 

பா த்தது.அைற எண் 7 

ெநல்சன் ேராடு, 

திருவாைனக்ேகாயில்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 பள்ளநந்தவனம் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 சீனிவாச 1 நக  , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4  சீனிவாசநக  2ம் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 சீனிவாச நக  3ம்ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 சீனிவாசநக  4ம் ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 ஆனந்தம் அபா ட்ெமண்ட் , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 த சன் அபா ட்ெமன்ட் , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 அகிலா அபா ட்ெமன்ட்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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123 123 ஸ்ரீமத்ஆண்டவன்கைலமற்றும்

அறிவியல்கல்லூr ெநல்சன் 

ேராடுதிருவாைனக்ேகாயில்   

,எம்.சி.ஏ பிளாக், வட ெதன் 

ெகட்டிக்கட்டிடம், ேமற்கு 

பா த்தது.அைற எண் 8 

ெநலசன் ேராடு, 

திருவாைனக்ேகாயில்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 சீனிவாசன் 5ம்ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 கன்னிகா பிளாட்ஸ் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 சீனிவாசன் நக  வடக்கு 

விஸ்தrப்பு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 ஜன் ேகஸ் 

பிளாட்ஸ் , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 சைபய  

அபா ட்ெமன்ட் , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 ேடாபாஸ் 

அபா ட் , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 ைடமண்ட் அபா ட் , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 எமரால்டு அபா ட் , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 ேபரல் அபா ட் , 

ி ச் ி ப் ள் ி ம ட் ி வ டு ே ல் ட்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 பாரதியா  நிைனவு 

மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, 

ெகாண்ைடயம்ேபட்ைட, 

திருவாைனக்ேகாயில்   

ெ ற் க்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 6 ெவள்ளாள  ெதரு வடக்கு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 6 ெவள்ளாள  ெதரு ேமற்கு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 6 ெவள்ளாள  ெதரு ெதற்கு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 6 ெவள்ளாள  ெதரு கிழக்கு , 

ி ச் ி ப் ள் ி ட் ி டு ி க் ி ி ி ம்

Ü¬ùî¢¶ 
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125 125 பாரதியா  நிைனவு 

மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, 

ெகாண்ைடயம்ேபட்ைட, 

திருவாைனக்ேகாயில்   

,வடெதன் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 6 குமரன் ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 6 தாகூ  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 பாரதியா  நிைனவு 

மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, 

ெகாண்ைடயம்ேபட்ைட, 

திருவாைனக்ேகாயில்   

,வடெதன் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

கிழக்கு பா த்தது, வடக்கு 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 6 ெதற்கு உள் வதி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 ஸ்ரீெரங்கநாதாமாநகராட்சிநடுநி

ைலப்பள்ளிஸ்ரீரங்கம்   

,கிழக்குெகட்டிகட்டிடம் 

ெதற்குபகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 மீனாட்சி நக  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 5 கீதாபுரம் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 

ஸ்ேடட்ேபங்க் காலணி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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128 128 ஸ்ரீெரங்கநாதாமாநகராட்சிநடுநி

ைலப்பள்ளிஸ்ரீரங்கம்   

,கிழக்குெகட்டிகட்டிடம் 

ெதற்குபகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 அருள் நக  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 5 புஷ்பக் நக  ெமயின் ேராடு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 5 புஷ்பக் நக  முதல் நக  , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 5 புஷ்பக் நக  2வது ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 5 புஷ்பக் நக  3வது ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 5 பிரசன்னா காலனி எ.எம்.ேராடு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 5 பா சன் rெவrன்னா அபா ட்ெமண்ட் , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 அம்மாமண்டபம்  ேராடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 ஸ்ரீெரங்கநாதாமாநகராட்சிநடுநி

ைலப்பள்ளிஸ்ரீரங்கம்   

,கிழக்குெகட்டிகட்டிடம் 

ெதற்குபகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 அம்மாமண்டம் ெமயின் ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 rெவ வியூ அபா ெமன்ட் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 அம்மாமண்டபம் ேராடு கீழ்பகுதி , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 ஸ்ரீராம் நக   புஷ்பக் நக   விrவு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 ஸ்ரீெரங்கநாதா மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி,ஸ்ரீரங்கம்   

,ெதற்குெகட்டிகட்டிடம்ேமற்குப

குதி அம்மாமண்டபம் ேராடு 

ஸ்ரீ ங் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 ெதற்கு புதுத்ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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131 131 ஸ்ரீெரங்கநாதா மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி,ஸ்ரீரங்கம்   

,கிழ ேமல் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

வடக்கு பா த்தது, 

அம்மாமண்டபம் ேராடு, 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 வடக்கு புதுத்ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 ஸ்ரீ ைவஜயந்தி வித்யாலயா 

ெமட்rகுேலஷன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, மங்கம்மா 

நக , ஸ்ரீரங்கம்   ,அைற எண் 7

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 புளிமண்டபம் ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 குஜலியன் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 ைசதன்யா எ.எம்.ேராடு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5விக்ேனஷ் என்கிேளவ் குடியிருப்பு 

, 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 பிrமிய  சுபேஷக் எ.எம்.ேராடு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 ேராகினி மிருதுலா எ.எம்.ேராடு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 மாருதி அபா ட்ெமன்ட்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 ஸ்ரீ ைவஜயந்தி வித்யாலயா 

ெமட்rகுேலஷன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, மங்கம்மா 

நக , ஸ்ரீரங்கம்   ,அைற எண் 6

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 திம்மராய சமுத்திரம் வியாசராஜ 

நக  1,2ம்  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு5 திம்மராய சமுத்திரம் 

சுத சன் நக 1,2ம்ெதர , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 

திம்மராய சமுத்திரம் சங்க  நக  மற்றும்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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134 134 ஸ்ரீ ைவஜயந்தி வித்யாலயா 

ெமட்r ்குேலஷன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, மங்கம்மா 

நக , ஸ்ரீரங்கம்   ,அைற எண் 3

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 திம்மராய சமுத்திரம் மங்கம்மா 

நக  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 திம்மராய சமுத்திரம் 

காேவr நக  1,2ம் ெத

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 சின்மயா 

ெமட்rகுேலஷன்உய நிைலப்ப

ள்ளி,அருணா நக , 

திருவாைனக்ேகாயில்   

,ெகட்டிகட்டிடம், பி ெசக்டா  

ேமற்குபகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 சுப்ரமணியபுரம் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு5 புலிமண்டபம் ேராடு, ேகவிஎம் 

எஸ்ேடட், சீனிவாச , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 சப்தகிr 

ேஹாம்ஸ்,புலிமண்டபம் ேராடு ேக.வி.எம , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 5 ேசஷாத்திr புரம் , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 

நியூேசஷாத்திr புரம் , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 ேவதாந்த 

ேதசிகா ேஹாம்ஸ் , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 பாரத் 

அபா ட்ெமன்ட்ஸ் , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 விக்ேனஷ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 சின்மயா 

ெமட்rகுேலஷன்உய நிைலப்ப

ள்ளி,அருணா நக , 

திருவாைனக்ேகாயில்   

,ெகட்டிகட்டிடம், பி ெசக்டா  

ேமற்குபகுதி அருணாநக  

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 ஸ்ரீராமபுரம் (ராய  ேதாப்பு) , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 சந்திரா நக  , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி சந்திரா நக  விஸ்தrப்பு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 4 லட்சுமி நக  , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 4 பிரசன்னா 

பிளாட்ஸ்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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137 137 சின்ைமயாெமட்rகுேலஷன்உ

ய நிைலப்பள்ளி,அருணாநக  

திருவாைனக்ேகாயில்   

,ெகட்டிகட்டிடம் சி ெசக்டா  

ி க் ி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 அம்மா மண்டபம் ெதற்கு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 வேரஸ்வரம் கீழத்ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 வேரஸ்வரம் உபசந்து

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 சின்ைமயாெமட்rகுேலஷன்உ

ய நிைலப்பள்ளி,அருணாநக  

திருவாைனக்ேகாயில்   

,ெகட்டிகட்டிடம் சி ெசக்டா  

ி க் ி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 வேரஸ்வரம் ேமலத்ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 வேரஸ்வரம் ெதற்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 சின்ைமயாெமட்rகுேலஷன்உ

ய நிைலப்பள்ளி,அருணாநக  

திருவாைனக்ேகாயில்   

,ெகட்டிகட்டிடம் சி ெசக்டா  

வடகிழக்குபகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 வேரஸ்வரம் வடக்கு ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 வேரஸ்வரம் கூட்டுத்ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 கல் ேமட்டுத் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 அருணா நக  முதல் ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 அருணா நக  2வது ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 அருணா நக  3வது ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 பாலாஜி ேதாட்டம் , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 சன் பில்ட ஸ் , 

9 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 மங்களம் எஸ்ேடட்  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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140 140 ஸ்ரீஅகிலாண்ேடஸ்வr 

வித்யாலயா, 

திருவாைனக்ேகாயில்   

,ெகட்டிக்கட்டிடம்ேமற்குபகுதி 

அைற எண். 25.

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 1ல் குறுக்குசாைல கணபதி நக  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 5ம் குறுக்குசாைல கணபதிநக  , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 6ம் குறுக்குசாைல கணபதிநக  , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 7ம் குறுக்கு சாைல கணபதி நக  , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 8ம் குறுக்கு சாைல கணபதிநக  , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 9ம் குறுக்கு சாைல கணபதி நக  , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 12ம் குறுக்குசாைல கணபதிநக  , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 வித்தியாலயா சாைல , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 துைரசாமிசாைல கணபதிநக  , 

10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 வரசித்திவிநாயக  சாைல 

கணபதிநக  , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 நாராயணசாமி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 ஸ்ரீஅகிலாண்ேடஸ்வr 

வித்யாலயா,திருவாைனக்ேகா

யில்   

,ெகட்டிக்கட்டிடம்ேமற்குபகுதி 

அைற எண்.25

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 கணபதிநக  ேமற்கு விஸ்தrப்பு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 அகிலாநக  1ல் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 அகிலாநக  2வது ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 அகிலாநக  3வது ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 அகிலாநக  4வது ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 அகிலாநக  5வது ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 கணபதிநக  2ம் குறுக்குெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

142 142 ஸ்ரீஅகிலாண்ேடஸ்வr 

வித்யாலயா, திருவாைணக் 

ேகாவில்   

,ெகட்டிக்கட்டிடம்வடக்குபகுதி 

ண்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 ேச மன்ெகாடியாலம், 

வாசுேதவஐயங்கா அபா ட்ம , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 

ெபrயா நக   1வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 ஸ்ரீஅகிலாண்ேடஸ்வr 

வித்யாலயா, திருவாைணக் 

ேகாவில்   

,ெகட்டிக்கட்டிடம்வடக்குபகுதி 

அைறஎண் 4

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 ெபrயா  நக  2வது ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 ெபrயா  நக  3வது ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 ெபrயா  நக  4வது ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 ெபrயா  நக  5வது ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 ெபrயா  நக  6வது ெதரு , 

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

1 2 3 4 5

144 144 ஸ்ரீஅகிலாண்ேடஸ்வr 

வித்யாலயா,திருவாைனக்ேகா

யில்   ,கிழக்குபகுதி ெதற்கு 

பக்கம் அைறஎண் 

37,ெகட்டிக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 தாத்தாசாrயா  கா டன் 

ராகேவந்திரா பிளாக் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 

தாத்தாசாrயா  கா டன் ராணபிளாக் மாம்பழச் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 5 ஆண்டாள் பிளாக் மாம்பழச்சாைல , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 ஸ்ரீெரங்க பிளாக்  மாம்பழசாைல , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 அலேமலு மங்காபிளாக் 

பி.எல்.ஏ.பிளாக் மாம்பழ , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 

டால்மியாபிளாக் மாம்பழசாைல , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி சக்ரா 

பிளாக் மாம்பழசாைல , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 

அம்மன்பிளாக் , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 வினாயகா  

பிளாக் , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 தாயா  பிளாக் , 

11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 பாலாஜி பிளாக் , 

12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 அகிலாண்ேடஸ்வr பிளாக் , 

13.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 ராகேவந்திரா பிளாக் , 

14.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 பா சன்பூங்கா , 

ி ச் ி ப் ள் ி ட் ி டு ன் ெ ல்

Ü¬ùî¢¶ 
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

145 145 ஸ்ரீஅகிலாண்ேடஸ்வr 

வித்யாலயா,திருவாைனக்ேகா

யில்   ,கிழக்கு பக்க 

ெகட்டிக்கட்டிடம், வடக்கு 

த் ண்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 சிவராம் நக  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 5 கேணசபுரம் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

5 மாம்பழச்சாைல டிரங் ேராடு (பைழயபாலம்) , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 5 கந்தன் நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 ஸ்ரீஅகிலாண்ேடஸ்வr 

வித்யாலயா,திருவாைனக்ேகா

யில்   ,கிழ ேமல் 

ெகட்டிக்கட்டிடம், கிழக்கு 

ி க் த்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 ெவள்ளிகிழைம சாைல , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 கும்பேகாணகைர , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 5 பிrயாகா டன்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 ேநருஜி நிைனவு மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி 

ெகாண்ைடயம்ேபட்ைட, 

திருவாைனக்ேகாயில்   

,கிழேமல் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

கிழக்கு பகுதி  ெதற்கு பக்க 

அைற

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 6 ேமல ெகாண்ைடயம் ேபட்ைட 

வடக்குத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

148 148 ேநருஜி நிைனவு மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெகாண்ைடயம்ேபட்ைட, 

திருவாைனக்ேகாயில்   

,ேமற்கு 

,ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்கட்டிடம், 

வடக்கு பக்க  அைற

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 6 ேமல ெகாண்ைடயம் ேபட்ைட 

ெதற்குத்ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 6 ேமல 

ெகாண்ைடயம் ேபட்ைட கிழக்குத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 ேநருஜி நிைனவு மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி 

ெகாண்ைடயம்ேபட்ைட, 

திருவாைனக்ேகாயில்   ,கிழ 

ேமல் கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி 

, ெதற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 6 எ.ஐ..பி.எ.நக  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 6 காயத்திr நக  , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 6 ஸ்ரீராம் நக  , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 6 திருச்சி 

ெசன்ைன ெமயின் ேராடு   கிழக்கு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 6 ெவள்ளாத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

150 150 ேநருஜி நிைனவு மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெகாண்ைடயம்ேபட்ைட, 

திருவாைனக்ேகாயில்   

,ேமற்கு 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி அைற

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 6 சிற்றம் பல ேதாப்பு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 6 அம்சவள்ளி முதிேயா  இல்லம் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 6 கும்பமுனிவ  ஆசிரமம் , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 6 அக்ரஹாரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 அரசு ஆதிதிராவிட  நல 

உய நிைலப்பள்ளி 

,மல்லிைகபுரம்,திருவாைனக்

ேகாயில்   ,புதிய 

ெகட்டிகட்டிடம் வடக்குப்பக்க  

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 6 ெசன்ைன ைபபாஸ் கிழக்கு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 6 அய்யன்ெவட்டி ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 6 நடுெகாண்ைடயம் ேபட்ைட 

அகிலா நக  , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 6 நடு ெகாண்ைடயம் 

ேபட்ைட , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 6 கrகாலன் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 அரசு ஆதிதிராவிட  நல 

உய நிைலப்பள்ளி,மல்லிைகபுர

ம்,திருவாைனக்ேகாயில்   

,புதிய ெகட்டிகட்டிடம், 

ெ ற் ப் ி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 6 திம்மராயசமுத்திரம் புதுகாலனி , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 6 திம்மராயசமுத்திரம் 

பைழயகாலனி , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 6 மல்லிைகபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
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153 153 மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி,திருவள ச்ேசா

ைல   ,வடக்குப்பகுதி புதிய 

ெகட்டி கட்டிடம்ேமற்கு அைற

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 6 திருவள ேசாைல பாரத்நக  

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 6 திருவள ேசாைல 

சேவrயா  ேகாவில் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 

6திருவள ேசாைல ேமலத்ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

எண்6 திருவள ேசாைல வடக்கு ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு எண் 6 திருவள ேசாைல ெதற்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி,திருவள ச்ேசா

ைல   ,வடக்குப்பகுதி புதிய 

ெகட்டி கட்டிடம்ேமற்கு அைற

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண்6 திருவள ேசாைல 

மாதாேகாவில் ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண்6 

திருவள ேசாைல கீழத்ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 

6 திருவள ேசாைல ெபான்னுரங்கபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,பைனயபுரம்   

,வடக்கு பக்க 

ெகட்டிக்கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்தது

1.பைனயபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 குடித்ெதரு , 2.பைனயபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 ெதற்குெதரு , 3.பைனயபுரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1  வடக்குத்ெதரு , 4.பைனயபுரம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு எண் 2 ஆதிதிராவிட ெதரு , 5.பைனயபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு எண் 2 மாதாேகாவில்ெதரு , 6.பைனயபுரம் ஊராட்சி வா டு எண் 2 

ஆதிதிராவிட    காலனி , 7.பைனயபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 

திருப்பால் துைற , 8.பைனயபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 

திருப்பால்துைற கீழத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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156 156 அரசு 

உய நிைலப்பள்ளி,உத்தம ேசr

   ,புதிய 

ெகட்டிகட்டிடம்,ேமற்குபக்க 

1.உத்தம சீலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1,2 ேமலத்ெதரு , 

2.உத்தம சீலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 அக்ரஹாரம் , 

3.உத்தம சீலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1,3 வடக்குத்ெதரு , 

4.உத்தம சீலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1,2 ெதற்குத்ெதரு , 

த் ீ ி ி ற் ம் டு ண் ி ி ி ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 ஊராட்சி ஒன்றிய  

ஆரம்பப்பள்ளி,உத்தம ேசr   

,புதிய ெகட்டிகட்டிடம் 

ேமற்குபகுதி அைற

1.உத்தம சீலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 கீழத்ெதரு , 2.உத்தம சீலி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3,4 நடுத்ெதரு , 3.உத்தம சீலி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 சேவrயா  ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

கவுத்தரசநல்லூ  கிளிக்கூடு   

,ஓடுக்கட்டிடம்

1.கிளிக்கூடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1கிளிக்கூடு மாதா ேகாவில் 

ெதரு , 2.கிளிக்கூடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 கிளிக்கூடு 

ஆதிதிராவிட  ெதரு , 3.கிளிக்கூடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 

கிளிக்கூடு குடித்ெதரு , 4.கிளிக்கூடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 

கிளிக்கூடு ெமயின்ேராடு , 5.கிளிக்கூடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 

கவுத்தரசநல்லூ , ஆதிதிராவிட ெதரு , 6.கிளிக்கூடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
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159 159 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

மருதாண்டாக்குறிச்சி   

,வடகிழக்கு கட்டிடம், ேமற்கு 

பா த்தது

1.மருதாண்டாகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 கீழக்குடித்ெதரு , 

2.மருதாண்டாகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1ேமலக்குடித்ெதரு , 

3.மருதாண்டாகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 

மாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு , 4.மருதாண்டாகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு எண் 2 ஆதிதிராவிட  ெதரு , 5.மருதாண்டாகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,சீராத்ேதாப்பு  

மருதாண்டாகுறிச்சி   , 

கிழக்கு ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

கட்டிடம்,

1.மருதாண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு2ந.சாத்தனூ  பள்ள ெதரு 

, 2.மருதாண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு2ந.சாத்தனூ பைறய ெதரு , 3.மருதாண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு3 ந.சாத்தனூ  ேமலத்ெதரு , 4.மருதாண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு3 ந.சாத்தனூ  குடித்ெதரு , 5.மருதாண்டாக்குறிச்சி 

ஊராட்சி வா டு4 ஏகிrமங்கலம் குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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161 161 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,சீராத்ேதாப்பு  

மருதாண்டாகுறிச்சி   ,கிழக்கு 

 ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம்,

1.மருதாண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு5 சீராத்ேதாப்பு , 

2.மருதாண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு5 ஏகிrமங்கலம் 

பள்ள ,பைறய  ெதரு , 3.மருதாண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 

6 எட்டுமாதிடல்
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162 162 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,ேபரூ    

,ெகட்டிக்கட்டிடம்

1.ேபரூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 குடித்ெதரு , 2.ேபரூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 சாைல ேராடு , 3.ேபரூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு எண் 1 நடுத்ெதரு , 4.ேபரூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 

கீழத்ெதரு , 5.ேபரூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 அக்ரஹாரம் , 

6.ேபரூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 ஆதிதிராவிட  ெதரு , 7.ேபரூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 பைறய  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 அரசு உய நிைலப்பள்ளி, 

குழுமணி   ,ெதற்கு 

ெகட்டிக்கட்டிடம்

1.குழுமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 அக்ரஹாரம் , 2.குழுமணி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 அக்ரஹாரம் கைடவதி , 3.குழுமணி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 வரதாயி அம்மன் ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 அரசு உய நிைலப்பள்ளி, 

குழுமணி   ,ெதற்கு 

ெகட்டிக்கட்டிடம்

1.குழுமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 ேமலக்குழுமணி , 

2.குழுமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 சுக்கான் குழி , 3.குழுமணி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 ெவள்ளாளத்ெதரு , 4.குழுமணி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு எண் சிவன் ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,குழுமணி   

,ெதற்கு ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

கட்டிடம

1.குழுமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 வடக்கு மூலங்குடி 

குடித்ெதரு , 2.குழுமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 வடக்கு 

மூலங்குடி ஆதிதிராவிட  ெதரு , 3.குழுமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 

எண் 4 தச்சங்குடி பள்ள  ெதரு , 4.குழுமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 

ண் r ம் ன் ே ில் ெ
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166 166 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, குழுமணி   

,ெதற்கு ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

கட்டிடம்

1.குழுமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 கீழமுலங்குடி , 2.குழுமணி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 அரசு மருத்துவமைன குடியிருப்பு , 

3.குழுமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 சமுத்திரம் ெமயின்ேராடு , 

4.குழுமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 சமுத்திரம் ஆதிதிராவிட  

ெதரு , 5.குழுமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 சமுத்திரம் கைடவதி 

, 6.குழுமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 அண்ணாநக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 சி.எஸ்.ஐ.மிஷன் 

ஆரம்பப்பள்ளி,ேகாப்பு (வ)   

,கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம், 

ெதற்கு பா த்தது

1.ேகாப்பு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1,2 கீழத்ெதரு , 2.ேகாப்பு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 1 ெதற்குெதரு , 3.ேகாப்பு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 

1,2,3, நடுத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 சி.எஸ்.ஐ.மிஷன் 

ஆரம்பப்பள்ளி,ேகாப்பு (வ)   

,வடெதன் கட்டிடம், கிழக்கு 

பா த்தது, ெதற்கு பகுதி

1.ேகாப்பு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 வடபாதி குடித்ெதரு , 2.ேகாப்பு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 3, ேகாப்பு ேமலத்ெதரு , 3.ேகாப்பு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு 3 வடக்குெதரு ெமயின்ேராடு , 4.ேகாப்பு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 

3 ேகாவில் ெதரு , 5.ேகாப்பு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 கம்மாளத்ெதரு , 

6.ேகாப்பு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 சின்னத்ெதரு
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169 169 சி.எஸ்.ஐ.மிஷன் 

ஆரம்பப்பள்ளி,ேகாப்பு (வ)   

,வடக்கு ெதற்கு 

ெகட்டிக்கட்டிடம் ,வடக்கு 

பகுதி,கிழக்கு பா த்தது

1.ேகாப்பு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 குடித்ெதரு , 2.ேகாப்பு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 ேமலத்ெதரு , 3.ேகாப்பு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு எண் 5 ஆதிதிராவிட  ெதரு , 4.ேகாப்பு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 

எண், 4 சத்துணவு பள்ளி பகுதி , 5.ேகாப்பு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 

4 காமாட்சி அம்மன் ேகாவில் ெதரு , 6.ேகாப்பு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 சி.எஸ்.ஐ.மிஷன் 

ஆரம்பப்பள்ளி,ேகாப்பு (வ)   

,வடக்கு ெதற்கு 

ெகட்டிக்கட்டிடம் ,ெதற்கு 

ி ி க் த்

1.ேகாப்பு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 கல்லூக்காடு , 2.ேகாப்பு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 ெவள்ளக்ேகாடங்கி ெதரு , 3.ேகாப்பு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 ேகாப்பு காட்டு வடுகள் , 4.ேகாப்பு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 பாலக்காட்டு அம்மன் ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

எட்டைர ேகாப்பு வடக்கு   

,கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம், 

வடக்கு பா த்தது

1.எட்டைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 கீழத்ெதரு , 2.எட்டைர (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 1 வடக்குெதரு , 3.எட்டைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 

1 ஆசாrத்ெதரு , 4.எட்டைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 நடுத்ெதரு , 

5 எட்டைர (வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 கீழத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

எட்டைர ேகாப்பு வடக்கு   

,ேமற்கு பகுதி  புதிய கட்டிடம், 

வடக்கு பா த்தது,

1.எட்டைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 கைடவதி , 2.எட்டைர (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 2 ெதற்குெதரு , 3.எட்டைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 

2 ேமலத்ெதரு
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1 2 3 4 5

173 173 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

எட்டைர ேகாப்பு வடக்கு   

,வடகிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு 

பா த்தது, ெதற்கு பகுதி

1.எட்டைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 கீழக்காடு , 2.எட்டைர (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 3 பாைளயம் , 3.எட்டைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 

உலக்கன் காடு , 4.எட்டைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 காப்புகார  களம் , 

5.எட்டைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 கீழப்பாைத , 6.எட்டைர (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 3 பாைறக்களம் , 7.எட்டைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 

3 நடராஜபுரம் , 8.எட்டைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 திருவள்ளுவ  நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

எட்டைர ேகாப்பு வடக்கு   

,கிழேமல் கட்டிடம், கிழக்கு 

பகுதி, ெதற்கு பா த்த கட்டிடம்

1.எட்டைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 5 நடராஜபுரம் , 2.எட்டைர (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 5 காமராஜ் நக  , 3.எட்டைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு 5 ஒத்தக்கைட , 4.எட்டைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 5 காந்தி நக  

, 5.எட்டைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 5 இந்திரா நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 ஊராட்சி 

ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,முள்

ளிக்கரும்பூ    ,வடக்கு 

ஓட்டுகட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி

1.முள்ளிக்கரும்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 கீழத்ெதரு , 

2.முள்ளிக்கரும்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 அக்ரஹாரம் , 

3.முள்ளிக்கரும்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 நடுத்ெதரு , 

4.முள்ளிக்கரும்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 ேமலத்ெதரு , 

5.முள்ளிக்கரும்பூ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3,4 பைறய  ெதரு, 
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176 176 ஊராட்சி 

ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,முள்

ளிக்கரும்பூ    ,வடக்கு 

ஓட்டுகட்டிடம்  கிழக்குப்பகுதி

1.முள்ளிக்கரும்பூ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 பள்ள  ெதரு , 

2.முள்ளிக்கரும்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண்  3,4 குடித்ெதரு, 

மஞ்சாங்ேகாப்பு , 3.முள்ளிக்கரும்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 

பாைளயம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 கிராம ஊராட்சி ேசைவ 

ைமயம் ெசங்கற்ேசாைல 

மல்லியம்பத்து   ,ெதற்கு 

பக்க ெகட்டிக்கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி

1.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண 1 ேகானா  சத்திரம் , 

2.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 ெசங்க ேசாைல 

அrசன ெதரு , 3.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 

ெசங்க ேசாைல ஆதிதிராவிட  காலனி , 4.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு எண் 1 கூட்டுறவு நக  , 5.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு எண் 1 கந்தாலயா எஸ்ேடட் , 6.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு எண் 1 ராஜவ் காந்தி நக  , 7.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, ெபருங்குடி 

மல்லியம்பத்து   ,ஓடு 

கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, 

ெதற்கு பா த்தது.

1.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 வாசன் சிட்டி , 

2.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 மல்லியம் பத்து 

குடித்ெதரு , 3.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 

மல்லியம் பத்து ஆதிதிராவிட  ெதரு , 4.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு எண் 2 ெபருங்குடி ஆதிதிராவிட  ெதரு , 5.மல்லியம் 

பத்து(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 ெபருங்குடி குடித்ெதரு
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179 179 கிராம ஊராட்சி ேசைவ 

ைமயம், ெசங்கற்ேசாைல, 

மல்லியம்பத்து   ,கிழ ேமல் 

ெகட்டிக்கட்டிடம், வடக்கு 

பா த்தது.

1.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 ேவலன் நக  , 

2.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 அம்மன் அருள் நக  , 

3.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 புதுத்ெதரு , 

4.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 சண்முகா கா டன் , 

5.மல்லியம் பத்து(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 பகவதிபுரம் , 

6.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 அன்ைன சாரதா நக  

, 7.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 ஜவன் நக  , 

8.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 மைலயப்ப நக  , 

9.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 அன்ைன ெதரசாள் 

நக  , 10.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 

ெசங்கற்ேசாைல ெமயின்ேராடு , 11.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு எண் 1 பி.எஸ்.எஸ்,நக  , 12.மல்லியம் பத்து(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 ெசயின்ட்ேஜாசப்அரசுஉதவி 

ெபறும்ஆரம்பபள்ளி, 

ஆளவந்தான்நல்லூ  

மல்லியம்பத்து   

,ெகட்டிக்கட்டிடம்ேமற்குபகுதி,

1.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 அமி தராயநல்லூ  

குடித்ெதரு , 2.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 

அமி தராயநல்லூ  நடுத்ெதரு , 3.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு எண் 4 அமி தராயநல்லூ  ஆதிதிராவிட  ெதரு , 4.மல்லியம் பத்து 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 இராமநாதநல்லூ  ஆதிதிராவிட  ெதரு
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181 181 ெசயின்ட்ேஜாசப்அரசுஉதவி 

ெபறும்ஆரம்பபள்ளி, 

ஆளவந்தான்நல்லூ  

மல்லியம்பத்து   

,ெகட்டிக்கட்டிடம்ேமற்குபகுதி

1.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 இராமநாதநல்லூ  

குடித்ெதரு , 2.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 

ஆளவந்தான்நல்லூ  மாrயம்மன் ேகாவில் ெத , 3.மல்லியம் பத்து (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 ஆளவந்தான் நல்லூ  ேகாவில் ெதரு , 

4.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 ஆளவந்தான் நல்லூ  

குடித்ெதரு , 5.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 

ஆளவந்தான் நல்லூ  கீழத்ெதரு , 6.மல்லியம் பத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, புலியூ    

வடகிழக்கு ெகட்டிக்கட்டிடம்

1.புலியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 புலியூ  நடுத்ெதரு , 2.புலியூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 2 கீழேமடு காலனி , 3.புலியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு 3 ெசக்கடி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, புலியூ    

,வடேமல் ெகட்டிக்கட்டிடம்

1.புலியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 களஞ்சியம் ெதரு , 2.புலியூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 3 கருத்தான் ெதரு , 3.புலியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு 4 ெதற்கு ேமடு , 4.புலியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 ேகாவில் 

ஆண்டித் ெதரு , 5.புலியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 திடீ  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, புலியூ    

,கிழேமல் ஓட்டுக்கட்டிடம், 

வடக்கு பா த்தது

1.புலியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 ேமல ேமடு , 2.புலியூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 5 நத்த காரன் ெதரு , 3.புலியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு 5 மாறான் குளம் , 4.புலியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 5 சின்னான் 

குளம் , 5.புலியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 5 நடுதம்பி களம் , 6.புலியூ  

ி ற் ம் டு ப் ன்ெ
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185 185 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்ப ப்பள்ளி, ேபாதாவூ    

,வடக்கு ஓட்டு 

கட்டிடம்,ேமற்குப்பக்கம்

1.ேபாதாவூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 முனிசிப் ெதரு , 2.ேபாதாவூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 குடித்ெதரு , 3.ேபாதாவூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு 2 ஆற்றுக்கைர ெதற்கு , 4.ேபாதாவூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 

ஆற்றுக்கைர வடக்கு , 5.ேபாதாவூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 வடக்கு 

ேமடு , 6.ேபாதாவூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 வியாழன் ேமடு , 

7.ேபாதாவூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 சுக்காங்கைர , 8.ேபாதாவூ   

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,ேபாதாவூ    

,ெதற்கு ெகட்டிக்கட்டிடம்

1.ேபாதாவூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 ெசவக்காடு , 2.ேபாதாவூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 உப்பு காய்ச்சு ெதரு , 3.ேபாதாவூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 ஆதிதிராவிட  காலனி , 4.ேபாதாவூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 ேமலேமடு , 5.ேபாதாவூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு எண் 5 சிவந்த நக  , 6.ேபாதாவூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,ேபாசம்பட்டி   

,கிழக்கு ெகட்டிக்கட்டிடம், 

வடக்குப்பக்கம்

1.ேபாசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 சின்னக்குளம் , 

2.ேபாசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 சல்லாrக்காடு , 

3.ேபாசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 மணியன் நக  , 

4.ேபாசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 திரு நக  , 5.ேபாசம்பட்டி 

ி ற் ம் டு ண் ே க் டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 70 of 119



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

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

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

1 2 3 4 5

188 188 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,ேபாசம்பட்டி   

,கிழக்கு ெகட்டிக்கட்டிடம், 

வடக்குப்பக்கம்

1.ேபாசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 மணியம்பட்டி ேராடு , 

2.ேபாசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 காயக்காரன் களம் , 

3.ேபாசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 கீழத்ெதரு , 4.ேபாசம்பட்டி 

(வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 ேமலத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 ஊராட்சி ஒன்றிய  

ஆரம்பப்பள்ளி, ேபாசம்பட்டி,   

 ,கிழேமல் ஓடு கட்டிடம், 

வடக்கு பா த்தது

1.ேபாசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 கண்டிக்காடு , 

2.ேபாசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 சக்கிலியப்பட்டி , 

3.ேபாசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 கேணசபுரம் , 

4 ேபாசம்பட்டி (வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 ேமாளக்காடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 ஊராட்சி ஒன்றிய  

ஆரம்பப்பள்ளி, ேபாசம்பட்டி,   

,வட ேமற்கு ெகட்டிக்கட்டிடம், 

கிழக்கு பா த்தது.

1.ேபாசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 வியாழன் ேமடு , 

2.ேபாசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 ராஜாநக  , 3.ேபாசம்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 நrயன் காடு , 4.ேபாசம்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 காவல்காரன்களம் , 5.ேபாசம்பட்டி (வ.கி) 

ற் ம் டு ண் ே த்ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்ப ப்பள்ளி, கீrக்கல்ேமடு, 

ேபாசம்பட்டி   ,வடக்கு 

ெகட்டிக்கட்டிடம்

1.ேபாசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 காைளக்குட்டிக்காடு , 

2.ேபாசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 ராஜவ் காந்தி நக  , 

3.ேபாசம்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 எம்.ஜி.ஆ  நக  , 

4 ேபாசம்பட்டி (வகி) மற்றும் (ஊ) டு எண் 5 படுைவக்காடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

கீrக்கல்ேமடு,ேபாசம்பட்டி   

வடக்கு ெகட்டிக்கட்டிடம்

1.ேபாசம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 கீrக்கல் ேமடு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 71 of 119



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

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

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

1 2 3 4 5

193 193 அரசு உதவி ெபறும் 

நடுநிைலப்பள்ளி,பள்ளக்காடு,அ

தவத்தூ  (கி)   

ஓடுக்கட்டிடம்  ெதற்குபகுதி

1.அதவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 மணல்ேமடு , 2.அதவத்தூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 ெமயின்ேராடு , 3.அதவத்தூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 பள்ளக்காடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 அரசு உதவி ெபறும் 

நடுநிைலப்பள்ளி,பள்ளக்காடு,அ

தவத்தூ  (கி)   

ஓடுக்கட்டிடம்  ெதற்குபகுதி

1.அதவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 கல்லுேமடு , 2.அதவத்தூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 ைககாட்டி , 3.அதவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு எண் 2 புதுெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 ெலட்சுமிஅரசுஉதவிெபறும்ஆர

ம்பப்பள்ளி,சுண்ணாம்புக்காரன்ப

ட்டி,அதவத்தூ (கி)   

,ெகட்டிக்கட்டிடம்

1.அதவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 ெநட்டச்சிகாடு , 

2.அதவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 பாைறக்காடு , 3.அதவத்தூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 தப்புெகாட்டிகாடு , 4.அதவத்தூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 நத்தமுனியன்காடு , 5.அதவத்தூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 அைடக்கன்காடு , 6.அதவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு எண் 1 ேதாகமைல ெமயின்ேராடு , 7.அதவத்தூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 சுண்ணாம்புகாரன்பட்டி , 8.அதவத்தூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 ெதற்குெதரு , 9.அதவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு எண் 1 அம்மாசி கவுண்ட  காடு , 10.அதவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வ டு ண் ெ ண் ி மண் டு

Ü¬ùî¢¶ 
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196 196 சி.எஸ்.ஐ.ஆரம்பப்பள்ளி,அல்லி

த்துைற   ,ெதற்குஓடுகட்டிடம் 

வடக்குப்பக்கஅைற 

அல்லித்துைற,

1.அல்லித்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 ஆதிதிராவிட  ெதரு , 

2.அல்லித்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 புதுத்ெதரு அல்லித்துைற , 

3.அல்லித்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 ெபருமாள்ேகாவில்ெதரு , 

4.அல்லித்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 அல்லித்துைற ேமலத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 சி.எஸ்.ஐ.ஆரம்பப்பள்ளி,அல்லி

த்துைற   ,ெதற்குஓடுகட்டிடம் 

வடக்குப்பக்கஅைற

1.அல்லித்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 ைவசியாள் ெதரு , 

2.அல்லித்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 ெமயின்ேராடு , 

3.அல்லித்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 சரவணாபுரம் , 

4அல்லித்துைற (வகி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 அன்ைன நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 சி.எஸ்.ஐ.ஆரம்பப்பள்ளி,அல்லி

த்துைற   ,ஓட்டுகட்டிடம், 

ேமற்குபகுதி,

1.அல்லித்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 

, 2.அல்லித்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 ஆசாr ெதரு , 

3.அல்லித்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 சிவா நக  , 4.அல்லித்துைற 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 முனிசீப் ெதரு , 5.அல்லித்துைற(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 நடுத்ெதரு , 6.அல்லித்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  

வா டு 2 ெதற்குெதரு , 7.அல்லித்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 

கீழத்ெதரு , 8.அல்லித்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 கீைரக்காரத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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199 199 சி.எஸ்.ஐ.ஆரம்பப்பள்ளி,அல்லி

த்துைற   ,ஓட்டுகட்டிடம், 

ேமற்குபகுதி,

1.அல்லித்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு 

, 2.அல்லித்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 வைளயல்காரத்ெதரு , 

3.அல்லித்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 ஈஸ்வரன் ேகாவில் ெதரு , 

4.அல்லித்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 பூக்ெகால்ைலத்ெதரு , 

5.அல்லித்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு 

, 6.அல்லித்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 சிவன்ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,சாந்தாபுரம்,அதவ

த்தூ  (கி)   

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்கட்டிடம்

1.அல்லித்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 வடக்கு வதி , 

2.அல்லித்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 மங்கம்மா சாைல , 

3.அல்லித்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 கீழசவுrயா  புரம் , 

4அல்லித்துைற (வகி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 ேமலசவுrயா புரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,சாந்தாபுரம்,அதவ

த்தூ  (கி)   

,ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்கட்டிடம்,

1.அல்லித்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 வள்ளுவ  நக  , 

2.அல்லித்துைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 குடித்ெதரு , 3.அல்லித்துைற 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 ஆ .எஸ்.எஸ்,காலனி , 4.அல்லித்துைற 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 லாச  ேதாப்பு , 5.அல்லித்துைற (வ.கி) 

ற் ம் டு க் ி ே ப்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 ஊராட்சி  

அலுவலகம்,அதவத்தூ  

ேமற்கு   ,ெகட்டிக்கட்டிடம்,

1.அதவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 தகர ெகாட்டைக , 

2.அதவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 கீழத்ெதரு , 3.அதவத்தூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 வடக்குெதரு , 4.அதவத்தூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு எண்3 4 ெதற்குெதரு
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

203 203 ஊராட்சி 

அலுவலகம்,அதவத்தூ  

ேமற்கு (ேம)   ,நூலக 

கட்டிடம்  ெகட்டிக்கட்டிடம்

1.அதவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 நடுத்ெதரு , 2.அதவத்தூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 ேமலத்ெதரு , 3.அதவத்தூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 4 மருத்துவெதரு , 4.அதவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு எண் 4 மாதுளங்ெகால்ைல

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 முத்துராஜா 

உதவிெபறும்நடுநிைலப்பள்ளி.

அதவத்தூ  (ேம)   

ஓட்டுகட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி

1.அதவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 கீழத்ெதரு , 2.அதவத்தூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 எம்.ஜி.ஆ .காலனி , 3.அதவத்தூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 அதிதிராவிட  காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 முத்துராஜா 

உதவிெபறும்நடுநிைலப்பள்ளி.

அதவத்தூ  (ேம)   ,ெதற்கு 

பக்கம் ஓட்டு கட்டிடம்

1.அதவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 சக்தி நக  , 2.அதவத்தூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 புது காவனி , 3.அதவத்தூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 5 ேமலப்ேபட்ைட , 4.அதவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு எண் 5 அல்லித்துைர ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, ெகாய்யா 

ேதாப்பு, அதவத்தூ  (ேம)   

,ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்கட்டிடம்,

1.அதவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 6 ெசாக்கிகாடு , 2.அதவத்தூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 6 ேசாழமதியன்காடு , 3.அதவத்தூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 6 பிள்ைளயா ேகாவில் ெதரு , 4.அதவத்தூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 6   ெகாய்யாேதாப்பு வடக்கு ெதரு , 

5.அதவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 6 புலியூரான்காடு , 

6.அதவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண்6 கூழ்வரான்காடு , 

7.அதவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 6 ெமயின்ேராடு , 

8.அதவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 6 பள்ளி அருகில்

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

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

1 2 3 4 5

207 207 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, பாைளயம், 

அதவத்தூ  (ேம)   ,கிழேமல் 

ெகட்டிக்கட்டிடம், ெதற்கு 

த்

1.அதவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 6 சீத்தக்காடு , 2.அதவத்தூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 6 குன்னுைடயான்காடு , 3.அதவத்தூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 6 சங்கன் காடு , 4.அதவத்தூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 6 பாைளயம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 ஸ்ரீராமலிங்கசுவாமி 

வித்யாலயா,குமாரவயலூ    

,ெகட்டிகட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி

1.குமாரவயலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 குமாரவயலூ  

வடக்குத்ெதரு , 2.குமாரவயலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 

குமாரவயலூ  பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு , 3.குமாரவயலூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 குமாரவயலூ  ெபருமாள்ேகாவில் ெதரு , 

4.குமாரவயலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 குமாரவயலூ  

அக்ரஹாரம் , 5.குமாரவயலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 1 

குமாரவயலூ  கள்ளத்ெதரு , 6.குமாரவயலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 ஸ்ரீராமலிங்கசுவாமி 

வித்யாலயா,குமாரவயலூ    

,ெகட்டிகட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி

1.குமாரவயலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 2 குமாரவயலூ  

சித்தத்தூ  , 2.குமாரவயலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 

குமாரவயலூ  ெகாத்தட்ைட , 3.குமாரவயலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 

எண் 4 குறிஞ்சி நக

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

1 2 3 4 5

210 210 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ேசாமரசம்ேபட்ைட   ,புதிய 

கட்டிடம்,கீழ்தளம், கிழக்கு 

பக்க ெகட்டிக்கட்டிடம், 

க் த்

1.ேசாமரசம்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டுஎண்1 சிறுவயலூ  , 

2.ேசாமரசம்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டுஎண்1 வசந்தநக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 ஊராட்சி ஒன்றிய  

நடுநிைலப்பள்ளி  

ேசாமரசம்ேபட்ைட   

,வடெதன் புதிய 

ெகட்டிக்கட்டிடம், ேமற்கு 

1.ேசாமரசம்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டுஎண்1 வாசன்நக  , 

2.ேசாமரசம்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1ெமயிண்ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ேசாமரசம்ேபட்ைட   ,புதிய 

கட்டிடம்,கீழ்தளம், ேமற்கு  

பக்க ெகட்டிக்கட்டிடம், 

க் த்

1.ேசாமரசம்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 பாரதி ெதரு , 

2.ேசாமரசம்ேபட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 

ேசாமரசம்ேபட்ைடெமயிண்ேராடு , 3.ேசாமரசம்ேபட்ைட  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)  வா டு எண் 1 அம்ேபத்கா  காலணி , 4.ேசாமரசம்ேபட்ைட  (வ.கி) 

ற் ம் டு ண் ெ

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

1 2 3 4 5

213 213 ஊராட்சி 

ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ேசாம

ரசம்ேபட்ைட   

,கிழக்குபுதியஓட்டுகட்டிடம்

1.ேசாமரசம்ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 காளியம்மன் 

ேகாவில் ெதரு , 2.ேசாமரசம்ேபட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 

அம்பலகாரன் ெதரு , 3.ேசாமரசம்ேபட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 

எண் 2 அங்காளம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.ேசாமரசம்ேபட்ைட  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 அக்ரஹாரம் , 5.ேசாமரசம்ேபட்ைட  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)  வா டு 2 பஞ்சாயத்துஆபஸ் ேராடு , 6.ேசாமரசம்ேபட்ைட  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ஊராட்சி 

ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி, 

ேசாமரசம்ேபட்ைட   ,ெதற்கு 

பக்கம், வடக்கு பகுதி, ெதற்கு 

பா த்தது

1.ேசாமரசம் ேபட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 ெமயின்ேராடு , 

2.ேசாமரசம் ேபட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 கணபதி நக  , 

3.ேசாமரசம் ேபட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 நாயுடு ேதாப்பு , 

4.ேசாமரசம் ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 ெகாடிக்கால் ெதரு , 

5.ேசாமரசம் ேபட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 புதுத்ெதரு , 

6.ேசாமரசம் ேபட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 ேக.ேக.நக   

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ேசாமரசம்

ேபட்ைட   ,ேமற்குெகட்டி 

கட்டிடம், அைற 

ண் க் ி

1.ேசாமரசம் ேபட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 மாrயம்மன் ேதாப்பு , 

2.ேசாமரசம் ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 ஆதிதிராவிட  ெதரு , 

3.ேசாமரசம் ேபட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 கீழவயலூ  ெதற்கு 

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

1 2 3 4 5

216 216 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ேசாமரசம்ேபட்ைட   ,வடக்கு 

பக்க ெகட்டிக்கட்டிடம், ேமற்கு 

பா த்தது.

1.ேசாமரசம்ேபட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 5 வடகாபுத்தூ  , 

2.ேசாமரசம்ேபட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 வராகந்திடல் , 

3.ேசாமரசம்ேபட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 வரங்கிநல்லூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ேசாமரசம்ேபட்ைட   ,ெதற்கு 

பக்க ெகட்டிக்கட்டிடம், 

கிழக்கு பா த்தது.

1.ேசாமரசம்ேபட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 கீழவயலூ  , 

2.ேசாமரசம்ேபட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 கீழவயலூ  

ஆதிதிராவிட ெதரு , 3.ேசாமரசம்ேபட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 

எண் 5 ேமலபாப்பாக்குறிச்சி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 மாதா அமி தா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ேசாழங்கநல்லூ    ,கிழ ேமல் 

ெகட்டிக்கட்டிடம், வடக்கு 

பா த்தது.

1.நாச்சிக்குறிச்சி ஊராட்சி வா டு 4 ேசாழங்கநல்லூ  10வது கிராஸ் 

சண்முகா நக  , 2.நாச்சிக்குறிச்சி ஊராட்சி வா டு 4 ேசாழங்கநல்லூ  

11வது கிராஸ் சண்முகா நக  , 3.நாச்சிக்குறிச்சி ஊராட்சி வா டு 4 

ேசாழங்கநல்லூ  12வது கிராஸ் சண்முகா நக  , 4.நாச்சிக்குறிச்சி ஊராட்சி 

வா டு 4 ேசாழங்கநல்லூ  13வது கிராஸ் சண்முகா நக  , 5.நாச்சிக்குறிச்சி 

ஊராட்சி வா டு 4 ேசாழங்கநல்லூ  14வது கிராஸ் சண்முகா நக  , 

6.நாச்சிக்குறிச்சி ஊராட்சி வா டு 4 ேசாழங்கநல்லூ  15வது கிராஸ் 

சண்முகா நக  , 7.நாச்சிக்குறிச்சி ஊராட்சி வா டு 4 ேசாழங்கநல்லூ  

16வது கிராஸ் சண்முகா நக   8 நாச்சிக்குறிச்சி ஊராட்சி வா டு 4 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 79 of 119



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

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

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

1 2 3 4 5

219 219 அரசு உதவி ெபறும் 

ஆரம்பப்பள்ளி,நாச்சிகுறிச்சி   

,கிழேமல் வடக்கு பா த்த 

ஓட்டுக்கட்டிடம், வடக்கு பகுதி

1.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 நாடா  ெதரு , 

2.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 நடுத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 அரசு உதவி ெபறும் 

ஆரம்பப்பள்ளி,நாச்சிகுறிச்சி   

,வடெதன் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

ெதற்கு பா த்தது

1.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 

, 2.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 நாகப்பா நக  , 

3.நாச்சிகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 ராஜா நக  , 4.நாச்சிகுறிச்சி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 அருணகிr நக  , 5.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) 

ற் ம் டு ெ ட் ி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

ேசாழங்கநல்லூ    ,கிழக்கு 

ெகட்டிக்கட்டிடம், 

ே ங் ல்

1.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 ைகராசி நக  , 

2.நாச்சிககுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 

இரட்ைடவாய்க்கால்அழக நக  , 3.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  

வா டு 1 விஜய் நக  , 4.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 

ெ ம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 அரசு உதவி ெபறும் 

ஆரம்பப்பள்ளி,நாச்சிகுறிச்சி   

,கிழேமல் ஓட்டுக்கட்டிடம், 

ெதற்கு நுைழவாயில், ெதற்கு 

ி

1.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 வாசன் நக Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

223 223 அரசு உதவி ெபறும் 

ஆரம்பப்பள்ளி,நாச்சிகுறிச்சி   

,வடெதன் ஓட்டுக்கட்டிடம், 

கிழக்கு பகுதி

1.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 வாசன் நக  1வது கிராஸ் , 

2.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 வாசன் நக  2வது கிராஸ் , 

3.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 வாசன் நக  3வது கிராஸ் , 

4.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 வாசன் நக  4வது கிராஸ் , 

5.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 வாசன் ேவலி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 பஞ்சாயத்து யூனியன் 

ஆரம்பப்பள்ளி,ேசாழங்கநல்லூ

   ,வடெதன் கட்டிடம், 

கிழக்கு பா த்தது, வடக்கு 

பக்கம்

1.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 ஏ.சி.எஸ்.நக  , 

2.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 ேசாழங்கநல்லூ  நடுத்ெதரு 

, 3.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 ேசாழங்கநல்லூ  

ேமலத்ெதரு , 4.நாச்சிகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 

ேசாழங்கநல்லூ ெபருமாள்ேகாவில்ெதரு ேசாழங்கநல் , 5.நாச்சிகுறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 புதுபாலெதரு , 6.நாச்சிகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)  வா டு 5 ேசாழங்கநல்லூ இந்திரா காலனி கீழத்ெதரு , 

7.நாச்சிகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 ேசாழங்கநல்லூ கைடேதாப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
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225 225 சமுதாயக்கூடம், 

நாச்சிக்குறிச்சி   ,கிழேமல் 

ெகட்டிக்கட்டிடம் ேமற்கு 

பா த்தது

1.நாச்சிகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 அன்னபூரனி நக  , 

2.நாச்சிகுறிச்சி   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 சுமதி நக  , 3.நாச்சிகுறிச்சி 

 (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 நாகெலட்சுமி நக  , 4.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 பவுன்நக  , 5.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  

வா டு 1 ஆனந்தா நக  , 6.நாச்சிகுறிச்சி   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 

அருணகிr நக  , 7.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 

1இரட்ைடவாய்க்கால் இந்திராகாந்தி நக  முதல்த , 8.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 இரட்ைடவாய்க்கால் இந்திராகாந்தி நக  2ம் த

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 சமுதாயக்கூடம், 

நாச்சிக்குறிச்சி   ,கிழேமல் 

ெகட்டிக்கட்டிடம், ெதற்கு 

பா த்தது

1.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 ேகாணா  ெதரு , 

2.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 காவல்காரத்ெதரு , 

3.நாச்சிகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 பாரதி நக  , 4.நாச்சிகுறிச்சி   

(வகி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 ேஜாதி நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, இனியானூ    

,,ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம், 

கிழக்குபகுதி

1.நாச்சிகுறிச்சி   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 ெபாம்மசமுத்திரம் , 

2.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 இனியானூ  கீழெதரு , 

3.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 இனியானூ  ேஜ.ேஜ.நக  , 

4.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 இனியானூ  மாrயம்மன் 

ேகாவில் ெதரு , 5.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 
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228 228 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, இனியானூ , 

நாச்சிக்குறிச்சி   

,ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம், 

ேமற்கு பகுதி, வடக்கு 

பா த்தது.

1.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 இனியானூ  ெதற்கு ெதரு , 

2.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 இனியானூ வடுவச்சி 

அம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 

இனியானூ  சிறுமல  ஆசிரமம் , 4.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  

வா டு 3 இனியானூ  ஏ.ஏ.ஒ.காலனி , 5.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  

வா டு 3 முருகன் நக
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229 229 ஸ்ரீகாமாட்சி அம்மன் 

ஆரம்பப்பள்ளி,தரன்நக ,நாச்சிக்

குறிச்சி   

,கிழக்குபகுதிஓடுகட்டிடம்

1.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 தரன்நக (ேசாழங்க நல்லூ  

மருதுபாண்டிய  ச , 2.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 

தரன்நக (ேசாழங்க நல்லூ )அண்ணாசாைல , 3.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 தரன்நக (ேசாழங்க நல்லூ )அருண்நக  , 

4.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 தரன்நக (ேசாழங்க 

நல்லூ )வாஞ்சிநாதன் நக  , 5.நாச்சிகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 

தரன்நக (ேசாழங்க நல்லூ )8வது குறுக்குத்த , 6.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 தரன்நக (ேசாழங்க நல்லூ )தளபதி அழகிrசாைல , 

7.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 தரன்நக (ேசாழங்க 

நல்லூ )பல்லவன் சாைல , 8.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 

தரன்நக (ேசாழங்க நல்லூ )பத்தாவது குறுக்க , 9.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 தரன்நக (ேசாழங்க நல்லூ )11வது குருக்குத் , 

10.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 தரன்நக (ேசாழங்க 

நல்லூ )9வது குறுக்குத்த , 11.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 

தரன்நக (ேசாழங்க நல்லூ )ஜவா சாைல  12 நாச்சிகுறிச்சி  (வகி) மற்றும் 
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230 230 ஸ்ரீகாமாட்சி அம்மன் 

ஆரம்பப்பள்ளி,தரன்நக ,நாச்சிக்

குறிச்சி   

,ேமற்குபகுதிஓட்டுகட்டிடம்

1.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு4 தரன்நக (ேசாழங்க நல்லூ ) 

ெமயின் ேராடு , 2.நாச்சிகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு4 

தரன்நக (ேசாழங்க நல்லூ )முதல்குறுக்கு ெதர , 3.நாச்சிகுறிச்சி ஊராட்சி 

வா டு4தரன்நக (ேசாழங்க நல்லூ )கட்டெபாம்மன் சாைல , 4.நாச்சிகுறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு4 தரன்நக (ேசாழங்க நல்லூ )ேநசமணி சாைல 

, 5.நாச்சிகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு4தரன்நக (ேசாழங்க 

நல்லூ )இரண்டாம் குறுக்குச , 6.நாச்சிகுறிச்சி ஊராட்சி வா டு 4, 

தரன்நக (ேசாழங்க நல்லூ )மூன்றாம் குறுக் , 7.நாச்சிகுறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 தரன்நக (ேசாழங்க நல்லூ )ெபrயா சாைல , 

8.நாச்சிகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 தரன்நக (ேசாழங்க நல்லூ ) 

ராணி மங்கம்மாள் , 9.நாச்சிகுறிச்சி ஊராட்சி வா டு 4 தரன்நக (ேசாழங்க 

நல்லூ )அன்ைன சத்யா சாைல , 10.நாச்சிகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  

வா டு 4 தரன்நக (ேசாழங்க நல்லூ )அண்ணா சாைல , 11.நாச்சிகுறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 தரன்நக (ேசாழங்க நல்லூ )ேசரன்சாைல , 

12 நாச்சிகுறிச்சி  (வகி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 தரன்நக (ேசாழங்க 
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231 231 ஸ்ரீகாமாட்சி அம்மன் 

ஆரம்பப்பள்ளி,தரன்நக ,நாச்சிக்

குறிச்சி   ,நடுப்பகுதி ஓட்டு 

கட்டிடம்,

1.நாச்சிகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 தரன்நக (ேசாழங்க 

நல்லூ )ேசாழன் சாைல , 2.நாச்சிகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 

தரன்நக (ேசாழங்க நல்லூ )பாண்டியன் சாைல , 3.நாச்சிகுறிச்சி ஊராட்சி 

வா டு 4 தரன்நக (ேசாழங்க நல்லூ )மருதுபாண்டியன் ச , 4.நாச்சிகுறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 தரன்நக (ேசாழங்க நல்லூ )நான்காவது 

குறுக் , 5.நாச்சிகுறிச்சி ஊராட்சி வா டு4 தரன்நக (ேசாழங்க 

நல்லூ )ஏழாவது குறுக்குத் , 6.நாச்சிகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு5 

தரன்நக (ேசாழங்க நல்லூ )ேபங்க ஸ் காலனி , 7.நாச்சிகுறிச்சி ஊராட்சி 

வா டு5 தரன்நக (ேசாழங்க நல்லூ )சிங்கார ேவலன் நகர , 8.நாச்சிகுறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு5 தரன்நக (ேசாழங்க நல்லூ )ேக.பி.என் காலனி 

Ü¬ùî¢¶ 
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232 232 புனித வளனா  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,புங்கனூ    

  ,வடக்கு ெகட்டிக்கட்டிடம், 

கிழேமல் கட்டிடம், ேமற்கு 

பகுதி  12ம் வகுப்பு

1.புங்கனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 கலிங்கன்காடு , 2.புங்கனூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 அம்மாசிகவுண்டன்காடு , 3.புங்கனூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 காத்தான்காடு , 4.புங்கனூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 நவலூரான்காடு , 5.புங்கனூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)  வா டு எண் 1 புதுத்ெதரு , 6.புங்கனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 
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233 233 புனித வளனா  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,புங்கனூ    

  ,வடக்கு ெகட்டிக்கட்டிடம், 

கிழேமல் கட்டிடம், ெதற்கு 

பா த்தது 10ம் வகுப்பு

1.புங்கனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 ெநடுமைல , 2.புங்கனூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 முருகன்ேகாவில் ெதரு , 3.புங்கனூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 தாய்நக

Ü¬ùî¢¶ 
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234 234 புனித வளனா  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,புங்கனூ    

,ெதற்கு ஓடுகட்டிடம்

1.புங்கனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 ேஷக்ெமாய்தன் காலனி , 

2.புங்கனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 அந்ேதாணியா புரம் , 

3.புங்கனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 காந்தி நக  , 4.புங்கனூ  

(வகி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 காட்டூ
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235 235 புனித வளனா  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,புங்கனூ    

ெதற்கு ஓடுகட்டிடம்

1.புங்கனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 ெகாத்தனா ெதரு , 

2.புங்கனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 நாயக்க ெதரு , 3.புங்கனூ  

(வகி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 புதுத்ெதரு
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236 236 புனித வளனா  

ேமல்நிைலப்பள்ளி புங்கனூ   

 ,வடக்கு ெகட்டிகட்டிடம் 

கிழக்குபக்க அைற

1.புங்கனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 4 கீழத்ெதரு , 2.புங்கனூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண்4 ஆசாrத்ெதரு , 3.புங்கனூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 4 ெபான்னிநக
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237 237 புனித வளனா  

ேமல்நிைலப்பள்ளி புங்கனூ   

 ,வடக்கு ெகட்டிகட்டிடம் 

கிழக்குபக்க அைற

1.புங்கனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 5 அருளானந்தஉைடயா  ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

238 238 அரசு உய நிைலப்பள்ளி, 

தாயனூ    ,வடெதன் 

ெகட்டிக்கட்டிடம், ேமற்கு 

பா த்தது.

1.தாயனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 மருளாளிக்காடு , 

2.தாயனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 ேமலத்ெதரு , 3.தாயனூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 வடக்குெதரு , 4.தாயனூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 காமராஜ  நக  , 5.தாயனூ  (வ.கி) மற்றும் 

டு ண் க் த்ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி  தாயனூ    

,கிழேமல் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

வடக்கு பா த்தது

1.தாயனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 கீழக்காடு , 2.தாயனூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 கீழபுரம் , 3.தாயனூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)  வா டு எண் 3 சுள்ளாமணிக்கைர , 4.தாயனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  

வா டு எண் 3 ஏழுவாய்க்கைர

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 அரசு உய நிைலப்பள்ளி 

தாயனூ    ,வடெதன் 

ெகட்டிக்கட்டிடம், ேமற்கு 

பா த்தது

1.தாயனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 4 ெதற்கு ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,தாயனூ    

,கிழேமல் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

வடக்கு பா த்தது

1.தாயனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 5 ேமலத்ெதரு , 2.தாயனூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 5 ேமலக்காடு , 3.தாயனூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)  வா டு எண் 5 தாயனூ  சந்ைத , 4.தாயனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  

வா டு எண் 5 இந்திராநக

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

1 2 3 4 5

242 242 அைடக்கல அன்ைன மான்ய 

ஆரம்பப்பள்ளி,அrயாவூ    

,ஓட்டுகட்டிடம், ேமற்கு பகுதி,

1.அrயாவூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 ஒத்தக்கைட , 2.அrயாவூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 நடுத்ெதரு , 3.அrயாவூ   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 ெதற்குத்ெதரு , 4.அrயாவூ   (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)  வா டு எண் 2 ெதற்குத்ெதரு , 5.அrயாவூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  

வா டு எண் 2 கீழ மற்றும் ேமலத்ெதரு , 6.அrயாவூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

 வா டு எண் 2 ஆதிதிராவிட  ெதரு , 7.அrயாவூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  

வா டு எண் 2 ேசாமாசிப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 அைடக்கல அன்ைன மான்ய 

ஆரம்பப்பள்ளி,அrயாவூ    

,ஓட்டுகட்டிடம், கிழக்குபகுதி,

1.அrயாவூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 ேமலத்ெதரு , 

2.அrயாவூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 4 ேமலத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 அைடக்கல அன்ைன மான்ய 

ஆரம்பப்பள்ளி,அrயாவூ    

,சத்துணவுக்கூடம், 

ெகட்டிக்கட்டிடம், ெதற்கு 

பா த்தது,

1.அrயாவூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 5 கீழத்ெதரு , 2.அrயாவூ   

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 5 ேஜ.ேஜ.நக  , 3.அrயாவூ   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 5 ேநரூஜி நக  , 4.அrயாவூ   (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)  வா டு எண் 5 விஜயநகரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

245 245 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி.நவலூ  

குட்டப்பட்டு   ,ெதற்கு 

ெகட்டிக்கட்டிடம், கிழக்குபக்க 

1.நவலூ  குட்டப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 கல்லுக்காடு , 

2.நவலூ  குட்டப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 குடித்ெதரு , 

3.நவலூ  குட்டப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 ஆதிதிராவிட  

ெதரு , 4.நவலூ  குட்டப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 

ங் ல் ட்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி.நவலூ  

குட்டப்பட்டு   ,ெதற்கு 

ெகட்டிக்கட்டிடம், கிழக்கு  

க்

1.நவலூ  குட்டப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 மணல்ேமடு , 

2.நவலூ  குட்டப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 ேமலத்ெதரு , 

3.நவலூ  குட்டப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 ஆற்றங்கைர  

ெதற்குெதரு , 4.நவலூ  குட்டப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 

ன்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,நவலூ  

குட்டப்பட்டு   ,ெதற்கு 

ெகட்டிக்கட்டிடம், ேமற்கு பக்க 

1.நவலூ  குட்டப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 ெதற்கு ெதரு , 

2.நவலூ  குட்டப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 கீழத்ெதரு , 3.நவலூ  

குட்டப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 மாதா ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,நவலூ  

குட்டப்பட்டு   ,ெதற்கு 

ெகட்டிக்கட்டிடம், கிழக்கு 

க்

1.நவலூ  குட்டப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 வடக்கு ெதரு , 

2.நவலூ  குட்டப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 கீழத்ெதரு , 3.நவலூ  

குட்டப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 ஆதிதிராவிட காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

249 249 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி நவலூ  

குட்டப்பட்டு   

,வடக்குெகட்டிக்கட்டிடம், 

ே ற் ப் ி

1.நவலூ குட்டப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 கீழக்காடு , 

2.நவலூ குட்டப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 பாரதிநக  , 

3.நவலூ குட்டப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 வண்ணாங்ேகாயில் 

(திண்டுக்கல் ெமயின்ேராடு)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி நவலூ  

குட்டப்பட்டு   

,வடக்குெகட்டிக்கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி

1.நவலூ குட்டப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 சுப்பிரமணிய  

ேகாவில் ெதரு , 2.நவலூ குட்டப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 

காந்தி நக  , 3.நவலூ குட்டப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 

பி.டபில்யூ.காலனி , 4.நவலூ குட்டப்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 

பூங்குடி ேராடு , 5.நவலூ குட்டப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 

சந்ேதாஷ் நக  , 6.நவலூ குட்டப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 

எஸ்.பி.எம்.நக  , 7.நவலூ குட்டப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 

முத்துக்குளம் , 8.நவலூ குட்டப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 

திருநக  , 9.நவலூ குட்டப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 

வண்ண ங்ே வில் முத் வ ட்டப் ட்டு வ ி மற் ம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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251 251 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ெபrயநாயகிச

த்திரம்   ,ெகட்டிக்கட்டிடம்

1.ெபrயநாயகிசத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் விநாயக ேகாவில் 

ெதரு , 2.ெபrயநாயகிசத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 

கீழத்ெதரு , 3.ெபrயநாயகிசத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 

ேமலத்ெதரு , 4.ெபrயநாயகிசத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 

கைடெதரு , 5.ெபrயநாயகிசத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 

ெபrயநாயகிசத்திரம் , 6.ெபrயநாயகிசத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 

எண் 3 பூங்குடியான்நக  , 7.ெபrயநாயகிசத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  

வா டு எண் 3 கல்லாயிஅம்மன்ேகாவில் ெதரு , 8.ெபrயநாயகிசத்திரம் 

(வகி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 ெபrயநாயகிசத்திரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 ஆ . சி. 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,அம்மாேபட்

ைட   

,ெதற்குெகட்டிக்கட்டிடம், 

ேமற்குப்பக்க அைற,

1.அம்மாேபட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 வடக்கு ெதரு 

அம்மாேபட்ைட , 2.அம்மாேபட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 

நடுத்ெதரு அம்மாேபட்ைட , 3.அம்மாேபட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 

எண் 1 ேகாவில் ெதரு அம்மாேபட்ைட , 4.அம்மாேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)  வா டு எண் 1 ேமலத்ெதரு அம்மாேபட்ைட , 5.அம்மாேபட்ைட  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 புதுத்ெதரு அம்மாேபட்ைட , 

6.அம்மாேபட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 ெதற்குெதரு 

அம்மாேபட்ைட , 7.அம்மாேபட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 

கீழத்ெதரு அம்மாேபட்ைட  8அம்மாேபட்ைட  (வகி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 
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253 253 ஆ .சி.ேமல்நிைலப்பள்ளி,அம்

மாேபட்ைட   ,ெதற்கு 

ெகட்டிக்கட்டிடம், 

கிழக்குப்பக்க அைற

1.அம்மாேபட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 கீழஅம்மாேபட்ைட , 

2.அம்மாேபட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 கீழஅம்மாேபட்ைட 

காலனி , 3.அம்மாேபட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 

ெதற்குெதருபூலாங்குளத்துப்பட்டி , 4.அம்மாேபட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  

வா டு 4 நடுத்ெதரு பூலாங்குளத்துப்பட்டி , 5.அம்மாேபட்ைட  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 வடக்கு அம்மாேபட்ைட , 6.அம்மாேபட்ைட  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 பூலாங்குளத்துப்பட்டி , 7.அம்மாேபட்ைட  (வ.கி) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ேக.கள்ளிக்குடி

(வ)   

ெதன்கிழக்குெகட்டிக்கட்டிடம்

1.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 மைலப்பட்டி ேச ைவகாரத்ெதரு 

, 2.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 திண்டுக்கல் ெமயின்ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ேக.கள்ளிக்குடி

(வ)   

ெதன்கிழக்குெகட்டிக்கட்டிடம்

1.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 ஹrபாஸ்க  காலனி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ேக.கள்ளிக்குடி

 (வ)   ,கிழேமல் 

ஓட்டுக்கட்டிடம், ெதற்கு 

த்

1.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 கள்ளிக்குடி வடக்கு , 2.கள்ளிகுடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 கள்ளிகுடி ேகாவில் ெதரு , 3.கள்ளிகுடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 கள்ளிகுடி நடுத்ெதரு , 4.கள்ளிகுடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 காந்தி காலனி ெமயின்ேராடு , 5.கள்ளிகுடி (வ.கி) 

ற் ம் டு ிண்டுக் ல் ெ ின்ே டு
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257 257 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

ேக.கள்ளிக்குடி (வ)   

,வடெதன் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

ேமற்கு பா த்தது

1.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 கள்ளிகுடி ெதற்குெதரு , 

2.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 ேசாழன் நக  ேராஜா ெதரு , 

3.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 ேசாழன் நக  அல்லித்ெதரு , 

4.கள்ளிகுடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 ேசாழன் நக  சம்பங்கி ெதரு , 

5.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 ேசாழன் நக  ெசண்பகத் ெதரு , 

6.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 ேசாழன் நக  குறிஞ்சி ெதரு , 

7.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 ேசாழன் நக  முல்ைலத்ெதரு , 

8.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 ேசாழன் நக  லில்லி ெதரு , 

9.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 ேசாழன் நக  தாமைர ெதரு , 

ள் ி வ ி மற் ம் வ டு ே ழன் மல்லி ெ

Ü¬ùî¢¶ 
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258 258 சமுதாயகூடம், 

ேக.கள்ளிக்குடி(வ)   ,வடெதன் 

ெகட்டிக்கட்டிடம், வடக்கு 

பா த்தது

1.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 காந்தி காலனி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 சமுதாயகூடம், 

ேக.கள்ளிக்குடி(வ)   

,ெதன்வடல் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

ேமற்கு பா த்தது.

1.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 கள்ளிகுடி வடக்கு கீழக்காடு , 

2.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2  முல்ைல நக
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260 260 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, பூங்குடி  

ேக.கள்ளிக்குடி (வ)   ,ேமற்கு 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம்

1.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 வடக்குேமடு , 2.கள்ளிகுடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு , 3.கள்ளிகுடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 சைடயாண்டி ேகாவில் ெதரு , 4.கள்ளிகுடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 பூங்குடி ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, பூங்குடி  

ேக.கள்ளிக்குடி (வ)   ,ேமற்கு 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம்

1.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 பாகனூ  ேராடு , 2.கள்ளிகுடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 ச ேவாதயபுரம் , 3.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)  வா டு 3 எசனப்பட்டி , 4.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 

அருவாகுடி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

262 262 குழந்ைதகள்நலதிட்டஅலுவலக

ம் மணிகண்டம் யூனியன் 

ஆபிஸ்    ,கிழக்குபகுதி, 

ெகட்டிக்கட்டிடம்

1.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 மணிகண்டம் ஆதிதிராவிட  

ெதரு , 2.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 மணிகண்டம் , 

3.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 

4.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 அக்ரஹார ெதரு , 5.கள்ளிகுடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 6.கள்ளிகுடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 மணிகண்டம் ெமயின்ேராடு , 7.கள்ளிகுடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 ெசங்குறிச்சி , 8.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)  வா டு 4 கா மல் மற்றும் திவ்யதானம்
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

263 263 குழந்ைதகள்நலதிட்டஅலுவலக

ம்மணிகண்டம்    

,கிழக்குபகுதி, ெகட்டிக்கட்டிடம்,

1.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 அம்ேபத்கா  நக  , 2.கள்ளிகுடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 முத்து நக  , 3.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

 வா டு 5 மட்டப்பாைற பட்டி , 4.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 

மதுைர ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264 எஸ்.ஜி.ஒய்.எஸ்.பயிற்சி 

ைமயம் 

மணிகண்டம்ஊ.ஒ.அலுவலக 

வளாகம்   ,ெதற்கு பக்கம், 

ெகட்டிக்கட்டிடம்

1.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 கந்தசாமி உைடயா  ெதரு , 

2.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 அய்யன் காடு , 3.கள்ளிகுடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 கலிங்கப்பட்டி , 4.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)  வா டு 5 ஆலம்பட்டி ேராடு , 5.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 

5 தனதயாளன் நக  , 6.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 பாகனூ  

ேராடு , 7.கள்ளிகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 ஈைக டவுண்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265 எஸ்.ஜி.ஒய்.எஸ்.பயிற்சி 

ைமயம் 

மணிகண்டம்ஊ.ஒ.அலுவலக 

வளாகம்   ,ெதற்கு பக்கம், 

ெ ட் க் ட் ம்

1.கள்ளிகுடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 தரன்மாநக Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

266 266 புனித அந்ேதாணியா  மrய 

ஆரம்பப்பள்ளி,பாகனூ    

,ேசவிேயா ஹால் 

வடக்குபகுதி, ெகட்டிக்கட்டிடம்

1.பாகனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 ேமலபாகனூ  குடித்ெதரு , 

2.பாகனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு2 ேமலபாகனூ  அrசனெதரு , 

3.பாகனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு3 ெதற்கு பாகனூ  குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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267 267 புனித அந்ேதாணியா  மrய 

ஆரம்பப்பள்ளி,பாகனூ    

,ேசவிேயா ஹால் 

வடக்குபகுதி, ெகட்டிக்கட்டிடம்

1.பாகனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு3 ெதற்கு பாகனூ  அrசனெதரு , 

2.பாகனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு4 வடக்கு பாகனூ  சகாய மாதா 

ேகாவில் ெதரு , 3.பாகனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு4 வடக்கு பாகனூ  

பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு , 4.பாகனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு4 

வடக்கு பாகனூ  அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு , 5.பாகனூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு4 நடு பாகனூ  , 6.பாகனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

268 268 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,மாத்தூ    

,வடெதன் ஓட்டுக்கட்டிடம், 

கிழககு பா த்தது

1.மாத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு1 கீழத்ெதரு (மாத்தூ ) , 2.மாத்தூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு1 நடுத்ெதரு (மாத்தூ ) , 3.மாத்தூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு1 வடக்குெதரு (மாத்தூ ) , 4.மாத்தூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)  வா டு1 காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு   (மாத்தூ ) , 5.மாத்தூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு1 ஆசாrெதரு (மாத்தூ ) , 6.மாத்தூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)  வா டு2 ஆதிதிராவிட  ெதரு  (மாத்தூ ) , 7.மாத்தூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)  வா டு2 ெதற்குெதரு  (மாத்தூ )

Ü¬ùî¢¶ 
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269 269 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,மாத்தூ    

,கிழேமல் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

வடக்கு பா த்தது

1.மாத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு2 நாயக்க ெதரு  (மாத்தூ ) , 

2.மாத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு2 கள்ள ெதரு (மாத்தூ ) , 3.மாத்தூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு3 சன்னாசிபட்டி அண்ணாநக  , 4.மாத்தூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு3 சன்னாசிபட்டி ேமலத்ெதரு , 5.மாத்தூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு4 சன்னாசிபட்டி கீழத்ெதரு , 6.மாத்தூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)  வா டு4 சன்னாசிபட்டி ஆதிதிராவிட ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

270 270 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, காந்தி நக , 

நாகமங்கலம்   ,வடெதன் 

ெகட்டிக்கட்டிடம், ேமற்கு 

த்

1.நாகமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 சாமியாபிள்ைளபட்டி , 

2.நாகமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 காந்தி நக  , 

3.நாகமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 ஈச்சந்ேதாட்டம் , 

4.நாகமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 பிருந்தாவன் ஆசிரமம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, காந்தி நக , 

நாகமங்கலம்   ,வடெதன் 

ெகட்டிக்கட்டிடம், ேமற்கு 

த்

1.நாகமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1காந்திநக  

பா ைவயற்ேறா  பகுதி

Ü¬ùî¢¶ 
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272 272 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, ேமல 

நாகமங்கலம், நாகமங்கலம்   

,வடெதன் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

ேமற்கு பா த்தது

1.நாகமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 ேமல நாகமங்கலம் , 

2.நாகமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 ெமயின்ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

273 273 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, ேமல 

நாகமங்கலம், நாகமங்கலம்   

,வடெதன் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

ேமற்கு பா த்தது, ெதற்கு 

1.நாகமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 வடக்கு நாகமங்கலம் , 

2.நாகமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 நாராயணபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

274 274 நல்ல சேமrயான் 

உய நிைலப்பள்ளி, கீழ 

நாகமங்கலம், நாகமங்கலம்   

,கிழேமல் ெகட்டிக்கட்டிடம்,  

ெதற்கு பா த்தது.

1.நாகமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 கீழநாகமங்கலம் , 

2.நாகமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 சிலம்புைடயான்பட்டி , 

3.நாகமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 கrகம்ெபனி , 

4.நாகமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 ேநரூஜிநக  , 

5.நாகமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 அண்ணாநக

Ü¬ùî¢¶ 
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275 275 ஊராட்சி ஒன்றிய  

நடுநிைலப்பள்ளி , தமிழ்நாடு 

குடிைச மாற்று வாrய 

காலனி நாகமங்கலம்   

,கிழேமல் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

வடக்கு பா த்தது

1.நாகமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 குடிைச மாற்று வாrய 

குடியிருப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

276 276 ஊராட்சி ஒன்றிய  

நடுநிைலப்பள்ளி , தமிழ்நாடு 

குடிைச மாற்று வாrய 

காலனி நாகமங்கலம்   

,கிழேமல் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

வடக்கு பா த்தது

1.நாகமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 குடிைச மாற்று வாrய 

குடியிருப்பு பா ைவயற்ேறா  பகுதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

277 277 ஊராட்சி ஒன்றிய  

நடுநிைலப்பள்ளி , தமிழ்நாடு 

குடிைச மாற்று வாrய 

காலனி நாகமங்கலம்   

,கிழேமல் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

ெதற்கு பா த்தது, ைமய அைற

1.நாகமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 எம்.ஜி.ஆ .நக  , 

2.நாகமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 கருமாrயம்மன் நக

Ü¬ùî¢¶ 
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278 278 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, ேமக்குடி   

,கிழேமல் ஓடு கட்டிடம், 

ெதற்கு பா த்தது

1.ேமக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 ேமக்குடி குடித்ெதரு , 2.ேமக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 ேமக்குடி ஆதிதிராவிட  ெதரு , 3.ேமக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 ேமக்குடி நடுப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

279 279 புனித ெசபஸ்தியா  

ஆரம்பப்பள்ளி , எம் 

ஆலம்பட்டி ேமக்குடி   ,வட 

ெதன் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

கிழக்கு பா த்தது.

1.ேமக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 ெசங்குறிச்சி வடக்குெதரு , 

2.ேமக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 ெசங்குறிச்சி ெதற்குெதரு , 

3.ேமக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 ெசங்குறிச்சி அrஜனத்ெதரு , 

4.ேமக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 ெசங்குறிச்சி கலிங்கன் காடு , 

5.ேமக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 ஆலம்பட்டி ெதற்குெதரு , 

6.ேமக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 ஆலம்பட்டி ேமற்குெதரு , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

280 280 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ,ஓைலயூ    

,ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.ஓைலயூ  (வ.கி) மற்றும் முடிகண்டம் (ஊ)  வா டு 3 ஓைலயூ  

ேமற்குெதரு , 2.ஓைலயூ  (வ.கி) மற்றும் முடிகண்டம் (ஊ) வா டு எண் 3 

ஓைலயூ  ெதற்குெதரு , 3.ஓைலயூ  (வ.கி) மற்றும் முடிகண்டம் (ஊ)  

வா டு எண் 3 ஓைலயூ  கீழத்ெதரு , 4.ஓைலயூ  (வ.கி) மற்றும் 

முடிகண்டம் (ஊ)  வா டு எண் 4 ஓைலயூ  கீழத்ெதரு , 5.ஓைலயூ  (வ.கி) 

மற்றும் முடிகண்டம் (ஊ)  வா டு எண் 4 ஓைலயூ  வடக்குெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 101 of 119



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

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

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

1 2 3 4 5

281 281 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

திருமைலசமுத்திரம்   

,ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம்

1.திருமைல சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 குடியானெதரு , 

2.திருமைல சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 திருமைல 

சமுத்திரம் , 3.திருமைல சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 

உைடயா  ெதரு , 4.திருமைல சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 

எண் 1 வடக்கு ஆதிதிராவிட  ெதரு , 5.திருமைல சமுத்திரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 மசூதி ெதரு , 6.திருமைல சமுத்திரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 முள்ளிப்பட்டி வடக்குெதரு , 7.திருமைல 

சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 முள்ளிபட்டி கீழத்ெதரு , 

8.திருமைல சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 முள்ளிப்பட்டி 

ேமலெதரு , 9.திருமைல சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

282 282 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, முடிகண்டம்   

,கிழேமல் ெகட்டிக்கட்டிடம் 

,ெதற்கு பா த்தது

1.முடிகண்டம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 குடித்ெதரு , 2.முடிகண்டம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 வடக்குத்ெதரு , 3.முடிகண்டம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 ேமற்கு ெதரு , 4.முடிகண்டம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  

வா டு 1 ேகாட்ைடய  ேதாட்டம் , 5.முடிகண்டம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  

வா டு 2 ேகாலா  பட்டி , 6.முடிகண்டம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 

ேகாலா பட்டி நடுத்ெதரு , 7.முடிகண்டம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 

ேகாலா பட்டி ெதற்குத்ெதரு , 8.முடிகண்டம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 

ேகாலா பட்டி கிழக்குத்ெதரு
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283 283 ெசயின்ட் ஜான்தி டி 

பிrட்ேடா துவக்கப்பள்ளி, 

களத்துப்பட்டி, ெதாரக்குடி   

,கிழேமல் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

ெ ற் ி

1.ெதாரக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெகாழுக்கட்ைடக்குடி (ஊ) வா டு 1 குடியான 

ெதரு , 2.ெதாரக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெகாழுக்கட்ைடக்குடி (ஊ) வா டு 1 

ஆதிதிராவிட  ெதரு , 3.ெதாரக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெகாழுக்கட்ைடக்குடி 

(ஊ) வா டு 1 ேமட்டுக்காடு காலனி , 4.ெதாரக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

ெ க் ட் க் டு த் ப் ட்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

284 284 ஊராட்சி ஒன்றிய  

ஆரம்பப்பள்ளி, 

ெகாழுக்கட்ைடக்குடி   

,கிழேமல் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

ெ ற் த்

1.ெதாரக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெகாழுக்கட்ைடக்குடி (ஊ) வா டு 2 

ெகாழுக்கட்ைடக் குடி , 2.ெதாரக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெகாழுக்கட்ைடக்குடி 

(ஊ) வா டு 2 குளவாய்ப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
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285 285 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, அளுந்தூ    

,ெகட்டிக்கட்டிடம்,4 மற்றும் 

5ம் வகுப்பு அைற

1.அளுந்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 அளுந்தூ  , 2.அளுந்தூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 குள்ளம்பட்டி , 3.அளுந்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  

வா டு 1 ேகாடங்கிப்பட்டி , 4.அளுந்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 

பவ கிrட்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

286 286 ெசயின்ட் மிக்கில் 

ஆரம்பப்பள்ளி,சூைரக்குடிப்பட்டி

   ,கிழக்கு கட்டிடம், ெதற்கு 

பா த்தது

1.அளுந்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 சூரக்குடிப்பட்டி , 2.அளுந்தூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 சந்தனத்தான்குறிச்சி , 3.அளுந்தூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 ெதன்றல்நக  , 4.அளுந்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  

வா டு 2 ெசவல்பட்டி
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287 287 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,யாகப்புைடயா

ன்பட்டி அளுந்தூ    

,ெகட்டிக்கட்டிடம்

1.அளுத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 யாகப்புைடயான்பட்டி கிழக்கு , 

2.அளுத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 யாகப்புைடயான்பட்டி ெதற்கு , 

3.அளுத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 யாகப்புைடயான்பட்டி வடக்கு , 

4.அளுத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 3 ெசங்குளம் , 5.அளுத்தூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 கவுத்தநாயக்கன்பட்டி அrசன காலனி , 6.அளுத்தூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 கவுத்தநாயக்கன்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

288 288 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

,யாகப்புைடயான்பட்டி, 

அளுந்தூ    ,கிழக்கு ேமற்கு 

ெகட்டிக்கட்டிடம், வடக்கு 

பா த்தது, கிழக்கு பக்கம்

1.அளுத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 ெசட்டியூரணிபட்டி , 2.அளுத்தூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு5 பள்ளப்பட்டி , 3.அளுத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

 வா டு 5 பள்ளப்பட்டி காலனி , 4.அளுத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 

வடக்கு சூராவளிப்பட்டி காலனி , 5.அளுத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 

5 வடக்கு சூராவளிப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

289 289 புனித லூ து பிைரமr 

பள்ளி,ெகாட்டப்பட்டு   

,ெதற்கு பக்கம் 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம்

1.ெகாட்டப்பட்டு(வ.கி) ேமலப்பச்சக்குடி(ஊ) வா டு-2 ெகாட்டப்பட்டு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

290 290 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

ேவலப்புைடயான்பட்டி   

,கிழேமல் ஓட்டுக்கட்டிடம், 

ெதற்குபா த்தது, கிழக்குப்பகுதி

1.ேசதுராப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 ெதற்கு சூராவளிப்பட்டி 

, 2.ேசதுராப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 குஜ்லியான்பட்டி , 

3.ேசதுராப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 1 ேவலப்புைடயான்பட்டி , 

4.ேசதுராப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 ேவலப்புைடயான்பட்டி , 

5.ேசதுராப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 குச்சிலியன்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

291 291 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி ேசதுராப்பட்டி   

,வடெதன் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

கிழக்கு பா த்தது

1.ேசதுராப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 வடக்கு ேசதுராப்பட்டி , 

2.ேசதுராப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 பாத்திமாநக  , 

3.ேசதுராப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 ெதற்கு ேசதுராப்பட்டி , 

4.ேசதுராப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 மேனாஸ் நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

292 292 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி  எரங்குடி   

,கிழேமல் ெகட்டிக்கட்டிடம் 

ெதற்கு  பா த்தது

1.ேசதுராப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 கும்பக்குறிச்சி , 

2.ேசதுராப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 எரங்குடி இந்திராகாலனி , 

3.ேசதுராப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 எரங்குடி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

293 293 ஊராட்சி ஒன்றிய  

ஆரம்பப்பள்ளி, ேகாமங்கலம், 

புதுக்ேகாட்ைட மாவட்டம்   

,கிழேமல் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

ெதற்கு பா த்தது.

1.புதுக்ேகாட்ைடமாவட்ட்ம்ேகாமங்கலம்(வ.கி)மற்றும்(ஊ)  வா டு எண் 1 

ேமட்டுக்காடு , 2.புதுக்ேகாட்ைட மாவட்ட்ம், ேகாமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)  வா டு எண் 3, ேகாமங்கலம்

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

294 294 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

ெபருமாம்பட்டிபுதுக்ேகாட்ைட 

மாவட்டம்   ,ஓட்டுக் 

ட் ம் ெ ற் த்

1.புதுக்ேகாட்ைட மாவட்ட்ம், ேகாமங்கலம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 

எண் 1, ெகாச்சடிப்பள்ளம் , 2.புதுக்ேகாட்ைட மாவட்ட்ம், ேகாமங்கலம்  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 ெபருமாம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

295 295 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,இனாம்குளத்தூ

   ,ேமற்குெகட்டிக்கட்டிடம், 

வட புற அைற

1.இனாம்குளத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 இனாம்குளத்தூ  , 

2.இனாம்குளத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 ெவள்ளாளத்ெதரு , 

3.இனாம்குளத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 வடக்குெதரு , 

4.இனாம்குளத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1ஆசாrத்ெதரு , 

5.இனாம்குளத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 ஷா இமாம் காத ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

296 296 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,இனாம்குளத்தூ

   ,ேமற்கு ெகட்டிக்கட்டிடம் 

ெதன்புற அைற

1.இனாம்குளத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 பள்ளிவாசல் ெதரு , 

2.இனாம்குளத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 ேமலத்ெதரு , 

3.இனாம்குளத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 பட்டிக்காட்டான்ெதரு , 

4.இனாம்குளத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 கலிங்கெதரு , 

5.இனாம்குளத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 இனாம்தா ெதரு , 

6.இனாம்குளத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 1 ராஜவ்காந்தி நக  , 

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

297 297 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

இனாம்குளத்தூ    

ஓட்டுக்கட்டிடம் வடபுறம்

1.இனாம்குளத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 ஆவாரங்காடு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

298 298 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

இனாம்குளத்தூ    

ஓட்டுக்கட்டிடம் ெதன்புறம்

1.இனாம்குளத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 ரயில்ேவ காலனி , 

2.இனாம்குளத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 2 ெதற்குெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

299 299 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி 

இனாம்குளத்தூ    

ெதற்குஓட்டுகட்டிடம்

1.இனாம்குளத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 நடுத்ெதரு , 

2.இனாம்குளத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 காவல்காரத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

300 300 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி 

இனாம்குளத்தூ    

,ெதன்வடல் ெகட்டிக்கட்டிடம் 

ேமற்கு பா த்தது

1.இனாம்குளத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 மாrயம்மன் 

ேகாவில் ெதரு , 2.இனாம்குளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 

பழனியான்டவ  ேகாவில் ெதரு , 3.இனாம்குளத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  

வா டு எண் 5 கீழப்பட்டி
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1 2 3 4 5

301 301 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி 

ெவள்ளிவாடி,இனாம்குளத்தூ  

  ,ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.இனாம்குளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 ெவள்ளிவாடி அrசன 

ெதரு , 2.இனாம்குளத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 ெவள்ளிவாடி , 

3.இனாம்குளத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 ெவள்ளிவாடி வடக்கு 

ெதரு , 4.இனாம்குளத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 

ெசவக்காட்டுப்பட்டி ேமலூ  , 5.இனாம்குளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் 

ெபrயஆலம்பட்டிபுதூ (ஊ)  வா டு 4 ெபrய ஆலம்பட்டிபுதூ  சக்தி நக   , 

6.இனாம்குளத்தூ  (வ.கி)மற்றும் ெபrயஆலம்பட்டிபுதூ (ஊ)  வா டு 4 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

302 302 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி. 

ெபrயாலம்பட்டி 

இனாம்குளத்தூ    

,ெகட்டிக்கட்டிடம் ேமற்குபக்க 

கைடசி அைற

1.இனாம்குளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் ஆலம்பட்டி புதூ  (ஊ)  வா டு 4 

ஆலம்பட்டி புதூ  பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு   , 2.இனாம்குளத்தூ   

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 மாதாேகாவில் ெதரு , 3.இனாம்குளத்தூ   

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 ஏ.ேக.ஆ .காலனி , 4.இனாம்குளத்தூ   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 ஆதிதிராவிட  ெதரு , 5.இனாம்குளத்தூ   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 ஆசிrய  காலனி , 6.இனாம்குளத்தூ   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 இந்திரா காலனி , 7.இனாம்குளத்தூ   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 அண்ணா நக  , 8.இனாம்குளத்தூ   (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)  வா டு 4 தமிழ்நாடு குடிந  வாrய குடியிருப்பு , 9.இனாம்குளத்தூ   

வ ி மற் ம் வ டு ம த் வம ி ப்
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303 303 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி, ெபrயாலம்பட்டி, 

இனாம்குளத்தூ    

,ெகட்டிக்கட்டிடம் , கிழக்கு 

க்

1.இனாம்குளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 5, ெபrயஆலம்பட்டி , 

2.இனாம்குளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 5 மணிநக  , 

3.இனாம்குளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 5 ேமட்டுப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

304 304 ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப 

பள்ளி, ெபrயாலம்பட்டி, 

இனாம்குளத்தூ    

,ெகட்டிக்கட்டிடம் ேமற்கு பக்க 

1.இனாம்குளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 5 சின்ன ஆலம்பட்டி , 

2.இனாம்குளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 5 ராஜா காட்டுப்பட்டி , 

3.இனாம்குளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண்  5  ேதாப்புப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

305 305 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி 

சித்தாநத்தம்   ,கிழக்கு 

ெகட்டி கட்டிடம்

1.சித்தாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சித்தாநத்தம் குடித்ெதரு வா டு1 , 

2.சித்தாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சித்தாநத்தம் ஆதிதிராவிட ெதரு வா டு1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

306 306 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி 

, சித்தாநத்தம்   ,ெதற்கு ஓடு 

கட்டிடம்

1.சித்தாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கைரயாம்பட்டி வா டு2 , 2.சித்தாநத்தம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமட்டுபட்டி வா டு2 , 3.சித்தாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) கலிங்கப்பட்டி வா டு2 , 4.சித்தாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கrச்சாம்பட்டி வா டு3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

307 307 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்

ளி,வடக்கு ேச பட்டி   

,,வடக்கு ெகட்டி கட்டிடம்,

1.ேக.ெபrயப்பட்டி வடக்கு. ேக.ெபrயப்பட்டி (ஊ) ெசல்லகவுண்டன்பட்டி 

வா டு 1 , 2.ேக.ெபrயப்பட்டி வடக்கு. ேக.ெபrயப்பட்டி (ஊ) குப்பனா பட்டி 

வா டு 1 , 3.ேக.ெபrயப்பட்டி வடக்கு. ேக.ெபrயப்பட்டி (ஊ) 

அழகிrெரட்டிபட்டி வா டு 1 , 4.ேக.ெபrயப்பட்டி வடக்கு. ேக.ெபrயப்பட்டி 

(ஊ) புதூ  வா டு 1 , 5.ேக.ெபrயப்பட்டி வடக்கு. ேக.ெபrயப்பட்டி (ஊ) 

ேமலமைடப்பட்டி வா டு 5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

308 308 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்

ளி,வடக்கு ேச பட்டி,    

,வடக்கு ெகட்டி கட்டிடம்,

1.ேக.ெபrயப்பட்டி வடக்கு. ேக.ெபrயப்பட்டி (ஊ) ெதற்கு ேச பட்டி  

குடித்ெதரு வா டு 3 , 2.ேக.ெபrயப்பட்டி வடக்கு. ேக.ெபrயப்பட்டி (ஊ) 

சுள்ளிக்காடு வா டு 3 , 3.ேக.ெபrயப்பட்டி வடக்கு. ேக.ெபrயப்பட்டி (ஊ) 

ஆதிதிராவிட  ெதரு வா டு3 , 4.ேக.ெபrயப்பட்டி வடக்கு. ேக.ெபrயப்பட்டி 

ீத் ப் ட் டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

309 309 ஊராட்சிஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 

ேச பட்டி,   ,ெதற்கு ஓடு 

கட்டிடம் கிழக்கு

1.ேக.ெபrயப்பட்டி வடக்கு. ேக.ெபrயப்பட்டி (ஊ) ேக.ெபrயப்பட்டி ேமற்கு 

ெதரு  வா டு 5 , 2.ேக.ெபrயப்பட்டி வடக்கு. ேக.ெபrயப்பட்டி (ஊ) 

ேக.ெபrயப்பட்டி நடுத்ெதரு  வா டு 5 , 3.ேக.ெபrயப்பட்டி வடக்கு. 

ேக.ெபrயப்பட்டி (ஊ) ேக.ெபrயப்பட்டி கிழக்கு ெதரு  வா டு 5 , 

4.ேக.ெபrயப்பட்டி வடக்கு. ேக.ெபrயப்பட்டி (ஊ) அைனக்கருப்புக் 

ேகாயில்பட்டி வா டு 5 , 5.ேக.ெபrயப்பட்டி வடக்கு. ேக.ெபrயப்பட்டி (ஊ) 

ேக.ெபrயப்பட்டி ஆதிதிராவிட  ெதரு வா டு 5 , 6.ேக.ெபrயப்பட்டி 

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

310 310 ஊராட்சிஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,,வடக்குேச ப

ட்டி    ,ெதற்கு ஓடு கட்டிடம் 

கிழக்கு

1.ேக.ெபrயப்பட்டி வடக்கு. ேக.ெபrயப்பட்டி (ஊ) வடக்குேச பட்டி 

ெதற்குத்ெதரு வா டு   5 , 2.ேக.ெபrயப்பட்டி வடக்கு. ேக.ெபrயப்பட்டி 

(ஊ) இைடயபட்டி புதூ   வா டு   1 , 3.ேக.ெபrயப்பட்டி வடக்கு. 

ேக.ெபrயப்பட்டி (ஊ) இனாம் ெசட்டி சத்திரம்  வா டு 1 , 

4.ேக.ெபrயப்பட்டி வடக்கு. ேக.ெபrயப்பட்டி (ஊ) ெசாக்கம்பட்டி  வா டு  4 

, 5.ேக.ெபrயப்பட்டி வடக்கு. ேக.ெபrயப்பட்டி (ஊ) தனிமாணிக்கம்பட்டி  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

311 311 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,

கத்திகாரன்பட்டி   ,கூடுதல் 

கட்டிடம்,

1.ேக.ெபrயப்பட்டி ெதற்கு, ேக.ெபrயப்பட்டி (ஊ) ஆவல்காமநாயக்கன்பட்டி 

வா டு 2 , 2.ேக.ெபrயப்பட்டி ெதற்கு, ேக.ெபrயப்பட்டி (ஊ) 

கத்திக்காரன்பட்டி கிழக்கு வா டு 2 , 3.ேக.ெபrயப்பட்டி ெதற்கு, 

ேக.ெபrயப்பட்டி (ஊ) கத்திக்காரன்பட்டி ேமற்கு ெதரு வா டு 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

312 312 ஊராட்சிஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,மரவனூ    

,வடக்கு ெகட்டி கட்டிடம்

1.ேக.ெபrயப்பட்டி ெதற்கு, ேக.ெபrயப்பட்டி (ஊ) குளவாய்பட்டி வடக்கு 

வா டு 3 , 2.ேக.ெபrயப்பட்டி ெதற்கு, ேக.ெபrயப்பட்டி (ஊ) குளவாய்பட்டி 

ெதற்குகளம் வா டு  3 , 3.ேக.ெபrயப்பட்டி ெதற்கு, ேக.ெபrயப்பட்டி (ஊ) 

இைடயபட்டி வடக்கு ெதரு வா டு   5 , 4.ேக.ெபrயப்பட்டி ெதற்கு, 

ேக.ெபrயப்பட்டி (ஊ) இைடயபட்டி ெதற்கு ெதரு வா டு5 , 

5.ேக.ெபrயப்பட்டி ெதற்கு, ேக.ெபrயப்பட்டி (ஊ) களராம்பட்டி வா டு  2

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

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

1 2 3 4 5

313 313 ஊராட்சிஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி மரவனூ    

,ெதற்கு ஓடு கட்டிடம் ேமற்கு 

பா த்தது

1.ேக.ெபrயப்பட்டி ெதற்கு, ேக.ெபrயப்பட்டி (ஊ) மரவனூ  ெதற்கு ெதரு 

வா டு 3 , 2.ேக.ெபrயப்பட்டி ெதற்கு, ேக.ெபrயப்பட்டி (ஊ) மரவனூ  

வடக்கு ெதரு வா டு 3 , 3.ேக.ெபrயப்பட்டி ெதற்கு, ேக.ெபrயப்பட்டி (ஊ) 

மரவனூ  வடக்கு களம் வா டு 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

314 314 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி 

ெமாண்டிப்பட்டி   ,ேமற்கு 

பகுதி கட்டிடம்,

1.ெமாண்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாடுவா பட்டி வடக்கு வா டு 1 , 

2.ெமாண்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாடுவா பட்டி ெதற்கு வா டு 1 , 

3.ெமாண்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூங்குடிபட்டி வா டு 1 , 

4.ெமாண்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சக்கிலியபட்டி வா டு 1 , 

5.ெமாண்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமாண்டிபட்டி வா டு  2 , 

6.ெமாண்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமாண்டிபட்டி  ஆதிதிராவிட   ெதரு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

315 315 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ெமாண்டிபட்டி  

  ,கிழேமல் ஓட்டுக்கட்டிடம், 

வடக்கு பா த்தது.

1.ெமாண்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசங்குடி வா டு 2 , 2.ெமாண்டிப்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பண்டாரத்ெதரு  வா டு 3 , 3.ெமாண்டிப்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) களத்துப்பட்டி ஆதிதிராவிட  ெதரு வா டு   2 , 

4.ெமாண்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) களத்துப்பட்டி குடித் ெதரு வா டு   2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

316 316 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ெமாண்டிபட்டி  

  ,கிழேமல் ஓட்டுக்கட்டிடம், 

வடக்கு பா த்தது.

1.ெமாண்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நrயம்பட்டி வா டு  3 , 

2.ெமாண்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடுகபட்டி குளித்தைல ேராட்டிற்கு 

ேமற்கு  வா டு  3 , 3.ெமாண்டிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடுகபட்டி 

குளித்தைல ேராட்டிற்கு கிழக்கு வா டு   3

Ü¬ùî¢¶ 
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317 317 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெதாப்பம்பட்டி   ,வடெதன் 

ெகட்டிக்கட்டிடம், ேமற்கு 

த் ெ ற் ி

1.ெதாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பம்பரேகாடங்கிநாயக்கனூ   வா டு 1 , 

2.ெதாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாைலப்பட்டி  வா டு1 , 

3.ெதாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) படுகளம்பூசாrபட்டி  வா டு1 , 

4.ெதாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தாசrநாயக்கனூ   வா டு1 , 

ெ ப் ம் ட் ி ற் ம் ெ ப் ம் ட் ி டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

318 318 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெதாப்பம்பட்டி   ,வடெதன் 

ெகட்டிக்கட்டிடம், ேமற்கு 

த் க் ி

1.ெதாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதாப்பம்பட்டி குடித்ெதரு வா டு  6 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

319 319 ெசயின்ட் 

ேசவிய நடுநிைலப்பள்ளி 

ெகாட்டப்பட்டி   

,வடக்குப்பகுதி,ேமற்கு கட்டிடம்

1.ெதாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாட்டப்பட்டி ஆதிதிராவிட ெதரு 

வா டு2 , 2.ெதாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாட்டப்பட்டி குடித்ெதரு 

வா டு2 , 3.ெதாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாட்டப்பட்டி புதூ  வா டு2 , 

4.ெதாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மணிக்கட்டியூ  வா டு2 , 

ெ ப் ம் ட் ி ற் ம் ே க் டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

320 320 அரசு உய  நிைலப்பள்ளி, 

கரும்புளிப்பட்டி   ,ேமற்கு 

கட்டிடம்

1.ெதாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமட்டூ  ஆளிப்பட்டி  வா டு2 , 

2.ெதாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னஉைடயாப்பட்டி வா டு2 , 

3.ெதாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கரும்புளிபட்டி ஆதிதிராவிட  ெதரு 

வா டு5 , 4.ெதாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கரும்புளிபட்டி குடித்ெதரு 

டு

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

321 321 அரசு உய நிைலப்பள்ளி, 

கரும்புளிப்பட்டி   ,கிழக்கு 

கட்டிடம்

1.ெதாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆளிப்பட்டி வா டு4 , 2.ெதாப்பம்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குதிைரகுத்திபட்டி குடித்ெதரு வா டு4 , 3.ெதாப்பம்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குதிைரகுத்திபட்டி ஆதிதிராவிட ெதரு வா டு4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

322 322 அரசு உய நிைலப்பள்ளி, 

சமுத்திரம்   ,ேமற்கு பா த்த 

வடேமற்கு ெகட்டிகட்டிடம்

1.சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னசமுத்திரம் வா டு1 , 2.சமுத்திரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தாதநாயக்கன்பட்டி  வா டு2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

323 323 அரசு உய நிைலப்பள்ளி, 

சமுத்திரம்   ,ேமற்கு பா த்த 

வடேமற்கு ெகட்டிகட்டிடம்

1.சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கத்திகாரன்பட்டி  வா டு1 , 2.சமுத்திரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சித்தகுடிபட்டி  வா டு2 , 3.சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) மருள்நாயக்கன்பட்டி  வா டு2 , 4.சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பாலப்பட்டி  வா டு4 , 5.சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெஜ.பி.நக  வா டு4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

324 324 அரசு உய நிைலப்பள்ளி, 

சமுத்திரம்   ,புதிய 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்கட்டிடம்

1.சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சமுத்திரம் வா டு 3 , 2.சமுத்திரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) சமுத்திரம் வடக்கு ெதரு   வா டு    4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

325 325 அரசு உய நிைலப்பள்ளி, 

சமுத்திரம்   ,புதிய வடக்கு 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம், 

ெதற்கு பா த்தது

1.சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சமுத்திரம் குடித்ெதரு வா டு 3 , 

2.சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காந்திநக   வா டு  4 , 3.சமுத்திரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) காமராஜ  நக    வா டு   4 , 4.சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) விக்ட  நக  வா டு4
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326 326 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி 

கலிங்கபட்டி   ,, ெதற்கு பகுதி 

கட்டிடம்

1.கலிங்கப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கலிங்கப்பட்டி வா டு2 , 2.கலிங்கப்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) விேநாபா நக  வா டு 2 , 3.கலிங்கப்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ராஜாளி கவுண்டன்பட்டி வா டு1 , 4.கலிங்கப்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) நடுப்பட்டி வா டு1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

327 327 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்

ளி,முத்தபுைடயான்பட்டி   

,ெதற்குபா த்த கிழேமல் 

ெகட்டிகட்டிடம்

1.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசங்குடி வா டு4 , 

2.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்தப்புைடயான்பட்டி வடக்கு 

களம் வா டு18 , 3.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

முத்தப்புைடயாம்பட்டி ெதற்கு களம் வா டு20 , 4.கண்ணுைடயான்பட்டி 

ி ற் ம் த் ப் ன் ட் ே ற் ம் டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

328 328 ஊராட்சிஒன்றியநடுநிைலப்பள்

ளி,முத்தபுைடயான்பட்டி   

,ெதற்குபா த்த கிழேமல் 

ெகட்டிகட்டிடம்

1.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்புேமடு வா டு20 , 

2.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்தப்புைடயான்பட்டி 

வா டு19 , 3.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

முத்தப்புைடயான்பட்டி கிழக்கு வா டு19

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

329 329 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

மாணிக்கம்பிள்ைள சத்திரம், 

சத்திரப்பட்டி     

,ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம் 

1.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாத்திமாபுரம் வா டு2 , 

2.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சத்திரப்பட்டி வா டு2
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1 2 3 4 5

330 330 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்ப ப்பள்ளி,கண்ணுைடயான்

பட்டி   ,ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதாட்டியபட்டி வா டு3 , 

2.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதாட்டியபட்டி காலனி வா டு3 

, 3.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சக்கிலியபட்டி வா டு7 , 

4.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கள்ளிப்பட்டி வா டு6

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

331 331 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

கண்ணுைடயான்பட்டி   

,ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம், 

ி க் ி

1.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பச்சுைடயான்பட்டி வா டு4 , 

2.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கண்ணுைடயான்பட்டி 

ேமலக்களம் வா டு4 , 3.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கண்ணுைடயான்பட்டி குடித்ெதரு வா டு5 , 4.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) 

ற் ம் ண் ன் ட் ி ி ி ெ டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

332 332 ஊராட்சி ஒன்றிய  

நடுநிைலப்பள்ளி  

காட்டுப்பட்டி, மணப்பாைற   

,கிழேமல் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

ெதற்கு பா த்தது, வடக்கு 

1.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலகாட்டுப்பட்டி வடக்கு 

வா டு 9

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

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

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

1 2 3 4 5

333 333 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,  

காட்டுப்பட்டி, 

கண்ணுைடயான்பட்டி   

,கிழேமல் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

ெதற்கு பா த்தது, ெதற்கு பகுதி

1.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலகாட்டுப்பட்டி ெதற்கு 

வா டு  10

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

334 334 ெசயின்ட் ேஜாசப் 

உய நிைலப்பள்ளி 

ெபாத்தேமட்டுபட்டி   ,ெதற்கு 

ெகட்டிகட்டிடம் நடுப்பகுதி,(IX-B)

1.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழபூசாrப்பட்டி வா டு 11 , 

2.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆண்டவ  ேகாவில் ெதரு  

வா டு 15

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

335 335 வின்மதி ெமட்rக் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி, ெலஷ்மிபுரம், 

கண்ணுைடயான்பட்டி    

,கிழேமல் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

வடக்கு பா த்தது, ேமற்கு 

1.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) லட்சுமிபுரம் வடக்கு வா டு 9 , 

2.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) லட்சுமிபுரம் ெதற்கு வா டு 9

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

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

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

1 2 3 4 5

336 336 வின்மதி ெமட்rக் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி, ெலஷ்மிபுரம், 

கண்ணுைடயான்பட்டி   

,கிழேமல் ெகட்டிக்கட்டிடம், 

வடக்கு பா த்தது,கிழக்கு பகுதி

1.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குமரப்பட்டி வா டு 11 , 

2.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூவம்பட்டி வா டு 11

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

337 337 ஆ .சி.உதவி ெபறும் 

ஆரம்பப்பள்ளி  

ேக.உைடயாபட்டி   , ேமற்கு 

பகுதி ஓட்டு கட்டிடம்

1.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேக.உைடயாபட்டி வா டு16 , 

2.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேக.உைடயப்பட்டி ெதற்குெதரு 

வா டு16 , 3.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேக.உைடயப்பட்டி 

கிழக்குெதரு வா டு16

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

338 338 ெசயின்ட் ேஜாசப் 

உய நிைலப்பள்ளி,  

ெபாத்தேமட்டுபட்டி   ,ெதற்கு 

ெகட்டி கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி,

1.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாதம்பட்டி வா டு8 , 

2.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூசாrப்பட்டி வா டு13

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

339 339 ெசயின்ட் ேஜாசப் 

உய நிைலப்பள்ளி, 

ெபாத்தேமட்டுப்பட்டி   

,அலுவலக அைற அருகில், 

வடக்கு பா த்த 

1.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருச்சி ேராடு வா டு13 , 

2.கண்ணுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூசாrப்பட்டி ஆதிதிராவிட  

ெதரு வா டு14

Ü¬ùî¢¶ 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
139   ஸ்ரீரங்கம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

ï£÷¢ : 28/08/2018

Þìñ¢ : . 

-

ñ£õì¢ì «î£¢îô¢ Üî¤è£ó¤ ñø¢Áñ¢ ñ£õì¢ì Ýì¢ê¤ò£¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

1 1 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 

அர வானூ  

ேமலபாண்டமங்கலம்     

,புதிய பகுதி கிழக்கு கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 ேமலபாண்டமங்கமலம் 

கீழத்ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 

ேமலபாண்டமங்கலம் ேதாப்புகளம் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

60 சந்ேதாஷ் நக  , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 

ேமலபாண்டமங்கலம்  ேமலத்ெதரு  (அரவனூ  பைழயகாலனி , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 அரவனூ  புதியகாலனி , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 மங்கள நக  , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 60 மங்கள நக  (நியூபாத்திமா நக ) , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 மங்கள நக  (ேகாவிந்தசாமி 

ி ச் ி ப் ள் ி ம ட் ி வ டு மங் ஸ்ேடட்

Ü¬ùî¢¶ 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

2 2 தயாநிதி ெமட்rகுேலசன் 

பள்ளி  அகிலாண்ேடஸ்வr 

நக , குழுமணி ேராடு திருச்சி 

  ,வகுப்பு அைற 1, 

வடக்குபா த்த 

கட்டிடம்

 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 லிங்க நக  ெமயின்ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 லிங்கநக  கிழக்கு ெமயின் 

ேராடு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 லிங்கநக  கிழக்கு முதல் 

குறுக்கு ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 லிங்க நக  

கிழக்கு 2வது குறுக்குத் ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகாரட்சி வா டு 60 

லிங்க நக  கிழக்கு 3வது குறுக்குத் ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 60 லிங்க நக  கிழக்கு 4வது குறுக்குத் ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 60 லிங்க நக  கிழக்கு 5வது குறுக்குத் ெதரு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 லிங்கநக  ேமற்கு ெமயின் ேராடு 

, 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 லிங்கநக  ேமற்கு முதல் 

குறுக்குத் ெதரு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 லிங்கநக  

ேமற்கு 3வது குறுக்குத் ெதரு , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 

லிங்கநக  ேமற்கு 4வது குறுக்குத் ெதரு , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 60 லிங்கநக  ேமற்கு 5வது குறுக்குத் ெதரு , 13.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 60 லிங்கநக  ெதற்கு ெதரு  14 திருச்சிராப்பள்ளி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 அரவிந்த் பப்ளிக் ஸ்கூல் 

திருச்சிராப்பள்ளி பாத்திமா 

நக   உைறயூ    , வடக்கு 

பிளாக் ேமற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 பாத்திமா நக  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 ஏ யூ டி நக

Ü¬ùî¢¶ 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

4 4 அரவிந்த் பப்ளிக் ஸ்கூல் 

திருச்சிராப்பள்ளி பாத்திமா 

நக   உைறயூ    ,வடக்கு 

பிளாக் கிழக்கு பகுதி ெதற்கு 

த்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 தியாகராஜா நக  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 ெபஸ்கி நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 ஆல்ெசயிண்ட்ஸ் 

ஆரம்பப்பள்ளி 

திருச்சிராப்பள்ளி டாக்க  

ேராடு, உைறயூ    , ேமற்கு 

பிளாக் ெதற்கு பகுதி கிழக்கு 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 பாண்டமங்கலம்பனிக்கன்ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 ஆல்ெசயிண்ட்ஸ் 

ஆரம்பப்பள்ளி 

திருச்சிராப்பள்ளி டாக்க  

ேராடு, உைறயூ    , ேமற்கு 

பிளாக் வடக்கு பகுதி கிழக்கு 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 பாண்டமங்களம் நாடா  

பனிக்கன் ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 

பாண்டமங்கலம் கண்ணாரத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

7 7 ஆல்ெசயிண்ட்ஸ் 

ஆரம்பப்பள்ளி 

திருச்சிராப்பள்ளி டாக்க  

ேராடு, உைறயூ    , வடக்கு 

பிளாக் ேமற்கு பகுதி ெதற்கு 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 காேவrநக  ெமயின் ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 காேவr நக  முதல் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 காேவr நக  2வது ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 காேவr நக  3வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 ஆல்ெசயிண்ட்ஸ் 

ஆரம்பப்பள்ளி 

திருச்சிராப்பள்ளி டாக்க  

ேராடு, உைறயூ    ,வடக்கு 

பிளாக் கிழக்கு பகுதி 

ஆ .சி.சி. ஒட்டுகட்டிடம் 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 காேவrநக  4வது ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 காேவrநக  5வது ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 காேவr நக  6வது ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 சத்தியாநக  குடிைச பகுதி 

(காேவr நக ) , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 

ெசல்வமாrயம்மன் ேகாவில் முதல் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

9 9 ஆல்ெசயிண்ட்ஸ் 

ஆரம்பப்பள்ளி 

திருச்சிராப்பள்ளி டாக்க  

ேராடு, உைறயூ    , வடக்கு 

பிளாக் நடு பகுதி ெதற்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 ெசல்வமாrயம்மன் ேகாவில் 

2வது ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 ெசல்வமாrயம்மன் 

ேகாவில் 3வது ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 

ெசல்வமாrயம்மன் ேகாவில் 4வது ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 58 ெசல்வமாrயம்மன் ேகாவில் 5வது ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 58 காமாட்சியம்மன் ேகாவில் ெதரு ெமயின் ேராடு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 காமாட்சியம்மன் ேகாவில் 

முதல் ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 காமாட்சியம்மன் 

ேகாவில் 2வது ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 

காமாட்சியம்மன் ேகாவில் 3வது ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 ஆல்ெசயிண்ட்ஸ் 

ஆரம்பப்பள்ளி 

திருச்சிராப்பள்ளி டாக்க  

ேராடு , உைறயூ    , ெதற்கு 

கட்டிடம்  ேமற்கு பகுதி 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59 பங்காளித் ெதரு ெமயின் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59 பங்காளித் ெதரு முதல் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59 பங்காளித் ெதரு 2ம் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

11 11 ஆல்ெசயிண்ட்ஸ் 

ஆரம்பப்பள்ளி 

திருச்சிராப்பள்ளி டாக்க  

ேராடு , உைறயூ    , வடக்கு 

பிளாக் கிழக்கு பகுதி ெதற்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59 பங்காளித் ெதரு 3ம் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59 பங்காளித் ெதரு 4ம் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59 பங்காளித் ெதரு 5ம் ெதரு , 

4.திருச்சிரப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59 பங்காளித் ெதரு 6ம் ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59 ெபrயெசௗராஷ்ட்ராெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59 பாண்டமங்களம் ேபாlஸ் ைலன்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 இளநிைல ெபாறியாளா் 

பி◌ா◌ிவு அலுவலகம் 

தண்ண  ெதாட்டி ேமற்கு 

பா த்தது    , ேமற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 பாண்டமங்கலம் புது 

ெவள்ளாளத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 ேசச அய்யங்கா  

ெமம்ேமாrயல் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

உைறயூ நாச்சியா  ேகாவில் 

ெதரு   , அைற எண் 2 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 பாண்டமங்கலம் காவல் காரத் 

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

14 14 ேசச அய்யங்கா  

ெமம்ேமாrயல் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி உைறயூ  

நாச்சியா  ேகாவில் ெதரு   

,அைற எண் 4 ெதற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 பாண்டமங்கலம் முஸ்லிம் ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 ேசச அய்யங்கா  

ெமம்ேமாrயல் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி உைறயூ  

நாச்சியா  ேகாவில் ெதரு   

,அைற எண் 5 ெதற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 பாண்டமங்கலம் ெசட்டித்ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 சக்திநக  பாண்டமங்கலம் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 ெவக்காளியம்மன் நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 ேசச அய்யங்கா  

ெமம்ேமாrயல் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி உைறயூ  

நாச்சியா  ேகாவில் ெதரு   , 

அைற எண் 6 ெதற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 பாண்டமங்களம் ெதற்கு 

ெவள்ளாளத் ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 

பாண்டமங்களம் ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

17 17 ேசச அய்யங்கா  

ெமம்ேமாrயல் 

ேமல்நிைலபள்ளி நாச்சியா  

ேகாவில் ெதரு   , அைற 

ண் ெ ற் த்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 பாண்டமங்களம் பள்ள  ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 வடக்கு ெவள்ளாளத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 ேசச அய்யங்கா  

ேமல்நிைலப்பள் ளி உைறயூ , 

நாச்சியா ேகாவில்ெதரு   , 

அைற எண்.8 ெதற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 மின்னப்பன்முதல்ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 மின்னப்பன் முதல் ெதரு 1வது 

குறுக்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 ஆல் ெசயின்ட் ஆரம்பபள்ளி 

தவாக்க  ேராடு  உைறயூ  

திருச்சி    ,வடக்கு பிளாக் 

ேமற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 மின்னப்பன் முதல் ெதரு 2வது 

குறுக்கு ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 மின்னப்பன் 

2வது ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 மின்னப்பன் 3வது 

ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 காைளயன் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

20 20 ேசச அய்யங்கா  

ேமல்நிைலப்பள் ளி உைறயூ , 

நாச்சியா ேகாவில்ெதரு   

,அைற எண் 31 ேமற்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 வடக்கு அச்சடிக்காரத் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 கிழக்கு அச்சடிக்காரத் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 ேமற்கு அச்சடிக்காரத் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 சின்ன அச்சடிக்காரெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 மாநகராட்சி மாதிr  

துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு 

பாண்டமங்கலம் உைறயூ    , 

கிழக்கு பக்கம் வடக்கு 

த்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 டாக்க  ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 வள்ளுவ  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 மாநகராட்சி மாதிr  

துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு 

பாண்டமங்கலம் உைறயூ    , 

 வகுப்பைற எண் 1 கிழக்கு 

பக்கம் வடக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 பாண்டமங்கலம் அக்ரஹாரம் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 வடிேவல்நக  4வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

23 23 மாநகராட்சி மாதிr  

துவக்கப்பள்ளி ெதற்கு 

பாண்டமங்கலம் உைறயூ    

,வகுப்பைற எண் 2 ெதற்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 டாக்க  பங்களா ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 வடிேவல்நக  முதல் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 வடிேவல்நக  2வது ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 வடிேவல்நக  3வது ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 வடிேவல்நக  5வது ெதரு , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 தனெலட்சு சீனிவாசன் 

ெமட்rகுேலசன் 

ேமல்நிைலபள்ளி 

ேசாழராஜபுரம்   உைறயூ    

,கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 

பஞ்சவ ணசாமிேகாவில்சன்னதிெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 57 கம்மாளத் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 

சின்ன ெசௗராஷ்ட்ரா ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 தனெலட்சு சீனிவாசன் 

ெமட்rகுேலசன் 

ேமல்நிைலபள்ளி 

ேசாழராஜபுரம்   உைறயூ    

,கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 வடக்கு மாதுளங்ெகால்ைல 

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 ெதற்கு 

மாதுளங்ெகால்ைல ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 

பழக்காரச் சந்து

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

26 26 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி. 

வடக்கு பாண்டமங்கலம்   

உைறயூ    ,ேமற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59 நாச்சியா  ேகாவில் ெதரஹாரம் 

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59 நாச்சியா  ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி. 

வடக்கு பாண்டமங்கலம்   

உைறயூ    ,கிழக்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59 நாச்சியா  பாைளயம் முதல் 

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59 நாச்சியா  பாைளயம் 

2வது ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59 நாச்சியா  

பாைளயம் 3வது ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59 

நாச்சியா  பாைளயம் 4வது ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 மாநகராட்சி  துவக்கப்பள்ளி 

ெதற்கு பாண்டமங்களம் 

உைறயூ    ,ேமற்கு பகுதி 

வகுப்பைற எண் 3 ெதற்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59 உைறயூ ேமட்டுத்ெதரு ெமயின் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு59 உைறயூ ேமட்டுத்ெதரு 1வதுெதரு 

, 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு59 உைறயூ  ேமட்டுத் ெதரு 2வது 

ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு59 

உைறயூ ேமட்டுத்ெதரு3வது ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

29 29 மாநகராட்சி   துவக்கப்பள்ளி 

ெதற்கு பாண்டமங்கலம் 

உைறயூ    , கிழக்கு பகுதி 

வகுப்பைற எண் 5 ெதற்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59 உைறயூ  ேமட்டுத் ெதரு 4ம் 

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59உைறயூ  ேமட்டுத்ெதரு 

5ம் ெதரு ெமயின் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வ59 

உைறயூ ேமட்டுத்ெதரு5வது ெதரு1வது குறுக்குெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு59உைறயூ ேமட்டுத்ெதரு5வதுெதரு2வதுகுறுக்குத்ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு59உைறயூ ேமட்டுத்ெதரு5வதுெதரு3வதுகுறுக்குத்ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு59உைறயூ ேமட்டுத்ெதரு5வதுெதரு4வதுகுறுக்குத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30 மாநகராட்சி   துவக்கப்பள்ளி 

ெதற்கு பாண்டமங்கலம் 

உைறயூ    ,வகுப்பு எண் 4 

ெதற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு59உைறயூ ேமட்டுத்ெதரு5வதுெதருேபாலிஸ்குடியிருப்பு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59 உைறயூ  ேமட்டுத்ெதரு 6வது 

ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59 வாலாஜா ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 ஆ .சி. நடுநிைலப்பள்ளி 

திருச்சிராப்பள்ளி  

கல்நாயக்கன் ெதரு உைறயூ  

  , ேமற்கு பிளாக் வகுப்பைற 

ஏபிஎல் 4 ெதற்கு பகுதி 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 புத்தூ  ஒட்டத்ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 புத்தூ  எழில் நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 12 of 123



24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

32 32 ஆ .சி. நடுநிைலப்பள்ளி 

திருச்சிராப்பள்ளி  

கல்நாயக்கன் ெதரு உைறயூ  

  , ேமற்கு பிளாக் வகுப்பைற 

எண் ஏபிஎல் 2 ெதற்கு பகுதி 

கிழக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 ேமலகல்நாயக்கன்ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 ேநாவாகாலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 ஆ .சி. நடுநிைலப்பள்ளி 

திருச்சிராப்பள்ளி 

கல்நாயக்கன் ெதரு உைறயூ  

திருச்சிராப்பள்ளி   , 

ேவளாங்கண்ணி பிளாக் 

வடக்கு பகுதி வகுப்பைற 

எண் ஏபிஎல் 1 கிழக்கு 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 பாண்டமங்கலம் கல்லைற 

ேமட்டுத் ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 60 ேசாழமாநக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 ெமத்தடிஸ்ட் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளிஉைறயூ    

 ,அைற எண்1 ெதற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 பாைளயம் பஜா  ெமயின் ேராடு 

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 ெகாசேமடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

35 35 ெமத்தடிஸ்ட் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி உைறயூ   

  ,வகுப்பைற எண் 2 ெதற்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 புத்தூ ெமயின்ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 ஆஞ்சேநயபுரம் (புத்தூ ) , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 ெபrயா  நக  (புத்தூ ) , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 ெபான்னி பிளாக் பாைளயம் 

பஜா  , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 ைவைக பிளாக் 

பாைளயம் பஜா  , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 விஐபி பிளாக் 

பாைளயம் பஜா  , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 யமுனா 

பிளாக் பாைளயம் பஜா  , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 கங்கா 

பிளாக் பாைளயம் பஜா   9 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 ஆ .சி. நடுநிைலபள்ளி 

திருத்தாந்ேதாணி ேராடு 

திருச்சி  உைறயூ    

,ெதற்குவடக்கு கட்டிடம் 

அைற ஏபிஎல் 1 வடக்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 நவாப்ேதாட்டம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

37 37 ஆ .சி. நடுநிைலபள்ளி 

திருத்தாந்ேதாணி ேராடு 

திருச்சி, உைறயூ    , ெதற்கு-

வடக்கு கட்டிடம்  வகுப்பைற 

ஏபிஎல் 3 ைமயபகுதி ேமற்கு 

1.திருச்சிராப்பயள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 ேதவாங்கு கூட்டுறவு 

ெநசவாள  காலனி , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 

பஞ்சவ ணசாமி ேகாயில்ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 

ெநசவாள  காலனி கிழக்கு முதல் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 58 ெநசவாள  காலனி கிழக்கு 2வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 ஆ .சி. நடுநிைலபள்ளி 

திருத்தாந்ேதாணி ேராடு 

திருச்சி, உைறயூ    ,ெதற்கு-

வடக்கு கட்டிடம் வகுப்பைற 

ஏபிஎல் 4 ெதற்கு பகுதி 

ேமற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 ெநசவாள  காலனி கிழக்கு 3வது 

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 ெநசவாள  காலனி 

கிழக்கு 4வது ெதரு , 3.திருச்சிராப்பளளி மாநகராட்சி வா டு 58 ெநசவாள  

காலனி கிழக்கு 5வது ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 

ெநசவாள  கிழக்கு காலனி 6வது ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 58 ெநசவாள  காலனி ேமற்கு முதல் ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 58 ெநசவாள   காலனி ேமற்கு 2வது ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 ெநசவாள   காலனி ேமற்கு 

3வது ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 ெநசவாள   

காலனி ேமற்கு 4வது ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 58 

ெநசவாள   காலனி ேமற்கு 5வது ெதரு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 58 ெநசவாள   காலனி ேமற்கு 6வது ெதரு , 11.திருச்சிராப்பள்ளி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

39 39 ஆ .சி. நடுநிைலப்பள்ளி 

திருத்தாந்ேதாணி ேராடு 

திருச்சி, உைறயூ ,   ,ேமற்கு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

ெ ற் த்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 வாத்துக்காரத் ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 ஆ .சி.நடுநிைலப்பள்ளி 

திருத்தாந்ேதாணி ேராடு, 

திருச்சிராப்பள்ளி உைறயூ    

, ெதன்கிழக்கு பிளாக் வடக்கு 

அைற ஏபிஎல் 5 ேமற்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 நாராயண நக  ெமயின் ேராடு 

(சாைலேராடு) , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 நாராயண நக  

முதல் குறுக்குச்சாைல , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 

சுபானியபுரம் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 அண்ணாமைல 

நக  ெமயின் ேராடு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 மல்லிைக 

சாைல அண்ணாமைல நக  , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 

முல்ைல சாைல  அண்ணாமைல நக  , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 57 குமுதம் சாைல அண்ணாமைல நக  , 8.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 57 காேலஜ் ேராடு அண்ணாமைல நக  , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 குறிஞ்சி சாைல அண்ணாமைல 

நக  , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 மேனாரஞ்சிதம் சாைல 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

41 41 ஆ .சி.நடுநிைலப்பள்ளி 

திருத்தாந்ேதாணி ேராடு, 

திருச்சிராப்பள்ளி உைறயூ    

,ெதன்கிழக்கு பிளாக் ைமய 

அைற ஏபிஎல் 6 ேமற்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 மகிழம்பு சாைல அண்ணாமைல 

நக  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 அல்லி சாைல 

அண்ணாமைல நக  , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 ேராஜா 

சாைல அண்ணாமைல நக  , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 

தாமைர சாைல அண்ணாமைல நக  , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 57 தாமைர சாைல விஸ்தrப்பு அண்ணாமைல நக  , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 மல  சாைல அண்ணாமைல 

நக  , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 தாஜ்மகால் சாைல 

அண்ணாமைல நக  , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 மாருதி 

சாைல அண்ணாமைல நக  , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 

ராக்ேபா ட் சாைல அண்ணாமைல நக  , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 57 திருந்ேதாந்ேதாணி ேராடு , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 57 திருத்தந்ேதாணி ேராடு முதல் ெதரு , 12.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 57 நவாப் ேதாட்டம் (திருத்தாந்ேதாணி ேராடு) , 

13 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 நவாப் ேதாட்டம் (ெரங்கநக   

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

42 42 ஆ .சி.நடுநிைலப்பள்ளி 

திருத்தாந்ேதாணி ேராடு 

திருச்சிராப்பள்ளி உைறயூ    

, ெதன்கிழக்கு பிளாக் ெதற்கு 

அைற ேமற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 கீைரெகால்ைல (நவாப் ேதாட்டம் 

) , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 ெஜயந்தி ேதாப்பு (நவாப் 

ேதாட்டம் )

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 ஆ .சி.நடுநிைலப்பள்ளி 

திருத்தாந்ேதாணி ேராடு 

திருச்சிராப்பள்ளி உைறயூ    

, ெதன்கிழக்கு கட்டிடம் 2வது 

அைற ஆ சிசி கட்டிடம் 

எல்ேகஜி அைற ஆ சிசி 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு 

(பள்ள  ெதரு ) விஸ்தrப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 

திருத்தாந்ேதாணி ேராடு, 

திருச்சிராப்பள்ளி உைறயூ .   

,கிழக்கு பகுதி ேமற்கு 

த்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 திருத்தாந்ேதாணிமுதலியா  ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

45 45 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 

திருத்தாந்ேதாணி ேராடு, 

திருச்சிராப்பள்ளி உைறயூ .   

,  ேமற்கு பகுதி வடக்கு 

த்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 திருத்ேதாணி ெவள்ளாளத் ெதரு 

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 ேசாழராஜபுரம் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 கீrன்லாண்ட் பிளாட்ஸ்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 தனெலட்சுமி சீனிவாசன் 

ெமட்rக்குேலஷன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ேசாழராஜபுரம் உைறயயூ     

 ,கிழக்கு  பிளாக் ெமத்ைத 

கட்டிடம் கிழக்கு பா த்தது 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 உைறயூ  ஹவுஸிங் யூனிட் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 தனெலட்சுமி சீனிவாசன் 

ெமட்rக்குேலஷன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ேசாழராஜபுரம் உைறயூ      

,கிழக்கு  பிளாக் ெமத்ைத 

கட்டிடம் கிழக்கு பா த்தது 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 சாைலேராடு புதிய கதவு எண் 

1முதல் 70 வைர , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 சாைல ேராடு 

இேமஜ் பிளாட்ஸ் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 ேதவராஜ் 

பிளாட்ஸ் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 சிவசக்தி பிளாட்ஸ் , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 பாலாஜி பிளாட்ஸ்

Ü¬ùî¢¶ 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

48 48 கி.ஆ.ெப.விஸ்வநாதன் 

ேமல்நிைலபள்ளி, 

திருச்சிராப்பள்ளி தில்ைலநக  

.   , வடக்கு பிளாக் அைற 

எண் 24 ெதற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  முதல் கிராஸ் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  2வது கிராஸ் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  3வது கிராஸ் , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  4வது கிராஸ் , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  ேகாட்ைட 

ஸ்ேடஷன் ேராடு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  

9ஏ கிராஸ் , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  10வது 

கிராஸ் , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  10இ 

கிராஸ் , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  10டி 

ி ஸ் ி ச் ி ப் ள் ி ம ட் ி வ டு ில் ல ி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 கி.ஆ.ெப.விஸ்வநாதன் 

ேமல்நிைலபள்ளி, 

திருச்சிராப்பள்ளி தில்ைலநக  

.   , வடக்கு பிளாக் அைற 

எண் 25 ெதற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  10பி கிராஸ் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  10ஏ கிராஸ் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  10ஏ கிராஸ் ேமற்கு 

, 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  10பி கிராஸ் 

ேமற்கு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  11வது 

கிராஸ் , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 திrசூ  (ேகால்டன் 

விங்) , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 திrசூ  (சில்வ  விங்)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 20 of 123



24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

50 50 கி.ஆ.ெப.விஸ்வநாதன் 

ேமல்நிைலபள்ளி, 

திருச்சிராப்பள்ளி தில்ைலநக  

  ,வடக்கு பிளாக் அைற 

எண்.26 ெதற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  5வது கிராஸ் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  6வது கிராஸ் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  7வது கிராஸ் , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  8வது கிராஸ் , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  9வது கிராஸ் , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 கி.ஆ.ெப.விஸ்வநாதன் 

ேமல்நிைலபள்ளி, 

திருச்சிராப்பள்ளி தில்ைலநக  

  , வடக்கு பிளாக் அைற 

எண் 27 ெதற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  11பி கிராஸ் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  11சி கிராஸ் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  ெமயின் ேராடு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  ேமற்கு கூடுதல் 

விஸ்தrப்பு 11வதுகிராஸ் , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 

தில்ைலநக  ேமற்கு கூடுதல் விஸ்தrப்பு ெமயின்ேராடு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  ேமற்கு கூடுதல் 

விஸ்தrப்பு முதல் குறுக்கு ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

56 தில்ைலநக  ேமற்கு கூடுதல் விஸ்தrப்பு 2வது ெதரு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  ேமற்கு கூடுதல் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

52 52 காேவr மகளி  கல்லூr, 

அண்ணாமைல நக , 

திருச்சிராப்பள்ளி ,   

,நாமக்கல் ஆ . விருத்தாசல 

ெரட்டியா  அைற, அைற 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 சாைலேராடுகதவு எண் 71 முதல் 

160 வைர , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 சாைலேராடு 

குறுக்குசாைல , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 சாைலேராடு 

விஸ்தrப்பு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 சாைலேராடு 

ஏ.ேக.ஆ  பிளாட்ஸ்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 காேவr மகளி  கல்லூr, 

அண்ணாமைல நக    

,நாமக்கல் ஆ . விருத்தாசல 

ெரட்டியா  அைற, அைற 

எண். பி2

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 சாைலேராடு ராயல் என்கிேளவ் 

பிளாட்ஸ் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 சாைலேராடு சிஸ்டி 

ேகாட் பிளாட்ஸ் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 சாைலேராடு 

நியூ காலனி , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 சாைலேராடு நியூ 

காலனி எம்.ஏ.எம்  பிளாட்ஸ் , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு57சாைலேராடுவிஸ்தrப்புவிக்ேனஷ்எம்பய பிளாட்ஸ்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 காேவr மகளி  கல்லூr, 

அண்ணாமைல நக , 

திருச்சிராப்பள்ளி   ,அைற 

எண் பி2 வடக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மநகராட்சி வா டு 57 சந்திரேசகரபுரம் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மநகராட்சி வா டு 57 சந்திரேசகரபுரம் திருச்சி டவ  

பிளாட்ஸ் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 ெவட்டும்புலி சந்து 

சாைலேராடு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 கீைரக்ெகால்ைல 

ே டு

Ü¬ùî¢¶ 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

55 55 காேவr மகளி  கல்லூr, 

அண்ணாமைல நக , 

திருச்சிராப்பள்ளி   ,அைற 

எண் பி3 வடக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 வினாயத்ஷா நக  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 காமாட்சியம்மன் நக  , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 57 இந்திராநக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 23 of 123



24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

56 56 மக்கள் மன்றம் தில்ைலநக , 

திருச்சிராப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பக்கம் கிழக்கு பகுதி ெதற்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  வடகிழக்கு 

விஸ்தrப்பு முதல் த , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 

தில்ைலநக  வடகிழக்கு விஸ்தrப்பு 4வது ெத , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  வடகிழக்கு விஸ்தrப்பு 5வது ெத , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  வடகிழக்கு 

விஸ்தrப்பு 5ஏ ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 

தில்ைலநக  வடகிழக்கு விஸ்தrப்பு6 வது ெத , 6.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  வடகிழக்கு விஸ்தrப்பு 7வது ெத , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 சாஸ்திr ேராடு கா ன  , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  ேமற்கு விஸ்தrப்பு 

முதல் ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  

ேமற்கு விஸ்தrப்பு 2ம் ெதரு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 

தில்ைலநக  ேமற்கு விஸ்தrப்பு 3வது ெதரு , 11.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  ேமற்கு விஸ்தrப்பு 4வது ெதரு , 

12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  ேமற்கு விஸ்தrப்பு 

ெ ி ச் ி ப் ள் ி ட் ி டு ில்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 24 of 123



24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

57 57 மக்கள் மன்றம் தில்ைலநக , 

திருச்சிராப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பக்கம் ேமற்கு பகுதி ெதற்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  ேமற்கு விஸ்தrப்பு 

7வது ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  

ேமற்கு விஸ்தrப்பு 8 வது ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

56 தில்ைல நக  ேமற்குவிஸ்தrப்பு 9வது ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  ேமற்கு விஸ்தrப்பு 9ஏ ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 தில்ைலநக  ேமற்கு விஸ்தrப்பு 

10வது ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 கி.ஆ.ெப.விஸ்வநாதன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, தில்ைல 

நக , திருச்சி   ,வடக்கு 

பிளாக் அைற எண் 35 ஆ சிசி 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 மூேவந்த  நக  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 ராம் நக  , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 56 ெபrஸ் அப்பா ட்ெமண்ட் தில்ைலநக  , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 ேதாடி அப்பா ட்ெமண்ட் தில்ைல 

நக  , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 எம் ஆ  எம் 

அப்பா ட்ெமண்ட் தில்ைலநக  , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 

அருள்நக  தில்ைலநக  , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 

பிரணட்ஸ்  காலனி தில்ைலநக  , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

56 தூக்குேமைட ெதரு தில்ைலநக

Ü¬ùî¢¶ 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

59 59 மக்கள் மன்றம், தில்ைலநக . 

திருச்சிராப்பள்ளி.   ,ெதற்கு 

பிளாக் ைமயபகுதி வடக்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 வடவூ  கீழத்ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 வடவூ  நடுத்ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 வடவூ  ேமலத்ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 ெசங்குளத்தான் ேகாவில் ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 மதுரம் ைமதானம் (தில்ைலநக  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 மக்கள் மன்றம், தில்ைலநக . 

திருச்சிராப்பள்ளி.   ,ெதற்கு 

பிளாக் ேமற்கு பகுதி வடக்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 சாஸ்திr ேராடு ெமயின் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 சாஸ்திr ேராடு முதல் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 சாஸ்திr ேராடு 2வது ெதரு 

(ேகாட்ைட ஸ்ேடசன்  , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 

சாஸ்திr ேராடு 3வது ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 

சாஸ்திr ேராடு 4வது ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 56 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 கைலப்பள்ளி ஆரம்பப்பள்ளி, 

திருச்சிராப்பள்ளி காசி 

ெசட்டித் ெதரு, உைறயூ    

,கிழக்கு  கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி ேமற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு55 ெசவந்திபிள்ைளயா  ேகாவில் 

ெதரு ெமயின் ேரா , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 ெசவந்தி 

பிள்ைளயா ேகாவில்ெதருமுதல்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

62 62 கைலப்பள்ளி ஆரம்பப்பள்ளி, 

திருச்சிராப்பள்ளி காசி 

ெசட்டித் ெதரு, உைறயூ    

,கிழக்கு  கட்டிடம் வடக்கு 

ி ே ற் த்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55  ெசவந்தி பிள்ைளயா  ேகாவில் 

ெதரு 2ம் ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 

ெசட்டிப்ேபட்ைட ெதரு ெமயின் ேராடு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 55 ெசட்டிேபட்ைட முதல் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 

திருச்சிராப்பள்ளி கீழ 

சாயபட்டைற ெதரு, உைறயூ  

  ,எண். 17 10 ஆ ெதற்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 ைவக்ேகால்காரத்ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 

திருச்சிராப்பள்ளி கீழ 

சாயபட்டைற ெதரு, உைறயூ  

  ,புதுக்கட்டிடம் ைமயபகுதி 

வடக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 ைவக்ேகால்காரத் ெதரு முதல் 

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 கீழைவேகால்காரத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

65 65 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி. 

திருச்சிராப்பள்ளி கீழ 

சாயப்பட்டைற ெதரு, 

உைறயூ    ,பைழய கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி கிழக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 புத்தூ  ைஹ ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 சின்னெசட்டி ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 ேதவ  காலனி விஸ்தrப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி. 

திருச்சிராப்பள்ளி கீழ 

சாயப்பட்டைற ெதரு, 

உைறயூ    ,பைழய கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி கிழக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 ெதலுங்கு ெசட்டித் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 கீழவாணிய ெசட்டித்  ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 வாணிய ெசட்டித் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 கீழ ெசட்டித் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 

திருச்சிராப்பள்ளி கீழ 

சாயப்பட்டைற ெதரு, 

உைறயூ    ,புதுக்கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி வடக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 கீழச்சாராய பட்டைறத் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 காசுகாரெசட்டித்ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 ெவள்ளாளத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

68 68 ராமகிருஷ்ணா 

நடுநிைலப்பள்ளி. 

திருச்சிராப்பள்ளி புத்தூ     , 

புதுக்கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

ேமற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 54 ஞானம் காலனி முதல் குறுக்கு 

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 54 ஞானம் காலனி 2ம் 

குறுக்கு ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 54 ஞானம் காலனி 

3ம் குறுக்கு ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 54 ஞானம் 

காலனி 4ம் குறுக்கு ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 54 

அகமது காலனி ெமயின் ேராடு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 54 

அகமது காலனி 1வது உபசந்து , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 54 

அகமது காலனி 2வது உபசந்து , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 54 

அகமது காலனி 3வது உபசந்து , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 54 

அகமது காலனி 4வது உபசந்து , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 54 

அகமது காலனி 5வது உபசந்து , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 54 

அகமது காலனி 6வது உபசந்து , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 54 

புத்தூ  புதுத்ெதரு , 13.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 54 புத்தூ  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 டாக்ட  சகுந்தலா ந சr 

மற்றும் ஆரம்பப்பள்ளி 

ஆங்கில வகுப்பு கி.ஆ.ெப. 

பள்ளி  விைளயாட்டு 

ைமதானம்   , வடக்கு  

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 காந்திபுரம் முதல் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 காந்திபுரம் 2ம்ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 காந்திபுரம் 3ம் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

70 70 டாக்ட  சகுந்தலா ந சr 

மற்றும் ஆரம்பப்பள்ளி 

ஆங்கில வகுப்பு கி.ஆ.ெப. 

பள்ளி  விைளயாட்டு 

ைமதானம்   , வடக்கு 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 திருத்தாந்ேதாணி காந்திபுரம் 

ெமயின் ேராடு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 ேதவ  காலனி 

ெமயின்ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 ராமகிருஷ்ணா 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

திருச்சிராப்பள்ளி புத்தூ .   

,ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு 

பிளாக் ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55ேதவ காலனி ெமயின்ேராடுஅடு 

மாடி  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 ெதற்கு திெரௗபதி 

அம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54 

திெரௗபதி அம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

55 திெரௗபதி அம்மன் சன்னதி ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 சி.எஸ்.ஐ. ஆரம்பப்பள்ளி, 

திருச்சிராப்பள்ளி  உைறயூ    

,ெமயின் கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி வடக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59 ேமற்கு வண்டிக்காரத் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59 வடக்கு வண்டிக்காரத் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59 வடக்கு வண்டிக்காரத் ெதரு 

முதல் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 சி.எஸ்.ஐ. ஆரம்பப்பள்ளி, 

திருச்சிராப்பள்ளி  உைறயூ    

,வகுப்பைற எண் 11பி வடக்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59 வடக்கு வண்டிக்காரத் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59 வடக்கு வண்டிக்காரத் ெதரு 

முதல் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59 ெதற்கு 

வண்டிக்காரத் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59 நாச்சியா  

ே ில் ெ
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74 74 சி.எஸ்.ஐ. ஆரம்பப்பள்ளி, 

திருச்சிராப்பள்ளி  உைறயூ    

,வகுப்பைற எண் 1எ வடக்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு59 

விருப்பாச்சிபுரம்சுண்ணாம்புக்காரத்ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 59 சேவrயா  ேகாவில் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 54 ெபrயெசட்டித் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59 

விருப்பாச்சிபுரம் கம்மாளத்ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 59 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 சி.எஸ்.ஐ.ஆரம்பப்பள்ளி,  

திருச்சிராப்பள்ளி உைறயூ    

,வகுப்பைற எண் 1பி வடக்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54 வடக்கு முத்துராஜா ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு54 வடக்கு முத்துராஜா ெதரு 

உபசந்து களத்துேமடு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54 அன்ைன 

ெதரசாள் காலனி , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

டு க் த் ெ ந் r ம் ன்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 சி.எஸ்.ஐ. ஆரம்பபள்ளி,  

திருச்சிராப்பள்ளி உைறயூ    

,வகுப்பைற எண் 1சி வடக்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54 புதுப்பாய்காரத் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54 கீழப்புதுப்பாய்காரத் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54 விக்ேடாrயா ேராடு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54 சி.எஸ்.ஐ.ஆஸ்பத்திr 

குவா ட ஸ் , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54 வா ன ஸ் 

காம்பவுண்டு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54 வடக்கு 
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
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77 77 ராமலிங்க நக  பிைரமr 

ஸ்கூல், 2வது ெமயின்ேராடு  

, ராமலிங்க நக  

திருச்சிராப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

பக்கம் வடக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54 ராஜரத்தினம் பிள்ைள ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54 ராமலிங்க நக  முதல்ெமயின் 

ேராடு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54 ராமலிங்க நக  

முதல்ெமயின்ேராடு உபசந்து4 , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகாரட்சி வா டு 54 

ராமலிங்க நக  முதல்ெமயின் ேராடு உபசந்து5 , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 54  ராமலிங்க நக  முதல் ெமயின் ேராடு உபசந்து3 , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54, ராமலிங்க நக  முதல்ெமயின் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 ெமத்தடீஸ் ந சr மற்றும் 

பிைரமrப்பள்ளி உைறயூ ,   

,ெதற்கு பக்கம் ஆ .சி.சி 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54, விேவகனந்த  நக  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54, ெநசவாள  காலனி 1வது ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54, ெநசவாள  காலனி 2வது ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54, ெநசவாள  காலனி 3வது ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54 ெநசவாள  காலனி 4வது ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வ.54 ஆ . டி அடுக்குமாடி குடியிருப்பு எ 

பிளாக் , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வ.54 ஆ . டி அடுக்குமாடி 
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79 79 ராமலிங்க நக  பிைரமr 

ஸ்கூல்  2வது ெமயின்ேராடு, 

ராமலிங்க நக . 

திருச்சிராப்பள்ளி   ,ேமற்கு 

பகுதி வடக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54 ராமலிங்கநக  2வது ெமயின் 

ேராடு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54 ராமலிங்கநக  3வது 

ெமயின் ேராடு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54 

சாைலபிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 54 ராமலிங்கநக  3வது ெமயின் ேராடு உபசந்து1 , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54 ராமலிங்கநக  3வது ெமயின் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80 காேவr ெமட்rகுேலசன் 

பள்ளி, பாரதி நக    ,வடக்கு 

பகுதி அைற எண் 3

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 ெகௗசல்யா அபா ட்ெமண்ட் ஏ 

பிளாக் அல்லித்து , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 ெகௗசல்யா  

அபா ட்ெமண்ட் பி பிளாக் அல்லித் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 52 சஞ்சய் பிளாட்ஸ் அல்லித்துைற ேராடு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 52 கவின் இல்லம் அல்லித்துைற ேராடு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி  மாநகராட்சி வா டு 52 ஆத்தியாஅபா ட்ெமண்ட்ஸ், 

அல்லித்துைற ேராடு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 ராயல் 

பா க் அல்லித்துைற ேராடு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52, 

ஈ.ெவ.ரா சாைல , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52, 

ே ி ட்ெமண்ட்ஸ் ெவ ல ி ச் ி ப் ள் ி ம ட் ி
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81 81 காேவr ெமட்rக்குெலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, பாரதி 

நக , புத்தூ    ,ெதற்கு பகுதி 

அைற எண் 3. வடக்கு 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 பாரதி நக  ெமயின்  ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி  மாநகராட்சி வா டு 52 பாரதி நக  ெமயின் ேராடு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52, பாரதி நக  2வது குறுக்குத்ெதரு 

, 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52, பாரதி நக  3வது 

குறுக்ககுத்ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 பாரதி நக  

4வது குறுக்குத்ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52, பாரதி 

நக  5வது குறுக்குத்ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52, 

பாரதி நக  6வது குறுக்குத்ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

52, பாரதி நக  7வது குறுக்குத்ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 52, பாரதி நக  8வது குறுக்குத்ெதரு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 52, பாரதி நக  9வது குறுக்குத்ெதரு , 

11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52, பாரதி நக  10வது 
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140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1 2 3 4 5

82 82 பிஷப் ஹப  

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

திருச்சிராப்பள்ளி புத்தூ    ,  

அைற எண் 6 கிழக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 ெரங்காநாதபுரம் முதல் 

ெமயின்ேராடு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 ெரங்கநாதபுரம் 

முதல் குறுக்குத்ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி  மாநகராட்சி வா டு 52 

ெரங்கநாதபுரம் 2வது ெமயின் ேராடு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு52 ெரங்கநாதபுரம்3வது ெமயின் ேராடு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 52 ெரங்கநாதபுரம் 4வது ெமயின் ேராடு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு52ெரங்கநாதபுரம்ஆபிஸ ஸ்காலனி 

என்.ேஜ.,பிளாட்ஸ , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு52ெரங்கநாதபுரம்ஆபிஸ ஸ் காலனி என்.ேஜ.ெஷல்ட  , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு52ெரங்கநாதபுரம்ஆபிஸ ஸ்காலனிஎன்.ேஜ., ெரசிெடன , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு52ெரங்நாதபுரம் பிஸ ஸ் காலணி 

ேராகினி ேமபிளவ  , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 

ெரங்கநாதபுரம் ஆபிஸ ஸ் காலனி எம்.ஏ.எம்.  , 11.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு52பிஸ ஸ் காலனிேராகினிசுபிட்ஷாஅபா ட்ெமண்ட்ஸ் , 

12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு52 

ெரங்கநாதபுரம்ஆபிஸ ஸ்காலனிஅட்சயாஅபா ட்ெம , 13.திருச்சிராப்பள்ளி 

மநாகராட்சி வா டு52 ெரங்கநாதபுரம்ஆபிஸ ஸ்காலனிஅட்சயாஅபா ெமண் 
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140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

83 83 பிஷப் ஹப  

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

திருச்சிராப்பள்ளி புத்தூ    

,அைற எண் 8 கிழக்கு 

த்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54 ெதற்குமுத்துராஜா ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54 ெதற்கு முத்துராஜா ெதரு 

உபசந்து1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 பிஷப் ஹப  

ேமல்நிைலப்பள்ளி  

திருச்சிராப்பள்ளி புத்தூ    

,அைற எண் 7 கிழக்கு 

த்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54  ெதற்கு முத்துராஜா ெதரு 

உபசந்து 2 , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54 புத்தூ  அக்ரஹாரம் 

, 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54 புத்தூ  அக்ரஹாரம் உபசந்து

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 பிஷப் ஹப  

ேமல்நிைலப்பள்ளி  

திருச்சிராப்பள்ளி புத்தூ    , 

அைற எண் 9 வடக்கு 

த்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 வடக்கு யாதவ ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 ெதற்கு யாதவ ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 வடக்கு திெரௗபதி அம்மன் 

ேகாவில் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54 வடக்கு 

ிெ ி ம் ன் ே ில் ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 ஆல் ெசயிண்ட்ஸ்  

துவக்கப்பள்ளி 

புத்தூ ,திருச்சி.புத்தூ  

ைஹேராடு   ,புதுக்கட்டிடம் 

ைமயஅைற எண் 3   கிழக்கு 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 விஸ்வப்ப நாயக்கன் ேபட்ைட 

ெமயின் ேராடு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 விஸ்வப்ப 

நாயக்கன் ேபட்ைட முதல் குறுக்குத
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140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

87 87 ஆல் ெசயிண்ட்ஸ்  

துவக்கப்பள்ளி 

புத்தூ ,திருச்சி.புத்தூ  

ைஹேராடு   ,புதுக்கட்டிடம் 

ெதற்கு அைற எண் 2ம் 

வகுப்பு கிழக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 விஸ்வப்பநாயக்கன் ேபட்ைட 

2வது குறுக்குத்  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 

விஸ்வப்பநாயக்கன் ேபட்ைட 3வது குறுக்குத்த , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 51 விஸ்வப்பநாயக்கன் ேபட்ைட 4வது குறுக்குத்  , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 விஸ்வப்பநாயக்கன் ேபட்ைட 

5வது குறுக்குத்  , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 

விஸ்வப்பநாயக்கன் ேபட்ைட 6வது குறுக்குத்  , 6.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 51 ஆப்பாக்காரத் ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 ஆல் ெசயிண்ட்ஸ் 

உய நிைலப்பள்ளி  

புத்தூ ,புத்தூ  ைஹேராடு, 

திருச்சி.   ,அைற எண் 4 

ேமற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 55 ேபாlஸ் ெரங்கசாமி   நாயுடு 

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54 ேபாlஸ் ெரங்கசாமி 

நாயுடு ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 மதுைர வர சாமி 

ேகாயில் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு54 

மதுைரவராசாமிேகாயில் ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 

பாத்திமாெதரு ெமயின் வதி , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 ஆல் ெசயிண்ட்ஸ் 

உய நிைலப்பள்ளி  

புத்தூ ,புத்தூ  ைஹேராடு, 

திருச்சி.   ,அைற எண் 5 

ே ற் ி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 54 பாத்திமாெதரு 2ம் குறுக்குத் 

ெதரு (வள்ளுவ , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 

விருப்பாச்சிபுரம் ஆட்டு மந்ைத ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 51 பிஷப் குளத் ெதரு
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140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

90 90 பிஷப் ஹப  கல்லூr,  

புத்தூ , திருச்சிராப்பள்ளி   , 

விைளயாட்.டு கட்டிடம் 

ெதற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு52 குமரன்நக வயலூ ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 குமரன் நக  பரணி டவ ஸ் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 52 குமரன் நக  முதல் கிராஸ் , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 52 குமரன் நக  2வது கிராஸ் , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 52 குமரன் நக  3வது கிராஸ் , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 52 குமரன் நக  4 வது கிராஸ் , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 52 குமரன் நக  5வது கிராஸ் , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மநகாராட்சி வா டு 52 குமரன் நக  6 வது கிராஸ் , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 52 குமரன் நக  7 வது கிராஸ் , 

10.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 52 குமரன் நக  8 வது கிராஸ் , 

11.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 52 குமரன் நக  9வது கிராஸ் , 

12.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 52 குமரன் நக  10வது கிராஸ் , 

13.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 52 குமரன் நக  11வது கிராஸ் , 

14.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 52 குமரன் நக  12 கிராஸ் , 

15 திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 52 குமரன் நக  13வது கிராஸ்  
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

91 91 பிஷப் ஹப  கல்லூr,  

புத்தூ , திருச்சிராப்பள்ளி   , 

விைளயாட்.டு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி ெதற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 52 குமரன் நக  15வது கிராஸ் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி  மநாகராட்சி வா டு 52 குமரன் நக  16வது கிராஸ் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 52 குமரன் நக  17 கிராஸ் , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 52 குமரன் நக  18வது கிராஸ் , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 52 குமரன் நக  19 கிராஸ் , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 52 குமரன் நக  ெமயின்ேராடு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 52 குமரன் நக  சிவன் ேகாயில் 

ெமயின்சாைல விஸ் , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 52 குமரன் 

நக  சிவன் ேகாயில் முதல் கிராஸ் , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி 

வா டு 52 குமரன் நக  சிவன் ேகாயில் 2வது கிராஸ் , 10.திருச்சிராப்பள்ளி 

 மநாகராட்சி வா டு 52 குமரன் நக  சிவன் ேகாயில் 3வது கிராஸ் , 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

92 92 சரஸ்வதி பாலமந்தி  

ெமட்rகுேலசன் பள்ளி, 

புத்தூ    ,ேமற்கு  பகுதி 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாச நக  ெதற்கு (வயலூ  

ேராடு) , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாச நக  ெதற்கு 

முதல் ெமயின் ேராடு மு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 

சீனிவாச நக  ெதற்கு முதல் ெமயின் ேராடு 2வ , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாச நக  5வது ெமயின் ேராடு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாச நக  5வது ெமயின் 

ேராடு 2வது கிராஸ , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாச 

நக  5வது ெமயின் ேராடு 3வது கிராஸ , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 52 சீனிவாச நக  5வது ெமயின் ேராடு 4வது கிராஸ , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாச நக  5வது ெமயின் 

ேராடு 5வது கிராஸ , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாச 

நக  5வது ெமயின் ேராடு 6வது கிராஸ , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 52 சீனிவாச நக  5வது ெமயின் ேராடு 7வது கிராஸ , 

11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாச நக  5வது ெமயின் 

ேராடு 8 வது கிராஸ , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாச 

ெ ின் ே டு ி ி ச் ி ப் ள் ி ட் ி
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140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

93 93 சரஸ்வதி பாலமந்தி  

ெமட்rகுேலசன்ப்பள்ளி 

,புத்தூ    ,வடக்கு பா த்த 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாச நக  ெதற்கு 8வது 

ெமயின் ேராடு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாசநக  

ெதற்கு 8வது ெமயின் ேராடு 2வது , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

52 சீனிவாசநக  ெதற்கு 8வது ெமயின் ேராடு3வது  , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாசநக  ெதற்கு 8வது ெமயின் ேராடு4வது  , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாசநக  ெதற்கு 8வது 

ெமயின் ேராடு5வது  , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 

சீனிவாசநக  ெதற்கு 8வது ெமயின் ேராடு6வது  , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாச நக  ெதற்கு திலக  ெதரு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு52சீனிவாசநக ெதற்குதிலக ெதருபாத்திமாகாலனி , 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
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94 94 பிஷப் ஹப  கல்லூr,  

புத்தூ , திருச்சிராப்பள்ளி   

,ெபண்கள் உணவகம் ெதற்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாச நக  வடக்கு (வயலூ  

ேராடு) , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 52 சீனிவாச நக  வடக்கு 

2வது ெமயின் ேராடு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாச 

நக  வடக்கு 2ெமயின் ேராடு முதல் க , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 52 சீனிவாச நக  வடக்கு 2வது ெமயின் ேராடு 3வத , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாச நக  வடக்கு 3வது 

ெமயின் ேராடு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாச நக  

வடக்கு 3வது ெமயின் ேராடு 2வத , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

52 சீனிவாச நக  வடக்கு 4வது ெமயின் ேராடு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாச நக  வடக்கு 6வது ெமயின் ேராடு , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாச நக  6வது ெமயின் 

ேராடு (சுபம் கார , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாச 
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95 95 சிவனந்தபாலாைளயாப்ெமட்rக்

பள்ளி   ,பால  வகுப்பு ஆ  சி 

சி கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாச நக  வடக்கு 7வது 

ெமயின் ேராடு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாச நக  

வடக்கு 7வது ெமயின் ேராடு முத , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

52 சீனிவாச நக  வடக்கு 7வது ெமயின் ேராடு 2வத , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாச நக  வடக்கு 7வது ெமயின் ேராடு 3வத , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாச நக  7வது ெமயின் 

ேராடு 4வது கிராஸ , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாச 

நக   வடக்கு 7வது ெமயின் ேராடு 5வ , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 52 சீனிவாச நக  வடக்கு 7வது ெமயின் ேராடு 6வத , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாச நக  வடக்கு 7வது 

ெமயின் ேராடு 7வத , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாச 

நக  வடக்கு 7வது ெமயின் ேராடு 8வத , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 52 சீனிவாச நக  வடக்கு 7வது ெமயின் ேராடு 9வத , 

11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாச நக  வடக்கு 7வது 

ெமயின் ேராடு 10வ , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 சீனிவாச 

க் ெ ின் ே டு ி ச் ி ப் ள் ி ட் ி
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
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96 96 சிவனந்தபாலாைளயாப் 

ெமட்rக் பள்ளி   ,யூ ேக ஜி 

எ2  ஜாஸ்மின் ரூம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 ராமலிங்கநக  ெதற்கு 1வது 

ெமயின் ேராடு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 ராமலிங்கநக  

ெதற்கு முதல் கிராஸ் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 

ராமலிங்கநக  ெதற்கு 2வது கிராஸ் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 52 ராமலிங்கநக  ெதற்கு 3வது கிராஸ் , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 52 ராமலிங்கநக  ெதற்கு 4வது கிராஸ் , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 ராமலிங்கநக  ெதற்கு 5வது 

கிராஸ் , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 ராமலிங்கநக  ெதற்கு 

6வது கிராஸ் , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 ராமலிங்கநக  

ெதற்கு 7வது கிராஸ் , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 

ராமலிங்கநக  ெதற்கு 8வது கிராஸ் , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
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97 97 சிவனந்தபாலாைளயாப் 

ெமட்rக் பள்ளி   ,யூ ேக ஜி 

எ1  பான்சி ரூம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 ராமலிங்கநக  ெதற்கு 10வது 

கிராஸ் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 ராமலிங்கநக  ெமயின் 

ேராடு  ெதற்கு விஸ்தr , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 

ராமலிங்கநக  ேமற்கு யுவ ஸ் காலனி , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 52 ராமலிங்கநக  ேமற்கு பாரதி அெவன்யூ , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 52 ராமலிங்கநக  ெதற்கு அஷ்டலட்சுமி காலனி , 

6.திருச்சிராபள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 ராமலிங்கநக  ேமற்கு லாவண்யா 

கா டன் , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 ராமலிங்கநக  ேமற்கு 

கா மல் கா டன் , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 ராமலிங்கநக  

ேமற்கு அம்மன் , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 ராமலிங்கநக  

ேமற்கு விஸ்தrப்பு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 

ராமலிங்கநக  ேமற்கு விஸ்தrப்பு 2ம் குறு , 11.திருச்சிராபள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 52 ராமலிங்கநக  ேமற்கு 3ம் குறுக்கு ெதரு , 

12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 ராமலிங்கநக  ேமற்கு 4ம் 

குறுக்குத்ெதரு , 13.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 ராமலிங்கநக  

ே ற் ிஸ் rப் ிஞ் ி ி ச் ி ப் ள் ி ட் ி டு
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
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98 98 பிஷப் ஹப  கல்லூr,  

புத்தூ , திருச்சிராப்பள்ளி   ,  

சி இ விடுதி கட்டிடம் 

உணவைற கிழக்கு பகுதி  

வடக்க பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 அம்ைமயப்ப நக  வயலூ  ேராடு 

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 அம்ைமயப்ப நக  ெமயின் 

ேராடு இடதுபுறம் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 அம்ைமயப்ப 

நக  ெமயின் ேராடு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 

அம்ைமயப்பநக  முதல் கிராஸ் , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

52 அம்ைமயப்ப நக  2வது கிராஸ் , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

52 அம்ைமயப்ப நக  3வது கிராஸ் , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

52 அம்ைமயப்ப நக  4வது கிராஸ் , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

52 அம்ைமயப்ப நக  5வது ெமயின் வலது புறம் , 9.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 52 அம்ைமயப்ப நக  5வது கிராஸ் 1ம் ெதரு , 

10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 அம்ைமயப்ப நக  5வது கிராஸ் 

2ம் ெதரு , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 அம்ைமயப்ப நக  

6வது கிராஸ் , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 அம்ைமயப்ப 

நக  7வது கிராஸ் , 13.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 

அம்ைமயப்ப நக  8வது கிராஸ் , 14.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

52 அம்ைமயப்ப நக  9வது கிராஸ் , 15.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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99 99 பிஷப் ஹப  கல்லூr,  

புத்தூ , திருச்சிராப்பள்ளி   , 

சி .இ. விடுதி கட்டிடம் 

ஓய்வைற  ேமற்கு பா த்தது 

பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 கனரா பாங்க் காலனி 3வது 

கிராஸ் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 கனரா பாங்க் காலனி 

4வது கிராஸ் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 கனரா பாங்க் 

காலனி 5வது கிராஸ் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 கனரா 

பாங்க் காலனி 6வது கிராஸ் , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 

கனரா பாங்க் காலனி 7வது கிராஸ் , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 52 ஜானகிஅம்மாள் காலனி , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

52 ஜானகி அம்மாள் காலனி (ராஜராஜன் காலனி) , 8.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 52 ேபங்க ஸ் காலனி முதல் கிராஸ் , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 ேபங்க ஸ் காலனி 2வது கிராஸ் 

, 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 ேபங்க ஸ் காலனி 3வது 

கிராஸ் , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 ேபங்க ஸ் காலனி 

4வது கிராஸ் , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 ேபங்க ஸ் 

காலனி 5வது கிராஸ் , 13.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 

ேபங்க ஸ் காலனி விஸ்தrப்பு சாரதா அெவன்ய  14 திருச்சிராப்பள்ளி 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

100 100 சி.இ.ேமல்நிைலபள்ளி  

வண்ணாரப்ேபட்ைட,புத்தூ  

திருச்சி.   , பைழய கட்டிடம்  

வடக்கு  பகுதி  ெதற்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 திரு வி க நக  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 திரு வி க நக  சிட்டாடல் 

பிளாட்ஸ் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 திரு வி க நக  சி பி 

ேக பிளாட்ஸ் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 திரு வி க நக  

ேகால்டன் ேகலக்ஸி , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 திரு வி 

க நக  எட்டுப்ேபட்ைட பங்களா , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 

அருணா நக  , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 சி.இ.ேமல்நிைலபள்ளி  

வண்ணாரப்ேபட்ைட,புத்தூ  

திருச்சி.   ,பைழயகட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி  ெதற்கு 

த்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 கீழவண்ணாரப்ேபட்ைட (கதவு 

எண் 1 முதல் 45 வைர)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 சி.இ.ஆரம்பப்பள்ளி  

வண்ணாரப்ேபட்ைட,புத்தூ  

திருச்சி.   ,வடக்கு பகுதி 

வகுப்பைற எண் 1

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 கீழவண்ணாரப்ேபட்ைட  (கதவு 

எண் 46 முதல் 145 வைர)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

103 103 சி.இ.ேமல்நிைலபள்ளி  

வண்ணாரப்ேபட்ைட,புத்தூ  

திருச்சி.   ,பைழயகட்டிடம்  

வடக்கு பகுதி வடக்கு 

த்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 ேமலவண்ணாரப்ேபட்ைட Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 சி.இ.ேமல்நிைலபள்ளி  

வண்ணாரப்ேபட்ைட,புத்தூ  

திருச்சி.   ,பைழய கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி ெதற்கு 

த் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 எம்.ஜி.ஆ  நக Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 சி.இ.ேமல்நிைலபள்ளி  

வண்ணாரப்ேபட்ைட,புத்தூ  

திருச்சி.   ,ேமற்கு  கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 திடீ  நக  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 52 கல்லாங்காடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 புனிதபிரான்சிஸ்ந சrமற்றும்பி

ைரமrபள்ளி     ,வகுப்பைற 

எண் 8 புதிய ெமத்ைத 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53  உய்யக்ெகாண்டான் திருமைல 

கீழத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

107 107 புனிதபிரான்சிஸ்ந சrமற்றும்பி

ைரமrபள்ளி     ,வகுப்பைற 

எண்  4  ெமத்ைத கட்டிடம்  

வடக்கு அைற  ெதற்கு  

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53  உய்யெகாண்டான் திருமைல 

ெஜயராம்நக  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 

உய்யெகாண்டான் திருமைல எம்.எம்.நக  , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 53 உய்யெகாண்டான் திருமைல கீழத்ெதரு ெலட்சுமணன , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 உய்யெகாண்டான் திருமைல 

கீழத்ெதரு நாராயணசாம , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 

உய்யெகாண்டான் திருமைல கீழத்ெதரு ெசல்வமணி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 ஆ .சி.நடுநிைலப்பள்ளி,உய்ய

ெகாண்டான்திருமைல 

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

ேமற்கு    , புதிய  ெமத்ைத 

கட்டிடம் ேமறகு பகுதி அைற 

 கிழக்கு பா த்தது குதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 வடக்கு ெதரு உய்யெகாண்டான் 

திருமைல , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 ெதற்குெதரு 

உய்யெகாண்டான் திருமைல , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 

ேமலஆதிதிராவிட  ெதரு உய்யெகாண்டான் திருமல

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

109 109 ஆ .சி.நடுநிைலப்பள்ளி,உய்ய

ெகாண்டான்திருமைல 

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

ேமற்கு    , புதிய ஒட்டு 

கட்டிடம், ெதற்குபா த்தது, 

ேமற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53  விஸ்வாஸ் அெவண்யூ நக  

உய்யெகாண்டான் திரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 அம்மன் 

நக  உய்யெகாண்டான் திருமைல , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

53 ராம் நக  உய்யெகாண்டான் திருமைல , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 53 ெசல்வ நக  உய்யெகாண்டான் திருமைல , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 53 ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் சந்து உய்யெகாண்டான் 

திருமைல , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 அம்ேபதகா  ெதரு 

உய்யெகாண்டான் திருமைல , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53  

கூைழயன்ெதரு உய்யெகாண்டான்திருமைல

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 ஆ .சி.நடுநிைலப்பள்ளி,உய்ய

ெகாண்டான்திருமைல 

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி  

 ,அைற எண் 6 ெமத்ைத 

கட்டிடம் வடக்க அைற 

ெதற்க பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு53 .உ.சி.ெதரு ெகாடாப்பு 

உய்யெகாண்டான்திருமைல , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 

சுப்புராஜ் ெதரு உய்யெகாண்டான் திருமைல , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு53 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு உய்யெகாண்டான் 

திருமைல , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 நடுத்ெதரு 

உய்யெகாண்டான் திருமைல , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 

கீழத்ெதரு உய்யெகாண்டான் திருமைல , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 53 ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு உய்யெகாண்டான் திருமைல , 

7 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 புதுத்ெதரு உய்யெகாண்டான் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

111 111 ஆ .சி.நடுநிைலப்பள்ளி,உய்ய

ெகாண்டான்திருமைல 

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி  

 , அைற எண் 5 ெமத்ைத 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

ெதற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 ேமல ஹrஜனத்ெதரு 

உய்யெகாண்டான் திருமைல , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 

ேஜாதி நக  உய்யெகாண்டான் திருமைல , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 53 காமாட்சி அம்மன் ேகாவில் ெதரு (கல்லாங்காடு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 முருேகசன் 

ஸ்ேடா (கல்லங்காடு) , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 சந்தனம் 

காலனி(கல்லாங்காடு) , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 வடக்கு 

ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 லூ து சாமி 

ஸ்ேடா ஸ்(கல்லாங்காடு) , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 ேமல 

ெவள் வ ி ல்ல ங் டு ி ச் ி ப் ள் ி ம ட் ி வ டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 கிங்ஸ்லி ெமட்rக்குேலஷன் 

பள்ளி,உய்யெகாண்டான்திரும

ைல திருச்சிராப்பள்ளி   

,வகுப்பைற எண்.1 எல் ேக ஜி 

ெமத்ைத கட்டிடம் கைடசி 

பகுதி ெதற்க பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53, ெரங்காநக  உய்யெகாண்டான் 

திருமைல , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 கணபதி நக  

உய்யெகாண்டான் திருமைல , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 

ஆற்றுப்பாலம் உய்யெகாண்டான் திருமைல

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

113 113 கிங்ஸ்லி ெமட்rக்குேலஷன் 

பள்ளி,உய்யெகாண்டான்திரும

ைல திருச்சிராப்பள்ளி   ,எல் 

ேக ஜி வகுப்பைற ெமத்ைத 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 சாந்தஷலா  நக  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 லாவன்யா கா டன் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 கீதா நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 கிங்ஸ்லி ெமட்rக்குேலஷன் 

பள்ளி,உய்யெகாண்டான்திரும

ைல   ,வட கிழக்கு கட்டிடம் 

அைற எண் 5

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 வயலூ  ெமயின்ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 ஆதிநக  , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 53 ெரங்கநக  சாந்தி நிேகதன் அெவன்யூ , 

4 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 அேசாக்நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 ஆ .சி.நடுநிைலப்பள்ளி,உய்ய

ெகாண்டான் திருமைல 

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

ேமற்கு   ,புதிய ெமத்ைத 

கட்டிடம் ைமய அைற ( 

வடபகுதி)  ெதற்ககு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 சண்முகா நக  1ல் குறுக்குத் 

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 சண்முகா நக  2வது 

குறுக்குத்ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 சண்முகா நக   

3வது குறுக்குத்ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 சண்முகா 

நக  4வது குறுக்குத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

116 116 ஆ .சி.நடுநிைலப்பள்ளி,உய்ய

ெகாண்டான் திருமைல 

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

ேமற்கு   ,புதிய 

ஒட்டுகட்டிடம் வட பகுதி 

ெதற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 சண்முகா நக  5வது 

குறுக்குத்ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 சண்முகாநக  

5வது குறுக்குத்ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 சண்முகா 

நக  6வது குறுக்குத்ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 

சண்முகாநக  7வது குறுக்குத்ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

53 சண்முகாநக  8வது குறுக்குத்ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 53 சண்முகாநக  9வது குறுக்குத்ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 53 சண்முகாநக  கிழக்கு விஸ்தrப்பு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 ேமற்கு விஸ்தrப்பு , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 53 எம்.டி.எஸ்.அபா ட்ெமன்ட்ஸ் , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 

மூலக்ெகால்ைல,ெதன்னூ , 

திருச்சி.   ,ெதன்புறம் பா த்த 

வடக்கு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 ெதன்னூ  மூலக்ெகால்ைல ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 மாநகராட்சி உருது 

ஆரம்பப்பள்ளி 

மூலக்ெகால்ைல,ெதன்னூ , 

திருச்சி.   ,ேமற்கு பா த்த 

ி க் ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 ெரஜிெமண்டல் பஜா  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 குருநாதன் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 52 மீன்காரத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

119 119 ெதன்னூ  நடுநிைலப்பள்ளி,  

பட்டாபிராமன்பிள்ைள ெதரு, 

ெதன்னூ , திருச்சி.   ,ெதற்கு 

பிளாக் கிழக்கு பகுதி வடக்கு 

த்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 ெபன்சன  ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 2வது ெபன்சன  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 ெதன்னூ  நடுநிைலப்பள்ளி,  

பட்டாபிராமன்பிள்ைள ெதரு, 

ெதன்னூ , திருச்சி.   ,ெதற்கு 

பிளாக் ேமற்கு பகுதி வடக்கு 

த்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 ெதன்னூ  ெஜனரல் பஜா  (1 

முதல் 120)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 ெதன்னூ  நடுநிைலப்பள்ளி,  

பட்டாபிராமன்பிள்ைள ெதரு, 

ெதன்னூ , திருச்சி.   ,கிழக்கு 

பிளாக் ேமற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 பட்டாபிராமன் பிள்ைளத்ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

122 122 ஆல்ெசயிண்ட்ஸ் 

ஆரம்ப்பள்ளி,பட்டாபிராமன்பிள்

ைள ெதரு, ெதன்னூ , 

திருச்சி.   ,வடக்கு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி  ெதற்க பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 பட்டாபிராமன் பிள்ைளத்ெதரு 

2ம் குறுக்குத் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 ெதன்னூ  

கீழச்சத்திரம் ெமயின் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 

ெதன்னூ  பஜா  கதவிலக்கம் 121 முதல் 181  , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 51 கீழச்சத்திரம் ேராடு முதல் குறுக்கு ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 கீழச்சத்திரம் ேராடு 2வது 

குறுக்குத் ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 கீழச்சத்திரம் 

ேராடு 3வது குறுக்குத் ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 ெதன்னூ  நடுநிைலப்பள்ளி,  

பட்டாபிராமன்பிள்ைள ெதரு, 

ெதன்னூ , திருச்சி.   ,கிழக்கு 

பிளாக் ெதற்கு பகுதி ெதற்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 சேவrயா  ேகாயில் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 பிஷப் ேராடு ெமயின் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 பிஷப் ேராடு முதல் குறுக்குத் 

ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 பிஷப் ேராடு 2ம் 

குறுக்குத் ெதரூ , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 பிஷப் ேராடு 

3ம் குறுக்குத் ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 பிஷப் 

ேராடு 4ம் குறுக்குத் ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

124 124 ஆல்ெசயிண்ட்ஸ் 

ஆரம்பபள்ளி,பட்டாபிராமன்பிள்

ைள ெதரு, ெதன்னூ , 

திருச்சி.   ,ெதற்கு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி. வடக்கு 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 ெதன்னூ  மல்லிைகபுரம் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 பாபு ெசட்டி ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 ஆல்ெசயிண்ட்ஸ் 

ஆரம்பபள்ளி, 

பட்டாபிராமன்பிள்ைள ெதரு, 

ெதன்னூ , திருச்சி.   ,ெதற்கு  

கட்டிடம்  கிழக்கு பகுதி. 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 51 சங்கீதபுரம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 மாநகராட்சி ேகாஷா 

ெதாடக்கப்பள்ளி,ெதன்னூ  

திருச்சி.    ,வகுப்பைற எண் 

3 மற்றும் 4

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 குத்பிஷா நக  (1முதல் 100 வைர) Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 மாநகராட்சி ேகாஷா 

ெதாடக்கப்ப்ள்ளி,  ெதன்னூ ,  

திருச்சி.    ,வகுப்பைற எண் 5

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 ெதன்னூ  மந்ைத , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 குத்பிஷா நக (101 முதல் 220 

வைர)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

128 128 சுப்ைபயா நிைனவு 

நடுநிைலப்பள்ளி. 

விஸ்வநாதபுரம்,ெதன்னூ , 

திருச்சி   ,வடக்கு பக்க 

ேமற்கு பகுதி  முதல் அைற 

(அலுவலகம்) ெதற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 ஒத்தேகாபுர பள்ளிவாசல் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 விநாயகபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 சுப்ைபயா நிைனவு 

நடுநிைலப்பள்ளி. 

விஸ்வநாதபுரம்,ெதன்னூ , 

திருச்சி   ,வடக்கு பக்க 

கிழக்க பகதி (அலுவலகம் ) 

ெதற்கு பா த்தது வகுப்பைற 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 ராமச்சந்திரபுரம் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 ெதன்னூ  பைழய அக்ரஹாரம் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 ராமராய அக்ரஹாரம் , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 ேசசாயி ேதாப்பு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 ேகாபால்ராவ் ேதாப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 சுப்ைபயா நிைனவு 

நடுநிைலப்பள்ளி. 

விஸ்வநாதபுரம்,ெதன்னூ , 

திருச்சி   ,அைற எண் 3 

வகுப்பைற எண்5 வடக்கு 

பக்கம்   ைமய பகுதி  ெதற்கு 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 சீனிவாசபுரம் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 50 ெலட்சுமிபுரம் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 50 ெதன்னூ  காவல்காரத் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 50 ெதன்னூ  ெவள்ளாளத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

131 131 சுப்ைபயா நிைனவு 

நடுநிைலப்பள்ளி. 

விஸ்வநாதபுரம்,ெதன்னூ , 

திருச்சி   , அைற எண் 4 

வகுப்பைற எண் 5 வடக்க 

பக்கம் கிழக்க பகுதி ெதற்கு 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 சம்ம  ஹவுஸ் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 காமராஜ் நக  , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 ேசஷபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 ஒய் டபிள்யூ சி எ 

ெமட்rக்குேலாஷன்பள்ளி 

11வது கிராஸ் தில்ைலநக    

,ெதற்கு பா த்த வடக்கு 

ட் ம் ப்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு56ரகுமானியாபுரம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 ராஜாஜி வித்யாலாய 

உய நிைலப்பள்ளி   ஹிந்தி  

பிரச்சார சபா ெதன்னூ , 

திருச்சி    ,அைற எண் 15 

ைவரவிழா கட்டிடம் கிழக்கு 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 விஸ்வநாதபுரம் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 ெதன்னு  ேமட்டு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

134 134 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 

திருச்சி எஸ்.எம்.இ.எஸ். 

சி.எதிrல்,ெதன்னூ ,   , 

கிழக்கு  பக்க புதிய கட்டிடம்  

ெ ற் த்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 வாமடம் பள்ள  ெதரு கதவு 

எண் 1 முதல் 100 வைர

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, 

ெதன்னூ  கிழக்கு, டி என் ஈ 

பி எதிபுறம்   ,நடு கட்டிடம் 

எண் 69

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 ேகாபாலபுரம் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 50 கல்யாணபுரம் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 50 வாமடம் பள்ள  ெதரு கதவு எண் 100 க்கு ேமல்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 ராஜாஜி வித்யாலயா  

உய நிைலப்பள்ளி ெதன்னூ  

திருச்சி.   ,ஏ. பி சி வரபாகு 

பிளாக் அைற எண் 1 மற்றும் 3

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநாகராட்சி வா டு 50 இனாம்தா  ேதாப்பு கதவு எண் 

1முதல் 60 வைர

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 ராஜாஜி வித்யாலயா  

உய நிைலப்பள்ளி ெதன்னூ  

திருச்சி.   ,வடக்கு பா த்த 

ெதற்கு கட்டிடம் அைற எண் 

17   எல் ேக ஜி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநாகராட்சி வா டு 50 இனாம்தா  ேதாப்பு கதவு எண் 

61 முதல்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

138 138 ராஜாஜி வித்யாலயா  

உய நிைலப்பள்ளி ெதன்னூ  

திருச்சி.   ,அைற எண் 2 ஏ. 

பி. சி வரபாகு பிளாக் 

ஒட்டுகட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநாகராட்சி வா டு 50 ெதன்னூ  அண்ணாநக  1வது 

கிராஸ் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநாகராட்சி வா டு 50 ெதன்னூ  

அண்ணாநக  2வதுகிராஸ் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநாகராட்சி வா டு 50 

ெதன்னூ  அண்ணா நக  3வதுகிராஸ் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநாகராட்சி 

வா டு 50 ெதன்னூ   அண்ணாநக  4வதுகிராஸ் , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநாகராட்சி வா டு 50 ெதன்னூ  அண்ணாநக  4 வது கிராஸ் உபசந்து1 , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநாகராட்சி வா டு 50 ெதன்னூ  அண்ணாநக  4 

வதுகிராஸ் உபசந்து2 , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநாகராட்சி வா டு 50 

ெதன்னூ  அண்ணாநக  5வதுகிராஸ் , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநாகராட்சி 

வ டு ெ ன் ண்ண வ ி ஸ்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

139 139 ராஜாஜி வித்யாலயா  

உய நிைலப்பள்ளி ெதன்னூ  

திருச்சி.   , அைற எண் 14 

ைவரவிழா ஒட்டுகட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 வ.உ.சி.ெதரு ெதன்னூ  

அண்ணாநக  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 பா க் வியூ 

ெதன்னூ  அண்ணாநக  , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 

சிவபிரகாசம் சாைல ெதன்னூ  அண்ணாநக  , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 50 இளங்ேகா அடிகள் ெதரு ெதன்னூ  அண்ணாநக  , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 உக்கிரகாளியம்மன் ேகாவில் 

ெதரு ெதன்னூ  அண்ணாநக  , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 

காந்தியடிகள் ெதரு ெதன்னூ  அண்ணாநக  , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 50 விேவகானந்த  ெதரு ெதன்னூ  அண்ணாநக  , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 ஆளவந்தா  ெதரு ெதன்னூ  

அண்ணாநக  , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 கம்ப  ெதரு 

ெதன்னூ  அண்ணாநக  , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 

கவிமணி ெதரு ெதன்னூ  அண்ணாநக  , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 50 திருவள்ளுவ  ெதரு ெதன்னூ  அண்ணாநக  , 

12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 ராஜாராஜன் ெதரு ெதன்னூ  

அண்ணாநக  , 13.திருச்சிராபள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 பாரதியா  ெதரு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

140 140 ராஜாஜி வித்யாலயா 

உய நிைலப்பள்ளி ெதன்னூ  

திருச்சி.   ,அைற எண் 13 

ைவரவிழா ஒட்டுகட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 ெதன்னூ  ைஹேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 ெதன்னூ  மாrயம்மன் ேகாவில் 

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 ராஜாஜி வித்யாலயா 

உய நிைலப்பள்ளி ெதன்னூ  

திருச்சி.   ,அைற எண் 12 

ைவரவிழா ஒட்டுகட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 ேநரு ெதரு ெதன்னூ  அண்ணா 

நக  அண்ணாநக  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 ச தா  

பட்ேடல் ெதரு ெதன்னூ  அண்ணாநக  , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 50 ஷாஜஹான் ெதரு ெதன்னூ  அண்ணாநக  , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி ஜாகீ  உேசன் ெதரு ெதன்னூ  அண்ணாநக  , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 அக்ப  ெதரு ெதன்னூ  

அண்ணாநக  , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 50 கண்ணாதாசன் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 ராஜாஜி வித்யாலயா 

உய நிைலப்பள்ளி ெதன்னூ  , 

திருச்சி   , அைற எண் 19 

ைவரவிழா  வடக்கு பா த்தது 

ஒட்டுகட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 அண்டெகாண்டான் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 மீனாட்சி ேதாப்பு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 அண்டெகாண்டான் குடிைச பகுதி

Ü¬ùî¢¶ 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

143 143 மகாத்மாகாந்தி நூற்றாண்டு 

வித்யாலயா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதன்னூ , 

திருச்சி   , வகுப்பைற  3ஏ 

கிழக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு49 சத்தியாநக  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு49 சின்னசாமிநக  குடிைசபகுதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 மகாத்மாகாந்தி நூற்றாண்டு 

வித்யாலயா 

ேமல்நிைலப்பள்ளிெதன்னூ ,  

திருச்சி   ,வகுப்பைற 3பி 

கிழக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 சின்னச்சாமி நக  ெமயின் ேராடு 

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 சின்னச்சாமி நக  முதல் 

குறுக்குத் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 சின்னச்சாமி 

நக  2ம் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 சின்னச்சாமி 

நக  3ம் ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 சின்னச்சாமி 

நக  4ம் ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 சின்னச்சாமி 

நக  5ம் ெதரு முதல் உபசந்து , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 மகாத்மாகாந்தி நூற்றாண்டு 

வித்யாலயா 

ேமல்நிைலப்பள்ளிெதன்னூ ,  

திருச்சி   ,வகுப்பைற  3சி 

கிழக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 சின்னச்சாமி நக  5வது ெதரு 

3வது உபசந்து , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 சின்னச்சாமி 

நக  6வது ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 சின்னச்சாமி 

நக  7வது ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 காஜாேதாப்பு 

ரயில்ேவ ைலன் , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 காஜாேதாப்பு 

Ü¬ùî¢¶ 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

146 146 மகாத்மாகாந்தி நூற்றாண்டு 

வித்யாலயா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி ெதன்னூ , 

 திருச்சி   ,வகுப்பைற 3 எப் 

வடக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49, பாரதிநக Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 காயிேதமில்லத் 

துவக்கப்பள்ளி 

திருச்சி,காயிேதமில்லத் நக , 

ெதன்னூ ,  திருச்சி   ,கிழக்கு 

ி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 காயிேதமில்லத் நக   ெமயின் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 காயிேதமில்லத் நக  முதல் 

ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 காயிேத மில்லத் நக  2ம் 

ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 காயிேதமில்லத் நக  3ம் 

ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 காயிேதமில்லத் 

துவக்கப்பள்ளி திருச்சி 

காயிேதமில்லத் நக  

ெதன்னூ ,  திருச்சி   , 

ைமயப்பகுதி ஆ  .சி. 

சி.கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 காயிேதமில்லத் நக  4ம் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 காயிேதமில்லத் நக  5ம் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 காயிேதமில்லத் நக  6ம் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 காயிேதமில்லத் நக  7ம் ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 காயிேத  மில்லத் நக  8ம் ெதரு 

, 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 காயிேத மில்லத் நக  9ம் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

149 149 காயிேதமில்லத் 

துவக்கப்பள்ளி திருச்சி 

காயிேதமில்லத் நக  

ெதன்னூ ,  திருச்சி   , 

ைமயப்பகுதி ஆ  .சி. 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 ஜாகி  உேசன் நக Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 கனகா ஆரம்பப்பள்ளி,  

அண்ணாநக ,ெதன்னூ , 

திருச்சி   ,கிழக்கு அைற 

வடக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 ஆழ்வா  ேதாப்பு உட்புறம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 கனகா ஆரம்பப்பள்ளி,  

அண்ணாநக ,ெதன்னூ , 

திருச்சி   ,ைமய பிளாக் 

வடக்கு பா த்தது ஆ  சி.சி. 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 ஸ்டீல் ேதாப்பு (25முதல் 49வைர) 

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 ஆழ்வா  ேதாப்பு உட்புறம் 

முதல் குறுக்குத் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 ஆழ்வா  

ேதாப்பு உட்புறம் 2வது குறுக்குத்  , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

49 ஆழ்வா  ேதாப்பு உட்புறம் 3வது குறுக்குத்  , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 49 ஆழ்வா  ேதாப்பு உட்புறம் 4வது குறுக்குத்  , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 ஆழ்வா  ேதாப்பு உட்புறம் 5வது 

குறுக்குத்  , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 ஆழ்வா  ேதாப்பு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

152 152 கனகா ஆரம்பப்பள்ளி,  

அண்ணாநக ,ெதன்னூ , 

திருச்சி   ,வடக்க பிளாக் 

கிழக்கு பா த்த  ெதற்கு அைற

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 ஹிதாயத் நக  (கதவு எண் 1 

முதல் 50 வைர)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 கனகா ஆரம்பப்பள்ளி,  

அண்ணாநக ,ெதன்னூ , 

திருச்சி   ,ேமற்கு பிளாக் 

வடக்கு பா◌ா◌்த்த ேமற்கு 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 ஹிதாயத் நக  (கதவு எண் 51 

முதல் 401 வைர) , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 ஸ்டீல் 

ேதாப்பு (1முதல்24வைர) , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 49 

ஹிதாயத்நக பகுதிகாயிேதமில்லத்நக 6வதுெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 ெசவந்த்ேட அட்ெவன்டிஸ்ட்  

துவக்கப்பள்ளி, பமீநக ,   

,ேமற்கு பக்கம் அைற எண் 

எல் ேக ஜி ஏ கிழக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 கிருஷ்ணன் ேகாவில் ெதரு 

(ெமயின் ேராடு)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

155 155 ெசவந்த்ேட அட்வான்ஸ் 

துவக்கப்பள்ளி, பமீநக , 

ஹப்ப  ேராடு    ,ேமற்கு 

புறம், அைற எண் ஜ 2 யூ ேக 

ஜி. டீ

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 கிருஷ்ணன் ேகாவில் முதல் 

குறுக்கு ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 கிருஷ்ணன் 

ேகாவில் 2வது குறுக்கு ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 

கிருஷ்ணன் ேகாவில் 3வது குறுக்கு ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 48 கிருஷ்ணன் ேகாவில் 4வது குறுக்கு ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 48 மாrயம்மன் ேகாவில் நடுத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 ெசவந்த்ேட அட்ெவன்டிஸ்ட்  

துவக்கப்பள்ளி, பமீநக ,   

,அைற எண் எல் ேக ஜி சி 

ேமற்கு பக்கம் கிழக்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 பண்டrநாதபுரம் ெமயின் ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 பண்டrநாதபுரம் முதல் குறுக்குத் 

ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 பண்டrநாதபுரம் 2வது 

குறுக்கு ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 பண்டrநாதபுரம் 

3வது குறுக்கு ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 

பண்டrநாதபுரம் 4வதுகுறுக் குத்ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 48 பண்டrநாதபுரம் 5வது குறுக்கு ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 48 ேமலப்பள்ள  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 ெசவந்த்ேட அட்வான்ஸ் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி , பமீநக ,  

 ,வடக்கு பா த்த ஆ .சி.சி 

கட்டிடம் ஹப  ேராடு

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 காஜியா  ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 ேமலக்கறிக்காரத் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 ராமாயண சாவடி சந்து , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 வடக்கு யாதவ ெதரு ஹrஜனக் 

ி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

158 158 ெசவந்த்ேட அட்ெவன்டிஸ்ட் 

துவக்கப்பள்ளி, பமீநக ,   , 

வடக்கு பக்கம் அைற எண் 

எல் ேக ஜி பி  கிழக்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 பக்காளித் ெதரு ெமயின் ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 பக்காளித் ெதரு முதல் குறுக்குத் 

ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 பக்காளித் ெதரு 2வது 

குறுக்குத் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 ேமலெகாசத் 

ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 ெதற்கு கண்டித் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 எஸ்.பி.ஜி. மிஷன் 

ஆரம்பப்பள்ளி,  பமீநக , 

திருச்சி   ,புதிய  கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி வகுப்பைற எண் 

3 - 4  வடக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராபள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 ஆைனக்கட்டடி ைமதானம் , 

2.திருச்சிராபள்ளி மாநகராட்சி ஆைனக்கட்டி ைமதானம் முதல் குறுக்குத் 

ெதரு , 3.திருச்சிராபள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 ஆைனக்கட்டி ைமதானம் 

2வது குறுக்குத் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 

கீழபள்ள  ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு46 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 ேகம்பியன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

பாரதிதாசன் சாைல   ,ெதற்கு 

பகுதி கட்டிடம் 11பி வடக்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 ஆல் இந்தியா ேரடிேயா 

குவா ட ஸ் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 பைழய தபால் 

ஆபஸ் ேராடு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு44பைழயதபால்ஆபஸ்ேராடுமுதல்குறுக்குெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 44 பைழய தபால் ஆபஸ் ேராடு முதல் குறுக்குத்ெதரு 

, 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 பாரதிதாசன் சாைல , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 குழந்ைத ேயசு சைப

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

161 161 எஸ்.பி.ஜி. மிஷன் 

ஆரம்பப்பள்ளி,  பமீநக , 

திருச்சி   , புதிய கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி வகுப்பைற 

ண் க் த்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 47 சேவrயா  ேகாவில் ெமயின் 

வதி , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 47 சேவrயா  ேகாவில் 

குறுக்குத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 ெசயின்ட் பிேலாமினாள் 

ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ேமலப்புதூ  திருச்சி,   

,மா னிங் ஸ்டா  ந சr 

பிளாக் வடக்கு பகுதி  4வது 

வகுப்பு ஆ பிrவு ெதற்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 47 கான்ெவன்ட் ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 47 அன்னாள்மடம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 ெசயின்ட் பிேலாமினாள் 

ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ேமலப்புதூ  திருச்சி,   

,மா னிங் ஸ்டா  ந சr 

பிளாக் வடக்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 47 மா சிங்ேபட்ைட  ேபாலிஸ்  

ைலன்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

164 164 ெசயின்ட் பிேலாமினாள் 

ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ேமலப்புதூ  திருச்சி,   

,மா னிங் ஸ்டா  ந சr 

பிளாக்  IIஐ யு ெதற்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 47 அரசமரத் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 47 ேமலத் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 47 பூசாrத் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 47 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு, 

ேமலப்புதூ  , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 47 ேமலப்புதூ  

ெமயின் ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 ெசயின்ட் பிேலாமினாள் 

ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ேமலப்புதூ  திருச்சி,   

,மா னிங் ஸ்டா  ந சr 

பிளாக் வடக்கு பகுதி III A 

வகுப்பைற

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 47 பகவதி அம்மன் ேகாவில் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 47 மாணிக்கபுரம் ேமலப்புதூ  , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 47 ேமலப்புதூ 2 ம் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 47 ேமலப்புதூ  3ம் ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி பகவதி அம்மன் ேகாவில் ெதரு 

(அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166 ெசயின்ட்ேஜாசப்ஆங்கிேலாஇ

ண்டியன்ெபண்கள்ேம.நி.பள்ளி, 

காண்ெவண்ட் ேராடு, திருச்சி, 

  ,கான்ெவன்ட் ேராடு 

பிைரமr பிளாக் முதல் 

வகுப்பு ஆ பிrவு அைற 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 47 பமீநக  ெபன்சன  ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 47 பமீநக  ேமட்டு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

167 167 ெசயின்ட்ேஜாசப்ஆங்கிேலாஇ

ண்டியன்ெபண்கள்ேம.நி.பள்ளி, 

காண்ெவண்ட் ேராடு, திருச்சி, 

  ,கான்ெவன்ட் ேராடு 

பிைரமr பிளாக் முதல் 

வகுப்பு ஆ பிrவு அைற 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 47 பாரதியா  சாைல குறுக்கு ெதரு 

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 47 பாரதியா  சாைல 

(பிேலாமினாள்) , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு47 பாரதியா  

சாைல(தரங்ைகவாசம்) , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 47 ைசயது 

 முகமது ராவுத்த  ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 47 

பாரதியா  சாைல ெமயின் ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 ெசயின்ட்ேஜாசப்ஆங்கிேலாஇ

ண்டியன்ெபண்கள்ேம.நி.பள்ளி, 

காண்ெவண்ட் ேராடு, திருச்சி, 

  ,கான்ெவன்ட் ேராடு 

பிைரமr பிளாக் அ பிrவு 

அைற ஒட்டுகட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 47 அந்ேதாணியா  ேகாவில் 

ெமயின் வதி , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 47 அந்ேதாணியா  

ேகாவில் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 47 அந்ேதாணியா  

ேகாவில் ெதரு குறுக்குத் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 47 

ெகாட்ட ெகால்ைல ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 47 

ெகாட்ட ெகால்ைல ெதரு குடிைச மாற்று வாrய கு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 ெசயின்ட்ேஜாசப்ஆங்கிேலாஇ

ண்டியன்ெபண்கள்ேம.நி.பள்ளி, 

காண்ெவண்ட் ேராடு, திருச்சி, 

  ,கான்ெவன்ட் ேராடு 

பிைரமr பிளாக் ஹிந்தி 

வகுப்பைற ஒட்டுகட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 47 ேகாrேமட்டுத் ெதரு ெமயின் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 47 ெசபஸ்தியா  ேகாவில் ெதரு 

(ேகாrேமடு குடிைச

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

170 170 புனித அன்னாள் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

காண்ெவண்ட் ேராடு, திருச்சி, 

  ,XII D  வகுப்பைற 

கான்ெவன்ட் ேராடு, மதராஸ் 

ஒட்டுகட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநாகராட்சி வா டு 48 கண்டித்ெதரு ெமயின்ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநாகராட்சி வா டு 48 கண்டித்ெதரு முதல்குறுக்குத் 

ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநாகராட்சி வா டு 48 கண்டித்ெதரு 3 

2துகுறுக்கு ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 கண்டித்ெதரு 

3 வதுகுறுக்கு ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 

கண்டித்ெதரு 4 வதுகுறுக்கு ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

48 கண்டித்ெதரு 5 வதுகுறுக்கு ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 48 கண்டித்ெதரு 6 குறுக்குத்ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 48 கண்டித்ெதரு 7வது குறுக்கு ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 48 கண்டித்ெதரு 8வது குறுக்கு ெதரு , 

10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 கண்டித்ெதரு 9வது குறுக்கு 

ெதரு , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 கண்டித்ெதரு 10வது 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 புனித அன்னாள் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

காண்ெவண்ட் ேராடு, திருச்சி, 

  ,XII D  வகுப்பைற, 

கான்ெவன்ட் ேராடு, மதராஸ் 

ஒட்டுகட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 கீழெகாசத் ெதரு ெமயின் ேராடு 

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 கீழெகாசத் ெதரு முதல் 

குறுக்குத் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு48 கீழெகாசத்ெதரு 

வது குறுக்குத் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48கீழேகாசத் 

ெதரு 3வது குறுக்குத் ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 

ேநமத்தாஞ்ேசr

Ü¬ùî¢¶ 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

172 172 எஸ் பி ஜி மிஷின் 

ஆரம்பபள்ளி, பமீநக     

,ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் 

வடக்கு பக்கம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 ஹப  ேராடு ெமயின் ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 ஹப  ேராடு முதல் குறுக்குத் 

ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 ஹப  ேராடு 2வது 

குறுக்குத் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு48 ஹப  ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 புனித அன்னாள் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

காண்ெவண்ட் ேராடு, திருச்சி, 

  ,கான்ெவன்ட் ேராடு, திருச்சி 

12சி.வகுப்பு, ம்ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 கூனிபஜா  ெமயின்ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 கீழகண்டித் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 இராமமடம், கண்டித் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 புனித அன்னாள் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

காண்ெவண்ட் ேராடு, திருச்சி, 

  ,கான்ெவன்ட் ேராடு, 

திருச்சி, 12ஏ.வகுப்பு, 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 கூனிபஜா  முதல் குறுக்குத் 

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 கூனிபஜா  2வது 

குறுக்குத் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 கூனிபஜா  

3வது குறுக்குத் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 

கூனிபஜா  4வது குறுக்குத் ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

175 175 ெசயின்ட் ஜான்ஸ் ெவஸ்ட்r 

ஆங்கிேலா இண்டியன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, கெலக்ட  

ஆபஸ் ேராடு   , ந சr 

ேமற்குபகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 கெலக்ட  ஆபிஸ் ெமயின் ேராடு 

ப மா காலனி , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 கெலக்ட  

ஆபிஸ் ெமயின் ேராடு ப மா காலனி ம , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 46 கெலக்ட  ஆபிஸ் ெமயின் ேராடு  முதல் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 கெலக்ட  ஆபிஸ் ெமயின் ேராடு 

முதல் ெதரு  2 , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 கெலக்ட  

ஆபஸ் ெமயின் ேராடு முதல் ெதரு 3ம , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 46 கெலக்ட  ஆபஸ் ேராடு 2வது ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 46 கெலக்ட  ஆபஸ் ேராடு 3வது ெதரு(அலுவலக 

ல ி ச் ி ப் ள் ி ம ட் ி வ டு ெலக்ட ஸ் ே டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 ெசயின்ட் ஜான்ஸ் ெவஸ்ட்r 

ஆங்கிேலா இண்டியன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, கெலக்ட  

ஆபஸ் ேராடு,    ,ந சr 

ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு 

புறம், மினி ஹால்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 லாசன்ஸ் ேராடு ராஜா காலனி 

முதல் ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 46 ராஜா காலனி 

முதல் ெதரு குறுக்கு ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 

ராஜா காலனி முதல் ெதரு குறுக்கு ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 46 ராஜா காலனி முதல் ெதரு 3வது குறுக்கு ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பளளி மாநகராட்சி வா டு 46 ராஜா காலனி முதல் ெதரு 3வது 

குறுக்கு ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 ராஜா காலனி 

முதல் ெதரு 4வது குறுக்கு ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

46 லாசன்ஸ் ேராடு ராஜா காலனி 2வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 75 of 123
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140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

177 177 ெசயின்ட் ஜான்ஸ் ெவஸ்ட்r 

ஆங்கிேலா இண்டியன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, கெலக்ட  

ஆபஸ் ேராடு   , ந சr 

ேமற்குபகுதி  கிழக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 லாசன்ஸ் ேராடு  ெமயின் ேராடு 

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 லாசன்ஸ் ேராடு ஸ்ேடட்ேபங்க் 

காலணி , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 கெலக்ட  ஆபஸ் 

ேராடு குமுளித் ேதாப்பு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 

கெலக்ட  ஆபஸ் ேராடு மின்வளாக குடியிருப்ப , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 46 ெபrயமிளகுபாைற ெமயின் ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 ெசயின்ட் ஜான்ஸ் ெவஸ்ட்r 

ஆங்கிேலா இண்டியன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, கெலக்ட  

ஆபஸ் ேராடு,   ,ந சr 

கட்டிடம் கிழக்கு பா த்த 

ேமற்கு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 வ உ சி ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 வ உ சி ேராடு rைலயன்ஸ் 

அப்பா ட்ெமண்ட்ஸ் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 வ உ சி 

பாலாஜி அப்பா ட்ெமன்ட்ஸ் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 வ 

உ சி சக்தி காலனி , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 

சின்னமிளகுபாைற , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 எம் .ேக . டி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 ேசவாசங்கம் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி திருச்சி   

,வகுப்பைற எண் 1 வடக்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 வில்லியம் ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 கஸ்டம்ஸ் குவாட் ஸ் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 ேசவாசங்கம் விடுதி , 

4 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 வருமானவr குடியிருப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
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140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

180 180 ேசவாசங்கம் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

வில்லியம்ஸ் ேராடு, திருச்சி  

 ,எண் 18  10 இ ெதற்கு  

த்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 வா ன ஸ் ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 வா ன ஸ் ேராடு முதல் 

குறுக்குத் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 வா ன ஸ் 

ேராடு 2வது குறுக்குத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 ேசவாசங்கம் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

வில்லியம்ஸ் ேராடு, திருச்சி  

 ,19 வகுப்பைற ெதற்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 ேப ட்ஸ் ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 ேப ட்ஸ் ேராடு குத்துப்பாபள்ளம் 

, 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 ெமக்ெடானல்ஸ் ேராடு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 ராக்கின்ஸ் ேராடு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 அெலக்ஸாண்டிrயா ேராடு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 அெலக்ஸாண்டிrயா ேராடு 

முதல் குறுக்கு ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 

அமலிேசவா இல்லம் , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 ேசவாசங்கம் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

வில்லியம்ஸ் ேராடு, திருச்சி  

 எண்  3 வடக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 புதுெதரு (வில்லியம்ஸ் ேராடு) Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

183 183 ேசவாசங்கம் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

வில்லியம்ஸ் ேராடு, திருச்சி  

 ,XI C வகுப்பைற 

வில்லியம்ஸ் ேராடு , 

கன்ேடான்ெமண்ட்,திருச்சி. 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 ெரயினால்ஸ் ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 ராணுவத்தின  குடியிருப்பு 

(ெரயினால்ஸ் ேரா , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 

ெபன்ெவல்ஸ் ேராடு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 

ெபன்ெவல்ஸ் ேராடு முடுக்குத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 ேசவாசங்கம் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

வில்லியம்ஸ் ேராடு, திருச்சி  

 ,XI C வகுப்பைற 

வில்லியம்ஸ் ேராடு , 

கன்ேடான்ெமண்ட்,திருச்சி. 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 திண்டுக்கல்ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 பாரதியா  சாைல (மதுைர 

ேராடு) , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 ெபன்ெவல்ஸ் ேராடு 

முடுக்குத் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 பட்டம்மாள் 

காம்பவுண்டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

185 185 ெசவன்ேட அட்வான்ஸ் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, ராஜா 

காலனி   ,12 ஏ எ்ஸ டி 

ெதற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 நியூராஜாகாலனி  ெமயின் ேராடு 

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 நியூராஜா காலனி ெமயன்ேராடு 

ெதாட ச்சி , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 நியூராஜா காலனி 

பா க் அெவன்யூ , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46  நியூராஜா 

காலனி 4குறுக்குத்ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு46 

நியூராஜாகாலனி 2வது குறுக்குத்ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 46 நியூராஜா காலனி 3வது குறுக்கு ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 46 பாலாஜி நக முதல் குறுக்கு ெதரு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 பாலாஜி நக  2வது குறுக்குத் 

ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 விேவகானந்தபுரம் 

ெமயின் ேராடு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 

விேவகானந்தபுரம் முதல் குறுக்குத் ெதரு , 11.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 46 விேவகானந்தபுரம் 2வது குறுக்குத் ெதரு , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

186 186 ெசவந்த்ேட அட்வாண்ஸ் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,12 அ 

ெதற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 பஞ்சுகிடங்கு ெதரு பமீநக  , 

2.திருச்சிராபள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 பஞ்சுகிடங்கு சந்து பமீநக  , 

3.திருச்சிராபள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 வடக்கு யாதவ முதல் ெதரு , 

4.திருச்சிராபள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 வடக்கு யாதவ 2வது ெதரு , 

5.திருச்சிராபள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 ேதவ  புதுத்ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 ேதவ  புதுத்ெதரு முதல் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 ெசவந்த்ேட அட்வான்ஸ் 

துவக்கப்பள்ளி பமீநக ,   , 

ேமற்கு பகுதி, ெதற்குப் 

பா த்தது. யு ேக.ஜி.பி.

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 ெரட்டித்ெதரு ெமயின் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 ெரட்டித்ெதரு முதல்குறுக்குத் 

ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 ெரட்டித்ெதரு  2வது 

குறுக்குத்ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 ெரட்டித் ெதரு 

க் த் ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 ெசவந்த்ேட அட்வான்ஸ் 

துவக்கப்பள்ளி பமீநக ,    

,ேமற்கு புறம் அைற ஜி 8 யூ 

ேக ஜி  சி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 ெரட்டித் ெதரு 4வது குறுக்குத் 

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 ெரட்டித்ெதரு 5வது 

குருக்குத் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 48 புது ெரட்டித் 

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 ெதன்னக ரயில்ேவ மகளி  

ெமட்rகுேலசன் பள்ளி,  

திருச்சி   ,10 வகுப்பைற 

கல்லுக்குழி  திருச்சி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 44 ஜங்ஷன் ெரயில்ேவ காலனி 

(க.எண்1முதல் 380 வ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

190 190 ெதன்னக ரயில்ேவ மகளி  

ெமட்rகுேலசன் பள்ளி 

திருச்சி   , கல்லுக்குழி, 

ெமயின் பில்டிங் 9 ம் வகுப்பு 

ி க் த்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு44, ஜங்ஷன்ரயில்ேவ காலனி 

கதவுஎண்381முதல்531வைர

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 ஆதி திராவிட  நல 

ஆரம்பநிைலப்பள்ளி,  

ெபrயமிளகுபாைற, திருச்சி.   

,வடக்கு பா த்தது ேமற்கு 2 ம் 

ப்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 ெபrயமிளகு பாைற புதுத்ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு46ெபrயமிளகுபாைறபுதுத்ெதருமுதல்குறுக்குெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 ெபrயமிளகுபாைற புதுத்ெதரு 

க்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 ஆதி திராவிட  

நலேமல்நிைலப்பள்ளி,  

ெபrயமிளகுபாைற, திருச்சி.   

,9 ம் வகுப்பு வடக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 ெபrயமிளகுபாைற புதுத்ெதரு 

3வது குறுக்குத , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 

ெபrயமிளகுபாைற புதுத்ெதரு 4வது குறுக்குத , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 46 ெபrயமிளகுபாைற நாயக்க  ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 ெபrயமிளகுபாைற புதுத்ெதரு 

5வது குருக்கு  , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 

ெபrயமிளகுபாைற நாயக்க  ெதரு முதல் குறுக , 6.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 46 ெபrயமிளகுபாைற நாயக்க  ெதரு 2வது குறுக் , 

7 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 ெபrயமிளகுப்பாைற 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

193 193 ஆதி திராவிட  

நலேமல்நிைலப்பள்ளி,  

ெபrயமிளகுபாைற, திருச்சி.   

, முதல் ேமற்கு கட்டிடம் 

க் த்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 ெபrயமிளகுபாைற கள்ள  ெதரு 

முதல் ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 

ெபrயமிளகுபாைற கள்ள  முதல் ெதரு முதல் க

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 ஆதி திராவிட  

நலேமல்நிைலப்பள்ளி,  

ெபrயமிளகுபாைற, திருச்சி.   

, முதல் கிழக்கு பக்கம் 

ே ற் த்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 ெபrயமிளகு பாைற கள்ள  

ெதரு 2ம் ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 ெபrய 

மிளகுபாைற கள்ள  ெதரு 3ம் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 46 ெபrய மிளகு பாைற கள்ள  ெதரு 4ம் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 ஆதி திராவிட  

நலேமல்நிைலப்பள்ளி,  

ெபrயமிளகுபாைற, திருச்சி.   

,  இரண்டாவது கிழக்கு  

ட் ம் ே ற் த்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 ேகாrேமடுெமயின் ேராடு 

(திண்டுக்கல் ேராடு) , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு46ேகாrேமடு 

முதல் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு46ேகாrேமடு 2 வது 

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 ஆதி திராவிட  

நலேமல்நிைலப்பள்ளி,  

ெபrயமிளகுபாைற, திருச்சி.   

, அைற எண் 5 வடக்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 ெபrயமிளகு பாைற 

ஆதிதிராவிட  ெதரு ெமயின் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 

ெபrயமிளகுபாைற ஆதிதிராவிட  ெதரு முதல் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 46 ெபrயமிளகுபாைற ஆதிதிராவிட  ெதரு 2வது ெத , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 ெபrயமிளகுபாைற 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

197 197 ஆதி திராவிட  

நலேமல்நிைலப்பள்ளி,  

ெபrயமிளகுபாைற, திருச்சி.   

, எண் 19 ெதற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 ெபrயமிளகுபாைற 

ஆதிதிராவிட  ெதரு 4வது ெத , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 

ெபrயமிளகுபாைற ஆதிதிராவிட  ெதரு 5வது ெத , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 46 ெபrயமிளகுபாைற ஆதிதிராவிட  ெதரு 6வதுெதர , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 ெபrயமிளகுபாைற 

ஆதிதிராவிட  ெதரு 7வதுெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 46 

ெபrயமிளகுபாைற ஆதிதிராவிட  ெதரு 8வதுெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 ெபான்னக  ந சr மற்றும் 

பிைரமr ஸ்கூல், ெபான்னக  

  , வடக்கு ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி  

,ெபான்னக

1.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 45 ெபான்னக  முதல் ெமயின் 

ேராடு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 45 ெபான்னக  2வது ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 45 ெபான்னக  3வது ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 45 ெபான்னக  4வது ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 45 ெபான்னக  5வது ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி டு 45 ெபான்னக  3வது ெமயின் ேராடு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநாகராட்சி வா டு 45 ெபான்னக  6வது ெதரு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநாகராட்சி வா டு 45 ெபான்னக  7வது ெதரு , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 45 ெபான்னக  வி.வி.வி.திேயட்ட  

ே டு ி ச் ி ப் ள் ி ம ட் ி வ டு ெ ன்
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

199 199 ெபான்னக  ந சr மற்றும் 

பிைரமr ஸ்கூல், ெபான்னக  

  ,ெபான்னக  பைழய வடக்கு 

ஓட்டுகட்டிடம் ைமயபகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ரயில்ேவ குடியிருப்பு 

திண்டுக்கல் ேராடு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ெசண்பகம் 

அடுக்குமாடி குடியிருப்பு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 காந்தி 

நக  , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 காமராஜபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ெபான்னக  ந சr மற்றும் 

பிைரமr ஸ்கூல், ெபான்னக  

  , வடக்கு ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி  

,ெபான்னக

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ெபான்னக  2வது ெமயின் ேராடு 

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ெபான்னக  கல்உைடக்கும் 

பாைற குடிைச பகுதி , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 

காமராஜபுரம் பாைற பக்கம் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநாகராட்சி வா டு 45 

ெபான்னக  9வது ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநாகராட்சி வா டு 45 

ெபான்னக  10வது ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநாகராட்சி வா டு 45 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

201 201 ெபான்னக  ந சr மற்றும் 

பிைரமr ஸ்கூல், ெபான்னக  

  ,கிழக்கு ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

ெபான்னக , திருச்சி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகாராட்சி வா டு 45 ெசல்வநக  முதல் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ெசல்வநக  2ம் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ெசல்வநக  2ம் ெதரு முதல் 

கிராஸ் , 4.திருச்சிராப்பள்ள மாநகராட்சி வா டு 45 ெசல்வநக  3ம் ெதரு 

முதல் கிராஸ் , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ெசல்வநக  3ம் 

ெதரு 2வது கிராஸ் , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ெசல்வநக  

3ம் ெதரு 4வது கிராஸ் , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 

ெசல்வநக  3ம் ெதரு 5வது கிராஸ் , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 45 ெசல்வநக  4ம் ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 45 

ெசல்வநக  4ம் ெதரு விஸ்தrப்பு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 

45 ெசல்வநக  ேசரன்சாைல , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 

ெசல்வநக  சித்திைரவதி , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 
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140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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202 202 ெபான்னக  ந சr மற்றும் 

பிைரமr ஸ்கூல், ெபான்னக  

  ,கிழக்கு ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் ேமற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ஆனிவதி , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 45 ெசல்வநக  ஆவணிவதி , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 45 ெசல்வநக  புரட்டாசிவதி , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 45 ெசல்வநக  ஐப்பசி வதி , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 45 ெசல்வநக  மாசிவதி , 6.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 45 ெசல்வநக  பல்லவன் சாைல , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 45  புது ெசல்வநக  ஏ.ஜி.ச ச்எவதி , 8.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 45 புது ெசல்வநக  திருவள்ளுவ  சாைல , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 புது ெசல்வநக  கைலவாண  

ெதரு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 புது ெசல்வநக  

இளங்ேகா ெதரு , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 புது 

ெசல்வநக  கேணஷ் நாச்சியா  சாைல , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 45 புது ெசல்வநக  கம்ப  ெதரு , 13.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 45 புது ெசல்வநக  பாரதியா  ெதரு ெமயின் , 14.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 45 புது ெசல்வநக  பாரதியா  ெதரு முதல் வதி , 

ி ச் ி ப் ள் ி ட் ி டு ெ ல் ி ெ
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140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

203 203 ஆேராக்கியமாதா 

ெமட்rக்.ேமல்நிைலப்பள்ளி,கல்

யாணசுந்தர நக . திருச்சி   

,ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம்,கருமண்டபம் 11 அ 

ெதற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 விநாயக நக  முதல் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 விநாயக நக  2ம் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 விநாயக நக  3ம் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 விநாயக நக  4ம் ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 விநாயகா நக  5ம் ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 விநாயகா நக  6ம் ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 மணப்பாைற ெமயின் ேராடு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ேநரு நக  , 9.திருச்சிராப்பள்ளி 
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140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

204 204 ஆேராக்கியமாதா 

ெமட்rக்.ேமல்நிைலப்பள்ளி,கல்

யாணசுந்தர நக ,    ,கிழக்கு 

புறம், எல் ேக ஜி கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ஸ்ரீராம் நக  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 45 ேநஷனல் நக  , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 45 கல்யாணசுந்தரம் நக  முதல் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 45 கல்யாணசுந்தரம் நக  2ம் ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 45 கல்யாணசுந்தரம் நக  3ம் ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 45 கல்யாணசுந்தரம் நக  4ம் ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 45 கல்யாணசுந்தரம் நக  5ம் ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 45 கல்யாணசுந்தரம் நக  5ம் ெதரு முதல் குறுக , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 கல்யாணசுந்தரம் நக  5ம் ெதரு 

2ம் குறுக்க , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 கல்யாணசுந்தரம் 

நக  5ம் ெதரு 3வது குறுக் , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 

கல்யாணசுந்தரம் நக  5ம் ெதரு 4வது குறுக்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 88 of 123



24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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205 205 மாநகராட்சி சுகாதார 

அலுவலகம்  கருமண்டபம் , 

ஆ .எம்.எஸ். காலனி, 

திருச்சிராப்பள்ளி,   ,ேமற்கு 

பா த்து

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ஆ .எம்.எஸ்.காலனி ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ஆ .எம்எஸ்.காலனி முதல் ெதரு 

, 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ஆ .எம்.எஸ்.காலனி 2ம் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45ஆ .எம்.எஸ்.காலனி  3ம் ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ஆ .எம்.எஸ்.காலனி 4ம் ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ஆ .எம்.எஸ்.காலனி 5ம் ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ஆ .எம்.எஸ்.காலனி அம்பாள் 

காலனி , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 அேசாக்நக  (மாருதி 

பள்ளிக்கு முன்பு வைர) , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ஆல்பா 

நக  ெமயின் ேராடு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ஆல்பா 

நக  முதல் ெதரு , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ஆல்பா நக  

2ம் ெதரு , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ஆல்பா நக  3ம் 

ெதரு , 13.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 திருநக  8ம் ெதரு , 

14.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 திருநக  8ம் ெதரு விஸ்தrப்பு , 

15.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 சக்தி நக  ெமயின் ேராடு
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206 206 மாநகராட்சி படிப்பகம் 

கருமண்டபம் , ஆ .எம்.எஸ். 

காலனி, திருச்சிராப்பள்ளி,   

,ேமற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 திருநக  ெமயின் ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 திருநக  2ம் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 திருநக  3ம் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 திருநக  4ம் ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 திருநக  5ம் ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 திருநக  6ம் ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 திருநக  7ம் ெதரு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 சக்தி நக  முதல் ெதரு , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 சக்தி நக  2ம் ெதரு , 

10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 சக்திநக  3ம் ெதரு , 

11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 சக்திநக  4ம் ெதரு , 

12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 சக்திநக  5ம் ெதரு , 

13.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 சக்திநக  6ம் ெதரு , 

14.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 சக்தி நக  7ம் ெதரு முதல் 

குறுக்குத் ெதர , 15.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 சக்திநக  7ம் 

ெ க் த் ெ ி ச் ி ப் ள் ி ட் ி டு
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207 207 மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி,  

கருமண்டபம், திருச்சி   

,ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி ஆ .சி.சி. கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 45 கருமண்டபம் ெதற்கு ெதரு 

முதல் ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 45 கருமண்டபம் 

ெதற்கு ெதரு 2ம் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 

கருமண்டபம் ெதற்கு ெதரு 3ம் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 45 ராம் நக  முதல் ெதரு கருமண்டபம் , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 45 ராம் நக  2வது ெதரு கருமண்டபம் , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ராம் நக  3வது ெதரு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி,  

கருமண்டபம், திருச்சி   

,கிழக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ேஜாஸ்வா ெதரு (சிங்கராய  

நக ) , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 கருமண்டபம் மாந்ேதாப்பு 

முதல் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 கருமண்டபம் 

மாந்ேதாப்பு 2ம் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 

கருமண்டபம் மாந்ேதாப்பு3ம் ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி,  

கருமண்டபம், திருச்சி   

,கிழக்கு பகுதி ஆ .சி.சி. 

கட்டிடம் ேமற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 கலிங்கப்பட்டி புதுத்ெதரு முதல் 

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 கலிங்கப்பட்டி புதுத்ெதரு 

2ம் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 கலிங்கப்பட்டி 

புதுத்ெதரு ச ச் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 

ண் ம் த் க்
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

210 210 ஆேராக்கியமாதா 

ெமட்rகுேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

கல்யாணசுந்தரம் நக , திருச்ச 

  , கிழக்கு  கட்டிடம் 

ஒட்டுகட்டிடம் ேமற்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45, ெஜயநக  முதல் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45, ெஜயநக  2வது ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ெஜயநக  விஸ்தrப்பு முதல் 

ெமயின் ேராடு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ெஜயநக  

விஸ்தrப்பு 2வது ெமயின் ேராடு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

45 ெஜயநக  விஸ்தrப்பு 2வது ெமயின் ேராடு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 45 ெஜயநக  விஸ்தrப்பு 2வது ெமயின் ேராடு 2வத , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ெஜயநக  விஸ்தrப்பு 3வது 

ெமயின் ேராடு 2வத , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ெஜயநக  

விஸ்தrப்பு 3வது ெமயின் ேராடு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

45 ெஜயநக  விஸ்தrப்பு 3வது ெமயின் ேராடு குற , 10.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 45 ெஜயநக  விஸ்தrப்பு 4வது ெமயின் ேராடு , 

11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ெஜயநக  விஸ்தrப்பு 4வது 

ெமயின் ேராடு 3கு , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ெஜயநக  

விஸ்தrப்பு 5வது ெமயின் ேராடு , 13.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

ெ ிஸ் rப் ெ ின் ே டு ி ச் ி ப் ள் ி
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

211 211 ஆேராக்கியமாதா 

ெமட்rகுேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

கல்யாணசுந்தரம் நக , 

திருச்சி   ,எல்.ேக.ஜி 

வகுப்பைற ஆ .சி.சி கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு45 வ.உ.சி நக  முதல் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45, வ.உ.சி நக  2வது ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45, வசந்த் நக  முதல் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45, வசந்த் நக  2வது ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45, வசந்த் நக  3வது ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வசந்த் நக  4வது ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 வசந்த் நக  5வது ெதரு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 காேவr நக  (ேஜ.பி.நக ) , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ேஜ.பி.நக  , 10.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 45 பா சன் அபா ட்ெமண்ட் திண்டுக்கல் ேராடு , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 சிறுமல  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

கிராப்பட்டி, திருச்சி   ,10 டி 

கிழக்கு வகுப்பைற 

கிராப்பட்டி, திருச்சிராப்பள்ளி.

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 ஸ்ேடட் ேபங்க் காலனி , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 சக்தி விநாயக  காலனி , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 புஷ்பம் காலனி , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 காேவr நக  கிராப்பட்டி , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 அன்புநக  முதல் கிராஸ் , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 அன்புநக  2வது கிராஸ் , 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

213 213 சிறுமல  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

கிராப்பட்டி, திருச்சி   ,10 ஆ 

வகுப்பைற கிராப்பட்டி, 

திருச்சிராப்பள்ளி.

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 அன்பு நக  4வது கிராஸ் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு41 அன்பு நக  5வது கிராஸ் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 அன்புநக  6வது கிராஸ் , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 அன்புநக  7வது கிராஸ் , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 அன்புநக  8வது கிராஸ் , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 அன்புநக  9வது கிராஸ் , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 அன்புநக  10வது கிராஸ் , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 அன்புநக  11வது கிராஸ் , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 அருள்நாயகம் ெதரு , 

10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆபஸீ ஸ் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 சிறுமல  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

கிராப்பட்டி, திருச்சி   ,9 டி 

வகுப்பைற கிராப்பட்டி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு41 ஆேராக்கியசாமி பிள்ைளெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு41 காந்திநக  ெமயின்ேராடு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 காந்தி நக  முதல் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு41 காந்திநக  2வது ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 அருணாச்சலம் நக  கிராப்பட்டி
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140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

215 215 சிறுமல  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

கிராப்பட்டி, திருச்சி   ,9 சி  

வகுப்பைற கிராப்பட்டி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு41 அருணாச்சலம் நக  விஸ்தrப்பு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு41 எமிலி நக  , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு41 சிம்ேகா காலனி 1வது ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு41 சிம்ேகா காலனி 2வது ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு41 சிம்ேகா காலனி 3வது ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு41 சிம்ேகா காலனி 4வது ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு41 சிம்ேகா காலனி 5வது ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு41 சிம்ேகா காலனி 6வது ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு41 இனனாசியா  ேகாவில் ெதரு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு41 ேஜாசப் காலனி , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு41 டி எஸ் ஏ நக  , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு41 அன்பு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 சிறுமல  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

கிராப்பட்டி, திருச்சி   ,9 சி 

வகுப்பைற கிராப்பட்டி கிழக்கு 

பிளாக்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 மிஷின் ேகாயில் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 புது ெதரு கிராப்பட்டி , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 கான்ெவன்ட் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 இனாம்தா  சந்து

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

217 217 சிறுமல   துவக்கப்பள்ளி , 

கிராப்பட்டி, திருச்சி   ,கிழக்கு 

பிளாக் வடக்கு பகுதி ேமற்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 கிராப்பட்டி காலனி ெமயின் 

ேராடு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 கிராப்பட்டி காலனி 

முஸ்lம் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 சிறுமல   துவக்கப்பள்ளி , 

கிராப்பட்டி, திருச்சி   ,ேமற்கு 

பிளாக் கிழக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 கிராப்பட்டி காலனி சன்னதி 

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 மதுைர ெமயின்ேராடு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 விறகுேபட்ைட ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

219 219 சிறுமல   துவக்கப்பள்ளி , 

கிராப்பட்டி, திருச்சி   , 

ேமற்கு  பிளாக் ஒட்டுகட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 விறகுேபட்ைட ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 மயில்வாகன சாமி ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு கிrன்சாைல 1ம் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 கிrன்சாைல 2ம் ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 கிrன்சாைல 3ம் ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 கிrன்சாைல 4ம் ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 கிrன்சாைல 5ம் ெதரு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 கிrன்சாைல 6ம் ெதரு , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 கிrன்சாைல விஸ்தrப்பு (பாரதி 

நக ) , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 பாரதிநக  (மதுைர 

ெமயின் ேராடு) , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 பாரதி நக  2ம் 

ெதரு , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 ஆேராக்கியநக  , 

13.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 சிறுமல   துவக்கப்பள்ளி , 

கிராப்பட்டி, திருச்சி   , 

ெதற்கு பகுதி கிழக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 அண்ணாநக  கிராப்பட்டி , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 ரயில்ேவ காலனி (கிராப்பட்டி 

ெமயின் ேராடு) , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 45 தமிழ்நாடு 

சிறப்பு காவல  அடுக்குமாடி குட

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

221 221 ெஜகன்மாதா 

ெமட்rக்குேலஷன்ப்பள்ளி,  

கேணஷ் நக , திருச்சி   

,ஒட்டு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

ெதற்கு பக்கம், கேணஷ் நக

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 கிருஷ்ணமூ த்தி நக Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 ெஜகன்மாதா 

ெமட்rக்குேலஷன்ப்பள்ளி,  

கேணஷ் நக , திருச்சி   

,ஒட்டு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

ெதற்கு பக்கம், கேணஷ் நக

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 கிருஷ்ணமூ த்தி நக  

விஸ்தrப்பு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 ேதவராயநக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 ெஜகன்மாதா 

ெமட்rக்குேலஷன்ப்பள்ளி,  

கேணஷ் நக , திருச்சி   

,ஒட்டு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

ெதற்கு பக்கம், கேணஷ் நக

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 கேணஷ்நக  முதல் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 கேணஷ் நக  2ம் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 கேணஷ் நக  3ம் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 ெதாண்டமான் காலனி , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டி 41 ராஜராஜன் நக  , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

224 224 ெஜகன்மாதா 

ெமட்rக்குேலஷன்ப்பள்ளி,  

கேணஷ் நக , திருச்சி   ,எல் 

ேக ஜி ஏ பிrவு ஒட்டு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி   

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 மின்நக Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 குழந்ைத ஏசு 

உய நிைலபள்ளி, காஜாமைல 

காலனி, திருச்சி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் கிழக்கு அைற 

காஜாமைல காலனி திருச்சி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 காஜாமைல     காலனி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 குழந்ைத ஏசு 

உய நிைலபள்ளி, காஜாமைல 

காலனி, திருச்சி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் கிழக்கு அைற 

காஜாமைல காலனி திருச்சி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 காஜாமைல காலனி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

227 227 சந்திரா மான்ய ஆரம்பபள்ளி, 

காஜாமைல, திருச்சி.   

,ேமற்கு கட்டிடம்  ஆ .சி.சி 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 காஜாமைல முஸ்லிம் 1ம் ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 சந்திரா மான்ய ஆரம்பபள்ளி, 

காஜாமைல, திருச்சி.   

,ேமற்கு கட்டிடம்   2  

ஆ .சி.சி கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 காஜாமைல முஸ்லிம் 2ம் ெதரு 

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 காஜாமைலக்கு ெசல்லும் 

பாைத , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 காஜாமைலக்கு 

ெசல்லும் பாைத 3ம் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 

க் ெ ல் ம் ம் ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229 அல் சாதிக் ெமட்rகுேலசன் 

பள்ளி   ,கிழக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 இப்ராஹிம்  நக  காஜாமைல 

ெமயின்ேராடு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகரட்சி வா டு 42 காஜாமைல 

ெமயின் ேராடு ேரஸ் ேகா ஸ் ேராடு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 42 காஜாமைல ெமயின் ேராடு புதுத்ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 42 காஜாமைல ெமயின் ேராடு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 42 ேநரு நக  முதல் ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 42 ேநரு நக  2வது ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 42 ேநரு நக  3வது ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 42 ேநரு நக  4வது ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 42 தாமைரநக  பி ைடப் , 10.திருச்சிராப்பள்ளி 

Ü¬ùî¢¶ 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

230 230 அல் சாதிக் ெமட்rகுேலசன் 

பள்ளி   ,ேமற்கு பா த்தது 1 அ

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 காளியம்மன் ேகாவில் 2வது 

ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 காளியம்மன் ேகாவில் 

3வது ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 காஜாமாைல 

நடுத்ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 ரயில்ேவ பயிற்சி 

பள்ளி மற்றும் ரயில்ேவ பா , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 ேவளாங்கண்ணி ராஜ் 

ெமட்rக்குேலஷன்ப்பள்ளி, 

ெரங்காநக , திருச்சி   ,ஒட்டு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

கிழக்கு பக்கம், ெரங்காநக

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 ெரங்கநக  முதல் ெமயின் ேராடு 

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 ெரங்கநக  2வது ெமயின் ேராடு 

, 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 ெரங்கநக  3வது ெமயின் ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

232 232 ேவளாங்கண்ணி ராஜ் 

ெமட்rக்குேலஷன்ப்பள்ளி, 

ெரங்காநக , திருச்சி   ,ஒட்டு 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

கிழக்கு பக்கம், ெரங்காநக

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 ெரங்கநக  ெமயின் ேராடு முதல் 

குறுக்கு ெதர , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 ெரங்கநக  3வது 

ெமயின் ேராடு முதல் 2வது கு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 

ெரங்கநக  ெமயின் ேராடு 3குறுக்கு ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 41 ெரங்கநக  ெமயின் ேராடு 5வது குறுக்கு ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 ெரங்கநக  ெமயின் ேராடு 6வது 

குறுக்கு ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 ெரங்கநக  

ெமயின் ேராடு 7வது குறுக்கு ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 41 ெரங்கநக  ெமயின் ேராடு 8வது குறுக்கு ெதரு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 ெரங்கநக  ெமயின் ேராடு 9வது 

குறுக்கு ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 41 ெரங்கநக  4 

வது ெமயின் ேராடு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநாகராட்சி வா டு 41 

ெரங்கநக  5 வது ெமயின் ேராடு , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநாகராட்சி வா டு 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

233 233 குழந்ைத ஏசு 

உய நிைலபள்ளி, காஜாமைல 

காலனி, திருச்சி   ,ஒட்டு 

கட்டிடம் காஜாமைல காலனி, 

திருச்சி கிழக்கு பிளாக்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 இந்தியன் ேபங்க் காலனி , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 ேடவிட் காலனி , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 காதிேபா டு காலனி , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 ேகாகுலம் காலனி , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 ேகாகுலம் காலனி ெமயின் 

ேராடு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 ேகாகுலம் காலனி 

முதல் குறுக்கு ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 

ேகாகுலம் காலனி 2வது குறுக்கு ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 42 ேகாகுலம் காலனி 3வது குறுக்கு ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 42 ேகாகுலம் காலனி 4வது குறுக்கு ெதரு , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 ெபrயா  மணியம்ைம 

ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

சிம்ேகா மீட்ட ,  திருச்சி   , 

வடக்கு கட்டிடம் அைற எண் 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 சுந்த  நக  முதல் கிராஸ் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 சுந்த நக  2வது கிராஸ் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 சுந்த  நக  3வது கிராஸ் , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 சுந்த  நக  4வது கிராஸ் , 

ி ச் ி ப் ள் ி ட் ி டு ந் ி ஸ்
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

235 235 ெபrயா  மணியம்ைம 

ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

சிம்ேகா மீட்ட ,    ,ேமற்கு 

கட்டிடம் அைற எண் 16 பி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 சுந்த  நக  6வது கிராஸ் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 சுந்த நக  7வது கிராஸ் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42அம்மன் நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 சந்திரா மான்ய ஆரம்பபள்ளி, 

காஜாமைல, திருச்சி.   

,வடபுறம், கிழக்கு பகுதி.

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 லூ து சாமி பிள்ைள காலனி 

முதல் ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 லூ துசாமி 

பிள்ைள காலனி முதல் குறுக , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 

லூ துசாமி பிள்ைள காலனி 2ம் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 42 லூ துசாமி பிள்ைள காலனி 3ம் ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு42லூ துசாமிபிள்ைளகாலனிஅண்ணாநக முதல்கிராஸ் , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு42லூ துசாமிபிள்ைளகாலனிஅண்ணாநக 2வதுகிராஸ் , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு42லூ துசாமிபிள்ைளகாலனிஅண்ணாநக 3வதுகிராஸ் , 
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237 237 ெபrயா  மணியம்ைம 

ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி  

 ,ெதற்கு கட்டிடம் எண் 6

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42  எஸ் எம் இ எஸ் சி காலனி , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எஸ் எம் இ எஸ் சி காலனி 

வடக்கு விஸ்தrப்பு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 அண்ணா 

நக  குடிைச பகுதி , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 இந்திரா 

நக  , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 42 டீச்ச ஸ் காலனி (வா டு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 ஓம் மாருதி ெமட்rக் பள்ளி, 

அேசாக் நக .கருமண்டபம்   

,வடபுறம் கிழக்கு பகுதி, 9வது 

வகுப்பு.

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 அேசாக்நக  கிழக்கு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 அேசாக்நக  ெதற்கு முதல் ெதரு 

, 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 அேசாக்நக  ெதற்கு 2ம் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 அேசாக்நக  ெதற்கு விஸ்தrப்பு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 அேசாக்நக  ேமற்கு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 அேசாக்நக  ேமற்கு முதல் 

குறுக்கு ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 அேசாக்நக   

ேமற்கு   3ம் குறுக்கு ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 
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140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
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239 239 ஓம் மாருதி ெமட்rக் பள்ளி, 

அேசாக் நக .கருமண்டபம்   

,வடபுறம் கிழக்கு பகுதி, 

எல்.ேக.ஜி வகுப்பைற  

ஆ .சி.சி கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 அேசாக்நக  முல்ைல ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 அேசாக்நக  மல்லிைக ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 அேசாக்நக  குறிஞ்சி ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 அேசாக்நக  ெசண்பகெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 அேசாக்நக  ேமற்கு  

ெமயின்ேராடு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 அேசாக் நக  

குணமாைலத்ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 அேசாக்நக  

ேநரு ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 அேசாக்நக  ேமற்கு 

விஸ்தrப்பு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 வசந்த நக  , 

10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 ேசாழக  நக  1ல் ெதரு , 
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240 240 ஓம் மாருதி ெமட்rக் பள்ளி, 

அேசாக் நக .கருமண்டபம்   

,ெதற்கு பக்கம் கிழக்கு பகுதி,

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 ேசாழக நக  3ம் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 ேசாழக நக  4ம் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 விஸ்வாஸ் நக  1ல் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 விஸ்வாஸ் நக  1ல் குறுக்கு 

ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 விஸ்வாஸ் நக  2ம் 

குறுக்கு ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 விஸ்வாஸ் நக  

3ம் குறுக்கு ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 விஸ்வாஸ் 

நக  2ம் ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 விஸ்வாஸ்நக  

2ம் ெதரு 1ல் குறுக்கு ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 

விஸ்வாஸ் நக  2ம் ெதரு 2ம் குறுக்கு ெதரு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 40 விஸ்வாஸ் நக  2ம் ெதரு 3ம் குறுக்கு ெதரு , 

11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 விஸ்வாஸ் நக  3ம் ெதரு , 

12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 விஸ்வாஸ் நக  4ம் ெதரு , 

13.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 விஸ்வாஸ் நக  5ம் ெதரு , 

14 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 விஸ்வாஸ் நக  ெதற்கு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 107 of 123



24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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241 241 ஓம் மாருதி ெமட்rக் பள்ளி, 

அேசாக் நக .கருமண்டபம்   

,வடபுறம் கிழக்கு பகுதி, 9வது 

வகுப்பு.

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 மத்திய கலால் மற்றும் சுங்க 

குடியிருப்பு  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 சமத்துவ நக

Ü¬ùî¢¶ 
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242 242 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

ஆரம்பப்பள்ளி பிராட்டியூ  

ேமற்கு   

,ெதற்குெகட்டிக்கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி, பிராட்டியூ  

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 ேமல அrசன ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 நடுத்ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 40 ெதற்கு ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 40 வடக்குெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 

மான்ேபா ட் நக  , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 முருகன் நக

Ü¬ùî¢¶ 
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243 243 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

ஆரம்பப்பள்ளி பிராட்டியூ  

ேமற்கு   ,கிழக்கு புறம் 

வகுப்பு 2

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 கணபதி நக  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 40 ேஜ.ேக.நக  , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

40 ரயில்ேவ ெசாைசட்டி காலனி , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

40 ராமகிருஷ்ணநக  , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 அருணா 

ெ ன்
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244 244 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

ஆரம்பப்பள்ளி பிராட்டியூ  

ேமற்கு   

,ெதற்குெகட்டிக்கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி, பிராட்டியூ  

ேமற்கு

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 ைவஷ்ணவி நக  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 ஐ.ஓ.பி.நக  , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 40 நியூ ஆல்பா நக  , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 40 எஸ்.எஸ்.நக  , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 

கூட்டுறவு நக  , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 காேவr நக  , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 கீழத்ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 40 நியூகாலனி , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

40 ேமலத்ெதரு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 ஆலங்குளம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 உமா பரேமஸ்வr 

நடுநிைலப்பள்ளி,ராம்ஜிநக    

ராம்ஜிநக . பிராட்டியூ  

ேமற்கு   ,ஓடுகட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 ெகாத்தமங்களம் புதுத்ெதரு 1ல் 

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 ெகாத்தமங்களம் 

புதுத்ெதரு 2ம் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 

இ.எஸ்,ஐ.காலனி , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 நடுத்ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 ெதற்கு ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 வடக்கு ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 மில்காலனி 1வது ெதரு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 மில்காலனி 2வது ெதரு , 
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246 246 உமா பரேமஸ்வr 

நடுநிைலப்பள்ளி,ராம்ஜிநக    

ராம்ஜிநக . பிராட்டியூ  

ேமற்கு   ,ஓடுகட்டிடம் 

ேமற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 மில்காலனி 4வது ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 மில்காலனி 5வது ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 மில்காலனி 8வது ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 மில்காலனி 9வது ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 மில்காலனி 10வது ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 மில்காலனி 11வது ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 எம்.ஜி.ஆ   நக  , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 ெபrயெகாத்தமங்களம் 

குடியானவ  ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 

ெகாத்தமங்களம் மாrயம்மன் ேகாவில்ெதரு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 மாநகராட்சிநடுநிைலப்பள்ளி 

எடமைலப்பட்டிபுதூ    

,ெதற்குபிளாக் கிழக்கு பகுதி, 

ெகட்டிக்கட்டிடம், , 

ி ட் ி க்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 கல்லுபட்டைர ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 கல்லுபட்டைர முதல் குறுக்கு 

ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 கல்லுபட்டைர 2ம் 

குறுக்கு ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 காளியம்மன் 

ே ில் ெ
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140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

248 248 மாநகராட்சிநடுநிைலப்பள்ளி 

எடமைலப்பட்டிபுதூ    

,ெதற்குபிளாக் கிழக்கு பகுதி, 

ெகட்டிக்கட்டிடம், , 

ி ட் ி க்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 காளியம்மன் ேகாவில் சந்து , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 பிள்ைளயா  ேகாவில் முதல் 

ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 பிள்ைளயா  ேகாவில் 

ெதரு 2வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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249 249 மாநகராட்சிநடுநிைலப்பள்ளி 

எடமைலப்பட்டிபுதூ    

,ெதற்குபிளாக்ஓடுகட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி 

எடமைலப்பட்டிபுதூ , 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 அரசு காலனி , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 ெசல்வவிநாயக  ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 பிரான்சிளா காலனி , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 ேரசன் கைட ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 இரயில்ேவ ஸ்ேடசன் ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

எடமைலப்பட்டிபுதூ    

,ேமற்குபிளாக் 

ெகட்டிக்கட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி, 

எடமைலப்பட்டிப்புதூ , 

பிராட்டியூ  கிழக்கு

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 நல்லதண்ண  ேகணி ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 வடக்கு ேமட்டுத்ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 ெதற்குேமட்டுத்ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 மதுைர ெமயின்ேராடு
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140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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251 251 திருச்சிராப்பள்ளிமாநகராட்சி 

சித்தமருத்துவமைன 

பிராட்டியூ  கிழக்கு    

,பைழய ேகாட்ட அலுவலகம், 

ஒட்டு 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 ஸ்ேடட் ேபங்க் காலனி , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 பாப்பா காலனி , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 ேஜ.ேஜ.நக (பாப்பா காலனி) , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 பாப்பா காலனி வடக்கு 

விஸ்தrப்பு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 காதிகிராப்ட் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 குழந்ைத ேயசு 

ந சrமற்றும்பிைரமrபள்ளி 

பிராட்டியூ  கிழக்கு    

,எடமைலப்பட்டிப்புதூ ஆஸ்ெப

ஸ்டாஸ்கட்டிடம் ைமய 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 சக்தி ேவல் காலனி , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 அஞ்சல் காரன் ேதாப்பு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 ராஜவ்காந்தி நக  முதல் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 ராஜவ்காந்தி நக  2வது ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 ராஜவ்காந்தி நக  3ம் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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253 253 குழந்ைத ேயசு 

ந சrமற்றும்பிைரமrபள்ளி 

பிராட்டியூ  கிழக்கு    

,எடமைலப்பட்டிப்புதூ ஆஸ்ெப

ஸ்டாஸ்கட்டிடம் ைமய 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 ராஜவ்காந்தி நக  4ம் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 அஞ்சல் காரன் ேதாப்பு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 முருகன் நக  , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 அன்பில் த மலிங்கம் நக  , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 எம்.ஜி.ஆ .நக
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

254 254 மாநகராட்சிநடுநிைலப்பள்ளி 

எடமைலப்பட்டிபுதூ  

பிராட்டியூ  கிழக்கு   ,கிழக்கு 

பிளாக், 

ெ ற் க்ெ ட் க் ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 முத்துமாrயம்மன் ேகாவில் 

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 தங்ைகயா ேமஸ்திr 

காலனி , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 எடமைலப்பட்டி 

ெமயின்ேராடு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ேநரு ெதரு1,2 , 

ி ச் ி ப் ள் ி ட் ி டு ி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255 மாநகராட்சிநடுநிைலப்பள்ளி 

எடமைலப்பட்டிபுதூ  

பிராட்டியூ  கிழக்கு   ,கிழக்கு 

பிளாக், 

ெ ற் க்ெ ட் க் ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 குமணன் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 மதுைர ெமயின்ேராடு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 ைமக்கில் ெதரு , 

ி ச் ி ப் ள் ி ட் ி டு ந்ே ி ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

நடுநிைல பள்ளி, அங்கன்வாடி 

கட்டிடம் அருகில்,  

காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு, 

எடமைலப்பட்டிபுதூ    

,அங்கன்வாடி, பள்ளிப்பகுதி,

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 ெகால்லாங்குளம் காவல  

குடியிருப்பு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 ெகால்லாங்குளம் 

புதுெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 ெகால்லாங்குளம் 

ேஜ.ேஜ.நக . , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 மதுைர  

ெமயின்ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 மாநகராட்சிநடுநிைலப்பள்ளி 

எடமைலப்பட்டிபுதூ ,    

ேமற்கு புறம் வகுப்பு 1

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 ெகால்லாங்குளம் ஸ்டாலின் 

நக  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 40 ெகால்லாங்குளம் நாயக்க  

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

258 258 கைலமகள் 

உய நிைலப்பள்ளி,எடமைலப்ப

ட்டிபுதூ   பிராட்டியூ    , 

கிழக்கு, ெதற்குபகுதி 

ேமற்குப்பக்க அைற, ,

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 மதுரமாணிக்கம் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 விநாயகா ேகாவில் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 கீழ வடக்கு ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 கீழ நடுத்ெதரு முதல் ெதரு, 

இரண்டாம் ெதரு. , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ேமல 

நடுத்ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ேமல வடக்கு ெதரு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 கைலமகள் 

உய நிைலப்பள்ளி,எடமைலப்ப

ட்டிபுதூ   பிராட்டியூ    , 

கிழக்கு, ெதற்குபகுதி 

ேமற்குப்பக்க அைற, ,

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 வடக்குெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 39 புதூ  ெமயின்ேராடு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 39 சித்தரஞ்சன்  ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 39 ேக.ஆ .எஸ்.மமுதல் ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 39 ேக.ஆ .எஸ்.2வது ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

39 ேக.ஆேர.எஸ் 3வது ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 

ேக.ஆ .எஸ்.4வது ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 

ேக.ஆ .எஸ்.5வது ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 

ேக.ஆ .எஸ்.6வது ெதரு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 

ே ஸ்ெ வ ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

260 260 கைலமகள்உய நிைலப்பள்ளிஎ

டமைலப்பட்டிபுதூ   

பிராட்டியூ     ,10 வடக்கு 

பகுதி ேமற்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 சிம்ேகா காலனி ெமயின்ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 சிம்ேகா காலனி 1வது ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 சிம்ேகா காலனி 2வது ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 பாரதிமின் நக  ெமயின்ேராடு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 பாரதிமின் நக  1வது ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 பாரதி மின்நக  2வது ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 பாரதிமின்நக  3வது ெதரு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ஆ .சி.எஸ்.பாைற , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ஆ .எம்.எஸ் காலனி 

ெமயின்ேராடு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 

ஆ .எம்.எஸ்.காலனி முதல் ெதரு , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

39 ஆ .எம்.எஸ்.காலனி 2ம் ெதரு , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

39 ஆ .எம்.எஸ்.காலனி 3ம் ெதரு , 13.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

39 ஆ எம்எஸ்காலனி  4ம் ெதரு  14 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

261 261 கைலமகள்உய நிைலப்பள்ளிஎ

டமைலப்பட்டிபுதூ   

பிராட்டியூ     ,கிழக்கு 

வடக்கு பகுதி ஓடுகட்டிடம், 

கிழக்குபக்க அைற, 

திருச்சிராப்பள்ளி. மாநகராட்சி.

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ஆ .எம்.எஸ்.காலனி 6ம் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ஆ .எம்.எஸ்.காலனி 7ம்   ெதரு 

, 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ஆ .எம்.எஸ்.காலனி ெதற்கு 

முதல் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 

ஆ .எம்.எஸ்.காலனி ெதற்கு 2ம் ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 39 விேவகானந்தா ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 

பாரதியா  ெதரு ஆ .எம்.எஸ்.காலனி , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 39 இளங்ேகா ெதரு ஆ .எம்.எஸ்.காலனி , 8.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 39 திருவள்ளுவ  ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி 

ம ட் ி வ டு ம் ி டன்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

262 262 கைலமகள்ஆரம்பப்பள்ளி,எடம

ைலப்பட்டிபுதூ   பிராட்டியூ   

 , கிழக்கு ெதன்பகுதி 

ஓடுகட்டிடம், ேமற்கு பகுதி,

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 இந்திரா நக  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 39 ேநதாஜி நக  1ல் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 39 ேநதாஜி நக  2வது ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 39 ேநதாஜி நக  3வது ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 39   அன்பிலா  நக  1ல் ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 39 அன்பிலா  நக  2வது ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 39 அன்பிலா  நக  3வது ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 39 அன்பிலா  நக  4வது ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 39 அன்பிலா  நக  5வது ெதரு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 39 அன்பிலா  நக  6வது ெதரு , 11.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 39 அன்பிலா  நக  7வது ெதரு , 12.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 39 சித்தி  விநாயக  ெதரு , 13.திருச்சிராப்பள்ளி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263 கைலமகள்ஆரம்பப்பள்ளி,எடம

ைலப்பட்டிபுதூ   பிராட்டியூ   

 , ெதன்பகுதி ஓடுகட்டிடம், 

ேமற்கு பகுதி,

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ேகாைர நக  வடக்கு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ேகாைர நக  ெதற்கு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 புதுத்ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 39 நியூகாலனி , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

39 அண்ணாநக  அருந்ததிய  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

264 264 குழந்ைத ேயசு  ந சr 

மற்றும் பிைரமr பள்ளி 

எடமைலப்பட்டி புதூ  

பிராட்டியூ  கிழக்கு   ,எல் ேக 

ஜி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 அஞ்சலி நக  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ைதலம்ைம நக  , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ராமசந்திரா நக  1ம் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ராமசந்திரா நக  2ம் ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ராமசந்திரா நக  3ம் ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ராமசந்திரா நக  4ம் ெதரு , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265 குழந்ைத ேயசு  ந சr 

மற்றும் பிைரமr பள்ளி 

எடமைலப்பட்டி புதூ  

பிராட்டியூ  கிழக்கு   ,எல் ேக 

ஜி அஹ

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ராமசந்திரா நக  6வது ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ராமசந்திரா நக  7வது ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ராமசந்திரா நக  7வது 

விஸ்தrப்பு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ராமசந்திரா நக  , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ஸ்டாலின் நக  1ம் ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ஸ்டாலின் நக  2வது ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ஸ்டாலின் நக  கிழக்கு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 மாதாேகாவில் பின்புறம் 

Ü¬ùî¢¶ 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

266 266 குழந்ைத ேயசு 

ந சrமற்றும்பிைரமrபள்ளி 

எடமைலப்பட்டிபுதூ   

பிராட்டியூ    ,அைற எண் 1 

பி  ேமற்கு நடு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ெசட்டியாப்பட்டி , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 சீனிவாசநக  கிழக்கு 1ம் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 சீனிவாசநக  விஸ்தrப்பு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 சீனிவாசநக  2ம் ெதரு 

விஸ்தrப்பு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 சீனிவாசன் நக  3ம் 

ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 சீனிவாசநக  4ம் ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 சீனிவாசநக  4ம் குறுக்கு ெதரு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 சீனிவாசநக  5வது ெதரு , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ஸ்ரீராம் அபா ட்ெமன்ட் , 

10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 படுைக ெமயின்ேராடு , 

Ü¬ùî¢¶ 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

267 267 குழந்ைத ேயசு 

ந சrமற்றும்பிைரமrபள்ளி 

எடமைலப்பட்டிபுதூ   

பிராட்டியூ    , 

கிழக்குெகட்டிக்கட்டிடம்,எல்.ேக

. ஜி. டி வகுப்பு அைற, 

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி ,

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 சீனிவாசநக  ேமற்கு 1ல் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 சீனிவாசநக  ேமற்கு 2வது ெதரு 

, 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39சீனிவாசநக   3வது குறுக்கு 

ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 சீனிவாசநக  ேமற்கு 

4வது ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 சீனிவாசநக  

ேமற்கு 4வது விஸ்தrப்பு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 

சீனிவாசநக  ேமற்கு 5வது ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

39 படுைக ெமயின்ேராடு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 

மதுைர ெமயின்ேராடு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ெஹல்த் 

காலனி , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ெஹல்த் காலனி 

விஸ்தrப்பு , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 கிருஷ்ணாபுரம் 

முதல் ெதரு , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 கிருஷ்ணாபுரம் 

1ல் குறுக்கு ெதரு , 13.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 

கிருஷ்ணாபுரம் 2வது ெதரு , 14.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 

கிருஷ்ணாபுரம் 2ம் குறுக்கு ெதரு , 15.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

ி ஷ் ம் ெ ி ச் ி ப் ள் ி ட் ி டு
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

268 268 குழந்ைத ேயசு 

ந சrமற்றும்பிைரமrபள்ளி, 

எடமைலப்பட்டிபுதூ    

பிராட்டியூ    , கிழக்கு 

ெகட்டிக்கட்டிடம் எல் ேக ஜி சி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ெசாக்கலிங்கபுரம் ெதற்கு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ெசாக்கலிங்கபுரம் வடக்கு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 நத்த நக  முதல் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 நத்த  நக  ெமயின்ேராடு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 நத்த நக  3ம் ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 நத்த நக  4ம் ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 நத்த நக  5ம்ெதரு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 துளசிங்கநக  முதல் ெதரு , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

269 269 குழந்ைத ேயசு 

ந சrமற்றும்பிைரமrபள்ளி, 

எடமைலப்பட்டிபுதூ    

பிராட்டியூ    , கிழக்கு 

ெகட்டிக்கட்டிடம் ெதற்கு பக்க 

எல் ேக ஜி பி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 காந்திநக  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 39 ேடாபிகாலனி , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 39 அண்ணா நக  1ல் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

39 அண்ணாநக  2ம் ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 

படுைக , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ஷலா நக  , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 நத்த  நக  ெதற்கு 2ம் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

270 270 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி கீழ 

பஞ்சப்பூ    ,கிழக்கு பக்கம் 

வடக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ேமலபஞ்சப்பூ  1வது ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ேமல பஞ்சப்பூ  2வது ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 மதுைர ெமயின்ேராடு 

ேமலப்பஞ்சப்பூ  , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 88சி  ேமல 

பஞ்சப்பூ  , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 மணல்ேமடு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 அம்பாள் நக  , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 பள்ளிக்கூடத்ெதரு  

கீழப்பஞ்சப்பூ  , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 மாrயம்மன் 

ேகாவில் ெதரு  கீழப்பஞ்சப்பூ   9 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி  

நடுநிைலப்பள்ளி. 

கீழபஞ்சப்பூ  திருச்சி   

,வடக்கு பக்கம் கிழக்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 கீழ பஞ்சப்பூ  ெதற்கு ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 கீழப்பஞ்சப்பூ  , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 நடுத்ெதரு  கீழப்பஞ்சப்பூ  , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 கீழப்பஞ்சப்பூ  ேராடு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 காலனி வடுகள் , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ெசங்குறிச்சி வடக்கு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 39 ெசங்குறிச்சி ெதற்கு , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
140   திருச்சிராப்பள்ளி(ேமற்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

ï£÷¢ : 28/08/2018

Þìñ¢ : . 

-

ñ£õì¢ì «î£¢îô¢ Üî¤è£ó¤ ñø¢Áñ¢ ñ£õì¢ì Ýì¢ê¤ò£¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

1 1 ஸ்ரீகுரு வித்யா படீம் 

ஆரம்பப்பள்ளி , அக்ரஹாரம் 

ேமல சிந்தாமணி   ,ேமற்கு 

பா த்த ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

கூைர கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 மாதுளங்ெகால்ைலத் ெதரு 

ேமலச்சிந்தாமணி , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 

மாதுளங்ெகால்ைல நடுத்ெதரு ேமலச்சிந்தாமணி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 

,ெகாசேமட்டுத்ெதரு   ,கிழக்கு 

பா த்த ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 ெகாசேமட்டுத் ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 திருவள்ளுவ  

நடுநிைலப்பள்ளி  

திருச்சிராப்பள்ளி , ெவனிஸ் 

ெதரு   ,வடக்கு பா த்த 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 ெவனஸ் நக  முதல்ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 ெவனஸ் நக  2வது ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 ெவனஸ் நக  3வது ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 ெவனஸ்நக  4வது ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 ெவனஸ்நக  5வது ெதரு , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

4 4 திருவள்ளுவ  

நடுநிைலப்பள்ளி  

திருச்சிராப்பள்ளி , ெவனிஸ் 

ெதரு   ,வடக்கு பா த்த 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 கரூ  ைபபாஸ் ேராடு ெதற்கு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 வி.என்.நக  ெமயின் ேராடு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 வி.என் நக  முதல் குறுக்கு ெதரு 

, 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 வி.என்.நக  2வது குறுக்கு ெதரு 

, 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 வி.என் நக  3வது குறுக்கு ெதரு 

, 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 காந்திநக  , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 9 கிருஷ்ணசாமி அப்பா ட்ெமண்ட் வி.என்.நக  3ம் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 திருவள்ளுவ  

நடுநிைலப்பள்ளி , 

திருச்சிராப்பள்ளி ெவனிஸ் 

ெதரு   ,வடக்கு பா த்த 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 பாலகிருஷ்ண நக  , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 கரூ  ைபபாஸ் ேராடு ெதற்கு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 பிrமிய  பிளாட்ஸ் , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 பிrமிய  பிளாசா , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 பிrமிய  டவ ஸ் , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 எஸ் ஆ  டி பிளாட்ஸ் , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

6 6 இ.ஆ . ேமல்நிைலப்பள்ளி 

நடராஜன் அய்ய  வளாகம் 

அைற எண் -1    ,கிழக்கு 

பா த்த ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 சிந்தாமணி பூசாr ெதரு முதல் 

சந்து , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 சிந்தாமணி பூசாr ெதரு 

2வது சந்து , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 சிந்தாமணி பூசாr 

ெதரு 3வது சந்து , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 சிந்தாமணி 

பூசாr ெதரு 4வது சந்து , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 

சிந்தாமணி பூசாr ெதரு 5வது சந்து , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 8 சிந்தாமணி பூசாr ெதரு 6வது சந்து

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 இ.ஆ . ேமல்நிைலப்பள்ளி 

நடராஜன் அய்ய  வளாகம் 

அைற எண் -2    ,கிழக்கு 

பா த்த ெகட்டி ெமத்ைத 

ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 சிந்தாமணி பூசாr ெதரு ெமயின் 

ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 இ.ஆ .ேமல்நிைலப்பள்ளி 

மங்களம் ராமசாமி ஐய  

வளாகம் அைற எண் -31   

,ேமற்கு பா த்த ெகட்டி 

ெ த் ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 இந்திராநக  (சிந்தாமணி) , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி முனிசிபல் காலனி சிந்தாமணி பூசாrத் 

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

9 9 இ.ஆ .ேமல்நிைலப்பள்ளி 

மங்களம் ராமசாமி ஐய  

வளாகம் அைற எண் -32   

,ேமற்கு பா த்த ெகட்டி 

ெ த் ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 சிந்தாமணி பதுைவ நக Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 இ.ஆ . ேமல்நிைலப்பள்ளி 

சுப்ரமணிய ஐய  வளாகம் 

அைற எண் -43   ,ேமற்கு 

பா த்த ெகட்டி ெமத்ைத 

ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 சிந்தாமணி புதுத்ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 மங்களம் ராமசாமி ஐய  

வளாகம் அைற எண் -33, 

இ.ஆ .ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பா த்த ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 திெரௗபதி அம்மன் ேகாவில் 

ெதரு ெமயின் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 திெரௗபதி  

அம்மன்  ேகாவில்  முதல்  குறுக்கு ெதரு  , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 9 திெரௗபதி அம்மன் ேகாவில் குடிைசபகுதி , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 அன்ைன சத்யா நக  , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 இ.ஆ .ேமல்நிைலப்பள்ளி 

மங்களம் ராமசாமி ஐய  

வளாகம் அைற எண் -34   

,ேமற்கு பா த்த ெகட்டி 

ெ த் ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 காேவr நக Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

13 13 இ.ஆ . ேமல்நிைலப்பள்ளி 

நடராஜன் அய்ய  வளாகம் 

அைற எண் -3   ,கிழக்கு 

பா த்த ெகட்டி ெமத்ைத 

ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 சஞ்சய் காந்தி நக  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 சுப்பிரமணியசாமி ேகாவில் ெதரு 

ெமயின்ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14 இ.ஆ . ேமல்நிைலப்பள்ளி 

நடராஜன் அய்ய  வளாகம் 

அைற எண் -4   ,கிழக்கு 

பா த்த ெகட்டி ெமத்ைத 

ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 சுப்பிரமணியசாமி ேகாவில் 

முதல் குறுக்கு ெதரு  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 

சுப்பிரமணியசாமி ேகாவில் 2வது குறுக்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 இ.ஆ . ேமல்நிைலப்பள்ளி 

நடராஜன் அய்ய  வளாகம் 

அைற எண் -5   ,கிழக்கு 

பா த்த ெகட்டி ெமத்ைத 

ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 பைழய கரூ  ேராடு 

ேமலசிந்தாமணி க.எண் 1 முதல் 80 வைர

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 இ.ஆ  ேமல் நிைலப்பள்ளி 

பாலாம்பாள் பழனியாண்டி 

பிள்ைள வளாகம் அைற 

எண்.10ஷ   ,கிழக்கு பா த்த 

ெ ட் ெ த் ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 பைழய கரூ  ேராடு 

ேமலசிந்தாமணி க.எண் 81 முதல் 166 வைர

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

17 17 இ.ஆ . ேமல்நிைலப்பள்ளி 

நடராஜன் அய்ய  வளாகம் 

அைற எண் -6   ,கிழக்கு 

பா த்த ெகட்டி ெமத்ைத 

ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 விக்ேனஷ் கா டன் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 விக்ேனஷ் மினி கா டன் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 பாலாஜி அெவன்யூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 இ.ஆ  ேமல் நிைலப்பள்ளி 

பாலாம்பாள் பழனியாண்டி 

பிள்ைள வளாகம் அைற 

எண்.7   ,கிழக்கு பா த்த 

ெ ட் ெ த் ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 ஒடத்துைற ேராடு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 இ.ஆ  ேமல் நிைலப்பள்ளி 

பாலாம்பாள் பழனியாண்டி 

பிள்ைள வளாகம் அைற 

எண்.8   ,கிழக்கு பா த்த 

ெ ட் ெ த் ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 ேகாr ேமட்டுத் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 சிந்தாமணி கைடவதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 இ.ஆ  ேமல் நிைலப்பள்ளி 

பாலாம்பாள் பழனியாண்டி 

பிள்ைள வளாகம் அைற 

எண்.9   ,கிழக்கு பா த்த 

ெ ட் ெ த் ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 நடுஅக்ரஹாரம் ேமலச்சிந்தாமணி 

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 9 காயிேதமில்லத்காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

21 21 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 

கீழேதவதானம் ,   ,ேமற்கு 

பகுதி வடக்கு பா த்த ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 கீழேதவதானம் ெமயின் ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 கீழேதவதானம் முதல் குறுக்கு 

ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 கீழேதவதானம் 2வது 

குறுக்குத் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 கீழேதவதானம் 

எஸ்.எஸ்.நக  , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 குருசாமி நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 

கீழேதவதானம்,   ,கிழக்கு 

பகுதி வடக்கு பா த்த ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 காேவr ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 மஸ்தான் ேதாப்பு காேவr ேராடு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வரா டு 8 வரமுத்து நக  காேவr ேராடு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 ரத்தினா நக  காேவr ேராடு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 எம்.ஆ .வி. காேவr ேராடு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 விக்ேனஷ் நக  காேவr ேராடு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 ராஜூவ் காந்தி நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 

கீழேதவதானம்,   ,ைமய  

பகுதி வடக்கு பா த்த ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 மூேவந்த  நக Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

24 24 மாநகராட்சி சமுதாயக்கூடம் 

சஞ்சீவி நக    ,ெதற்கு 

பா த்த ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 சஞ்சீவி நக Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 உருமு தனெலட்சுமி 

வித்யாலயா ேமல்நிைலபள்ளி 

அைற எண் 20   ,ேமற்கு 

பா த்த ெகட்டி ெமத்ைத 

ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 பாரதியா  ெதரு முதல் சந்து , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 பாரதியா  ெதரு 2வது சந்து , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 பாரதியா  ெதரு 3வது சந்து

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 உருமு தனெலட்சுமி 

வித்யாலயா ேமல்நிைலபள்ளி 

அைற எண் 19   ,ேமற்கு 

பா த்த ெகட்டி ெமத்ைத 

ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 பாரதியா  ெதரு 4வது குறுக்கு 

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 பாரதியா  ெதரு ஜான் 

ேதாப்பு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 பாரதியா  ெதரு ஜான் 

ேதாப்பு விrவாக்கம் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 டவுன் 

ஸ்ே ன் ில்ே ி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 உருமு தனெலட்சுமி 

வித்யாலயா ேமல்நிைலபள்ளி 

அைற எண் 10   ,ேமற்கு 

பா த்த ெகட்டி ெமத்ைத 

ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 ேதவதானம் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 8 ேதவதானம் ேராடு முதல் சந்து

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

28 28 உருமு தனெலட்சுமி 

வித்யாலயா ேமல்நிைலபள்ளி 

அைற எண் 9   ,ேமற்கு 

பா த்த ெகட்டி ெமத்ைத 

ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 ேதவதானம் ேராடு 2வது சந்து , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 8 பாரதியா  ெதரு ெமயின் வதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 உருமு தனெலட்சுமி 

வித்யாலயா ேமல்நிைலபள்ளி 

அைற எண் 23   ,கிழக்கு 

பா த்த ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 10 கீழபுலிவா டு ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 10 ேநபாளம் சந்து , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 10 கறிக்கைட  சந்து , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 10 ெசக்கடி சந்து , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 10 பிடாr ேகாவில் சந்து , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

30 30 சாவித்r வித்யாசாலா இந்து 

ெபண்கள் ேமல்நிைலபள்ளி 

சங்கரன் பிள்ைள ேராடு, 

திருச்சி   ,கிழக்கு பா த்த 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு10 சங்கரன்பிள்ைள ேராடு,ேபாlஸ் 

காலனி , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 10 பிரஸ்டன் பத்r ெதரு 

முதல் உபசந்து சங்கரன் பிள்ைள , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

10, பிரஸ்டன் பத்r ெதரு, 2ம் உபசந்து சங்கரன் பிள்ைள , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 10, பிrஸ்டன் பத்r ெதரு, ெமயின் 

சங்கரன் பிள்ைள , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 10, ஸ்ரீகேணஷ் 

த சன் அபா ட்ெமண்ட் , சங்கரன , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

10, காளியம்மன் ேகாயில் ஸேடா , சங்கரன்பிள்ைள  , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 10, சுதந்திர விலாஸ், சங்கரன்பிள்ைள ேராடு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு10,அருணாச்சலம்அபா ட்ெமண்ட்,சங்கரன்பிள்ைள , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 பிrன்ஸ்பல் சாரநாதன் இந்து 

மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 

பட்டவ த் ேராடு   ,வடக்கு 

பா த்த ெகட்டி ெமத்ைத 

ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 10 தியாகராஜ  சாைல (பட்டவ த் 

ேராடு) , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 10 தியாகராஜ  சாைல 

(பட்டவ த் ேராடு) முதல் உபசந்து , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 

10 தியகராஜ  சாைல (பட்டவ த் ேராடு) உபசந்து

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

32 32 பிrன்ஸ்பல் சாரநாதன் இந்து 

மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 

பட்டவ த் ேராடு திருச்சி    

,வடக்கு பா த்த 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 10 சீனிவாசா 

அப்பா ட்ெமண்ட்(பட்டவ த் ேராடு) , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 

10 சங்கரன்பிள்ைள சத்திரம் ேராடு ெமயின் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மநாகராட்சி வா டு10 சங்கரன்பிள்ைள சத்திரம்ேராடு 

(மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 பிrன்ஸ்பல் சாரநாதன் இந்து 

மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 

பட்டவ த் ேராடு   ,வடக்கு 

பா த்த ெகட்டி ெமத்ைத 

ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 10 வடக்கு ஆண்டா  ெதரு ெமயின் 

வதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

34 34 பிrன்ஸ்பல் சாரநாதன் இந்து 

மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 

பட்டவ த் ேராடு   ,வடக்கு 

பா த்த ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 10 வடக்கு ஆண்டா  ெதரு உபசந்து 

  1 , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு10 ஆண்டா  ெதரு உபசந்து 2 , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வடக்கு 10 ஆண்டா  ெதரு உபசந்து 3 , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 10வடக்கு ஆண்டா  ெதரு உபசந்து 

4 , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு10 வடக்கு ஆண்டா ெதரு 

உபசந்து 6 , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 10வடக்குஆண்டா  

ெதரு உபசந்து 7 , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 10வடக்கு 

ஆண்டா  ெதரு உபசந்து 8 , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

10வடக்கு ஆண்டா  ெதரு உபசந்து 9 , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 10 வடக்கு ஆண்டா  ெதரு உபசந்து 10 , 10.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 10வடக்கு ஆண்டா  ெதரு உபசந்து 11 , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 பிrன்ஸ்பல் சாரநாதன் இந்து 

மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 

பட்டவ த் ேராடு   ,வடக்கு 

பா த்த ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம்

1.திருச்சிருராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 10 சங்கிலிேகானா   சந்து 

வடக்குஆண்டா ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 10 

முதலியா  சந்து வடக்கு ஆண்டா  ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 10 பாண்டியன் பிள்ைள சந்து வடக்கு ஆண்டா ெதர , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி பந்தடிமால் ெதரு வடக்கு ஆண்டா  ெதரு 

, 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 10 புதுபடி சந்து வடக்கு ஆண்டா  

ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 10 நரசபிள்ைள சந்து 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 12 of 99



24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

36 36 ேதசிய கல்லூr 

ேமல்நிைலபள்ளி கல்லூr 

சாைல, சிந்தாமணி   ,வடக்கு 

பா த்த ெகட்டி ெமத்ைத 

ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 10 ெசயின்ட் ேஜாசப் கல்லூr ேராடு 

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 10 ேகாட்ைடஸ்ேடசன் ேராடு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 10 காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 ேதசிய கல்லூr 

ேமல்நிைலபள்ளி கல்லூr 

சாைல, சிந்தாமணி   ,வடக்கு 

பா த்த ெகட்டி ெமத்ைத 

ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 10 வாணபட்டைற ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 10 நந்தி ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 ேதாட்டா ராஜேகாபால் 

நடுநிைலப்பள்ளி மீனாட்சி 

சுந்தரம் பிள்ைள ெதரு    

,கிழக்கு பா த்த ஒட்டு 

ில் ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 11 மைலக்ேகாட்ைட வடக்கு வதி , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 11 மைலக்ேகாட்ைட ேமல வதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 ேதாட்டா ராஜேகாபால் 

நடுநிைலப்பள்ளி மீனாட்சி 

சுந்தரம் பிள்ைள ெதரு    

,கிழக்கு பா த்த ஒட்டு 

ில் ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 11 கட்டில்பாைற சந்து , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 11 அரசமரத்து சந்து , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 11 சறுக்குபாைற ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 11 தாயுமானவ  ெதரு , 

ி ச் ி ப் ள் ி ட் ி டு த்ெ ந்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

40 40 பக்த தாயுமானவ  

நடுநிைலப்பள்ளி நயினா  

ேகாவில் ெதரு   ,ெதற்கு 

பா த்த ஒட்டு வில்ைல 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 11 நயினா  ேகாவில் சந்து , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 11 வசந்தராயபிள்ைள ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 11 வசந்தராயபிள்ைள ெதரு 

உபசந்து 1 , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 11 வசந்தராயபிள்ைள 

ெதரு உபசந்து 2 , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 11 ெகால்ல 

ேமட்டுத்ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 11 காடிகானா சந்து

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 ஸ்ரீசங்கரா 

ெமட்rகுேலஷன்பள்ளி 

யு.ேக.ஜி அைற பத்தாய்கைட 

சந்து   ,கிழக்கு பா த்த 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 11 சந்தி வரப்பன் ேகாவில் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 11 கீழஆண்டாள் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 11 பாபு ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 பக்த தாயுமானவ  

நடுநிைலபள்ளி மீனாட்சி 

சுந்தரம்பிள்ைள 

ெதரு,மைலக்ேகாட்ைட   

,வடக்கு பா த்த ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 11 தஞ்சாவூ  குளத்ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 11 ெகால்ல வடுக ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 11 மாrயப்ப முதலியா  சந்து , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 11 சஞ்சீவிராவ் சந்து , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 11 புகழியாபிள்ைள ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 11 சுகதாஸ் மண்டித்ெதரு , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

43 43 நி வாக அதிகாr அலுவலகம் 

தாயுமானவ  ேதவஸ்தானம் 

மைலக்ேகாட்ைட   ,கிழக்கு 

பா த்த கல் கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 11 மைலக்ேகாட்ைட கீழவதி , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 11 மகாவித்வான் மீனாட்சி 

சுந்தரம்பிள்ைள ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 11 

சின்னக்கைட ெதரு கிழக்கு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 11 

சின்னக்கைட ெதரு ேமற்கு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 11 

சின்னக்கைடத் ெதரு ெதற்கு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 11 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 புனித சிலுைவ மகளி  

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

மதுைரேராடு   ,11 எப்,வடக்கு 

ெதற்கு  பகுதி, ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 12 கட்டெபாம்மன் ெதரு ஜவா நக  

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 12 காமராஜ  ெதரு ஜவா நக  , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 12 எல்ைலமாrயம்மன் ேகாவில் 

ெதரு,ஜவா நக  , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 12 வ உ சி ெதரு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 புனித சிலுைவ மகளி  

ேமல்நிைலப்பள்ளி மதுைர 

ேராடு   ,11எப் வடக்கு பகுதி, 

ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 12 ெபrயா  ெதரு, ஜவாநக  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 12 லால்பகதூ  சாஸ்திrெதரு 

ஜவாநக  , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 12 காந்தி ெதரு ஜவா 

நக  , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 12 புதுவயல் ெதரு ஜவாநக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 புனித சிலுைவ மகளி  

ேமல்நிைலப்பள்ளி மதுைர 

ேராடு   ,11டி ெதற்கு  பகுதி, 

ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 12 அன்ைனஇந்திராகாந்தி ெதரு 

ஜவாநக  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 12 ேநரு ெதரு ஜவாநக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

47 47 புனித சிலுைவ மகளி  

ேமல்நிைலப்பள்ளி மதுைர 

ேராடு   ,11டி வடக்கு பகுதி 

ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 12 அண்ணா ெதரு ஜவாநக Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 புனிதசிலுைவ மகளி  ேமல் 

நிைலப்பள்ளி  மதுைர ேராடு  

 ,11சி வடக்குபிளாக் பகுதி 

,வகுப்பைற ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 12 சங்கரநாயக்க  ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 12 ெபருமாள் நாயக்க  ெதரு 

(கல்யாண சுந்தரபுரம்) , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு12சின்னநாயக்க ெதரு(கல்யாசுந்தரபுரம்) , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு12சீரப்பநாயக்க ெதரு(கல்யாணசுந்தரபுரம் , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 12 ஷrப் ெதரு (கல்யாணசுந்தரபுரம் )

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 புனித சிைவ மகளி  

ேமலநிைலப்பள்ளி  மதுைர 

ேராடு   ,11பி வடக்குபகுதி 

வகுப்பைற ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 12 ஜலால் பக்கிr ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ள மாநகராட்சி வா டு 12 பைழய குட்ெஷட் ேராடு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 12 மதுைர ேராடு (பாரதியா  சாைல)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 புனிதசிலுைவ மகளி  

ேமலநிைலப்பள்ளி மதுைர 

ேராடு   ,11ஏ வடக்கு பகுதி 

வகுப்பைற ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 12 வள்ளுவ  ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 12 வள்ளுவ  ெதரு மண்டபம் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 12 வள்ளுவ  ெதரு ஜின்னா ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

51 51 பிஷப் ஹப  

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ேமலபுலிவா டு ேராடு   

,ெதய்வசிகாமணி ஹால் 

வடக்குபகுதி அைற எண் 34 

ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 13 சிங்காரேதாப்பு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 13 சாரதாஸ் என் எஸ் பி ேராடு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 13 என் எஸ் பி ேராடு உபசந்து , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 13 ேஹாலிகிராஸ் மதுைரேராடு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 13 அல்லிமால் ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 13 நடு அல்லிமால் ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு13 ேமபுலிவா டு ேராடு 

பிஷப்ஹப ேமநிபவ , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 13 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 அரசுெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி டவுன் 

ஹால் திருச்சி   ,ெபrயகைட 

வதி(டவுன்ஹால்) 

வடக்குபகுதி ைலன் ரூப்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 13 அரபிக்குளத்ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 அரசுெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி டவுண் 

ஹால் திருச்சி   ,ெபrயகைட 

வதி(டவுன்ஹால்) 

ெதற்குபகுதி ைலன் ரூப்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 13 சின்னெசௗக் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 13 இரட்ைடமால் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 13 ஒத்ைதமால் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 13 ேகானா  ஸ்ேடா  , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 13 

யாக்கூப்பாய் ஸ்ேடா

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

54 54 ெசயின்ட்ேமrஸ்ேதாப்பு 

நடுநிைலப்பள்ளி  

கிேலதா ெதரு,   , கிழக்கு 

பிளாக் ெதற்கு பகுதி அைற 

ட்டு ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 13 கிேலதா  ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 13 பத்தாய்கைட சந்து

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 ெசயின்ட்ேமrஸ்ேதாப்பு 

நடுநிைலப்பள்ளி  

கிேலதா ெதரு,   ,ேமற்கு 

பிளாக் ெதற்கு பகுதி அைற 

ட்டு ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 13 மளிைக ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு13 அல்லிமால் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 ெசயின்ட்ேமrஸ்ேதாப்புநடுநி

ைலப்பள்ளி கிேலதா ெதரு,   

 , ேமற்கு பிளாக் ைமய பகுதி 

அைற ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 13 வடக்கு சுவான்காரத் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 13 ெபrயகைடவதி , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 13 நடுசுவான்காரத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 ெசயின்ட்ேமrஸ்ேதாப்புநடுநி

ைலப்பள்ளி கிேலதா ெதரு,   

 , ேமற்கு பிளாக் வடக்கு 

பகுதி அைற ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 13 திப்பிரான்ெதாட்டித் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 13 நடு அரபிக்குளத்ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 13 ெபrயெசௗக்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

58 58 ைமத்ேரயிவித்யாலயாஆரம்பப்

பள்ளி கீழபுலிவா டுேராடு,    

,ேமற்கு பா த்த ஒட்டு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

ெ ன்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 14 ெசல்வவிநாயக  ேகாவில் ெதரு 

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 14 ெசல்வவிநாயக  ேகாவில் 

ெதரு குடிைச பகுதி , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 14 

குன்றுமணி சாமி மடம் ேதாப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ைவக்கவுண்ட்ஸ்ேகாசாஅரசு 

முஸ்லிம் ெபண்கள் 

உய நிைலப்பள்ளி 

கீழபுலிவா  ேராடு   ,வடக்கு 

பா த்த ஆ .சி.சி கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி (ேமற்கு)

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 அண்ணாநக  

விஸ்தrப்பு(சத்தியமூ த்திநக  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 

திடீ  நக  (அண்ணா நக )

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 ைவக்கவுண்ட்ஸ்ேகாசாஅரசு 

முஸ்லிம் ெபண்கள் 

உய நிைலப்பள்ளி 

கீழபுலிவா  ேராடு   ,வடக்கு 

பா த்த ஆ .சி.சி கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி (ேமற்கு)

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 அண்ணா நக  குடிைச பகுதி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

61 61 ைவக்கவுண்ட்ஸ்ேகாசாஅரசு 

முஸ்லிம் ெபண்கள் 

உய நிைலப்பள்ளி 

கீழபுலிவா  ேராடு 

வடக்குபிளாக்   ,ெதற்கு 

பா த்த ஆ .சி.சி கட்டிடம் 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு15சத்தியமூ த்தி நகrல் உள்ள 

முனிசிபில்பைழயகாலனி , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 

சத்திய மூ த்திநக  கதவு எண் 1 முதல் 60 வைர

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 ைவக்கவுண்ட்ஸ்ேகாசாஅரசு 

முஸ்லிம் ெபண்கள் 

உய நிைலப்பள்ளி 

கீழபுலிவா  ேராடு    ,கிழ்க்கு 

பா த்த ஆ .சி.சி கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி (வடக்கு)

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 சத்திய மூ த்திநக  கதவு எண் 

60 க்கு ேமல்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 ைவக்கவுண்ட்ஸ்ேகாசாஅரசு 

முஸ்லிம் ெபண்கள் 

உய நிைலப்பள்ளி 

கீழபுலிவா ேராடு   ,ெதற்கு 

பா த்த ஆ .சி.சி கட்டிடம் 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 காமராஜ  நக  (வடக்கு 

தாராநல்லூ  )

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

64 64 ைவக்கவுண்ட்ஸ்ேகாசாஅரசு 

முஸ்லிம் ெபண்கள் 

உய நிைலப்பள்ளி 

கீழபுலிவா ேராடு    ,வடக்கு 

பா த்த ஆ .சி.சி கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி (ேமற்கு)

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 காமராஜ் நக  (162 முதல் 

329டி)தாராநல்லூர , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 காமராஜ் 

நக  குடிைசப் பகுதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 டாக்ட  மதுரம் மாநகராட்சி 

உய நிைலப்பள்ளி 

கீழபுலிவா டு ேராடு   

,வடக்கு பா த்த ஆ .சி.சி 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 14 அலங்கநாதபுரம் முதல் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 14 அலங்கநாதபுரம் 2ம் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 14 அலங்கநாதபுரம் 3ம் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 டாக்ட  மதுரம் மாநகராட்சி 

உய நிைலப்பள்ளி 

கீழபுலிவா டு ேராடு   

,வடக்கு பா த்த ஆ .சி.சி 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 14 அலங்கநாதபுரம் 4ம் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 14 அலங்கநாதபுரம் 5ம் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 14 கிருஷ்ணாபுரம் நடுத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

67 67 டாக்ட  மதுரம் மாநகராட்சி 

உய நிைலப்பள்ளி 

கீழபுலிவா டு ேராடு   

,வடக்கு பா த்த ஆ .சி.சி 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 14 கீழபுலிவா டு ேராடு ெதற்கு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு14கீழபுலிவா டுேராடுெதற்குகுடிைசபகுதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 டாக்ட  மதுரம் மாநகராட்சி 

உய நிைலப்பள்ளி 

கீழபுலிவா டு ேராடு   

,வடக்கு பா த்த ஆ .சி.சி 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 14 கருவாட்டுப்ேபட்ைட , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 14 கமலா ேநரு நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 டாக்ட  மதுரம் மாநகராட்சி 

உய நிைலப்பள்ளி 

கீழபுலிவா டு ேராடு   

,வடக்கு பா த்த ஆ .சி.சி 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 14கமலாேநருநக குடிைசபகுதி , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு14கமலாேநருநக குடிைசபகுதிசண்முகம்ேதாப்பு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 14 பாலகிருஷ்ணவிலாஸ் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 14 விறகுேபட்ைட பாரதிநக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

70 70 டாக்ட  மதுரம் மாநகராட்சி 

உய நிைலப்பள்ளி 

கீழபுலிவா டு ேராடு   

,வடக்கு பா த்த ஆ .சி.சி 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 14 இளங்கண்மாrயம்மன் ேகாவில் 

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 14 கிருஷ்ணாபுரம் ேராடு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 14 கிருஷ்ணாபுரம் முகமதியா  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 அலங்கவிலாஸ் 

நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 

தாராநல்லூ    ,ெதற்கு 

பா த்த ஆ .சி.சி கட்டிடம் 

க் ி ி க்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 14 பூந்ேதாட்டம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 அலங்கவிலாஸ் 

நடுநிைலப்பள்ளி வடக்கு 

தாராநல்லூ    ,ெதற்கு 

பா த்த ஆ .சி.சி கட்டிடம் 

க் ி ே ற்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 14 அலங்கநாதபுரம் ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 14 வரமாநக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 

தாராநல்லூ  அக்ரஹாரம்   

,ேமற்கு பா த்த 

ஆ .சி.சி.கட்டிடம் கிழக்கு 

ி ெ ற்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 தாராநல்லூ  ெதற்கு ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

74 74 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 

தாராநல்லூ  அக்ரஹாரம்   

,வடக்கு பா த்த 

ஆ .சி.சி.கட்டிடம் கிழக்கு 

ி ெ ற்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 தாராநல்லூ  அக்ரஹாரம் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 தாராநல்லூ  ேதாப்பு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 டாக்ட  மதுரம் மாநகராட்சி 

ஆரம்பபள்ளி கீழபுலிவா டு 

ேராடு   ,ெதற்கு பா த்த 

ஆ .சி.சி கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி (ேமற்கு)

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு15வசந்த்நக முதல்ெமயின்ேராடு(தாராநல்லூ  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு15வசந்த்நக 2வதுெமயின்ேராடு(தாராநல்லூ ) , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு15 வசந்த் நக  3வது ெமயின்ேராடு 

(தாராநல்லூ ) , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு15 வசந்த் நக  4வது 

ெமயின்ேராடு (தாராநல்லூ ) , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு15 

வசந்த் நக  5வது ெமயின்ேராடு (தாராநல்லூ ) , 6.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 15 தாராநல்லூ  கிழக்குத் ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 15 தாராநல்லூ  கிழக்குத் ெதரு கைலஞ  நக  , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 கிழக்கு ெதரு உபசந்து

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

76 76 டாக்ட  மதுர ம் நிைனவு 

மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி 

கீழபுலிவா டு ேராடு   ,ெதற்கு 

பா த்த ஆ .சி.சி கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி (கிழக்கு)

1.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 15 கிழக்கு ெதரு முதல் ெமயின் 

ேராடு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 கிழக்கு ெதரு 2வது 

ெமயின் ேராடு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 கிழக்கு ெதரு 

3வது ெமயின் ேராடு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 

தாராநல்லூ  கைலஞ  நக  முதல் ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 15 கைலஞ  நக  2 வது ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 15 கைலஞ நக  3வது ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 15 கைலஞ நக  4வது ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு15 கைலஞ நக  5வது ெதரு  9 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 தியாசபிகல்ெசாைசட்டி , 

கிருஷ்ணாபுரம் ேராடு   

,ேமற்கு பா த்த 

ஆ .சி.சி.கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி (ெமயின்ஹால்) )

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 தாராநல்லூ  பஜா  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 தாராநல்லூ  ெமயின் ேராடு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 தாராநல்லூ  ெமயின் ேராடு 

உபசந்து 3 , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 தாராநல்லூ  

ெமயின் ேராடு உபசந்து 4 , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

78 78 அலங்கவிலாஸ் 

நடுநிைலப்பள்ளி (தற்ேபாது) 

சிங்காரம்பிள்ைள, 

சிவபாக்கியத்தம்மாள் 

நிைனவுகட்டிடம் வடக்கு 

தாராநல்லூ     ,வடக்கு 

பா த்த ஆ .சி.சி கட்டிடம் 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 கல்மந்ைத ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 அலங்கவிலாஸ் 

நடுநிைலப்பள்ளி (தற்ேபாது) 

சிங்காரம்பிள்ைள, 

சிவபாக்கியத்தம்மாள் 

நிைனவுகட்டிடம் (வடக்கு 

தாராநல்லூ  )   ,வடக்கு 

பா த்த ஆ .சி.சி கட்டிடம் 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 புதியகல்மந்ைத ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 தாராநல்லூ  புதுத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

80 80 அலங்கவிலாஸ் 

நடுநிைலப்பள்ளி 

(தற்ேபாது)சிங்காரம்பிள்ைள, 

சிவபாக்கியத்தம்மாள் 

நிைனவுகட்டிடம் (வடக்கு 

தாராநல்லூ  )   ,வடக்கு 

பா த்த ஆ .சி.சி கட்டிடம் 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 வடக்கு தாராநல்லூ  கதவு எண் 

1 முதல் 50 வைர

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 அலங்கவிலாஸ் 

நடுநிைலப்பள்ளி 

(தற்ேபாதுசிங்காரம்பிள்ைள, 

சிவபாக்கியத்தம்மாள் 

நிைனவுகட்டிடம் வடக்கு 

தாராநல்லூ     ,வடக்கு 

பா த்த ஆ .சி.சி கட்டிடம் 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 வடக்கு தாராநல்லூ  கதவு எண் 

50 க்கு ேமல்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

82 82 அலங்கவிலாஸ் 

நடுநிைலப்பள்ளி (தற்ேபாது) 

சிங்காரம்பிள்ைள, 

சிவபாக்கியத்தம்மாள் 

நிைனவுகட்டிடம் வடக்கு 

தாராநல்லூ     ,வடக்கு 

பா த்த ஆ .சி.சி கட்டிடம் 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 வடக்கு தாராநல்லூ  

ேவலுபிள்ைள ேதாப்பு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 வடக்கு 

தாராநல்லூ  உபசந்து1 , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 வடக்கு 

தாராநல்லூ  உபசந்து2 , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 வடக்கு 

தாராநல்லூ  உபசந்து 3 , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 வடக்கு 

தாராநல்லூ  உபசந்து 4 , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 15 வடக்கு 

தாராநல்லூ  உபசந்து 5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 ேகாட்ைடமாநகராட்சி 

நடுநிைலபள்ளி 

ெவள்ைளெவற்றிைலக்காரத் 

ெதரு,   ,அைற எண் 1 

ி ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 16 ெசௗந்தரபாண்டியன் பிள்ைளத் 

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 ேகாட்ைடமாநகராட்சி 

நடுநிைலபள்ளி 

ெவள்ைளெவற்றிைலக்காரத் 

ெதரு,   ,வகுப்பைற எண் 2 

ி ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 16 ெவள்ைள 

ெவற்றிைலக்காரத்ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு16 

ெபrயகைட வதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

85 85 ேகாட்ைடமாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி 

ெவள்ைளெவற்றிைலக்காரத் 

ெதரு,   ,வகுப்ப ைற எண் 3 

ி ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 16 சுண்ணாம்புகாரத் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 16 சுண்ணாம்பு காரத்ெதரு உபசந்து 

, 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 16 ெதற்கு சுண்ணாம்புக்காரத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 

மணியக்காரத்ெதரு,    

,வகுப்பைற எண் 1 

நிைலயான கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 16 காசிப்பாைளயம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 மாநகராட்சி ேகாட்ைட 

துவக்கப்பள்ளி  அங்கன்வாடி 

ைமயம் ெவள்ைள 

ெவற்றிைலகாரெதரு    

,நிைலயான கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 16 மணியக்காரத்ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 16 வடக்கு ராணித் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 16 நத்துக்காரத் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 16 உைடயவ  ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 

மணியக்காரத்ெதரு,    

,வகுப்பைற எண் 2 

நிைலயான கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 16 ெபrய ெசௗராஷ்ட்ரா ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

89 89 தி பிrட்டிஷ் 

ெமட்rகுேலஷன் பள்ளி 

பைழய பள்ளி கட்டிடம் 

ெபrயெசௗராஷ்டிராெதரு,   

,ெதற்கு பகுதி,நிைலயான  

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 16 ெபrய ெசௗராஷ்டிரா ெதரு 

உபசந்து 1 , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 16 ெபrய 

ெசௗராஷ்டிரா ெதரு உபசந்து 2 , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 16 

வடக்கு ெசௗராஷ்டிரா ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 16 

கீழராணித் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 தி பிrட்டிஷ் 

ெமட்rகுேலஷன் பள்ளி 

பைழய பள்ளி கட்டிடம் 

ெபrயெசௗராஷ்டிராெதரு,   

,ெதற்கு பகுதி நிைலயான  

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 16 ராணித் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 16 கிழக்கு ெசௗராஷ்டிரா ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 ஆக்ஸ்ேபா டு ஆரம்பப்பள்ளி 

49 வடக்கு ைதயக்காரத்ெதரு  

 ,வடக்கு பகுதி ஆ .சி.சி 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 16 சின்ன ெசௗராஷ்டிரா ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 16 இந்து மருத்துவத் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 16 ெகால்லவடுகத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

92 92 மாநகராட்சி உருது 

ஆரம்பப்பள்ளி 

இப்ராஹிம்பா க் வளாகம் 

ேமலபுலிவா  ேராடு   

,கிழக்கு பகுதி ஆ .சி.சி. 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 12 நத்த ஷா பள்ளிவாசல் ெதரு 

ெதற்கு (கஎண் 1 முதல் 80 முடிய

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93 மாநகராட்சி உருது 

ஆரம்பப்பள்ளி 

இப்ராஹிம்பா க் வளாகம் 

ேமலபுலிவா  ேராடு   

ி ி ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 12 நத்த ஷா பள்ளிவாசல் ெதரு 

ெதற்கு (கஎண் 81முதல் 132 முடிய

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 மாநகராட்சி உருது 

ஆரம்பப்பள்ளி 

இப்ராஹிம்பா க் வளாகம் 

ேமலப்புலிவா டு ேராடு,     

,வகுப்பைற எண் 3, ஒட்டு 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு12நத்த ஷாபள்ளிவாசல்ெதருவடக்கு(கஎண்133முதல்)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

95 95 மாநகராட்சி உருது 

ஆரம்பப்பள்ளி 

இப்ராஹிம்பா க் வளாகம் 

ேமலப்புலிவா டு ேராடு,     

ி ி ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு12நத்த ஷாபள்ளிவாசல்ெதருவடக்குவிஸ்தrப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 மாநகராட்சி வா டு 

அலுவலகம் (துப்புரவு 

ஆய்வாள  அலுவலகம்)  

ேமலப்புலிவா டு ேராடு,    

,ஆ .சி.சி கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 ஜலால் குத்திr ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 வடக்கு குஜிலித் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 டாக்க  சத்திரம் சந்து , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 சுப்ரமணியசாமி ேகாவில் ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 டாக்க  சந்து , 6.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 18 ேமலப்புலிவா டு ேராடு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 18 நடுவைளயல்காரத் ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 18 நடுகல்லுகாரத்ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 ேசாசியல் எய்ெடட் 

ஆரம்பப்பள்ளி 

சமஸ்பிரான்ெதரு,   ,கிழக்கு 

பகுதி ஆ .சி.சி. கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 சமஸ்பிரான் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 சமஸ்பிரான் ெதரு உபசந்து   1 , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 சமஸ்பிரான் ெதரு உபசந்து 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

98 98 ேசாசியல் எய்ெடட் 

ஆரம்பப்பள்ளி 

சமஸ்பிரான்ெதரு,   ,வடக்கு 

பகுதி நிைலயான கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 சமஸ்பிரான் ெதரு உபசந்து 3 , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 சமஸ்பிரான் ெதரு உபசந்து 4 , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 சமஸ்பிரான் ெதரு உபசந்து 5 , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 சமஸ்பிரான் ெதரு உபசந்து 6 , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 ேகாrகுளத்ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 ேமலப்புலிவா டு ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 ேசாசியல் எய்ெடட் 

ஆரம்பப்பள்ளி  

சமஸ்பிரான்ெதரு,   ,ேமற்கு 

பகுதி நிைலயான கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 குருநாதன்பிள்ைள ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 கிருஷ்ணன் ேகாயில் ெதரு 

ெமயின் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 வடக்கு சாயக்காரத் 

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 ேசாசியல் எய்ெடட் 

ஆரம்பப்பள்ளி  

சமஸ்பிரான்ெதரு,   ,ெதற்கு 

பகுதி நிைலயான கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 கீழசாயக்காரத் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 ஜான் பஜா  , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு17நடுகுஜிலித்ெதரு(கதவுஎண்49முதல்113)  , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 கிருஷ்ணன் ேகாயில் ெதரு 

ந்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 டி.இ.எல்.சி. நடுநிைலப்பள்ளி 

கள்ளத்ெதரு,   ,ேமற்கு பகுதி 

நிைலயான கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 பில்லுக்காரத் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 கள்ளத்ெதரு (ெமயின்)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

102 102 டி.இ.எல்.சி. நடுநிைலப்பள்ளி 

கள்ளத்ெதரு,   ,ேமற்கு பகுதி 

நிைலயான கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 கள்ளத்ெதரு உபசந்து 1 , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 கள்ளத்ெதரு உபசந்து 2 , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 கள்ளத்ெதரு உபசந்து 3 , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 கள்ளத்ெதரு உபசந்து 4 , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 காசியாபிள்ைள சந்து 2 , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103 டி.இ.எல்.சி. நடுநிைலப்பள்ளி 

கள்ளத்ெதரு,   ,கிழக்கு பகுதி 

நிைலயான  கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 முத்தழகு பிள்ைள ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 முத்தழகு பிள்ைள ெதரு 

உபசந்து , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 மல்லிசாகிப் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 காசியாபிள்ைள சந்து , 

ி ச் ி ப் ள் ி ட் ி டு டு த் ிள் ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 சரஸ்வதிவிலாஸ் 

ஆரம்பபள்ளி  வரதராஜ 

ெபருமாள் ேகாவில்ெதரு,   

,கிழக்கு பகுதி நிைலயான . 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 சந்துகைட கசாய்கைட சந்து 

(ெமயின்) , 2.திருச்சிரப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 சந்துகைட கசாய்கைட 

சந்து உபசந்து 1 , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு17 

சந்துகைடகசாய்கைடசந்துஉபசந்து 2 , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 17 நடுகறிகைட சந்து , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 

வரதராஜெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

17 மக்தூம் அலிகான் ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

105 105 சரஸ்வதிவிலாஸ் 

ஆரம்பபள்ளி  வரதராஜ 

ெபருமாள் ேகாவில்ெதரு,   

,ேமற்கு பகுதி நிைலயான 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 ஜாப ஷா ெதரு ெமயின் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 ஜாப ஷா ெதரு உபசந்து 1 , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 ஜாப ஷா ெதரு உபசந்து  2 , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 சந்திவரப்பன் ேகாவில் ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 அங்காளம்மன் ேகாவில் ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 ெபrயகைட 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 டி.இ.எல்.சி. நடுநிைலபள்ளி 

பரீங்கிகுளத்ெதரு,    ,வடக்கு 

பகுதி நிைலயான  கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 மாப்பிள்ைள நாயக்கன் 

குளத்ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 மாப்பிள்ைள 

நாயக்கன்  குளத்ெதரு உபசந்து 1 , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

17 மாப்பிள்ைள நாயக்கன்  குளத்ெதரு உபசந்து 2 , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

ட் ி டு ந்ே ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 35 of 99



24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

107 107 டி.இ.எல்.சி. நடுநிைலபள்ளி 

பரீங்கிகுளத்ெதரு,   ,ெதற்கு 

பகுதி நிைலயான  கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 பூேலாகநாத சுவாமி ேகாயில் 

ெதரு ெமயின் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 பூேலாகநாத 

சுவாமிேகாயில் ெதரு உபசந்து , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 

பூேலாகநாத சுவாமிேகாயில் ெதரு (மாநகராட்சிக்கு ெசாந்தமான இடம்) , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 பரீங்கி குளத்ெதரு ெமயின் , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 பரீங்கி குளத்ெதரு உபசந்து 1 , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 பரீங்கி குளத்ெதரு உபசந்து 2 , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 பரீங்கி குளத்ெதரு உபசந்து 3 , 

8 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 17 பரீங்கிகுளத்ெதரு உபசந்து4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 ஆ .சி. துவக்கப்பள்ளி  

குருவியான்குளம் 

ேமலபுலிவா டுேராடு   

,ெதற்கு பகுதி நிைலயான  

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 வடக்கு ைதயக்காரத் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 ெதற்கு ைதயக்காரத் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 நடு ைதயக்காரத் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 ெபாலிவா டு ைதயற்காரத் ெதரு 

, 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 ேகாபாலகிருஷ்ணன் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 36 of 99



24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

109 109 ஆ .சி. துவக்கப்பள்ளி  

குருவியான்குளம் 

ேமலபுலிவா டு ேராடு,    

,வடக்கு பகுதி ஆ .சி.சி 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 ைதயக்காரத் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 ைதயற்க்காரத்ெதரு உபசந்து , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 மணிமண்டபசாைல , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 லஸ்க  ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 வாத்தியா  சந்து , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 முகமது அலி ஜின்னா ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 முகமது அலி ஜின்னா ெதரு 

உபசந்து 1 , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 முகமது அலி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 சேராஜா கஸ்தூrெரங்கன் 

நடுநிைலபள்ளி ெபrயெசட்டி 

ெதரு,    ,ெதற்கு பகுதி 

ஆ .சி.சி கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 சின்னெசட்டி ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 சின்னெசட்டி ெதரு உபசந்து , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 சின்னெசட்டிெதரு உபசந்து 2 , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 ெபrயெசட்டித் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 சேராஜா கஸ்தூrெரங்கன் 

நடுநிைலபள்ளி ெபrயெசட்டி 

ெதரு,   ,வடக்கு ெதற்கு  

பகுதி, ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 ெபrயகைட வதி (348 முதல் 550 

வைர ) , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 ெதற்கு ெசௗராஷ்டிரா 

ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 நடு குஜிலித் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி மன்னா  பிள்ைளத் ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி மன்னா பிள்ைளத் ெதரு உபசந்து1 , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி மன்னா பிள்ைளத்ெதரு உபசந்து2

Ü¬ùî¢¶ 
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141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

112 112 மாநகராட்சி மரக்கைட 

இளநிைல ெபாறியாள  

அலுவலகம் ேமலபுலிவா  

ேராடு,    ,பகுதி அலுவலகம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 ேபகம் பள்ளிவாசல் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 நரசிம்மலு நாயுடு ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 ெபrயகம்மாளத் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 ெபrயகம்மாளத் ெதரு உபசந்து 1 

, 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 ெபrயகம்மாளத் ெதரு உபசந்து 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 மாநகராட்சி மரக்கைட ேமல் 

நிைலத்ெதாட்டி 

ேமலபுலிவா டு படிக்கட்டு 

அருகிலுள்ள    ,ஒட்டு 

ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 வைளயல்காரத்ெதரு  உபசந்து , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 சின்னகம்மாளத் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 சின்னகம்மாளத் ெதரு உபசந்து , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 18 கிருஷ்ணன் ேகாவில் சந்து

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 ைசயது மு துசா அரசு 

ேம.நி.பள்ளி ெஜயில்ெதரு, 

மதுைர ேராடு    ,ேமற்கு 

பா த்த ஒட்டு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி (கிழக்கு)

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு19 ெஜயில்ெதரு (பூந்ேதாட்டம்) 

ெமயின் ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 ெஜயில் ெதரு 

(பூந்ேதாட்டம்) முதல் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி டு 19 

ெஜயில் ெதரு (பூந்ேதாட்டம்) 2வது ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

டு 19 ெஜயில் ெதரு (பூந்ேதாட்டம்) 3வது ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி டு 19 ெஜயில் ெதரு (பூந்ேதாட்டம்) 4வது ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 ெஜயில் ெதரு (கண்ணன் ேதாப்பு) 

Ü¬ùî¢¶ 
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141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

115 115 ைசயது மு துசா அரசு 

ேம.நி.பள்ளி ெஜயில்ெதரு, 

மதுைர ேராடு    ,ேமற்கு 

பா த்த ஒட்டு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி (ேமற்கு)

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு19 ெஜயில் ெதரு (கண்ணன் ேதாப்பு) 

தனக்ேகாடிநாயக்க முதல்ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு19 

ெஜயில் ெதரு (கணணன் ேதாப்பு  தனக்ேகாடிநாயக்க 2வதுெதரு 

மருதேகானா ஸ்ேடா  , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு19 ெஜயில் 

ெதரு (கண்ணன் ேதாப்பு) சின்னகண்ணு ெசட்டியா ெதரு1 , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு19 ெஜயில்ெதரு (கண்ணன் ேதாப்பு) 

சின்னகண்ணு ெசட்டியா ெதரு2 , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு19 

ெஜயில் ெதரு (கண்ணன் ேதாப்பு) குடிைச பகுதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 அரசின  ைசயது மு துசா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி  

ெஜயில்ெதரு, மதுைர ேராடு  

 ,ேமற்கு பா த்த ஒட்டு 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

(ேமற்கு)

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 ெஜயில் ெதரு காஜாகைடசந்து 

ெமயின் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 ெஜயில் ெதரு 

காஜாகைடசந்து முதல் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 

ெஜயில் ெதரு காஜாகைடசந்து 2வது ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 19 ெஜயில் ெதரு காஜாகைடசந்து 3வது ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 ெஜயில் ெதரு காஜாகைடசந்து 

4வது ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 மதுைரேராடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

117 117 அரசின  ைசயதுமு துசா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி  

ெஜயில்ெதரு, மதுைர ேராடு,  

 ,ேமற்கு பா த்த ஒட்டு 

கட்டிடம் வடக்கு  பகுதி 

(கிழக்கு)

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 ஆழ்வா ேதாப்பு முதல் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 ஆழ்வா ேதாப்பு 2ம் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 ஆழ்வா ேதாப்பு 3ம் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 ஆழ்வா ேதாப்பு 4ம் ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி  மாநகராட்சி வா டு 19 ஆழ்வா ேதாப்பு 5ம் ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 ஆழ்வா ேதாப்பு 6ம் ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 ஆழ்வா ேதாப்பு ெமயின் ெதரு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 கான்மியான் பள்ளிவாசல் முதல் 

ெதரு  9 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 கான்மியான் பள்ளிவாசல் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 மதரஸேய முகம்மதிய  

நடுநிைலபள்ளி ெஜயில்ெதரு, 

பாலக்கைர,   ,கிழ்க்கு பா த்த 

ஆ .சி.சி கட்டிடம் ேமற்கு 

ி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 ெஜயில் ெதரு குப்பாங்குளம் 

குடிைசப்பகுதி , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 அம்ப ஷா 

பள்ளிவாசல் முதல் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 

அம்ப ஷா பள்ளிவாசல் 2ம் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

ம் ன் ே ில்ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 மதரஸேய முகம்மதிய  

நடுநிைலபள்ளி ெஜயில்ெதரு, 

பாலக்கைர,   ,கிழ்க்கு பா த்த 

ஆ .சி.சி கட்டிடம் வடக்கு 

ி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 ெஜயில்ேபட்ைட , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 ெரங்கசாமி ெசட்டியா  ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 காயிேத மில்லத் ெதரு முதல் 

ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 காயிேத மில்லத் ெதரு 

ம் ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

120 120 உலக மீட்ப  நடுநிைலப்பள்ளி 

எடத்ெதரு    ,வடக்கு பா த்த 

ஆ .சி.சி கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி (கிழக்கு)

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 எடத்ெதரு ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 ெவங்கடாசலம் ேமஸ்திr 

ேபட்ைட , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 காஜா ெமாய்தன் 

ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 இரட்சகபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 உலக மீட்ப  நடுநிைலப்பள்ளி 

எடத்ெதரு     ,வடக்கு 

பா த்த ஆ .சி.சி கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி (ெசன்ட )

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 20 ஆனந்தபுரம் புதுத்ெதரு 

வரகேனr , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 20 ஆனந்தபுரம்  

கிழக்குத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 உலக மீட்ப  நடுநிைலப்பள்ளி 

எடத்ெதரு     ,வடக்கு 

பா த்த ஆ .சி.சி கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி (ேமற்கு)

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 20 மாமூண்டி சாமி ேகாவில் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 20 ஆனந்தபுரம் ேமட்டுத் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 20 ஆனந்தபுரம் ேமட்டுத் ெதரு 

உபசந்து 1 , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 20 ஆனந்தபுரம் 

ே ட்டுத் ெ ந்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 மாநகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி 

வரகேனr ெதற்கு முஸ்lம் 

ெதரு    ,கிழ்க்கு பா த்த 

ஆ .சி.சி கட்டிடம் வடக்கு 

ி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 20 சந்தனபுரம் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 20 சின்ன ஒட்டத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

124 124 உலக மீட்ப  ெபண்கள் 

ஆரம்ப பள்ளி எடத்ெதரு     

,கிழ்க்கு பா த்த ஆ .சி.சி 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

(ெசன்ட )

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 தஞ்சாவூ  ேராடு வடக்கு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 தஞ்சாவூ  ேராடு ெதற்கு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 20 ஆனந்தபுரம் 

மாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 20 

சவrயா ேகாவில் ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 20 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 மாநகராட்சி ெதாடக்கப்ப்பள்ளி 

வரகேனr ெதற்கு முஸ்lம் 

ெதரு    ,கிழ்க்கு பா த்த 

ஆ .சி.சி கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 20 வரகேனr முகமதிய  ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 20 வரகேனr முகமதியா  ெதரு 

உபசந்து 1 , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 20 வரகேனr 

முகமதியா  ெதரு உபசந்து 2 , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 20 

வரகேனr முகமதிய  ெதரு உபசந்து 3 , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

வரகேனr வடக்கு 

ஒருக்கட்டான் மைல சாைல  

 ,ெதற்கு பா த்த ஆ .சி.சி 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 20 ஒருக்கட்டான் மைல ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 20 கல்பாைளயம் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 20 ெபன்சன  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

127 127 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி  

வரகேனr வடக்கு 

ஒருக்கட்டான் மைல சாைல  

 ,ெதற்கு பா த்த ஆ .சி.சி 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 20 ரம்பகாரத் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 20 ரம்பக்காரத் ெதரு உபசந்து 1 , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 20 ரம்பக்காரத்ெதரு உபசந்து 2 , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 20 வள்ளுவ  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி  

வரகேனr வடக்கு 

ஒருக்கட்டான் மைல சாைல  

 ,ெதற்கு பா த்த ஆ .சி.சி 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 20 ெபrயபாைளயம் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 20 ெபrயபாைளயம்  உபசந்து 1 , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 20 ெபrயபாைளயம் உபசந்து 2 , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 20 ஒரு கட்டான் மைலத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 உலக மீட்ப  ெபண்கள் 

ஆரம்ப பள்ளி எடத்ெதரு     

,கிழ்க்கு பா த்த ஆ .சி.சி 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

ி க்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 பிள்ைளமாநக Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

130 130 உலக மீட்ப  ெபண்கள் 

ஆரம்ப பள்ளி எடத்ெதரு     

,கிழ்க்கு பா த்த ஆ .சி.சி 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

ே ற்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 பிள்ைளமாநக  குடிைச பகுதி , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 மதுைர வரன் ேகாவில் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 மயிலம் சந்ைத (பாய்கைட 

ெதரு) , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 19 பிள்ைளமாநக  பகுதி 1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 ஆ .சி.புனிதேசவிய  

ஆரம்பபள்ளி வரகேனr 

கைடவதி,    ,ெதற்கு பா த்த 

ஆ .சி.சி கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி (கிழக்கு)

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 வரகேனr அக்ரஹாரம் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி தாயுமானபுரம் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 21 அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு உபசந்து 1 , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு 

உபசந்து 2 , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 அந்ேதாணியா  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 ஆ .சி புனிதேசவிய  

ஆரம்பப்பள்ளி வரகேனr 

கைடவதி,    ,ெதற்கு பா த்த 

ஆ .சி.சி கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி (கிழக்கு)

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 வரகேனr கைடவதி , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 வரகேனr முதல் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 வரகேனr கைடவதி உபசந்து1 , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 வரகேனr கைடவதி உபசந்து 2 , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 வரகேனr கைடவதி உபசந்து 3 , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 வரகேனr கைடவதி உபசந்து 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

133 133 ஆ .சி. புனித ேசவிய  

ஆரம்பப்பள்ளி வரகேனr 

கைடவதி,    ,ெதற்கு பா த்த 

ஆ .சி.சி கட்டிடம் வடக்கு 

ி ெ ன்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 வடக்கு பிள்ைளயா  ேகாவில் 

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 20 தஞ்சாவூ  ேராடு வடக்கு 

, 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 வடக்கு பிள்ைளயா ேகாவில் 

ெதரு உபசந்து

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 ஆ .சி.புனிதேசவிய  

ஆரம்பப்பள்ளி வரகேனr 

கைடவதி,     ,ெதற்கு பா த்த 

ஆ .சி.சி கட்டிடம் வடக்கு 

ி ெ ன்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 ெதற்கு பிள்ைளயா  ேகாவில் 

ெதரு , 2.திருச்சிராபாபள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 வரகேனr நடுத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 ஆ .சி.புனிதேசவிய  

ஆரம்பப்பள்ளி வரகேனr 

கைடவதி,     ,ெதற்கு பா த்த 

ஆ .சி.சி கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி (ேமற்கு)

1.திருச்சிராபாபள்ளி மாநகராட்சி வா டு 20 தஞ்சாவூ  ேராடு ெதற்கு , 

2.திருச்சிராபாபள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 ெதற்கு பிள்ைளயா ேகாவில் 

ெதரு உபசந்து , 3.திருச்சிராபாபள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 வரகேனr 

நடுத் ெதரு உபசந்து 1 , 4.திருச்சிராபாபள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 

வரகேனr நடுத் ெதரு உபசந்து 2 , 5.திருச்சிராபாபள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

20 தஞ்சாவூ  ேராடு ெதற்கு உபசந்து  1 , 6.திருச்சிராபாபள்ளி மாநகராட்சி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

136 136 ஆ .சி. புனித ேசவிய  

ஆரம்பப்பள்ளி வரகேனr 

கைடவதி,   ,ெதற்கு பா த்த 

ஆ .சி.சி கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி (ேமற்கு)

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 ெபrயா  நக  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 ெபrயா  நக  உபசந்து 1 , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 ெபrயா  நக  உபசந்து 2 , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 ெபrயா  நக  உபசந்து 3 , 

5.திருச்சிராப்ப்ள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 ெபrயா  நக  உபசந்து 4 , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 ெபrயா  நக  உபசந்து 5 , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 புனித தனிஸ்லாஸ் 

நடுநிைலப்பள்ளி இருதயபுரம்  

வடக்கு மா ஜின்   ,ேமற்கு 

நுைழவு வாயில் வடக்கு 

மா ஜின் வகுப்பைற ஒட்டு 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 22 இருதயபுரம் முதல் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 22 இருதயபுரம் சன்னதி ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 22 இருதயபுரம் ேமற்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 புனித தனிஸ்லாஸ் 

நடுநிைலப்பள்ளி 

இருதயபுரம்இ   வடக்கு   , 

ேமற்கு நுைழவு வாயில், 

வடக்கு மா ஜின் வகுப்பைற 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 22 இருதயபுரம் ேதாப்பு ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 22 இருதயபுரம் கிழக்கு ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 22 இருதயபுரம் வடக்கு ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 22 இருதயபுரம் எடத் ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 22 பஜைன கூடத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

139 139 புனித தனிஸ்லாஸ் 

நடுநிைலப்பள்ளி இருதயபுரம், 

  வடக்கு   ,ேமற்கு நுைழவு 

வாயில் வடக்கு மா ஜின் 

வகுப்பைற, ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 வாய்க்கால் ேமட்டுத் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 ஆேராக்கியமாதா  ேகாவில் 

ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 எடத் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 பருப்புக்கார ேமட்டுத் ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 பருப்புக்கார ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 புனித தனிஸ்லாஸ் 

நடுநிைலப்பள்ளி இருதயபுரம், 

  வடக்கு   ,ேமற்கு நுைழவு 

வாயில் வடக்கு மா ஜின் 

வகுப்பைற, ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 பருப்புகாரத் ெதரு ெதற்கு சரகம் 

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 பருப்புக்காரத் ெதரு ெதற்கு 

சரகம் உபசந்து , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 துலுக்க 

ேமட்டுத் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 ெசக்கடித் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 புனித தனிஸ்லாஸ் 

நடுநிைலப்பள்ளி இருதயபுரம், 

  வடக்கு   ,ேமற்கு நுைழவு 

வாயில் வடக்கு மா ஜின் 

வகுப்பைற ஒட்டு கட்டிடம் 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 சேவrயா  ெதரு (பருப்புக்காரத் 

ெதரு ) , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 அந்ேதாணியா  

ேகாவில் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 பூந்ேதாட்டம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

142 142 ெசயின்ட்ேமrஸ் ந சr 

மற்றும் துவக்கப்பள்ளி 

இருதயபுரம்   ,அைற எண் 2 

ஓட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 நித்தியானந்தபுரம் வடக்குத் 

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 நித்தியானந்தபுரம் ேமற்கு 

ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 நித்தியானந்தபுரம் 

உபசந்து , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 நித்தியானந்தபுரம் 

நடுத் ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 நித்தியானந்தபுரம் 

கிழக்குத் ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 21 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 ெபான்ைனயா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி  

இருதயபுரம்   ,அைற எண் 2 

கிழக்கு பகுதி ஓட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 22 கீழபைடயாச்சி ெதரு ெமயின் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 22 கீழப்பைடயாச்சி  ெதரு  

உபசந்து 1(ேமற்கு) , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 22 

கீழப்பைடயாச்சி  ெதரு  உபசந்து 2 (கிழக்கு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 22 கீழப்பைடயாச்சி ெதரு உபசந்து 3 (கிழக்கு) , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 ெபான்ைனயா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

இருதயபுரம்   ,கிழக்கு பகுதி 

ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 22 கீழபைடயாச்சி ெதரு உபசந்து 4 

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 22 கீழபைடயாச்சி ெதரு உபசந்து 

5 , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 22 கீழபைடயாச்சி ெதரு 

உபசந்து 6 , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 22 கீழபைடயாச்சி 

ெ ந்

Ü¬ùî¢¶ 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

145 145 புனிதஅந்ேதாணியா  

ஆரம்பப்பள்ளி  

இருதயபுரம்(ெபான்ைனயா 

பள்ளி வளாகம்)   ,அைற 

எண் 2 ெதற்கு பகுதி 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 22 மல்லிைகபுரம் ெதரு(அன்ைனநக ) Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 புனிதஅந்ேதாணியா  

ஆரம்பப்பள்ளி  இருதயபுரம் 

(ெபான்ைனயா பள்ளி 

வளாகம்)   ,அைற எண் 3 

ெதற்கு பகுதி ஆ .சி.சி 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 22 பைடயாச்சி ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 புனித அந்ேதாணியா  

ஆரம்பப்பள்ளி  இருதயபுரம் 

(ெபான்ைனயா பள்ளி 

வளாகம்)   ,ெதற்கு பகுதி 

ி ி ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 22 மல்லிைகபுரம் ெதரு உபசந்து 1 , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 22 மல்லிைகபுரம் ெதரு உபசந்து 2 , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 22 மல்லிைகபுரம் ெதரு உபசந்து 3 , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 22 மல்லிைகபுரம் ெதரு உபசந்து 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

148 148 புனித அந்ேதாணியா  

ஆரம்பப்பள்ளி இருதயபுரம் 

(ெபான்ைனயா பள்ளி 

வளாகம்)    ,அைற எண் 1 

ெ ற் ி ட்டு ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 22 மல்லிைகபுரம் ெதரு உபசந்து 5 , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 22 மல்லிைகபுரம் ெதரு உபசந்து 6 , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 22 மல்லிைகபுரம் ெதரு உபசந்து 7 , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 22 மrயம்நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 புனித அந்ேதாணியா  

ஆரம்பப்பள்ளி  இருதயபுரம் 

ெபான்ைனயா பள்ளி வளாகம் 

  ,அைற எண் 5 ெதற்கு பகுதி 

 ஓட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 22 மல்லிைகபுரம் ேதாட்டம் 

ெமயின் ேராடு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 22 மல்லிைகபுரம் 

ேதாட்டம் உபசந்து

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 ெசயின்ட் ேமrஸ் ந சr 

மற்றும் துவக்கப்பள்ளி 

இருதயபுரம் (ெபான்ைனயா 

பள்ளி வளாகம்)   ,வடக்கு 

பகுதி  அைற எண் 1 ஓட்டு 

1.திருச்சிராபபள்ளி மாநகராட்சி வா டு 22 த மநாதபுரம் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 22 அருளானந்தபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

151 151 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

ெசங்குளம்  பாலக்கைர    

,ஒட்டு கட்டிடம் பிளாக் ஏ

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 பாலக்கைர பஜா  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு23பாலக்கைரபஜா உபசந்து(ஷமிமுல்லாமக்கான்ெதரு) , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 பாலக்கைர பஜா  உபசந்து 

ன் க் ன் ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

ெசங்குளம்  பாலக்கைர    

,ஒட்டு கட்டிடம் பிளாக் ஏ

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 கrமுல்லாஷா மக்கான் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 நந்தவனம் ஸ்ேடா  , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 ராகவ ேகானா  ேபட்ைட , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 மணியஞ்ெசட்டித் ெதரு , 

ி ச் ி ப் ள் ி ட் ி டு ன் ே ட் ம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

ெசங்குளம் பாலக்கைர,   

,ஒட்டு கட்டிடம் பிளாக் ஏ

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 பாலக்கைர ெசங்குளம் காலனி (1 

முதல் 35 வைர

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

ெசங்குளம் பாலக்கைர,   

,ஒட்டு கட்டிடம் பிளாக் ஏ

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 பாலக்கைர ெசங்குளம் காலனி  

36 முதல் 165 வைர , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு23ெசங்குளம்காலனிஎம்ஆ நக குடிைசபகுதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

155 155 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

ெசங்குளம் பாலக்கைர,   

,ஒட்டு கட்டிடம் பிளாக் ஏ

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 ெதற்கு இரட்ைட பிள்ைளயா  

ேகாவில் ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 வடக்கு 

இரட்ைட பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

ெசங்குளம் பாலக்கைர,   

,ஒட்டு கட்டிடம் பிளாக் ஏ

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 சந்தியா கப்ப  பாைளயம் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 ஹப  ேராடு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 23 பாலக்கைர ெசங்குளம் காலனி(க.எண்41 முதல் 1 

167 முடிய

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 ஸ்ரீ யதுகுலசங்கம் 

நடுநிைலப்பள்ளி 

ஆட்டுகாரெதரு, எடத்ெதரு,    

வடக்குபகுதி ஜி  ஐ சீட்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 24 ஆட்டுக்காரத் ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 ஸ்ரீ யதுகுல சங்கம் 

நடுநிைலப்பள்ளி ஆட்டுக்கார 

ெதரு, எடத்ெதரு   ,வடக்கு 

பகுதி ஜி.ஐ. சீட்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 24 ைமக்ேகல்பிள்ைள ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 24 ெபாட்டுக்காரத் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 24 ெதற்கு ெபாட்டுக்காரத் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 24 பைழய ேகாவில் ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 24 தியாகி அருணாசலம் நக  , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

159 159 ஸ்ரீ யாதுகுலசங்கம் 

நடுநிைலப்பள்ளி 

ஆட்டுகாரெதரு, எடத்ெதரு,    

,வடக்குபகுதி ஜி. ஐ.சீட்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 24 வடக்கு கல்லுக்காரத் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 24 ெதற்கு கல்லுக்காரத் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 24 காஜாேபட்ைட ெபன்சன  ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 24 ெதன்ேமற்கு யாதவத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 ஸ்ரீ யதுகுல சங்கம் 

நடுநிைலப்பள்ளி ஆட்டுகார 

ெதரு, எடத்ெதரு,   ,வடக்கு 

பகுதி ஜி ஐ  சீட்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 24 காஜாேபட்ைட கைடவதி , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 24 காஜாேபட்ைட விறகு மந்ைத , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு24 நடுெநய்கார எடத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 ஸ்ரீ யதுகுல சங்கம் 

நடுநிைலப்பள்ளி ஆட்டுக்கார 

ெதரு (எடத்ெதரு)   ,ெதற்கு 

பகுதி ஜி.ஐ. சீட்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 24 மஞ்சனக்காரத் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 24 கான்மியான் ேமட்டுத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 ஸ்ரீ யதுகுல சங்கம் 

நடுநிைலப்பள்ளி ஆட்டுக்கார 

ெதரு (எடத்ெதரு)   ,ெதற்கு  

பகுதி  ஜி.ஐ.சீட்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 24 கீழகல்லுக்காரத்ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 24 எடத்ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 24 வடேமற்கு யாதவ ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

163 163 ெசல்வ தாேமாதரன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி.கீழப்புதூ  

ேராடு   ,(ராஜாமணிய ம்மாள் 

பிளாக்) ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 25 கீழப்புதூ  ெதரு ெமயின்(1முதல் 

382வைர) , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 25 கீழப்புதூ  முதல் 

ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 25 கீழப்புதூ  2வது ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 25 கீழப்புதூ  3வது ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 25 கீழப்புதூ  4வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 ெசல்வ தாேமாதரன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி கீழப்புதூ  

ேராடு,   ,ராஜாமணியம்மாள் 

பிளாக்  ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 25 காஜாேபட்ைட சக்கிலிய  ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 ெசல்வ தாேமாதரன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி கீழப்புதூ  

ேராடு,   ,ராஜாமணியம்மாள் 

பிளாக் ஓட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 25 காஜாேபட்ைட பள்ள  ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 25 கீழுப்புதூ  5ம்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

166 166 புனித அந்ேதாணியா மானிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

துைரசாமிபுரம்   ,ெதன்புற  

நுைழவாயில் கிழக்கு பிளாக் 

ஒட்டுக் கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 25 துைரசாமிபுரம் (தனமனி காலனி) 

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு25துைரசாமிபுரம்(வட்டுவசதிவாrயகுடியிருப்பு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 25 துைரசாமிபுரம் விஸ்தrப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 புனித அந்ேதாணியா  மானிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

துைரசாமிபுரம்   , ெதன்புற 

நுைழவாயில், கிழக்கு பிளாக், 

ட்டு ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 25 துைரசாமிபுரம் 1வது ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 25 துைரசாமிபுரம் 2வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 புனித அந்ேதாணியா  மானிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

துைரசாமிபுரம்   , ெதன்புற 

நுைழவாயில், கிழக்கு பிளாக், 

ட்டு ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 25 துைரசாமிபுரம் 3வது ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 25 துைரசாமிபுரம் 4வது ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 25 துைரசாமிபுரம் 5வது ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 25 துைரசாமிபுரம் 7வது ெதரு , 

ி ச் ி ப் ள் ி ட் ி டு ி ம் ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 ச ைவட் ஆங்கிலப்பள்ளி 

கீழபுதூ ேராடு   

,வடக்குபிளாக், யூ.ேக.ஜி அ 

பிrவு ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 25 கீழப்புதூ  ேராடு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

170 170 ச ைவட் ஆங்கிலப்பள்ளி 

கீழபுதூ ேராடு,   , 

வடக்குபிளாக், முதல் வகுப்பு 

பி பிrவு ஓட்டு கட்டிடம்,

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 25 கீழப்புதூ  ெமயின் ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு25கீழப்புதூ ெமயின்ேராடுமுதல்குறுக்குத்ெதரு  , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு25கீழப்புதூ ெமயின்ேராடு2வதுகுறுக்குத்ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு25கீழப்புதூ ெமயின்ேராடு3வதுகுறுக்குத்ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு25கீழப்புதூ ெமயின்ேராடு4வதுகுறுக்குத்ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு25 

கீழப்புதூ ெமயின்ேராடு5வதுகுறுக்குத்ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 25 ச க்கா பாைளயம் எடத்ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 25 ச க்கா பாைளயம் எடத்ெதரு முதல் குறுக்குத்ெதரு 

, 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு25ச க்கா பாைளயம்எடத்ெதரு2வதுகுறுக்குத்ெதரு , 

10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு25ச க்கா பாைளயம்எடத்ெதரு3வதுகுறுக்குத்ெதரு , 

11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 25 ச க்கா பாைளயம் எடத்ெதரு 

4வது குறுக்குத்ெதரு , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 25 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

171 171 டி.இ.எல்.சி.நடுநிைலபள்ளி 

ெகம்ஸ்டவுன் பாலக்கைர    , 

கிழக்கு பகுதி, ஓட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 ெகம்ஸ் டவுன் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 சேவrயா  ேகாவில் ெதரு 

(ெகம்ஸ் டவுன்) , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 ெசபஸ்தியா  

பாைளயம் (ெகம்ஸ் டவுன்) , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 

ஆ .சி.காம்பவுண்டு , 5.திருச்சராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 23 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 டி.இ.எல்.சி.நடுநிைலப்பள்ளி 

ெகம்ஸ்டவுன் பாலக்கைர,   

,ேமற்கு பகுதி, ஓட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 முதலியா  சத்திரம் ஆசாr 

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி முதலியா  சத்திரம் ஆசாr ெதரு 

உபசந்து 1 , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 முதலியா  சத்திரம் 

ெமயின்ேராடு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு26முதலியா சத்திரம்மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 26 முதலியா சத்திரம் மாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு 

உபசந்து1 , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 முதலியா சத்திரம் 

மாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு உபசந்து 2 , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 26 முதலியா சத்திரம் மாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு உபசந்து 3 , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 டி வி வி காலனி , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 ரயில்ேவ புறம்ேபாக்கு 

குடிைசபகுதி , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 முதலியா  

சத்திரம் ஆசாr ெதரு ெமயின் வ , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

Ü¬ùî¢¶ 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

173 173 டி.இ.எல்.சி.நடுநிைலப்பள்ளி 

ெகம்ஸ்டவுன் பாலக்கைர   

,ேமற்கு பகுதி வகுப்ப்ைற 2 

ஓட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு26முதலியா  சத்திரம் மாrயம்மன் 

ேகாவில் ெதரு  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 முதலியா  

சத்திரம் மாrயம்மன் ேகாவில் நடுத்ெதரு உபசந்து1 , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 26 முதலியா  சத்திரம் மாrயம்மன் ேகாவில் 

நடுத்ெதரு உபசந்து2 , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 முதலியா  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 டி.இ.எல்.சி.நடுநிைலப்பள்ளி 

ெகம்ஸ்டவுன் பாலக்கைர    

,ேமற்குபகுதிஇ அைற எண் 1, 

ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 முதலியா  சத்திரம் ெமயின் 

ேராடு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 முதலியா  சத்திரம் நடு 

ெதரு ேந வதி , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு26 முதலியா  

சத்திரம் முத்துராஜா ெதரு முதல் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு26 முதலியா  சத்திரம் முத்துராஜா 2வதுெதரு  , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு26 முதலியா  சத்திரம் முத்துராஜா 3வதுெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 டி.எஸ்.எல்.சி. 

நடுநிைலப்பள்ளி 

ெகம்ஸ்டவுன் பாலக்கைர   

,ெமயின் பிளாக் கிழக்கு 

பகுதி, 8-ம் வகுப்பு, அ பிrவு, 

ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 ஆலம் ெதரு முதல் உபசந்து , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 ஆலம் ெதரு 2வது உபசந்து , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 ஆலம் ெதரு 3வது உபசந்து , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 ஆலம் ெதரு 4வது உபசந்து , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 ஆலம் ெதரு 5வது உபசந்து , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 ஆலம் ெதரு 6வது உபசந்து , 

Ü¬ùî¢¶ 
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141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

176 176 டி.எஸ்.எல்.சி. 

நடுநிைலப்பள்ளி 

ெகம்ஸ்டவுன் பாலக்கைர   

,ெமயின் பிளாக் ேமற்கு பகுதி 

ிr ட்டு ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 ஆலம் ெதரு 8வது உபசந்து , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 ெபல்ஸ்கிரவுண்டு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 ரயில்ேவ குடிைச பகுதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 டி.இ.எல்.சி. நடுநிைலப்பள்ளி 

ெகம்ஸ்டவுன் பாலக்கைர,    

,ேமற்கு பிளாக்,நூலகம் 

அைற, 2-ம் வகுப்பைற, ஒட்டு 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 புதுக்ேகாட்ைட ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 புதுக்ேகாட்ைட ேராடு குட்ெஷட்  

ேராடு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 இக்பால் காலனி 

ெமயின் வதி , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 இக்பால் காலனி 

முதல் சந்து , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 இக்பால் காலனி 

2வது சந்து , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு26 முடுக்குப்பட்டி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 டி.இ.எல்.சி. நடுநிைலப்பள்ளி 

ெகம்ஸ்டவுன் பாலக்கைர,    

,ெமயின் பிளாக் கிழக்கு 3வது 

மற்றும் 4வது  வகுப்பைற, 

ட்டு ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 முடுக்குப்பட்டி ெமயின் ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 முடுக்குப்பட்டி புறம்ேபாக்கு 

குடிைசபகுதி , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 ெபல்ஸ் 

கிரவுண்டு ரயில்ேவ குடியிருப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

179 179 காஜாேபட்ைட  மாநகராட்சி 

ஆரம்பப்பள்ளி காஜாேபட்ைட 

ெமயின் ேராடு   ,தைலைம 

ஆசிrய  அைற  ஒட்டு 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 காஜாேபட்ைட ெமயின்ேராடு 

(வடசரகம்) , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 ெரயில்ேவ 

புறம்ேபாக்கு (மதுைரவரசாமி ேகாயில் ெதரு) , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு26 ரயில்ேவ புறம்ேபாக்கு (பசுமடம் எதிrல்)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 காஜாேபட்ைட மாநகராட்சி 

ஆரம்பப்பள்ளி காஜாேபட்ைட 

ெமயின் ேராடு    ,வகுப்பைற 

எண் 2 ெதற்கு பிளாக் ஒட்டு 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 காஜாேபட்ைட புதுத்ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 காஜாேபட்ைட புதுத்ெதரு 

ெமயின் ேராடு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 காஜாேபட்ைட 

ெமயின் வதி , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 காஜாேபட்ைட 

1வது உபசந்து

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 காஜாேபட்ைட மாநகராட்சி 

ஆரம்பப்பள்ளி காஜாேபட்ைட 

ெமயின் ேராடு    ,வகுப்பைற 

எண் 1 ெதற்கு பிளாக்  ஒட்டு 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 காஜாேபட்ைட 2வது உபசந்து , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 காஜாேபட்ைட 3வது உபசந்து , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 காஜாேபட்ைட 4வது உபசந்து , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 26 காஜாேபட்ைட அண்ணாநக

Ü¬ùî¢¶ 
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141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

182 182 ெசவன்டால  

நடுநிைலப்பள்ளி 

சங்கிலியாண்டபுரம்   

,வடபுரம் கிழக்கு பகுதி, ஒட்டு 

ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 சங்கிலியாண்டபுரம் 

ெமயின்ேராடு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 பாத்திமா ெதரு, 

சங்கிலியாண்டபுரம் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 காந்தி 

ெதரு, சங்கிலியாண்டபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 ெசவன்டால  

நடுநிைலப்பள்ளி 

சங்கிலியாண்டபுரம்   ,கிழக்கு 

பகுதி, ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 அய்யப்பன் ெதரு, 

சங்கிலியாண்டபுரம். , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 

ெதரசம்மாள் ெதரு, சங்கிலியாண்டபுரம் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 33 ெசங்குட்டுவன் ெதரு, சங்கிலியாண்டபுரம் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 33 இராஜாமணி ெதரு, சங்கிலியாண்டபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 ெசவன் டால  

நடுநிைலப்பள்ளி , 

சங்கிலியாண்டபுரம்   

,வடபுரம் கிழக்கு பகுதி, ஒட்டு 

ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 சங்கிலியாண்டபுரம் 

ெமயின்ேராடு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 ஜாகீ  உேசன் 

ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 சுப்ைபயாெதரு. 

விஸ்தrப்பு பகுதி , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 கைலவாண  

ெ

Ü¬ùî¢¶ 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

185 185 ெசவன் டால  

நடுநிைலப்பள்ளி , 

சங்கிலியாண்டபுரம்   

,வடபுரம் கிழக்கு பகுதி, ஒட்டு 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 லூ து மாதா ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 கைலஞ  கருணாநிதி ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 ஜவா ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 33 நாவல  ெநடுஞ்ெசழியன் ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 33 காந்தி ெதரு, விஸ்தrப்பு உேசன் நக , அன்பு நக . , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 ெசவன் டால  

நடுநிைலப்பள்ளி , 

சங்கிலியாண்டபுரம்   

,ஃப்ேளாரா ஹால் கிழக்கு 

பகுதி , ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி சங்கிலியாண்டபுரம் ெமயின்ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 ெபrயா  ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 ேநரு ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 33 நாகம்ைம ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 33 எம்.ஜி.ஆ .நக  , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 

குமரன் ெமயின்ேராடு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 அமி த 

ஆசாr ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 ெபான்மைல 

ெமயின்ேராடு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 இந்திரா காந்தி 
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141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

187 187 ஜான்பிrட்ேடா 

நடுநிைலப்பள்ளி டி.வி.எஸ் 

ேடால்ேகட்   ,வடக்கு பிளாக் 

ைமய பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 முல்சி ராம்ஜி காலனி , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 ம.ெபா.சி.ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 பாரதியா  ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 ேநரு நக  , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 34 கருணாநிதி ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 ஜான்பிrட்ேடா 

நடுநிைலப்பள்ளி  டி.வி.எஸ் 

ேடால்ேகட்    ,ெதற்கு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ஒட்டு 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 உஸ்மான், அலிெதரு ேடால்ேகட் 

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34, நாவல  ெதரு உலகநாதபுரம் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 எண்.எம்.ேக,காலனி முதல் 

குறுக்குத் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 

எண்.எம்.ேக.காலனி, 2வது குறுக்கு ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 34 எண்.எம்.ேக.காலனி 3வது குறுக்குத்ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 34 எண்.எம்.ேக.காலனி 4வது குறுக்குத்ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 எண்.எம்.ேக.காலனி 5வது 

குறுக்குத்ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 

எண்.எம்.ேக.காலனி 6வது குறுக்குத்ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

189 189 ஜான்பிrட்ேடா 

நடுநிைலப்பள்ளி  டி.வி.எஸ் 

ேடால்ேகட்    ,ைமய 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ஒட்டு 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 எண்.எம்.ேக.காலனி 7வது 

குறுக்குத்ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 

எண்.எம்.ேக,காலனி 9வது குறுக்குத்ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 34 எண்.எம்.ேக.காலனி  10வது குறுக்குத்ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 34 எண்.எம்.ேக.காலனி 11வது குறுக்குத்ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 காந்தி ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 34 வ.உ.சி.ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 34 புதுக்ேகாட்ைட ெமயின்ேராடு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 ஜான்பிrட்ேடா 

நடுநிைலப்பள்ளி டி.வி.எஸ் 

ேடால்ேகட்   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி  

ட்டு ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 ைஹேவஸ் ஆபிஸ் 

காம்பவுண்ட் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 அடுக்குமாடி 

குடியிருப்பு பைழய சுற்றுலா ம , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 

அடுக்குமாடி குடியிருப்பு புதியசுற்றுலா ம , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

டு ற் ி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 ெவஸ்லி 

ெமட்rக்குேலசன்பள்ளி 

ேடால்ேகட்   ,வடக்கு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ஒட்டு 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 ெஜய்லானியா 1ல் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 ெஜய்லானியா 2வது ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 ெஜய்லானியா 3வது ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 ெஜய்லானியா 4வது ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 ெஜய்லானியா 6வது ெதரு , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

192 192 ெவஸ்லி 

ெமட்rக்குேலசன்பள்ளி 

ேடால்ேகட்   ,வடக்கு 

கட்டிடம் கிழக்கு பா த்த 

ட்டு ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 அமர  ஜவாெதரு 

சுப்பிரமணியபுரம் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 

அண்ணாெதரு ேடால்ேகட் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 

அண்ணா ெதரு உலகநாதபுரம் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 

ி ஸ் ி ே ன் ிள் ி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 ெசவன்த்ேட 

அட்ெவன்டிஸ்ட்பள்ளி 

பன்ன ெசல்வம்ெதரு  

சுப்ரமணியபுரம்   ,வடக்கு 

கட்டிடம் ேமற்கு பா த்த 

ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 ெஜயால ணியா 5ஆம் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 ெஜயால ணியா 7ஆம் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 கேணசன் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 மாலிக் ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 ரஹ்மானியா ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 கட்டெபாம்மன் ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 கணபதியா பிள்ைள ெதரு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 திருவள்ளுவ  ெதரு , 

Ü¬ùî¢¶ 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

194 194 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

விமானநிைலயம் சாைல 

சுப்ரமணியபுரம்   ,வடக்கு 

கட்டிடம் கிழக்கு பா த்த 

ஒட்டு கஅட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 புலவ  ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 33 கம்ப  ெதரு 1 , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு கம்ப  ெதரு  2 , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 கம்ப  

ெதரு 3 , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 கம்ப  ெதரு 4 , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 ெரத்தினம்பிள்ைள ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 பிச்ைச ெதரு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 அருள் ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 33 சுப்ரமணிய  ேகாவில் ெதரு 1வது ெதரு , 

10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 சுப்ரமணியா  ேகாவில் 2வது 

ெதரு , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 சுப்ரமணியா  ேகாவில் 

ெதரு 3வது ெதரு , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 பவுல் ெதரு 

, 13.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 இளங்ேகா ெதரு , 

14.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 காமராஜ  ெதரு , 

15 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 ெரங்கா நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 ஆ .சி .ஆதிமூலம் 

நடுநிைலப்பள்ளி , 

சுப்ரமணியபுரம்   ,ெதற்கு 

ஒட்டு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு34 அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு, 

சுப்ரமணியபுரம் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு34 அந்ேதாணியா  

ேகாவில் 2ெதரு, சுப்ரமணியபுரம் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு34 

அம்ேபத்கா  ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி பைழய பாண்டியன் 

ெ

Ü¬ùî¢¶ 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

196 196 ஆ .சி .ஆதிமூலம் 

நடுநிைலப்பள்ளி , 

சுப்ரமணியபுரம்   ,ெதற்கு 

ஒட்டு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

ைமய அைற

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 பாண்டியன் ெதரு , 

2.திருச்சிரப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு33 பாண்டியன் முதல் குறுக்குத் ெதரு 

, 3.திருச்சிரப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு33 பாண்டியன் 2வது குறுக்குத் ெதரு 

, 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு33 பாண்டியன் 3வது குறுக்குத் 

ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு33 பாண்டியன் 4வது 

குறுக்குத் ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு33 பாண்டியன் 

5வது குறுக்குத் ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு33 

புதுப்பாண்டியன் ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாகராட்சி வா டு33 

சூைசயாப்பிள்ைள ெதரு  9 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு33 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

197 197 ஆ .சி .ஆதிமூலம் 

நடுநிைலப்பள்ளி , 

சுப்ரமணியபுரம்   ,வடக்கு , 

ஒட்டு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 கருப்ைபயா ெதரு 

சுப்பிரமணியபுரம் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 காந்தி நக  , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 காந்தி நக  முதல் குறுக்குெதரு 

, 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 காந்தி நக  2வது குறுக்குெதரு 

, 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 காந்தி நக  3வது குறுக்குெதரு 

, 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 அண்ணா நக  முதல் ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 அண்ணா நக  முதல் ெதரு, 

முதல் குறுக்கு ெத , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 அண்ணா 

நக  முதல் ெதரு, 2வது குறுக்கு ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 33 அண்ணா நக  முதல் ெதரு, 3வது குறுக்கு ெதரு , 

10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 அண்ணா நக  முதல் ெதரு 

4வது குறுக்கு ெதரு , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 அண்ணா 

நக  முதல்ெதரு, 5வது குறுக்கு ெதரு , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 33 அண்ணா நக  2வது ெதரு , 13.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 33 அண்ணா நக  3வது ெதரு  14 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 ஆ .சி .ஆதிமூலம் 

நடுநிைலப்பள்ளி , 

சுப்ரமணியபுரம்   ,வடக்கு 

ஒட்டு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 மைறமைல அடிகள் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34பன்ன  ெசல்வம் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 அவ்ைவயா  ெதரு , 

4 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 ேகாணா  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

199 199 ஆ .சி .ஆதிமூலம் 

நடுநிைலப்பள்ளி , 

சுப்ரமணியபுரம்   ,ெதற்கு 

ஒட்டு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 சுந்தரராஜ் நக Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ஆ .சி .ஆதிமூலம் 

நடுநிைலப்பள்ளி , 

சுப்ரமணியபுரம்   ,வடக்கு 

ஒட்டு கட்டிடம்  ேமற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35, ைஹேவஸ் காலனி 

சுப்ரமணியபுரம் , 2.திருச்சிராபள்ளி  மாநகராட்சி வா டு 35காேவr நக  

ைஹேவஸ் காலனி , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 33 

இந்திராகாந்தி ெதரு  சுப்பிரமணியபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 ஆ .சி .ஆதிமூலம் 

நடுநிைலப்பள்ளி , 

சுப்ரமணியபுரம்   ,வடக்கு 

கட்டிடம் ைமயபகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 பாரதிதாசன் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 அருளாநந்த  ேகாவில் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 ேமல சுப்பிரமணிய  ேகாவில் 

ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 கண்ணகி ெதரு , 

ி ச் ி ப் ள் ி ட் ி டு ித்ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 புனித ஜான்பிrட்ேடா 

ெமட்rக்குேலசன் பள்ளி 

சுப்ரமணியபுரம்   , வடக்கு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி ஒட்டு 

ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35ெபன்ஷன  காலனி , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 ேகசவ நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

203 203 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 

சுப்ரமணியபுரம், 

விமானநிைலயம் சாைல,    

,ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி  ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 புெரபச  காலணி , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு35 நியூ ஏ.ஆ .ைலன் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 சிைறகாவல  குடியிருப்பு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 பால் பண்ைண வளாகம் , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு35 டி.வி.எஸ்.புதிய காவல் 

குடியிருப்பு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 ேகாழிப்பண்ைண 

வளாகம் , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வாட ன் ைலன் வா டு 35 , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி எம்.ஜி.ஆ  நக (ெஜயில் கா ன ) , 

9 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 புரபச  காலனி  புதுக்ேகாட்ைட 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 புனித ஜான்பிrட்ேடா 

ெமட்rக்குேலசன் பள்ளி  

சுப்ரமணியபுரம்    ,வடக்கு 

கட்டிடம் ைமயப்பகுதி ஒட்டு 

ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி இந்திரா நக  வா டு 35 , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி அண்ணாநக  (இந்திரா நக ) , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

ெவங்கேடஸ்வரா நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 புனித ஜான்பிrட்ேடா 

ெமட்rக்குேலசன் பள்ளி  

சுப்ரமணியபுரம்    ,வடக்கு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ஒட்டு 

ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வள்ளுவ  ெதரு வா டு 33 , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி ெஜயலலிதா நக (ெஜயில் கா ன )

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

206 206 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

விமானநிைலயம் சாைல 

சுப்ரமணியபுரம்   ,ெதற்கு 

ஒட்டு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 ெபrயா  ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 பாரதியா  ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 மணிேமகைல ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 அழக  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

விமானநிைலயம் சாைல 

சுப்ரமணியபுரம்    ,ேமற்கு 

ஒட்டு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 34 காந்தி ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 34 கருணாநிதி ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 34 ெமயின் முதல் குறுக்குெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 34 ெமயின் 2வது குறுக்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 

மன்னா புரம் திருச்சி, 

ெசங்குளம் காலனி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி  

ட்டு ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 ெசங்குளம் காலனி அலுவல  

குடியிருப்பு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 ெசங்குளம் காலனி 

அரசின  குடியிருப்பு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 

ராமானுஜம் ெதரு கல்லுக்குழி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 மாகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 

மன்னா புரம் திருச்சி, 

ெசங்குளம் காலனி    ,ெதற்கு 

கட்டிடம் ைமயப்பகுதி ஒட்டு 

ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 இலுப்பூ  ேராடு ரயில்ேவ 

ேபாlஸ் காலனி , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 கல்லுக்குழி 

கள்ள  ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 இராமகிருஷ்ண 

நக  ெமயின் ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

210 210 மாகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 

மன்னா புரம் திருச்சி, 

ெசங்குளம் காலனி    ,ெதற்கு 

பகுதி ைமயகட்டிடம் ஒட்டு 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 இராமகிருஷ்ண நக  முதல் 

குறுக்குத் ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 

இராமகிருஷ்ண நக  2வது குறுக்குத் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 43 இராமகிருஷ்ண நக  பின்புறம் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 43 அண்ணா நக  (இராமகிருஷ்ண நக ) , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 சுப்புராயத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி 

மன்னா புரம், திருச்சி, 

ெசங்குளம் காலனி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ஒட்டு 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு43, இலுப்பூ ேராடு முதல் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43,ஞானதிக்கம் பிள்ைள ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43, கமரூதின் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43, இலுப்பூ  ெமயின் ேராடு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43, கல்லுக்குழி பி&டி காலனி , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43, இராணுவத்தின  குடியிருப்பு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 புனித ேமr நடுநிைலபள்ளி 

திருச்சி  மன்னா புரம்   , 

ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு  

வகுப்பைற ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 மன்னா புரம் நடுத்ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு மன்னா புரம் நடுத்ெதரு முதல் 

குறுக்குத் ெதர , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 மன்னா புரம் 

நடுத்ெதரு 2வது குறுக்குத்ெத , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 

மன்னா புரம் நடுத்ெதரு  3வது குறுக்குத்த , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 43 மன்னா புரம் நியூ காலனி முதல் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

213 213 புனித ேமr நடுநிைலபள்ளி 

திருச்சி  மன்னா புரம்   , 

ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு 

பா த்தது ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 மன்னா புரம் நியூ காலனி 2ம் 

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 மன்னா புரம் வடக்கு 

ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 மன்னா புரம் ெதற்கு 

முதல் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 மன்னா புரம் 

ெதற்கு 2வது ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 

மன்னா புரம் ைபபாஸ் ேராடு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 

மன்னா புரம் ைபபாஸ் ேராடு மின்வாrய குடிய , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 காஜாமியான் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி காஜாநக   

 ,ெமயின் பிளாக் கிழக்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43காஜா நக  குடிைசப் பகுதி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

215 215 காஜாமியான் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி காஜாநக   

 ,ெமயின் பிளாக் ேமற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 காஜாமியான் முதல் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 சமதுஸ்கூல்ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 அப்துல் கபூ  ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 காயிேதமில்லத்  ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 ைசயது சாகிப் ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 ஹஜ்ரத் அப்துல் சலாம் ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 அரபிக் கல்லூr ெதரு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 டி வி எஸ் நக  ெமயின் ேராடு , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 டி வி எஸ் நக  ராஜம் ெதரு , 

10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 டி வி எஸ் நக  கிருஷ்ணா 

ெதரு , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 43 டி வி எஸ் நக  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 மாநகராட்சி 

உய நிைலப்பள்ளி,காமராஜ்நக

ெசம்பட்டு   ,வடகிழக்கு 

பகுதி, ஒட்டு கட்டிடம் கிழக்கு 

ி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37 சங்கத்ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு35 அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 35 வள்ளுவ  ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வள்ளுவ  ெதரு வா டு 35 , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வ.ஊ.சி ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

217 217 மாநகராட்சி 

உய நிைலப்பள்ளி,காமராஜ்நக

ெசம்பட்டு   ,வடேமற்கு 

பகுதி, ஒட்டு கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு35 ஆ .எஸ்.புரம், காஜாமைல , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு35 ஆ .எஸ்.வி நக  காஜாமைல , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 ராஜகணபதி நக  காஜாமைல , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு35 டி.எஸ்.என். அெவன்யூ, ஏ ேபா ட் 

, 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 திருமுருகன் நக , காஜா நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 எம் எம் துவக்க பள்ளி, 

விமான நிைலயம்,    

,ேகால்டன் ஜபிளி பிளாக் 

ேமற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு35 கக்கன் காலனி , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 ராஜா ந சr கா டன் 

புதுேகாட்ைட ேராடு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு35 அன்ைன 

ஆசிரமம் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி திலக  ெதரு வா டு 35

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

219 219 மாநகராட்சி 

உய நிைலப்பள்ளி,காமராஜ்நக

ெசம்பட்டு   ,வடகிழக்கு 

பகுதி, ஒட்டு கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 பள்ளிவாசல் ெதரு காமராஜ் நக  

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு35 மதுைரவரன் ேகாவில் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 ஆவணி ெதரு(ஆந்ேதாணியா  

ேகாவில் ெதரு) , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு35 பாr 

ெதரு,(அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு) , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு35 பாத்திமா ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 

பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு, காந்தி நக  , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 35 பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு, காமராஜ  , 8.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 35 காமராஜ  ெதரு, காந்தி நக  , 9.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி முத்தமிழ் ெதரு வா டு 35 , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

220 220 மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி,காமராஜ்நக

ெசம்பட்டு   ,வடேமற்கு 

பகுதி, ஒட்டு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 ெபrயா  ெதரு காந்தி நக  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு35 ேசஷாத்திr ெதரு காந்தி நக  , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு35 அண்ணாநக , காந்தி நக  , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 கைலவாண  ெதரு ஏ ேபா ட் , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 இளங்ேகா ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு35 ஸ்ரீராம் காம்ப்ளக்ஸ், பாரதி நக  , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 அம்ேபத்கா  நக  புதுைக 

ெமயின் ேராடு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 சபr மில் 

காலனி  9 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 டிஆ ெரத்தினம் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 மாநகராட்சி 

உய நிைலப்பள்ளி,காமராஜ்நக

ெசம்பட்டு   ,வடேமற்கு 

பகுதி, ஒட்டு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37 ெபrயா  ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 கமல கேணஷ் நக  , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 நாகப்பா நக  , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 சுதானா நக  , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 35 கக்கன் காலனி , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 35 கக்கன் காலனி விஸ்தrப்பு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

Ü¬ùî¢¶ 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

222 222 மாநகராட்சி 

உய நிைலப்பள்ளி,காமராஜ்நக

ெசம்பட்டு   ,வடேமற்கு 

பகுதி, ஒட்டு கட்டிடம் வடக்கு 

ி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37 பா ைவயற்ேறா  பகுதி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 மாநகராட்சி 

உய நிைலப்பள்ளி,காமராஜ்நக

ெசம்பட்டு   ,வடேமற்கு 

பகுதி, ஒட்டு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 திலக  ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 35 வ.உ.சி.ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 35 ேஜ.ேக.நக  , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு35 

ேஜ.ேக.நக  விஸ்தrப்பு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு35 லூ து 

நக   (ேஜ.ேக.நக  விஸ்தrப்பு)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 மாநகராட்சி 

உய நிைலப்பள்ளி,காமராஜ்நக

ெசம்பட்டு   ,வடேமற்கு 

பகுதி, ஒட்டு கட்டிடம் ெதற்கு 

 பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 மாதவி ெதரு, விமான நிைலயம் 

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு, 

விமான நிைலயம் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 குமரன் 

ெதரு, விமான நிைலயம் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 

இந்திராகாந்தி ேராடு, விமான நிைலயம் , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 35 டி.ஆ .பி.நக , விமான நிைலயம் , 6.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 35 அமலபுr காலனி, விமான நிைலயம் , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 ேசஷாத்திr நக , விமான 

Ü¬ùî¢¶ 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

225 225 மாநகராட்சி 

உய நிைலப்பள்ளி,காமராஜ்நக

ெசம்பட்டு   ,ேமற்கு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 ேநரு ெதரு, காந்தி நக  விமான 

நிைலயம் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 நியூ ேகால்டன் நக , 

ஏ ேபா ட் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 ஏ ேபா ட் காலனி , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 அம்ேபத்கா  நக , புதுைவ 

ெமயின் ேராடு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 பாரதி நக  

காமராஜ் நக  வடபுறம் , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 குமரன் 

ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 அண்ணா நக  , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 35 லால்பகதூ  சாஸ்திr ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 மாநகராட்சி 

உய நிைலப்பள்ளி,காமராஜ்நக

ெசம்பட்டு   ,ெதற்கு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 பாண்டியன் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37 ெகன்னடி ெதரு ஏ ேபா ட் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37 கண்ணகி ெதரு ஏ ேபா ட் , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37 ேசரன் ெதரு ஏ ேபா ட் , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு37 கைலவாண  ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37 காயிேத மில்லத் ெதரு , 
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141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

227 227 மாநகராட்சி 

உய நிைலப்பள்ளி,காமராஜ்நக

ெசம்பட்டு   ,ெதற்குபகுதி 

ஆ .சி.சி ைமய  பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37 காேவr நக  ஏ ேபா ட் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு37 காேவr நக  வடக்கு விஸ்தrப்பு 

, 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37 பாரதி நக  விஸ்தrப்பு 

ஏ ேபா ட் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு37 ேசாழன் ெதரு 

ஏ ேபா ட் , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 மாநகராட்சி 

உய நிைலப்பள்ளி,காமராஜ்நக

ெசம்பட்டு   ,ெதற்குபகுதி 

ஆ .சி.சி ேமற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு37 வசந்த் நக  ஏ ேபா ட் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37 முஸ்லிம் ெதரு ஏ ேபா ட் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு35 முகமது நக  , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு எண் 37 பாரதி நக  விஸ்தrப்பு ஸ்ரீராம் காலன , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 37 திரு.வி.க.ெதரு. , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37 சுபா அகிலா நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229 அரசு ஆதி திராவிட நல 

துவக்கப்பள்ளி ,காமராஜ் நக  

ெசம்பட்டு,   ,வடக்கு 

கட்டிடம் ைமயப்பகுதி ஒட்டு 

ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37 திருவள்ளுவ  நக  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37 அழக  ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 37 சுப்பிரமணிய  ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 37 ஆசாத் ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

230 230 அரசு ஆதி திராவிட நல 

துவக்கப்பள்ளி ,காமராஜ்நக  

ெசம்பட்டு,   ,வடக்கு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

ி ஸ் ெ ன்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 37 பட்டத்தம்மாள் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 37 சத்தியமூ த்தி ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 37 நாகம்ைமத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 தூய ஜா ஜ் ெமட்rகுேலசன் 

பள்ளி அன்பில் நக    

,கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37 சந்தியாகு காலனி , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37 குட்டி அம்பலகாரன்பட்டி , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 37 வினாயக  நக  ஏ ேபா ட் , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 37 இ.பி.காலனி ஏ ேபா ட் 

திருச்சி , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 37 முல்ைல நக  

ஏ ேபா ட் திருச்சி , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 37 

கல்யாண சுந்த  நக  ஏ ேபா ட் திருச் , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு எண் 37 அன்பு நக  ஏ ேபா ட் திருச்சி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 அன்ைன ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி ஏ ேபா ட்  

 ,கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37 ஸ்டா  நக  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு37 இந்திரா நக  , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

எண் 37 ராஜராேஜஸ்வr நக

Ü¬ùî¢¶ 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

233 233 ஏ.எம்.ஆ .சி. மான்ய  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெசம்பட்டு  

 ,பிரகாஷ் பிளாக், ேமற்கு 

பகுதி ைமயப்பக்டுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 37 சலிபா நக  ஏ ேபா ட் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 37 ெதாண்ைடமான் நக  

ஏ ேபாட் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 37 வளன் நக  

ஏ ேபாட் திருச்சி , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 37 சத்யா 

நக  ஏ ேபா ட் திருச்சி , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 37 

ெபல் நக  ஏ ேபா ட் திருச்சி , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 

37 டி.ஆ .எஸ்.ேராடு (ெரத்தினம்பிள்ைள ெதர , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு எண் 37 கrகாலன் நக  ஏ ேபா ட் திருச்சி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 ஏ.எம்.ஆ .சி. மான்ய  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெசம்பட்டு  

 ,ேமற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 37 புதுக்ேகாட்ைட 

ெமயின்ேராடு ெசம்பட்டு தி , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 

37 என்.எம்.டி காலனி (காஜாமியான்)ெசம்பட் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு எண் 37 எம் ேகடி காலனி ெசம்பட்டு திருச்சி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 ஏ.எம்.ஆ .சி. மான்ய  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெசம்பட்டு  

 ,வடக்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37, விஸ்வக மா நக , ஏ ேபா ட் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37, விஸ்வக மா நக  விஸ்தrப்பு, 

ஏ ேபா ட் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37, கீழபுதுத்ெதரு, 

ெசம்பட்டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 ஏ.எம்.ஆ .சி. மான்ய  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெசம்பட்டு  

 ,வடக்கு பகுதி ைஹ ஸுல் 

அைற 8

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37, ேமலபுதுத்ெதரு, ெசம்பட்டு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37, அங்காளம்மன் ேகாயில் ெதரு, 

ெசம்பட்டு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37, குடித்ெதரு (எ) 

குடியான ெதரு  ெசம்பட்டு

Ü¬ùî¢¶ 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

237 237 தூய ஜா ஜ் ெமட்rகுேலசன் 

பள்ளி அன்பில் நக    

,கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37 கைலஞ  நக  குளாப்பட்டி ேராடு 

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37 கல பட்டி குளாப்பட்டி ேராடு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37 அன்புநக  குளாப்பட்டி ேராடு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37 ேவணுேகாபால் நக  குளாப்பட்டி 

ேராடு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37 கருப்புசாமி நக  

குளாப்பட்டி ேராடு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37 குளாப்பட்டி 

ஏ ேபா ட் , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37 குளாப்பட்டி ேராடு 

சஞ்சீவி நக  விஸ்தrப்பு  ஏ ேபா ட் , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு எண் 37 ராஜமாணிக்கம்பிள்ைள நக  ஏ ேபா ட் தி , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 37, வனஸ்நக , ஏ ேபா ட் , 

Ü¬ùî¢¶ 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

238 238 தமிழ்நாடு வட்டுவசதி வாrய 

சமுதாய கூடம், ேக.ேக.நக , 

ேக.சாத்தனூ    ,வடக்குபகுதி 

ேமற்கு அைற,ஒட்டு கட்டிடம் 

ேக. ேக. நக , ேக.சாத்தனூ  

(ெதற்கு)

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  கம்ப  ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  நக்கீரன் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  பாரதிதாசன் ெதரு 

, 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  அவ்ைவ ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  இளங்ேகா ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  அண்ணா ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  ெபrயா  ெதரு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  திருவள்ளுவ  

ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  காேவr 

ெதரு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  கல்கி 

ெதரு , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38, ேக.சாத்தனூ  

விேவகானந்த  ெதரு , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

239 239 தமிழ்நாடு வட்டுவசதி வாrய 

சமுதாய கூடம், ேக.ேக.நக , 

ேக.சாத்தனூ    ,வடக்குபகுதி 

ேமற்கு அைற,ஒட்டு கட்டிடம் 

ேக. ேக. நக , ேக.சாத்தனூ  

(ெதற்கு)

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  கண்ணகி ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  தாகூ  ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  கட்டெபாம்மன் 

ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  வனஸ் 

ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  

ேசாமநாயக்கன்பட்டி , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  ேசரன் சாைல , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  அய்ய  ேதாட்டம் , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  ரயில்விஹா  , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ே த் ி ஷ்ணன் ே டு
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141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

240 240 தமிழ்நாடு வட்டுவசதி வாrய 

சமுதாயகூடம்,ேக.ேக.நக , 

ேக.சாத்தனூ    ,ெதற்கு பகுதி 

ேமற்குப்பக்கம், ஒட்டு 

கட்டிடம், ேக.ேக.நக , ேக 

சாத்தனூ  ெதற்கு

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  லூ து சாமி 

பிள்ைள காலனி , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  

ேசாழன் சாைல, வள்ளலா  சாைல , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  காமராஜ  சாைல , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 38 இராமலிங்க  ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  கேணசன் ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  மா கண்ேடயன் ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38, ேக.சாத்தனூ  பாலமுருகன் 

ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  

பிருந்தாவன் ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  நந்தவனம் ெதரு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  இந்திரா நக  , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  ஜாகீ  உேசன் ெதரு , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

241 241 தமிழ்நாடு வட்டுவசதி வாrய 

சமுதாயகூடம்,ேக.ேக.நக , 

ேக.சாத்தனூ    ,ெதற்கு பகுதி 

ேமற்குப்பக்கம், ஒட்டு 

கட்டிடம், ேக.ேக.நக , ேக 

சாத்தனூ  ெதற்கு

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  வன்னி விநாயக  

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  பாண்டியன் 

சாைல , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  

ெமயின்ேராடு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ   

ஆனந்த் நக  , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  

மகாெலட்சுமி அெவன்யூ , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  கலிங்க நக  , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  மீனாட்சி சுந்தரம் ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  அமராவதி ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வ டு ே த் ி ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி,ேக.ேக.நக  

ேக.சாத்தனூ    ,கிழக்கு 

பகுதி, ேமற்குப்பக்க 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம், 

5வது வகுப்பைற 

வடக்குப்பகுதி, ேக.ேக.நக ,ேக. 

சாத்தனூ  ெதற்கு

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  கணபதி ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  குமரன் ெசரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  ேகாகேல ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  மங்கம்மாள் 

சாைல , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  பிரசாத் 

ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  திலக  

ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  வியாச  

ெதரு
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141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

243 243 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி,ேக.ேக.நக  

ேக.சாத்தனூ    ,கிழக்கு 

பகுதி, ேமற்குப்பக்க 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம், 

5வது வகுப்பைற 

வடக்குப்பகுதி, ேக.ேக.நக ,ேக. 

சாத்தனூ  ெதற்கு

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  வ.உ.சி.ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  

அகிலாண்ேடஸ்வr ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  திருநாவுக்கரச  ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  காந்தி ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

ேக.சாத்தனூ  ேநரு ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  பட்ேடல் ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  திருமகள் ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  சுப்பிரமணியநக  1வது ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  சுப்பிரமணியநக  2வது ெதரு , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேக.ேக.நக  

ேக.சாத்தனூ    ,வடக்கு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  ஆசிrய  காலனி , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  ஆசாத் நக  1ம் 

ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  ஆசாத் 

நக  2ம் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக,சாத்தனூ  

ஆசாத் நக  3ம் ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 
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141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?
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245 245 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேக.ேக.நக  

ேக.சாத்தனூ     ,வடக்கு 

பகுதி, ஒட்டுகட்டிடம், ெதற்கு 

பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  ெஜயநக  2ம் 

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு ேக.சாத்தனூ  

ெஜயெலட்சுமி நக  , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  எல்.ஐ.சி காலனி , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  முருகேவல் நக  முதல் ெமயின் , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  முருகேவல் நக  2வது ெமயின்  , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  முருகேவல் நக  

முதல் குறுக் , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  

முருகேவல் நக  2வது குறுக்க , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  முருகேவல் நக  3வது குறுக்க , 9.திருச்சிராப்பள்ளி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 ஆ சிட் 

ெமட்rகுேலஷன்பள்ளி. 

பாண்டியன் சாைல, அய்ய  

ேதாட்டம்    ,ெதற்கு பா த்த 

ட்டு ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  சாஸ்தா ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு38 ேக.சாத்தனூ  ஆன்டாள் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  வால்மீகி ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  ேநதாஜி ெதரு
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141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

247 247 ஆ சிட் 

ெமட்rகுேலஷன்பள்ளி. 

பாண்டியன் சாைல, அய்ய  

ேதாட்டம்    ,ெதற்கு பா த்த 

ஒட்டு கட்டிடம் பி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  இந்திரா நக  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  மணிகண்டன் 

ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  இலுப்பூ  

சாைல , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  

தாயுமாணவ  ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 90 of 99
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141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

248 248 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி,ேக.ேக.நக  

ேக.சாத்தனூ    ,ேமற்கு பகுதி 

வடக்கு ஒட்டு கட்டிடம்,1வது 

வகுப்பைற ேக. ேக. நக , ேக. 

சாத்தனூ  வடக்கு

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  பழனிநக  

முதல்ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  

பழனிநக  2வது ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  பழனிநக  3வது ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  பழனிநக  4வது ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  பழனிநக  5வது ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  பழனிநக  6வது 

ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  பழனிநக  

விஸ்தrப்பு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  

ேமய முத்து ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  அஞ்சுகம் ெதரு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  இராமசந்திரன் ெதரு , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  அழகிr ெதரு , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  மாதவன் சாைல , 13.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  சி.டபில்யூ.சி , 14.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

டு ே த் ம் ெ ி ச் ி ப் ள் ி ட் ி
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249 249 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி.ேக.ேக.நக  

ேக.சாத்தனூ    ,ேமற்குபகுதி, 

ைமயவடக்கு  5வது 

வகுப்பைற ஒட்டுகட்டிடம்,ேக. 

ேக. நக , ேக. சாத்தனூ  

வடக்கு

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  நாகம்ைமயா  

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  ராணி 

அண்ணாதுைர ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  இராஜாராம் சாைல , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

38 ேக.சாத்தனூ  லிங்கன் ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  கண்ணப்பன் ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

38 ேக.சாத்தனூ  இந்திரா காந்தி ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  மகாத்மா காந்தி ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 38. சாத்தனூ  ஈஸ்வr கா டன் முதல் மற்றும்  , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  ஐஸ்வ யா நக  , 

10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  ேகாவ த்தன் 

கா டன் , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

250 250 கற்பக விநாயக  ேமல்நிைல 

பள்ளி.ேக.ேக.நக    ,ெதற்கு 

பக்கம், கிழக்கு பகுதி, வடக்கு

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  மகாெலட்சுமி நக  

1ம் ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  

மகாெலட்சுமி நக  2ம் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  மகாெலட்சுமி நக  3ம் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  மகாெலட்சுமி நக  குறுக்கு த , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  ேசசாயிநக , 

வாrபுறம்ேபாக்கு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  

திருவள்ளுவ  ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  கணபதி நக  மசூதி பின்புறம்  , 8.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  உத்தம  ெதரு ெதன்றல் நக  , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  ஊருணி ெதரு 

ெதன்றல் நக  , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  

எழில் ெதரு ெதன்றல் நக  , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  ஏலாதி ெதரு ெதன்றல் நக  , 12.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  அருள் ேஜாதி ெதரு ெதன்றல் நகர , 

ி ச் ி ப் ள் ி ட் ி டு ே த் ி ன் ெ
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

251 251 கற்பக விநாயக  ேமல்நிைல 

பள்ளி.ேக.ேக.நக    ,ெதற்கு 

பக்கம், கிழக்கு பகுதி, ஒட்டு 

கட்டிடம்,

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  ஈைகய  ெதரு 

ெதன்றல் நக  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  

ஔைவயா  ெதரு ெதன்றல் நக  , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

38 ேக.சாத்தனூ  ஒப்பில்லா  ெதரு ெதன்றல் நக , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  கிழக்கு குறிஞ்சி நக  வள்ளல , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  விக்ேனஷ் நக  , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  நறுமனத்ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  

வடக்குஉைடயான்பட்டி , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  வய லஸ் ேராடு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  ெதன்றல் நக  விஸ்தrப்பு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  திருப்பூ  குமரன் , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  எடிசன் ெதரு , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  நிேவதா ெதரு , 13.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  கஸ்தூrபாய் ெதரு , 14.திருச்சிராப்பள்ளி 
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141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

252 252 உள்விைளயாட்டு அரங்கம் 

நடராஜன் சாைல முதல் 

ஹால் ேக ேக நக    ,எ சி 

சீட் வடக்கு பா த்த கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  அரவிந்த  ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  ராகேவந்திரா 

ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  ேராஜா 

ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  ராஜா 

ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  மல்லிைக 

ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  ேவலவன் 

ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  ெபrயா  

ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  தாமைர 

ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  முல்ைல 

ெதரு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  

பிருந்தாவன் ெதரு , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  சத்தியசாயி ெதரு , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

38 ேக.சாத்தனூ  ேநரூஜி ெதரு , 13.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

38 ேக.சாத்தனூ  மகாத்மா காந்தி ெதரு , 14.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  ஈ.வி.ஆ  சாைல , 15.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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253 253 உள்விைளயாட்டு அரங்கம் 

நடராஜன் சாைல முதல் 

ஹால் ேக ேக நக    ,கிழக்கு 

விங் 1வது ஹால் அ

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  கவிபாரதி நக Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254 உள்விைளயாட்டு அரங்கம் 

நடராஜன் சாைல ேக ேக நக  

  ,ைமய பகுதி முதல் ஹால் 

பி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  நியூ சிேலான் 

காலனி , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  கணபதி  

நக  , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  ஆனந்தராஜ் 

நக  , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  இச்சி 

காமாைலப்பட்டி , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  

எம்.ஜி.ஆ .காலனி , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக,சாத்தனூ  பாrநக  , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  கதிரவன் ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  இரயில்ேவ குடியிருப்பு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 
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141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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1 2 3 4 5

255 255 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேக.ேக.நக , 

ேக.சாத்தனூ    ,ேமற்குபகுதி, 

ெதற்கு ஒட்டுகட்டிடம்,

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ (ெத) மதியழகன் 

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  

என்.எஸ்.கிருஷ்ணன் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  பாரதியா  ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  சத்யவாணிமுத்து ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 38, ேக.சாத்தனூ  நடராசன் ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 38 ேக,சாத்தனூ  மன்ைனநாராயணசாமி பிள்ைள ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  

அன்பில்த மலிங்கம் ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  பராங்குசம் , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  சண்முகம் ெதரு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  அன்பழகன் ெதரு , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

256 256 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேக.ேக.நக , 

ேக.சாத்தனூ    ,ேமற்குபகுதி, 

ெதற்கு ஒட்டுகட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  ெநடுஞ்ெசழியன் 

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  

திருவாசகமணி ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

ேக.சாத்தனூ  விஸ்வநாதன் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

38 ேக.சாத்தனூ  ஆதித்தனா  ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  தங்ைகயா நக  , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  உஸ்மான் அலி நக  , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  ஸ்ரீராம் நக  , 8.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 38 காமாராஜ  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேக.ேக.நக , 

ேக.சாத்தனூ    ,கிழக்கு 

பகுதி, ெதற்கு ஒட்டுகட்டிடம்,

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38, ேக.சாத்தனூ  சாத்தனூ  வடக்கு 

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  காவல்காரன் 

ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  

ேமலத்ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  

நடுத்ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  

வடக்கு ஆதிதிராவிட  ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
141   திருச்சிராப்பள்ளி(கிழக்கு) êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

258 258 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேக.ேக.நக , 

ேக.சாத்தனூ    , ெதற்கு  

கட்டிடம்  ேமற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  கீழத்ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  வடுகப்பட்டி , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  மணேமட்டுப்பட்டி 

, 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  சாத்தனூ  

வடக்கு ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 38 ேக.சாத்தனூ  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ï£÷¢ : 29/08/2018

Þìñ¢ : . 

ñ£õì¢ì «î£¢îô¢ Üî¤è£ó¤ ñø¢Áñ¢ ñ£õì¢ì Ýì¢ê¤ò£¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
142   திருெவறும்பூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

1 1 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

ச க்கா பாைளயம் 

பைனயகுறிச்சி   

,ஓட்டுவில்ைல  கட்டிடம், 

கிழக்கு பா த்தது வடக்கு 

1.பைனயக்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 சிவன்ேகாயில் ெதரு , 

2.பைனயக்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு1 நடுத்ெதரு , 

3.பைனயக்குறிச்சி(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 நடுத்ெதரு , 

4.பைனயக்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 ெமயின் ேராடு , 

5.பைனயக்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு1 ெரயில்ேவ காலனி , 

6.பைனயக்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு1 மாதாேகாயில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

ச க்கா பாைளயம், 

பைனயகுறிச்சி   

,ஒட்டுவில்ைல  கட்டிடம் 

ேமற்கு கிழக்கு பா த்தது     

1.பைனயக்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு2 ேமலத்ெதரு , 

2.பைனயக்குறிச்சி(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு2 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 

, 3.பைனயக்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு2 ைபபாஸ் ேராடு , 

4.பைனயக்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு2 ஏ.ஆ .ேக குடியிருப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

கீழமுல்லக்குடி   

,ஓட்டுக்கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

கிழக்கு பா த்தது

1.கீழமுல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு1 குடித்ெதரு (பண்ைண 

காலனி) , 2.கீழமுல்லக்குடி(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு1 புத்த  நக  , 

3.கீழமுல்லக்குடி(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு1 வளன் நக  , 

4.கீழமுல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 ஒட்டக்குடி வடக்கு ெதரு , 

5.கீழமுல்லக்குடி(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 ஒட்டக்குடிகீழத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
142   திருெவறும்பூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

4 4 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

கீழமுல்லக்குடி   

,ஓட்டுக்கட்டிடம் வடக்குப் 

பகுதி கிழக்கு பா த்தது

1.கீழமுல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 ஒட்டக்குடி அய்ய  

ெகால்ைல , 2.கீழமுல்லக்குடி(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 ஒட்டக்குடி 

நடுத்ெதரு , 3.கீழமுல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 ஒட்டக்குடி 

ேமற்கு ெதரு , 4.கீழமுல்லக்குடி (ஊ) வா டு 2 காந்திபுரம் கவுண்ட  ெதரு 

, 5.கீழமுல்லக்குடி(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 காந்திபுரம் அrசனத்ெதரு , 

6.கீழமுல்லக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 புத்தாவரம் குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேவங்கூ    

,ஒட்டுக் கட்டிடம், வடக்கு 

பகுதி ெதற்கு பா த்தது 3ஆம் 

ப்

1.ேவங்கூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு1 மந்ைத ெதரு , 2.ேவங்கூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) வா டு1 ெவள்ளாள  ெதரு , 3.ேவங்கூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

வா டு1 ேவஙகூ  மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேவங்கூ    

,ஓட்டுக் கட்டிடம் , வடக்கு 

பகுதி ெதற்கு பா த்தது 3ஆம் 

ப்

1.ேவங்கூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 வடக்குெதரு , 2.ேவங்கூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 2 சாமிநாதபுரம் , 3.ேவங்கூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

வா டு 3 ேமலமுருக்கூ  , 4.ேவங்கூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 

கைலஞ  காலனி , 5.ேவங்கூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 புது காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேவங்கூ    

,ஓட்டுவில்ைல  கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது

1.ேவங்கூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 நடுத்ெதரு , 2.ேவங்கூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 4 ெதற்குத்ெதரு , 3.ேவங்கூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

வா டு 4 ெபrயா  நக  , 4.ேவங்கூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 காமராஜ் 

நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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8 8 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேவங்கூ    

,ேமற்கு பா த்த ெதற்கு 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது

1.ேவங்கூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 வி.எஸ்.நக  , 2.ேவங்கூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 4 ஆ .வி.எஸ் நக  , 3.ேவங்கூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

வா டு5 கீழமுருக்கூ  , 4.ேவங்கூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 5 

மாதாக்ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி , நடராஜபுரம்   

,ேமல்புறம் உள்ள 

ஓட்டுக்கட்டிடம், கிழக்கு 

பா த்தது

1.நடராஜபுரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு , 2.நடராஜபுரம் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு , 3.நடராஜபுரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

ெவள்ளக்கைர , 4.நடராஜபுரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு , 

5.நடராஜபுரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு , 6.நடராஜபுரம் (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) ெதற்கு பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு , 7.நடராஜபுரம் (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 8.நடராஜபுரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாதா 

ேகாவில் ெதரு , 9.நடராஜபுரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கச்ேசந்தி மைல , 

10.நடராஜபுரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அய்யனா  ேகாவில் ெதரு , 

11 நடராஜபுரம் (வகி ) மற்றும் (ஊ) வடக்கு பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி , அரசங்குடி   

,ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் , 

வடக்கு பகுதி கிழக்கு பா த்தது

1.அரசங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழத்ெதரு , 2.அரசங்குடி (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) நடுத்ெதரு , 3.அரசங்குடி(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பருத்தி ெகால்ைலத்ெதரு 

, 4.அரசங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெமயின்ேராடு , 5.அரசங்குடி (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) மாதாேகாவில் ெதரு
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11 11 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி , அரசங்குடி   

,ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம்  

ெதற்கு பகுதி கிழக்கு பா த்தது

1.அரசங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முருக்குப்பட்டி , 2.அரசங்குடி (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) ெதாண்ைடமான்பட்டி , 3.அரசங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமல 

அrசன ெதரு , 4.அரசங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடு அrஜன ெதரு , 

5.அரசங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) சிவன் ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, கிளியூ    

,ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் 

ெதற்கு பா த்தது

1.கிளியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) குடித்ெதரு , 2.கிளியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

ராசாம்ேபட்ைட குடித்ெதரு , 3.கிளியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ராசாம்ேபட்ைட 

ஆதிதிராவிட ெதரு , 4.கிளியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அண்ணாநக  கிளியூ  , 

5.கிளியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாதாேகாவில்ெதரு கிளியூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, கிளியூ    

,ெகட்டிெமத்ைதகட்டிடம் 

ெதற்கு பா த்தது

1.கிளியூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) விளாங்குளம் குடித்ெதரு , 2.கிளியூ (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) விளாங்குளம் ஆதிதிராவிட  ெதரு , 3.கிளியூ  (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) விளாங்குளம் அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு , 4.கிளியூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) சந்தியாப்ப  ேகாவில் ெதரு, ேமல விளாங்குளம்
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14 14 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, தட்டாங்குளம் 

பத்தாளப்ேபட்ைட   

,ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

ெதற்கு  பா த்த  கிழக்கு 

கட்டிடம்

1.பத்தாளப்ேபட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அகமுைடயா  ெதரு , 

2.பத்தாளப்ேபட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாதா ேகாவில் ெதரு , 

3.பத்தாளப்ேபட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு , 

4.பத்தாளப்ேபட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வள்ளுவ  நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, தட்டாங்குளம் 

பத்தாளப்ேபட்ைட   

,பத்தாளப்ேபட்ைட 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

ெதற்கு  பா த்த ேமற்கு 

கட்டிடம்

1.பத்தாளப்ேபட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) புத்தாம்பூ  , 2.பத்தாளப்ேபட்ைட 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பத்தாளப்ேபட்ைட ேமட்டுத்ெதரு , 3.பத்தாளப்ேபட்ைட 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) தட்டாங்குளம் , 4.பத்தாளப்ேபட்ைட (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) ெசட்டியா  ேபட்ைட

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி , 

ேகாட்ராப்பட்டி   

,ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

வடக்கு  பா த்தது

1.பத்தாளப்ேபட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழமாங்காவனம், காளியம்மன் 

ேகாவில் ெதரு , 2.பத்தாளப்ேபட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழமாங்காவனம் 

குடித்ெதரு , 3.பத்தாளப்ேபட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமல மாங்காவனம், 

குடித்ெதரு , 4.பத்தாளப்ேபட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேகாட்ராப்பட்டி 

ஆதிதிராவிட  ெதரு , 5.பத்தாளப்ேபட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 
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1 2 3 4 5

17 17 ஆ .சி.அரசு உதவி ெபறும் 

பள்ளி கிருஷ்ணசமுத்திரம்   

,கிருஷ்ணசமுத்திரம்

1.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு , 

2.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அந்ேதாணியா  ேகாவில்ெதரு , 

3.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ஆதிதிராவிட  ெதரு , 

4.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெமயின்ேராடு , 

5.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட  ெதற்குத்ெதரு , 

6.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதாண்ைடமான்பட்டி ஏrக்கைர

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி , குமேரசபுரம்  

 ,ஓட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு  

பா த்தது

1.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 ெமயின்ேராடு , 

2.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 வ.உ.சி. ெதரு , 

3.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 ேக.எம்.பி. ெதரு. , 

4.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 பிள்ைளயா ேகாவில் 

ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி , குமேரசபுரம்  

 ,ஓட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு  

பா த்தது

1.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 மாrயம்மன் 

ேகாவில்ெதரு , 2.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 

மாதாேகாவில் ெதரு , 3.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 

அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ,குமேரசபுரம்   

,ஓட்டு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

கிழக்கு பா த்தது

1.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) குமேரசபுரம் காலனி , 

2.கிருஷ்ணசமுத்திரம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அேசாக் நக
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
142   திருெவறும்பூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

21 21 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ,குமேரசபுரம்   

,ஓட்டு கட்டிடம் கிழக்கு 

பாத்த ெதற்கு பகுதி

1.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழகுமேரசபுரம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 சமுதாயகூடம் எழில் நக  

கிருஷ்ணசமுத்திரம்    

,வடக்கு பா த்த கிழக்கு பகுதி 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம்

1.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 எழில்நக  முதல் ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 சமுதாயகூடம் எழில் நக  

கிருஷ்ணசமுத்திரம்    

,வடக்கு பா தத ேமற்கு பகுதி 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம்

1.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 எழில் நக  இரண்டாம் 

  ெதரு , 2.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 எழில் நக  

மூன்றாம் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 நூலக கட்டிடம்  எழில்நக   

கிருஷ்ணசமுத்திரம்   

,வடக்கு பா த்த ெமத்ைத 

கட்டிடம்

1.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 எழில் நக  மூன்றாம் 

ெதரு விஸ்தrப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
142   திருெவறும்பூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

25 25 சமுதாய கூடம் எழில்நக   

கிருஷ்ணசமுத்திரம்   

,கிழககு பா த்த ெமத்ைத 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு 2எழில் நக  நான்காம் 

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி , குமேரசபுரம்  

 ,ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கிழக்கு  

பா த்தது

1.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கேணசபுரம் ேமற்கு பகுதி 

குறுக்கு ெதரு கதவு எண் 1 முதல் 33 முடிய   , 2.கிருஷ்ணசமுத்திரம் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கேணசபுரம் விஸ்தrப்பு பகுதி  கதவு எண் 302 முதல் 

418 முடிய

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி , குமேரசபுரம்  

 ,ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கிழக்கு  

பா த்தது

1.கிருஷ்ணசமுத்திரம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெமௗனமடம் , 

2.கிருஷ்ணசமுத்திரம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கேணசபுரம் கிழக்கு பகுதி 

குறுக்கு ெதரு கதவு எண் 34 முதல் 223 முடிய

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 பாய்ல பிளான்ட்நடுநிைலப்பள்

ளி, கேணசாபாய்ண்ட் 

ைகலாசபுரம்    ,மத்திய 

கட்டிடம் கிழக்கு  பா த்தது 

ப் ம்

1.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) திருேவங்கட நக  அ பிளாக் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
142   திருெவறும்பூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

29 29 பாய்ல பிளான்ட்நடுநிைலப்பள்

ளி, கேணசாபாய்ண்ட் 

ைகலாசபுரம்    ,மத்திய 

கட்டிடம் கிழக்கு  பா த்தது 

ப் ம்

1.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) திருேவங்கட நக  ஆ பிளாக் , 

2.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) திருேவங்கடநக  இ பிளாக் , 

3.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) திருேவங்கடநக  ஈ பிளாக்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30 பாய்ல பிளான்ட்நடுநிைலப்பள்

ளி, கேணசாபாய்ண்ட் 

ைகலாசபுரம்    ,மத்திய 

கட்டிடம் , கிழக்குபா த்தது 

ப் ண்

1.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வள்ளலா  நக  , 

2.கிருஷ்ணசமுத்திரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெபல்பூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, கூத்தப்பா   

 ,கிழக்கு பகுதி, ெகட்டி 

கட்டிடம்

1.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) நடுத்ெதரு , 2.கூத்தப்பா (வ.கி.) 

மற்றும் (ேப. ஊ) முதல் கிழக்குத் ெதரு , 3.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. 

ஊ) ெதற்குத் ெதரு , 4.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) அrசனத்ெதரு , 

5கூத்தப்பா  (வகி ) மற்றும் (ேப  ஊ) சாமியா  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, கூத்தப்பா   

 ,கிழக்கு பகுதி, ஒட்டு 

கட்டிடம்

1.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ேமலத்ெதரு , 2.கூத்தப்பா  (வ.கி.) 

மற்றும் (ேப. ஊ) பா ெவட்டித்ெதரு , 3.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) 

வடக்குத் ெதரு , 4.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பா ப  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
142   திருெவறும்பூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

33 33 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, நடுத்ெதரு, 

கூத்தப்பா    ,கிழக்கு பா த்த 

கட்டிடம், ெகட்டிக்கட்டிடம்

1.கூத்தப்ப  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பத்தாளப் ேபட்ைட சாைல , 

2.கூத்தப்ப  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) கீழ அrசன ெதரு , 3.கூத்தப்ப  (வ.கி.) 

மற்றும் (ேப. ஊ) வடக்கு அrஜன ெதரு , 4.கூத்தப்ப  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. 

ஊ) பாசனந ேதக்க பணியாள  குடியிருப்பு , 5.கூத்தப்ப  (வ.கி.) மற்றும் 

(ேப. ஊ) 2வது கிழக்குத்ெதரு , 6.கூத்தப்ப  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 அரசின  ெதாழிற்பயிற்சி 

ைமயம் (ஐ.டி.ஐ) 

திருெவறும்பூா்   ,வகுப்பைற 

எண் 1 , ெதற்கு  பா த்தது 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்

1.கூத்தப்ப  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பாரதிபுரம் முதல் ெதரு , 2.கூத்தப்பா  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பாரதிபுரம் 2வது ெதரு , 3.கூத்தப்பா  (வ.கி.) 

மற்றும் (ேப. ஊ) பாரதிபுரம் 3வது ெதரு , 4.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. 

ஊ) பாரதிபுரம் நான்காம் ெதரு , 5.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) 

திடீ  நக  , 6.கூத்தப்ப  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ப மா காலனி, கூத்தப்ப  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 அரசின  ெதாழிற்பயிற்சி 

ைமயம் (ஐ.டி.ஐ) 

திருெவறும்பூா்   ,வகுப்பைற 

எண் 2, ெதற்கு பா த்த 

கட்டிடம் ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்

1.கூத்தப்ப  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பாரதிபுரம் 5வது ெதரு , 2.கூத்தப்பா  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பாரதிபுரம் 6வது ெதரு , 3.கூத்தப்பா  (வ.கி.) 

மற்றும் (ேப. ஊ) பாரதிபுரம் 7வது ெதரு , 4.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. 

ஊ) பாரதிபுரம் 8வது ெதரு , 5.கூத்தப்பா (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பாரதிபுரம் 

9வது ெதரு , 6.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) வ.உ.சி. ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 பாய்ல  பிளான்ட் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,    

ைகலாசபுரம்

1.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பி2 ெசக்டா  ைகலாசபுரம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
142   திருெவறும்பூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

37 37 பாய்ல  பிளான்ட் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ைகலாசபுரம்   ,வகுப்பைற 

எண் 4 ெகட்டிகட்டிடம் ெதற்கு 

த்

1.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ஆ 3 ெசக்டா  ைகலாசபுரம் டவுன்சிப் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 பாய்ல  பிளான்ட் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ைகலாசபுரம்   ,வகுப்பைற 

எண் 1 ெகட்டிகட்டிடம் ெதற்கு 

த்

1.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) அ பிளாக் ெஜய்நக Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 பாய்ல  பிளான்ட் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ைகலாசபுரம்   ,வகுப்பைற 

எண் 4 ெகட்டிகட்டிடம்

1.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ஆ பிளாக் ெஜய்நக  , 2.கூத்தப்பா  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) இ பிளாக் ெஜய்நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 பாய்ல  பிளான்ட் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ைகலாசபுரம்   ,வகுப்பைற 

எண் 1ெகட்டிகட்டிடம்

1.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) காவல  குடியிருப்பு , 2.கூத்தப்பா  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) சிட்ேகா அடுக்குமாடி குடியிருப்பு , 3.கூத்தப்பா  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) தமிழ்நாடு மாணவ  விடுதி குடியிருப்பு , 

4.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ஜ.டி.ஜ.காலனி , 5.கூத்தப்பா  (வ.கி.) 

மற்றும் (ேப. ஊ) கணபதி நக  ேமற்கு வதி , 6.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
142   திருெவறும்பூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

41 41 பாய்ல  பிளான்ட் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ைகலாசபுரம்   ,3 விங்க் 

வகுப்பைற எண் 13 

ெ ட் ட் ம்

1.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) இ 2 ெசக்டா  ைகலாசபுரம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 பாய்ல  பிளான்ட் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ைகலாசபுரம்   ,3 விங்க் 

வகுப்பைற எண் 16 

ெ ட் ட் ம்

1.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) சி2 ெசக்டா  பி.எச்.இ.எல். டவுன்சிப் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 பாய்ல  பிளான்ட் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ைகலாசபுரம்   ,3 விங்க் 

வகுப்பைற எண் 17 

ெ ட் ட் ம்

1.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) டி4 ெசக்டா  டவுன்சிப் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 பாய்ல  பிளான்ட் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ைகலாசபுரம்   ,3 விங்க் 

வகுப்பைற எண் 17 

ெ ட் ட் ம்

1.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) சி3 ெசக்டா  ைகலாசபுரம் டவுன்சிப் , 

2.கூத்தப்பா  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) சி3 ெசக்டா  டவுன்சிப்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
142   திருெவறும்பூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

45 45 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

மைலக்ேகாவில் 

திருெவறும்பூ    ,ெதற்கு 

பா த்த வடக்கு கட்டிடம்

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) உபகார மாதா ேகாவில் ெதரு , 

2.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) இந்திரா நக  , 3.திருெவறும்பூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ஆசாrயா  ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

மைலக்ேகாவில்திருெவறும்பூ

   ,ேமற்கு பா த்த வடக்கு 

கட்டிடம்

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) கள்ள  ெதரு , 2.திருெவறும்பூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ராஜ வதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

மைலக்ேகாவில்திருெவறும்பூ

   ,ெகட்டி ெமத்ைத வடக்கு 

பா த்த ெதற்கு கட்டிடம் 

ேமற்கு பக்கம்

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு , 

2.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) சன்னதி ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
142   திருெவறும்பூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

48 48 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

மைலக்ேகாவில்,திருெவறும்பூ

   ,ெகட்டி ெமத்ைத வடக்கு 

பா த்த ெதற்கு கட்டிடம் 

கிழக்கு பக்கம்

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) வ.உ.சி ெதரு , 2.திருெவறும்பூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பவானி சாைல , 3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் 

(ேப. ஊ) விஜய நகரம் , 4.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) 

ஜ.ஏ.எஸ். நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 முக்குலத்ேதா  

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

தஞ்ைசேராடு, திருெவறும்பூ   

 ,கிழக்கு பிளாக் ேமற்கு 

பா த்தது அைறஎண் 19 

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ஆதிதிராவிட  மாrயம்மன் 

ேகாவில் ெதரு , 2.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) 

ைவஜயந்திமாலா காலனி , 3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) 

அம்ேபத்கா  காலனி , 4.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பாலாஜி 

ெதரு , 5.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) கம்ப  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 முக்குலத்ேதா  

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

தஞ்ைசேராடு, திருெவறும்பூ   

 ,கிழக்கு பிளாக் ேமற்கு 

பா த்தது அைற எண் 20 

ெகட்டிகட்டிடம்

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) முல்ைலவாசல் , 

2.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) தனதாயலநக  முதல் ெதரு , 

3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) தனதாயள நக  2வது ெதரு , 

4.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) தனதாயள நக  3வது ெதரு , 

5.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) வி.ேக.என்.நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
142   திருெவறும்பூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

51 51 முக்குலத்ேதா  

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

தஞ்ைசேராடு, திருெவறும்பூ   

 ,ெதற்கு பிளாக் கிழக்கு 

பா த்தது அைறஎண் 

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ேமrஸ் நக  , 2.திருெவறும்பூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) இந்திரா நக  , 3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் 

(ேப. ஊ) ெதன்றல் நக  , 4.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) 

எ.ஆ .அபா ட்ெமன்ட்ஸ் , 5.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) 

ேசவிய  மா க்ெகட்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 முக்குலத்ேதா  

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

தஞ்ைசேராடு, திருெவறும்பூ   

 ,ெதற்கு பிளாக் கிழக்கு 

பா த்தது அைறஎண் 

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) தஞ்ைச ெமயின் ேராடு வடபுறம் 

, 2.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) காந்தி நக  1வது ெதரு , 

3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) காேவr நக  , 4.திருெவறும்பூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) சுப்ரமணியபுரம் 1வது ெதரு , 5.திருெவறும்பூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) சுப்ரமணியபுரம் 2வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 முக்குலத்ேதா  

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

தஞ்ைசேராடு, திருெவறும்பூ   

 ,ெதற்கு பிளாக் கிழக்கு 

பா த்தது அைறஎண் 

1.திருெவறும்பூ  சிறப்பு ஊராட்சி சுப்ரமணியபுரம் 3வது ெதரு , 

2.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) வள்ளுவ  ெதரு , 

3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ஒட்டம்பாைற , 4.திருெவறும்பூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ேகானா  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
142   திருெவறும்பூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

54 54 முக்குலத்ேதா  

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

தஞ்ைசேராடு, திருெவறும்பூ   

 ,ெதற்கு பிளாக் கிழக்கு 

பா த்தது

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) எைலட் காலனி , 

2.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) எம்.ஆ .டி.பி.ேக. பில்டிங் , 

3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ேக.எம்.என். பில்டிங் , 

4.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ெபrயசாமி காலனி , 

5.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ராமலிங்கம் காலனி , 

6.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) சுருளி ேகாயில் நான்காவது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 முக்குலத்ேதா  

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

தஞ்ைசேராடு, திருெவறும்பூ   

 ,ெதற்கு பிளாக் கிழக்கு 

த்

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) அேசாகா பில்டிங் , 

2.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) குருநாதன் காலனி , 

3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ப மா காலனி , 4.திருெவறும்பூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) நவல்பட்டு ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 முக்குலத்ேதா  

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

தஞ்ைசேராடு, திருெவறும்பூ   

 ,கிழக்கு பா த்த அைறஎண்  

5 ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம்

1.திருெவரும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) கக்கன் காலனி கதவு எண் 1 

முதல் 130 வைர

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

57 57 முக்குலத்ேதா  

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

தஞ்ைசேராடு, திருெவறும்பூ   

 ,கிழக்கு பா த்த ெமத்ைத 

கட்டிடம் ேமற்கு பா த்தது

1.திருெவரும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) கக்கன் காலனி கதவு எண் 131 

க்கு ேமல்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 முக்குலத்ேதா  

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

தஞ்ைசேராடு, திருெவறும்பூ   

 ,தஞ்ைசேராடு திருெவறும்பூ

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) காந்தி நக  2வது ெதரு , 

2.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) காந்தி நக  3வது ெதரு , 

3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) காந்தி நக  4வது ெதரு , 

4.திருெவறும்பூ (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) காந்தி நக  5வது ெதரு , 

5.திருெவறும்பூ (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) காந்தி நக  6வது ெதரு , 

6.திருெவறும்பூ (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) காந்தி நக  7வது ெதரு , 

7.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) காந்தி நக  8வது ெதரு , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 முக்குலத்ேதா  

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

தஞ்ைசேராடு, திருெவறும்பூ   

 ,வட கிழக்கு பகுதி ேமற்கு 

பா த்த புதிய கட்டிடம்

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) சுருளி ேகாயில் முதல் ெதரு , 

2.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) சுருளி ேகாயில் இரண்டாவது 

ெதரு , 3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) சுருளி ேகாயில் 

மூன்றாவது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
142   திருெவறும்பூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

60 60 முக்குலத்ேதா  

ேமல்நிைலப்பள்ளி தஞ்சாவூ  

ெமயிண் ேராடு 

திருெவறும்பூா்   ,புதிய 

கட்டிடம் கிழக்கு பா த்தது 

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ேநதாஜி நக  , 2.திருெவறும்பூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ெசல்வபுரம் இரண்டாவது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 

பகவதிபுரம் திருெவறும்பூ    

,வடக்கு பகுதி ெகட்டி 

கட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பகவதிபுரம் முதல் ெதரு , 

2.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பகவதிபுரம் இரண்டாவது ெதரு , 

3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பகவதிபுரம் விஸ்தrப்பு 

(கைலஞ  நக ) , 4.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பகவதிபுரம் 

ிஸ் rப் ம் ி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 

பகவதிபுரம்   ,ெதற்கு பகுதி

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) கூத்தப்பா  ேராடு , 

2.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) வ.உ.சி நக  முதல் ெதரு , 

3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) வ.உ.சி நக  முதல்குறுக்கு ெதரு 

, 4.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) வ.உ.சி இரண்டாவதுெதரு , 

5.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) வ.உ.சி நக  இரண்டாவதுகுறுக்கு 

Ü¬ùî¢¶ 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
142   திருெவறும்பூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

63 63 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 

பகவதிபுரம்   ,ெதற்கு பகுதி

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) வ.உ.சி மூன்றாவது ெதரு , 

2.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) வ.உ.சி நக  மூன்றாவதுகுறுக்கு 

ெதரு , 3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) வ.உ.சி நக  விஸ்தrப்பு , 

4.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ஓன்றிய காலனி , 

5.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) சிங்காரம்பிள்ைள ெதரு , 

6.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) பகவதிபுரம் 3வதுெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
142   திருெவறும்பூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

64 64 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 

பகவதிபுரம்   ,ெதற்கு பா த்தது

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) குட்ெஷட் ேராடு , 

2.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ேமாதிரகார சந்து , 

3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) நசீ  பாய் சந்து , 4.திருெவறும்பூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ஏ.எம்.சலாம் ெதரு , 5.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ேப. ஊ) பிச்ைச ெதரு , 6.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) 

ேநதாஜி ெதரு , 7.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) தைலவ  

ெரத்தினம் ெதரு , 8.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) தியாகராஜன் 

காலனி , 9.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) அைடக்கலம் ெதரு , 

10.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ெசட்டியா  ெதரு , 

11.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) எம்.ேக.இல்லம் , 

12.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) யாைன பில்டிங் , 

13.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) வின்ெசன்ட் நாய  காலனி , 

14.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ஆறுமுகம் காலனி , 

15.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ஏ.என்.எம்.பில்டிங் , 

16 திருெவறும்பூ  (வகி ) மற்றும் (ேப  ஊ) சுப்புதாஸ் பில்டிங்  
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

65 65 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 

ெநாச்சிவயல் புதூ , 

திருெவறும்பூ    

,ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 

ெநாச்சி வயல் புதூ  , 2.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) ஆதி 

திராவிட  ெதரு ெநாச்சியவயல் புதூ  , 3.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் 

(ேப. ஊ) குடியானத் ெதரு , 4.திருெவறும்பூ  (வ.கி.) மற்றும் (ேப. ஊ) 

ள் ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி 

,எல்லக்குடி    ,வடக்கு 

பக்கம், ஓட்டுக்கட்டிடம் 

வகுப்பைற எண் 3 கிழக்கு 

ி

1.எல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு , 

2.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 

3.எல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாதா ேகாவில் ெதரு , 4.எல்லக்குடி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா நக  , 5.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

r ன் ல் க் ி ற் ம் ஸ்ரீ ப்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 சமுதாயக்கூடம், எல்லக்குடி  

 ,சமுதாயகூடம் எல்லகுடி 

(கேணஷ் நக ) நடு ெமத்ைத 

கட்டிடம் கிழக்கு பா த்த 

ெ ற் ி

1.எல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கேணஷ் நக  கதவு எண் 1 முதல் 130 

வைர

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 சமுதாயக்கூடம், எல்லக்குடி  

 ,சமுதாயகூடம் எல்லகுடி 

(கேணஷ் நக  ) நடு ெமத்ைத 

கட்டிடம் கிழக்கு பா த்தது 

க் ி

1.எல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கேணஷ் நக  கதவு எண் 130க்கு ேமல் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

69 69 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, 

எல்லக்குடி   ,ெதற்கு பகுதி, 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் 

வகுப்பைற எண் 4

1.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 ைகலாஷ் நக Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, 

எல்லக்குடி   ,ெதற்கு பகுதி, 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் 

வகுப்பைற எண் 5

1.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 வின் நக  , 2.எல்லக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 4 மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு, ெகாக்கரசம்ேபட்ைட , 

3.எல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4, நியூடவுன், முத்து நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 சமுதாய கூடம் பிள்ைளயா  

ேகாவில் ெதரு, மஞ்சத்திடல்  

 ,ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் 

(பகுதி) ேமற்கு

1.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மஞ்சத்திடல் வடக்கு ெதரு , 

2.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விக்ேனஷ் நக  முதல் ெதரு , 

3.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விக்ேனஷ் நக  2வது ெதரு  (கிழக்கு) , 

4.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விக்ேனஷ் நக  2வது ெதரு  (ேமற்கு) , 

5.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விக்ேனஷ் நக  4வது ெதரு , 

6.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விக்ேனஷ் நக  5வது ெதரு , 

7.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விக்ேனஷ் நக  6வது ெதரு , 

8.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விக்ேனஷ் நக  7வது ெதரு , 

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

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

1 2 3 4 5

72 72 சமுதாய கூடம் பிள்ைளயா  

ேகாவில் ெதரு, மஞ்சத்திடல்  

 ,ெகட்டி கட்டிடம் (பகுதி)

1.எல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெரட்டியா  ேகாவில் ெதரு , 2.எல்லக்குடி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) எல்.ஜ.சி. நக  , 3.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு , 4.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கள்ள  

ெதரு , 5.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன்  ேகாவில் ெதரு , 

6.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைவத்திலிங்கம் நக  , 7.எல்லக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நியூ டவுன் , 8.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

சந்ேதாஷ் நக  , 9.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயா  நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, 

மஞ்சத்திடல் எல்லக்குடி    

,புதிய ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம்,வடக்கு பகுதி ேமற்கு 

த்

1.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கைலவாண  நக  , 2.எல்லக்குடி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பிrயங்கா நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

74 74 மாநகராட்சி  துவக்கப்பள்ளி, 

மஞ்சத்திடல் எல்லக்குடி    

,புதிய ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

ெ ற் ்த்

1.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விேவக் நக  , 2.எல்லக்குடி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) எஸ்.எ.எஸ்.நக  , 3.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஸ்ரீராம் 

நக  , 4.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என்.ேஜ.எஸ்.நக  , 5.எல்லக்குடி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்து நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

75 75 மான்ேபா ட் பள்ளி 

எல்லக்குடி   ,புதிய ெமத்ைத 

கட்டிடம் ேமற்கு பக்க அைற 

எண் 12 ெதற்கு பா த்த 

ி க் ி

1.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாலாஜி நக Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 மான் ேபா ட் பள்ளி 

எல்லக்குடி கிராமம்   

,ெதன்கிழக்கு கட்டிடம்  

ெதற்கு பா த்தது வகுப்ைபற 

ண்

1.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எறும்பஸ்வர  நக  , 2.எல்லக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கிருஷ்ணா நக  , 3.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்மன் 

நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 மான் ேபா டு பள்ளி 

எல்லக்குடி கிராமம்    

,ேமற்கு பா த்த புதிய  

கட்டிடம்   அைற எண் 9ஏ

1.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிரகாஷ் நக Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 மான் ேபா டு  பள்ளி  

எல்லக்குடி கிராமம்    

,ேமற்கு பா த்த அைற எண் 

9பி புதிய கட்டிடம்

1.எல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாகுல நக  , 2.எல்லக்குடி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) விக்ேனஷ் நக  , 3.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

தியாகராஜா நக  , 4.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேராஷன் நக  , 

5.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீனாட்சி நக  , 6.எல்லக்குடி  (வ.கி) 

ற் ம் ஜ்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

79 79 மான் ேபா டு பள்ளி  

எல்லக்குடி கிராமம்    

,ேமற்கு பா த்த புதிய 

கட்டிடம் அைற எண்  9சி

1.எல்லக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எ.வி.எம்.ேஜாதி நக  , 2.எல்லக்குடி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சக்தி நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80 ஆதி திராவிட  நல ெபண்கள் 

ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

பாப்பாக்குறிச்சி   ,புதிய 

கட்டிடம், வடக்கு பகுதி 

ெகட்டிகட்டிடம் அைற எண் 6

1.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிேலாமினால்புரம் , 

2.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வள்ளுவ  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 ஆதி திராவிட  நல ெபண்கள் 

ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

பாப்பாக்குறிச்சி   ,புதிய 

கட்டிடம், வடக்கு பகுதி 

ெகட்டிகட்டிடம் வகுப்பைற 

எண் 7

1.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு , 

2.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திலக  ெதரு , 3.பாப்பாக்குறிச்சி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) இளங்ேகா ெதரு , 4.பாப்பாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பாரதிதாசன் ெதரு , 5.பாப்பாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சீதகாதி ெதரு , 

6.பாப்பாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முருகன் ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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82 82 ஆதி திராவிட  நல ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

பாப்பாக்குறிச்சி   ,பிரதான 

ெமத்ைத கட்டிடம்  ேமற்கு 

பகுதி

1.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கம்பன் ெதரு , 2.பாப்பாக்குறிச்சி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராஜ வதி , 3.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

டாக்ட .அம்ேபத்கா  நக  , 4.பாப்பாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணா 

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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83 83 ஆதி திராவிட  நல ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

பாப்பாக்குறிச்சி   ,ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காேவr நக Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 ஆதி திராவிட  நல ெபண்கள் 

ேமல் நிைலப்பள்ளி,  

பாப்பாக்குறிச்சி   ,வடக்கு 

பிளாக் ெகட்டிக்கட்டிடம் 

வகுப்பைற எண் 8 ெதற்கு 

பா த்தது

1.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வ.உ.சி.ெதரு. , 2.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பாரதியா  ெதரு , 3.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

முருகன் ேகாவில் ெதரு , 4.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமராஜ  

ெதரு , 5.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாஸ் ெதரு
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85 85 ஆதி திராவிட  நல ெபண்கள் 

ேமல் நிைலப்பள்ளி,  

பாப்பாக்குறிச்சி   ,வடக்கு 

பிளாக் ெகட்டிக்கட்டிடம் 

வகுப்பைற ெதற்கு  பா த்தது

1.பாப்பாகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமலா ேநரு நக  முதல் ெதரு , 

2.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமலா ேநரு நக  2வது ெதரு , 

3.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமலா ேநரு நக  3வது ெதரு , 

4.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காந்தி சாைல , 5.பாப்பாகுறிச்சி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 ஆதி திராவிட  நல ெபண்கள் 

ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

பாப்பாக்குறிச்சி   ,புதிய 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

ெதற்கு பா த்தது அைற எண் 

19

1.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தஞ்ைச ெமயின்ேராடு ெதற்குகாட்டூ  

, 2.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எம்.ஜி.ஆ .ராஜவதி, 

அண்ணாநக (வடக்குகாட்டூ ) , 3.பாப்பாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வ.எஸ்.காலனி, அண்ணாநக  , 4.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

சப்பாணி ேகாவில் ெதரு, அண்ணாநக , , 5.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) கக்கன் ெதரு, அண்ணாநக  , 6.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ஈ.ெவ.ரா.ெதரு, அண்ணாநக  , 7.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கருணாநிதி ெதரு, அண்ணாநக  , 8.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெநடுஞ்ெசழியன் ெதரு, அண்ணாநக  , 9.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) குமrஅனந்தன் ெதரு அண்ணாநக  , 10.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) அம்ேபத்கா  ெதரு, அண்ணாநக  , 11.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) 
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87 87 ஆதி திராவிட  நல ெபண்கள் 

ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

பாப்பாக்குறிச்சி   ,புதிய 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

கிழக்கு பா த்தது அைற எண் 

20

1.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காயிேத மில்லத் ெதரு 

அண்ணாநக  , 2.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குமரன் ெதரு, 

அண்ணாநக  , 3.பாப்பாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வ.உ.சி.ெதரு, 

அண்ணாநக  , 4.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா காந்தி ெதரு, 

அண்ணாநக  , 5.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குழந்ைத ஏசு ெதரு, 

அண்ணாநக  , 6.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா ேராடு 

அண்ணாநக  , 7.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாடிமரத்து ெதரு, 

அண்ணாநக  , 8.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஜவானந்தம் ெதரு 

அண்ணாநக  , 9.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணாதாசன் 

ெதரு, அண்ணாநக  , 10.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஜி.டி.நாயுடு 

ெதரு, அண்ணாநக  , 11.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கல்யாணசுந்தரம் ெதரு, அண்ணாநக  , 12.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 ஆதி திராவிட  நல ெபண்கள் 

ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

பாப்பாக்குறிச்சி   ,புதிய 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் 

கிழக்கு பா◌ா◌்த்த வகுப்பைற

1.பாப்பாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணாெதரு ெதற்கு காட்டூ  , 

2.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமலாேநரு நக  , 3.பாப்பாக்குறிச்சி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) எம்.ஜி.ஆ  நக  , 4.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேஜாதிபுரம்
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89 89 ஆதி திராவிட  நல ெபண்கள் 

ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

பாப்பாக்குறிச்சி   ,புதிய 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் 

கிழக்கு பா த்த வகுப்பைற

1.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தஞ்ைச ெமயின்ேராடு , 

2.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ப மாகாலனி கணபதி நக  , 

3.பாப்பாகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ப மா காலனி கம்ப  ெதரு , 

4.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ப மா காலனி பாரதியா  ெதரு , 

5.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ப மா காலனி ெபrயா  ெதரு , 

6.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ப மா காலனி வள்ளுவ  ெதரு , 

7.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ப மா காலனி வ.உ.சி.ெதரு , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 ஆதி திராவிட  நல ெபண்கள் 

ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

பாப்பாக்குறிச்சி   ,கிழக்கு 

பகுதி, ெகட்டிக்கட்டிடம் 

வகுப்பைற எண் 15

1.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு 

, 2.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ப மா காலனி காந்திெதரு , 

3.பாப்பாகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ப மா காலனி ேநரூஜி ெதரு , 

4.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ப மா காலனி ேநதாஜி ெதரு , 

5.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ப மா காலனி பாரதிதாசன் ெதரு , 

6.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ப ம்மா காலனி பன்ன  ெசல்வம் 

ெதரு , 7.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ப மா காலனி காமராஜ் நக  , 

8.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ப மா காலனி கட்டெபாம்மன் ெதரு
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èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

91 91 ஆதி திராவிட  நல ஆண்கள் 

ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

பாப்பாக்குறிச்சி   ,வகுப்பைற 

எண் 18 கூடுதல் ெமத்ைத 

கிழக்கு பா த்தது

1.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருநக  , 2.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) இந்திரா காந்தி நக  , 3.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

புகழ் நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 ஆதி திராவிட  நல ஆண்கள் 

  ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

பாப்பாக்குறிச்சி   ,வகுப்பைற 

எண் 19 கூடுதல் ெமத்ைத 

கிழக்கு பா த்தது

1.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவணுேகாபால் நக  , 

2.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தியாகராஜபாகவத ெதரு 

அண்ணாநக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93 ஆதி திராவிட  நல ஆண்கள் 

ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

பாப்பாக்குறிச்சி   ,ேஜ ேஜ 

பில்டிங் கிழக்கு பா த்தது 

ேமற்குபகுதி ெகட்டி ெமத்ைத

1.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாகப்பன் ேகாவில் ெதரு , 

2.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாத்திமாபுரம் 1வது ெதரு , 

3.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாத்திமாபுரம் 2வது ெதரு , 

4.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாத்திமாபுரம் 3வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

94 94 ஆதிதிராவிட  நல ஆண்கள் 

ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

பாப்பாக்குறிச்சி   ,ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் வகுப்பைற 

எண் 28 ேமற்கு பா த்தது

1.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாத்திமாபுரம் 4 வது ெதரு , 

2.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாத்திமாபுரம் 5வது ெதரு , 

3.பாப்பாகுறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாத்திமாபுரம் 6வது ெதரு , 

4.பாப்பாகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாத்திமாபுரம் 7வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 ஆதிதிராவிட  நல ஆண்கள் 

ேமல் நிைலப்பள்ளி , 

பாப்பாக்குறிச்சி   ,ெகட்டி 

கட்டிடம், வடக்கு பிளாக், 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

1.பாப்பா குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காந்தி நக  1முதல் 9 ெதரு வைர , 

2.பாப்பா குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வசந்த நக  , 3.பாப்பா குறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, 

பாப்பாக்குறிச்சி   ,புது ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி ெதற்கு பா த்தது

1.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதிதாசன் நக 3வது ெதரு , 

2.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதிதாசன் நக  8வது ெதரு , 

3.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியா  ெதரு , 

4.பாப்பாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிrயா நக  , 5.பாப்பாக்குறிச்சி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதிதாசன் நக  , 6.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பாரதிதாசன் நக  9வது ெதரு , 7.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
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1 2 3 4 5

97 97 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, 

பாப்பாக்குறிச்சி   ,புது ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் ேமற்கு  

பகுதிெதற்கு பா த்தது

1.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதிதாசன் நக  10வது ெதரு , 

2.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசாழன் நக (வ.காட்டூ ) , 

3.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபrயா  நக  , 4.பாப்பாக்குறிச்சி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதிதாசன் நக  5வது ெதரு , 5.பாப்பாக்குறிச்சி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதிதாசன் நக  , 6.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பாண்டியன் நக  வ.காட்டூ  , 7.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேசரன்நக  வடக்கு காட்டூ  , 8.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, 

பாப்பாக்குறிச்சி   ,ஒட்டு  

கட்டிடம்

1.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாr நக  , 2.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெநய்குளம் , 3.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, 

பாப்பாக்குறிச்சி   ,ஒட்டு 

வடக்கு பா த்தது கிழக்கு பகுதி

1.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எம்.ஜி.ஆ . நக  , 2.பாப்பாக்குறிச்சி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பைழயெதரு , 3.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

அக்ரஹாரம் புது ெதரு , 4.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புது ெதரு , 

5.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீதாபுரம் , 6.பாப்பாக்குறிச்சி  (வ.கி) 

ற் ம் த் ிக்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, குவளக்குடி   

,ேமற்கு பா த்தது 

ெகட்டிகட்டிடம்

1.குவளக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குடித்ெதரு, குவளக்குடி , 2.குவளக்குடி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிட  ெதரு , 3.குவளக்குடி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) கீழகளமைல குடித்ெதரு , 4.குவளக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ஆதிதிராவிட  ெதரு,ேமலகளமைல , 5.குவளக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

r ம் ன் ே ில் ெ க்
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1 2 3 4 5

101 101 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

வதிவடங்கம்   ,வதிவடங்கம் 

ெமத்ைத கட்டிடம்

1.குவளக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குடித்ெதரு வதிவடங்கம் , 2.குவளக்குடி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு வதிவடங்கம் , 3.குவளக்குடி 

 (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு வதிவடங்கம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 ேசஷசாயி இன்ஸ்டிடியூட் 

ஆஃப் ெடக்னாலஜி, தஞ்ைச 

ெமயின் ேராடு, 

அrயமங்கலம்   ,தைர தளம் 

ேமற்கு பா த்த ெதற்கு பகுதி 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 திருவள்ளுவ  ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 2 கருநாநிதி ெதரு, அrயமங்கலம் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 ெநடுஞ்ெசழியன் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103 ேசஷசாயி இன்ஸ்டிடியூட் 

ஆஃப் ெடக்னாலஜி, தஞ்ைச 

ெமயின் ேராடு, 

அrயமங்கலம்   ,தைரத்தளம் 

வடேமற்குப் பகுதி ெதற்கு 

பா த்த ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி  மாநகராட்சி வா டு 28 காமராஜ் நக  ஜி.டி.நாயுடு ெதரு 

அrயமங்கல , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 சக்தி நக  

சாமிநாதன் நக  அrயமங்கலம் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 

கணபதி நக , திருவள்ளுவ நக  அrயமங்கலம் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 29 மைலயப்பநக , அம்ேபத்கா ெதரு அrயமங்கலம்
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104 104 ேசஷசாயி இன்ஸ்டிடியூட் 

ஆஃப் ெடக்னாலஜி, தஞ்ைச 

ெமயின் ேராடு, 

அrயமங்கலம்   ,வடக்கு 

பிளாக் தைரதளம்  கிழக்கு  

பகுதி  வடக்கு பா த்தது 

1.திருச்சிராப்பள்ளி  மாநகராட்சி வா டு 29 திருவள்ளுவ  நக , 

கைலஞ ெதரு அrயமங்கலம , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 

திருவள்ளுவ  நக , இந்திராெதரு அrயமங்கல , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 29 திருவள்ளுவ நக  வ.உ.சிெதரு, அrயமங்கலம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 ேசஷசாயி இன்ஸ்டிடியூட் 

ஆஃப் ெடக்னாலஜி, தஞ்ைச 

ெமயின் ேராடு, 

அrயமங்கலம்   ,தைர தளம் 

வடேமற்கு பகுதி ெதற்கு 

பா த்தது ஒட்டுகட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 காந்திஜி ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 அண்ணா ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 காமராஜ  ெதரு ராஜ வதி , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு28 ஜவானந்தம் ெதரு

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

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?
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106 106 ேசஷசாயி இன்ஸ்டிடியூட் 

ஆஃப் ெடக்னாலஜி, தஞ்ைச 

ெமயின் ேராடு, 

அrயமங்கலம்   

,தைரத்தளம்இ வடக்கு பகுதி 

ேமற்கு  பக்கம் வடக்கு 

பா த்தது ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 ராஜப்பாநக  கிழக்கு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 ராஜப்பா நக  ேமற்கு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு29 காந்திஜி ெதரு (ராஜப்பா நக )

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 ேசஷசாயி இன்ஸ்டிடியூட் 

ஆஃப் ெடக்னாலஜி, தஞ்ைச 

ெமயின் ேராடு, 

அrயமங்கலம்   

,அrயமங்கலம் தைரதளம்  

ெதற்கு பகுதி கிழக்கு பக்கம் 

கிழக்கு பா த்த 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 திருமகள் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 ேசப்பிள்ைளயா  ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 கல்யாணராமன்  ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 ஸ்டாலின் நக  , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 சுந்தரபவனம் , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 பிள்ைளயா  ேகாவில்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
142   திருெவறும்பூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

108 108 ேசஷசாயி இன்ஸ்டிடியூட் 

ஆஃப் ெடக்னாலஜி, தஞ்ைச 

ெமயின் ேராடு, 

அrயமங்கலம்   , 

ஆடிட்ேடாrயம் 

வடகிழக்குப்பகுதி கிழக்கு 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 ெசாக்கலிங்கம் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 ெசல்ைலயா ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 ேஜாசப் கிருஷ்ணன் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 ேசஷசாயி இன்ஸ்டிடியூட் 

ஆஃப் ெடக்னாலஜி, தஞ்ைச 

ெமயின் ேராடு, 

அrயமங்கலம்   

,அrயமங்கலம் தைரதளம் 

ஆடிட்ேடாrயம் 

ெதன்கிழக்குப்பகுதி கிழக்கு 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 சாமிநாதன்ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 மாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 ேடவிட் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 சேராஜா காலனி , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 ஜாகீ  உேசன் ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 ேநரூஜி ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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110 110 ேசஷசாயி இன்ஸ்டிடியூட் 

ஆஃப் ெடக்னாலஜி, தஞ்ைச 

ெமயின் ேராடு, 

அrயமங்கலம்   , 

தைரத்தளம் ஆடிட்ேடாrயம் 

வட ேமற்கு பகுதி  ேமற்கு 

பாரத்தது வட ேமற்கு பகுதி  

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 28 பழனியாண்டி ெதரு, 

அrயமங்கலம் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 ,ேமாதிலால் 

ெதரு,அrயமங்கலம் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28, 

சீனிவாசநக  முதல் ெதரு, அrயமங்கலம் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 28, சீனிவாசநக  2வது ெதரு, அrயமங்கலம் , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28, சீனிவாசநக  3வது ெதரு, 

அrயமங்கலம் , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28, சீனிவாசநக  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 ேசஷசாயி இன்ஸ்டிடியூட் 

ஆஃப் ெடக்னாலஜி, தஞ்ைச 

ெமயின் ேராடு   , 

தைரத்தளம் ஆடிட்ேடாrயம் 

ெதன் ேமற்கு பகுதி 

ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28, சீனிவாசநக  5வது ெதரு 

அrயமங்கலம் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28, சீனிவாசநக  

6வது ெதரு அrயமங்கலம் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28, 

சீனிவாசநக  7வது ெதரு, அrயமங்கலம் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 28, சீனிவாசநக  8வது ெதரு, அrயமங்கலம் , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 28, முல்ைலெதரு, சீனிவாசநக , அrயமங்கலம் , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28, காந்திஜி ெதரு, அrயமங்கலம் , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28, சாமிநாதன் ெதரு, 

அrயமங்கலம் , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28, கணபதி நக , 

r மங் லம்
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112 112 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, ரயில்நக  கீழ 

அம்பிகாபுரம்   ,வடக்கு பகுதி 

கிழக்கு பா த்த 

ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 ரயில்நக  காந்திஜி முதல் ெதரு 

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 ரயில் நக  காந்திஜி 2ம் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு29 ரயில்நக  காந்திஜி 4ம் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 ரயில்நக  காநதிஜி 4ம் ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 ரயில் நக  காந்திஜி 5ம் ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு29 காந்திஜி நக  மைலயப்பநக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,ரயில்நக   கீழ 

அம்பிகாபுரம்   ,கிழக்கு 

பா த்தது (பகுதி) ெதற்கு பகுதி 

கிழக்கு ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு29 காந்திஜிெதரு கீழ அம்பிகாபுரம் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு29 காந்திஜி ெதரு ேமற்குராயப்ப  நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, ரயில்நக , 

கீழஅம்பிகாபுரம்   ,ேமற்கு 

பா த்தது புது கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 இந்திரா ெதரு கீழ அம்பிகாபுரம் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 ேநருஜி ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 ஊராட்சி ஓன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, ரயில் நக  

கீழஅம்பிகாபுரம்   ,ெதற்கு  

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 முனியப்பன் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 ஆண்டாள் நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
142   திருெவறும்பூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

116 116 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, ரயில்நக , 

கீழஅம்பிகாபுரம்   ,ேமற்கு 

பா த்தது(பகுதி) ெதன்பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 எம்.ஜி.ஆ .நக  கீழஅம்பிகாபுரம் , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டுஎண்29 முனஸ்வரன்ேகாவில்ெதரு, 

ேமலஅம்பிகாபுரம் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு29 வ.உ.சி ெதரு 

, 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டுஎண் 29ெபrயா ெதரு  

ப்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, ரயில்நக , 

கீழஅம்பிகாபுரம்   ,ேமற்கு 

பா த்தது(பகுதி)

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 காமராஜ் ெதரு மைலயப்பநக  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு29 ெவங்கேடஷ்வராநக  

கீழஅம்பிகாபுரம் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு29 ஜவானாந்தம் 

ெதரு மைலயப்பநக  , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு29 அண்ணா 

ெ ப்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ேமல அம்பிகாபுரம்    ,ெதற்கு 

பா த்த  ேமற்கு 

ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 முத்துச்ெசட்டித்ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 அண்ணா நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ேமல அம்பிகாபுரம்    ,புது 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் 

ேமற்கு  பகுதி ெதற்கு 

த்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 ெரத்தினசாமி ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு29 அண்ணாெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 பாரதியா ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 ராஜவ்காந்தி ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
142   திருெவறும்பூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

120 120 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ேமல அம்பிகாபுரம்    ,ெதற்கு 

பா த்தது அைறஎண்  10 பி  

கூடுதல் ஒட்டுக்கட்டிடம் 

கிழக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 எம்.ஜி.ஆ  ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 காேவr நக  , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 29 ெரத்தினம்ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 29 சாஸ்த்திr ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 

கட்டெபாம்மன் ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு29 ராஜாஜி 

ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 பள்ளிவாசல் 

ெதருஅண்ணாநக  , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 மாrயம்மன் 

ேகாவில் ெதரு அண்ணாநக  , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 

காந்தி ெதரு அண்ணாநக  , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு29 

பரேமஸ்வr நக  , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 

அண்ணாநக  , 12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 29 அம்ேபத்கா  நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 ெலஷ்மி ந சr மற்றும் 

பிைரமr பள்ளி, 

தஞ்ைசெமயின்ேராடு, 

அrயமங்கலம்   

,அrயமங்கலம் பிளாக் 1 

கிழக்கு பா த்தது 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 ராணி அம்ைமயா  ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 ேநரூஜி ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 7 கைலவாண  ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 7 காந்திஜி ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
142   திருெவறும்பூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

122 122 ெலஷ்மி ந சr மற்றும் 

பிைரமr பள்ளி, 

தஞ்ைசெமயின்ேராடு, 

அrயமங்கலம்   ,பிளாக்.4 

ெதற்கு பா த்தது  

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 பாரதியா  ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 வ.உ.சி.ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 7 திருப்பூ குமரன் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 ெலஷ்மி ந சr மற்றும் 

பிைரமr பள்ளி, 

தஞ்ைசெமயின்ேராடு, 

அrயமங்கலம்   ,பிளாக்.4 

ெதற்கு பா த்தது 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 பாரதியா  ெதரு(அம்மாகுளம்) Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
142   திருெவறும்பூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

124 124 ெலஷ்மி ந சr மற்றும் 

பிைரமr பள்ளி, 

தஞ்ைசெமயின்ேராடு, 

அrயமங்கலம்   ,பிளாக்.4  

ெதற்கு பா த்த ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 சிவகாமி அம்ைமயா  ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 பாப்பம்மாள் காலனி, அண்ணா 

ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 சாஸ்திr ெதரு, 

ெதாழிற்ேபட்ைட காலனி , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 

திருவள்ளுவ  நக  , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 தஞ்ைச 

ெமயின்ேராடு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 பட்ேடல் நக   , 

தஞ்ைச ெமயின்ேராடு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 

கல்லாங்குத்து ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 

லட்சுமிபுரம் 1வது ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 

லட்சுமிபுரம் 2வது ெதரு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெகாத்தளத்தான்ெதரு, 

அrயமங்கலம்   ,ேமற்கு 

பா த்தது  ஒட்டுக்கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு7 அற்புத நக  , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 7 ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு7 காமன் ேகாவில் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 7 பட்டயத்தா  ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 7 கீழவாசல் ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 

ெவள்ளாளத் ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு7 

அக்ரஹாரெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு7 கத்தrத் ேதாப்பு 

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

1 2 3 4 5

126 126 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெகாத்தளத்தான்ெதரு, 

அrயமங்கலம்   ,ேமற்கு 

பா த்தது  ஒட்டுக்கட்டிடம் 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 அைடக்கலமாதா ேகாவில் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு7 புங்களாயித் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 அற்புதசாமிபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

காமராஜ்நக , அrயமங்கலம்  

 ,ேமற்கு பா த்தது 

ஒட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு28அற்புத சாமி ெதரு அrயமங்கலம் 

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 முத்துப்பிள்ைள 

ெதருஅrயமங்கலம் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 ஈ.ேவ.ரா. 

ெதருஅrயமங்கலம் , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28அப்துல் 

கலாம் ஆசாத் ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 ஜின்னா 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  

அrயமங்கலம் காமராஜ் நக   

  ,ேமற்கு பா த்த ெதற்கு 

பகுதி புதிய ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு28முத்துராமலிங்கம் ேதவ  ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு28 ேவலாயுதம் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு28 அப்துல்லா ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 ேக.வி.ேக.சாமி ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 கல்யாணசுந்தரம் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

129 129 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

காமராஜ்நக , அrயமங்கலம்  

 ,ெதற்கு பா த்தது ஒட்டு 

ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 ெகன்னடி ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 முகமது அலி ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 எல்ைலகாந்தி அப்துல் கப கான் 

ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 28 ெசௗகத் அலி ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, உக்கைட, 

அrயமங்கலம்   ,கிழக்கு 

பா த்தது  ஒட்டுக்கட்டிடம்  

க் ி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 ேபாlஸ் ஸ்ேடசன் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 ெஜய்லானி ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 இக்பால் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 பள்ளிவாசல் ெதரு , 

ி ச் ி ப் ள் ி ட் ி டு ப்ெ ட் ம்ெ ி ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, உக்கைட,  

அrயமங்கலம்   ,வடக்கு 

பா த்தது ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 விறகு கைட ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 ரயில்ேவ ைலன் , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 எம்.ஆ .ைரஸ் மில் ெதரு , 

ி ச் ி ப் ள் ி ட் ி டு ப் ய் ஸ்ே
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

132 132 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, உக்கைட,  

அrயமங்கலம்   ,வடக்கு 

பா த்தது ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 இப்ராஹிம் ஸ்ேடா  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 கமலா ஸ்ேடா  , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 ஆற்றுப்பாலம் ெமயின்ேராடு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 புங்கலாயி அம்மன் ேகாவில் 

ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 ேஜாதி நக  , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 காந்தி நக  , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, உக்கைட,  

அrயமங்கலம்   ,கிழக்கு 

பகுதி வடக்கு பா த்த 

ட்டுக் ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 7 சுப்ைபயா ெதரு(நாகமணி 

ெதரு) , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 மைலயடிவாரம் , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 7 வி.வி.எல்.பி.ைரஸ்மில்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 புனித சிலுைவ ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ெபான்மைல திருச்சி   

,ேவலன் கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி வடக்கு பா த்தது அைற 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32 சி ைடப் ரயில்ேவ காலனி 

ெபான்மைல , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32  சி ைடப் 

ரயில்ேவ காலனி ெபான்மைல , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32 

சி ைடப் ரயில்ேவகாலனி ெபான்மைல , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 32 சி ைடப் இரயில்ேவ காலனி ெபான்மைல

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

135 135 புனித சிலுைவ ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ெபான்மைல திருச்சி   

,ேவலன் கட்டிடம் வடக்கு  

பா த்தது ேமற்கு பகுதி அைற 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32, எப்ைடப் ரயில்ேவ காலனி 

ெபான்மைல , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு32 ஐ ைடப் நியூ 

காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 ரயில்ேவ இருபால  

ேமல்நிைல பள்ளி  (தமிழ் 

வழி )  எப் ைடப் 

ெபான்மைல ரயில்ேவ 

காலனி    ,ேமற்கு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி வடக்கு பா த்த 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32 எப் ைடப் ரயில்ேவ காலனி 

ெபான்மைல , 2.திருச்சிராப்பள்ளிமாநகராட்சி வா டு 32 ெகச் ைடப் 

ரயில்ேவ காலனி ெபான்மைல , 3.திருச்சிராப்பள்ளிமாநகராட்சி வா டு 32 

ஜி ைடப் ரயில்ேவ காலனி ெபான்மைல

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 ரயில்ேவஇருபால ேமல்நிைல

ப்பள்ளி (தமிழ்வழி) 

ெபான்மைல ரயில்ேவ 

காலனி    ,கிழக்கு பிளாக் 

டு ி க் த்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32 பி ைடப் ரயில்ேவ காலனி 

ெபான்மைல , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32 ஏ ைடப் ரயில்ேவ 

காலனி ெபான்மைல , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32 பைழய 

டீசல் காலனி , 4.திருச்சிராப்பள்ளிமாநகராட்சி வா டு 32 நா த் டி நியூ 

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

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

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

1 2 3 4 5

138 138 ரயில்ேவ இருபால  

ேமல்நிைலப்பள்ளி (ஆங்கில 

வழி ), ெபான்மைல   ,ெதற்கு 

பகுதி கிழக்கு பா த்த 

ட்டுக் ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32ெசௗத் டி ைடப் ரயில்ேவ காலனி 

ெபான்மைல , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32எம்.பி. ைடப், 

ரயில்ேவ காலனி ெபான்மைல , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

32எம்.சி.ைடப் ரயில்ேவ காலனி  ெபான்மைல

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 ரயில்ேவ இருபால  

ேமல்நிைலப்பள்ளி (ஆங்கில 

வழி ), ெபான்மைல   

,ேமற்க்கு பகுதி கிழக்கு 

த் ட்டுக் ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32எம். எப், ைடப் ரயில்ேவ காலனி 

ெபான்மைல , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32எம் ெகச் ைடப் 

ரயில்ேவ காலனி ெபான்மைல , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32 

ெதற்கு டி ைடப் ரயில்ேவ காலனி ெபான்மைல

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 சி. எஸ். ஐ ெமட்rக்குேலசன் 

பள்ளி, இரயில்ேவ காலனி 

ெபான்மைல வடக்கு   

,ைவரவிழா கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்தது அைற எண் 11 

ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32 நா த் டி ரயில்ேவ காலனி 

ெபான்மைல , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32 ஏ ைடப் ரயில்ேவ 

காலனி ெபான்மைல , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 32 நா த் டி 

ைடப்,ஏ,பி, ைடப் ரயில்ேவ காலனி
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
142   திருெவறும்பூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

141 141 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, 

ெசந்தண்ண புரம்    ,வடக்கு 

பகுதி புதிய கட்டிடம் ேமற்கு  

 7 வது கிளாஸ்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு27 மணல்வாrத்துைற ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 அண்ணாெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 ஆசாத்ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 27 அப்துல்குத்தூஸ் ேராடு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 27 ஜின்னா ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 27 சபாபதி ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, 

ெசந்தண்ண புரம்    ,வடக்கு  

பிளாக் வடக்கு பகுதி  புதிய 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 மைறமைலயடிகள் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 இளங்ேகா ெதரு
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24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
142   திருெவறும்பூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

143 143 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, 

ெசந்தண்ண புரம்    ,வடக்கு 

பகுதி புதிய கட்டிடம் கிழக்கு  

 5 வது ஏ கிளாஸ்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 27, ராமமூ த்தி நக  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 ேகாவிந்தேகானா  ெதரு 

ெமயின்ேராடு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 

ேகாவிந்தேகானா  முதல் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 

ேகாவிந்தேகானா  2வது ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 

ேகாவிந்த ேகானா  3வது ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 

பாரதி நக  முதல் ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 பாரதி 

நக  2வது ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 பாரதி நக  

3வது ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 பாரதி நக   4வது 

ெ ி ச் ி ப் ள் ி ம ட் ி வ டு ி வ ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, 

ெசந்தண்ண புரம்   ,வடக்கு 

பகுதி புதிய கட்டிடம் கிழக்கு 

5 வது பி கிளாஸ்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 பாரதி நக  6வதுெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 பாரதி நக  7வது ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 பாரதிநக  8வது ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 பாரதி நக   9வது  ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 பாரதி நக  10வது ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27நியூ ேகாவிந்த ேகானா  

ெதரு(வசந்த நக ) , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 

திரு.வி,க,ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 வள்ளுவ  நக
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

145 145 மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, 

ெசந்தண்ண புரம்   ,வடக்கு 

பகுதி நடு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 முத்ைதயா சாமி ெதரு 

சங்கிலியாண்டபுரம் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 

அண்ணாநக  , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 கrேமடு(காசியா 

பிள்ைள காலனி) , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 பிச்ைச நக  , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 சங்கிலியாண்டபுரம் 

ெமயின்ேராடு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 அண்ணா நக  

ைபபாஸ் ேராடு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 அண்ணாநக  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 டி எஸ் எம் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, வரகேனr 

   ,ேமற்கு பக்க 

ஓட்டுக்கட்டிடம்  வடக்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 டாக்ட  ஐசக் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 காளிமுத்து ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 பட்டிேகாணா  ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 எம்.ஆ .தனெலட்சுமி காலனி , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 வட்டுவசதி வாrயம் தஞ்ைச 

ெமயின் ேராடு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 மகாெலட்சுமி 

நக  தஞ்ைச ெமயின் ேராடு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

27.மகாெலட்சுமி நக  1வது கிழக்குத்ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 27மகாெலட்சுமி நக  2வது கிழக்கு ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 27 மகாெலட்சுமி நக  3கிழக்குெதரு , 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

147 147 டி எஸ் எம் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, வரகேனr 

   ,கிழக்கு பகுதி ஓட்டுக் 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 மகாெலட்சுமி நக  முதல் 

ேமற்கு ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 மகாெலட்சுமி 

நக  2வது ேமற்கு ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 

மகாெலட்சுமி நக  3 ேமற்கு ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

27 மகாெலட்சுமி நக  3ேமற்குெதரு எம்.ேஜ குடி , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 டி எஸ் எம் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, வரகேனr 

   ,கிழக்கு பகுதி ஓட்டுக் 

கட்டிடம் ெதற்க்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 எம்.ஜி.எஸ். காலனி , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 நல்லி ைஹேவ 

அபா ட்ெமன்ட்ஸ் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 ெவல்ட ஸ் 

நக  , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 விஸ்வாஸ் நக  , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27  தஞ்ைச ெமயின் ேராடு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 மாநகராட்சி 

உயா்நிைலப்பள்ளி, 

ெசந்தண்ண புரம்   ,வடக்கு 

பிளாக் கிழக்கு பகுதி ெகட்டிக் 

கட்டடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 கம்ப  ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 27 பாரதியா  ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 27 ஆனந்தபவன் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 

பரமசிவம் ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 நக்கீர  ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 காந்தி ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 27 திரு.வி.க.ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 51 of 103



24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
142   திருெவறும்பூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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150 150 மாநகராட்சி 

உயா்நிைலப்பள்ளி, 

ெசந்தண்ண புரம்   ,ேமற்கு 

பிளாக் ெதற்கு பகுதி கிழக்கு 

பா த்த ெகட்டிக  கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 பாr முதல் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 பாr 2வது ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 பாr 3வது ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 பாr 4வது ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 ேநரு ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 27 நாவல  ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 27 அழக  ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 

ேகாவலன் ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 காமராஜ  

ெதரு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 லால்பகதூ  சாஸ்திr 

ெதரு , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 ஆசாத் ெதரு , 

12.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 இரயில்ேவ காலனி , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 மாநகராட்சி 

உயா்நிைலப்பள்ளி, 

ெசந்தண்ண புரம்   ,ேமற்கு 

பிளாக்  வடக்கு பா த்த 

ஒட்டுக்  கட்டிடம்  அைற 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 கண்ணகி ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 கைலவாண  ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 குமரன் ெதரு
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

152 152 மாநகராட்சி 

உயா்நிைலப்பள்ளி, 

ெசந்தண்ண புரம்   ,ேமற்கு 

பிளாக்  வடக்கு பா த்த 

ஒட்டுக்  கட்டிடம்  அைற 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 வள்ளுவ  ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 வ.உ.சி.ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 27 அண்ணா ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 மாநகராட்சி 

உயா்நிைலப்பள்ளி, 

ெசந்தண்ண புரம்   ,ேமற்கு 

பிளாக்  கிழக்கு பா த்த 

ட்டுக் ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 27 முத்துமணி டவுன், ெசந்தண புரம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 எம்.இ.எல்.ஐ.எம் 

ஆரம்பப்பள்ளி,  

ெபான்மைலப்பட்டி    

,வடக்கு பிளாக் கிழக்கு பகுதி 

ெதற்கு பா த்தது 

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு, 

மைலயடிவாரம் ெபான , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 

வ.உ.சி.ெதரு  மைலயடிவாரம், ெபான்மைலப்பட்டி , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 36 சகாயமாதா ேகாவில் ெதரு   மைலயடிவாரம் 

ெபான்ம

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 53 of 103



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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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1 2 3 4 5

155 155 எம்.இ.எல்.ஐ.எம் 

ஆரம்பப்பள்ளி,  

ெபான்மைலப்பட்டி    ,கிழக்கு 

பகுதி ேமற்கு பா த்தது 

ட்டுக் ட் ம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 திரு.வி.க.ெதரு, மைலயடிவாரம் 

ெபான்மைலப்பட் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 சகாயமாதா 

ேகாவில் ெதரு   மைலயடிவாரம் ெபான்ம

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 எம்.இ.எல்.ஐ.எம் 

ஆரம்பப்பள்ளி,  

ெபான்மைலப்பட்டி    

,வடக்கு பக்கம் ேமற்கு பகுதி 

ெதற்கு பா த்தது 

ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 ெபான்மைலப்பட்டி 

மதுைரவரன்ேகாவில்ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

36ெகாட்டப்பட்டு மதுைர வரன் ேகாவில் ெதரு , 3.ெபான்மைல மாநகராட்சி 

வா டு 36ெகாட்டப்பட்டு ைகலாஷ்நக  , 4.ெபான்மைல மாநகராட்சி வா டு 

36ெகாட்டப்பட்டு ஜவா ெதரு ெமயின்ேராடு , 5.ெபான்மைல மாநகராட்சி 

வா டு 36ெகாட்டப்பட்டு ஜவா ெதரு முதல் சந்து , 6.ெபான்மைல 

மாநகராட்சி வா டு 36ெகாட்டப்பட்டு ஜவா ெதரு 2வது சந்து , 

7.ெபான்மைல மாநகராட்சி வா டு 36ெபான்மைலப்பட்டி ராஜவதி , 

8 ெபான்மைல மாநகராட்சி வா டு 36ெபான்மைலப்பட்டி எஸ்விடி குருமடம்
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èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
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1 2 3 4 5

157 157 புனித ஆக்னஸ் 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெபான்மைலப்பட்டி    ,ேமற்கு 

பகுதி  ெதற்கு பா த்த 

ஓட்டுக்கட்டிடம்  வகுப்பு எண் 

 7 சி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 திருவள்ளுவ  ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 அண்ணா ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 கம்ப  ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 36 இளங்ேகா ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 36 காந்தி ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 வ.உ.சி 

ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 சாலமன் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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158 158 புனித ேஜாசப் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ெபான்மைலப்பட்டி    ,ேமற்கு 

பகுதி  ஒட்டுக்கட்டிடம்  

ெதற்கு பா த்தது வகுப்பு 11டி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 ஆனந்தபுரம் , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 36 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 36 புதுத் ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 

36 அைடக்கல மாதா ேகாவில் 1வது ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 36 அைடக்கல மாதா ேகாவில் 2வது ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 அைடக்கல மாதா ேகாவில் 3வது 

ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 36ஆவணித் ெதரு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மநாகராட்சி வா டு 36 வ.உ.சி ெதரு , 

9 திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 பாரதியா  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

159 159 புனித ேஜாசப் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி  

ெபான்மைலப்பட்டி    

,நடுபகுதி ெதற்கு பா த்தது 

ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 ஜவாெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 36 பாண்டியன் ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 36 காமராஜ் ேராடு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 

குமரன் ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 பாரதிதாசன் 

ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 நியூ பாத்திமா ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 சாந்தி ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 புனித ேஜாசப் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ெபான்மைலப்பட்டி   ,ெதற்கு 

பா ததது ஒட்டுக்கட்டிடம் 

வகுப்பு எண்  10பி

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 கrகாலன் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 ேநரு ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 36  எம்.ஜி.ஆ . நக  , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 36 ஆவணி 2ம் ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 

அழக ெதரு,ெஜ.ெஜ நக ,ெகாட்டப்பட்டுெபான்மைல

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 புனித ேஜாசப் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ெபான்மைலப்பட்டி   ,கிழக்கு 

பகுதி  கிழக்கு பா த்தது 

வகுப்ப எண் 10சி  

ஒட்டுக்கட்டிடம்  

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு36 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 

(ெகாட்டப்பட்டு) , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு36 திரு.வி.க.ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு36 பாரதி ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 36 கமலா ெதரு

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

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

1 2 3 4 5

162 162 புனித ேஜாசப் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ெபான்மைலப்பட்டி   ,வடக்கு 

ெதற்கு பா த்தது வகுப்ப எண் 

10சி  விலங்கியல் ஆய்வு 

கூடம்ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 அம்பாள்நக  (ெகாட்டப்பட்டு) , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 பிrமன் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 அருந்ததி ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 ஐஸ்வ யாநக  , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 36 ஐஸ்வ யா நக  விஸ்தrப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, குண்டூ     

,ெமத்ைத கட்டிடம் ேமற்கு 

(பகுதி)

1.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு குண்டூ  , 2.குண்டூ   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு குண்டூ  , 3.குண்டூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெதன்றல் நக  குண்டூ  , 4.குண்டூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அமி தம் நக  

குண்டூ  , 5.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு குண்டூ  , 

ண்டூ ி ற் ம் ி ச் ி க்ே ட் ே டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, குண்டூ     

,ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி

1.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அய்யனா  நக  குண்டூ  , 2.குண்டூ   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) திருவள்ளுவ  நக  , 3.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேநருநக  

குண்டூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, குண்டூ     , 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம்   

ெதற்கு பா த்தது வகுப்பைற 

ண்

1.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு குண்டூ  , 2.குண்டூ   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) மதுைர வரன் நக , அய்யம்பட்டி , 3.குண்டூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ேஜ.ேஜ.நக ,அய்யம்பட்டி , 4.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அய்யம்பட்டி 

திருச்சி

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

1 2 3 4 5

166 166 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, குண்டூ     , 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம்   

ெதற்கு பா த்தது வகுப்பைற 

ண்

1.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கணபதி நக , அய்யம்பட்டி , 2.குண்டூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராகேவந்திரா நக , அய்யம்பட்டி , 3.குண்டூ   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) காந்தி நக , அய்யம்பட்டி , 4.குண்டூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

புதுக்ேகாட்ைட ேராடு குண்டூ  , 5.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சத்யசாயி 

ய் ம் ட்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, குண்டூ  

ப மா காலனி    ,கிழக்கு 

பிளாக் ேமற்கு பா த்தது  

ெமத்ைதக்கட்டிடம் ெதற்கு 

1.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அய்யனா  நக , குண்டூ  ப மா காலனி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, குண்டூ  

ப மா காலனி    ,கிழக்கு 

பிளாக் ேமற்கு ப த்தது 

ெமத்ைத கட்டிடம் வடக்கு 

1.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு, குண்டூ  , 2.குண்டூ   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) இராமலிங்கநக , குண்டூ

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

169 169 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, குண்டூ  

ப மா காலனி   ,கிழக்கு 

பிளாக் ேமற்கு பா த்த 

ட் ம்

1.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குண்டூ  ப மா காலனி , 2.குண்டூ   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.குண்டூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மாருதி நக  , 4.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குண்டூ  ப மா காலனி ெதற்கு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,  

திருவளாச்சிப்பட்டி    ,கிழக்கு 

பிளாக், ேமற்கு பா த்த ெகட்டி 

ட் ம்

1.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு , 2.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மாதா ேகாவில் ெதரு , 3.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

திருவளாச்சிப்பட்டி   ,ேமற்கு 

பா த்த  ஒட்டுகட்டிடம்

1.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 2.குண்டூ   

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசல்வமுத்து புரம் , 3.குண்டூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எம் 

ஜி ஆ  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, கீழக்குறிச்சி   

 ,ஓட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி

1.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவள்ளாள  ெதரு , 2.கீழக்குறிச்சி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்துராஜா ெதரு , 3.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெபrயா  ெதரு , 4.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமராஜ  நக  , 

5 கீழக்குறிச்சி  (வகி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ஆதிதிராவிட  ெதரு

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

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

1 2 3 4 5

174 174 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, கிழக்குறிச்சி   

 ,ஓட்டுக்கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு (நத்தமாடிப்பட்டி) , 

2.கீழக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு உைடயா  ெதரு , 3.கீழக்குறிச்சி 

 (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சேவrயா  ேகாவில் ெதரு(நத்தமாடிப்பட்டி) , 

4.கீழக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணா நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 புனித பிரான்சிஸ் ேசவிய  

ஆரம்பப்பள்ளி, 

நத்தமாடிப்பட்டி    ,ேமற்கு 

பிளாக்ஓட்டுக்கட்டிடம்  

வடக்கு பகுதி

1.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு , 

2.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நத்தமாடிப்பட்டி மந்ைத , 3.கீழக்குறிச்சி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முடுக்குப்பட்டி , 4.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

சேவrயா  ெதரு , 5.கீழக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அமுல் நக  , 

6.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூைச நக  , 7.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு நத்தமாடிப்பட்டி , 8.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 புனித பிரான்சிஸ் ேசவிய  

ஆரம்பப்பள்ளி, 

நத்தமாடிப்பட்டி    

,ஓட்டுக்கட்டிடம் ேமற்கு  

ி

1.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அந்ேதாணியா புரம் , 2.கீழக்குறிச்சி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருநக  ெமயின்ேராடு , 3.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) திருநக  , 4.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருநக  ெதற்கு , 

5.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருநக  7வது ெதரு , 6.கீழக்குறிச்சி  

ி ற் ம் ிஞ் ி ெ
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

177 177 புனித பிரான்சிஸ் ேசவிய  

துவக்கப்பள்ளி, 

நத்தமாடிப்பட்டி   ,ேமற்கு 

பிளாக், ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருநக  தாழம்பூ ெதரு , 2.கீழக்குறிச்சி 

 (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தாமைர ெதரு , 3.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மல்லிைக ெதரு , 4.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அைடக்கல அன்ைன 

நக  1வது ெதரு , 5.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அைடக்கல அன்ைன 

நக  2வது ெதரு , 6.கீழக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அைடக்கல அன்ைன 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 புனித பிரான்சிஸ் ேசவிய  

துவக்கப்பள்ளி, 

நத்தமாடிப்பட்டி   

,ஓட்டுக்கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அமுல் நக  , 2.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெதன்றல் நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 குழந்ைத ஏசு ந சr மற்றும் 

பிைரமr பள்ளி திருநக     

,ெதற்கு பா த்த சிமின்ட்  

தைர ெமத்ைத நடு கட்டிடம்

1.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அைடக்கல அன்ைன நக  4வது ெதரு , 

2.கீழக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அைடக்கல அன்ைன நக  5வது ெதரு , 

3.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அைடக்கலஅன்ைன நக  6வதுெதரு , 

4.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அைடக்கல அன்ைன நக  7வது ெதரு , 

5.கீழக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அைடக்கல அன்ைன நக  8வது ெதரு , 

6.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அைடக்கல அன்ைன நக  8வது ெதரு 

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

180 180 புனித பிரான்சிஸ் ேசவிய  

துவக்கப்பள்ளி,   

,நத்தமாடிப்பட்டி, 

ஓட்டுக்கட்டிடம் ஆ  ேமற்கு 

பகுதி

1.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருநக  5வது ெதரு , 2.கீழக்குறிச்சி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருநக  6வது ெதரு , 3.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு , 4.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

நத்தமாடிப்பட்டி ெமயின்ேராடு திருநக  , 5.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) திருநக  7வது ெதரு , 6.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 2வது 

ெமயின்ேராடு திருநக  , 7.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 1வது 

ெமயின்ேராடு திருநக  , 8.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருநக  

முதல் ெதரு , 9.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருநக  2வது ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 புனித பிரான்சிஸ் ேசவிய  

துவக்கப்பள்ளி 

நத்தமாடிப்பட்டி   

,நத்தமாடிப்பட்டி, 

ஓட்டுக்கட்டிடம் ேமற்க்கு 

பகுதி வடக்கு பா◌ா◌்த்தது

1.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருநக  3வது ெதரு , 2.கீழக்குறிச்சி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருநக  4வது ெதரு , 3.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) குழந்ைத இேயாசு  ேகாவில் ெதரு , 4.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ேபன்சி நக  முதல் ெதரு , 5.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபன்சி 

நக  2வது ெதரு , 6.கீழக்குறிச்சி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபன்சி நக  3வது 

ெதரு , 7.கீழக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபன்சி நக  , 8.கீழக்குறிச்சி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஏஞ்சலா ெச ைவட் காண்ெவண்ட் , 9.கீழக்குறிச்சி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கந்தசாமி நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 62 of 103



24   திருச்சிராப்பள்ளி ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
142   திருெவறும்பூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

182 182 ஆதி திராவிட  துவக்கப்பள்ளி 

ஆலத்தூ     ,வடக்கு பகுதி 

ேமற்கு பா த்தது 

ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.ஆலத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காந்தி சாைல , 2.ஆலத்தூ   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேநதாஜி ேராடு , 3.ஆலத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அக்ரஹாரம் 

, 4.ஆலத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூங்ேகாயில் முதல் ெதரு , 5.ஆலத்தூ   

(வகி) மற்றும் (ஊ) பூங்ேகாயில் 2ம் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 ஆதி திராவிட  துவக்கப்பள்ளி 

ஆலத்தூ     ,ெதற்கு பகுதி  

ேமற்க பா த்தது 

ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.ஆலத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தனெலட்சுமி நக  , 2.ஆலத்தூ   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பாலா நக  , 3.ஆலத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

எ.ஆ .என்.அெவன்யூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 மான்ேபா ட் பள்ளி  

எல்லக்குடி   ,வடக்கு 

பா த்தது ெமத்ைத கட்டிடம்

1.ஆலத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்மன் நக  விஸ்தrப்பு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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185 185 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

ேமலக்கல்கண்டா  ேகாட்ைட 

   ,வடக்கு  பகுதி  கிழககு 

பா த்தது   ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

ேமற்கூைர டம் ேமற்கு 

பா த்த ஒட்டு கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30சாமிநாதன் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 சாமிநாதன் நக  3வது ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30சாமிநாதன் ெதரு 4வது ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30சாமிநாதன் நக  மயான ேராடு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30பாண்டியன் ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30மாருதி நக  முதல் ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30மாருதி நக  2வது ெதரு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30மாருதி நக  3வது ெதரு , 

9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30மாருதி நக  4வது ெதரு , 

10.சிருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30மாருதி நக  5வது ெதரு , 

11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30காேவr நக  முதல் ெதரு , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

ேமலக்கல்கண்டா ேகாட்ைட  

  ,ெதற்கு பகுதி கிழக்கு 

பா த்தது ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்  

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண்30, மணியம்ைம ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளிமாநகராட்சி வா டு எண்.30, பம்புெசட்டுத்ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண்30, பள்ளிகூடத்ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 30, ேசாமசுந்த நக 1வது ெதரு 

முதல் 4வதுத
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187 187 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

ேமலக்கல்கண்டா ேகாட்ைட  

 ,கிழக்கு பகுதி ேமற்கு 

பா த்தது 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்ேமற்கூைர

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 30, ெசல்லாயி அம்மன் 1வது 

ெதரு முதல் 3வத , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண்30, 

நாகம்ைம வதி, நாகம்ைம வதி விஸ்தrப் , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு எண் 30 நாகம்ைம வதி விஸ்தrப்ப 1 , 4.திருச்சிராப்பள்ளி  

மாநகராட்சி வா டு எண் 30 நாகம்ைம வதி விஸ்தrப்பு 2 , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண் 30 நாகம்ைம வதி விஸ்தrப்பு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

ேமலக்கல்கண்டா ேகாட்ைட  

 ,ெதற்கு பகுதி கிழக்க பக்கம் 

ேமற்கு பா த்தது 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் ேமற்கூைர

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு30 கேணஷ் நக  ேம.க.ேகாட்ைட , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 அய்யனா  ெதரு ேம.க.ேகாட்ைட 

, 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 புது அய்யனா  ெதரு 1முதல் 

5வது ெதரு வைர , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 முருேகசன்  

ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 ேமலத்ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 ேமலத்ெதரு அ ச்சுணன் நக  , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு, 

அ ச்சுணன் நக  , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 நடுத்ெதரு 
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189 189 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 

ேமலக்கல்கண்டா ேகாட்ைட  

 ,ெதற்கு பகுதி வடக்கு 

பா த்தது ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

ேமற்கூைர

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மூகாம்பிைக நக  1முதல் 9வது 

ெதரு வைர

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 

ேமலக்கல்கண்டா ேகாட்ைட  

 ,ெதற்கு பகுதி கிழக்கு 

பா த்தது ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

ே◌மற்மூைர

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 ெதய்வகன் ெதரு ேம.க.ேகாட்ைட 

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 அண்ணாமைல ெதரு 

ேம.க.ேகாட்ைட , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 ராமசாமி ெதரு 

ேம.க.ேகாட்ைட , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு30 உைடயா  

நடுத்ெதரு ேம.க.ேகாட்ைட , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 

துைரசாமி ெதரு ேம.க.ேகாட்ைட , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு30 

தபால் ஆபிஸ் ெதரு ேம.க.ேகாட்ைட , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 30 திரு.வி.க.நக  ேம.க.ேகாட்ைட , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

ராஜி ஸ்ேடா
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191 191 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி, 

ேமலக்கல்கண்டா ேகாட்ைட  

 ,நடுபகுதி கிழக்கு பா தது 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் ேமற்கூைர

1.திருச்சி மாநகராட்சி வா டு எண் 30 ெபrயா  ெதரு, 

ேமலகல்கண்டா ேகாட்ைட. , 2.திருச்சி மாநகராட்சி வா டு எண் 30 

பஞ்சாயத்து ெதரு, ேமலகல்கண்டா ேகாட்ைட , 3.திருச்சி மாநகராட்சி 

வா டு எண் 30 வல்லத்தரசு ெதரு ேமலகல்கண்டா ேகாட்ைட , 4.திருச்சி 

மாநகராட்சி வா டு எண் 30 அண்ணா ெதரு , 5.திருச்சி மாநகராட்சி வா டு 

எண் 30 பன்ன ெசல்வம் ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி  

 தங்ேகஸ்வr   நக   மாஜி 

ராணுவ காலனி   

தங்ேகஸ்வr நகா்   ,வடக்கு 

பா த்த ேமற்கு பகுதி 

ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 கேணசபுரம் 1ல் ெதரு முதல் 

6வது ெதரு வைர ம , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 

கேணசபுரம் வடக்கு ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 

புதுத்ெதரு 1வது முதல் 4வது ெதரு வைர , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 30 குறிஞ்சி நக  முதல் ெதரு முதல் 12வது ெதர
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193 193 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

தங்ேகஸ்வrநக     ,ேமற்கு 

பகுதி வடக்கு பா த்த 

ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 ராஜவ்காந்தி 1வது ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 ராஜவ்காந்தி 2வது ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 ராஜவ்காந்தி 3வது ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 ராஜவ்காந்தி 4வது ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 ராஜவ்காந்தி 5வது ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 இந்திரா காந்தி நக  , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 விேவகானந்த  நக  ேநரு ெதரு 

, 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 விேவகானந்த  நக  காந்தி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி  

மாஜி ராணுவ காலனி 

தங்ேகஸ்வrநக    ,கிழக்கு 

நடு பகுதி வடக்கு பா த்தது 

ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 விேவகானந்த  நக  காமராஜ் 

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 விேவகானந்த  நக  

அல்லிெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 விேவகானந்த  

நக  வினாயக  ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 

விேவகானந்த  நக  முல்ைல ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 30 விேவகானந்த  நக  குறிஞ்சி ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 30 விேவகானந்த  நக  ெவங்ேகஷ்வரா ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 விேவகானந்த  நக  பாரதியா  
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195 195 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி  

மாஜி ராணுவக்காலனி  

தங்ேகஸ்வrநகர   ,பாரதியா  

மன்றம் கட்டிடம் நடுப்பகுதி 

வடக்கு பா த்தது 

ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 தங்ேகஸ்வr நக  வடக்கு ெதரு 

, 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 தங்ேகஸ்வr நக  வடக்கு 

சந்து , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 தங்ேகஸ்வr நக  ெதற்கு 

ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 தங்ேகஸ்வr நக  

கைடத் ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 தங்ேகஸ்வr 

நக  ேமலத் ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 

தங்ேகஸ்வr நக  கீழத் ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 

தங்ேகஸ்வr நக  நடுத் ெதரு , 8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 

தங்ேகஸ்வr நக  4வது ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30, 

தங்ேகஸ்வrநக  5வது ெதரு , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 
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196 196 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி 

மாஜி ராணுவ காலனி 

தங்ேகஸ்வrநக    ,பாரதியா  

மன்றம் கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி வடக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி ராணுவ காலனி 1வது 

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி ராணுவ காலனி 

2வது ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி ராணுவ 

காலனி 3வது ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி 

ராணுவ காலனி4வது ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 

மாஜி ராணுவ காலனி  5வது ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 30 மாஜி ராணுவ காலனி 6வது ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி ராணுவ காலனி 7வது ெதரு , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி ராணுவ காலனி 8வது 

ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி ராணுவ காலனி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 மாநகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி  

மாஜி ராணுவக் காலனி 

தங்ேகஸ்வr நக    

,பாரதிதாசன் மன்றம் கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி வடக்கு 

பா த்தது ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி ராணுவ காலனி 11வது 

ெதரு , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி ராணுவ காலனி 

12வது ெதரு , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி ராணுவ 

காலனி 13வது ெதரு , 4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி 

ராணுவ காலனி 14வது ெதரு , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 30 

மாஜி ராணுவ காலனி 15வது ெதரு , 6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 30 மாஜி ராணுவ காலனி 16வது ெதரு , 7.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 30 மாஜி ராணுவ காலனி 17வது ெதரு
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198 மாநகராட்சி வா டு ஆபிஸ் 

கீழகல்கண்டா  ேகாட்ைட    

,வடக்கு பா த்த ேமற்க பகுதி 

ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 வ.உ.சி.ெதரு. ேமலகல்கண்டா  

ேகாட்ைட , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 வள்ளுவ  ெதரு, 

ேமலகல்கண்டா ேகாட்ைட , 3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 

அழகிr ெதரு ேமலகல்கண்டா  ேகாட்ைட , 4.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 31 குமரன் ெதரு ேமலகல்கண்டா ேகாட்ைட , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 பரமசிவம் ெதரு 

Ü¬ùî¢¶ 
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199 199 அரசு உய  நிைலப்பள்ளி 

ேமலகல்கண்டா  ேகாட்ைட   

 ,வடக்கு பகுதி கிழக்கு 

பா த்தது ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 அருள்ேஜாதி ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 திருேவங்கடம் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 சாமிநாதன் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 தமிழன் ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 ெசல்வா சந்து , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 மதுரம் ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 வாத்தியா  குளம் , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 அருணாச்சல நக  , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 71 of 103



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

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

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

1 2 3 4 5

200 200 புனித ேமr ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேமலகல்கண்டா  ேகாட்ைட   

 ,வடக்கு  ெதற்கு 

ஓட்டுக்கட்டிடம் கிழக்கு 

பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு எண்30, பனக்கால் ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 ேநதாஜி ெதரு ேமல கல்கண்டா  

ேகாட்ைட

Ü¬ùî¢¶ 
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201 201 புனித ேமr ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேமலகல்கண்டா  ேகாட்ைட   

 ,ெதற்கு ஓட்டுக் கட்டிடம் 

கிழக்கு பா த்தது

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 அந்ேதானியா  ேகாவில் 

ெதருேமல கல்கண்டா  ேகா , 2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 

ேநரூஜி ெதரு ேமல கல்கண்டா  ேகாட்ைட , 3.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 31 நடுபனக்கால் ெதரு ேமல கல்கண்டா  ேகாட்ைட

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 இன்ெபன்ட் ஜசஸ் 

ெமட்டிrக்குேலஷன் பள்ளி 

ெபான்மைலபட்டி   ,வடக்கு 

ெதற்கு ெமத்ைத கட்டிடம் 

ேமல் நிைல பள்ளி  வளாகம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 முல்ைல நக  , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 ெபான்ேனrபுரம் புதுத்ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 ெபான்ேனrபுரம் முதல் ெதரு
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203 203 இன்ெபன்ட் ஜசஸ் 

ெமட்டிrக்குேலஷன் பள்ளி 

ெபான்மைலபட்டி   ,ெதற்கு 

பா த்த ெமத்ைத வட ெதன் 

கட்டிடம் ேமல் நிைலப்பள்ளி 

வாளாகம்  எல் ேக ஜி அைற

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 ெபான்ேனrபுரம் 2வது ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 மஜித்பாய் காலனி , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 ெபான்ேனrபுரம் 3வது ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 ெபான்ேனrபுரம் 4 வது ெதரு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 சுண்ணாம்பு காளவாய் ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 சன்னாசி காம்பவுண்டு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 கேணசன் காலனி , 

8.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 ெரங்கசாமி காலனி (பத்மா 

ஸ்ேடா ) , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 ெபான்ேனrபுரம் 

ெமயின்ேராடு ேவலன்காம்பளக்ஸ் , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 31 ெபான்ேனrபுரம் ெமயின் ேராடு கான்ெவன்ட்ைலன் , 

11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 ெபான்ேனrபுரம் ெமயின்ேராடு , 
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204 204 இன்ெபன்ட் ஜசஸ் 

ெமட்டிrக்குேலஷன் பள்ளி  

ெபான்மைலப்பட்டி   ,வடக்கு 

பா த்த நடு பகுதி  ஒட்டு 

கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு31 கான்ெவண்ட் ேராடு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 ெசக்கடித் ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 ெஜகதாம்பாள் ஸ்ேடா ஸ் 

சங்கத்திடல் , 5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 பாத்திமா  ெதரு , 

6.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 பள்ளிகூடத் ெதரு , 

7.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 ேபங்க் சந்து , 8.திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சி வா டு 31 கவரத் ெதரு , 9.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி 

வா டு 31 காந்தி நக  , 10.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 

கைடவதி(சாரதா ஸ்ேடா ஸ்) , 11.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 

Ü¬ùî¢¶ 
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205 205 இன்ெபன்ட் ஜசஸ் 

ெமட்டிrக்குேலஷன் பள்ளி 

ெபான்மைலப்பட்டி    

,வடக்கு பா த்த கிழக்கு பகுதி 

ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 அந்ேதாணியா  ேகாவில்ெதரு , 

2.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 உைடயா  கீழ ெதரு , 

3.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 உைடயா  நடுத்ெதரு , 

4.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 உைடயா  ெமயின் ேராடு , 

5.திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி வா டு 31 ேஹாலிகிராஸ் கான்ெவன்ட்
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206 206 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைல 

பள்ளி, கிழக்கல்கண்டா  

ேகாட்ைட    ,ெதற்கு பக்க 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் 

ட் ம்

1.கீழகல்கண்டா ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அக்ரஹாரம் 

கீழகல்கண்டா  ேகாட்ைட , 2.கீழகல்கண்டா ேகாட்ைட  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) காந்தி ெதரு கீழகல்கண்டா ேகாட்ைட , 3.கீழகல்கண்டா ேகாட்ைட 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்ேபத்கா  ெதரு கீழகல்கண்டா ேகாட்ைட
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207 207 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

கீழக்கல்கண்டா  ேகாட்ைட   

 ,வடக்கு பக்க ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம் (புது கட்டிடம்)

1.கீழகல்கண்டா ேகாட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபrயா  ெதரு 

கீழகல்கண்டா ேகாட்ைட , 2.கீழகல்கண்டா ேகாட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

புதுத்ெதரு கீழகல்கண்டா ேகாட்ைட , 3.கீழகல்கண்டா ேகாட்ைட  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) மகாலட்சுமி நக  கீழகல்கண்டா ேகாட்ைட , 

4.கீழகல்கண்டா ேகாட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீனாட்சி நக  

Ü¬ùî¢¶ 
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208 208 முதிேயா  பள்ளி 

ேசாழமாேதவி    ,கிழக்கு 

பகுதி, ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.ேசாழமாேதவி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பண்டாரத் ெதரு , 2.ேசாழமாேதவி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு , 3.ேசாழமாேதவி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெதற்குத்ெதரு , 4.ேசாழமாேதவி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் 

ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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209 209 ஆதி திராவிட  

உய நிைலப்பள்ளி 

ேசாழமாேதவி    ,வடக்கு 

பக்க கிழக்கு பா த்த 

ட்டு ட் ம்

1.ேசாழமாேதவி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு ேசாழமாேதவி , 

2.ேசாழமாேதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசக்கடி காலனி ேசாழமாேதவி , 

3.ேசாழமாேதவி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அந்ேதானியா  ெதரு ேசாழமாேதவி
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210 210 ஆதி திராவிட  

உய நிைலப்பள்ளி 

ேசாழமாேதவி   ,ெதற்கு 

பகுதி வடக்கு பா த்த ெகட்டி 

ெ த் ட் ம்

1.ேசாழமாேதவி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசாழமா நக  ேசாழமாேதவி , 

2.ேசாழமாேதவி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆனந்த நக  ேசாழமாேதவி , 

3.ேசாழமாேதவி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பப்பிள்ஸ் நக  ேசாழமாேதவி , 

4.ேசாழமாேதவி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்ேபத்தகா  நக  ேசாழமாேதவி
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211 211 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி நவல்பட்டு   

 ,ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம்

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு நவல்பட்டு , 2.நவல்பட்டு  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கவுண்ட  ெதரு நவல்பட்டு , 3.நவல்பட்டு  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கீழத்ெதரு நவல்பட்டு , 4.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

நடுத்ெதரு நவல்பட்டு
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212 212 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, நவல்பட்டு, 

புதுத்ெதரு    ,வடக்கு பா த்த 

ெதற்கு கட்டிடம் வலது 

பக்கம் அைற ஓட்டு கட்டிடம்

1.நலல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நவல்பட்டு புதுத்ெதரு , 2.நலல்பட்டு  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நவல்பட்டு புதுத்ெதரு ஆ .எஸ்.ேக நக
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213 213 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி நவல்பட்டு   

 ,வடக்கு பா த்த ெதற்கு 

கட்டிடம் வலது பக்க அைற 

ட்டு ட் ம்

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நவல்பட்டு கீழத் ெதரு , 2.நவல்பட்டு  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நவல்பட்டு நடுத்ெதரு , 3.நலல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) நவல்பட்டு ெதற்கு ெதரு , 4.நலல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

நவல்பட்டு ேமலத்ெதரு , 5.நலல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நவல்பட்டு 

க் த் ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

214 214 துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல 

ஆரம்பப்பள்ளி நவல்பட்டு    

,ெதற்கு பிளாக்

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 14வது ெதரு துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல 

குடியிருப்பு , 2.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 13வது ெதரு துப்பாக்கி 

ெதாழிற்சாைல குடியிருப்பு , 3.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 12வது ெதரு 

துப்பாக்கிெதாழிற்சாைல குடியிருப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல 

ெதாடக்கப்பள்ளி நவல்பட்டு   

 ,இடது பக்க முதல் கட்டிடம்

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 12வது ெதரு  துப்பாக்கிெதாழிற்சாைல , 

2.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 11வது ெதரு துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல , 

3.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 10வது ெதரு துப்பாக்கிெதாழிற்சாைல

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 உராட்சி ஒன்றிய  

ஆரம்பப்பள்ளி ப மா காலனி  

நவல்பட்டு    ,ெதற்கு பக்க 

கிழக்கு பா த்த கட்டிடம் 2ம் 

ப்

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ப மா காலனி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 ஊராட்சி ஒன்றிய  

துவக்கப்பள்ளி, நவல்பட்டு 

ப மா காலனி    ,இடதுபக்கம் 

முதல் கட்டிடம்

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கைடவதி ப மா காலனி , 2.நவல்பட்டு 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருப்புக் ேகாவில் ெதரு , 3.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெசக் ேபாஸ்ட் , 4.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காேவr நக  , 

5.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேநரு நக  , 6.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் 

இ ி ி

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

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

1 2 3 4 5

218 218 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ப மாகாலனி, 

நவல்பட்டு   

,ஆஸ்ெபஸ்டாஸட் ெதற்கு 

ி ி

1.நவல்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நவல்பட்டு கூைரக்காலனி , 2.நவல்பட்டு  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நவல்பட்டு ப மா காலனி திடீ  நக  , 3.நவல்பட்டு  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நவல்பட்டு மருத்துவமவைண குடியிருப்பு , 

4.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நவல்பட்டு கைடவதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 ஒய் டபில்யூ சி ஏ 

ெமட்டிrக்குேலசன் பள்ளி 

நவல்பட்டு    ,வடக்கு பகுதி 

கிழக்கு ெமத்ைத கட்டிடம் 

ே ற் த்

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணாநக  கதவு எண் 1 முதல் 241 

வைர

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 ஒய் டபில்யூ சி ஏ 

ெமட்டிrக்குேலசன் பள்ளி 

நவல்பட்டு    ,ெதற்கு பகுதி 

ேமற்கு பா த்த ெமத்ைத 

ட் ம் ண்

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணாநக  கதவு எண் 242க்கு ேமல் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 ஒய் டபிள்யூ சி ஏ 

ெமட்rக்குேலசன் பள்ளி 

நவல்பட்டு    ,ெதற்கு பகுதி 

ேமற்கு பா த்த ெமத்ைத 

ட் ம் ண்

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நவல்பட்டு அண்ணாநக  ேமற்கு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

222 222 ஒய்.டபிள்யூ.சி.ஏ. 

ெமட்rக்குேலசன் பள்ளி, 

அண்ணாநகா், நவல்பட்டு   

,ெதற்கு பகுதி ேமற்கு பா த்த 

ெமத்ைத கட்டிடம் அைற 

1.நவல்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நவல்பட்டு அண்ணாநக  ேமற்கு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி  கும்பக்குடி 

அண்ணா நக      ,ெமத்ைத 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

கிழக்கு பா த்த ெதற்கு அைற

1.கும்பக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எம்.ைடப். ேபஸ் 2அண்ணாநக  கும்பக்குடி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி  கும்பக்குடி 

அண்ணா நக    ,வடக்கு 

பகுதி ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் கிழக்கு பா த்தது

1.கும்பக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகச்.ைடப் ேபஸ் 2 அண்ணாநக  

கும்பக்குடி

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

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

1 2 3 4 5

225 225 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  ேபாlஸ் 

காலனி நவல்பட்டு    

அைறஎண் 2

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பகுதி 1, அண்ணாநக , எச்.சி. ைடப் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ேபாlஸ் 

காலனி நவல்பட்டு    ,ெதற்கு 

புது கட்டிடம் வடக்கு பா த்த 

ேமற்கு பக்கம்

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பகுதி 1, அண்ணாநக , எச் ைடப் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

ேபாlஸ்காலனி நவல்பட்டு   

கூடுதல் கட்டிடம்

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பகுதி 2, அண்ணாநக  , 2.நவல்பட்டு 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பகுதி 3, அண்ணாநக , எம் ைடப்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 வி. வி. ேஜ. 

ெமட்டிrக்குேலஷன் பள்ளி  

ேபாlஸ் காலனி    ,ேமறகு 

பா த்த கிழக்கு 

ெமத்ைதகட்டிடம் முதல் 

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காவல  குடியிருப்பு, நவல்பட்டு கிழக்கு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 80 of 103



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

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

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

1 2 3 4 5

229 229 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ேபாlஸ் 

காலனி நவல்பட்டு    

,கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு 

பா த்த முதல் அைற ெதற்கு 

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காவல  குடியிருப்பு, நவல்பட்டு ேமற்கு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ேபாlஸ் 

காலனி   ,கூடுதல் ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம்

1.நவல்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாலிஸ் காலணி அண்ணாநக Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி , 

ேபாlஸ்காலனி   ,ெதற்கு 

புது கட்டிடம் வடக்கு 

த் டு ி

1.நவல்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிேலான் காலணி , 2.நவல்பட்டு  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) சமத்துவபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி பூலாங்குடி     

,ெதற்கு பகுதி வடக்கு 

பா த்தது  ெகட்டி ெமத்ைத  

கட்டிடம்

1.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) பிரதானவதி, பூலாங்குடி கலப்பு 

காலனி , 2.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) வடக்கு 1 வது ெதரு , 

3.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) வடக்கு 2 வது ெதரு , 

4.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) வடக்கு 3 வது ெதரு , 

5.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) வடக்கு 4 வது ெதரு , 

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

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

1 2 3 4 5

233 233 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  பூலாங்குடி   

,ெதற்கு பகுதி கிழக்கு 

பா த்தது ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம்

1.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) வடக்கு 6 வது ெதரு , 

2.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) வடக்கு 7 வது ெதரு , 

3.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) வடக்கு 8 வது ெதரு , 

4.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) வடக்கு 9 வது ெதரு , 

5.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) வடக்கு 10 வது ெதரு , 

6.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) பாரத் நக  , 7.பூலாஙகுடி வ.கி 

பழங்கனாங்குடி  (ஊ) கலப்பு காலனி (ெதாகுப்பு வடு) , 8.பூலாஙகுடி வ.கி 

Ü¬ùî¢¶ 
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234 234 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, பூலாங்குடி    

,ெதற்கு பக்கம் ேமற்கு 

பா த்தத ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம்

1.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) பூளாங்குடி கிராமம் , 2.பூலாஙகுடி 

வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) இந்திரா குடியிருப்பு பூளாங்குடி காலனி , 

3.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) நrக்குறவ  காலனி , 4.பூலாஙகுடி 

வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) பாரத் நக  , 5.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி 

 (ஊ) திருவள்ளுவ  சாைல(பாரத் நக ) , 6.பூலாஙகுடி வ.கி 

பழங்கனாங்குடி  (ஊ) வடக்கு ெதரு (திருவள்ளுவ  சாைல)

Ü¬ùî¢¶ 
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235 235 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, பூலாங்குடி    

,வடக்கு  பக்கம்  ேமற்கு 

பா த்த ெகட்டி கட்டிடம்

1.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) ெதற்கு முதல் ெதரு பூளாங்குடி 

காலனி , 2.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) ெதற்கு 2ம் ெதரு , 

3.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) ெதற்கு 3ம் ெதரு , 4.பூலாஙகுடி 

வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) பாரதியா  குறுக்கு ெதரு , 5.பூலாஙகுடி வ.கி 

பழங்கனாங்குடி  (ஊ) முல்ைல ெதரு , 6.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 82 of 103



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

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

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

1 2 3 4 5

236 236 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,  பூலாங்குடி    

,ெதற்கு  பா த்த  வடக்கு 

பக்க ெகட்டி கட்டிடம் (பகுதி)

1.பழங்கானங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூலாங்குடி கலப்பு காலனி 

பாரதியா  பள்ளிவாசல் ெதரு , 2.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) 

குறிஞ்சி ெதரு , 3.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) பள்ளிவாசல் 

ெதரு , 4.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) அய்யப்ப நக  , 

ி ங் ங் ெ ற் ெ

Ü¬ùî¢¶ 
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237 237 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,  பூலாங்குடி    

,ெதற்கு  பா த்த வடக்கு பக்க 

ெகட்டி கட்டிடம் (பகுதி)

1.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) ெதற்கு 8 வது ெதரு , 2.பூலாஙகுடி 

வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) கா முகில் ெதரு , 3.பூலாஙகுடி வ.கி 

பழங்கனாங்குடி  (ஊ) ஹச்.எ.பி.பி ெமயின் ேராடு , 4.பூலாஙகுடி வ.கி 

பழங்கனாங்குடி  (ஊ) ெசௗந்த ராஜன் நக  , 5.பூலாஙகுடி வ.கி 

பழங்கனாங்குடி  (ஊ) துப்பாக்கி நக  , 6.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  

(ஊ) ேஹப்பி நக  , 7.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) அன்ைன நக  

, 8.பூலாஙகுடி வ.கி பழங்கனாங்குடி  (ஊ) ஹச்.எ.பி.பி ெமயின் ேராடு 

(சாைலேயார குடியிருப்பு)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 சமுதாய கூடம், 

பழங்கனாங்குடி    ,ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம்

1.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பழங்கனாங்குடி வடக்கு ெதரு , 

2.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா குடியிருப்பு , 

3.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு(நடுத்ெதரு) , 

4.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாதா ேகாவில் ெதரு , 

5.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நிலாமுத்துப்பட்டி , 
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239 239 அங்கன்வாடி ைமயம் 

அரவக்குறிச்சிபட்டி    

,வடக்கு பா த்த ஒட்டு 

கட்டிடம்

1.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரவக்குறிச்சிப்பட்டி மாதாக் 

ேகாவில் ெதரு , 2.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

அரவக்குறிச்சிப்பட்டி எம்.ஜி.ஆ  நக  , 3.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) அரவக்குறிச்சிப்பட்டி தாமைர நக  , 4.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) அரவக்குறிச்சிபட்டி பூசாrெதரு , 5.பழங்கனாங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

அரவக்குறிச்சிபட்டி ெசட்டியா  ெதரு , 6.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் 
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240 240 துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல 

ெதாடக்கப்பள்ளி  

பழங்கனாங்குடி    ,ேமற்கு 

பக்க ெகட்டி கட்டிடம்

1.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல 

குடியிருப்பு ைடப்2 8வது குறு , 2.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல குடியிருப்பு ைடப்2 9வது குறு , 3.பழங்கானங்குடி 

 (வ.கி) மற்றும் (ஊ) துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல குடியிருப்பு ைடப்2 

மருத்துவம , 4.பழங்கானங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) துப்பாக்கி 

ெதாழிற்சாைல குடியிருப்பு ைடப்3 5வது குறு , 5.பழங்கானகானங்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல குடியிருப்பு ைடப்3 4வது குறு 

, 6.பழங்கானங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல 

குடியிருப்பு ைடப்3 3வது குறு , 7.பழங்கானங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல குடியிருப்பு ைடப்3 2வது குறு , 8.பழங்கானங்குடி 

 (வ.கி) மற்றும் (ஊ) துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல குடியிருப்பு ைடப்3 ம.எ.ச 

குட , 9.பழங்கானங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல 

குடியிருப்பு ைடப்3 மருத்துவம , 10.பழங்கானங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல குடியிருப்பு ைடப்4 1வது குறு , 

11.பழங்கானங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) துப்பாக்கி ெதாழிற்சாைல 

குடியிருப்பு ைடப்5 ஜி.எம்.பங , 12.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 
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241 241 பரமஹம்சா ெமட்rக்குேலசன் 

ஸ்கூல் எச்ஏபிபி 

குவா◌ா◌்ட் ஸ் டவுன்சிப்   

,ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம்

1.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைடப் 1 ெஹச்.ஏ.பி.பி குடியிருப்பு , 

2.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைடப் 2 ெஹச்.ஏ.பி.பி. குடியிருப்பு , 

3.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைடப் 3 ெஹச்.ஏ.பி.பி குடியிருப்பு , 

4.பழங்கனாங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைடப் 4 ெஹச்.ஏ.பி.பி. குடியிருப்பு , 

5.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைடப் 5 ெஹச்.ஏ.பி.பி. குடியிருப்பு , 

6.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேக.வி.குடியிருப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கும்மபக்குடி    

,ெதற்கு  பகுதி ெகட்டி 

கட்டிடம்

1.கும்பக்குடிேவலாயுதங்குடி (வ.கி.) கும்பக்குடி (ஊ)  குடியாணத்ெதரு , 

2.கும்பக்குடிேவலாயுதங்குடி (வ.கி.) கும்பக்குடி (ஊ)  மாrயம்மன் ேகாவில் 

ெதரு , 3.கும்பக்குடிேவலாயுதங்குடி (வ.கி.) கும்பக்குடி (ஊ)  ேமட்டுத்ெதரு 

, 4.கும்பக்குடிேவலாயுதங்குடி (வ.கி.) கும்பக்குடி (ஊ)  ேவலாயுதங்குடி , 

5.கும்பக்குடிேவலாயுதங்குடி (வ.கி.) கும்பக்குடி (ஊ)  நடுப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 மகளி  சுய உதவி குழு 

கட்டிடம் எம் ஜி ஆ  நக  

கும்பக்குடி   ,கிழக்கு பா த்த 

ெகட்டி கட்டிடம்

1.கும்பக்குடிேவலாயுதங்குடி (வ.கி.) கும்பக்குடி (ஊ)  எம்.ஜி.ஆ .காலனி , 

2.கும்பக்குடிேவலாயுதங்குடி (வ.கி.) கும்பக்குடி (ஊ)  என்.பி.எஸ். காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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244 244 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி  துவாக்குடி  

 ,கிழக்குப் பகுதி ெகட்டி 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது

1.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு -5 ெபல் நக  , 2.துவாகுடி 

(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி  வா டு-5 ெபல் நக  எ ெசக்டா  , 3.துவாகுடி 

(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு -5 ெபல் நக  பி ெசக்டா  , 4.துவாகுடி 

(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு -5 ெபல் நக  சி ெசக்டா  , 5.துவாகுடி 

(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு-7 பாரதியா  ெதரு ெபல் நக  , 6.துவாகுடி 

(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 4 மாதாேகாவில் ெதரு துவாக்குடி , 

7.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 5 திரு.வி.ெதரு, ெபல் நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி துவாக்குடி   

,வடக்கு பா த்த ஓட்டுக்   

கட்டிடம் கிழக்குப் பகுதி

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி  வா டு 3 ேமலத்ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, துவாக்குடி   

,ேமற்கு பகுதி ஓட்டுக் 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 4 மாrயம்மன் ேகாயில் 

ெதரு , 2.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 3 ஐயப்பநக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி 

துவாக்குடி   ,ஓட்டுக் 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது 

கிழக்குப் பக்கம்

1.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 5 ராவுத்தான் ேமடு - ேமற்கு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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248 248 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி 

துவாக்குடி   

,ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம் 

வடக்குப் பா த்தது ேமற்குப் 

க் ம்

1.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 5 ராவுத்தான் ேமடு - கிழக்கு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 திருவள்ளுவ  படிப்பகம் பி 

எச் இ எல் நக   துவாக்குடி   

,ெகட்டிக் கட்டிடம் கிழக்குப் 

பா த்தது ேமல்புறம்

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு - 5 மாஜி இராணுவ காலணி 

, 2.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 5 ெபல்நக , (கைலஞ  நக ) 

, 3.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 5 ெபல்நக  டி ெசக்டா

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

துவாக்குடி   ,ெகட்டிக் 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது 

கீழ்புறம்

1.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 6 பரக்கத் நக  துவாக்குடி , 

2.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 6 துவாக்குடி ெமயின் ேராடு 

துவாக்குடி , 3.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 6 தஞ்ைச 

ெமயின் ேராடு துவாக்குடி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

துவாக்குடி   ,ெகட்டிக் 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது 

ேமல்புறம்

1.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 6 என்.ஐ.டி. குடியிருப்பு , 

2.துவாகுடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 6 மருத்துவமைன ெதரு 

என்.ஐ.டி. குடியிருப்பு , 3.துவாகுடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 6 

பி ஜி குவாட்ட ஸ் என்ஐடி  குடியிருப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

துவாக்குடி   ,ேமற்கு பா த்த 

ஒட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு பக்கம்

1.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 4 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 

துவாக்குடி , 2.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 2 நடுத்ெதரு, 

துவாக்குடி , 3.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 1 கீழத்ெதரு 

துவாக்குடி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

253 253 சமூக நல கூடம் ேலடிஸ் 

ச க்கில்  இந்திரா நக   

துவாக்குடி    

,ஒட்டுக்கட்டிடம் வடக்கு 

த்

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 7 பாரதியா  ெதரு துவாக்குடி 

மைல வடக்கு , 2.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 7 அன்ைன 

ெதரஸா நக  துவாக்குடி மைல வடக்கு , 3.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  

நகராட்சி வா டு எண் 7 ரவிச்சந்திரன் காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254 சமூக நல கூடம் ேலடிஸ் 

ச க்கில் இந்திரா நக  

துவாக்குடி    ,ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது

1.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 7 ெபrயா  ெதரு 

துவாக்குடிமைல வடக்கு , 2.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி  வா டு 7 

காமராஜ  ெதரு துவாக்குடி மைல வடக்கு , 3.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  

நகராட்சி வா டு 8 வ.உ.சி.ெதரு துவாக்குடி மைல வடக்கு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255 நகராட்சி சமுதாயக்கூடம் 

துவாக்குடி   

,ெகட்டிக்கட்டிடம், வடக்குப் 

பகுதி

1.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி  வா டு 8 பாரதிதாசன் ெதரு , 

2.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 8 திருவள்ளுவ  ெதரு , 

3.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 8 ஆனந்த் நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 நகராட்சி சமுதாயக்கூடம் 

துவாக்குடி     

,ெகட்டிக்கட்டிடம், ெதற்குப் 

பகுதி

1.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 8 ராஜவ் காந்தி ெதரு , 

2.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 8 வ.உ.சி.நக

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

257 257 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

துவாக்குடிமைல துவாக்குடி   

,ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்  வடக்கு 

த்

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 11குட்டி மணித் ெதரு , 

2.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 11 இந்திரா ெதரு , 

3.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 11என்.எஸ்.ேக. ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

துவாக்குடிமைல துவாக்குடி   

,ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் வடக்கு 

ட் ம் ெ ற் த்

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 11அம்ேபத்கா  ெதரு , 

2.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 11 வாய்க்கால் ேமடு , 

3.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 11 ேக.வி.ேக. சாமி ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

துவாக்குடிமைல   ,ெதற்கு 

பகுதி கிழக்கு பா த்தது 

ெ ட் ெ த் ட் ம்

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 10 அய்யனா  ேகாவில் ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260 குழந்ைத ஏசு 

ெதாடக்கப்பள்ளி,  

துவாக்குடிமைல    ,புது 

கட்டிடம் ெகட்டி கட்டிடம் 

வடக்குப் பா த்தது கிழக்குப் 

1.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 9 இமானுேவல் நக  , 

2.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 9 என் ஜ ஒ காலணி

Ü¬ùî¢¶ 
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261 261 குழந்ைத ஏசு 

ெதாடக்கப்பள்ளி,  

துவாக்குடிமைல    ,புது 

கட்டிடம் ெகட்டி கட்டிடம் 

வடக்குப் பா த்தது நடுப் பகுதி

1.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 9 ெபrயா  மணியம்ைம நக  

, 2.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 9 கருமாrயம்மன் ேகாவில் 

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

262 262 குழந்ைத ஏசு 

ெதாடக்கப்பள்ளி,  

துவாக்குடிமைல    ,புது 

கட்டிடம் ெகட்டி கட்டிடம் 

வடக்குப் பா த்தது ேமற்குப் 

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 10 ஜவானந்தம் ெதரு , 

2.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 10 அண்ணாசாைல , 

3.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 10 மகாத்மா காந்தி ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263 குழந்ைத ஏசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

துவாக்குடிமைல    ,ெகட்டி 

கட்டிடம் வடக்குப் பா த்தது 

கிழக்குப் பகுதி

1.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 12 டி.சி.ஏ.காலனி , 2.துவாகுடி 

(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 12 ேநதாஜி ெதரூ , 3.துவாகுடி (வ.கி) 

மற்றும்  நகராட்சி வா டு 12 புத்த  ெதரு , 4.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  

நகராட்சி வா டு 12 அக்ப  சாைல, கைட வதி , 5.துவாகுடி(வ.கி) மற்றும்  

நகராட்சி வா டு 12 ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் ெதரு, துவாகுடி மைல , 

6.துவாகுடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 12 ெபrயா  திடல் துவாகுடி , 

7.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 12 கைலஞ  ெதரு, துவாகுடி 

மைல , 8.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 12 ஐசக் பில்டிங் 
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264 264 குழந்ைத ஏசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

துவாக்குடிமைல    ,ெகட்டி 

கட்டிடம் வடக்குப் பா த்தது 

ே ற் ப் ி

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு எண் 13 அண்ணாநக , 

துவாக்குடி மைல , 2.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு எண் 

121ச ச் ெதரு , 3.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு எண் 13 

ெசாைசட்டி ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265 அரசு பாலிெடக்னிக்  

துவாக்குடி   ,ெகட்டி கட்டிடம் 

அைற எண் 7

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 14 ெசடிமைல முருகன் 

ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

266 266 அரசின  பாலிெடக்னிக், 

துவாக்குடி   ,ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் வடக்குப் பா த்தது 

வகுப்பைற எண் 7

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு எண் 12 அண்ணாசாைல , 

2.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு எண் 13 அண்ணாசாைல , 

3.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு எண் 13 அண்ணாவைளவு , 

4.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு எண் 14 நாவல  

ெநடுஞ்ெசழியன் ெதரு , 5.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு எண் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

267 267 அரசின  பாலிெடக்னிக், 

துவாக்குடி   ,ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் வடக்குப் பா த்தது 

வகுப்பைற எண் சி

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 15 குவாr ஏrயா , 

2.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 15 எம்.டி.சாைல
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268 268 அரசின  பாலிெடக்னிக், 

துவாக்குடி   ,ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் வடக்குப் பா த்தது 

வகுப்பைற எண் பி

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 15 அண்ணாநக  , 

2.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 15 வண்ணிய  நக  , 

3.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 15 பைழயகருப்பு ேகாவில் 

ெதரு , 4.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 15 மாrயம்மன் 

ேகாவில் ெதரு , 5.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 15 

சமாதானபுரம் , 6.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 15 அரசின  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

269 269 பாரதமிகு மின் நிறுவனம்  

ெமட்rக்குேலசன்  

ேமல்நிைலப்பள்ளி, துவாக்குடி 

  ,ெகட்டி கட்டிடம் வகுப்பைற 

4

1.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 21 டி5 ெசக்டா  டவுன் ஷிப் 

ைகலாசபுரம் , 2.துவாகுடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 21 

பி.ெகஜ்.ெசக்டா  காமராஜபுரம் , 3.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி 

வா டு 21 எஸ்2 ெசக்டா  காமராஜபுரம் , 4.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  

நகராட்சி வா டு 21 ேக3 ெசக்டா  காமராஜபுரம் , 5.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும் 

 நகராட்சி வா டு 21 ேக2 ெசக்டா  காமராஜபுரம் , 6.துவாகுடி (வ.கி) 

மற்றும்  நகராட்சி வா டு 21 எஸ்3 ெசக்டா  காமராஜ புரம் , 7.துவாகுடி 

(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 21 பி ெசக்டா  காமராஜ புரம் , 8.துவாகுடி 

(வகி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 21 ேக3 ெசக்டா  காமராஜபுரம்
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270 270 பாரதமிகு மின் நிறுவனம்  

ெமட்rக்குேலசன்  

ேமல்நிைலப்பள்ளி, துவாக்குடி 

  ,ெகட்டிகட்டிடம் அைற 

எண். 24

1.துவாக்குடி(வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 16 ஏ 2 ெசக்டா  பி.ெகச்.ஈ.எல். 

டவுன்சிப்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

271 271 பாரதமிகு மின் நிறுவனம்  

ெமட்rக்குேலசன்  

ேமல்நிைலப்பள்ளி, துவாக்குடி 

  ,ெகட்டிகட்டிடம் அைற 

எண். 16

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 17 ஏ3 ெசக்டா  ைகலாசபுரம் 

, 2.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 17 ஏ4 ெசக்டா  

ைகலாசபுரம் , 3.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 17 ஏ5 

ெசக்டா  ைகலாசபுரம் , 4.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 17 

ஏ6 ெசக்டா  ைகலாசபுரம் , 5.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

272 272 பாரதமிகு மின் நிறுவனம் 

ெமட்rக்குேலசன்  

ேமல்நிைலப்பள்ளி, துவாக்குடி 

  ,ெமத்ைத கட்டிடம் அைற 

எண்20 ேமற்கு பா த்த ெதற்கு 

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 18 இ2 ெசக்டா  டவுன்ஷிப் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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273 273 பாரதமிகு மின் நிறுவனம் 

ெமட்rக்குேலசன்  

ேமல்நிைலப்பள்ளி, துவாக்குடி 

  ,ேமற்கு பா த்த வடக்கு 

பக்கம் அைற எண் 22

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 18 இ2 ெசக்டா  டவுன்ஷிப் 

ைகலாசபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

274 274 பாரதமிகு மின் நிறுவனம்  

ெமட்rக்குேலசன்  

ேமல்நிைலப்பள்ளி, துவாக்குடி 

  ,ெதற்க்கு உள்ளது வடக்கு 

பா த்தது ெகட்டி கட்டிடம் 

அைற எண் 21

1.துவாக்குடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 18 இ3 ெசக்டா  டவுன்ஷிப் 

ைகலாசபுரம் , 2.துவாக்குடி  (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 19 ஏ3 

ெசக்டா  டவுன்ஷிப் ைகலாசபுரம்
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275 275 பாரதமிகு மின் நிறுவனம்  

ெமட்rக்குேலசன்  

ேமல்நிைலப்பள்ளி, துவாக்குடி 

  ,ெதற்கு பா த்த கிழக்கு 

பகுதி ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம்

1.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 20 பி4 ெசக்ட  ெபல் டவுன் 

ஷிப் ைகலாசபுரம் , 2.துவாகுடி  (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 20 ஆ 2 

ெசக்டா  ெபல் டவுன் ஷிப் ைகலாசபுரம் , 3.துவாகுடி  (வ.கி) மற்றும்  

நகராட்சி வா டு 20 ஆ 3 ெசக்டா  ெபல் டவுன் ஷிப் ைகலாசபுரம் , 

4.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 20 பி5 ெசக்ட  ெபல் டவுன் 

ஷிப் ைகலாசபுரம் , 5.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 19 ஏ4 

ெசக்டா  ெபல் டவுன் ஷிப்  ைகலாசபுரம் , 6.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  

நகராட்சி வா டு 19 எ3 ெசக்டா  ெபல் டவுன் ஷிப் ைகலாசபுரம் , 

7.துவாகுடி (வ.கி) மற்றும்  நகராட்சி வா டு 19 எ2 ெசக்டா  ெபல் டவுன் 

ிப் ல ம் வ வ ி மற் ம் ட் ி வ டு இ ி ி

Ü¬ùî¢¶ 
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276 276 புனித ேஜாசப் 

உய நிைலப்பள்ளி 

அய்யம்பட்டி   ,ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் கிழக்கு 

பா த்தது வகுப்பைற எண் 7

1.வாளவந்தான்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  ரயில்ேவ ஸ்ேடஷன் , 

2.வாளவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  அந்ேதாணியா  ேகாவில் 

ெதரு , 3.வாளவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வடக்குத் ெதரு , 

4.வாளவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  ெதற்குத் ெதரு , 

5.வாளவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  கருங்குளத் ெதரு
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277 277 புனித ேஜாசப் 

உய நிைலப்பள்ளி 

அய்யம்பட்டி   ,ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் கிழக்கு 

த் ப் ண்

1.வாளவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  ெமயின் ேராடு , 

2.வாளவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  கீழ அய்யம்பட்டி , 

3.வாளவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  ெபான் நக  , 

4.வாளவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  ெரட்டியா  ேதாட்டம்
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278 278 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

வாளவந்தான்ேகாட்ைட    

,கிழக்கு பா த்த வடக்கு 

கட்டிடம்

1.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 ெசட்டியா  

ெதரு , 2.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 

கீழத்ெதரு , 3.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 

காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ)  வா டு எண் 3 சேவrயா  ேகாவில் ெதரு , 5.வாழவந்தான் ேகாட்ைட 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 ெமயின் ேராடு , 6.வாழவந்தான் 

ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 4 தாட்ேகா காலனி , 

7.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 5 லூ து  நக  

 8வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வகி ) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 5 
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279 279 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

வாழவந்தான்ேகாட்ைட   

,வாழவந்தான்ேகாட்ைட

1.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 ெலனின் 

ெதரு , 2.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 3 

ெபrயா  ெதரு , 3.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு 

எண் 3 அேசாக  ெதரு , 4.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  

வா டு எண் 3 வ.உ.சி.ெதரு , 5.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ)  வா டு எண் 4 திரு.வி.க.ெதரு , 6.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 4 அம்ேபத்கா  ெதரு , 7.வாழவந்தான் ேகாட்ைட 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 4 ேநதாஜி ெதரு , 8.வாழவந்தான் 

ேகாட்ைட(வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 4ேநரு ெதரு , 9.வாழவந்தான் 

ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 இராஜாஜி ெதரு , 10.வாழவந்தான் 

ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு 4 பைழய ப மா 

காலனி(ெமயின்ேராடு) , 11.வாழவந்தான் ேகாட்ைட(வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  
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280 280 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

வாழவந்தான்ேகாட்ைட   

,ெதற்கு பிளாக், கிழக்குபா த்த 

ஓட்டுக்கட்டிடம் அைற எண் 6

1.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  மல்லிைக வாசல்(குறிஞ்சி 

நக ) , 2.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 4 

ெசண்பக வாசல்(குறிஞ்சி நக ) , 3.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ)  வா டு எண் 5 புது ப மா காலனி , 4.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 5 காமராஜ  ெதரு(புது ப மா காலனி) , 

5.வாழவந்தான் ேகாட்ைட(வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 5 காந்தி ெதரு , 

6.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 5 

கட்டெபாம்மன் ெதரு , 7.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  

வா டு எண் 5 கம்ப  ெதரு , 8.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

வ டு ண் ி ெ
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281 281 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

வாழவந்தான்ேகாட்ைட   

,ெதற்க்கு பிளாக் கிழக்கு 

பா த்தது

1.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 குமரன் நக  

, 2.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 2 வட்டு 

வசதி வாrயம் , 3.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு 

எண் 2 கள்ள  ெதரு , 4.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  

வா டு எண் 2 உைடயா  ெதரு , 5.வாழவந்தான் ேகாட்ைட(வ.கி.) மற்றும் 
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1 2 3 4 5

282 282 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

வாழவந்தான்ேகாட்ைட   

,ெதற்க்கு பிளாக் கிழக்கு 

த்

1.வாழவந்தான் ேகாட்ைட(வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 5 ெரக்ட் நக  , 

2.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 5 குங்குமபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

283 283 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

வாழவந்தான்ேகாட்ைட   

,ெதற்கு பிளாக் கிழக்கு 

பா த்த ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

1.வாழவந்தான் ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வா டு எண் 5 ெபrயா  நக Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

284 284 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி ேதவராயேநr  

  ,ெதற்கு பா த்தது 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம்

1.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  உைடயா  ெதரு , 

2.திருெநடுங்குளம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  குடித் ெதரு , 3.திருெநடுங்குளம் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  ஆதி திராவிட  ெதரு , 4.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ)  ேராடு அrசனத் ெதரு , 5.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் 

த் ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

285 285 ஊரக மகளி  அபிவிருத்தி 

திட்டம் ேதவராயேநr    

,ெதற்கு பா த்த 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம்

1.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  நrக்குறவ  காலனி முதல் ெதரு , 

2.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  நrக்குறவ  காலனி இரண்டாவது 

ெதரு , 3.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  நrக்குறவ  காலனி 3வது 

ெதரு , 4.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  நrக்குறவ  காலனி 4வது 

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

1 2 3 4 5

286 286 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி  

திருெநடுங்குளம்    ,கிழக்கு 

பா த்த ஒட்டுக்கட்டிடம்

1.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  குடித்ெதரு பிள்ைளயா  ேகாவில் 

ெதரு , 2.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  குடித்ெதரு சிவன் ேகாவில் 

ெதரு , 3.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  குடித்ெதரு பள்ளிக்கூடத் 

ெதரு , 4.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  கிறிஸ்துவ ெதரு 

சேவrயா  ேகவில் ெதரு , 5.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  

கிறிஸ்துவ ெதரு மாதாேகாவில் ெதரு , 6.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ)  ஆதிதிராவிட  ெதரு , 7.திருெநடுங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

287 287 ஸ்ரீ முருகன் உதவி ெபறும் 

ஆரம்பப்பள்ளி அசூ     

,ெதற்கு பா த்த 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்

1.அசூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  ஆதிதிராவிட  ெதரு , 2.அசூ  (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ)  பூசாrத்ெதரு , 3.அசூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

288 288 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி  

ெபாய்ைகக்குடி    ,ேமற்கு 

பா த்த கிழக்கு ெமத்ைத 

ட் ம் க் ி

1.அசூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  காேவr நக  , 2.அசூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  

மல்லிைகபுரம் , 3.அசூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  முத்துராஜா ெதரு 

ெபாய்ைகக்குடி , 4.அசூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  ெசந்தாமைர நக  , 5.அசூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  யமுனா நக

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

289 289 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி  வடக்கு 

ேதேனrப்பட்டி    ,கிழக்கு 

பா த்த ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

கட்டிடம்

1.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 வடக்கு 

ேதேனrப்பட்டி , 2.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 3 

ெதற்கு ேதேனrப்பட்டி , 3.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு எண் 

3 ெலட்சுமிபுரம் ெதற்கு ேதேனrப்பட்டி , 4.பழங்கனாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு எண் 3 மாஜிராணுவத்தின  காலனி ேதேனrப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

290 290 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,  காந்தலூ   

 ,ஒட்டு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.காந்தலூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  கள்ளத் ெதரு, காந்தலூ  , 2.காந்தலூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  மாதா ேகாவில் ெதரு, கீழத் ெதரு, காந்தலூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

291 291 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி எலந்தப்பட்டி   

,ஒட்டு கட்டிடம் ேமற்குப் 

பா த்தது

1.காந்தலூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  ேகானா  ெதரு, இலந்தப்பட்டி , 

2.காந்தலூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  கள்ளத் ெதரு, இலந்தப்பட்டி , 3.காந்தலூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  முத்து ராஜா ெதரு, இலந்தப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

292 292 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி சின்னசூrயூ  

   ,ெகட்டிக்கட்டிடம்

1.சூrயூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வரம்பட்டிவடக்கு , 2.சூrயூ  (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ)  ெதற்கு ெதரு சின்ன சூrயூ  , 3.சூrயூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வடக்கு 

ெதரு  சின்ன  சூrயூ  , 4.சூrயூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  பாரதிதாசன் 

பல்கைலக்கழக குடியிருப்பு , 5.சூrயூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  பட்டெவளி 

ின் r
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1 2 3 4 5

293 293 நாதன் உதவி ெபறும் 

நடுநிைலப்பள்ளி  ெபrய 

சூrயூ     ,ெதற்கு பா த்த 

ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.சூrயூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  வடக்கு ெதரு ெபrய சூrயூ , , 2.சூrயூ  

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  ெதற்கு ெதரு ெபrய சூrயூ  , 3.சூrயூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ)  நடுத்ெதரு ெபrய சூrயூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

294 294 சமுதாய கூடம் ெபrய 

சூrயூ     ,கிழக்கு  பா த்த 

ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.சூrயூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  சின்ன ெகாள்ளன் ெதரு , 2.சூrயூ  (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ)  ஊன வயல் , 3.சூrயூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  ஆதி திராவிட  

காலனி, மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.சூrயூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ)  

மாதா ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ï£÷¢ : 29/08/2018

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

1 2 3 4 5

1 1 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ெநய்குளம்   

,கிழேமல் ஓடு கட்டிடம், 

வடக்கு பா த்தது

1.ெநய்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பூசாrெதரு , 2.ெநய்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேமலவதி , 3.ெநய்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

அrஜனத்ெதரு , 4.ெநய்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 வடக்கு வதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ெநடுங்கூ    

,கிழ ேமல் ஓடு கட்டிடம், 

கிழக்கு பகுதி, ெதற்கு 

பா த்தது.

1.ெநய்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு  வா டு-1 , 2.ெநய்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்கு ெதரு வா டு-1  , 3.ெநய்குளம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-1 நடுெதரு , 4.ெநய்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கீழெதரு 

, 5.ெநய்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 வடக்கு ெதரு , 6.ெநய்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அrஜனத்ெதரு  , 7.ெநய்குளம் (வ.கி) மற்றும் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 அரசு உய நிைலப்பள்ளி 

ஊட்டத்தூ    ,வடெதன் 

ெகட்டி  கட்டிடம், வடக்கு 

பகுதி  கிழக்கு பா த்தது

1.ஊட்டத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 

2.ஊட்டத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ெமாட்ைடயன் காலனி , 

3.ஊட்டத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 அம்மன் காலனி , 4.ஊட்டத்தூ  

(வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு 5 தண்டபாணி நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4 அரசு உய நிைலப்பள்ளி 

ஊட்டத்தூ    ,ெதன் வடல் 

ெகட்டி கட்டிடம், ெதற்கு 

பகுதி  கிழக்கு பா த்தது

1.ஊட்டத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெதற்கு வதி , 2.ஊட்டத்தூ   

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 கீழராஜ வதி

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

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

1 2 3 4 5

5 5 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ஊட்டத்தூ    

,வடக்கு ெதற்கு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி ேமற்கு பா த்தது

1.ஊட்டத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6அrஜன ெதரு  , 2.ஊட்டத்தூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5அம்மன் காலனி , 3.ஊட்டத்தூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-3 ெபrய ெதரு , 4.ஊட்டத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

நடுசந்து ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ஊட்டத்தூ    

,வடக்கு ெதற்கு கட்டிடம் நடு 

பகுதி ேமற்கு பா த்தது

1.ஊட்டத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, நம்புக்குறிச்சி  

 ,கிழேமல் ஒடு கட்டிடம், 

ேமற்கு பகுதி, வடக்கு 

பா த்தது.

1.நம்புகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெரட்டியா ெதரு , 2.நம்புகுறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 குறும்ப ெதரு , 3.நம்புக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-2அrசனத்ெதரு கிழக்கு , 4.நம்புகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3அrஜனக்காலனித்ெதரு, , 5.நம்புக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

3 அrஜனகாலனி நடுத்ெதரு , 6.நம்புக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

அrஜன காலனி ெதற்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
143   லால்குடி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

8 8 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி (எஸ் எஸ் 

ஏ), ெதரணிபாைளயம்   

,வடெதன் ெகட்டி  கட்டிடம்,  

கிழக்கு பா த்தது ெதற்கு பகுதி

1.ெதரணிப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கிழேமல் ெதரு வடபுறம் 

முதல் சந்து , 2.ெதரணிப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கிழேமல் 

ெதரு வடபுறம் இரண்டாவது சந்து , 3.ெதரணிப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-1 கிழேமல் ெதரு வடபுறம் மூன்றாவது சந்து , 

4.ெதரணிப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கிழேமல் ெதரு  

ெதன்புற்ம் நான்காவது சந்து , 5.ெதரணிப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-1 கிழேமல் ெதருெதன்புற்ம் ஐந்தாவது ெதரு , 6.ெதரணிப்பாைளயம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கிழேமல் ெதருெதன்புற்ம ஆறாவது சந்து , 

7.ெதரணிப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கிழேமல் ெதருெதன்புரம் 

ழ வ ந்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி (எஸ்.எஸ். 

ஏ) ெதரணிபாைளயம்   

,கிழேமல் ஒடு கட்டிடம்,   

கிழக்கு பகுதி ெதற்கு .பா த்தது

1.ெதரணிப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 திெரௗபதி அம்மன் 

ேகாவில் ெதற்குத்ெதரு , 2.ெதரணிப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

திெரௗபதிஅம்மன் ேகாவில் வடக்கு ெதரு , 3.ெதரணிப்பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 திெரௗபதி அம்மன் ேகாவில் ெதரு , 

4.ெதரணிப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 உக்கலூ  ேமலத்ெதரு , 

5.ெதரணிப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 உக்கலூ  ெபrயா  நக  

, 6.ெதரணிப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -4நல்லூ  வடக்கு ெதரு 

, 7.ெதரணிப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 நல்லூ அrசனத் ெதரு

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

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

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

1 2 3 4 5

10 10 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, கருடமங்கலம் 

  ,கிழேமல் கட்டிடம், ெதற்கு 

கட்டிடம், வடக்கு பா த்தது.

1.கருடமங்கலம் வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1குடித்ெதரு , 

2.கருடமங்கலம் வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 அrசன ெதரு  , 

3.கருடமங்கலம் வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேமலத்ெதரு , 

4.கருடமங்கலம் வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 2 

சிவன்ேகாவில்ெதரு , 5.கருடமங்கலம் வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-

2 நடுத்ெதரு , 6.கருடமங்கலம் வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

அழுந்தைலப்பூ    ,கிழ ேமல் 

கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி, 

க் த்

1.கருடமங்கலம் ெதற்கு (வ.கி) அழுந்தைலப்பூ  (ஊ) வா டு-3வடக்குத் 

ெதரு  , 2.கருடமங்கலம் ெதற்கு (வ.கி) அழுந்தைலப்பூ  (ஊ) வா டு-

5பறத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

அழுந்தைலப்பூ    ,கிழ ேமல் 

கட்டிடம்,கிழக்கு பகுதி, 

க் த்

1.கருடமங்கலம் ெதற்கு (வ.கி) அழுந்தைலப்பூ  (ஊ) வா டு-4 ெதற்குத் 

ெதரு , 2.கருடமங்கலம் ெதற்கு (வ.கி) அழுந்தைலப்பூ  (ஊ) வா டு-

5சக்கிலிய ெதரு

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

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

1 2 3 4 5

13 13 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

சரடமங்கலம்   ,ெதற்கு 

பக்கம் கிழேமல் கட்டிடம் 

க் த்

1.சரடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1வடக்குத்ெதரு , 2.சரடமங்கலம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1நடுத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

சரடமங்கலம்   ,வடக்கு 

ெதற்கு கட்டிடம், வடக்கு 

ி ி க் த்

1.சரடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெதற்கு த்ெதரு , 

2.சரடமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-2 கீழத்ெதரு , 3.சரடமங்கலம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அrசனெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

எம்.கண்ணனூ    ,வடக்கு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி  

ெ ற் த்

1.எம்.கண்ணணூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1மாrயம்மன் ேகாவில்ெதரு , 

2.எம்.கண்ணணூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1மண்டபத்ெதரு , 

3.எம்.கண்ணணூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1ெதற்கு வதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

எம்.கண்ணனூ    ,ெதற்கு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி  

க் த்

1.எம்.கண்ணணூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2கீழக்கவுண்ட ெதரு , 

2.எம்.கண்ணணூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2அrஜனெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

17 17 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ஒரத்தூ    

,கிழ ேமல் கட்டிடம், ேமற்கு  

பகுதி  ெதற்கு பா த்தது

1.ஒரத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 ஒரத்தூ  குடித்ெதரு , 2.ஒரத்தூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1  ஒரத்தூ  அrசன ெதரு , 3.ஒரத்தூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 சாத்தப்பாடி குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ஒரத்தூ    

,கிழ ேமல் கட்டிடம், கிழக்கு  

பகுதி, ெதற்கு பா த்தது.

1.ஒரத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 சாத்தப்பாடி அrசன ெதரு , 

2.ஒரத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3சிலுைவப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 அரசின  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,கல்லகம்   

,கிழ ேமல் கட்டிடம், கிழக்கு 

பக்கம், வடக்கு பா த்தது.

1.கல்லகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1அrஜன ெதரு , 2.கல்லகம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2மாதா ேகாவில்ெதரு , 3.கல்லகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-1பள்ளத்ெதரு , 4.கல்லகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 அரசின  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,கல்லகம்   

,புதிய கிழ ேமல் கட்டிடம், 

கிழக்கு பகுதி, ெதற்கு 

த்

1.கல்லகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2மாrயம்மன் ேகாவில்ெதரு , 

2.கல்லகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2முஸ்lம் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

21 21 அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

கல்லகம்   ,கிழ ேமல் 

கட்டிடம்  வடக்கு பா த்தது

1.கல்லகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 

2.கல்லகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-4  ேமல ெதரு , 3.கல்லகம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-4 புரூன்ஸ் நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, கீழரசூ    

,கிழேமல் கட்டிடம், மத்திய 

பகுதி  ெதற்குப்பா த்தது

1.கீழரசூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்குத்ெதரு , 2.கீழரசூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1வடக்கு நடுத்ெதரு , 3.கீழரசூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-1  ெதற்கு நடுத்ெதரு , 4.கீழரசூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2ெதற்கு 

ெதரு  5 கீழரசூ  (வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 இந்திராநக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, கீழரசூ    

,ேமற்கு கட்டிடம், கிழக்கு 

பா த்தது

1.கீழரசூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 அrஜனெதரு , 2.கீழரசூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ஆமரசூ  கீழ வதி , 3.கீழரசூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3 ெதற்கு வடக்குெதரு , 4.கீழரசூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4ேமல 

ெதரு , 5.கீழரசூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4ெதன்னரசூ  , 6.கீழரசூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-4 சக்கிலிய  ெதரு , 7.கீழரசூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேமலரசூ    

,கிழேமல் மத்திய ெகட்டி 

கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி, 

ெ ற் த்

1.ேமலரசூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்குத்ெதரு , 2.ேமலரசூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2  நடுத்ெதரு , 3.ேமலரசூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

ெதற்கு ெதரு , 4.ேமலரசூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2  ேமலத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

25 25 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேமலரசூ    

,கிழேமல் ெகட்டி கட்டிடம், 

ேமற்கு பகுதி, 

ெ ற் ப் த்

1.ேமலரசூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3  கீழத்ெதரு , 2.ேமலரசூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-4  காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.ேமலரசூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3   ெமயின்ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, மால்வாய்   

,கிழேமல் புதிய கட்டிடம், 

ேமற்கு பகுதி, ெதற்கு 

த்

1.மால்வாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1வடக்கு வதி , 2.மால்வாய் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 மண்டப வதி , 3.மால்வாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-2 நடு வதி , 4.மால்வாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 கீழ வதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, மால்வாய்   

,ெதன்வடல் புதிய ெகட்டி 

கட்டிடம்,  ெதன் பகுதி, 

ி க் த்

1.மால்வாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 க ணம் வதி , 2.மால்வாய்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ராமசாமி வதி , 3.மால்வாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3 ெதற்கு வதி , 4.மால்வாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3ேமல வதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, மால்வாய்   

,புதிய ெதன்வடல் ெகட்டி 

கட்டிடம், வடக்கு பக்கம், 

ி க் த்

1.சாதூ  பாகம் (வ.கி)  மற்றும் மால்வாய் (ஊ) வா டு-4 குடித் ெதரு , 

2.சாதூ  பாகம் (வ.கி)  மற்றும் மால்வாய் (ஊ) வா டு-4 அrஜனத் ெதரு

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

1 2 3 4 5

29 29 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, வரகுப்ைப   

,ெதன்வடல் புதிய கட்டிடம், 

கிழக்கு பா த்தது

1.வரகுப்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடபுரம் வடக்கு வதி , 

2.வரகுப்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1,2 ெதற்கு வதி , 3.வரகுப்ைப (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1கீழ வதி , 4.வரகுப்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

2அrஜனெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, சிறுகளப்பூ    

,கிழேமல் ெகட்டி கட்டிடம், 

ெதற்கு பா த்தது

1.சிறுகளப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு -1கீழத்ெதரு , 2.சிறுகளப்பூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2  நடுத்ெதரு , 3.சிறுகளப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3 ேமலத்ெதரு , 4.சிறுகளப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

வடக்குத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, சிறுகளப்பூ    

,கிழேமல் ஓடு கட்டிடம், 

ெதற்கு பா த்தது

1.சிறுகளப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3  ெதற்குத்ெதரு , 2.சிறுகளப்பூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 அrசனத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,ெபருவளப்பூ    

,கிழேமல் ெகட்டி  கட்டிடம் , 

ேமற்கு பகுதி, வடக்கு 

த்

1.ெபருவளப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -3,4 ெதற்குவதி , 2.ெபருவளப்பூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3ேமற்குெதரு

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

1 2 3 4 5

33 33 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,ெபருவளப்பூ    

,வடக்கு ெதற்கு கட்டிடம், 

ெதற்கு பகுதி, கிழக்கு பா த்தது

1.ெபருவளப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3,1 கிழக்குவதி , 2.ெபருவளப்பூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 அண்ணா நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ெபருவளப்பூ   

 ,கிழேமல் ெகட்டி  கட்டிடம், 

கிழக்கு பகுதி  வடக்கு 

த்

1.ெபருவளப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 நடுத்ெதரு , 2.ெபருவளப்பூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 வடக்குவதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ெபருவளப்பூ   

 ,வடக்கு ெதற்கு கட்டிடம், 

வடக்கு பகுதி, கிழக்கு 

த்

1.ெபருவளப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 அrஜனத்ெதரு , 

2.ெபருவளப்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 சாமிநாதபுரம் காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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36 36 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெபrயகுறுக்ைக   ,கிழ ேமல் 

புதிய ெகட்டி  கட்டிடம், 

வடக்கு பா த்தது, ேமற்கு 

பகுதி

1.ெபrய குறுக்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்கு வதி , 2.ெபrய 

குறுக்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 நடுத்ெதரு , 3.ெபrய குறுக்ைக 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 குறும்ப  ெதரு , 4.ெபrய குறுக்ைக (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெதற்கு ெதரு , 5.ெபrய குறுக்ைக (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-3 கீழத்ெதரு , 6.ெபrய குறுக்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

வாதான் குடி சந்து , 7.ெபrயகுறுக்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

அண்ணாமைல கவுண்ட ெதரு , 8.ெபrயகுறுக்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-2 பண்டாரம் சந்து , 9.ெபrயகுறுக்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

முத்துராஜா ெதரு   10 ெபrயகுறுக்ைக (வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெபrயகுறுக்ைக   ,கிழக்கு 

பக்கம், கிழேமல் ெகட்டி 

கட்டிடம், வடக்கு பா த்தது

1.ெபrய குறுக்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 குதிைரகாரன் சந்து , 

2.ெபrய குறுக்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 திம்மணி சந்து , 3.ெபrய 

குறுக்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 அrஜனெதரு , 4.ெபrய குறுக்ைக 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 சக்கிலிய  ெதரு , 5.ெபrயகுறுக்ைக (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-5 காலனித்ெதரு , 6.ெபrயகுறுக்ைக (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-4 கிழக்கு ெதரு , 7.ெபrயகுறுக்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

சன்னாரன் சந்து , 8.ெபrயகுறுக்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ஏr பாைத

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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38 38 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெரட்டிமாங்குடி   ,கிழேமல் 

ெகட்டி  கட்டிடம், ெதற்கு 

பகுதி,  வடக்கு பா த்தது

1.ெரட்டி மாங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1, வடக்கு ெதரு , 2.ெரட்டி 

மாங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெபருமாள் ேகாவில்ெதரு , 

3.ெரட்டிமாங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1,2 தச்சன் குறிச்சிேராடு ெதரு , 

4.ெரட்டிமாங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு , 

5.ெரட்டிமாங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 நடுத்ெதரு  , 

6.ெரட்டிமாங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 கிழக்கு ெதரு  , 

7.ெரட்டிமாங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 சிவன் ேகாவில் ெதரு , 

8.ெரட்டிமாங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெதற்கு ெதரு , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெரட்டிமாங்குடி   ,ெதன்வடல் 

ெகட்டி  கட்டிடம், கிழக்கு 

பகுதி, ேமற்கு பா த்தது

1.ெரட்டி மாங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3, முத்தைரய  ெதரு , 

2.ெரட்டி மாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பறத்ெதரு , 3.ெரட்டி 

மாங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பள்ள  ெதரு  , 4.ெரட்டி மாங்குடி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 சக்கிலிய  ெதரு , 5.ெரட்டி மாங்குடி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 கீழத்ெதரு , 6.ெரட்டிமாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3 ெதற்கு ெதரு , 7.ெரட்டிமாங்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, குளக்குடி   

,கிழ ேமல் ெகட்டி  கட்டிடம், 

ெதற்கு பா த்தது

1.கண்ணாகுடி (வ.கி) குளக்குடி(ஊ) வா டு-3 ெதற்குத் ெதரு , 2.கண்ணாகுடி 

(வ.கி) குளக்குடி(ஊ) வா டு-3 கவுண்ட  ெதரு , 3.கண்ணாகுடி (வ.கி) 

குளக்குடி(ஊ) வா டு-3 வடக்கு ெதரு , 4.கண்ணாகுடி (வ.கி) குளக்குடி(ஊ) 

வா டு-3 சவrயா  ேகாவில் ெதரு , 5.கண்ணாகுடி (வ.கி) குளக்குடி(ஊ) 

டு ல் ி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

41 41 ஆதி திராவிட  நல 

துவக்கப்பள்ளி, கண்ணாக்குடி  

 ,கிழ ேமல் ெகட்டி கட்டிடம், 

வடக்கு பா த்தது.

1.கண்ணாக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்கு ெதரு  , 

2.கண்ணாக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 நடுத்ெதரு , 3.கண்ணாக்குடி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.கண்ணாகுடி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேமலத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 ஆதி திராவிட  நல 

துவக்கப்பள்ளி, கண்ணாக்குடி  

 ,கிழ ேமல் ெகட்டி  

கட்டிடம்,ேமற்கு பா த்தது.

1.கண்ணாகுடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பைறய  ெதரு  , 

2.கண்ணாக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 சக்கிலிய  ெதரு , 

3.கண்ணாகுடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெசபஸ்தியா  ேகாவில் ெதரு , 

4.கண்ணாக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 நடுத்ெதரு , 5.கண்ணாக்குடி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெதற்குத் ெதரு  , 6.கண்ணாக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேமட்டுத்ெதரு , 7.கண்ணாக்குடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 லிட்டில் பிளவ  

ஆ .சி.நடுநிைலப்பள்ளி,வந்த

ைல   ,கிழக்கு ேமற்கு 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது 

3வது நிைல அைற

1.வந்தைல கூடலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்குெதரு , 

2.வந்தைல கூடலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1  ெதற்கு ெதரு , 

3.வந்தைல கூடலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1  கிழக்கு அrஜனத் ெதரு 

, 4.வந்தைல கூடலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 விடுதைலபுரம் , 

5.வந்தைல கூடலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1  கிழக்கு ெதரு , 

6.வந்தைல கூடலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 நடுத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

44 44 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, கூடலூ    

,ெதன்வடல் ெகட்டி கட்டிடம், 

கிழக்கு பா த்தது

1.வந்தைல கூடலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 வடபுறம் நடுத்ெதரு , 

2.வந்தைல கூடலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெதன்புறம் நடுத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 ஊராட்சி ஒன்றிய உய நிைல 

பள்ளி, கூடலூ    ,கிழ ேமல் 

ெகட்டி கட்டிடம், ெதற்கு 

பா த்தது

1.வந்தைல கூடலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 வடக்கு ெதரு , 

2.வந்தைல கூடலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 அrஜனத் ெதரு , 

3.வந்தைல கூடலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 கூடலூ  நடுத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, சிறுவயலூ    

,கிழ ேமல் ஓட்டுக் கட்டிடம், 

ெதற்குபா த்தது.

1.காணகிளியநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் சிறுவயலூ  (ஊ) வா டு-3 வடக்கு 

ெதரு , 2.காணகிளியநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் சிறுவயலூ  (ஊ) வா டு-4 

ெதற்குெதரு , 3.காணகிளியநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் சிறுவயலூ  (ஊ) வா டு-

3 கீழத்ெதரு , 4.காணகிளியநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் சிறுவயலூ  (ஊ) வா டு-

3 நடுத்ெதரு , 5.காணகிளியநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் சிறுவயலூ  (ஊ) வா டு-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

காணக்கிளியநல்லூ    ,ெதன் 

வடல் ெகட்டி  கட்டிடம், 

கிழக்கு பா த்தது

1.காணக்கிளிய நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கீழத்ெதரு , 

2.காணக்கிளிய நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெபருமாள் 

ேகாவில்ெதரு , 3.காணக்கிளிய நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

ேமற்கு ெதரு , 4.காணக்கிளிய நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

கீழத்ெதரு கீழ்புறம் , 5.காணக்கிளிய நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

1ெதற்கு வதி , 6.காணக்கிளிய நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 14 of 80



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

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

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

1 2 3 4 5

48 48 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

காணக்கிளியநல்லூ    ,கிழ 

ேமல்  கட்டிடம், 

ெ ற் த்

1.காணக்கிளிய நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேமல்புறம் நடுத்ெதரு 

, 2.காணக்கிளிய நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 வடக்கு வதி , 

3.காணக்கிளிய நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 முஸ்lம் ெதரு , 

4.காணக்கிளிய நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அrசனத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, தாப்பாய்   

,கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி  ெதற்குபா த்தது

1.தாப்பாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கீழ வதி , 2.தாப்பாய் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெதற்கு ெதரு , 3.தாப்பாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

1 புதுப்பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, தாப்பாய்   

,கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி  ெதற்குபா த்தது

1.தாப்பாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 நடுத்ெதரு , 2.தாப்பாய் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 நடு வதி , 3.தாப்பாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

பழனியாண்டி ேகாவில் ெதரு , 4.தாப்பாய் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

சேவrயா  ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 தூய சேவrயா  

நடுநிைலப்பள்ளி,கல்லக்குடி   

,ெதன்வடல் ெகட்டி கட்டிடம், 

வடக்கு பகுதி, கிழக்கு 

த்

1.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-1 க ணம் சந்து , 2.கல்லக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-2 பவுண்டுத் ெதரு , 3.கல்லக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-5 குளத்ெதரு , 4.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. 

ஊ) வா டு-6 மூப்பனா  சந்து , 5.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-

ே த்ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 15 of 80



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

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

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

1 2 3 4 5

52 52 தூய சேவrயா  

நடுநிைலப்பள்ளி,கல்லக்குடி   

,ெதன்வடல் ெகட்டி கட்டிடம்,  

ெதன் பகுதி கிழக்கு பா த்தது.

1.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-3 பளிங்கா நத்தம் ேராடு , 

2.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-4 ஆபிஸ் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 தூய சேவrயா  

நடுநிைலப்பள்ளி,கல்லக்குடி   

,வடெதன் ெகட்டி  கட்டிடம் , 

ெதன் பகுதி கிழக்கு பா த்தது.

1.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு- 2 , 3 கீழ வதி , 2.கல்லக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-2,3 சிவன் ேகாவில் ெதரு , 3.கல்லக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-2 க ணம் சந்து , 4.கல்லக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-13 நடு வதி , 5.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) 

டு ே ி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 சரஸ்வதி வித்யாலயா பள்ளி, 

கல்விநக , கல்லக்குடி   ,கிழ 

ேமல் கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

ெதற்கு பா த்தது.

1.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-14 சிதம்பரம் சாைல , 

2.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-14 திருவள்ளுவ  நக  , 

3.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-15 ெபrயா  சமத்துவபுரம் , 

4.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-15 திடீ குப்பம் (ேக.ேக.நக )

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 தூய சேவrயா  

நடுநிைலப்பள்ளி, கல்லக்குடி  

 ,ெதன்வடல் ெகட்டி கட்டிடம், 

கிழக்கு பா த்தது, வடக்கு 

ி

1.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-14 கள்ள ேமட்டுத் ெதரு , 

2.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-15 திருவள்ளுவ  நக , , 

3.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-15 அrயலூ  ேராடு , 

4.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-15 ெபrயா  சமத்துவபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
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56 56 தூய சேவrயா  

நடுநிைலப்பள்ளி, கல்லக்குடி  

 ,ெதன்வடல் ெகட்டி  

கட்டிடம், ைமயப்பகுதி , 

கிழக்கு பா த்தது

1.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-13 காளியப்பன் காலனி , 

2.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-2 ச ச் ெதரு , 3.கல்லக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-12 முதலியா  சந்து , 4.கல்லக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-1 புதுவாக்கைர ேராடு , 5.கல்லக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-1 வடக்குத் ெதரு , 6.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ேப. ஊ) வா டு-14 ராஜாநக  , 7.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-

15 திடீ குப்பம் (ேக.ேக.நக  , 8.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-15 

புதிய சமத்துவபுரம் , 9.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-12 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 தூய சேவrயா  

நடுநிைலப்பள்ளி, கல்லக்குடி  

 ,ெதன்வடல் கட்டிடம், ெதற்கு 

பகுதி, கிழக்கு பா த்தது.

1.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-1 ஒட்டத்ெதரு , 2.கல்லக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-2 ேமலத்ெதரு , 3.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ேப. ஊ) வா டு-3 கைடவதி , 4.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-4 

டால்மியா ெமயின் ேராடு , 5.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-5 

சேவrயா  ேகாவில் ெதரு , 6.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-6 

கருப்புைடயா  காலனி , 7.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-7 
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58 58 டால்மியா ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

கல்லக்குடி   ,ஆடிட்ேடாrயம் 

 ெகட்டி கட்டிடம்கிழக்கு 

பா த்தது.

1.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-10 மின்வாrய ெதரு , 

2.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-6 சில்வ ஜிப்ளி காலனி , 

3.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-10 இண்டஸ்ட்rயல் காலனி , 

4.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-10 நாச்சிமுத்து காலனி , 

5.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-10 ெபட்ேரால் பங்க் எதி புறம்-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 டால்மியா ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

கல்லக்குடி   ,ெதன்வடல் 

கட்டிடம், அைற எண்.9, 

கிழக்கு பா த்தது, வடக்கு 

பகுதி

1.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-4,5 அம்பாள் டாக்கீஸ் ெதரு , 

2.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-9 டால்மியாகாலனி-சி ைடப் , 

3.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-9 டால்மியா காலனி டி ைடப் , 

4.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-8 டால்மியா காலனி இ ைடப் 

, 5.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டடு-7 டால்மியா காலனி எப் 

ைடப் , 6.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-6,7 டால்மியா காலனி 

ஜி ைடப் , 7.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-5,9  டால்மியா 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 அந்ேதாணியா  ேகாவில் 

பால்வாடி கட்டிடம், 

கல்லக்குடி   ,பைழய 

கட்டிடம், கிழக்கு பக்கம், 

க் த்

1.கல்லக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-1 அrஜன ெதரு , 2.கல்லக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-2 டால்மியா கைடவதி , 3.கல்லக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-3 அந்ேதாணியா  ேகாவில்ெதரு , 4.கல்லக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ேப. ஊ) வா டு-4 ேகாவில் மான்யம் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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61 61 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,முதுவத்தூ   

 ,ெதன்வடல் ஓடு கட்டிடம், 

ேமற்கு பா த்தது

1.முதுவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்கு ெதரு , 2.முதுவத்தூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேமலெதரு , 3.முதுவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-1 நடுத்ெதரு , 4.முதுவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 சக்கிலிய  

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,முதுவத்தூ   

 ,கிழேமல் கட்டிடம், ெதற்கு 

பா த்தது

1.முதுவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 முத்தப்ப உைடயா  சந்து , 

2.முதுவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 சுப்ரமணியன்ேகாவில்ெதரு , 

3.முதுவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெதற்கு ெதரு , 4.முதுவத்தூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெதாம்பன் ெதரு , 5.முதுவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் 

டு த்ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 தூயேஜாசப் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடுக ேபட்

ைட   ,வடெதன் கட்டிடம், 

வடக்கு பகுதி, கிழக்கு 

த்

1.ேகாவண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 வி.பி.குவாr ெதரு , 

2.ேகாவண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெதற்கு ெதரு , 

3.ேகாவண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ேதரடித் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 தூயேஜாசப் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடுக ேபட்

ைட   ,வடெதன் கட்டிடம், 

வடக்கு பகுதி, கிழக்கு 

த்

1.ேகாவண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ேமலத்ெதரு , 

2.ேகாவண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 மல்லிைகபுரம் , 

3.ேகாவண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 மாதாபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
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65 65 தூயேஜாசப் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடுக ேபட்

ைட   ,கிழேமல் கட்டிடம், 

ைமய பகுதி, வடக்கு பா த்தது

1.ேகாவண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ஆேராக்கியபுரம் , 

2.ேகாவண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 காமராஜபுரம் , 

3.ேகாவண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5ெமயின்ேராடு , 

4.ேகாவண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு- 5 சக்தி விநாயக  நக  , 

5.ேகாவண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 வரமா முனிவ  நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 புனித லூயிஸ் 

ஆ .சி.நடுநிைலப்பள்ளி,புள்ளம்

பாடி   ,ேமற்கு பகுதி, ெதற்கு 

பா த்தது.

1.புள்ளம்பாடி வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-5 வடக்கு வதி , 

2.புள்ளம்பாடி வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-4 ஒத்ைத வட்டுக்காரன் 

ெதரு , 3.புள்ளம்பாடி வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-4 ஆசாr ெதரு 

, 4.புள்ளம்பாடி வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-4 மணக்காடு , 

5.புள்ளம்பாடி வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-4 அய்யன் குளம் சந்து 

, 6.புள்ளம்பாடி வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-4 கைரயான்பட்டி , 

7.புள்ளம்பாடி வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-4 சாமுேவல் காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 புனித லூயிஸ் 

ஆ .சி.நடுநிைலப்பள்ளி,புள்ளம்

பாடி   ,வடக்கு பகுதி, கிழக்கு 

பா த்தது

1.புள்ளம்பாடி வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-4 ஆலப்பெரட்டியா  

பாைத , 2.புள்ளம்பாடி வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-14 பூக்காரன் 

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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68 68 புனித லூயிஸ் 

ஆ .சி.நடுநிைலப்பள்ளி,புள்ளம்

பாடி   ,ெதற்கு கட்டிடம், 

கிழக்கு பா த்தது.

1.புள்ளம்பாடி வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-2 அrயலூ  ேராடு , 

2.புள்ளம்பாடி வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-1 ைதலாக்குளம் , 

3.புள்ளம்பாடி வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-4 அrயலூ  ேராடு 

ெதற்கு , 4.புள்ளம்பாடி வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-1 காமராஜ  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,புள்ளம்பாடி 

  ,கிழேமல் கட்டிடம், ெதன் 

பக்கம்,  வடக்கு பா த்தது, 

2வது அைற

1.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-15 அய்யாவு உைடயா  

சத்திரத்ெதரு , 2.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-15 

கன்னியஸ்திr மடத்துெதரு , 3.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) 

வா டு-14 மிஷின்ெதரு , 4.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-

7 திருமழபாடி ேராடு , 5.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-

14 ெபான்னுசாமி உைடயா   சந்து , 6.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் 

(ேப.ஊ) வா டு-15 சத்திரத்தான் ெதரு
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70 70 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,புள்ளம்பாடி 

  ,கிழ ேமல் கட்டிடம், ெதற்கு 

பக்கம், வடக்கு பா த்தது,  

4வது அைற

1.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-14 பிள்ைளயா  

ேகாவில் ெதரு , 2.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-14 

குஞ்சு முதலியா  ெதரு , 3.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) 

வா டு-14 குருசாமி உைடயா  ெதரு , 4.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் 

(ேப.ஊ) வா டு-14 சாவடி ெதரு , 5.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் 

(ேப.ஊ) வா டு-5 வடக்கு ெதரு , 6.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் 

(ேப.ஊ) வா டு-2 அண்ணா நக  , 7.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் 

(ேப.ஊ) வா டு-8 ஆத்தூரான் சந்து , 8.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் 

(ேப.ஊ) வா டு-8 கீழவதி , 9.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) 

வா டு-8 ேமல வதி , 10.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

புள்ளம்பாடி   ,கிழேமல் 

கட்டிடம், வடக்கு பக்கம், 

ெதற்குப்பா த்தது அைற எண்.3

1.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-7 திருமழப்பாடி வதி  , 

2.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-10 கூத்த ெபருமாள் 

ேகாவில்வதி
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72 72 அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

புள்ளம்பாடி   ,கிழேமல் 

ெகட்டி எஸ்எஸ்ஏ கட்டிடம், 

வடக்கு பக்கம், 

ெதற்குப்பா த்தது அைற எண்.5

1.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-13 நடு வதி , 

2.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-13 கீrக்கருப்பன் சந்து , 

3.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-13 சத்தியநாதன் சந்து , 

4.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-12 ேதாேராடும் வதி , 

5.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-12 முத்திைரய  ெதரு , 

6.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-12 புளியசாத்தான் சந்து, 

, 7.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-7 கிருஷ்ணன் காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
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73 73 அரசின  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,புள்ளம்பாடி 

  ,கிழேமல் சிறுேசமிப்பு 

கட்டிடம்,ேமற்குப்பகுதி, 

க் த்

1.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-12 அக்ரஹாரம் ேராடு , 

2.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-12 எருைமக்காரன் சந்து 

, 3.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-12 கல்லுக்ெகாத்தன் 

சந்து , 4.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-6 உதய நக
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74 74 அரசின  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,புள்ளம்பாடி 

  ,கிழேமல் ெகட்டி 

சிறுேசமிப்பு நிதி 

கட்டிடம்,கிழக்குப்பகுதி, 

வடக்குபா த்தது

1.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-3 ராஜவ்காந்தி நக  , 

2.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-8 அய்யனா  ெதரு, , 

3.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-10 ெவட்டிக்கு 

ெதன்புறம் , 4.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-10 ெதற்கு 

வதி , 5.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-9 வள்ளுவ  வதி 

, 6.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-9 வடக்கு வதி , 

7.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-8 ஆத்துரான் சந்து , 

8.புள்ளம்பாடி ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-10 மாrயம்மன் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

புஞ்ைசசங்ேகந்தி   

,ெதன்வடல் கட்டிடம், ேமற்கு 

த்

1.புஞ்ைச சங்ேகந்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேமலத்ெதரு , 2.புஞ்ைச 

சங்ேகந்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 நடுத்ெதரு , 3.புஞ்ைச சங்ேகந்தி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)   வா டு-1 ெதற்குத்ெதரு , 4.புஞ்ைச சங்ேகந்தி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கீழத்ெதரு , 5.புஞ்ைச சங்ேகந்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

டு r ெ
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76 76 அரசின  

உய நிைலப்பள்ளி,புஞ்ைசசங்

ேகந்தி   ,கிழேமல் கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது

1.புஞ்ைச சங்ேகந்தி (வ,கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 வடக்குத் ெதரு , 2.புஞ்ைச 

சங்ேகந்தி (வ,கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 நடுத் ெதரு , 3.புஞ்ைச சங்ேகந்தி 

(வ,கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 புதுத்ெதரு
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77 77 அரசின  

உய நிைலப்பள்ளி,புஞ்ைசசங்

ேகந்தி   ,கிழேமல் கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது

1.புஞ்ைச சங்ேகந்தி (வ,கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெதற்கு ெதரு , 2.புஞ்ைச 

சங்ேகந்தி (வ,கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 சந்தி வரப்ப புரம்
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78 78 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,குமுளூ    

,வடக்கு கட்டிடம், ெதற்கு 

பா த்தது

1.குமுளூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேதேராடும் வதி , 2.குமுளூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 நடுத்ெதரு , 3.குமுளூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

புதுநத்தம் , 4.குமுளூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 சக்கிலிய  ெதரு , 

5.குமுளூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பழனியாண்டி மடம்

Ü¬ùî¢¶ 
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79 79 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,குமுளூ    

,புதிய ெகட்டி கட்டிடம், ெதன் 

கிழக்கு மூைல, ேமற்கு 

த்

1.குமுளூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 சேவrயா  ேகாவில்ெதரு , 

2.குமுளூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 வள்ளுவ  ெதரு , 3.குமுளூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-5 சக்கிலிய  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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80 80 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,குமுளூ    

,புதிய ெகட்டி கட்டிடம் 

வடெதன் மூைல, ேமற்கு 

த்

1.குமுளூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேதாேராடும் வதி , 2.குமுளூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அம்பலக்கார ெதரு , 3.குமுளூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-6 ேமட்டுதச்சங்குறிச்சி , 4.குமுளூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 

வள நாதபுரம்
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81 81 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,தச்சங்குறிச்சி 

  ,கிழேமல் கட்டிடம், வடக்கு 

பா த்தது

1.தச்சங்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 முஸ்ஸிம் ெதரு , 

2.தச்சங்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கீழத்ெதரு , 3.தச்சங்குறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு- 2,3 முத்திைரய ெதரு , 4.தச்சங்குறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 3 ஒட்ட ெதரு
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82 82 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,தச்சங்குறிச்சி 

  ,ெதன்வடல் கட்டிடம், 

கிழக்குபா த்தது

1.தச்சங்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெதற்குத்ெதரு , 2.தச்சங்குறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெசட்டியா ெதரு , 3.தச்சங்குறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 வடக்குத்ெதரு
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83 83 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,தச்சங்குறிச்சி 

  ,ெதன்வடல் 

கட்டிடம்,ேமற்குபா த்தது

1.தச்சங்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 நல்லதங்காள்ெதரு , 

2.தச்சங்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 சேவrயா  ேகாவில் ெதரு , 

3.தச்சங்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4  வடக்கு மாrயம்மன் ெதரு , 

4.தச்சங்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெதற்கு மாrயம்மன்ெதரு , 

5.தச்சங்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4  ேமட்டுத்ெதரு , 

6.தச்சங்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4  அண்ணாநக  , 

7.தச்சங்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 த. ேமட்டு  , 8.தச்சங்குறிச்சி 
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84 84 அரசு உய  நிைலப்பள்ளி, 

புதூ  உத்தமனூ    ,கிழேமல் 

கட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி, 

ெதற்கு பா த்தது

1.புதூ  உத்தமனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 மாrயம்மன் ேகாயில்ெதரு 

, 2.புதூ  உத்தமனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 புதுத்ெதரு , 3.புதூ  

உத்தமனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 குளுந்தாளம்மன்ேகாவில்ெதரு , 

4.புதூ  உத்தமனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 வடக்கு புது ெதரு , 5.புதூ  

உத்தமனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 நடுத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,புதூ உத்தமனூ

   ,கிழேமல் கட்டிடம், 

ெதற்குப்பா த்தது, 

ே ற் ப் ி

1.புதூ  உத்தமனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேதாேராடும் வடக்கு வதி , 

2.புதூ  உத்தமனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 முஸ்லிம்ெதரு , 3.புதூ  

உத்தமனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ேதாேராடும் கீழவதி , 4.புதூ  

உத்தமனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ேமலவதி , 5.புதூ  உத்தமனூ  

ி ற் ம் டு ி ெ

Ü¬ùî¢¶ 
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86 86 அரசு உய  நிைலப்பள்ளி, 

புதூ  உத்தமனூ    ,ேமற்கு 

பக்கம், நான்காவது கட்டிடம், 

ெதற்கு பா த்தது

1.புதூ  உத்தமனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 ெதற்கு பள்ளத்ெதரு , 

2.புதூ  உத்தமனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 ெதற்கு பறத்ெதரு , 3.புதூ  

உத்தமனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 ெதன்ன மரச் ேசாைல  , 4.புதூ  

உத்தமனூ  (வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு 6 வடக்கு பறத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,மகிழம்பாடி   

,வடக்கு கட்டிடம், வட பக்கம், 

கிழக்கு பா த்தது

1.மகிழம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்குமகிழம்பாடி , 

2.மகிழம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 புதுத்ெதரு , 3.மகிழம்பாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கல்லைற ேமட்டுத் ெதரு , 4.மகிழம்பாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெதற்குமகிழம்பாடி கீழத்ெதரு , 5.மகிழம்பாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெதற்கு மகிழம்பாடி ேமலத்ெதரு
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88 88 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,மகிழம்பாடி   

,ெதன்வடல் கட்டிடம், கிழக்கு 

பா த்தது, வடபகுதி

1.மகிழம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 புள்ளம்பாடித் ெதரு , 

2.மகிழம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேதரடித்ெதரு , 3.மகிழம்பாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெசபஸ்தியா  ேகாவில் ெதரு , 4.மகிழம்பாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 மடத்து ெதரு , 5.மகிழம்பாடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-5 இருள  ெதரு , 6.மகிழம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 மானிய துவக்கப்பள்ளி, 

ெரத்தினங்குடி   ,ெதன்வடல் 

மத்திய கட்டிடம் ேமற்கு 

பா த்தது

1.ஆ .வளவனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்கு வதி , 

2.ஆ .வளவனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேமல வதி , 3.ஆ .வளவனூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெதற்கு வதி , 4.ஆ .வளவனூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-1 கீழ வதி , 5.ஆ .வளவனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

மல்லிைக ெதரு , 6.ஆ .வளவனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

ெரத்தினங்குடி வடக்கு வதி , 7.ஆ .வளவனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

ெரத்தினங்குடிெதற்குவதி , 8.ஆ .வளவனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-2 

ெரத்தினங்குடிேமலவதி , 9.ஆ .வளவனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

ெரத்தினங்குடிேராஜாெதரு , 10.ஆ .வளவனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

rேமடு வடக் ெ
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90 90 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,ெநய்குப்ைப   

,கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம் 

ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு 

ி ெ ற் த்

1.ெநய்க்குப்ைப ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 த மநாதபுரம் , 

2.ெநய்க்குப்ைப ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 அனந்தனூ  , 

3.ெநய்க்குப்ைப ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 காமராஜ  காலனி , 

4.ெநய்க்குப்ைப ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 முத்துராஜபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 ஆதி திராவிட நல பள்ளி 

ெநய்குப்ைப   ,வடக்கு ெதற்கு 

கட்டிடம் ேமற்கு  பா த்தது

1.ெநய்க்குப்ைப ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 மைலமாதேகாயில் 

ெதரு , 2.ெநய்க்குப்ைப ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 வடக்கு காலனி 

, 3.ெநய்க்குப்ைப ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 கீழ்மாr மங்கலம்

Ü¬ùî¢¶ 
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92 92 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,ெநய்குப்ைப   

,கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி ெதற்குபா த்தது

1.ெநய்குப்ைப வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கீழத்ெதரு , 

2.ெநய்குப்ைப வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேமலத்ெதரு , 

3.ெநய்குப்ைப வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 நடுத்ெதரு , 

4.ெநய்குப்ைப வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெதற்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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93 93 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,ெநய்குப்ைப   

,கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி ெதற்கு பா த்தது

1.ெநய்குப்ைப வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்கு ெதரு மற்றும் 

சந்துக்கள் , 2.ெநய்குப்ைப வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 இந்திரா 

நக  , 3.ெநய்குப்ைப வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 அrசனத்ெதரு
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94 94 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,அகலங்கநல்

லூ    ,புதிய கட்டிடம் 

வடக்கு ெதற்கு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி  ேமற்கு 

1.திருமங்கலம் (வ.கி) அகலங்க நல்லூ  (ஊ) வா டு-1 ெதற்கு ெதரு , 

2.திருமங்கலம் (வ.கி) அகலங்க நல்லூ  (ஊ) வா டு-1 நடுத்ெதரு , 

3.திருமங்கலம் (வ.கி) அகலங்க நல்லூ  (ஊ) வா டு-1 உப்பாத்தங்கைர , 

4.திருமங்கலம் (வ.கி) அகலங்க நல்லூ  (ஊ) வா டு-1 வடக்குத்ெதரு , 

5.திருமங்கலம் (வ.கி) அகலங்க நல்லூ  (ஊ) வா டு-1 அக்ஹாரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,அகலங்கநல்

லூ    ,புதிய கட்டிடம்  

வடக்கு ெதற்கு ைமயப்பகுதி  

ேமற்கு பா த்தது

1.திருமங்கலம் (வ.கி) அகலங்க நல்லூ  (ஊ) வா டு-3 நடு கிறிஸ்துவ புதுத் 

ெதரு , 2.திருமங்கலம் (வ.கி) அகலங்க நல்லூ  (ஊ) வா டு-2 பள்ளிகூடத் 

ெதரு , 3.திருமங்கலம் (வ.கி) அகலங்க நல்லூ  (ஊ) வா டு-3 அ. 

புதுத்ெதரு , 4.திருமங்கலம் (வ.கி) அகலங்க நல்லூ  (ஊ) வா டு-2 

அrசனெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,அகலங்கநல்

லூ    ,புதிய கட்டிடம் 

வடக்கு ெதற்கு ேமற்கு 

ெதற்கு பகுதி கிழக்கு பா த்தது

1.திருமங்கலம் (வ.கி) அகலங்க நல்லூ  (ஊ) வா டு-2 வாெனாலி 

நிைலயத்ெதரு, , 2.திருமங்கலம் (வ.கி) அகலங்க நல்லூ  (ஊ) வா டு-2  

ெதற்குத் ெதரு , 3.திருமங்கலம் (வ.கி) அகலங்க நல்லூ  (ஊ) வா டு-2 

அrசனெதரு , 4.திருமங்கலம் (வ.கி) அகலங்க நல்லூ  (ஊ) வா டு-4 

மாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு , 5.திருமங்கலம் (வ.கி) அகலங்க நல்லூ  (ஊ) 
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97 97 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,திருமங்கலம் 

  ,வடெதன் புதிய கட்டிடம் 

வடக்கு பக்கம் கிழக்கு 

த்

1.திருமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 சன்னதிெதரு, அக்ரஹாரம் 

ெதரு , 2.திருமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்குத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,திருமங்கலம் 

  ,வடெதன் புதிய கட்டிடம் 

ேமற்கு பா த்தது

1.திருமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெதற்குத்ெதரு , 2.திருமங்கலம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 மாதாேகாவில்ெதரு , 3.திருமங்கலம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு-3 பள்ள ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,திருமங்கலம் 

  ,ெதன்வடல் கட்டிடம் 

கிழக்கு பக்கம் ேமற்கு 

த்

1.திருமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பனங்காட்டான்குடிேமட்டுத் 

ெதரு , 2.திருமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 மாrயம்மன் ேகாவில் 

ெதரு , 3.திருமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பள்ள  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, நக    

,கிழேமல் கட்டிடம் வடக்கு 

பா த்தது

1.நக  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேமட்டுத்ெதரு , 2.நக  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-1 ெமயின் ேராடு         , 3.நக  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

அக்ரஹாரம் , 4.நக  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 இந்து உைடயா  ெதரு , 

5.நக  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெதற்கு ெதரு , 6.நக  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-2 ெமாச்ைச ெகாள்ைளெதரு , 7.நக  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

2சன்னதித்ெதரு , 8.நக  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1  புதுத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 31 of 80



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

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

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

1 2 3 4 5

101 101 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, நக    

,ெதன்வடல் கட்டிடம் ெதற்கு 

பக்கம் கிழக்கு பா த்தது

1.நக  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3வடக்கு ெதரு , 2.நக  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)  வா டு-3 ெதற்கு கிறிஸ்துவ உைடயா  ெதரு , 3.நக  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-4 மாrயம்மன் ேகாவில்ெதரு , 4.நக  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

4 சவrயா ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,மருதூ    

,கிழேமல் கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி ெதற்கு பா த்தது

1.மருதூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்குத்ெதரு (சிவன்ேகாவில்) , 

2.மருதூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பண்டாரத் ெதரு , 3.மருதூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 குடித்ெதரு , 4.மருதூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

1கவுண்ட ெதரு , 5.மருதூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2  ேநரு நக  , 

ி ற் ம் டு ே ப்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,மருதூ    

,கிழேமல் கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி ெதற்கு பா த்தது

1.மருதூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 திருக்காவூ  கீழ் ேமல் வதி , 

2.மருதூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 திருக்காவூ  அவுட்ட  , 3.மருதூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 காமராஜ் நக  , 4.மருதூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு 3 ேமலத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,ஈஞ்சூ    

,ெதன்வடல் கட்டிடம் ேமற்கு 

பா த்தது

1.மாடக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ஈஞ்சூ  அrசனெதரு , 2.மாடக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ஈஞ்சூ  குடித்ெதரு , 3.மாடக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 மாடக்குடி
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1 2 3 4 5

105 105 ெசயிண்ட் ேமr 

ஆ .சி.துவக்கப்பள்ளி,பள்ளிவி

ைட   ,ெதன்வடல் மத்திய 

கட்டிடம் ேமற்கு பா த்தது

1.மாடக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பள்ளி விைடக்குடித்ெதரு , 

2.மாடக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அrஜன ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 ெசயிண்ட் ேமr 

ஆ .சி.துவக்கப்பள்ளி, 

பள்ளிவிைட   ,கிழேமல் 

கட்டிடம் ெதற்கு பக்கம் 

கிழக்கு பகுதி வடக்கு பா த்தது

1.மாடக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெமயின் ேராடு , 2.மாடக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ராைசயன் ேகாயில் , 3.மாடக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 உப்பிலியா  ெதரு , 4.மாடக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-2 எடக்குடி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 ெசயிண்ட் ேமr 

ஆ .சி.துவக்கப்பள்ளி, 

பள்ளிவிைட   ,கிழக்கு பக்கம் 

வடக்கு பகுதி தைரதளம் 

ேமற்கு பா த்தது

1.ேவ.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் மாடக்குடி (ஊ) வா டு-4 வி.துைறயூ  ெதற்கு 

நத்தம் , 2.ேவ.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் மாடக்குடி (ஊ) வா டு-4 

வ.துைறயூ  வடக்கு நத்தம் , 3.ேவ.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் மாடக்குடி (ஊ) 

வா டு-4 அrசனபள்ள  ெதரு , 4.ேவ.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் மாடக்குடி 

(ஊ) வா டு-4 ெதற்கு ேதாப்பு , 5.ேவ.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் மாடக்குடி 

(ஊ) வா டு-4 அrசனத்ெதரு , 6.மாடக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

மாடக்குடி எடக்குடி ேதாப்பு , 7.மாடக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

வாளக்குறிச்சி , 8.மாடக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெலனின் நக
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1 2 3 4 5

108 108 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,ைவப்பூ     

,ெதன்வடல் கட்டிடம்  

தைரதளம் ேமற்கு பா த்தது

1.மாடக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ைவப்பூ அrசனெதரு , 

2.மாடக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ைவப்பூ  அrசனத்ெதரு , 

3.மாடக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ைவப்பூ குடித்ெதரு , 4.மாடக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ைவப்பூ  குடித்ெதரு , 5.மாடக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெபரப்பங்குடி , 6.மாடக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

2 ெபரப்பங்குடி , 7.மாடக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேதாப்பு 

ெபரப்பங்குடி , 8.மாடக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 மாவிலத்ெதரு , 

9.மாடக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 மாவிலத்ெதரு , 10.மாடக்குடி 

(வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 சாத்தம்பாடி  11மாடக்குடி (வகி) மற்றும் (ஊ) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 அரசு உய நிைலப்பள்ளி. 

தாளக்குடி   ,வடக்கு பக்கம் 

ெதற்கு பா த்தது

1.தாளக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 முத்தமிழ் நக  , 2.தாளக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-2 கைடவதி ெமயின்ேராடு கிழக்கு பகுதி , 

3.தாளக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெசந்தமிழ் நக  , 4.தாளக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ராஜலிங்க நக  , 5.தாளக்குடி(ஊ) 

ப் ே டு ங் இந் ி ெ ட் ி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 அரசு 

உய நிைலப்பள்ளி,தாளக்குடி  

 ,ெதன்வடல் கட்டிடம் ேமற்கு 

பக்கம் கிழக்கு பா த்தது

1.தாளக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெமயின்ேராடு ேமற்கு பகுதி, 

முஸ்லிம்ெதரு , 2.தாளக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2  ெதற்கு ெதரு 

உள் வதி காமராஜ நக    , 3.தாளக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

ெதற்கு ெதரு ேராடு பகுதி , 4.தாளக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

ண் ம் ின் ம் த்

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

111 111 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,தாளக்குடி   

,கிழேமல் கட்டிடம் ெதற்கு 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது

1.கீரமங்கலம் (வ.கி),தாளக்குடி (ஊ) வா டு-6 கீரமங்கலம்அrசன ெதரு , 

2.கீரமங்கலம் (வ.கி),தாளக்குடி (ஊ) வா டு-6 கீரமங்கலம் குடித்ெதரு , 

3.கீரமங்கலம் (வ.கி),தாளக்குடி (ஊ) வா டு-6 வாழக்கட்ைட , 4.கீரமங்கலம் 

(வ.கி),தாளக்குடி (ஊ) வா டு 6 திருவள்ளுவ  ெதரு , 5.கீரமங்கலம் 

(வ.கி),தாளக்குடி (ஊ) வா டு-6 ஓம் சக்தி நக  , 6.கீரமங்கலம் 

(வ.கி),தாளக்குடி (ஊ) வா டு-6 முத்து நக  முதல் ெதரு , 7.கீரமங்கலம் 

(வ.கி),தாளக்குடி (ஊ) வா டு-6 முத்துநக  இரண்டாம் குருக்குெதரு , 

8.கீரமங்கலம் (வ.கி),தாளக்குடி (ஊ) வா டு-6 சுப்பிரமணிய அெவன்யு 

முதல் ெதரு , 9.கீரமங்கலம் (வ.கி),தாளக்குடி (ஊ) வா டு-6 சுப்பிரமணிய 

அெவன்யு இரண்டாம் ெதரு , 10.கீரமங்கலம் (வ.கி),தாளக்குடி (ஊ) வா டு-6 

சுப்பிரமணிய அெவன்யு மூன்றாம் ெதரு , 11.கீரமங்கலம் (வ.கி),தாளக்குடி 

(ஊ) வா டு-6 இந்திரா நக  , 12.கீரமங்கலம் (வ.கி),தாளக்குடி (ஊ) வா டு-6 

திருமைல நக  , 13.கீரமங்கலம் (வ.கி),தாளக்குடி (ஊ) வா டு-6 ராய  

ேதாப்பு முதல் ெதரு , 14.கீரமங்கலம் (வ.கி),தாளக்குடி (ஊ) வா டு-6 ராய  

ேதாப்பு இரண்டாம்ெதரு , 15.கீரமங்கலம் (வ.கி),தாளக்குடி (ஊ) வா டு-6 

ே ப் ன் ம் ெ ீ ங் ம் ி க் டு
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1 2 3 4 5

112 112 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,தாளக்குடி   

,ெதன்வடல் கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி கிழக்கு பா த்தது

1.தாளக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்கு ெதரு கிழக்கு பகுதி       

, 2.தாளக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1வடக்கு ெதரு ேமற்கு பகுதி , 

3.தாளக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 நடுத் ெதரு , 4.தாளக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பஜைனமடத் ெதரு , 5.தாளக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-1 காவல் வதி , 6.தாளக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பண்டாரத் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,தாளக்குடி   

,ெதன்வடல் ைமயக் கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி கிழக்கு பா த்தது

1.தாளக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1  கள்ள  ெதரு , 2.தாளக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1  வாத்தியா  ெதரு , 3.தாளக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3 ேவம்படித்ெதரு (அrசனெதரு) , 4.தாளக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3 அrசனகாலனி , 5.தாளக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

திருவள்ளுவ  ெதரு  , 6.தாளக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 காந்தி 

நக  , 7.தாளக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 அrசன பள்ள  ெதரு, 

குடித்ெதரு , 8.தாளக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 கிருஸ்ன நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 ஆதி திராவிட  நல 

உயா்நிைலப்பள்ளி,ேமலவாளா

டி   ,புதிய கட்டிடம் ெதற்கு 

வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு 

த்

1.அப்பாத்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அப்பாத்துைர வடக்கு 

குடித்ெதரு , 2.அப்பாத்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அப்பாதுைர 

ெதற்கு குடித் ெதரு , 3.அப்பாத்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2  

அகிலாண்டபுரம் ெதற்குத்ெதரு
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1 2 3 4 5

115 115 ஆதி திராவிட  நல 

உயா்நிைலப்பள்ளி,ேமலவாளா

டி   ,புதிய கட்டிடம் கிழக்கு 

ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி  வடக்கு பா த்தது.

1.அப்பாத்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2  அகிலாண்ட புரம் நடுத் ெதரு 

, 2.அப்பாத்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அகிலாண்டபுரம் வடக்கு 

ெதரு , 3.அப்பாத்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அங்கு நக  , 

4.அப்பாத்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 மகாலட்சுமி நக  , 

5.அப்பாத்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-2 பி.எஸ்.நக  , 6.அப்பாத்துைர 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 வள்ளலா  நக  , 7.அப்பாத்துைர (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேமல வாளாடி ெமயின்ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 ஆதி திராவிட  நல 

உயா்நிைலப்பள்ளி, 

ேமலவாளாடி   ,வடக்கு 

ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு 

த்

1.அப்பாதுைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 குடித்ெதரு , 2.அப்பாதுைர (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ெபrயா  நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்குசத்திரம்

   ,கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி ெதற்கு பா த்தது

1.அப்பாதுைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 ெதற்கு சத்திரம் ெதற்குத்ெதரு , 

2.அப்பாதுைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 ெதற்குத் ெதரு சத்திரம் ெமயின் 

ேராடு , 3.அப்பாதுைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 ராஜகிr கா டன் , 

4.அப்பாதுைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 கல்கானி ேதாப்பு , 5.அப்பாதுைர 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 அந்ேதானியா  ேகாவில் ெதரு , 6.அப்பாதுைர 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேமல வாளாடி ெமயின்ேராடு
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118 118 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்குசத்திரம்

   ,கிழ ேமல் கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி ெதற்கு பா த்தது.

1.புதுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 புதுக்குடி ெதற்கு குடித்ெதரு , 

2.புதுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 புதுக்குடி வடக்குகுடித்ெதரு , 

3.புதுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 புதுக்குடி அrசனெதரு , 4.புதுக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பங்குனிக்கைர , 5.புதுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-4 ெசம்பழணி அrசனெதரு , 6.புதுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,எசைனக்ேகா

ைர   ,ெதன்வடல் கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி கிழக்கு பா த்தது

1.எசனக்ேகாைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 புதுத் ெதரு , 2.எசனக்ேகாைர 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கீழ அrஜனத்ெதரு , 3.எசனக்ேகாைர (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேமல அrஜனத்ெதரு,ஒத்தத்ெதரு , 4.எசனக்ேகாைர 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 வடக்குத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,எசைனக்ேகா

ைர   ,கிழேமல் மத்திய 

கட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது

1.எசனக்ேகாைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெதற்குத்ெதரு , 

2.எசனக்ேகாைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 சாணா  ெதரு , 

3.எசனக்ேகாைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 இந்திரா நக  , 

4 எசனக்ேகாைர (வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 அrஜன ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,த.வளவனூ    

,கிழேமல் கட்டிடம் வடக்கு 

பா த்தது

1.டி.வளவனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அக்ரஹாரம் குடித் ெதரு , 

2.டி.வளவனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெதற்குத்ெதரு , 3.டி.வளவனூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்கு ெதரு , 4.டி.வளவனூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-2 கிழக்கு தண்டாங்ேகாைர குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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122 122 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,சிறுமருதூ    

,கிழேமல்  கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்தது

1.சிறு மருதூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வ டு-1 ெமயின்ேராடு , 2.சிறு மருதூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அக்ரஹாரம் , 3.சிறு மருதூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-1 பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு , 4.சிறு மருதூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-1 ேமல அrசனத்ெதரு , 5.சிறு மருதூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-1 ேமலத்ெதரு , 6.சிறு மருதூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கிழக்கு 

அrசனத்ெதரு , 7.சிறு மருதூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 தத்தனு  

கள்ள ெதரு , 8.சிறு மருதூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 தத்தனு  ெதற்கு 

அrசனெதரு , 9.சிறு மருதூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 தத்தனு  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 அரசின  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,வாளாடி   

,கிழேமல் கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி வடக்கு பா த்தது

1.வாளாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 புதுக்குடி , 2.வாளாடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-3 ெரட்டி சத்திரம் , 3.வாளாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

ெசம்பழனி கள்ள ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 அரசின  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,வாளாடி   

,கிழேமல் கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி வடக்கு பா த்தது

1.வாளாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெமயின்ேராடு , 2.வாளாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 புது ேராடுெதரு
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1 2 3 4 5

125 125 அரசின  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,வாளாடி   

,கிழேமல் புதிய  கட்டிடம்   

ேமற்கு பகுதி ெதற்கு பா த்தது

1.வாளாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வாளாடி அக்ரஹாரம் , 2.வாளாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி(கிழக்கு)வாளாடி 

  ,கிழேமல்  கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்தது

1.வாளாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 வாளாடி கீழத்ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 மானிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,கபிrேயல்புரம்

   ,ெதன்வடல் கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி கிழக்கு பா த்தது

1.வாளாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ேவலாயுதபுரம் , 2.வாளாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-5 பச்சாம்ேபட்ைட வைளவு , 3.வாளாடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-4 கபrேயல்புரம் , 4.வாளாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 

காமராஜபுரம்
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1 2 3 4 5

128 128 ெசயிண்ட் பிேலாமினாள் 

ஆ .சி.நடுநிைலப்பள்ளி, 

ேமலப்ெபருங்காவூ    

,ெதன்வடல் புதிய கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி கிழக்கு பா த்தது

1.கீழ ெபருங்காவூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 மழவனூ  குடித் ெதரு , 

2.கீழ ெபருங்காவூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அந்ேதாணியா  

ேகாவில்ெதரு , 3.கீழ ெபருங்காவூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

மாrயம்மன் ேகாவில்ெதரு , 4.கீழ ெபருங்காவூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3ேமல ெபருங்காவூ  சக்கிலியத்ெதரு , 5.கீழ ெபருங்காவூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கீழெபருங்காவூ  பண்டாரத் ெதரு , 6.கீழ 

ெபருங்காவூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 முளபதுக்குடி உைடயா  ெதரு , 

7.கீழ ெபருங்காவூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ைமக்ேகல்பட்டி உைடயா  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 ெசயிண்ட் பிேலாமினாள் 

ஆ .சி.நடுநிைலப்பள்ளி,ேமலப்

ெபருங்காவூ    ,ெதன்வடல் 

கட்டிடம் வடக்குபகுதி 

கீழ்தளம் கிழக்கு பா த்தது

1.கீழ ெபருங்காவூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ைமக்ேகல் பட்டி 

அrசனெதரு , 2.கீழ ெபருங்காவூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

ேமலெபருங்காவூ  வடக்கு ெதரு , 3.கீழ ெபருங்காவூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3 ேமலெபருங்காவூ  நடுத்ெதரு , 4.கீழ ெபருங்காவூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-3 ேமல ெபருங்காவூ   ெதற்குத்ெதரு , 5.கீழ ெபருங்காவூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேமலெபருங்காவூ  ேமலத்ெதரு , 6.கீழ 

ெபருங்காவூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கீழெபருங்காவூ  அrசனெதரு
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130 130 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,திருமணேமடு

   ,எஸ் எஸ் ஏ கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி வடக்கு பா த்தது

1.திருமணேமடு ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 புதுத்ெதரு  1 வது 

வதி , 2.திருமணேமடு ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 புதுத்ெதரு 2வது 

வதி , 3.திருமணேமடு ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1புதுத்ெதரு 3வது 

வதி , 4.திருமணேமடு ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 புதுத்ெதரு 4வது 

வதி , 5.திருமணேமடு ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 புதுத் ெதரு 

அrசன பறத் ெதரு 1வது வதி , 6.திருமணேமடு ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-1 புதுத்ெதரு அrசன பறத்ெதரு 2வது வதி , 7.திருமணேமடு 

ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 புதுத்ெதரு அrசன பறத்ெதரு 3வது 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,திருமணேமடு

   ,எஸ் எஸ ஏ கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி வடக்கு பா த்தது

1.திருமணேமடு ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெமயின் ேராடு , 

2.திருமணேமடு ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அக்ரஹாரம் , 

3.திருமணேமடு ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 சிவன் ேகாவில் சந்து 

, 4.திருமணேமடு ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பைழயத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,திருமணேமடு

   ,புதிய கட்டிடம் நடு பகுதி 

ெதற்கு பா த்தது

1.திருமணேமடு ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ராஜேகாபால புரம் , 

2.திருமணேமடு ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பள்ள  காலனி ெதரு
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133 133 அங்கன் வாடி ெசன்ட  

மந்ைத ,பச்சாம்ேபட்ைட   

,கிழேமல் கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்தது

1.திருமணேமடு கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 பச்சாம்ேபட்ைட குடித் 

ெதரு , 2.திருமணேமடு கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5பச்சாம்ேபட்ைட 

கறிக்கைடத் ெதரு , 3.திருமணேமடு கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 

புதுத் ெதரு முதல் ெதரு , 4.திருமணேமடு கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-5 புதுத்ெதரு 2வது ெதரு , 5.திருமணேமடு கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-8 பச்சாம்ேபட்ைட சேவrயா  ேகாவில் ெதரு , 6.திருமணேமடு 

கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-8 பச்சாம்ேபட்ைடபள்ள  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

134 134 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,பச்சாம்ேபட்ைட 

  ,ெதன்வடல் கட்டிடம் 

ேமற்கு பக்கம் கிழக்கு 

பா த்தது

1.திருமணேமடு கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 அக்ரஹாரம் குடித் 

ெதரு , 2.திருமணேமடு கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 முத்தியூ  

குடித்ெதரு 6   வது ெதரு , 3.திருமணேமடு கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-6 முத்தியூ  குடித் ெதரு7 வது ெதரு , 4.திருமணேமடு கிழக்கு 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 முத்தியூ  குடித் ெதரு 8 ச க்கிள் ெதரு , 

5.திருமணேமடு கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 முத்தியூ  குடித்ெதரு 

9வது ெதரு , 6.திருமணேமடு கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 
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135 135 ெசயிண்ட்ேமr 

நடுநிைலப்பள்ளி,ெபrயவ சீலி 

  ,கிழேமல் கட்டிடம் அைற 

எண் 3 மற்றும் 4 ெதற்கு 

பா த்தது

1.ெசவ்வந்திநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 அக்ரஹாரம் , 

2.ெசவ்வந்திநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 குடித் ெதரு , 

3.ெசவ்வந்திநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 மந்ைத ெதரு , 

4.ெசவ்வந்திநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-2 பள்ள  ெதரு , 

5.ெசவ்வந்திநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-3 ெபrயவ சீலி , 

6.ெசவ்வந்திநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-4 நடுத்ெதரு , 

7.ெசவ்வந்திநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-4 ேமல வதி , 

8.ெசவ்வந்திநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-4 த மநாதபுரம் நடு வதி , 

9 ெசவ்வந்திநாதபுரம் (வகி) மற்றும் (ஊ)  வா டு 5 வடக்கு ெதரு  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,பம்பரம்சுத்தி   

,கிழேமல் கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி ெதற்கு பா த்தது

1.பம்பரம்சுத்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 லுத்தான் மிஷன் ெதரு , 

2.பம்பரம்சுத்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 

3.பம்பரம்சுத்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெமயின் ேராடு , 4.பம்பரம்சுத்தி 

(வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 காலனி ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

137 137 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,பம்பரம்சுத்தி   

,கிழேமல் கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி ெதற்கு பா த்தது

1.பம்பரம்சுத்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1,2 பைழய ெதரு , 2.பம்பரம்சுத்தி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2  புதுத்ெதரு , 3.பம்பரம்சுத்தி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-2 அக்ரஹாரம் , 4.பம்பரம்சுத்தி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

அய்யன்வாய்க்கால்கைரெதரு
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138 138 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ெநருஞ்சலக்கு

டி, மந்துைர   ,கிழேமல் 

கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம் 

க் த்

1.ெநருஞ்சலகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அrஜன ெதரு , 

2.ெநருஞ்சலகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெவள்ளாளத் ெதரு , 

3.ெநருஞ்சலகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பள்ளி வயல்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ெநருஞ்சலக்கு

டி, மந்துைர   ,வடெதன் 

கட்டிடம் கிழக்கு பா த்தது

1.ெநருஞ்சலகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பிள்ைளயா  ேகாவில்ெதரு , 

2.ெநருஞ்சலகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3,4 ெமயின்ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 ஊராட்சி ஒன்றிய உய நிைல 

பள்ளி,ெநருஞ்சலக்குடி( 

மாந்துைற)   ,கிழேமல் 

கட்டிடம்  கிழக்கு  பகுதி 

வடக்குப்பா த்தது

1.ெநருஞ்சலகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 அக்ரஹாரம் , 

2.ெநருஞ்சலகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 முஸ்lம் ெதரு , 

3.ெநருஞ்சலகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 நக  ேராடு , 4.ெநருஞ்சலகுடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 முருகைர நக  , 5.ெநருஞ்சலகுடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-4 காந்தி நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 சண்முகா மான்ய 

துவக்கப்பள்ளி, ஆங்கைர   

,கிழேமல் ெகட்டி கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதிேமற்கு பா த்தது

1.ஆங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெமயின் ேராடு , 2.ஆங்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 மணியக்காரத் ேதாப்பு , 3.ஆங்கைர (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-3 ேமல குடிெதரு , 4.ஆங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

கீழக்குடித்ெதரு
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142 142 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ஆங்கைர   

,வடக்கு ெதற்கு கட்டிடம் 

கிழக்கு பா த்தது

1.ஆங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 மைலயப்ப புரம் , 2.ஆங்கைர 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 இன்னாசியா  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி பரமசிவபுரம்   

 ,ெதற்கு வடக்கு  ஒட்டு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

ே ற் த்

1.ஆங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ெதற்கு காமராஜ் நக Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 அங்கன் வாடி கட்டிடம்   (வ. 

உ சி நக )    ,ெதற்கு வடக்கு 

 கட்டிடம்  ேமற்கு பா த்தது

1.ஆங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-5 வ.உ.சி.நக  , 2.ஆங்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-5 பாலாஜி நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 சண்முகா  மான்ய 

துவக்கப்பள்ளி,ஆங்கைர   

,ெதன்வடல் கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி கிழக்கு பா த்தது

1.ஆங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 வடக்கு காமராஜ் நக  , 

2.ஆங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 அய்யன் வாய்க்கால்கைர , 

3.ஆங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ஜஸ்வ யாநக
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146 146 சண்முகா மான்ய 

துவக்கப்பள்ளி,ஆங்கைர   

,ெதன்வடல் புதிய கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி ேமற்கு பா த்தது

1.ஆங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அக்ரஹாரம் , 2.ஆங்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 புதுத் ெதரு , 3.ஆங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

ேகாவிந்தராஜபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,இைடயாற்றுமங்

கலம்   ,பைழய கட்டிடம் 

ேமற்கு பா த்தது வடக்கு பகுதி

1.இைடயாற்று மங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அக்ரஹாரம் , 

2.இைடயாற்று மங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெதற்குத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ேமல வாைள 

தைலைம ஆசிrய  அைற 

கட்டிடம்    ,ெதன்வடல்  

கட்டிடம் ேமற்கு பா த்தது

1.ேசஷசமுத்திரம்(வ.கி),இைடயாற்று மங்கலம் (ஊ) வா டு-1 எலமனக்குடி , 

2.ேசஷசமுத்திரம்(வ.கி),இைடயாற்று மங்கலம் (ஊ) வா டு-1 ேமலவாைழ , 

3.ேசஷசமுத்திரம்(வ.கி),இைடயாற்று மங்கலம் (ஊ) வா டு-2 ேமலவாைழ , 

4.ேசஷசமுத்திரம்(வ.கி),இைடயாற்று மங்கலம் (ஊ) வா டு-3 பைறய  

ெதரு,ேசஷசமுத்திரம்
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149 149 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,இைடயாற்றுமங்

கலம்   ,புதிய கட்டிடம் 

ெதற்கு பா த்தது

1.இைடயாற்று மங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ேமற்கு குடித்ெதரு , 

2.இைடயாற்று மங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பள்ள  ெதரு , 

3.ேசஷசமுத்திரம்(வ.கி),இைடயாற்று மங்கலம் (ஊ) வா டு-1 பள்ள ெதரு , 

4.ேசஷசமுத்திரம்(வ.கி),இைடயாற்று மங்கலம் (ஊ) வா டு-1 பைறய  

ெதரு , 5.ேசஷசமுத்திரம்(வ.கி),இைடயாற்று மங்கலம் (ஊ) வா டு-1 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,கூகூ    

,ெதன்வடல் கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி கிழக்கு பா த்தது

1.கூகூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்கு ெதரு , 2.கூகூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேமல வயலூ  , 3.கூகூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

கீழ வயலூ  , 4.கூகூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெதற்கு ெதரு , 5.கூகூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அக்ரஹாரம் , 6.கூகூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-2 குடித்ெதரு , 7.கூகூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ஆஸ்பத்திr 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, கூகூ    

,ெதன்வடல் கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி கிழக்கு பா த்தது

1.கூகூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 அய்யனா  ேகாவில்ெதரு , 2.கூகூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 அrசனக்காலனி , 3.கூகூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3 சந்தியாகப்ப  ேகாவில் ெதரு , 4.கூகூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

4 ேமலத்ெதரு , 5.கூகூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அக்ரஹாரம் , 

6.கூகூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கீழத்ெதரு , 7.கூகூ  (வ.கி) மற்றும் 
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1 2 3 4 5

152 152 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,சாத்தமங்கலம்

   ,வடக்குப் பக்கம் ெதற்கு 

பா த்தது

1.சாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கீழத்ெதரு , 2.சாத்தமங்கலம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அக்ரஹாரம் ெதரு , 3.சாத்தமங்கலம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்கு ெதரு , 4.சாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-2 ெதற்குெதரு , 5.சாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

த்ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,சாத்தமங்கலம்

   ,ேமற்கு பக்கம் ெதற்கு 

பா த்தது

1.சாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 அய்யன் வாய்க்கால் 

கைரெதரு , 2.சாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 மாrயம்மன் 

ேகாவில் ெதரு , 3.சாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

4சேவrயா ேகாவில்ெதருகாலனிெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,சாத்தமங்கலம்

   ,கிழக்குப் பக்கம் ெதற்கு 

பகுதி ெதற்கு பா த்தது

1.சாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5ஆனந்திேமடுகுடித்ெதரு , 

2.சாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ஆனந்திேமடு,- மாrயம்மன் 

ேகாவில் ெதரு , 3.சாத்தமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 

ஆனந்திேமடு -சேவrயா ேகாவில்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 ஆதி திராவிட  நல 

துவக்கப்பள்ளி,எல்.அபிேஷகபுர

ம்   ,வட ேமற்கு 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது

1.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-1 கிருஷ்ணாபுரம் 

காலனி (பள்ள ) , 2.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-1 

கிருஷ்ணாபுரம் காலனி (பைறய ) , 3.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி 

(ேப..ஊ) வா டு-1 ேமலைதக்கால் ெதரு , 4.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), 

இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-1  இைடயாற்றுமங்கலம் ேராடு , 

5.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-1 புது ெகாத்தெதரு
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1 2 3 4 5

156 156 அரசின  ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,இலால்குடி 

  ,பிராதன கட்டிடம் அைற 

எண்.16 தைரதளம் ேமற்கு 

ி ி க் ப் த்

1.சிறுைதயூ  (வ.கி) இலால்குடி (ேப. ஊ) வா டு-4 ஆதிதிராவிட  ெதரு , 

2.சிறுைதயூ  (வ.கி) இலால்குடி (ேப. ஊ) வா டு-4 குடியானெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 அரசின  ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,இலால்குடி 

  ,அைற எண்.18 ேமற்கு 

பக்கம் தைர தளம் பிரதான 

ட் ம் ி க் த்

1.சிறுைதயூ  (வ.கி) இலால்குடி (ேப. ஊ) வா டு-5 அக்ரஹாரம் , 

2.சிறுைதயூ  (வ.கி) இலால்குடி (ேப. ஊ) வா டு-5 உம நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

ஓமக்குளம்,அகிலாண்ேடஸ்வr

 நக , இலால்குடி   ,கிழேமல் 

கட்டிடம் கிழக்கு பக்கம் 

வடக்கு பா த்தது

1.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-14 ஓமக்குள ெதரு , 

2.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-14 இச்சியடி 

பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு , 3.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி 

(ேப..ஊ) வா டு-14 இரயில்ேவ காலனி , 4.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), 

இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-14 வரதராஜ் நக  , 5.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), 

இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-14 ேராட்டுத்ெதரு , 6.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), 

இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-14 அய்யன்வாய்க்கால்கைர
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159 159 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

ஓமக்குளம்,அகிலாண்ேடஸ்வr

 நக , இலால்குடி   ,கிழேமல் 

கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம் 

1.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-2 அகிலாண்ேடஸ்வr 

நக  , 2.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-2 நண்ப கள் 

நக  , 3.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-2 ஆசிrய  நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ஓமக்குளம், 

அகிலாண்ேடஸ்வr நக , 

இலால்குடி   ,கிழேமல் 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

1.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-2 கேணஷ் நக  , 

2.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-2 ேராஸ் கா டன் , 

3.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-2 வசந்த நக  , 

4.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-2 ெவங்கேடஸ்வ  

நக

Ü¬ùî¢¶ 
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161 161 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,ஓமக்குளம், 

அகிலாண்ேடஸ்வrநக , 

இலால்குடி   ,கிழேமல் 

கட்டிடம்,கிழக்குப்பகுதி, 

ெதற்குப் பா த்தது

1.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-13 வைளயல்காரத் 

ெதரு , 2.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-13 பைழய 

ெகாத்தத் ெதரு , 3.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-13 

மிஷின் சந்து , 4.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-13 

ேத முட்டிமுஸ்lம்ெதரு , 5.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) 

வா டு-13 கலிபாசாகிப் சந்து  , 6.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி 

(ேப..ஊ) வா டு-13 பள்ளிகூட முஸ்lம் ெதரு , 7.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), 

இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-13 ஐஸ்வ யா நக
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162 162 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, பரமசிவபுரம் 

இலால்குடி   ,ெதன்வடல் 

ஓடு கட்டிடம், வடக்குப் பகுதி 

ேமற்கு பா த்தது.

1.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-3 பரமசிவபுரம்  

முதலாவது குறுக்கு ெதரு , 2.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) 

வா டு-3 பரமசிவபுரம் இரண்டாவது குறுக்கு ெதரு , 

3.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-3 பரமசிவபுரம் 

மூன்றாவது குறுக்கு ெதரு , 4.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) 

வா டு-3 பரமசிவபுரம் நான்காவது குறுக்கு ெதரு , 

5.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-3 பரமசிவபுரம் 

ஐந்தாவது குறுக்கு ெதரு , 6.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) 

வா டு-3 பரமசிவபுரம் ஆறாம் குறுக்கு ெதரு , 7.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), 

இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-3 பரமசிவபுரம் ஏழாம் குறுக்கு ெதரு , 

Ü¬ùî¢¶ 
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163 163 அரசின  ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,இலால்குடி 

  ,பிராதான கட்டிடம் 

அைறஎண்.20 வடக்குப் பகுதி 

ெ ற் த்

1.சிறுைதயூ  (வ.கி) இலால்குடி (ேப. ஊ) வா டு-5 சிறுைதயூ  திருச்சி 

ேராடு , 2.சிறுைதயூ  (வ.கி) இலால்குடி (ேப. ஊ) வா டு-6 பூவாளு  ேராடு
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164 164 அரசின  ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,இலால்குடி 

  ,பிராதான கட்டிடம் 

ஆசிrய  அைற ெதற்கு 

த்

1.சிறுைதயூ  (வ.கி) இலால்குடி (ேப. ஊ) வா டு-6 சாந்தி நக  , 

2.சிறுைதயூ  (வ.கி) இலால்குடி (ேப. ஊ) வா டு-5 அக்ரஹாரம் , 

3.சிறுைதயூ  (வ.கி) இலால்குடி (ேப. ஊ) வா டு-6 கணபதி நக  , 

4.சிறுைதயூ  (வ.கி) இலால்குடி (ேப. ஊ) வா டு-6 அண்ணா நக  , 

ி ி இ ல் ே டு ெ க் ிங் ம்

Ü¬ùî¢¶ 
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165 165 அரசின  ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,இலால்குடி 

  ,கிழக்கு பக்கம், ேமற்கு 

பா த்தது. கீழ் தளம், அைற 

ண்

1.சிறுைதயூ  (வ.கி) இலால்குடி (ேப. ஊ) வா டு-7 நாகம்ைமயா  ெதரு , 

2.சிறுைதயூ  (வ.கி) இலால்குடி (ேப. ஊ) வா டு-7திருவள்ளுவ  நக -2

Ü¬ùî¢¶ 
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166 166 அரசின  ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,இலால்குடி 

  ,வடக்கு பக்கம், கிழக்கு 

பா த்தது, கீழ் தளம்,  அைற 

எண் 17

1.சிறுைதயூ  (வ.கி) இலால்குடி (ேப. ஊ) வா டு-7 திருவள்ளுவ  நக  , 

2.சிறுைதயூ  (வ.கி) இலால்குடி (ேப. ஊ) வா டு-7 மணக்கால் ேராடு , 

3.சிறுைதயூ  (வ.கி) இலால்குடி (ேப. ஊ) வா டு-7 மலட்டா  கைர , 

4.சிறுைதயூ  (வ.கி) இலால்குடி (ேப. ஊ) வா டு-6 மண்டபத்ெதரு , 

5.சிறுைதயூ  (வ.கி) இலால்குடி (ேப. ஊ) வா டு-6 பாரதி நக  , 
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167 167 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, வடக்கு 

வசந்தம் நகா் எல் 

அபிேஷகபுரம், இலால்குடி    

,வட ெதன் 

கட்டிடம்ேமற்குப்பா த்தது.

1.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-8 அய்யன்வாய்க்கால் 

ெதரு , 2.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-8 ெலட்சுமி 

நாராயணபுரம் , 3.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-8 புது 

அக்ரஹாரம் , 4.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-8 

படித்துைற சந்து , 5.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-15 

வடக்கு மடவிளாகத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ,வசந்த 

நக ,இலால்குடி   ,ெதன்வடல் 

ஒட்டு கட்டிடம், கிழக்கு 

பா த்தது.

1.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-16 கீழ அக்ரஹாரம் , 

2.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-16 எட்டாரத்ெதரு , 

3.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-16 கீழ 

மடவிளாகத்ெதரு , 4.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-

16 கீழ வதி , 5.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-16 

வடம்ேபாக்கித்ெதரு , 6.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-

16 சுண்ணாம்புக்காரத்ெதரு , 7.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) 

வா டு-16 ஸ்லாட்ட  ேராடு , 8.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி 

(ேப..ஊ) வா டு-18 ேமல வதி , 9.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி 

(ேப..ஊ) வா டு-18 சன்னதி ெதரு , 10.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி 
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169 169 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

நன்னிமங்கலம்   ,ெதன்வடல் 

பைழய ஒட்டு கட்டிடம், 

கிழக்கு பா த்தது.

1.மும்முடி ேசாழமங்கலம் (வ.கி) இலால்குடி (ேப.ஊ) வா டு-9 

ெசன்னிவாய்க்கால் அrசனெதரு , 2.மும்முடி ேசாழமங்கலம் (வ.கி) 

இலால்குடி (ேப.ஊ) வா டு-9 நன்னிமங்கலம் புதுத்ெதரு , 3.மும்முடி 

ேசாழமங்கலம் (வ.கி) இலால்குடி (ேப.ஊ) வா டு-9நன்னிமங்கலம் 

பள்ளிகூடத்ெதரு , 4.மும்முடி ேசாழமங்கலம் (வ.கி) இலால்குடி (ேப.ஊ) 

வா டு-11 அrசனத்ெதருமும்முடிேசாழமங்கலம் , 5.மும்முடி 

ேசாழமங்கலம் (வ.கி) இலால்குடி (ேப.ஊ) வா டு-11 ேராட்டுத்ெதரு 
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170 170 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

நன்னிமங்கலம்   ,கிழேமல் 

கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி, 

ெதற்கு பா த்தது.

1.மும்முடி ேசாழமங்கலம் (வ.கி) இலால்குடி (ேப.ஊ) வா டு-10 

நன்னிமங்கலம்அக்ரஹாரம் , 2.மும்முடி ேசாழமங்கலம் (வ.கி) இலால்குடி 

(ேப.ஊ) வா டு-10 பைழயகுடித்ெதரு நன்னிமங்கலம் , 3.மும்முடி 

ேசாழமங்கலம் (வ.கி) இலால்குடி (ேப.ஊ) வா டு-10 கீழக்குடிெதரு 

நன்னிமங்கலம் , 4.மும்முடி ேசாழமங்கலம் (வ.கி) இலால்குடி (ேப.ஊ) 

வா டு-10 மனக்குடி , 5.மும்முடி ேசாழமங்கலம் (வ.கி) இலால்குடி (ேப.ஊ) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,மும்முடிச்ேசாழ

மங்கலம்   ,கிழக்கு கட்டிடம், 

ேமற்கு பா த்தது

1.மும்முடி ேசாழமங்கலம் (வ.கி) இலால்குடி (ேப.ஊ) வா டு-11 

மும்முடிேசாழமங்கலம் அrசனெதரு , 2.மும்முடி ேசாழமங்கலம் (வ.கி) 

இலால்குடி (ேப.ஊ) வா டு-12 சாராயக்கைடசந்து , 3.மும்முடி 

ேசாழமங்கலம் (வகி) இலால்குடி (ேபஊ) வா டு 10பள்ளிகூடத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

172 172 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,மும்முடிச்ேசாழ

மங்கலம்   ,வடக்கு கட்டிடம், 

ெதற்கு பா த்தது

1.மும்முடி ேசாழமங்கலம் (வ.கி) இலால்குடி (ேப.ஊ) வா டு-12 வடக்கு 

சீனிவாசபுரம் , 2.மும்முடி ேசாழமங்கலம் (வ.கி) இலால்குடி (ேப.ஊ) வா டு-

12 ெதற்குசீனிவாசபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,வசந்த 

நக ,இலால்குடி   ,ெதன்வடல் 

கட்டிடம், கிழக்குப்பா த்தது, 2-

வது கட்டிடம்

1.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-15 ெதற்கு ெதரு 

ேமலவதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,வசந்த 

நக ,இலால்குடி   ,ெதன்வடல் 

கட்டிடம்இ 3-வது கட்டிடம், 

கிழக்கு பா த்தது.

1.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-15 

ெபrயெசட்டித்ெதரு , 2.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-

15 திருமஞ்சனவதி , 3.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-

15 வடக்கு வதி , 4.எல்.அபிேஷகபுரம்(வ.கி), இலால்குடி (ேப..ஊ) வா டு-15 

வடக்கு மடவளாகத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, மணக்கால்  

 ,கிழேமல் கட்டிடம், கிழக்கு 

பகுதி, ெதற்கு பா த்தது.

1.மணக்கால்ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அக்ரஹாரம் , 

2.மணக்கால்ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 அrசனத்ெதரு , 

3.மணக்கால்ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பைழயெதரு

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

1 2 3 4 5

176 176 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, மணக்கால்  

 ,கிழேமல் எஸ் எஸ் எ 

கட்டிடம், கிழக்கு பா த்தது.

1.மணக்கால்ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சூைசயாபுரம்   , 

2.மணக்கால்ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 காமராஜபுரம் , 

3.மணக்கால்ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சேவrயா புரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 ஸ்ரீ சிவகாமி வித்யாசாலா 

மான்ய 

துவக்கப்பள்ளி,மணக்கால்   

,ெதன்வடல் கட்டிடம், 

ி க் ப் த்

1.மணக்கால்ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேராட்டுத்ெதரு , 

2.மணக்கால்ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

ெமயின்ேராடு,பாபுெரட்டித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 ஸ்ரீ  சிவகாமி வித்யாசாலா 

மான்ய துவக்கப்பள்ளி 

,மணக்கால்   ,ெதன்வடல் 

கட்டிடம்  ேமற்குப்பா த்தது

1.மணக்கால்ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அக்ரஹாரம் வடக்கு 

ெதரு , 2.மணக்கால்ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 அக்ரஹாரம் 

ேமலத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,ெகாப்பாவளி   

,உள்பகுதி, ெதன்வடல் 

கட்டிடம், கிழக்குப்பா த்தது.

1.மணக்கால் கிழக்கு (வ.கி), ெகாப்பாவளி (ஊ) வா டு-1 ேராட்டுத்ெதரு , 

2.மணக்கால் கிழக்கு (வ.கி), ெகாப்பாவளி (ஊ) வா டு-1 ெதற்கு ெதரு , 

3.மணக்கால் கிழக்கு (வ.கி), ெகாப்பாவளி (ஊ) வா டு-2 நடுத்ெதரு , 

4.மணக்கால் கிழக்கு (வ.கி), ெகாப்பாவளி (ஊ) வா டு-2 வடக்கு ெதரு , 

5.மணக்கால் கிழக்கு (வ.கி), ெகாப்பாவளி (ஊ) வா டு-2 கிழக்குத்ெதரு , 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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1 2 3 4 5

180 180 அரசின  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,பூவாளூ    

,வடெதன் புதிய ெகட்டி 

கட்டிடம், ேமற்குபா த்தது, 

கிழக்கு பகுதி, கீழ் தளம், 

1.பூவாளூ  கிழக்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப. ஊ)  வா டு-5 புதுக்குடித்ெதரு , 

2.பூவாளூ  கிழக்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப. ஊ) வா டு-6 பத்துக்கட்டு ெதரு , 

3.பூவாளூ  கிழக்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப. ஊ) வா டு-12 சினிவாசபுரம் , 

4.பூவாளூ  ேமற்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப.ஊ) வா டு-12 சீனிவாசபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 அரசின  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,பூவாளூ    

,வடெதன் புதிய ெகட்டி 

கட்டிடம், ேமற்குபா த்ததுஇ 

ேமற்கு பகுதி, கீழ் தளம், 

அைற எண்.1

1.பூவாளூ  கிழக்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப. ஊ) வா டு-12 புதுத்ெதரு , 

2.பூவாளூ  கிழக்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப. ஊ) வா டு-12 ேநரு ெதரு 

(கள்ளத்ெதரு) , 3.பூவாளூ  கிழக்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப. ஊ) வா டு-12 

பள்ளிவாசல் ெதரு (மந்ைதெதரு) , 4.பூவாளூ  கிழக்கு (வ.கி), பூவாளூ  

(ேப. ஊ) வா டு-3 ெபrயா  ெதரு , 5.பூவாளூ  கிழக்கு (வ.கி), பூவாளூ  

(ேப. ஊ) வா டு-3 காமராஜ் காலனி , 6.பூவாளூ  கிழக்கு (வ.கி), பூவாளூ  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

பூவாளூ    ,ெதன்வடல் புதிய 

ஒட்டு கட்டிடம், 

ேமற்குபா த்தது, கீழ்த்தளம் 

ண் ி க் ப் ி

1.பூவாளூ  கிழக்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப. ஊ) வா டு-5 நடுத்ெதரு , 

2.பூவாளூ  கிழக்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப. ஊ) வா டு-6 ேமல 

ேவலாயுதேபட்ைட வடக்கு ெதரு , 3.பூவாளூ  கிழக்கு (வ.கி), பூவாளூ  

(ேப. ஊ) வா டு-4 ெதங்கால்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 58 of 80



25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
143   லால்குடி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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1 2 3 4 5

183 183 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி பூவாளூ  

(கிழக்கு),மாதானம்   

,கிழேமல் கட்டிடம், வடக்கு 

பகுதி, ெதற்கு பா த்தது.

1.பூவாளூ  கிழக்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப. ஊ) வா டு-10 திருவள்ளுவ  

ெதரு , 2.பூவாளூ  கிழக்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப. ஊ) வா டு-9 சேவrயா  

ேகாவில் ெதரு , 3.பூவாளூ  கிழக்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப. ஊ) வா டு-9 

சேவrயா  ேகாவில்ெதரு , 4.பூவாளூ  கிழக்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப. ஊ) 

வா டு-9 மாதாக்ேகாவில்ெதரு , 5.பூவாளூ  கிழக்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப. 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 அரசின  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,பூவாளூ    

,ெதன்வடல் கட்டிடம், 

கிழக்குப்பா த்தது, கீழ்த்தளம் 

அைற எண். 21

1.பூவாளூ  கிழக்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப. ஊ) வா டு-1 மடவிளாகத்ெதரு , 

2.பூவாளூ  கிழக்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப. ஊ) வா டு-1 ராஜாஜிெதரு  ( 

அக்ரஹாரம் ) , 3.பூவாளூ  கிழக்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப. ஊ) வா டு-1 

ராஜாெதரு , 4.பூவாளூ  கிழக்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப. ஊ) வா டு-2 

பிள்ைளயா ேகாவில்ெதரு , 5.பூவாளூ  கிழக்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப. ஊ) 

வா டு-2 மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 6.பூவாளூ  கிழக்கு (வ.கி), பூவாளூ  

(ேப. ஊ) வா டு-2 ேகாத்தாr காலனி , 7.பூவாளூ  கிழக்கு (வ.கி), பூவாளூ  

(ேப. ஊ) வா டு-7 ெமயின்ேராடு , 8.பூவாளூ  கிழக்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப. 

ஊ) வா டு-2 பைழயதிைரயரங்கம் பகுதி , 9.பூவாளூ  கிழக்கு (வ.கி), 

வ ே வ டு r வழிச் ல

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ,மாதானம்   

,ேமற்கு பகுதி,வடக்கு 

பா த்தது

1.பூவாளூ  ேமற்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப.ஊ) வா டு-13 மாதானம் வடக்கு 

ெதரு , 2.பூவாளூ  ேமற்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப.ஊ) வா டு-13 மாதானம் 

ெதற்கு ெதரு
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1 2 3 4 5

186 186 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,மாதானம்   

,ேமற்கு பகுதி,வடக்கு 

பா த்தது.

1.பூவாளூ  ேமற்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப.ஊ) வா டு-13 மந்ைதெதரு , 

2.பூவாளூ  ேமற்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப.ஊ) வா டு-15 ஜவானந்தம் ெதரு , 

3.பூவாளூ  ேமற்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப.ஊ) வா டு-15 திரு.வி.க.ெதரு , 

4.பூவாளூ  ேமற்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப.ஊ) வா டு-14 பின்னவாசல் 

அக்ரஹாரம் , 5.பூவாளூ  ேமற்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப.ஊ) வா டு-14 பாரதி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,பின்னவாசல்  

 ,வடக்கு பகுதி,ெதற்கு 

பா த்தது.

1.பூவாளூ  ேமற்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப.ஊ) வா டு-7 கைடவதி , 

2.பூவாளூ  ேமற்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப.ஊ) வா டு-8 கீழ அய்யனா  

ேகாவில் ெதரு , 3.பூவாளூ  ேமற்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப.ஊ) வா டு-7 கீழ 

ேவலாயுதம் ேபட்ைட , 4.பூவாளூ  ேமற்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப.ஊ) வா டு-

8 அய்யனா ேகாவில் ெதரு , 5.பூவாளூ  ேமற்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப.ஊ) 

வா டு-13 மந்ைதெதரு , 6.பூவாளூ  ேமற்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப.ஊ) வா டு-

13 மாதானம் , 7.பூவாளூ  ேமற்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப.ஊ) வா டு-12 

புதுத்ெதரு , 8.பூவாளூ  ேமற்கு (வ.கி), பூவாளூ  (ேப.ஊ) வா டு-13 கள்ள  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,பல்லபுரம்   

,கிழேமல் கட்டிடம், ெதற்கு 

பக்கம்  வடக்கு பா த்தது

1.ெபருவளநல்லூ  ேமற்கு (வ.கி) பல்லபுரம் (ஊ) வா டு-1 ேமலவதி , 

2.ெபருவளநல்லூ  ேமற்கு (வ.கி) பல்லபுரம் (ஊ) வா டு-2 கீழ் ேமல் வதி , 

3.ெபருவளநல்லூ  ேமற்கு (வ.கி) பல்லபுரம் (ஊ) வா டு-3 கீழேமலவதி
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1 2 3 4 5

189 189 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,பல்லபுரம்   

,வடெதன் கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி  கிழக்கு பா த்தது

1.ெபருவளநல்லூ  ேமற்கு (வ.கி) பல்லபுரம் (ஊ) வா டு-4 ெதற்குத்ெதரு , 

2.ெபருவளநல்லூ  ேமற்கு (வ.கி) பல்லபுரம் (ஊ) வா டு-4 கீழவதி , 

3.ெபருவளநல்லூ  ேமற்கு (வ.கி) பல்லபுரம் (ஊ) வா டு-4 அrசனெதரு , 

4.ெபருவளநல்லூ  ேமற்கு (வ.கி) பல்லபுரம் (ஊ) வா டு-4 சேவrயா  

ே ில் ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 அரசின  

உய நிைலப்பள்ளி,ெபருவளநல்

லூ    ,கிழேமல் கூடுதல் 

கட்டிடம்  வடக்கு பா த்தது

1.ெபருவளநல்லூ  கிழக்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கீழஉைடயா  ெதரு 

, 2.ெபருவளநல்லூ  கிழக்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெரட்டியா  வடக்கு 

ெதரு , 3.ெபருவளநல்லூ  கிழக்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெரட்டியா  

ெதற்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 அரசின  

உய நிைலப்பள்ளி,ெபருவளநல்

லூ    ,கிழேமல் புதிய 

கட்டிடம், நடு பகுதி, ெதற்கு 

பா த்தது. அைற எண்.2

1.ெபருவளநல்லூ  கிழக்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 முகமதிய  ெதரு , 

2.ெபருவளநல்லூ  கிழக்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 நடுவதி , 

3.ெபருவளநல்லூ  கிழக்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேமல உைடயா  

ெதரு , 4.ெபருவளநல்லூ  கிழக்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெதற்கு 

பள்ள  ெதரு , 5.ெபருவளநல்லூ  கிழக்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 அரசின  

உய நிைலப்பள்ளி,ெபருவளநல்

லூ    ,கிழேமல் 

கட்டிடம்,வடக்கு 

த் இ க்

1.ெபருவளநல்லூ  கிழக்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 கவுண்ட  ெதரு , 

2.ெபருவளநல்லூ  கிழக்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெகாட்ராகுளம் 

பள்ள ெதரு , 3.ெபருவளநல்லூ  கிழக்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

ஆ .சி.ேகாவில்ெதரு
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193 193 அரசின  

உய நிைலப்பள்ளி,ெபருவளநல்

லூ    ,கிழேமல் கட்டிடம், 

வடக்குப் பா த்தது, வலது 

க்

1.ெபருவளநல்லூ  கிழக்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 வடக்கு புதுத் ெதரு 

, 2.ெபருவளநல்லூ  கிழக்கு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 வடக்கு பள்ள  

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ராமநாதபுரம்,

காட்டூ    ,கிழேமல் கட்டிடம், 

 ெதற்குப்பா த்தது.

1.இடஙகிமஙகலம் (வ.கி) மற்றும் இ.ெவள்ளனூ  (ஊ) வா டு-3 

வடக்குத்ெதரு , 2.இடஙகிமஙகலம் (வ.கி) மற்றும் இ.ெவள்ளனூ  (ஊ) 

வா டு-3 மாrயம்மன்ேகாவில் ெதரு , 3.இடஙகிமஙகலம் (வ.கி) மற்றும் 

இ.ெவள்ளனூ  (ஊ) வா டு-3 சுப்பிரமணிய  ேகாவில் ெதரு , 

4.இடஙகிமஙகலம் (வ.கி) மற்றும் இ.ெவள்ளனூ  (ஊ) வா டு-3 

அரசமரத்ெதரு , 5.இடஙகிமஙகலம் (வ.கி) மற்றும் இ.ெவள்ளனூ  (ஊ) 

வா டு-3 மாதாேகாவில் ெதரு , 6.இடஙகிமஙகலம் (வ.கி) மற்றும் 

இ.ெவள்ளனூ  (ஊ) வா டு-3 அrசனெதரு , 7.இடஙகிமஙகலம் (வ.கி) 

மற்றும் இ.ெவள்ளனூ  (ஊ) வா டு-3 மாதாேகாவில்ெதருவடக்கு , 

8.இடஙகிமஙகலம் (வ.கி) மற்றும் இ.ெவள்ளனூ  (ஊ) வா டு-3 

சிெமண்ட்ேராடு , 9.இடஙகிமஙகலம் (வ.கி) மற்றும் இ.ெவள்ளனூ  (ஊ) 
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195 195 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,இ.ெவள்ளனூ

   ,வடெதன் கட்டிடம், 

கிழக்கு பா த்தது

1.நஞ்ைச சங்ேகந்தி (வ.கி) மற்றம் (ஊ) வா டு-1 கீழத்ெதரு , 2.நஞ்ைச 

சங்ேகந்தி (வ.கி) மற்றம் (ஊ) வா டு-1 காலனிெதரு , 3.நஞ்ைச சங்ேகந்தி 

(வ.கி) மற்றம் (ஊ) வா டு-2 மாதாக்ேகாவில்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,இ.ெவள்ளனூ

   ,ெதன்வடல் கட்டிடம், 

வடபக்கம், கிழக்குப்பா த்தது.

1.இ.ெவள்ளனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்கு ெதரு , 

2.இ.ெவள்ளனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெதாம்ப காலனி , 

3.இ.ெவள்ளனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 நடுத்ெதரு , 4.இ.ெவள்ளனூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெமயின்ேராடு , 5.இ.ெவள்ளனூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பிள்ைளயா ேகாவில்ெதரு , 6.இ.ெவள்ளனூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 சிவன்ேகாவில் , 7.இ.ெவள்ளனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-1 வடக்குத்ேதாட்டம் , 8.இ.ெவள்ளனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

முஸ்லிம்ெதரு , 9.இ.ெவள்ளனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

கவுண்ட ெதரு , 10.இ.ெவள்ளனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

ெமயின்ேராடு-2 , 11.இ.ெவள்ளனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 
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1 2 3 4 5

197 197 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,இ.ெவள்ளனூ

   ,கிழேமல் கட்டிடம், 

வடக்குப்பா த்தது

1.இ.ெவள்ளனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 சந்தியாகப்ப ேகாவில் ெதரு , 

2.இ.ெவள்ளனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அந்ேதானியா ேகாவில்ெதரு , 

3.இ.ெவள்ளனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெதற்கு ெதரு , 

4.இ.ெவள்ளனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 டி.இ.எல்.சி.ேகாவில் ெதரு , 

5.இ.ெவள்ளனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அண்ணாநக  , 

6.இ.ெவள்ளனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேக.என். ேநரு நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,இ.ெவள்ளனூ

   ,கிழேமல் கட்டிடம், 

கிழக்குப்பா த்தது

1.இ.ெவள்ளனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெமயின்ேராடு , 

2.இ.ெவள்ளனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பிள்ைளயா ேகாவில்ெதரு , 

3.இ.ெவள்ளனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெபருமாள்ேகாவில்ெதரு , 

4.இ.ெவள்ளனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 வடக்குெதரு , 

5.இ.ெவள்ளனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 நடுத்ெதரு , 6.இ.ெவள்ளனூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 சிவன்ேகாவில்ெதரு , 7.இ.ெவள்ளனூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெதற்குத்ெதரு-2 , 8.இ.ெவள்ளனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-4 எம்.ஜி.ஆ  நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

199 199 மான்ய துவக்கப்பள்ளி, 

காட்டூ    ,கிழேமல் ஒட்டு 

கட்டிடம், வடபக்கம், ெதற்கு 

பா த்தது

1.சிறுமயங்குடி ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 முதலியா ெதரு , 

2.சிறுமயங்குடி ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 சிவன்ேகாவில்ெதரு , 

3.சிறுமயங்குடி ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

பிள்ைளயா ேகாவில்ெதரு , 4.சிறுமயங்குடி ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

டு ே r ே ில்ெ
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1 2 3 4 5

200 200 மான்ய துவக்கப்பள்ளி, 

சிறுமயங்குடி(ேமற்கு), காட்டூ  

  ,கிழேமல் கட்டிடம், 

ெதன்பக்கம், வடக்கு பா த்தது

1.சிறுமயங்குடி ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 உைடயா ெதரு , 

2.சிறுமயங்குடி ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பாரதிநக  , 

3.சிறுமயங்குடி ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

ரயில்ேவஸ்ேடஷன்ேராடு , 4.சிறுமயங்குடி ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-1 சப்பானி காலனி , 5.சிறுமயங்குடி ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-1 தங்கம்காலனி , 6.சிறுமயங்குடி ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

1 காட்டூ ெமயின்ேராடு , 7.சிறுமயங்குடி ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

1,2 ேகாத்தாrகாலனி , 8.சிறுமயங்குடி ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

2 3 ராமநாதபுரம்  9 சிறுமயங்குடி ேமற்கு (வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 2 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 சமுதாய கூடம் கூடுதல் 

கட்டிடம்  ெகாத்தமங்கலம்   

,கிழேமல் கட்டிடம், ெதற்கு 

பா த்தது

1.சிறுமயங்குடி ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கிருஷ்னாபுரம் 

உைடயா ெதரு , 2.சிறுமயங்குடி ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

காட்டூ யிெமயின்ேராடு , 3.சிறுமயங்குடி ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

3 ெகாத்தமங்கலம் பகவதிஅம்மன்ேகாவில்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 சமுதாய கூடம் புதிய 

கட்டிடம்  ெகாத்தமங்கலம்   

,கிழேமல் கட்டிடம், ெதற்கு 

பா த்தது

1.சிறுமயங்குடி ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

ெகாத்தமங்கலம்குடித்ெதரு , 2.சிறுமயங்குடி ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3 ராமநாதபுரம்
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1 2 3 4 5

203 203 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

சிறுமயங்குடி(கிழக்கு), காட்டூ  

  ,ெதன்வடல் கட்டிடம், 

ெதன்பக்கம், கிழக்கு பா த்தது

1.சிறுமயங்குடி கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 கஸ்பா அக்ரஹாரம் , 

2.சிறுமயங்குடி கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 குடித்ெதரு , 

3.சிறுமயங்குடி கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பள்ளத்ெதரு , 

4.சிறுமயங்குடி கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பறத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, சிறுமயங்குடி 

(கிழக்கு), காட்டூ    ,கிழேமல் 

கட்டிடம், வடக்கு பக்கம், 

ெதற்கு பா த்தது.

1.சிறுமயங்குடி கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5பட்டகச்ேசrகுடித்ெதரு 

, 2.சிறுமயங்குடி கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

5பட்டக்கச்ேசrகீழத்ெதரு , 3.சிறுமயங்குடி கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-4 கவுண்ட  ெதரு , 4.சிறுமயங்குடி கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-5 சேவrயா  ேகாவில்ெதரு , 5.சிறுமயங்குடி கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-5 பட்டகச்ேசr  , 6.சிறுமயங்குடி கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-5 ெமயின்ேராடு , 7.சிறுமயங்குடி கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

5 நடுத்ெதரு , 8.சிறுமயங்குடி கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 திருவள்ளுவ  மான்ய 

நடுநிைலப்பள்ளி, ேகாமாக்குடி 

  ,ெதன்வடல் கட்டிடம், 

வடக்கு பக்கம், ேமற்கு 

த்

1.ேகாமக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேகாமாகுடி குடித்ெதரு , 

2.ேகாமக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெதற்குத் ெதரு , 3.ேகாமக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 வடக்குத்ெதரு , 4.ேகாமக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-3 பள்ள ெதரு , 5.ேகாமக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

ே த்ெ
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1 2 3 4 5

206 206 எஸ்பிஜி மான்ய 

துவக்கப்பள்ளி, ெசம்பைர   

,கிழேமல் கட்டிடம், 

வடபக்கம்  ெதற்கு பா த்தது

1.ெசம்பைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 குடித்ெதரு , 2.ெசம்பைர (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கீழத்ெதரு , 3.ெசம்பைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

ெமயின்ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 எஸ்.பி.ஜி.மான்ய 

துவக்கப்பள்ளி,ெசம்பைர   

,கிழேமல் கட்டிடம், வடக்கு 

பா த்தது

1.ெசம்பைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அrசனெதரு , 2.ெசம்பைர (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 விநாயகபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,திண்ணியம்   

,கிழேமல் கட்டிடம், கிழக்கு 

பக்கம், வடக்கு பா த்தது.

1.திண்ணியம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அக்ரஹாரம் , 2.திண்ணியம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1குடித்ெதரு , 3.திண்ணியம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-1நடுத் ெதரு , 4.திண்ணியம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

வடக்குெதரு , 5.திண்ணியம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேமலத்ெதரு , 

6.திண்ணியம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பள்ள ெதரு , 7.திண்ணியம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பறத்ெதரு , 8.திண்ணியம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-2 சிங்காரத்ெதரு , 9.திண்ணியம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,திண்ணியம்   

,கிழேமல் கட்டிடம், ேமற்கு 

பக்கம், வடக்கு பா த்தது.

1.திண்ணியம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 மணக்ெகால்ைல , 2.திண்ணியம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பள்ளிவாசல் , 3.திண்ணியம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-3 ேதவன்குடி கீழத் ெதரு , 4.திண்ணியம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3 ேதவன்குடி ேராட்டுத் ெதரு , 5.திண்ணியம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

டு ே ன் ே த் ெ
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

210 210 டி.இ.எல்.சி. மான்ய 

துவக்கப்பள்ளி, ேமட்டுப்பட்டி  

 ,ெதன்வடல் கட்டிடம், 

ெதன்பக்கம், ேமற்கு பா த்தது.

1.ேமட்டுபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேமட்டுபட்டி குறிச்சி , 

2.ேமட்டுபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேகாவில் ெதரு , 3.ேமட்டுபட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேமலத்ெதரு , 4.ேமட்டுபட்டி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-1 வடக்கு ெதரு , 5.ேமட்டுபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

ெ ற் ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 ெசயின்ட் அந்ேதாணியா  

துவக்கப்பள்ளி, 

ெகான்ைனக்குடி   ,கிழேமல் 

கட்டிடம்   வடக்குப்பா த்தது

1.ெஜங்கமராஜபுரம் (வ.கி) ெகான்ைனக்குடி (ஊ) வா டு-1 ெகான்ைனக்குடி 

கீழத்ெதரு , 2.ெஜங்கமராஜபுரம் (வ.கி) ெகான்ைனக்குடி (ஊ) வா டு-2 

ேமலத்ெதரு , 3.ெஜங்கமராஜபுரம் (வ.கி) ெகான்ைனக்குடி (ஊ) வா டு-2 

அrசனத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,வழுதியூ    

,கிழேமல் கட்டிடம், கிழக்கு 

பகுதி, வடக்கு பா த்தது

1.ஆதிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ஆதிக்குடி அக்ரஹாரம்  , 

2.ஆதிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ஆதிக்குடிசிவன்ேகாவில்ெதரு , 

3.ஆதிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ஆதிக்குடி குடித்ெதரு , 4.ஆதிக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ஆதிக்குடிெமயின்ேராடு , 5.ஆதிக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 நடராஜபுரம் புதுத்ெதரு , 6.ஆதிக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-5 வழுதியூ  உப்பிலியத்ெதரு , 7.ஆதிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-6 வழுதியூ  சந்தியாகப்ப ேகாவில்ெதரு
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

213 213 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,வழுதியூ    

,கிழேமல்கட்டிடம், ேமற்கு 

பகுதி, வடக்கு பா த்தது

1.ஆதிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 நடராஜபுரம் , 2.ஆதிக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-6 வழுதியூ மாrயம்மமன்ேகாவில்ெதரு , 3.ஆதிக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 வழுதியூ ெசபஸ்தியா ேகாவில்ெதரு , 

4.ஆதிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 ேகாவிந்தபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,வழுதியூ    

,ெதன்வடல் கட்டிடம், 

வடபுறம்  கிழக்குப்பா த்தது

1.ஆதிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 கீழ பள்ள  ெதரு , 2.ஆதிக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4,5 வழுதியூ  குடித்ெதரு , 3.ஆதிக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 நடராஜபுரம்புதுத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

215 215 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,வழுதியூ    

,ெதன்வடல் கட்டிடம், 

ெதன்புறம், கிழக்குப்பா த்தது.

1.ஆதிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 வழுதியூ புதுத்ெதரு , 2.ஆதிக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-5 வவுதியூ உப்பிலியெதரு , 3.ஆதிக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-6 வழுதியூ சமாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 4.ஆதிக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 வழூதியூ சந்தியாகப்ப  ேகாவில் ெதரு , 

5.ஆதிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 

வழுதியூ ெசபஸ்தியா ேகாவில்ெதரு , 6.ஆதிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

மங்கம்மாள்புரம்   ,கிழ ேமல் 

கட்டிடம், ேமற்கு பகுதி, 

ெ ற் த்

1.ெஜங்கமராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெஜங்கமராஜபுரம் 

குடித்ெதரு , 2.ெஜங்கமராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

ெஜங்கமராஜபுரம் மிஷன்ெதரு
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

217 217 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

மங்கம்மாள்புரம்   ,கிழேமல் 

கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, 

ெ ற் த்

1.ெஜங்கமராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ஆச்சிராமவள்ளிபுரம் , 

2.ெஜங்கமராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அண்ணாநக்  , 

3.ெஜங்கமராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 வடக்குஅrசனெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

மங்கம்மாள்புரம்   ,கிழேமல் 

கட்டிடம், தைரதளம், அைற 

எண்.15, நடுப்பகுதி, ெதற்கு 

பா த்தது.

1.மங்கம்மாள்புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அக்ரஹாரம்  , 

2.மங்கம்மாள்புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 குடித்ெதரு , 

3.மங்கம்மாள்புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வணிக ெதரு , 

4.மங்கம்மாள்புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேமலன்பில் , 

5.மங்கம்மாள்புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 உப்பிலிய ெதரு , 

6.மங்கம்மாள்புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேகாட்ைடேமடு , 

7.மங்கம்மாள்புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேவலா ெதரு , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 அரசின  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,மங்கம்மாள்

புரம்   ,கிழேமல் கட்டிடம், 

தைரதளம் அைற எண்.2, 

ேமற்கு பகுதி, ெதற்கு 

1.மங்கம்மாள்புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 காளியம்மன்ேகாவில்ெதரு , 

2.மங்கம்மாள்புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சேவrயா ேகாவில்ெதரு , 

3.மங்கம்மாள்புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெவங்கடாஜலபுரம் , 

4.மங்கம்மாள்புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 அன்பில் படுைக , 

5.மங்கம்மாள்புரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ஆனந்திேமடு குடித்ெதரு  
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

220 220 ஆதி திராவிட  நல 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, கீழன்பில்  

 ,கிழேமல் கட்டிடம், வடக்கு 

பா த்தது, கிழக்கு பகுதி

1.கீழன்பில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அக்ரஹாரம் , 2.கீழன்பில் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேராட்டுத்ெதரு , 3.கீழன்பில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-2 வடக்கு ெதரு , 4.கீழன்பில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

மச்சுத்ெதரு , 5.கீழன்பில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு- 2 ெநடுந்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 ஆதி திராவிட  நல 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, கீழன்பில்  

 ,கிழேமல் ெகட்டி  கட்டிடம், 

வடக்கு பா த்தது, ைமய பகுதி

1.கீழன்பில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேகாட்ைட ேமடு , 2.கீழன்பில் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.கீழன்பில் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பருத்திக்கால்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,அrயூ    

,ெதன்வடல் கட்டிடம், கிழக்கு 

பா த்தது

1.அrயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 இரட்ைடத்ெதரு , 2.அrயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ஒத்தத்ெதரு , 3.அrயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

வடக்குத்ெதரு , 4.அrயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெதற்கு ெதரு , 

5.அrயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 புதுத்ெதரு , 6.அrயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-2 அேசாகபுரம் , 7.அrயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 வயல் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 ஆ .சி.மான்ய 

துவக்கப்பள்ளி,அrயூ    ,கிழ 

ேமல் கட்டிடம், வடக்கு 

பா த்தது.

1.அrயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பள்ள  ெதரு , 2.அrயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 இன்னாசியா  ேகாவில் ெதரு , 3.அrயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 நடுத்ெதரு , 4.அrயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

சேவrயா  ேகாவில்ெதரு , 5.அrயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

ி ம் ன் ே ில் ெ

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

224 224 டி.இ.எல்.சி.உய நிைலப்பள்ளி, 

ெசங்கைரயூ    ,கிழேமல் 

கட்டிடம்இ அைற எண் 3, 

வடக்கு பா த்தது

1.அrயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 கள்ள  ெதரு , 2.அrயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-4 காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.அrயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ேதாப்பு ெதரு , 4.அrயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 

கிறிஸ்துவ ெதரு , 5.அrயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 மீனவ  காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, டி.கள்ளிக்குடி  

 ,கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி 

வடக்குபா த்தது, ெதற்கு பகுதி

1.டி.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 குயவ  ெதரு   , 

2.டி.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்கு த்ெதரு , 

3.டி.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 நடுத்ெதரு , 4.டி.கள்ளிக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெதற்குத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, டி.கள்ளிக்குடி  

 ,வடக்கு ெதற்கு கட்டிடம் 

ேமற்கு பா த்தது

1.டி.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 

2.டி.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேச ைவக்காரன் ெதரு , 

3.டி.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 உபகார மாதா ேகாவில் ெதரு 

, 4.டி.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 இந்திரா நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 அருளானந்த  நிைனவு 

மான்ய துவக்கப்பள்ளி, 

முள்ளால்   ,ெதன்வடல் 

புதுகட்டிடம், கிழக்கு பா த்தது.

1.டி.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 கள்ள  ெதரு , 2.டி.கள்ளிக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -3 அக்ரஹாரம் , 3.டி.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-3 கவுண்ட  ெதரு , 4.டி.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

பள்ள  ெதரு , 5.டி.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 அrசனத்ெதரு
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1 2 3 4 5

228 228 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

ஆலங்குடிமகாஜனம்   

,ெதன்வடல் கட்டிடம், ேமற்கு 

த்

1.ஆலங்குடி மகாஜனம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கள்ள  ெதரு , 

2.ஆலங்குடி மகாஜனம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 குமாரப்பாைளயம் , 

3.ஆலங்குடி மகாஜனம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 அrசனத்ெதரு , 

4.ஆலங்குடி மகாஜனம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ேக,வி,ேபட்ைட , 

ங் ம் ி ற் ம் டு ெ ள் ே டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,நத்தம்   

,கிழேமல்கட்டிடம், 

வடக்குபா த்தது

1.நத்தமாங்குடி (வ.கி), நத்தம் (ஊ) வா டு-2 அrசனத்ெதரு , 2.நத்தமாங்குடி 

(வ.கி), நத்தம் (ஊ) வா டு-1 நடுத்ெதரு , 3.நத்தமாங்குடி (வ.கி), நத்தம் (ஊ) 

வா டு-1 கீழத்ெதரு , 4.நத்தமாங்குடி (வ.கி), நத்தம் (ஊ) வா டு-1 குடித்ெதரு 

(ெமயின்ேராடு ெதற்குத்ெதரு)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,மாங்குடி   

,ெதன்வடல் கட்டிடம், 

ேமற்குபா த்தது

1.நத்தமாங்குடி (வ.கி), மாங்குடி(ஊ) வா டு-1 கீழ வதி , 2.நத்தமாங்குடி 

(வ.கி), மாங்குடி(ஊ) வா டு-2  ேமலவதி , 3.நத்தமாங்குடி (வ.கி), 

மாங்குடி(ஊ) வா டு-3 பள்ள  ெதரு , 4.நத்தமாங்குடி (வ.கி), மாங்குடி(ஊ) 

வா டு 3 பைறய  ெதரு
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231 231 எஸ்.பி.ஜி.மிஷன் 

துவக்கப்பள்ளி,ெவங்கடாஜலபுர

ம்   ,கிழேமல் புதியகட்டிடம், 

ெதற்குபா த்தது.

1.ெவங்கடாஜலபுரம் ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 மணக்காடு , 

2.ெவங்கடாஜலபுரம் ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அண்ணா நக  , 

3.ெவங்கடாஜலபுரம் ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெசங்கைரயூ  

சாைல , 4.ெவங்கடாஜலபுரம் ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

4சவrயா ேகாவில் ெதரு ( வடக்கு ) , 5.ெவங்கடாஜலபுரம் ெதற்கு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 சவrயா ேகாவில் ெதரு ெதற்கு , 

6.ெவங்கடாஜலபுரம் ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெசங்கைரயூ  

சாைல , 7.ெவங்கடாஜலபுரம் ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

பள்ளிகூடத்ெதரு , 8.ெவங்கடாஜலபுரம் ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

ெதற்கு மந்ைத ெதரு , 9.ெவங்கடாஜலபுரம் ெதற்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3 மாதா ேகாவில் ெதரு , 10.ெவங்கடாஜலபுரம் ெதற்கு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 முன்சீப் ெதரு , 11.ெவங்கடாஜலபுரம் ெதற்கு (வ.கி) 
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232 232 எஸ்.பி.ஜி.மிஷன் 

துவக்கப்பள்ளி,ெவங்கடாஜலபுர

ம்   ,கிழேமல் கட்டிடம், 

ேமற்குபகுதி, ெதற்குப்பா த்தது.

1.ெவங்கடாஜலபுரம் வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெசங்கைரயூ  

சாைல , 2.ெவங்கடாஜலபுரம் வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 சிவன் 

ேகாவில் ெதரு , 3.ெவங்கடாஜலபுரம் வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

ேமலத்ெதரு , 4.ெவங்கடாஜலபுரம் வடக்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 5.ெவங்கடாஜலபுரம் வடக்கு (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-4 ேமல ஏrக்கைர ெதரு , 6.ெவங்கடாஜலபுரம் வடக்கு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-4 மணக்காடு , 7.ெவங்கடாஜலபுரம் வடக்கு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-4 திருமழபாடிேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 ெசயின்ட்ேஜம்ஸ்ஆ .சி.நடுநி

ைலப்பள்ளி, 

ேகாவண்டாக்குறிச்சி   

,கிழேமல் கட்டிடம், வடக்கு 

பா த்தது வடக்கு பகுதி

1.ேகாவண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெபருமாள்ேகாவில்ெதரு 

 , 2.ேகாவண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேமலத்ெதரு , 

3.ேகாவண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 மற்றும் 2 ரஸ்தா வதி 

, 4.ேகாவண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 முதலியா  ெதரு , 

5.ேகாவண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெசம்ைபய  ெதரு , 

6.ேகாவண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 அந்ேதாணியா  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 ெசயின்ட்ேஜம்ஸ் 

ஆ .சி.நடுநிைலப்பள்ளி, 

ேகாவண்டாக்குறிச்சி   

,கிழேமல் கட்டிடம் வடக்கு 

த் ி

1.ேகாவண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கீழத்ெதரு , 

2.ேகாவண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 நடுத்ெதரு , 

3.ேகாவண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெதற்குத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 75 of 80



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

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

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

1 2 3 4 5

235 235 ெசயின்ட்ேஜம்ஸ் 

ஆ .சி.நடுநிைலப்பள்ளி, 

ேகாவண்டாக்குறிச்சி   

,கிழேமல் கட்டிடம், ெதற்கு 

ி க் த்

1.ேகாவண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 வடக்கு ெதரு  , 

2.ேகாவண்டாக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 உைடயா  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி 

,புதூ பாைளயம்   ,கிழ ேமல் 

கட்டிடம் வடக்கு பா◌ா◌்த்தது 

அைற எண் 2

1.புதூ  பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெதற்கு ெதரு , 2.புதூ  

பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேமலத்ெதரு , 3.புதூ  பாைளயம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 நடுத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 அரசு ேமல் 

நிைலப்பள்ளி,புதூ பாைளயம்  

 ,கிழேமல் கட்டிடம்   வடக்கு 

பா த்தது அைற எண் 4.

1.புதூ  பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பிள்ைளயா  ேகாவில் 

ெதரு , 2.புதூ  பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேமலத்ெதரு , 

3.புதூ  பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கீழத்ெதரு , 4.புதூ  

பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கீழத்ெதரு , 5.புதூ  பாைளயம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெமயின் ேராடு , 6.புதூ  பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 காலனி , 7.புதூ  பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-2 ைரஸ் மில் ெதரு , 8.புதூ  பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

Ü¬ùî¢¶ 
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238 238 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,வாண்டராம்பா

ைளயம்   ,ெதன்வடல் 

கட்டிடம், கிழக்கு பா த்தது.

1.புதூ பாைளயம் (வ.கி), வானத்திைரயன் பாைளயம்(ஊ) வா டு-4 ெதற்கு 

ெதரு , 2.புதூ பாைளயம் (வ.கி), வானத்திைரயன் பாைளயம்(ஊ) வா டு-4 

காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 3.புதூ பாைளயம் (வ.கி), வானத்திைரயன் 

பாைளயம்(ஊ) வா டு-4 வடக்குத்ெதரு , 4.புதூ பாைளயம் (வ.கி), 

வானத்திைரயன் பாைளயம்(ஊ) வா டு-4 ேமலத்ெதரு , 5.புதூ பாைளயம் 

(வ.கி), வானத்திைரயன் பாைளயம்(ஊ) வா டு-4 மாதா ேகாவில் ெதரு , 

6.புதூ பாைளயம் (வ.கி), வானத்திைரயன் பாைளயம்(ஊ) வா டு-4 

கீழத்ெதரு , 7.புதூ பாைளயம் (வ.கி), வானத்திைரயன் பாைளயம்(ஊ) 

வா டு-4 அந்ேதாணியா  ேகாவில் ெதரு , 8.புதூ பாைளயம் (வ.கி), 

வ த் ி ன் ம் வ டு ெம ின் ே டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ஆலம்பாக்கம்

   ,பைழய கட்டிடம், வடக்கு 

பா த்தது

1.ஆலம்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்கு ெதரு , 

2.ஆலம்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 சந்ைதேபட்ைடெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ஆலம்பாக்கம்

   ,பைழய கட்டிடம், வடக்கு 

பா த்தது

1.ஆலம்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கீழெதரு , 2.ஆலம்பாக்கம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 நடுத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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241 241 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ஆலம்பாக்கம்   ,புதிய 

கட்டிடம்  வடக்கு பா த்தது

1.ஆலம்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 அய்யங்ேகணித் ெதரு , 

2.ஆலம்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெதற்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ஆலம்பாக்கம்   ,பைழய 

கட்டிடம்  வடக்கு பா த்தது

1.ஆலம்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பண்டாரத்ெதரு , 

2.ஆலம்பாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ேமலத்ெதரு , 3.ஆலம்பாக்கம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 கவுண்ட  ெதரு , 4.ஆலம்பாக்கம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 5 பள்ள  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி திண்ணக்குளம் 

விரகாலூ    ,கிழேமல்  

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

க் த்

1.விராகலூ  (வ.கி),தின்னகுளம்(ஊ) வா டு-1 மற்றும் 2 தின்னக்குளம் 

குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி திண்ணக்குளம் 

விரகாலூ    ,கிழேமல் 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

க் த்

1.விராகலூ  (வ.கி),தின்னகுளம்(ஊ) வா டு-3 அrசனத்ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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245 245 புனித பட்ட  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,விரகாலூ   

 ,பிரதானக்கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி, ெதற்குபா த்தது.

1.விரகாலூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 மற்றும் 2 கீழ வதி வடபுறம் , 

2.விரகாலூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 கீழவதி ெதன்புறம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 புனித பட்ட  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,விரகாலூ   

 ,பிரதானக்கட்டிடம், ேமற்கு 

பக்கம், ெதற்கு பா த்தது

1.விரகாலூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 மற்றும் 3 ேமல வதி வடபுறம் , 

2.விரகாலூ  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 மற்றும் 3 ேமல வதி ெதன்புறம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 ஆ .சி.எலிசெபத் ெபண்கள் 

துவக்கப்பள்ளி,விரகாலூ    

,வடக்கு பகுதி, 

கிழக்குபா த்தது

1.விரகாலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 அrசனத்ெதரு (பள்ள ) , 

2.விரகாலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 அrசனத்ெதரு (பைறய )

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,ஆலம்பாடி   

,கிழ ேமல் கட்டிடம், வடக்கு 

பா த்தது

1.ஆலம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ஆதி திராவிட  வடக்கு ெதரு , 

2.ஆலம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெதற்குத்ெதரு

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

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

1 2 3 4 5

249 249 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,ஆலம்பாடி   

,கிழ ேமல் கட்டிடம், வடக்கு 

பா த்தது

1.ஆலம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேமட்டு வடக்கு ெதரு , 

2.ஆலம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 புஷ்பபுரம் , 3.ஆலம்பாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 தங்கசாைல , 4.ஆலம்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

3 ஆதி திராவிட  ெதற்குத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ï£÷¢ : 29/08/2018

Þìñ¢ : . 

ñ£õì¢ì «î£¢îô¢ Üî¤è£ó¤ ñø¢Áñ¢ ñ£õì¢ì Ýì¢ê¤ò£¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
144   மணச்சநல்லூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

1 1 கைலமகள் மான்ய 

நடுநிைலப்பள்ளி மங்கலம்   

,வடக்கு பகுதி ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது

1.மங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கீழத்ெதரு , 2.மங்களம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேமலத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 கைலமகள் மான்ய 

நடுநிைலப்பள்ளி மங்கலம்   

,வடக்கு பகுதி ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம் ேமற்கு பா த்தது 

மங்கலம் அஞ்சல்,621205

1.மங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேசrத்ெதரு , 2.மங்களம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெதற்குெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 பஞ்சாயத்து சமுதாய கூடம் 

ெவள்ளாளப்பட்டி   ,கிழக்கு 

ேமற்கு ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது

1.மங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெவள்ளாப்பட்டி ேமலத்ெதரு , 

2.மங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ெவள்ளாப்பட்டி கீழத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

4 4 பஞ்சாயத்து சமுதாய கூடம் 

ெவள்ளாளப்பட்டி   ,கிழக்கு 

பகுதி ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம்

1.மங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ெவள்ளாப்பட்டி அrசனத்ெதரு , 

2.வாளவந்தி ேமற்கு (வ.கி) வாளவந்தி (ஊ) வா டு-5 ெவள்ளாப்பட்டி 

(வாளவந்தி ஊராட்சி பகுதி) , 3.மங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு 

வா டு 5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
144   மணச்சநல்லூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

5 5 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, மங்கலம்புதூ  

  ,ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம் 

மங்கலம் அஞ்சல்,621205

1.மங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 புதுப்பட்டி , 2.மங்களம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 மங்களம்புதூ  , 3.மங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-2 கூவக்காடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 ஆதி திராவிட  நல 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

துைலயாநத்தம்   , 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

ெதற்கு பக்கம் ேமற்கு 

பா◌ா◌்த்தது ெஜம்புநாதபுரம் 

1.துைலயாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 துைலயாநத்தம் , 

2.துைலயாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 அகிலாண்டம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

7 7 ஆதி திராவிட  நல 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

துைலயாநத்தம்   , 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி ேமற்கு 

பா◌ா◌்த்தது ெஜம்புநாதபுரம் 

ேமற்கு பா த்தது 

1.துைலயாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 துைலயாநத்தம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
144   மணச்சநல்லூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

8 8 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,  

ெஜம்புநாதபுரம்   ,கிழக்கு 

பகுதி ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம் ெஜம்புநாதபுரம் 

1.துைலயாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ேகாதூ பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,  

ெஜம்புநாதபுரம்   ,கிழக்கு 

பகுதி ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ெஜம்புநாதபுரம் அஞ்சல்,621205

1.துைலயாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ெஜம்புநாதபுரம் , 

2.துைலயாநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 முத்துராஜாெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 பழனியப்ப மான்ய 

துவக்கப்பள்ளி., வாளவந்தி   

,கிழக்கு பகுதி ஓட்டு 

வில்ைல கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்தது வாளவந்தி 

1.வாளவந்தி ேமற்கு (வ.கி) வாளவந்தி (ஊ) வா டு-4 வாளவந்தி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
144   மணச்சநல்லூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

11 11 அரசு உய நிைலப்பள்ளி, 

வாளவந்தி.   ,வடக்கு 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

கிழக்கு பா த்தது வடக்கு 

க் ம்

1.வாளவந்தி ேமற்கு (வ.கி) வாளவந்தி (ஊ) வா டு-4 ேமலெதாட்டியப்பட்டி 

கீழ ெதாட்டியப்பட்டி , 2.வாளவந்தி ேமற்கு (வ.கி) வாளவந்தி (ஊ) வா டு-4 

சக்கிலிப்பட்டி,சித்திைரப்பட்டி , 3.வாளவந்தி ேமற்கு (வ.கி) வாளவந்தி (ஊ) 

வா டு-4 ேகாமாலியூ  நடுப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 பழனியப்ப மான்ய 

துவக்கப்பள்ளி வாளவந்தி   

,ேமற்கு பகுதி ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது 

வாளவந்தி அஞ்சல்,621211

1.வாளவந்தி கிழக்கு (வ.கி) வாளவந்தி (ஊ) வா டு-3 ெதப்பகுளத்துேமடு , 

2.வாளவந்தி கிழக்கு (வ.கி) வாளவந்தி (ஊ) வா டு-3 சாலப்பட்டி , 

3.வாளவந்தி கிழக்கு (வ.கி) வாளவந்தி (ஊ) வா டு- -3 தாதம்பண்ைண , 

4.வாளவந்தி கிழக்கு (வ.கி) வாளவந்தி (ஊ) வா டு-3 அரவங்காடு , 

5.வாளவந்தி கிழக்கு (வ.கி) வாளவந்தி (ஊ) வா டு-3 முத்தம்பட்டியா  

ெகாட்டம் , 6.வாளவந்தி கிழக்கு (வ.கி) வாளவந்தி (ஊ) வா டு-3 

களத்துபட்டி , 7.வாளவந்தி ேமற்கு (வ.கி) வாளவந்தி (ஊ) வா டு-3 

கீழெதாட்டியப்பட்டி , 8.வாளவந்தி கிழக்கு (வ.கி) வாளவந்தி (ஊ) வா டு-3 

பள்ளிநத்தம், ெதற்கு ெதரு , 9.வாளவந்தி கிழக்கு (வ.கி) வாளவந்தி (ஊ) 

வ டு க்ெ ட்டம் வ வந் ி ிழக் வ ி வ வந் ி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி பள்ளிநத்தம்   

,ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

வாளவந்தி அஞ்சல் 621211

1.வாளவந்தி கிழக்கு (வ.கி) வாளவந்தி (ஊ) வா டு-1 

ெதற்குெதரு,ேமற்குெதரு,பாரதிநக , கேணஷபுரம் , 2.வாளவந்தி கிழக்கு 

(வ.கி) வாளவந்தி (ஊ) வ-2 பள்ளிநத்தம் ேமற்குெதரு,ேமலத்ெதரு,நடுத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
144   மணச்சநல்லூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

14 14 ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி சிந்தம்பட்டி  

 ,ெகட்டி ெமத்ைதக் கட்டிடம் 

,ெதற்கு  பா த்தது  

வாளவந்நிஅஞ்சல்,621211

1.ேபரூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ஒத்தப்பட்டி , 2.ேபரூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-4 சிந்தம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

முத்ைதயநல்லூ    ,வடக்கு 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்,  

ெதற்கு  பா த்தது  

1.ேபரூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 முத்ைதய்யநல்லூ  , 2.ேபரூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ராக்கம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி இைடயப்பட்டி  

 ,ஓட்டுவில்ைலக் கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது 

ேபரூ அஞ்சல், 621205

1.ேபரூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 இைடயப்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
144   மணச்சநல்லூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

17 17 ஆதிதிராவிட நல 

உயா்நிைலப்பள்ளி,ேபரூ    

,ெதற்கு பகுதி ேமற்கு 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம், 

கிழக்கு பா த்தது  

1.ேபரூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேபரூ  அக்ரஹாரம் , 2.ேபரூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேபரூ  பள்ள  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 ஆதிதிராவிட  நல 

உயா்நிைலப்பள்ளி ேபரூ    

,ெதற்கு பகுதி கிழேமல் 

கட்டிடம் கிழக்கு பா◌ா◌்த்தது 

ேபரூ அஞ்சல், 621205

1.ேபரூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேபரூ  பள்ள  ெதரு , 2.ேபரூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பள்ள  ெதரு , 3.ேபரூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

பள்ள  ெதரு வள்ளுவ  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 மான்ய துவக்கப்பள்ளி 

ெஜயங்ெகாண்டான்   ,வடக்கு 

ஓட்டு வில்ைல, ெதற்கு 

பா த்தது 

ெஜயங்ெகாண்டான்அஞ்சல், 

1.ெஜயங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெசங்குந்த  முத்துராஜா 

ெதரு , 2.ெஜயங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெசங்குந்த  

முதலியா  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
144   மணச்சநல்லூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

20 20 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ேமல 

புதுமங்கலம்   

,ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

கிழக்கு பா த்தது 

,ெஜயங்ெகாண்டான்அஞ்சல், 

1.ெஜயங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 முத்துராஜா ெவள்ளாள  

ெதரு , 2.ெஜயங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 முத்துராஜா 

ெதரு ேமலபுதுமங்கலம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ேமலெகாட்ட

ம்   ,கிழேமல் கட்டிடம் 

வடக்குபா த்தது கிழக்கு பகுதி 

திருத்தைலயூ அஞ்சல்,621217

1.திருத்தைலயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5  கீழபுதுமங்கலம் 

அம்பலக்கார ெதரு , 2.திருத்தைலயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5  

ெதற்குேகாதூ பட்டி அம்பலக்கார ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ேமலெகாட்ட

ம்   ,கிழேமல் கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது ேமற்கு 

கட்டிடம் நடு பகுதி  

1.திருத்தைலயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5  ேமலக்ெகாட்டம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
144   மணச்சநல்லூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

23 23 ஆதி திராவிட  நல 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

திருத்தைலயூ    ,ெதன்வடல் 

கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி 

ேமற்கு பா த்தது அைற எண் 

1,  திருத்தைலயூ அஞ்சல், 

1.திருத்தைலயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பள்ள ெதரு, பைறய ெதரு, 

அrசனக்காலனி , 2.திருத்தைலயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

அrசனகாலனி  (பைறய ெதரு)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 ஆதி திராவிட  நல 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,திருத்தைல

யூ    ,ெதன்வடல் 

கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி, 

ேமற்கு பா த்தது, அைறஎண் 

2, திருத்தைலயூ அஞ்சல், 

1.திருத்தைலயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பறச்ேசr , 2.திருத்தைலயூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பறச்ேசr

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 ஆதி திராவிட  

நலேமல்நிைலப்பள்ளி,திருத்த

ைலயூ    ,ெதன்வடல் 

கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி, 

ேமற்கு பா த்தது அைற 

எண்.3  திருத்தைலயூ  

1.திருத்தைலயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 திருத்தைலயூ  குடித்ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
144   மணச்சநல்லூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

26 26 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ெதற்கு 

நல்லியம்பட்டி   ,ெதன்வடல் 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம்,  

ே ற் த்

1.டி.புதுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 நல்லியம்பட்டி வடக்கு ெதரு , 

2.டி.புதுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 நல்லியம்பட்டி ெதற்கு ெதரு , 

3.டி.புதுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 வடக்குத்ெதரு , 4.டி.புதுப்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெதற்கு நல்லியம்பட்டி ெதற்குத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,டி.புதுப்பட்டி   

,வடக்கு ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம்,ெதற்கு பா த்தது 

ப் ட் ஞ் ல்

1.டி.புதுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 டி.புதுப்பட்டி, கிழக்குத்ெதரு , 

2.டி.புதுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 நடுத்ெதரு , 3.டி.புதுப்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேமற்குத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, டி.புதுப்பட்டி   

,ெதற்கு பக்கம் 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது

1.டி.புதுப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்குத்ெதரு , 2.டி.புதுப்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 திருெவற்றியூ  (அrசனக்காலனி , 

3.டி.புதுப்பட்டி (வ.கி) ெவளியனூ  (ஊ) வா டு-4 ெவங்கடாசலபுரம் 

நடுத்ெதரு , 4.டி.புதுப்பட்டி (வ.கி) ெவளியனூ  (ஊ) வா டு-4 

ெவங்கடாசலபுரம் ேமற்குத்ெதரு , 5.டி.புதுப்பட்டி (வ.கி) ெவளியனூ  (ஊ) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
144   மணச்சநல்லூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

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

1 2 3 4 5

29 29 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ,ெவளியனூ    

,புதிய கூடுதல்  ெகட்டி 

ெமத்ைத,  கட்டிடம், 

வடக்குபா த்தது  

டி.புதுபட்டிஅஞ்சல், 621217

1.டி.புதுப்பட்டி (வ.கி) ெவளியனூ  (ஊ) வா டு-2 

கல்லடிப்பட்டி,வடக்குத்ெதரு , 2.டி.புதுப்பட்டி (வ.கி) ெவளியனூ  (ஊ) வா டு-

2 கல்லடிப்பட்டி ெதற்குத்ெதரு , 3.டி.புதுப்பட்டி (வ.கி) ெவளியனூ  (ஊ) 

வா டு-3 கிழக்குத்ெதரு , 4.டி.புதுப்பட்டி (வ.கி) ெவளியனூ  (ஊ) வா டு-3 

நடுத்ெதரு , 5.டி.புதுப்பட்டி (வ.கி) ெவளியனூ  (ஊ) வா டு-3 ெதற்குத்ெதரு , 

6.டி.புதுப்பட்டி (வ.கி) ெவளியனூ  (ஊ) வா டு 3 ெவளியனூ  கீழக்ெகாட்டம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,உள்ளூ    

,ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்,  

ேமற்குபா த்தது ெதற்கு அைற 

டி.புதுப்பட்டிஅஞ்சல், 621217

1.டி.புதுப்பட்டி (வ.கி) ெவளியனூ  (ஊ) வா டு-1 ெசல்லாயி பாைளயம் , 

2.டி.புதுப்பட்டி (வ.கி) ெவளியனூ  (ஊ) வா டு-1 உள்ளூ  , 3.டி.புதுப்பட்டி 

(வ.கி) ெவளியனூ  (ஊ) வா டு-1 உள்ளூ  கீழத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்ள்ளி,கரட்டாம்பட்டி   

,வடக்கு கட்டிடம் 

ேமற்குப்பகுதி, ெதற்குபா த்தது 

 கரட்டாம்பட்டிஅஞ்சல். 621006

1.கரட்டாம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 முத்துராஜா வடக்கு ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

32 32 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்ள்ளி,கரட்டாம்பட்டி   

,கிழேமல ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடமஇ கிழக்கு பகுதி 

ெதற்குபா த்தது  

1.கரட்டாம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -1 முத்துராஜா ெதற்கு ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, கரட்டாம்பட்டி 

  ,கிழக்கு புதிய கட்டிடம் 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ், 

வடக்குபகுதி, ேமற்கு 

பா த்தது 

கரட்டாம்பட்டிஅஞ்சல். 621006

1.கரட்டாம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -3 சக்கிலிய  ெதரு, பறத்ெதரு, 

ேமலூ  நத்தம் , 2.கரட்டாம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிறுகாம்பூ  

ெமயின்ேராடு , 3.கரட்டாம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒட்டத்ெதரு , 

4.கரட்டாம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கரட்டாம்பட்டி , 5.கரட்டாம்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) சக்கிலித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 ஸ்ரீ வரதராஜூ மான்ய 

துவக்கப்பள்ளி,சாத்தனூ    

,ெதற்குபகுதி ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம்,  ெதற்குபா த்தது 

ேமற்கு அைற 

1.திண்ணணூ  (வ.கி) சாத்தணூ  (ஊ) வா டு -1 வடக்கு ேகாட்டாத்தூ  

வண்டிப்பாைத , 2.திண்ணணூ  (வ.கி) சாத்தணூ  (ஊ) வா டு -1சாத்தணூ  

நடுவதி , 3.திண்ணணூ  (வ.கி) சாத்தணூ  (ஊ) வா டு -2 சாத்தணூ  

குடித்ெதரு , 4.திண்ணணூ  (வ.கி) சாத்தணூ  (ஊ) வா டு-3 இலுப்ைபயூ  , 

5.திண்ணணூ  (வ.கி) சாத்தணூ  (ஊ) வா டு -3 ேமட்டூ

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

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

1 2 3 4 5

35 35 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,திண்ணனூ    

,வடக்கு புதியகட்டிடம் ெகட்டி 

ெமத்ைத,  ெதற்குபா த்தது 

திண்ணனூ அஞ்சல், 621006

1.திண்ணணூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்குத்ெதரு , 2.திண்ணணூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -1 வடக்குவதி , 3.திண்ணணூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு -1 வடக்கு வதி , 4.திண்ணணூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -1 

கிழக்கு மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 5.திண்ணணூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு -2 ேமற்குத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,திண்ணனூ    

,வடக்கு ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் கிழக்கு பா த்த 

1.திண்ணணூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -2 வடக்கு வதி , 2.திண்ணணூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -3 வடக்குபள்ளிக்கூடத்ெதரு  , 3.திண்ணணூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -3 சீரங்கனூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 அரசு ேமல் 

நிைலப்பள்ளி,புலிவலம்   

,ெதற்குகட்டிடம், ேமற்கு பகுதி 

ெகட்டிெமத்ைத, வடக்கு 

பா த்தது புலிவலம்அஞ்சல், 

1.புலிவலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -2 திருச்சி, துைறயூ  ேராடு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

38 38 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,புலிவலம்  

 ,வடக்கு கட்டிடம், கிழக்கு 

பகுதி, ெகட்டிெமத்ைத, ெதற்கு 

பா த்தது 

1.புலிவலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -3 பறத்ெதரு, சக்கிலிய  ெதரு, 

பள்ள  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

புலிவலம்   ,ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது 

ைமய அைற ஆய்வுக்கூடம் 

ிrல்

1.புலிவலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -4 நடுவதி, ெதற்குவதி , 2.புலிவலம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -4 அம்பலக்காரத்ெதரு , 3.புலிவலம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு -3 சக்கிலிய ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,புலிவலம்   

,வடக்கு கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி ஓட்டுவில்ைல, 

கட்டிடம், ெதற்கு பா த்தது 

புலிவலம்அஞ்சல், 621006

1.புலிவலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கவுண்ட  ெதரு , 2.புலிவலம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்கு ெதரு

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

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

1 2 3 4 5

41 41 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, மண்பைற   

,வடக்கு பகுதி, ஒட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் ேமற்கு பா த்தது

1.மண்பைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அம்பலக்காரத்ெதரு, நடுத்ெதரு , 

2.மண்பைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 மண்பைற கீழத்ெதரு, குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, மண்பைற   

,வடக்கு பகுதி,  

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி ெ◌தற்கு 

1.மண்பைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ஒட்ட ெதரு, காலனி , 

2.மண்பைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 அrசனத்ெதரு, ஒட்ட ெதரு, 

சக்கிலிய ெதரு , 3.மண்பைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கவுண்ட ெதரு, 

ெரட்டியா  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, மண்பைற   

,ேமற்கு கட்டிடம் 

ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம்  

கிழக்கு பா த்தது மண்பைற 

1.மண்பைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 சந்தனப்பட்டி வடக்குெதரு , 

2.மண்பைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 சந்தனப்பட்டி ெதற்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

44 44 ஊராட்சி ஒன்றிய  

துவக்கப்பள்ளி, சுக்காம்பட்டி   

,ஓட்டுவில்ைல கிழக்கு 

கட்டிடம், ேமற்கு பா த்தது

1.சுக்காம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சுக்காம்பட்டி வடக்கு 

குடியானவ  ெதரு , 2.சுக்காம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

சுக்காம்பட்டி ேமற்கு குடியானவ  ெதரு , 3.சுக்காம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-3 சுக்காம்பட்டி சக்கிலிய ெதரு , 4.சுக்காம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 

டு க் ம் ட் ி க் ெ ட் ம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, சுக்காம்பட்டி   

,வடக்கு 

ஓட்டுவில்ைலக்கட்டிடம் 

ெதற்கு பா த்தது

1.சுக்காம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேமலெகாட்டம் , 2.சுக்காம்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சுக்காம்பட்டி ேமல ெகாட்டம் , 3.சுக்காம்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சுக்காம்பட்டி புங்கவாrெகாட்டம் , 

4.சுக்காம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பழம்புதூ  கிழக்குத்ெதரு , 

5.சுக்காம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பழம்புதுர  வடக்கு ெதரு , 

6.சுக்காம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 சிறுேசாளம்பட்டி ெதற்கு ெதரு , 

7.சுக்காம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 சிறுேசாளம்பட்டி வடக்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளிl,தண்டைல   

,வடக்கு 

கட்டிடம்,ஒட்டுவில்ைல,  

ெதற்கு பா த்தது 

தண்டைலஅஞ்சல், 621217

1.சுக்காம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 தண்டைல வடக்கு பள்ள  

ெதரு , 2.சுக்காம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 நடு பள்ள ெதரு , 

3.சுக்காம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெதற்கு பள்ள ெதரு , 

4.சுக்காம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அழகுப்ெபருமாள்பட்டி , 

5.சுக்காம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 முத்தம்பட்டியான் ெகாட்டம் , 

6.சுக்காம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 வடக்கு ெரட்டியா  ெதரு

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

1 2 3 4 5

47 47 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி தண்டைல   

,ெதற்கு ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது

1.சுக்காம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 முசிறி புலிவலம் சாைலத்ெதரு 

, 2.சுக்காம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 தண்டைல கீழத் ெதரு , 

3.சுக்காம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பஜைனமடத்ெதரு , 

4.சுக்காம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேமல ெரட்டியா  ெதரு , 

5.சுக்காம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அrசன காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,மணலிஅயித்தா

ம்பட்டி   

,ஓட்டுவில்ைலக்கட்டிடம், 

ெதற்குபா த்தது , 

திருத்தியமைலஅஞ்சல். 621006

1.திருத்தியமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேமட்டுப்பட்டி, மணலி 

அயித்தாம்பட்டி , 2.திருத்தியமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பாலப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,ராயப்பட்டி   

,ெகட்டிெமத்ைதகட்டிடம். 

ேமற்குபா த்தது  

திருத்தியமைலஅஞ்சல், 621006

1.திருத்தியமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ராயப்பட்டி அய்யம்பாைளயம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 16 of 94



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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

50 50 அரசு 

உய நிைலப்பள்ளி,திருத்தியம

ைல   ,கிழக்கு கட்டிடம் 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

வடக்குபா த்தது

1.திருத்தியமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அக்ரஹாரம் அrசன காலனி 

 , 2.திருத்தியமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 குடித்ெதரு , 

3.திருத்தியமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கீழ பச்சானாம்பட்டி, 

ேமலபச்சனாம்பட்டி, , 4.திருத்தியமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

ேகாவில்காடு , 5.திருத்தியமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்குெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, பூசாrப்பட்டி   

,ெதன்வடல் கட்டிடம், ேமற்கு 

பா◌ா◌்த்தது

1.ெநய்ேவலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பூசாrப்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலபள்ளி, ெநய்ேவலி   

,ெதற்கு ஆஸ்ெபட்டாஸ் 

கட்டிடம் கிழக்கு பா த்தது  

ெ ய்ே ி ஞ் ல்

1.ெநய்ேவலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெநய்ேவலி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலபள்ளி, ெநய்ேவலி   

,ெதற்கு ஆஸ்ெபட்டாஸ் 

கட்டிடம் கிழக்கு பா த்தது  

ெ ய்ே ி ஞ் ல்

1.ெநய்ேவலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெபான்னாம்பட்டி, ெகால்லம்பட்டி, 

ெவள்ளப்பாைற

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

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

1 2 3 4 5

54 54 மான்ய 

நடுநிைலப்பள்ளி,வரமணிப்பட்டி

   

,ெதற்குகட்டிடம்,ஓட்டுவில்ைல,

  ெதற்கு பா த்தது 

1.திண்ணக்ேகாணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 திண்ணக்ேகாணம் 

பைறய ெதரு , 2.திண்ணக்ேகாணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

வரமணிப்பட்டி ெதன்புறம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 மான்ய 

நடுநிைலப்பள்ளி,வரமணிப்பட்டி

   ,புதிய ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம்,  ெதற்கு பா த்தது 

ிப் ட் ஞ் ல்

1.திண்ணக்ேகாணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 வரமணிப்பட்டி வடபுறம், 

கீழ்புறம் , 2.திண்ணக்ேகாணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 வரமணிப்பட்டி 

வடபுறம் பாதி, ேமல்புறம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

திண்ணேகாணம்   

,ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ேமற்கு பா த்தது 

திண்ணக்ேகாணம்அஞ்சல், 

1.திண்ணக்ேகாணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வ-1திண்ணக்ேகாணம்கீழ்புறம் 

ேமல்புறம்பாதி ெதன்புறம் , 2.திண்ணக்ேகாணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

1 திண்ணக்ேகாணம் ேமல்புறம், வடபுறம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 18 of 94



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

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

57 57 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, நாச்சம்பட்டி   

,கூடுதல் கட்டிடம் 

ெகட்டிெமத்ைத,கிழக்கு 

பா த்தது  

திண்ணக்ேகாணம்அஞ்சல், 

1.திண்ணக்ேகாணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 நாச்சம்பட்டி ெதன்புறம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, நாச்சம்பட்டி   

,ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

கிழேமல்கட்டிடம் வடக்கு 

த்

1.திண்ணக்ேகாணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 நாச்சம்பட்டி வடபுறம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

அய்யம்பாைளயம்   ,ேமற்கு 

பகுதி ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

கிழக்கு பா த்தது, 

அய்யம்பாைளயம் அஞ்சல், 

621202

1.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ஐேவலி பள்ள ெதரு , 

2.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ஐேவலி பைறய  ெதரு , 

3.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ஐேவலி ேமட்டுக்களம் , 

4.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) -வா டு-4 ஐேவலி ெவள்ளாள  

ெதரு

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

1 2 3 4 5

60 60 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,அந்தரப்பட்டி   

,ஓட்டுவில்ைல 

கிழேமல்கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்தது, 

அய்யம்பாைளயம்அஞ்சல், 

1.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெகாள்ளுகட்டிபாைளயம் , 

2.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அந்தரப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,ேசந்தமாங்குடி  

 ,புதிய கூடுதல் கட்டிடம் 

ெகட்டிெமத்ைத,  வடக்கு 

பா த்தது, 

அய்யம்பாைளயம்அஞ்சல், 

1.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேசந்தமாங்குடி 

ெவள்ளாள  ெதரு , 2.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

ேகாட்டகளம் , 3.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேவட  

ெதரு , 4.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சாளப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,ேசந்தமாங்குடி  

 ,ேமற்கு பகுதி ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம்,  வடக்கு பா த்தது, 

அய்யம்பாைளயம் அஞ்சல், 

621202

1.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்கு ேதாட்டம் , 

2.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேசந்தமாங்குடி 

பைறய ெதரு , 3.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

ேசந்தமாங்குடி பள்ள ெதரு , 4.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-2 ேசந்தமாங்குடிகல்லாங்குத்து

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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63 63 அரசினா் ேமல்நிைலப்பள்ளி 

அய்யம்பாைளயம்   ,எஸ் 

எஸ் எ 

ெகட்டிெமத்ைதகட்டிடம், 

ேமற்கு பகுதி ெதற்கு பா த்தது

1.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேமட்டுத்ெதரு , 

2.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)ஹ வா டு-2 முருகன் நக  , 

3.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெமயின்ேராடு , 

4.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 முருகன் ேகாவில் ெதரு , 

5.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 

6.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெவள்ளாள ெதரு , 

7.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பாரதிநக ,பள்ள ெதரு , 

8.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அம்ேபத்கா  நக  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

64 64 அரசினா் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

அய்யம்பாைளயம்   ,கூடுதல் 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி வடக்கு  

பா த்தது

1.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெபரமூ  காலனி , 

2.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெபரமூ  பள்ள ெதரு , 

3.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெபரமூ   அக்ரஹாரம் , 

4.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெபரமூ  புதுத்ெதரு , 

5.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெபரமூ   கவுண்ட ெதரு , 

6.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சாணாரபாைளயம்

Ü¬ùî¢¶ 
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65 65 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,ஏவூ    

,வடக்கு கட்டிடம் 

கிழக்குபகுதி ஓட்டுவில்ைல, 

ெதற்கு பா த்தது 

1.ஏவூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ஏவூ  பறத்ெதரு , 2.ஏவூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பைழயூ  , 3.ஏவூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ஏவூ  

பள்ள  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,ஏவூ    

,வடக்குஓட்டுவில்ைலகட்டிடம்

 ேமற்குபகுதி ெதற்கு 

பா த்தது ஏவூ அஞ்சல், 621202

1.ஏவூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 காளியாப்பாைளயம்  , 2.ஏவூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ஆசாrப்பாைளயம் , 3.ஏவூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-4 ஏவூ  அக்ரஹாரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 திருவள்ளுவ  மான்ய 

துவக்கப்பள்ளி.ேகாட்டூ    

,வடக்கு ஒட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது

1.ஏவூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெகால்லப்பட்டி , 2.ஏவூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-1 கருப்பம்பட்டி , 3.ஏவூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

பாஞ்சாம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 22 of 94



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

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

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

1 2 3 4 5

68 68 திருவள்ளுவ  மான்ய 

துவக்கப்பள்ளி.ேகாட்டூ    

,கிழக்கு ஒட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி  

வடக்கு பா த்தது 

1.ஏவூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேகாட்டூ பைறய ,பள்ள ெதரு , 2.ஏவூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கீழேகாட்டூ  , 3.ஏவூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-2 ேமலேகாட்டூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

சின்னெகாடுந்துைற   ,எஸ் 

எஸ் எ ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம், ைமய பகுதி ெதற்கு 

1.ெகாடுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெகாடுந்துைர பள்ள  ெதரு , 

2.ெகாடுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 சின்னெகாடுந்துைர ெதன்புறம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ெபrயெகாடுந்

துைற   ,புதிய ஓட்டு 

வில்ைல கட்டிடம், 

ைமயப்பகுதி ெதற்கு பா த்தது

1.ெகாடுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெபrயெகாடுந்துைரபள்ள  

ெதரு , 2.ெகாடுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெபrயெகாடுந்துைற 

பாஞ்சாம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
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71 71 ஊராட்சி ஒன்றிய நடு 

நிைலப்பள்ளி, 

மணப்பாைளயம்   

,ெதற்குப்பகுதி 

ஒட்டுக்கட்டிடம் கிழக்குபகுதி 

வடக்கு பா த்தது

1.ெகாடுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 மணப்பாைளயம் பள்ள  ெதரு 

, 2.ெகாடுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 மணப்பாைளயம் குடித் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

சின்னெகாடுந்துைற   ,புதிய 

ஒட்டு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

வடக்கு பா த்தது

1.ெகாடுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 சின்னக் ெகாடுந்துைர பள்ள  

ெதரு , 2.ெகாடுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 சின்னக் ெகாடுந்துைர 

வடபுரம் , 3.ெகாடுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ெகாடுந்துைர 

வடபுரம் , 4.ெகாடுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 அக்ரஹாரம் 

முத்துராஜாெதரு , 5.ெகாடுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 அரசு உய  நிைலப்பள்ளி, 

ஆமூ    ,புதிய கட்டிடம் 

(எஸ் எஸ் ஏ) கிழக்கு பகுதி 

வடக்கு பா த்தது

1.ஆமூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ஆமூ  அக்ரஹாரம் ெதரு , 2.ஆமூ  

(ஊ) வா டு-1அக்ரஹாரம்குடித்ெதரு,பைழயபுரம், 

அங்காளம்மன்ேகாவில்ெதரு , 3.ஆமூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா-

1ஆமூ ெவள்ளாள  ெதருகணக்க ெதரு,கீழத்ெதரு , 4.ஆமூ  (வ.கி) மற்றும் 

டு க் த்ெ

Ü¬ùî¢¶ 
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74 74 அரசு உய  நிைலப்பள்ளி, 

ஆமூ    ,புதிய கட்டிடம் 

(எஸ் எஸ் ஏ) ேமற்கு பகுதி 

வடக்கு பா த்தது

1.ஆமூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேமலத்ெதரு , 2.ஆமூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-1 புதுத்ெதரு , 3.ஆமூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா-2 

அப்பன்ேகாவில்பட்டிகரளாெவளிகைலவாண ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 அரசு உய  நிைலப்பள்ளி, 

ஆமூ    ,பிரதான 

கட்டிடத்திற்கு எதி புறம் 

கிழேமல் பகுதி ெதற்கு 

பா த்தது

1.ஆமூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 கல்யாணசுந்தரம்ெதரு , 2.ஆமூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெபrயா  ெதரு , 3.ஆமூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-4 காந்திநக -மணப்பாைளயம் , 4.ஆமூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

4மணப்பாைளயம் ேமலத்ெதரு , 5.ஆமூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

மணப்பாைளயம் கீழ்குடிெதரு , 6.ஆமூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,குணசீலம்   

,புதிய கூடுதல் ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம்,  

கிழக்குபா த்தது 

1.குணசீலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பள்ள  ெதரு, பைறய  ெதரு , 

2.குணசீலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெதற்கு வடக்கு குடித் ெதரு , 

3.குணசீலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2  ேமற்கு ெதருவும் ேராடும் , 

4.குணசீலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 மஞ்சக் ேகாைர குடித் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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77 77 ஊராட்சி ஓன்றிய நடு 

நிைலப்பள்ளி,கல்லூ    

,ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

கிழக்கு பா த்தது அைற எண் 

1, குணசீலம்அஞ்சல், 621204

1.குணசீலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 கல்லூ  பைறய  ெதரு , 

2.குணசீலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 கல்லூ  பள்ள  ெதரு , 

3.குணசீலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேவப்பந்துைற குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 ஊராட்சி ஓன்றிய நடு 

நிைலப்பள்ளி,கல்லூ    

,ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம்  

கிழக்கு பா த்தது  

ீ ம் ஞ் ல்

1.குணசீலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 கல்லூ  குடித்ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி வடக்கு 

சித்தாம்பூ    ,ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம்,ேமற்கு 

பா த்தது சித்தாம்பூ அஞ்சல், 

1.சித்தாம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்கு சித்தாம்பூ  குடித்ெதரு , 

2.சித்தாம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 சக்கிலிய  ெதரு, அக்ரஹாரம், 

ெதற்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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80 80 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

ெதற்குசித்தாம்பூ    

,ஓட்டுவில்ைலக்கட்டிடம் , 

வடக்குபா த்தது 

1.சித்தாம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சித்தாம்பூ  குடித்ெதரு, பள்ள  

ெதரு , 2.சித்தாம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 குடித்ெதரு பைறய ெதரு 

, 3.சித்தாம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 உைடயா  ெதரு (ேமட்டு 

ேவப்பந்துைற)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ேகாமங்கலம்  

 ,பைழய கட்டிடம் 

(ஓட்டுவில்ைல),ெதற்குபா த்த

து  சித்தாம்பூ அஞ்சல், 621204

1.ேகாமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்கிப்பட்டி , 2.ேகாமங்கலம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேகாமங்கலம்பைறய  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,ேகாமங்கலம்   

,கூடுதல் புதிய 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம், 

ேமற்கு பா த்தது,  

1.ேகாமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

புதூ பட்டி,காேவrபாைளயம்,காட்டுக்ெகாட்டம் , 2.ேகாமங்களம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 காேவrபாைளயம்,குறவ ெதருசக்கிலிய ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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83 83 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

அய்யன்குளத்துப்பட்டி   

,ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது கிழக்கு 

1.ேகாமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கட்ைடயன் ெகாட்டம் , 

2.ேகாமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேபரான் ெகாட்டம் , 

3.ேகாமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 புதூ பட்டி ெதற்கு , 

4.ேகாமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 புதூ பட்டி வடக்கு , 

5.ேகாமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அய்யன்குளத்துப்பட்டி ஒட்ட  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,கீழகண்ணுகு

ளம்   ,ெதன்வடல் 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

கிழக்கு பா த்தது 

1.ேவங்ைகமண்டலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -4 ேதவ புரம், 

அம்பலக்காரத்ெதரு , 2.ேவங்ைகமண்டலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -4 

ேமலக்கண்ணுக்குளம் உைடயா ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,கீழகண்ணுகு

ளம்   ,ெதன்வடல் 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

மன்பகுதி கிழக்கு பா த்தது 

1.ேவங்ைகமண்டலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -3 கீழக்கண்ணுக்குளம் 

உைடயா ெதரு, கீழவதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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86 86 ஊராட்சிய ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி.மூவானூ    

,ேமற்கு பகுதி, ெகட்டிெமத்ைத 

ெதற்கு கட்டிடம், வடக்கு 

பா த்தது மூவானூ  

1.ேவங்ைகமண்டலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -2 ேவங்ைகமண்டலம் 

வடக்குவதி, அலக்காரத்ெதரு , 2.ேவங்ைகமண்டலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு -2 ேவங்ைகமண்டலம் ெதற்கு கீழவதி , 3.ேவங்ைகமண்டலம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு -1 வி.மணியம்பட்டி நடுெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, மூவானூ    

,புதிய கூடுதல் 

ெகட்டிெமத்ைத, ேமற்கு 

பா த்தது மூவானூ  அஞ்சல். 

1.மூவானூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெபரமங்கலம், வடக்கு கவுண்ட  

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, மூவானூ    

,ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி, வடக்கு 

பா த்தது மூவானூ அஞ்சல். 

1.மூவானூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

2ெதற்கெதரு,ெரட்டியா ெதரு,சக்கிலிய ெதரு , 2.மூவானூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா-3 கீழ்அம்பலக்காரெதருதண்ண பந்தல்அம்பலக்காரெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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89 89 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ெபரமங்கலம் 

  ,ெதற்கு பகுதி,ெகட்டி 

ெமத்ைத,  வடக்குபா த்தது 

ெ ங் ம் ஞ் ல்

1.ெபரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -1 கிழக்குத்ெதரு , 

2.ெபரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -1 வடக்குத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ெபரமங்கலம் 

  ,வடக்கு பகுதி,ெகட்டி 

ெமத்ைத,  கிழக்கு பா த்தது 

ெ ங் ம் ஞ் ல்

1.ெபரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -1 நடுத்ெதரு, ேமலத்ெதரு, 

அண்ணாநக  , 2.ெபரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -1 ேமற்குத்ெதரு 

, 3.ெபரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -1 அrசனத்ெதரு, அண்ணாநக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, மணியம்பட்டி  

 ,ெகட்டிெமத்ைதகட்டிடம், 

வடக்கு பா த்தது 

ெபரமங்கலம்அஞ்சல், 621006

1.ெபரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -2 மணியம்பட்டி வடக்குெதரு , 

2.ெபரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -2 மணியம்பட்டி நடுத்ெதரு , 

3.ெபரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -2 மணியம்பட்டி ெதற்குத்ெதரு, 

ெதற்குபள்ளம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

92 92 கைலமகள் கைலகூடம் 

மான்யதுவக்கப்பள்ளி.குருவிகா

ரன்குளம்   ,கிழேமல் 

ெகட்டிைமத்ைதக் கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது 

1.ெபரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -3 குருவிக்காரன் குளம் 

வடக்குத்ெதரு , 2.ெபரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -3 

குருவிக்காரன்குளம் ெதற்குெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93 ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளிஉைடயாம்பட்

டி   ,கிழேமல் 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம், 

வடக்கு பா த்தது 

1.காட்டுகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -1 ெபrய காட்டு குளம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

உைடயாம்பட்டி   ,கிழேமல் 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம், 

வடக்கு பா த்தது ேமற்கு 

பகுதி காட்டுக்குளம்அஞ்சல். 

1.காட்டுகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -2 உைடயாம்பட்டி, 

ெசல்லாங்கைர , 2.காட்டுகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -3 

சின்னக்காட்டு குளம், சத்திரப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

95 95 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, ெபரகம்பி.   

,ேமற்கு கட்டிடம் 

ேமற்குப்பகுதிவடக்கு 

பா த்ததுெபரகம்பிஅஞ்சல் 

1.ெபரகம்பி (ஊ)  வா டு-1 வடக்கு ெதரு, குரும்ப  ெதரு , 2.ெபரகம்பி (ஊ) 

வா டு-1 நடுத்ெதரு, சந்திய  ெதற்கு ெதரு , 3.ெபரகம்பி (ஊ) வா டு-1 

சந்திய  ெதற்கு ெதரு , 4.ெபரகம்பி (ஊ) வா டு-2 நடுத்ெதரு , 5.ெபரகம்பி 

(ஊ) வா டு-2 சாயபு ெதரு , 6.ெபரகம்பி (ஊ) வா டு-2 ெதற்கு ெதரு , 

7.ெபரகம்பி (ஊ) வா டு-2 கவுண்ட  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ெபரகம்பி   

,கிழக்கு ஓட்டுவில்லல 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது

1.ெபரகம்பி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பைறய  ெதரு , 2.ெபரகம்பி (ஊ) 

வா டு-4 ேமலபள்ள  ெதரு, சக்கிலிய  ெதரு, கீழபள்ள  ெதரு , 

3.ெபரகம்பி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கீழ பள்ள  ெதரு , 4.ெபரகம்பி 

(வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 குடியான ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 85 

சீேதவிமங்கலம் வடக்கு   

,புதிய ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது 

சீேதவி மங்கலம் வடக்கு 

1.சீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 சீேதவிமங்கலம் கவுண்ட  

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

98 98 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 85 

சீேதவிமங்கலம் வடக்கு   

,ெதற்கு கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்தது சீேதவி மங்கலம் 

1.சீேதவிமங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 சீேதவிமங்கலம் மூப்பனா  

ெதரு , 2.சீேதவிமங்கலம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 அrஜனத்ெதரு, 

அண்ணா நக  ேமற்கு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

மணியாங்குறிச்சி   ,கிழேமல் 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம், 

வடக்கு பா த்தது வாைழயூ

1.சீேதவிமங்கலம்(வ.கி) மற்றும்  (ஊ) மணியங்குறிச்சி மூப்பனா  ெதரு, 

அrஜனத்ெதரு , 2.சீேதவிமங்கலம்(வ.கி) மற்றும்  (ஊ) அண்ணாநக  

ேமற்கு அrசனெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,வாைழயூ    

,வடெதன் ஓடு கட்டிடம் 

கிழக்கு பா த்தது

1.வாைழயூ  (வ.கி) மற்றம் (ஊ) வா டு-1 ேகானா  ெதரு, ெரட்டியா  ெதரு, 

கவுண்ட  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி வாைழயூ    

,எஸ் எஸ் ஏ கட்டிடம் 

நடுப்பகுதி கிழக்கு பக்கம் 

ே ற் த்

1.வாைழயூ  (வ.கி) மற்றம் (ஊ) வா டு-2 பறத்ெதரு, சக்கிலிய  ெதரு, 

பள்ள  ெதரு , 2.வாைழயூ  (வ.கி) மற்றம் (ஊ) வா டு-3 அrஜன காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

102 102 அரசு உய நிைலப்பள்ளி 

எதுமைல   ,வடக்கு பகுதி 

ேமற்கு ஒட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

ெ ற் த்

1.எதுமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எதுமைல வா டு-2 ெரட்டியா  ெதரு , 

2.எதுமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 இந்திரா காலனி , 3.எதுமைல 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 வடக்குத்ெதரு , 4.எதுமைல (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-6 வரதராசபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103 அரசு 

உய நிைலப்பள்ளி,எதுமைல   

,ெதன்வடல் ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம் ேமற்கு பா த்தது 

டுப் ி

1.எதுமைல (ஊ) வா டு-3 பள்ள ெதரு, சக்கிலிய  ெதரு, புதுக்காலணி, 

பைறய  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, எதுமைல   

,கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம்,  

வடக்கு பா த்தது 

ே ற் ப் ி

1.எதுமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 எதுமைல ெதற்கியூ  

வடக்குத்ெதரு  , 2.எதுமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 எதுமைல 

ெதற்கியூ  ெதற்குத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 அரசு உய நிைலப்பள்ளி, 

எதுமைல   ,ெதன்வடல் 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

ேமற்கு பா த்தது ெதன்பகுதி

1.எதுமைல (ஊ) வா டு-5 எதுமைல ெதற்கியூ  (ெதற்குத் ெதரு), 

காமாட்சிபுரம் காலனி , 2.எதுமைல (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 எதுமைல 

(ெசட்டியா  ெதரு), நடுத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

106 106 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,பாைலயூ    

,கிழேமல் கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதிெதற்கு பா த்தது 

 வைலயூ அஞ்சல் 621005

1.பாைலயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாைலயூ  ெரட்டியா  ெதரு, ெவள்ளாள  

ெதரு, கவுண்ட  ெதரு , 2.பாைலயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாைலயூ  

பறத்ெதரு, சக்கிலிய  ெதரு, பள்ள  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளிஸ்ரீபுரம்புதூ     

,கூடுதல் புது கட்டிடம், 

ேமற்கு பா த்தது பாைலயூ  

ஞ் ல்

1.பாைலயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு கவுண்ட  ெதரு, நடு ெசட்டியா  

ெதரு, ெரட்டியா  ெதரு , 2.பாைலயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருப்பு ேகாவில் 

ெதரு, ஒட்ட  ெதரு, பறத்ெதரு, சக்கிலிய  ெதரு , 3.பாைலயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பாைலயூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,திருப்பட்டூ   

 ,ெதன்வடல்கட்டிடம் 

ெதன்பகுதி ேமற்கு பா த்தது 

ி ப் ட்டூ ஞ் ல்

1.திருப்பட்டூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கீழத்ெதரு, ெரட்டியா  ெதரு, 

ேமலத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

109 109 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,திருப்பட்டூ   

 

,ெதன்வடல்கட்டிடம்வடக்குபகு

தி ேமற்கு பா த்தது 

1.திருப்பட்டூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 முத்திrய  ெதரு, ஒட்ட  ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி திருப்பட்டூ   

 ,ெதற்கு பக்கம் வடக்கு 

பா த்தது

1.திருப்பட்டூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கவுண்ட  ெதரு, முச்சந்தி ெதரு 

, 2.திருப்பட்டூ  (ஊ) வா டு-4 வாணிய  ெதரு, பள்ள  ெதரு, சக்கிலிய  

ெதரு, பைறய  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 அரசு ஆதிதிராவிட  நல 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

மாரமெரட்டிபாைளயம்   

,ஒட்டு கட்டிடம், கிழேமற்கு 

டுப் ி ெ ற் ப் த்

1.சனமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெரட்டியா  ெதரு, கவுண்ட  

ெதரு, ேமலத்ெதரு , 2.சனமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 மாதா 

ேகாவில் ெதரு, சக்கிலிய  ெதரு, அrசன ெதரு , 3.சனமங்கலம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 கிருஸ்து ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 புனிதெதரசா மான்ய 

துவக்கப்பள்ளி,சணமங்கலம்   

,ஓட்டுக்கட்டிடம்கிழக்குபகுதி, 

ெதற்கு பா த்தது 

சனமங்கலம்அஞ்சல்.621104

1.சனமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 சனமங்கலம் குடித்ெதரு, 

அrசனத்ெதரு, பள்ள  ெதரு , 2.சனமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

அrசன ெதரு , 3.சனமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பள்ள  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

113 113 அரசு ேமல் 

நிைலப்பள்ளி,சிறுகனூ    

,ெதன்வடல் புதிய ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் வடக்குப் 

பகுதி ,கிழக்கு பா த்தது 

சிறுகனூ அஞ்சல். 621105

1.சிறுகனூ  (ஊ) கீழராஜ வதி ,  முகமதியா  ெதரு , ஆசாr வட்டு சந்த , 

2.சிறுகனூ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கீழராஜவதிமுகமதியா ெதருஆசாrவட்டுசந்து , 3.சிறுகனூ (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) கீழராஜ வதிமுகமதியா ெதருஆசாr வட்டு சந்து , 4.சிறுகனூ (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கீழராஜ வதிமுகமதியா ெதருஆசாrவட்டுசந்து , 

5.சிறுகனூ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -4 வடக்குெதரு , 6.சிறுகனூ (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு -4 வடக்குெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

சிறுகனூ    ,புதிய கிழக்கு 

ேமற்கு கட்டிடம், வடக்கு 

பா த்தது, கிழக்கு 

பகுதியிலிருந்து இரண்டாவது 

அைற

1.சிறுகனூ  (ஊ) குறும்ப  ெதரு, ெதற்கு வதி, சத்திரசந்து, 

மந்ைதெவளி,ெமயின்ேராடு , 2.சிறுகனூ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

சந்ைத ேபட்ைட குடி தண்ண  ெதரு , 3.சிறுகனூ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3 சந்ைத ேபட்ைட குடி தண்ண  ெதரு , 4.சிறுகனூ (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-3 சந்ைத ேபட்ைட குடி தண்ண  ெதரு , 5.சிறுகனூ (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சந்ைத ேபட்ைட குடி தண்ண  ெதரு , 

6.சிறுகனூ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 சந்ைதேபட்ைட , 7.சிறுகனூ (வ.கி) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

115 115 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

சி.ஆ .பாைளயம் (த.கி) 

சிறுகனூ    ,ேமற்கு கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது 

1.சிறுகனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ஆதி திராவிட  ெதரு 

சி.ஆ .பாைளயம் ேமட்டு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 இராம நடராஜா 

உய நிைலப்பள்ளி,94கrயமா

ணிக்கம்   ,கிழக்குப்பகுதி 

வடக்கு ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

கட்டிடம், வடக்கு பா த்தது

1.கrயமாணிக்கம் (ஊ) வா டு-1க் மற்றும் ெவள்ளாள ெதரு,பள்ள  ெதரு, 

கவுணட  ெதரு,முஸ்lம்ெதரு,ஓட்ட ெதரு,நாடா ெதரு , 2.94 

கrயமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 மற்றும் வா டு-2 

கவுண்ட ெதரு,பைறய  ெதரு , 3.கrயமாணிக்கம் (ஊ) வா டு-1மற்றும் 

வா டு-2 முஸ்lம் ெதரு,சக்கிலி ெதரு, பைறய ெதரு,பள்ள ெதரு , 4.94 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,கன்னியாக்குடி  

 ,கிழக்கு கட்டிடம், ேமற்கு 

பா த்தது 

கrயமாணிக்கம்அஞ்சல். 621005

1.94 கrயமாணிக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ)கன்னியாக்குடி ெவள்ளாள  ெதரு  

கீழத்ெதரு, ெரட்டியா  ெதரு,   , 2.94 கrயமாணிக்கம் (வ.கி)மற்றும் 

(ஊ)கன்னியாக்குடி ெவள்ளாள ெதருகீழத்ெதரு,சக்கிலித்ெதருகுடித்ெதரு , 

3.94 கrயமாணிக்கம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ)கன்னியாக்குடி 

ெவள்ளாள ெதரு,ெரட்டியா ெதரு,கீழத்ெதரு,சக்கிலிெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

118 118 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, தழுதாளப்பட்டி 

  ,ேமற்கு 

கட்டிடம்,வடக்குப்பா த்தது 

கrயமாணிக்கம்அஞ்சல். 621005

1.வைலயூ  (வ.கி) தளுதாளப்பட்டி  (ஊ) வா டு-

1ெசட்டியா ெதரு,அம்பலக்காரெதரு,அrசனத்ெதரு , 2.வைலயூ  (வ.கி) 

தளுதாளப்பட்டி  (ஊ) வா டு-2 அம்பலக்காரத்ெதரு,ெசட்டியா ெதரு , 

3.வைலயூ  (வ.கி) தளுதாளப்பட்டி  (ஊ) வா டு -3 ெதற்கு தளுதாளப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி வைலயூ    

,ெதன்வடல் ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் கிழக்கு பா த்தது 

,வைலயூ அஞ்சல். 621005

1.வைலயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வைலயூ  கீழத்ெதரு , 2.வைலயூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 வைலயூ  ேமலத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி வைலயூ    

,ெதன்வடல் ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் ேமற்கு பா த்தது. 

,வைலயூ அஞ்சல். 621005

1.வைலயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 வைலயூ  ெதற்குத்ெதரு , 

2.வைலயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 வைலயூ  அrசன ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

121 121 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

ஓமாந்தூ    ,வடக்கு ஓட்டு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

ெதற்கு பா த்தது

1.ஒமாந்தூ  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வா டு-1 வடக்குத்ெதரு,  , 2.ஒமாந்தூ  

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வா டு-4 ேமலத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

ஓமாந்தூ    ,ெகட்டிெமத்ைத 

வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி ெதற்கு பா த்தது

1.ஒமாந்தூ  (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வா டு-2 கீழத்ெதரு , 2.ஒமாந்தூ  (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) வா டு-3 நடுத்ெதரு,ெதற்குெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,சிறுகுடி   

,ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ெதற்கு பா த்தது 

ந் ஞ் ல்

1.சிறுகுடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 சிறுகுடி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, கீழப்பட்டி   

,புதிய ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது

1.சிறுகுடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2  கீழப்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

125 125 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,வடக்கு 

சிறுப்பத்தூ    ,ெதற்கு பகுதி 

ஓட்டு கட்டிடம்,கிழக்கு 

பா த்தது சிறுப்பத்தூ அஞ்சல். 

1.சிறுபத்தூ (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) வா டு-1 வடக்கு சிறுபத்தூ  வடக்குெதரு , 

2.சிறுபத்தூ (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) வா டு-4 ேமட்டூ  , 3.சிறுபத்தூ (வ.கி) 

மற்றும்  (ஊ) வா டு-6 ெதற்கு சிறுபத்தூ  கீழத்ெதரு , 4.சிறுபத்தூ (வ.கி) 

மற்றும்  (ஊ) வா டு-5 வடக்கு சிறுபத்தூ  ெதற்கு ெதரு , 

5.சிறுபத்தூ (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) வா டு-7 ெதற்குசிறுபத்து  ேமலத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

126 126 ஊராட்சிஓன்றியநடுநிைலப்பள்

ளி, வராணி   ,ெதன்வடல் 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம், 

கிழக்கு பா த்தது 

ி ப் த் ஞ் ல்

1.சிறுபத்தூ (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) வா டு-2 சாைலப்பட்டி , 2.சிறுபத்தூ (வ.கி) 

மற்றும்  (ஊ) வா டு-3 வராணி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,தத்தமங்கலம்   

 ,வடக்கு ெதற்கு 

ஓடுகட்டிடம்,வடக்குபகுதி, 

ேமற்கு பா த்தது 

தத்தமங்கலம்வடக்குஅஞ்சல். 

1.தத்தமங்கலம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்கு தத்தமங்கலம் 

குடித்ெதரு , 2.தத்தமங்கலம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) குடித்ெதரு சாலப்பட்டி

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

1 2 3 4 5

128 128 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,தத்தமங்கலம்   

 ,வடக்கு ெதற்கு 

கட்டிடம்,வடக்குபகுதி, கிழக்கு 

பா த்தது தத்தமங்கலம் 

வடக்குஅஞ்சல். 621005

1.தத்தமங்கலம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெதற்குதத்தமங்கலம் 

(குடித்ெதரு) , 2.தத்தமங்கலம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) ெதற்கு தத்தமங்கலம் 

அrஜனத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 ஆதி 

திராவிடநலநடுநிைலப்பள்ளி 

ேதவிமங்கலம்   ,கிழேமல் 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி  

ெ ற் த்

1.தத்தமங்கலம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) வா டு-3ேதவிமங்கலம் குடித்ெதரு, 

அrசன ெதரு , 2.தத்தமங்கலம் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) 

4அக்கைரப்பட்டிகுடித்ெதருஅrசனத்ெதருபூசாrக்ெகாட்டம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கபள்ளி,ஆய்குடி   

,கிழக்குப் பகுதி, ெதற்கு 

பா த்தது ெகாணைலஅஞ்சல். 

1.ஆயிக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆய்குடிவடக்குத்ெதருபறத்ெதருெதற்குெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

131 131 கேணஷ்ராம் மான்ய 

துவக்கப்பள்ளி ,ேமலவங்காரம் 

  ,ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம் 

ேமற்கு பா த்தது 

ெகாணைலஅஞ்சல்.  621132

1.ஆயிக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ஆய்க்குடி கீழவங்காரம், 

குறும்பத்ெதரு,பள்ள , 2.ஆயிக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழத்ெதரு , 

3.ஆயிக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு , 4.ஆயிக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வடக்குெதரு ேமலெதரு, அrசனெதரு , 5.ஆயிக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கீழவங்காரந்வடக்குெதருகுரும்பத்ெதரு கீழத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 புனித ெதரசா ஆ  சி 

பிைரமr பள்ளி , ெகாணைல. 

  ,கிழக்கு கட்டிடம் 

ெதன்பகுதி ேமற்கு பா த்தது

1.ெகாணைல(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்குெதரு, கீழத்ெதரு, 

அrசனெதரு , 2.ெகாணைல(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கீழவதி, 

நடுத்ெதரு, ெதற்கு வதி,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 புனித ெதரசா ஆ  சி 

பிைரமr பள்ளி , ெகாணைல. 

  ,ெதன்வடல் கட்டிடம், 

ெதற்கு பகுதி, ெதற்கு 

பா த்தது (ஆ .சி ச ச் 

1.ெகாணைல (ஊ) வா டு-3 

நடுத்ெதரு,ேமலத்ெதரு,ெதற்குத்ெதரு,நடுக்காடு,ெமயின்ேராடு,கீழக்காடு , 

2.ெகாணைல(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேமலத்ெதரு

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

1 2 3 4 5

134 134 புனித காணிக்ைக மாதா 

மான்ய 

துவக்கப்பள்ளி,கல்பாைளயம்  

 ,புதுக்கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 

ெதற்குப்பா த்தது 

1.ெகாணைல(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

வடக்குெதருநடுத்ெதருேமலத்ெதரு,கீழத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 புனித காணிக்ைக மாதா 

மான்ய 

துவக்கப்பள்ளி,கல்பாைளயம்  

 ,புதுக்கட்டிடம் மத்திய பகுதி, 

ேமற்கு பா த்தது 

1.ெகாணைல(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ேமலத்ெதரு, நடுத்ெதரு, 

கடுத்ெதரு,ெதற்குத்ெதரு , 2.ெகாணைல(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 

காட்டுத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 புனித ஜான் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி,இருங்களூ    

,புதுக்கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி 

வகுப்பைற 11சி  ெதற்கு 

பா த்தது  

1.இருங்களூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அண்ணமங்கலத்தான் ெதரு , 

2.இருங்களூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

1ஆலமரெதருகலிங்கபட்டியா ெதருகுறுக்குெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

137 137 புனித ஜான் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி,இருங்களூ    

,கிழக்கு பா த்த கட்டிடத்தின் 

வடக்கு பகுதியின் முதல் 

அைற நடுஇருங்களூ அஞ்சல்

1.இருங்களூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1பிள்ைளயா ேகாவில்ெதரு 

துைரசாமி ெதரு நாைக , 2.இருங்களூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு- 

1ேமலத் ெதரு , 3.இருங்களூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 புனித ஜான் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

இருங்களூ    ,புதுக்கட்டிடம் 

வகுப்பைற 12சி ெதற்கு 

பா த்தது 

நடுஇருங்களூ அஞ்சல். 621105

1.இருங்களூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2அrசனத்ெதரு, அருந்தூதிய  

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 புனித ஜான் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

இருங்களூ    ,புதுக்கட்டிடம் 

ேமற்குப்பகுதி  ெதற்கு 

பா த்தது 

நடுஇருங்களூ அஞ்சல். 621105

1.இருங்களூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ச க்குணம் ெதரு, 

யாக்ேகாப்புெதரு,  , 2.இருங்களூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2ராய  ெதரு 

ேமலத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

140 140 புனிதஜான் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி, இருங்களூ    

,கிழக்குப் பகுதி புது கட்டிடம் 

வகுப்பைற 12ஏ  ெதற்குப் 

பா த்தது, 

1.இருங்களூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு3 அப்பாசாமி ெதரு ேகாயிலுக்கு 

வடபுரம் , 2.இருங்களூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

3ேகாயில்எதி ெதருமுத்துமாrயம்மன்ேகாயில் , 3.இருங்களூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேராட்டு ெதரு, காந்தி நக    , 4.இருங்களூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) அப்பாசாமி ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 புனித ேசவிய  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,புறத்தாக்குடி

   ,கிழக்கு பகுதி ெதற்கு 

கட்டிடம் அைற எண் 24  

வடக்கு பா த்தது, 

1.இருங்களூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

5ேகாயிலுக்குவடபுறம்சந்துேகாயிலுக்குேமல்ப , 2.இருங்களூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-5உரக்காரெதருவடக்குெதருபாப்பான்ேதாட்டம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 புனித ேசவிய  ேமல் 

நிைலப்பள்ளி, புறத்தாக்குடி   

,நடுபகுதி அைற எண் 25, 12உ 

வகுப்பைற வடக்கு பா த்தது 

புறத்தாக்குடிஅஞ்சல், 621105

1.இருங்களூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4புறத்தாக்குடிஅrசனத்ெதரு 

பங்களா ஆசாr

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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143 143 புனித ேசவிய  ேமல் 

நிைலப்பள்ளி, புறத்தாக்குடி   

,அைற எண் 27 12ஈ 

வகுப்பைற ெதற்கு பக்க 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது 

1.இருங்களூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

4முஸ்lம்ெதருபஜா ெதரு,அrசனத்ெதரு , 2.இருங்களூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-4புரத்தாக்குடி பஸ்ஸாடாப் ஆசாr சந்து

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 அறிெவாளி வள கல்வி 

திட்டகட்டிடம்,இனாம் 

சமயபுரம்   ,ஓட்டு 

வில்ைலக்கட்டிடம் 

ேமற்குபகுதி ெதற்குப்பா த்தது 

ச.கண்ணனூ அஞ்சல். 621112

1.இனாம் சமயபுரம்(வ.கி)மற்றும்  (ஊ) வா டு-1 கிழக்கு ெதரு, குடித்ெதரு 

,காவல்கார ெதரு,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 அறிெவாளி வள கல்வி 

திட்டக் கட்டிடம் இனாம் 

சமயபுரம்   ,ெதற்கு பக்க 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

ெ ற் த்

1.இனாம் சமயபுரம்(வ.கி)மற்றும்  (ஊ) வா டு-2 பள்ளத்ெதரு,ேராட்டு ெதரு, 

பறத்ெதரு , 2.இனாம் சமயபுரம்(வ.கி)மற்றும்  (ஊ) வா டு-3 மாணிக்கபுரம் , 

3.இனாம் சமயபுரம்(வ.கி)மற்றும்  (ஊ) வா டு-4 கீழத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

146 146 குமரன் மான்ய துவக்கப்பள்ளி 

இனாம் சமயபுரம்   ,ேமற்கு 

பக்க கட்டிடம் ெதற்கு வடக்கு 

கிழக்கு பகுதி

1.இனாம் சமயபுரம்(வ.கி)மற்றும்  (ஊ) வா டு-4 புதூ  பூசாrக்ெகாட்டம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 குமரன் மான்ய துவக்கப்பள்ளி 

இனாம் சமயபுரம்   ,ேமற்கு 

பக்க பைழய கட்டிடம் 

ெதன்வடல் கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1.இனாம் சமயபுரம்(வ.கி)மற்றும்  (ஊ) வா டு-4 மாணிக்கபுரம் , 2.இனாம் 

சமயபுரம்(வ.கி)மற்றும்  (ஊ) வா டு-2  ேவட்ைடக்காரெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, கீழூ  

அய்யம்பாைளயம்   ,ெதற்கு 

பக்க ெதன்வடல் கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி ேமற்கு பா த்தது

1.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 கருங்காடு ,ஆலமரம் 

கிழக்கு ஊத்துப்பள்ளம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

149 149 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, கீழூ  

அய்யம்பாைளயம்   ,கிழக்கு 

ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ேமற்கு பா த்தது ெதற்கு பகுதி

1.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1கீழூ  

ெவள்ளாள ெதருநல்லுப்பிள்ைள ெகாட்டம் , 2.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2ெதற்குேமடு,நாடா பள்ளம், தரகுகாரன் ெகாட்டம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ேமலூ  

அய்யம்பாைளயம்   ,வடக்கு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

ெதற்குப் பா த்தது 

,அய்யம்பாைளயம்அஞ்சல், 

1.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

3நத்தக்காடுபண்டிதக்காரன்ெகாட்டம்ெதற்கியூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,ேமலூ  

அய்யம்பாைளயம்   ,வடக்கு 

ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ேமற்கு பக்கம் ெதற்கு 

1.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா-

6எருதுகிைளயான்ெகாட்டம்ேதாப்புபள்ளம்,ெசவந்தி பண்ைண

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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152 152 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,ேமலூ  

அய்யம்பாைளம்   

,ெதற்குபகுதி ஓட்டு கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது 

,அய்யம்பாைளயம்அஞ்சல், 

1.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7தம்பாயி ெகாட்டம், 

பிச்சம்பள்ளம் , 2.அய்யம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-8 

ஆராயிபள்ளம், தனேனrெகாட்டம்,ெநடுங்குளம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

இராசாம்பாைளயம்   ,வடக்கு 

கட்டிடம், வடக்கு பகுதி, 

கிழக்கு பா த்தது 

அய்யம்பாைளயம் அஞ்சல், 

1.இராசாம்பாைளயம் (வ.கி) ,அய்யம்பாைளயம் (ஊ) வா டு-5 சாலக்காடு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

இராசாம்பாைளயம்   ,ேமற்கு 

பகுதி, ெதன்வடல் கட்டிடம், 

கிழக்கு பா த்தத 

1.இராசாம்பாைளயம் (வ.கி) ,அய்யம்பாைளயம் (ஊ) வா டு-9 

ராஜாம்பாைளயம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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155 155 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

திருெவள்ளைர   ,கிழக்கு 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி, வடக்கு 

பா த்தது திருெவள்ளைர 

1.திருெவள்ளைர (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) வா டு -1 ேமட்டுத்ெதரு, வடக்கு 

ெதரு அனுமா ேகாவில

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

திருெவள்ளைர   ,கிழக்கு 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி, வடக்கு 

பா த்தது திருெவள்ளைர 

1.திருெவள்ளைர (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) வா டு-2 ெதற்கு ெதரு , 

2.திருெவள்ளைர (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) வா டு-3 காலவாய்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

திருெவள்ளைர   ,கிழக்கு 

பகுதி கட்டிடம் வடக்கு 

பா த்தது ெகட்டிெமத்ைத 

1.திருெவள்ளைர (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) வா டு -4 காளவாய்பட்டி வடக்கு , 

2.திருெவள்ளைர (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) வா டு -4 காளவாய் பட்டி ெதற்கு  , 

3.திருெவள்ளைர (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) வா டு -4 காளவாய்ப்பட்டி ேமற்கு  , 

4.திருெவள்ளைர (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) வா டு -4 காளவாய்ப்பட்டி அrஜனத் 

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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158 158 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

திருெவள்ளைர   ,ேமற்கு 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி வடக்கு பா த்தது

1.திருெவள்ளைர (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) வா டு -5 சாைலப்பட்டி ெதற்கு , 

2.திருெவள்ளைர (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) வா டு -5 சாைலப்பட்டி ெதற்கு   , 

3.திருெவள்ளைர (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) வா டு -5 குன்னாக்குளம்  , 

4.திருெவள்ளைர (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) வா டு -5 மணலிபள்ளம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 காந்திய 

நடுநிைலப்பள்ளி,தராம்பாைளய

ம்   ,கிழேமல் 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம் 

ேமற்குபகுதி வடக்கு பா த்தது 

திருெவள்ளைரஅஞ்சல், 621009

1.தராம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

தராம்பாைளயம்,கவுண்டம்பட்டிெகாட்டம் , 2.தராம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெதற்குெதரு, ேமற்குெதரு, அrஜனெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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1 2 3 4 5

160 160 காந்திய 

நடுநிைலப்பள்ளி,தராம்பாைளய

ம்   ,கிழக்குேமற்கு 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி வடக்கு 

பா த்தது 

திருெவள்ளைரஅஞ்சல், 621009

1.தராம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -1 ெசங்குழிப்பட்டி , 

2.தராம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பைழயூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி தில்லாம்பட்டி  

 ,ெதன் வடல் ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம், ெதற்கு பா த்தது 

,திருெவள்ளைரஅஞ்சல், 621009

1.தராம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 தில்லாம்பட்டி 

எம்.ஜி.ஆ .நக  , 2.தராம்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாைற ெகாட்டம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 அரசு உய  நிைலப்பள்ளி 

பூனாம்பாைளயம்   

,கிழக்குேமற்கு 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

கிழக்குப்பகுதி வடக்கு 

1.பூனாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பூனாம்பாைளயம் 

ஊ க்காடு பண்ைண

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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1 2 3 4 5

163 163 அரசு உய  நிைலப்பள்ளி 

பூனாம்பாைளயம்   

,கிழக்குேமற்கு 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

ேமற்குப்பகுதி வடக்கு 

1.பூனாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊரணிப்பண்ைண,ேவட்ைடக்காரன் 

பண்ைண, மந்தியா  ஓைட, கூ , 2.பூனாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

எருதுக்காரன் பண்ைண குழந்ைத நத்த மன்னா  ெகாட்டம் சு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 அரசு உய  நிைலப்பள்ளி 

பூனாம்பாைளயம்   ,ெதன் 

வடல் ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி,ேமற்குபா த்தது  

பூனாம்பாைளயம்அஞ்சல், 

1.பூனாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெதற்கு பண்ைண Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 அரசு உய  நிைலப்பள்ளி 

பூனாம்பாைளயம்   ,ெதன் 

வடல் ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி 

ேமற்கு பா த்தது வடக்கு 

பகுதி  பூனாம்பாைளயம் 

அஞ்சல், 621009

1.பூனாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 சிப்பாய் ெகாட்டம்   , 

2.பூனாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 இலந்தக்காரன் பண்ைண , 

3.பூனாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ஆட்டுக்காரன் பண்ைண  , 

4.பூனாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 காேவr ெகாட்டம் , 

5.பூனாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1காச்சக்காரன் பண்ைண 

ெபrய பண்ணா,வடக்கி பணைண , 6.பூனாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-2 பூனாம்பாைளயம் , 7.பூனாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

166 166 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ராஜாம்பாைளயம்   ,வடக்கு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 

கிழக்கு பா த்தது 

பூனாம்பாைலயம்அஞ்சல், 

1.பூனாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -6 தம்பாய் பண்ைண , 

2.பூனாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -6 பட்ைடயா  பண்ைண , 

3.பூனாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -6 சாலக்காடு , 

4.பூனாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -6 ேமலக்ெகாட்டம் , 

5.பூனாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -6 ேமலூ  , 

6.பூனாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -6 கைடவதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ராஜாம்பாைளயம்   ,வடக்கு 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 

கிழக்கு பா த்தது 

பூனாம்பாைலயம் அஞ்சல், 

1.பூனாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -6 அரசபாடி , 

2.பூனாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -6 பாலாஜி நக  , 

3.பூனாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -6 சீத்தாலட்சுமி நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, வடக்கிப்பட்டி  

 ,வடக்கு ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

கட்டிடம், ெதற்கு பா த்தது 

பூனாம்பாைளயம்அஞ்சல், 

621009

1.பூனாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 வடக்கிப்பட்டி ஊ க்காடு , 

2.பூனாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ெபத்தான் ெகாட்டம் , 

3.பூனாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 வாத்தியா  பண்ைண , 

4.பூனாம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 கட்டால் , வனிபண்ைன, 

ேசந்தன்பண்ைன, காலனித
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1 2 3 4 5

169 169 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, இனாம் 

கல்பாைளயம்   ,வடக்கு 

பகுதி, கீழேமல் கட்டிடம், 

(கிழக்கு பகுதி, ெதற்கு 

1.இனாம்கல்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 காவல்காரத்ெதரு , 

2.இனாம்கல்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெதற்குத்ெதரு , 

3.இனாம்கல்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1,2,3 நடுெபrயெதரு , 

4.இனாம்கல்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1,2,3 வாrெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, இனாம் 

கல்பாைளயம்   ,ெதன்வடல் 

கட்டிடம் ேமற்கு பா த்தது

1.இனாம்கல்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2, 3 வடக்குெதரு , 

2.இனாம்கல்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 அrசனெதரு , 

3.இனாம்கல்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ேமலஈச்சம்பட்டி , 

4இனாம்கல்பாைளயம் (வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 அrசனெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 டி.இ.எல்.சி. மான்ய 

துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு 

ஈச்சம்பட்டி   ,கிழக்கு 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

நடுக்கூடம், ேமற்கு பா த்தது 

கல்பாைளயம் அஞ்சல், 621005

1.இனாம்கல்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ஆசாrெதரு, 

வடக்குெதரு, ேமலெதரு, நடுத்ெதரு
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õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

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

1 2 3 4 5

172 172 டி.இ.எல்.சி. மான்ய 

துவக்கப்பள்ளி, ெதற்கு 

ஈச்சம்பட்டி   ,கிழக்கு 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

டுக் ம் ே ற் த்

1.இனாம்கல்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 ச ச்ெதரு, 

ஆசிrய காலனி, தண்ணி பந்தல்,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 அரசு உய  

நிைலப்பள்ளி,ச.கண்ணனூ    

,ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு 

பா த்தது

1.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் ேப.ஊ) கண்ணனூ  மருது  ேராடு 

(வடபுறம்), வா டு-1 , 2.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் ேப.ஊ) வா டு-1 

ட்டி.டி.சி.சி. வங்கி சந்து , 3.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் ேப.ஊ) வா டு-1 

மருதூ  ேராடு ெதன் புறம் , 4.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் ேப.ஊ) வா டு-

1 ேமற்குரதவதி , 5.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் ேப.ஊ) வா டு-1 

ெதற்குரதவதி கிழக்குரதவதி , 6.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் ேப.ஊ) 

வா டு-1 சன்னதி வதி ெதற்கு , 7.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் ேப.ஊ) 

வா டு-1 சன்னதி வதி (வடக்கு , 8.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் ேப.ஊ) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 அரசு உய  

நிைலப்பள்ளி,ச.கண்ணனூ    

,ெதற்கு ஒட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

வடக்கு பா த்தது

1.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் ேப.ஊ) வா டு-2 இந்திராநக  காலனி 

ெதற்கு , 2.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் ேப.ஊ) வா டு-4 வாrசந்துக்கு 

ேமற்கு , 3.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் ேப.ஊ) வா டு-4 

ெசன்ைனெமயின்ேராடு , 4.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் ேப.ஊ) வா டு-4 

மம்ண்ணச்சநல்லூ  ேராடு , 5.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் ேப.ஊ) வா டு-
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

175 175 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ச.கண்ணனூ   

 ,ைமய கட்டிடம், ெதற்கு 

பா ததது

1.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-10 மாணிக்கபுரம் வடகைர , 

2.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-10 மாணிக்கபுரம்ெதன்கைர , 

3.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-10 நrேமடு , 4.ச. 

கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-10 கீழக்கள்ளிகுடி , 5.ச. 

கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-10 தம்பிரான்படுைக , 6.ச. 

கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-11 ராஜாகள்ளிகுடி , 7.ச. 

கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-11 ராஜாத்ெதரு , 8.ச. 

கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-11 ராஜாபுதுத்ெதரு , 9.ச. 

கண்ணனூ  (வகி) மற்றும் (ேபஊ) வா டு 11 மாடக்குடிேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, ச.கண்ணணூ  

  ,ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு 

பா ததது

1.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-12 அrசனத்ெதரு , 2.ச. 

கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-13 மீனாட்சிபுரம் , 3.ச. 

கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-13 வடக்குெவள்ளாள ெதரு , 

4.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-13 ெதற்குெவள்ளாள ெதரு , 

5.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-13 அக்ரஹாரம் , 6.ச. 

கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-10 மாகாளிகுடிபுதுத்ெதரு
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1 2 3 4 5

177 177 அரசு உயா் நிைலப்பள்ளி 

ச.கண்ணனூ    ,வடக்கு 

பகுதி கட்டிடம், கிழக்கு 

பா த்தது எஸ் எஸ் எ 

கூடுதல் அைற  வடக்கு பகுதி

1.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு -14 பத்மசாலிய  ெதரு -1 , 

2.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு -14 பத்தமசாலிய  ெதரு -2 

, 3.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு -14 மருதூ  ேராடு , 4.ச. 

கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு 14 பா க்ெதரு , 5.ச. கண்ணனூ  

(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு 14 ஊரன் அடிகள  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 அரசு உயா் நிைலப்பள்ளி 

ச.கண்ணனூ    ,வடக்கு 

பகுதி கட்டிடம், கிழக்கு 

பா த்தது எஸ் எஸ் எ 

கூடுதல் அைற  வடக்கு பகுதி

1.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு -9 நரசிங்கமங்கலம் வடக்கு 

புது ெதரு , 2.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு -9 தாதன் 

பிள்ைளயா ெதரு , 3.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு -9 

நரசிங்கமங்கலம் அrசன ெதரு , 4.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) 

வா டு -9 ெசல்லாயி அம்மன் ெதரு, ேசாழன் நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 அரசின  உய  

நிைலப்பள்ளி,ச.கண்ணணூ    

,ேமற்கு ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம் கிழக்கு பா த்தது 

சமயபுரம்அஞ்சல், 621112

1.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு -8 ேசனிய  கள்ளிக்குடி  , 

2.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு -8 ேசனிய  கள்ளிக்குடி 

அrசன ெதரு , 3.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு -8 ேசனிய  

கள்ளிகுடி அrசன ெதரு ெதன்கைர , 4.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ேப.ஊ) வா டு -8 காமாட்சியம்மன் ேகாயில் ெதரு , 5.ச. கண்ணனூ  

(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-9 ெசல்லாயி அம்மன் ேகாவில் ெதரு
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1 2 3 4 5

180 180 ஸ்ரீமாrயம்மன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ச.கண்ணணூ    ,புதிய 

ெதன்வடல் ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம், வடக்கு பகுதி, 

1.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு 3 இந்திரா காலனி  , 2.ச. 

கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு 6.  புதுத்ெதரு, ெசாக்கலிங்கம் 

காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 ஸ்ரீமாrயம்மன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ச.கண்ணணூ .   ,புதிய 

ெதன்வடல் ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி, 

1.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு -15 அம்பலக்காரத்ெதரு, 

ஆசிrய  காலனி , 2.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-15 

ஆசிrய காலனி வடக்கு , 3.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-

15 ஆசிrய காலனி ெதற்கு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 ஸ்ரீமாrயம்மன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ச.கண்ண

ணூ    ,கிழேமல் கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி, வடக்கு 

பா த்தது சமயபுரம்அஞ்சல், 

1.ச. கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு -6 புதுத்ெதரு , 2.ச. 

கண்ணனூ  (வ.கி)மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-6 புதுத்ெதரு வடக்கு , 3.ச. 

கண்ணனூ  (வ.கி)மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு -6 பங்களா ேமட்டுத்ெதரு , 4.ச. 

கண்ணனூ  (வ.கி)மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-6 பங்களா ேராட்டு ெதரு , 5.ச. 

கண்ணனூ  (வ.கி)மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-15 அம்பலக்காரெதரு
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

183 183 ஸ்ரீமாrயம்மன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ச.கண்ண

ணூ    ,வடக்கு ெதற்கு 

கட்டிடம், கிழக்கு வடக்கு, 

த்

1.ச. கண்ணனூ  (வ.கி)மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு 7 சிங்காரேவல் நக   , 2.ச. 

கண்ணனூ  (வ.கி)மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு 7 ேபாஜராஜநக  , 3.ச. 

கண்ணனூ  (வ.கி)மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு -7 பங்களா ெதரு , 4.ச. 

கண்ணனூ  (வ.கி)மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு -7 ெநசவாள  காலனி , 5.ச. 

ண் ி ற் ம் ே டு r ம் ன் ள் ி ே டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 ஸ்ரீமாrயம்மன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ச.கண்ண

ணூ    ,புதிய ெதன்வடல் 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம், 

ி க் த் டுப் ி

1.ச. கண்ணனூ  (வ.கி)மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு -5 அண்ணாநக  , 2.ச. 

கண்ணனூ  (வ.கி)மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு -5 ேதவஸ்தானம் காலனி , 3.ச. 

கண்ணனூ  (வ.கி)மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-5 ெசன்ைனெமயின்ேராடு , 4.ச. 

கண்ணனூ  (வ.கி)மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு -5 ஈச்சம்பட்டி ேராடு , 5.ச. 

ண் ி ற் ம் ே டு ே ட் ே டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185 ஆதி திராவிட நல 

உயா்நிைலப்பள்ளி 

ெவங்கங்குடி   ,வடக்கு 

ெதற்கு கட்டிடம்,கிழக்கு 

வடக்கு பா த்தது பள்ளி 

1.ெவங்கங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அrசன ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

186 186 ஆதி திராவிடநல 

உயா்நிைலப்பள்ளி 

ெவங்கங்குடி   ,வடக்கு 

ெதற்கு கட்டிடம்,கிழக்கு 

வடக்கு பா த்தது பள்ளி 

1.ெவங்கங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெவங்கங்குடி குடியானவ  

கீழஅக்ரஹாரம் , 2.ெவங்கங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 குடியானவ  

ேமலத்தரு , 3.ெவங்கங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 நங்கமங்கலம் 

சத்திரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,பழூ  (த.கி) 

கூத்தூ    ,ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் 

கிழக்குப்பகுதி,ெதற்குப்பா த்தது

1.கூத்தூ (ஊ) வா டு-3ெமயின்ரேராடு, ப வானாநக ,பழூ அrசனத்ெதரு,  

ராஜாநக ,ெரங்கநக ,ெபான்நக ,ஸ்ரீராம்கா டன்,பழு  குடிெதரு,வள தமிழ்நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,பனமங்கலம் 

(த.கி) கூத்தூ    ,ெதற்கு 

பா த்தது கூத்தூ அஞ்சல், 

1.கூத்தூ (ஊ) வா டு-4 

ெவல்லாக்குடிநக ,அrசனத்ெதரு,மாrயம்மன்ேதாப்பு,பணமங்கலம்,பணமங்க

லம் புதுேராடு, ,குமரனநக   சிேயான்நக , மா யம்மன்நக ,ெசங்ெகாண்ைட

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

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

1 2 3 4 5

189 189 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, கூத்தூ .   

,ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி கூத்தூ  அஞ்சல், 621216

1.கூத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கூத்தூ ெமயின்ேராடு,குடித்ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, கூத்தூ .   

,ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.கூத்தூ (ஊ) வா டு-2 கூத்தூ  அrசனத்ெதரு,ெமயின்ேராடு,காயத்திr  

நக , 

காலணிெதரு,ெஜயந்திரநக ,காருண்யாநக ,ஐயப்பநக ,காமேதனுநக ,கேண

ஷ்நக எஸ்எஸ்நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி.மண்ணச்சநல்லூ

   ,கிழேமல் கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி, ெதற்கு 

பா த்தது (சுற்றுசுவருக்குள்) 

மண்ணச்சநல்லூ அஞ்சல், 

1.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-1 அத்தாணி ெவள்ளாள  

ெதரு , 2.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-1 அத்தாணி 

அrசனத்ெதரு , 3.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-1 ேமல 

அக்ரஹாரம் , 4.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-1 கீழ 

அக்ரஹாரம் , 5.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-1 

ேத முட்டி வாr ெதரு , 6.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-

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

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

1 2 3 4 5

192 192 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி.மண்ணச்சநல்லூ

   ,கிழேமல் கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி, ெதற்கு 

பா த்தது (சுற்றுசுவருக்குள்) 

மண்ணச்சநல்லூ அஞ்சல், 

1.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-1 ெவள்ளாள  ெதரு , 

2.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-3 ேமல ெசட்டித்ெதரு , 

3.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-3 ேமல காவக்காரத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

மண்ணச்சநல்லூ .   ,வடக்கு 

ெதற்கு கட்டிடம், ேமற்கு 

பா த்தது

1.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-2 ெதற்கு அனுமா  

ேகாயில் ெதரு , 2.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-2 

கள்ள  ெதரு , 3.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-2 

ேமலவாr ெதரு , 4.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-2 

சிதம்பரம் நக  , 5.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-16 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 அரசு ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

மண்ணச்சநல்லூ .   ,கிழக்கு 

பகுதி, ெதன்வடல் கட்டிடம், 

ேமற்கு பா த்தது, (பி.ஆ .சி) 

1.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-16 மாrயம்மன் ேகாயில் 

ெதரு , 2.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-16 சிவன் 

சன்னதி ெதரு , 3.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-16 

திருமஞ்சன ெதரு , 4.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-1 

ஆத்துப்பாலம் , 5.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-15 

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

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

1 2 3 4 5

195 195 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

மண்ணச்சநல்லூ      ,புதிய 

கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி, 

ேமற்கு பா த்தது 

(சுற்றுசுவருக்குள்)  

மண்ணச்சநல்லூ அஞ்சல், 

1.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-17 கீழக்காவல்கார ெதரு 

, 2.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-17 பள்ள  ெதரு , 

3.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-17 காசு கைட ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 அரசின (ஆண்கள்)ேமல்நிைலப்

பள்ளி ,மண்ணச்சநல்லூ    

,புதிய கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 

ேமற்குப்பா த்தது 

மண்ணச்சநல்லூ அஞ்சல், 

621005

1.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-4 பிடாr ேகாவில் ெதரு 

, 2.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு -4 ெதற்கு ெதரு , 

3.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு -4 ெதற்கு அக்ரஹாரம் , 

4.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு 4 நடுத்ெதரு  , 

5.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு -4 வடக்கு ெதரு , 

6.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு -4 வடக்கு அக்ரஹாரம் , 

7.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு -4 புதுத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

197 197 அரசின  ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

,மண்ணச்சநல்லூ    ,புதிய 

கட்டிடம்  ேமற்குப் பா த்தது 

ெதற்கு பகுதி 

மண்ணச்சநல்லூ அஞ்சல், 

1.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு -5 அrசன பைறய  

ெதரு  , 2.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு -5 அrசன 

பள்ள  ெதரு , 3.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு -5 

பாைளயநல்லூ  அrசனத்ெதரு , 4.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ேப.ஊ) வா டு -5 அrசன காலனி , 5.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ேப.ஊ) வா டு -5 பாைளயநல்லூ  புதுத்ெதரு , 6.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 அரசின  ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,மண்ணச்சந

ல்லு    ,ெதற்குப்பகுதி 

புதியகட்டிடம், மத்தியப்பகுதி,  

வடக்கு பா த்தது 

இரண்டாவது அைற  

மண்ணச்சநல்லூ அஞ்சல்,

1.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-11 

காமராஜ  காலனி  கிழக்குகாமராஜகாலனி,நமச்ச , 2.ேமலசீேதவிமங்கலம் 

(வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-12 காந்திநக  1வது ெதரு , 

3.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-11 

நமச்சிவாய நக

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

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

1 2 3 4 5

199 199 அரசின  ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,மண்ணச்சந

ல்லூ     ,புதிய 

கட்டிடம்,ெதற்கு பகுதி, 

வடக்குப்பா த்தது  

மண்ணச்சநல்லூ அஞ்சல், 

1.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-

15சமயபுரம்ேராடு,அனந்தெதருேவலுசந்து , 2.உளுந்தங்குடி (வ.கி) 

மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-4 பிrவு 15 உளுந்தங்குடி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ஊராட்சி ஒன்றிய 

அலுவலகம்,மண்ணச்சநல்லூ  

  ,பிரதான ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி, 

ேமற்கு பா த்தது 

மண்ணச்சநல்லூ அஞ்சல், 

621005

1.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-6 பண்டr நாதன் ெதரு , 

2.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-6 புதுெசட்டி ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 உதவி இயக்குந  

ேவளாண்ைம அலுவலகம்   

,கிழேமற்கு ஒட்டுகட்டிடம் 

கிழக்கு பா த்தது

1.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-8 ஏrமிசன் ெதரு 

(ெதற்கு) , 2.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-8 ஏrமிசன் 

ெதரு (வடக்கு)

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

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

1 2 3 4 5

202 202 ஊராட்சி ஒன்றிய 

அலுவலகம், 

மண்ணச்சநல்லூ    ,எஸ். ஜி. 

எஸ். ஒய். பயிற்சி ைமயம், 

புதிய கட்டிடம், ேமற்கு 

1.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-18 உப்புக்கார ெதரு , 

2.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-18 ேபட்ைடத்ெதரு , 

3.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-18 கம்மாளத்ெதரு , 

4.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-18 கம்ெபனித்ெதரு , 

5.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-18 அrசனத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 ஊராட்சி ஒன்றிய 

அலுவலகம், 

மண்ணச்சநல்லூ    ,எஸ். ஜி. 

எஸ். ஒய். பயிற்சி ைமயம், 

புதிய கட்டிடம், வடக்கு 

1.மண்ணச்சநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-

7நடுெபrயெதருெவள்ளாளெசட்டிெதருவரகுடிசந்து , 2.மண்ணச்சநல்லூ  

(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-7 ேமல நடுத்ெதரு , 3.மண்ணச்சநல்லூ  

(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) ேலாக்கல்பண்டுேராடுவா டு-9பிராமண ேகாயில்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,திருநக    

,புதிய கட்டிடம், ேமற்குபகுதி 

ெதற்குப்பா த்தது 

மண்ணச்சநல்லூ அஞ்சல், 

621005

1.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-13 

ேமலசீேதவிமங்கலம்,ேமலசிேதவிமங்கலம் நடுத்த , 

2.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-

13ேமலசீேதவிமங்கலம்கீழத்ெதருேபாlஸ்ெதரு , 3.ேமலசீேதவிமங்கலம் 

(வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-13 ேமல கல்பாைளயம் ெதற்கு 

ெதரு

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

1 2 3 4 5

205 205 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,திருநக    

,கிழேமல் ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம் 

வடக்கு பா த்தது 

மண்ணச்சநல்லூ அஞ்சல், 

1.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-13 

ேமலகல்பாைளயம பள்ளிக்கூட சந்து , 2.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) 

மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-10  அயனாபுரம் காலனி , 

3.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-11 இந்திரா 

நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, திருநக , 

ேமலசீேதவிமங்கலம்   

,ேமற்கு ெகட்டிெமத்ைத 

ட் ம் ி க் த்

1.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-11 இந்திரா 

நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, திருநக , 

ேமலசீேதவிமங்கலம்   

,ெதன்வடல் ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம் ேமற்கு பா த்தது

1.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-13 

ேமலசிேதவிமங்கலம் , 2.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  

(ேப.ஊ) வா டு-14 ெதற்கு அrசன ெதரு ,காலனிெதரு , 

3.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-14 கிழ 

அrசன ெதரு , 4.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) 

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

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

1 2 3 4 5

208 208 அரசின  ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,மண்ணச்சந

ல்லூ    ,வடக்கு பகுதி 

புதியக்கட்டிடம்,  

ெதற்குப்பா த்தது, 

ேமற்கிலிருந்து 4வது அைற 

1.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-11 

காமராஜ  காலனி , 2.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  

(ேப.ஊ) வா டு-11 இலங்ைக தமிழ  காலனி , 3.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) 

மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-10 கல்பாைளயம் ேராடு , 

4.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-10 

ெரங்காநக  , 5.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 அரசின  ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,மண்ணச்சந

ல்லூ    ,வடக்கு பகுதி 

புதியக்கட்டிடம், 

ெதற்குப்பா த்தது 

ேமற்கிலிருந்து 6வது அைற

1.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-12 காந்தி 

நக  1 வது ெதரு , 2.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  

(ேப.ஊ) வா டு-12 காந்தி நக  2வது ெதரு , 3.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) 

மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-12 காந்தி நக  3வது ெதரு , 

4.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-12 காந்தி 

நக  4வது ெதரு , 5.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) 

வா டு-12 காந்தி நக  5வது ெதரு
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1 2 3 4 5

210 210 அரசின  ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

மண்ணச்சநல்லூ    ,வடக்கு 

பகுதி புதிய கட்டிடம் கிழக்கு 

ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்தது ேமற்கிலிருந்து 

1.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-12 காந்தி 

நக  6வது ெதரு முதல் 10வது ெதரு ம

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 அரசின  ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

மண்ணச்சநல்லூ    

,ெதற்குப்பகுதி புதியக்கட்டிடம், 

வடக்கு பா த்தது, 

கிழக்கிலிருந்து 5வது அைற

1.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-9 மணியார 

ெதரு , 2.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-9 

மணியார ெசட்டி ெதரு புளிக்காரத்ெதரு , 3.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) 

மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-2 வடுக ெதரு , 4.ேமலசீேதவிமங்கலம் 

(வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-10 திருநக  

முதல்ெதருமுதல்5வதுெதரு வைர , 5.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) 

மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-9 ேலாக்கல் பண்டு துைறயூ  ேராடு , 

6.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-9 ராஜாஜி 

நக   , 7.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-10 

ெ ங்
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1 2 3 4 5

212 212 அரசின  ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,மண்ணச்சந

ல்லூ    ,ெதற்குப்பகுதி 

புதியக்கட்டிடம் 

வடக்குபா த்தது, 

கிழக்கிலிருந்து 4வது அைற 

மண்ணச்சநல்லூ

1.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-11 வடக்கு 

காமராச  காலனி , 2.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  

(ேப.ஊ) வா டு-11 கிழக்கு காமராச  காலனி , 3.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) 

மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-11 காமராச  காலனி , 

4.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-11 கிழக்கு 

மற்றம் காமராச  காலனி , 5.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) 

மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-11 எம்.ஜி.ஆ . நக ,புவேனஸ்வr நக  , 

6.ேமலசீேதவிமங்கலம் (வ.கி) மண்ணச்சநல்லூ  (ேப.ஊ) வா டு-9 துைறயூ  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, அழகிய 

மணவாளம்   ,ெதன்வடல் 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ி க் த்

1.அழகியமணவாளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அழகியமணவாளம் 

அக்ரஹாரம்  , 2.அழகியமணவாளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

அழகியமணவாளம் குடிெதரு , 3.அழகியமணவாளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-2 கீழஅrசனெதரு , 4.அழகியமணவாளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

ன்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, அழகிய 

மணவாளம்   ,ெதன்வடல் 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம், 

கிழக்கு பா த்தது

1.அழகியமணவாளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 திருவரங்கம்கீழெகாட்டம் 

, 2.அழகியமணவாளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

திருவரங்கபட்டிஅழிந்திகைர , 3.அழகியமணவாளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-4 திருவரங்கம்பட்டி அrசனெதரு , 4.அழகியமணவாளம்(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-4 திருவரங்கம்பட்டிகுடிெதரு
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1 2 3 4 5

215 215 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந.நி.பள்ளி,அழகிய 

மணவாளம்   ,வடக்குபகுதி, 

ெதன்வடல் ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம், கிழக்கு பா த்தது 

அழகியமணவாளம்அஞ்சல்,6210

05

1.அழகியமணவாளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேசங்குடி குடிெதரு , 

2.அழகியமணவாளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேசங்குடிஅrசனெதரு , 

3.அழகியமணவாளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பாரதிநக  , 

4.அழகியமணவாளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேகாபுரம்பட்டிகாலனி , 

5.அழகியமணவாளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

ேகாபுரம்பட்டிெமயின்ேராடு , 6.அழகியமணவாளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3 ேகாபுரப்பட்டிெதற்குெதரு , 7.அழகியமணவாளம்(வ.கி) மற்றும் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந.நி.பள்ளி,அழகிய 

மணவாளம்   ,வடக்கு பகுதி, 

ெதற்குவடக்கு, ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம், கிழக்கு பா த்தது  

அழகியமணவாளம்அஞ்சல்,6210

05

1.அழகியமணவாளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 திருவரங்கம்பட்டி 

கவுண்ட ேதாட்டம் , 2.அழகியமணவாளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 

திருவரங்கம்பட்டிகுடிெதருக்கள் , 3.அழகியமணவாளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-5 பைழயூ கீழெதரு , 4.அழகியமணவாளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

5 பைழயூ ேமலெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 73 of 94



25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
144   மணச்சநல்லூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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217 217 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,திருப்பஞ்சீலி   

,ெதற்கு ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் கிழக்குபகுதி  

ெதற்கு பா த்தது 

1.திருப்பஞ்சீலி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வா டு -1 

திருப்ைபஞ்சிலி,வடக்குெதரு,ெதற்குெதரு, , 2.திருப்பஞ்சீலி 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) வா டு -1 நடுத்ெதரு , 3.திருப்பஞ்சீலி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) 

வா டு -1 கீழத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி திருப்பஞ்சீலி   

,கிழேமல் ஓட்டுக்கட்டிடம்  

ெதற்கு பா த்தது

1.திருப்பஞ்சீலி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வா டு -2 ெசட்டியா  ெதரு , 

2.திருப்பஞ்சீலி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வா டு -3 கேணசபுரம், பாரதி நக , 

ெசங்குட்ைட

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,திருப்பஞ்சீலி   

,ெதற்கு கட்டிடம், ேமற்குபகுதி 

, ெதற்குப்பா த்தது

1.திருப்பஞ்சீலி (வ.கி)மற்றும்(ஊ)  வா டு -1 வடக்கு ெதரு, சன்னதி ெதரு, 

ெமயின் ேராடு , 2.திருப்பஞ்சீலி (வ.கி)மற்றும்(ஊ)  வா டு -3 கேணசபுரம், 

அம்ேபத்கா  நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி திருப்பஞ்சீலி   

,வடகிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு 

பா த்தது

1.திருப்பஞ்சீலி (வ.கி)மற்றும்(ஊ)  வா டு-2 ெசட்டியா ெதரு 

ெதற்குேமலத்ெதரு நடுத்ெதரு , 2.திருப்பஞ்சீலி (வ.கி)மற்றும்(ஊ)  வா டு -2 

கீழத்ெதரு
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

221 221 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,கவுண்டம்பட்டி-

ேமலூ    ,ேமற்கு ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் வடக்கு 

பா த்தது 

1.திருப்பஞ்சீலி (வ.கி)மற்றும்(ஊ)  வா டு -6 கவுண்டம்பட்டி  ேமலூ  , 

2.திருப்பஞ்சீலி (வ.கி)மற்றும்(ஊ)  வா டு -6 கவுண்டம்பட்டி கீழூ  , 

3.திருப்பஞ்சீலி (வ.கி)மற்றும்(ஊ)  வா டு -6 பச்ைசெவளி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,டி .ஈச்சம்பட்டி  

 ,ேமற்கு ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம், வடக்கு பா த்தது 

திருப்பஞ்சீலி அஞ்சல், 621005

1.திருப்பஞ்சீலி (ஊ) திருப்பஞ்சீலி வா டு -3 கண்ணார ெதரு, கேணசபுரம், 

அம்ேபத்கா நக ,பாரதிநக ,ெசங்குட்ைடபகுதி , 2.திருப்பஞ்சீலி ஊராட்சி  

ஈச்சம்பட்டி வா டு -10, வடக்கு ெகாட்டம், ஊ காடு, 

அைடக்கன்ெகாட்டம்,ேமலக்ெகாட்டம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

மூவராயன்பாைளயம்   

,ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு 

ி ி க் த்

1.திருப்பஞ்சீலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  மூவராயன்பாைளயம் கீழூ  வா டு-4 

நல்லான் ெகாட்டம் ெசாக்கான் ெகாட்டம் , 2.திருப்பஞ்சீலி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)  மூவராயன்பாைளயம் கீழூ  வா டு -4 ஊ காடு, புளியங்குளம், , 

3.திருப்பஞ்சீலி (வ.கி)மற்றும்(ஊ)  மூவராயன்பாைளயம் ேமலூ  வா டு-5 

டு

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

224 224 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

மூவராயன்பாைளயம்   

,கிழக்கு ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம் வடக்கு பகதி 

ேமற்கு பா த்தது

1.திருப்பஞ்சீலி (வ.கி)மற்றும்(ஊ)   மூவராயன்பாைளயம் ேமலூ  வா டு -5 

துவரங்குளம், மணியாரங்ெகாட்டம், ைவத்திய   , 2.திருப்பஞ்சீலி 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ) மூவராயன்பாைளயம் ேமலூ  வா டு -5 எம். ஜி. ஆ . 

நக  , 3.திருப்பஞ்சீலி (வ.கி)மற்றும்(ஊ)  மூவராயன்பாைளயம் ேமலூ  

வா டு-5சுப்பிரமணியபுரம்ேசாழாப்பண்ைணமூக்கன் பண , 4.திருப்பஞ்சீலி 

(வ.கி)மற்றும்(ஊ)  மூவராயன்பாைளயம் ேமலூ  வா டு -5 பா வதிபுரம் , 

5.திருப்பஞ்சீலி (வ.கி)மற்றும்(ஊ)   மூவராயன்பாைளயம் ேமலூ  வா டு -5 

முருங்கப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

225 225 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

வாழ்மால்பாைளயம் கீழூ    

,கிழேமல் ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம், ெதற்கு பா த்தது 

ேசாழங்கநல்லூ அஞ்சல், 

621213

1.திருப்பஞ்சீலி (வ.கி)மற்றும்(ஊ) வாழ்மால்பாைளயம் கீழூ  வா டு -7 

புதுக்குளம் , 2.திருப்பஞ்சீலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வாழ்மால்பாைளயம் 

கீழூ  வா டு-7 ெகாண்டான் ெதரு,  வடக்கு ெதரு, , 3.திருப்பஞ்சீலி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வாழ்மால்பாைளயம் கீழூ  வா டு -7 ெமயின் ேராடு , 

4.திருப்பஞ்சீலி (வ.கி)மற்றும்(ஊ)   வாழ்மால்பாைளயம் கீழூ  வா டு-7 

புங்கான் ெதரு  , 5.திருப்பஞ்சீலி (வ.கி)மற்றும்(ஊ))  வாழ்மால்பாைளயம் 

கீழூ  வா டு 7குருக்கள் ெகாட்டம், வில்லியன் ெகாட்டம்

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

1 2 3 4 5

226 226 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி.வாழ்மால்பா

ைளயம்   ,புதிய 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம், 

ெதற்கு பா த்தது 

ேசாழங்கநல்லூ அஞ்சல், 

1.திருப்பஞ்சீலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா-8 வடக்குத்ெதரு, கைடவதி, பூங்கா 

நக , ேமட்டுத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி.வாழ்மால்பா

ைளயம்   ,புதிய 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம், 

ெதற்கு பா த்தது 

ேசாழங்கநல்லூ அஞ்சல், 

1.திருப்பஞ்சீலி (ஊ)  வாழ்மால்பாைளயம் ேமலூ  வா டு-9 ேகாபாலன் 

ெதரு, கருப்புேகாவில்ெதரு, மாrயம்மன் ேகாவில்ெதரு, ெதற்கியூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 ஊராட்சி 

ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி ெந 

2கrயமாணிக்கம்   

,ெதன்வடல் ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம், ேமற்கு பா த்தது 

1.ெந,2 கrயமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா-

1வாத்தைலபள்ள ெதருகrயமாணிக்கம்பள்ள ெத , 2.ெந,2 கrயமாணிக்கம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கrயமாணிக்கம் அக்ரஹாரம், கrயமாணிக்கம் 

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

1 2 3 4 5

229 229 ஊராட்சி 

ஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி ெந 

2கrயமாணிக்கம்   ,ேமற்கு 

பகுதி  ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம், கிழக்கு பா த்தது 

1.ெந,2 கrயமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வாத்தைலக் 

குடித்ெதரு , 2.ெந,2 கrயமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

வாத்தைல குடிெதரு , 3.ெந,2 கrயமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

வாத்தைல குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெசன்னக்கைர.   ,ெதற்கு 

பகுதி, கீழேமல் கட்டிடம்,7ம் 

வகுப்புநடு அைற, வடக்கு 

1.ெந,2 கrயமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)ெசன்னக்கைர ஆரம்பபள்ளி 

வா டு-2 ெசனக்கைர ேமலெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெசன்னக்கைர.   ,ேமற்கு 

பகுதி, கீழேமல் கட்டிடம், 8ம் 

வகுப்பு அைற, வடக்கு 

1.ெந,2 கrயமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெசன்னகைர 

அrசனெதரு , 2.ெந,2 கrயமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

ெசன்னக்கைர அrசனெதரு , 3.ெந,2 கrயமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-2 குடியானெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 78 of 94



25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
144   மணச்சநல்லூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

232 232 அரசின  ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

சிறுகாம்பூ    ,ேமற்கு 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம், 

ெதன்பகுதி கிழக்கு பா த்தது 

சிறுகாம்பூ அஞ்சல், 621213

1.ெந,2 கrயமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ராமகிrப்பட்டி 

குடித்ெதரு,  , 2.ெந,2 கrயமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

ெசங்குடி குடித்ெதரு,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 அரசின  ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

சிறுகாம்பூ .   ,ெதற்கு பகுதி 

வடக்கு பா த்தது

1.ெந,2 கrயமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சிறுகாம்பூ  குடித்ெதரு 

 , 2.ெந,2 கrயமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சிறுகாம்பூ  

ெவள்ளாள ெதரு   , 3.ெந,2 கrயமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

சிறுகாம்பூ அrஜனத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

சிறுகாம்பூ    ,மத்திய 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

வடக்குபகுதி கிழக்கு பா த்தது 

சிறுகாம்பூ அஞ்சல், 621213

1.ெந,2 கrயமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சிறுகாம்பூ  ெசட்டியா  

ெதரு , 2.ெந,2 கrயமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சிறுகாம்பூ  

கம்மாளத்ெதரு , 3.ெந,2 கrயமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

சிறுகாம்பூ  புதுத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 79 of 94



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

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

235 235 அரசின  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,சிறுகாம்பூ  

  ,வடக்கு ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி  

ெதற்கு பா த்தது 

1.ெந,2 கrயமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெசந்தாமைரக்கண் 

குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 அரசின  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,சிறுகாம்பூ  

  ,ேமற்கு பகுதி வடக்கு 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம், 

ெதற்கு பா த்தது 

1.ெந,2 கrயமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெசந்தாமைரக்கண் 

பள்ள  ெதரு , 2.ெந,2 கrயமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4. 

ெசந்தாமைரக்கண் பைறய  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

ேசாழங்கநல்லூ    ,ெதற்கு 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம், 

வடக்கு பா த்தது 

ேசாழங்கநல்லூ அஞ்சல்,621213

1.ேசாழங்கநல்லூ  (வ.கி) ெந,2 கrயமாணிக்கம் (ஊ) வா டு-5 

ேசாழங்கநல்லூ  ஏrத்ெதரு , 2.ேசாழங்கநல்லூ  (வ.கி) ெந,2 

கrயமாணிக்கம் (ஊ) வா டு-5 ேசாழங்கநல்லூ  அக்காரப்பட்டி , 

3.ேசாழங்கநல்லூ  (வ.கி) ெந,2 கrயமாணிக்கம் (ஊ) 

ேசாழங்கநல்லூ குடித்ெதரு வா டு-5 அருந்ததிய  ெதர

Ü¬ùî¢¶ 
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238 238 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, குருவம்பட்டி 

  ,ெதற்கு ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம், வடக்குபகுதி 

கிழக்கு பா த்தது    

ேசாழங்கநல்லூ அஞ்சல், 

621213

1.ேசாழங்கநல்லூ  (வ.கி) ெந,2 கrயமாணிக்கம் (ஊ) 

ெதற்குவட்டாரத்ெதரு,குளத்தங்கைரேசாழன்ேகாவில்காட்டுவ , 

2.ேசாழங்கநல்லூ  (வ.கி) ெந,2 கrயமாணிக்கம் (ஊ) வா டு-5 குருவம்பட்டி 

குடித்ெதரு , 3.ேசாழங்கநல்லூ  (வ.கி) ெந,2 கrயமாணிக்கம் (ஊ) வா டு-5 

அrசனத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, குருவம்பட்டி 

  ,வடக்கு ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம், ெதற்கு பா த்தது, 

ேசாழங்கநல்லூ அஞ்சல், 

621213

1.ேசாழங்கநல்லூ  (வ.கி) ெந,2 கrயமாணிக்கம் (ஊ) வா டு-5 குருவம்பட்டி 

 பைறய  ெதரு , 2.ேசாழங்கநல்லூ  (வ.கி) ெந,2 கrயமாணிக்கம் (ஊ) 

வா டு-5 குருவம்பட்டி குடித்ெதரு , 3.ேசாழங்கநல்லூ  (வ.கி) ெந,2 

கrயமாணிக்கம் (ஊ) வா டு-5 குருவம்பட்டி ேபட்ைடத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,கிளியநல்லூ    

,கிழக்கு ஓடுவில்ைல 

கட்டிடம்  ேமற்கு பா த்தது

1.கிளியநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கிளியநல்லூ  அக்ரஹாரம் , 

2.கிளியநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கிளியநல்லூ  குடித்ெதரு , 

3.கிளியநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 கிளியநல்லூ  அrசனத்ெதரு
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241 241 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,கிளியநல்லூ    

,வடக்கு ஒட்டு கட்டிடம் 

ெதற்கு பா த்தது

1.கிளியநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 வயதிருப்பஞ்ேசr , 

2.கிளியநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 சிைலயாத்தி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,ெசட்டிமங்கலம் 

  ,கிழேமல் ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம், வடக்கு பா த்தது 

சிறுகாம்பூ அஞ்சல், 621213

1.கிளியநல்லூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6ெசட்டிமங்கலம் குடித்ெதரு 

,ஹrஜனத்ெதரு,பள் , 2.கிளியநல்லூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 

ெநய்ேவலி பள்ளத்ெதரு , 3.கிளியநல்லூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 

ெநய்ேவலி குடித்ெதரு , 4.கிளியநல்லூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 

ெநய்ேவலி குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

சுைனபுகநல்லூ    ,ெதற்கு 

கட்டிடம், ெதற்கு பா த்தது 

க் த் ஞ் ல்

1.ேமல்பத்து  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 புக்காதுைற குடித்ெதரு , 

அrசனத்ெதரு. , 2.ேமல்பத்து  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 புக்காத்துைற 

அrசனத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

சுைனபுகநல்லூ .   ,வடக்கு 

பகுதி ேமற்கு பக்கம் ெதற்கு 

த்

1.ேமல்பத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 சுைனபுகநல்லூ , அrசனத்ெதரு. , 

2.ேமல்பத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சுைனபுகநல்லூ  குடித்ெதரு
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245 245 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,பாண்டியபுரம்   

,கிழேமல் ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் ெதற்குப்பா த்தது 

ஞ் ல்

1.ேமல்பத்து  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பாண்டியபுரம்குடித்ெதரு 

அrசனெதரு , 2.ேமல்பத்து  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

பாண்டியபுரம்அrசனத்ெதரு , 3.ேமல்பத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

ேமல்பத்து குடித்ெதரு அrசனெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,பாச்சூ    

,ேமற்கு ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம், கிழக்கு பா த்தது 

ேகாவத்தக்குடிஅஞ்சல், 621005

1.ேகாவத்தக்குடி (ஊ) வா டு-1 ெவள்ளாள  ெதரு , 2.ேகாவத்தக்குடி (ஊ) 

வா டு-1 காவல்காரெதரு , 3.ேகாவத்தகுடி ஊராட்சி வா டு-1 ேகாவத்தகுடி 

அrஜனெதரு , 4.ேகாவத்தகுடி ஊராட்சி வா டு-1 குரங்குேபட்ைட குடிெதரு 

, 5.ேகாவத்தகுடி வா டு-1 குரங்குேபட்ைட  பள்ளத்ெதரு , 6.ேகாவத்தகுடி  

வா டு-1 குரங்குேபட்ைடகாலனி , 7.ேகாவத்தகுடி வா டு-1 ேகாவிந்தபுரம் 

குடித்ெதரு , 8.ேகாவத்தகுடி வா டு-1 ெபrயா நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,பாச்சூ    

,ேமற்கு ஒட்டுவில்ைல 

கட்டிடம்  கிழக்கு பா த்தது, 

அழகியமணவாளம்அஞ்சல், 

621005

1.ேகாவத்தக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 கடுக்காத்துைற 

ெவள்ளாளத்ெதரு , 2.ேகாவத்தக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

கடுக்காத்துைற அrசனத்ெதரு , 3.ேகாவத்தக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

2 கடுக்காத்துைற ெதன்றல் நக  , 4.ேகாவத்தகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-2 பாச்சூ  ெகால்ல  ெதரு , 5.ேகாவத்தகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-2 பாச்சூ  நடுத்ெதரு , 6.ேகாவத்தகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

248 248 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,பாச்சூ    

,கிழக்கு கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி வடக்கு பா த்தது

1.ேகாவத்தகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பாச்சூ  குடித்ெதரு , 

2.ேகாவத்தகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பாச்சூ  அrசனத் ெதரு , 

3.ேகாவத்தகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 வராந்தநல்லூ  ெவள்ளாள  

ெதரு , 4.ேகாவத்தகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 வராந்தநல்லூ  

அrசனத்ெதரு , 5.ேகாவத்தகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 ஊராட்சி 

ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,துைட

யூ    ,ெதன்வடல் 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம், 

ேமற்கு பா த்தது 

1.திருவாசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 துைடயூ  குடித்ெதரு, , 2.திருவாசி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 அrசனத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250 ஆதி திராவிட  நல 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, திருவாசி  

 ,தைரதளம் அைற எண் 4, 

வடக்கு பா த்தது 

திருவாசிஅஞ்சல், 621216

1.திருவாசி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 திருவாசி குடித்ெதரு , 2.திருவாசி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அrசனத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 84 of 94



25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
144   மணச்சநல்லூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

251 251 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

மாதவெபருமாள்ேகாவில்   

,புதிய ெதன்வடல் கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி 1வது அைற 

ேமற்கு பா த்தது

1.மாதவப்ெபருமாள் ேகாவில்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 புரவி நக  , 

2.மாதவப்ெபருமாள் ேகாவில்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ராம் நக  , 

3.மாதவப்ெபருமாள் ேகாவில்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ராதா நக  , 

4.மாதவப்ெபருமாள் ேகாவில்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 விஜயா நக  , 

5.மாதவப்ெபருமாள் ேகாவில்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 காேவr நக  , 

6.மாதவப்ெபருமாள் ேகாவில்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ராஜகிr நக  , 

7.மாதவப்ெபருமாள் ேகாவில்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 மாrயம்மன் 

நக  , 8.மாதவப்ெபருமாள் ேகாவில்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

மாதவெபருமாள்ேகாவில்   

,புதிய ெகட்டிெமத்ைத 

ட் ம் ி க் த்

1.மாதவப்ெபருமாள் ேகாவில்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 கைடவதி , 

2.மாதவப்ெபருமாள் ேகாவில்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

ேமலக்குடித்ெதரு , 3.மாதவப்ெபருமாள் ேகாவில்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-4 கீழக்குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

மாதவெபருமாள்ேகாவில்   

,புதிய ெதன்வடல் கட்டிடம் 

க் ி

1.மாதவப்ெபருமாள் ேகாவில்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெநாச்சியம் 

அrஜன ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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254 254 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

மாதவெபருமாள்ேகாவில்.   

,புதிய ெதன்வடல் கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி ேமற்கு 

1.மாதவப்ெபருமாள் ேகாவில்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 குமரக்குடி 

பள்ளத்ெதரு, பறத்ெதரு , 2.மாதவப்ெபருமாள் ேகாவில்  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-2 குமரக்குடிெதரு, , 3.மாதவப்ெபருமாள் ேகாவில்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ஸ்ரீரங்கராயபுரம் குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

மாதவப்ெபருமாள் ேகாவில்.   

,ெதன்வடல் ஒட்டுவில்ைல 

கட்டிடம், ேமற்கு பா த்தது

1.மாதவப்ெபருமாள் ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -1 கூடப்பள்ளி 

குடித்ெதரு , 2.மாதவப்ெபருமாள் ேகாவில்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

மான்பிடிமங்கலம் பறத்ெதரு, பள்ளத்ெதரு , 3.மாதவப்ெபருமாள் ேகாவில் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 மான்பிடிமங்கலம் குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

பிச்சாண்டா ேகாவில்   

,ேமற்குகிழக்கு கட்டிடம், 

கிழக்கு பகுதி வடக்கு 

பா த்தது 

பிச்சாண்ட ேகாவில்அஞ்சல், 

1.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பிச்சாண்டா  

ேகாவில் அrசனத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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257 257 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

பிச்சாண்டா ேகாவில்   

,ேமற்குகிழக்கு கட்டிடம், 

ேமற்குப் பகுதி ெதற்கு 

பா த்தது 

பிச்சாண்ட ேகாவில்அஞ்சல், 

1.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வசந்தநக  

மாருதிநக  ேகாகுலம்காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

பிச்சாண்டா ேகாவில்   

,கிழேமல்  கட்டிடம் ேமற்கு 

ி ெ ற் த்

1.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 குறிஞ்சி நக , 

,ெரங்காகா டன்,இந்திராநக  , 2.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-1 பங்கய  ெசல்வி, அrசனத்ெதரு , 3.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பங்கய ெசல்விகுடித்ெதரு, டி.டி.சி.ேபங்க் காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 ெசயின்ட் ேமrஸ் 

ெமட்rகுேலசன் பள்ளி, 

பிச்சாண்டா  ேகாவில்   

,ெதன்வடல் கட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி 2வது அைற, 

கிழக்கு பா த்தது , 

பிச்சாண்ட  ேகாவில் 

1.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 சங்கரா நக  , 

2.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 ஆனந்தா நக

Ü¬ùî¢¶ 
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260 260 ெசயின்ட் ேமrஸ் 

ெமட்rகுேலசன் பள்ளி, 

பிச்சாண்டா  ேகாவில்   

,ெதன்வடல் கட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி முதல் அைற, 

கிழக்கு பா த்தது, பிச்சாண்ட  

ேகாவில் அஞ்சல், 621216

1.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6  ேராட்டr நக , 

அம ேஜாதி நக , ேமனகா நக , மாதா நக , எலும்புவாடி, காமராஜ் நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 ெசயின்ட் ேமrஸ் 

ெமட்rகுேலசன் பள்ளி, 

பிச்சாண்டா  ேகாவில்   

,ெதன்வடல் கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி  கிழக்கு பா த்தது 

வடக்கில் இருந்து 3வது அைற

1.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 ேமனகா நக , 

திருநாரயண நக

Ü¬ùî¢¶ 
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262 262 ெசயின்ட் ேமrஸ் 

ெமட்rகுேலசன்பள்ளி 

பிச்சாண்டா  ேகாவில்   

,வடக்கு ெதற்கு கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது  கிழக்கு 

பா த்தது வடக்கில் இருந்து  

1.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 வாழவந்தபுரம், 

மதுராபுr நக  , 2.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 

முத்திைரய  நக , ேசலம் சாைல, வி.என்.நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263 ெசயின்ட்ேமrஸ்ெமட்rகுேலச

ன்பள்ளிபிச்சாண்டா ேகாவில்  

 , வடக்கு ெதற்கு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி கிழக்கு 

பா த்தது வடக்கு இருந்து 

1.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 பிரங்கிேமடு, 

பழனியப்பா நக  , 2.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 

ெஜ.ெஜ.நக , ராேஜஸ்வr நக , ேடால்ேகட்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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264 264 ெசயின்ட் ேமrஸ் 

ெமட்rகுேலசன் பள்ளி, 

பிச்சாண்டா  ேகாவில்   

,வடக்கு ெதற்கு கட்டிடம், 

ெதற்குப் பகுதி ெதற்கிலிருந்து 

4வது அைற கிழக்கு பா த்தது 

பிச்சாண்ட  ேகாவில் 

அஞ்கல், 621216

1.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6, திருவள்ளுவ  

அெவன்யூ, குட்டிமணி நக , ஓம் சக்தி நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265 ெசயின்ட் ேமrஸ் 

ெமட்rகுேலசன் பள்ளி, 

பிச்சாண்டா  ேகாவில்   

,ெதன்வடல் கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி  ெதற்கிலிருந்து 

3வது அைற கிழக்கு பா த்து 

பிச்சாண்ட  ேகாவில் 

1.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6, நந்தா நக , 

வி.என்.நக , லட்சுமி நக , பி.எஸ்.எஸ்.கா டன்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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266 266 ெசயின்ட் ேமrஸ் 

ெமட்rகுேலசன் பள்ளி, 

பிச்சாண்டா  ேகாவில்.   

,வடக்கு ெதற்கு கட்டிடம் 

ெதன்பகுதி கிழக்கு பா த்தது 

1.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 ராகேவந்திரா நக , 

ெசன்பக நக  , 2.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா -6 அமி தா 

நக , பட்டாபிராமன் நக , விக்ேனஷ்வரா நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

267 267 ஒய்.டபிள்யூ.சி.ஏ. 

ெமட்rகுேலசன் பள்ளி 

பிச்சாண்டா ேகாவில்   

,கிழக்கு ேமற்கு 

கட்டிடம்நடுப்பகுதி  

வடக்குபா த்தது, 

பிச்சாண்ட ேகாவில்அஞ்சல், 

1.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வாளக்கட்ைட , 

2.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பட்டத்தம்மாள் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

268 268 ஒய்.டபிள்யூ.சி.ஏ. 

ெமட்rகுேலசன் பள்ளி 

பிச்சாண்டா  ேகாவில்   

,கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம் 

நடுப்பகுதி கிழக்கு பக்கம் 

1.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபrயசாமி நக , ராஜா நக , 

அண்ைன நக , ெசல்லத்தமிழ் நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

269 269 ராஜாமான்ய உய  

நிைலப்பள்ளி, 

பிச்சாண்டா ேகாவில்   

,வடக்கு ெதற்கு கட்டிடம் 9ம் 

வகுப்பு ேமற்கு பா த்தது  

பிசாண்ட ேகாவில்அஞ்சல், 

1.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ஆசாr சந்து , 

2.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 கீழ அக்ரஹாரம் , 

3.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 குடியானத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

270 270 ராஜா மான்ய உய  

நிைலப்பள்ளி, பிச்சாண்டா  

ேகாவில்   ,நடுப்பகுதி 

ெதன்வடல் கட்டிடம், 8-ம் 

வகுப்பு ேமற்கு பா த்தது

1.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ேமல அக்ரஹாரம் , 

2.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 முஸ்lம் ெதரு , 

3.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ேமல அக்ரஹாரம் , 

4.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 முஸ்lம் ெதரு , 

5.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெசந்தமிழ் நக  , 

6.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ஸ்ரீராம் நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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271 271 ராஜாமான்ய உய  

நிைலப்பள்ளி, 

பிச்சாண்டா ேகாவில்    

,வடக்கு ெதற்கு கட்டிடம், 

கிழக்கு பா த்தது 8-ம் வகுப்பு, 

 பிச்சாண்ட ேகாவில்அஞ்சல், 

621216

1.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ேதவதானம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

272 272 ராஜா மான்ய உய  

நிைலப்பள்ளி, பிச்சாண்டா  

ேகாவில்    ,வடக்கு ெதற்கு 

கட்டிடம் ேமற்கு பா த்தது 

க் ி ம் ப்

1.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 மணக்ெகால்ைல, 

பி.என்.பி. காலனி, ெசாக்கலிங்கம் நக , மங்களா நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

273 273 ராஜாமான்ய உய  

நிைலப்பள்ளி, 

பிச்சாண்டா ேகாவில்    

,ெதற்கு வடக்கு கட்டிடம்  

ேமற்கு பா த்தது 10-ம் வகுப்பு.

1.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 பராசக்தி நக , 

அகிலாண்ேடஸ்வr நக  , 2.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-7 ெநய்குப்ைப அrசனத்ெதரு , 3.பிச்சாண்டா  ேகாவில் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-7 ெநய்குப்ைப குடித்ெதரு , 4.பிச்சாண்டா  ேகாவில் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராஜேகாபால் நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

1 1 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி கிடாரம்    

,ேமற்கு பகுதி ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் (புதிய 

கட்டிடம்)கிடாரம் 

1.கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கிடாரம்  , 2.கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-1 ேமலூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி கிடாரம் 

புதிய ேமற்கு பகுதி 

ஓட்டுக்கட்டிடம்

1.கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 குண்டாங்கல்பாைளயம்  , 2.கிடாரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சூரம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி முருங்ைக   

,ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம்  

வடக்கு பா த்த கிழக்கு பகுதி 

முருங்ைக அஞ்சல் 621207

1.முருங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 முருங்ைக  , 2.முருங்ைக (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பழனி கவுண்டனூ   , 3.முருங்ைக (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-2 ேமட்டுக்காட்டூ   , 4.முருங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

இராமசாமிகவுண்டனூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

4 4 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி முருங்ைக   

,ெதற்கு ெகட்டி கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது கிழக்கு 

பகுதி முருங்ைக

1.முருங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெபrயூ   , 2.முருங்ைக (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2  ேகசாrயூ   , 3.முருங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3 அரவங்காட்டூ   , 4.முருங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

வத்தக்கவுண்டனூ   , 5.முருங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 மாரம்பட்டி 

 , 6.முருங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெசம்பாக்கவுண்டனூ   , 

7.முருங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 புதுப்பாைளயம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி மருதம்பட்டி   

,கிழக்கு ேமற்கு கட்டிடம் 

ெதற்கு ேநாக்கிய ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் முருங்ைக 

1.முருங்ைக(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 கண்ணாரப்பட்டி  , 

2.முருங்ைக(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பூண்டிபாைளயம்  , 

3.முருங்ைக(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 மருதம்பட்டி  , 4.முருங்ைக(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-5 மருதம்பட்டி புதூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 ஆதிதிராவிட  

நலதுவக்கப்பள்ளி 

எம்.களத்தூ  ெதற்கு பா த்த 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி ஓட்டு 

வில்ைல கட்டிடம் 

1.முருங்ைக களத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1,2 ெரட்டியா  ெதரு   , 

2.முருங்ைக களத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2,3 பள்ள ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

7 7 ஆதிதிராவிட  

நலதுவக்கப்பள்ளி 

எம்.களத்தூ ெதற்கு பா த்த 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ஓட்டு 

வில்ைல கட்டிடம் 

1.முருங்ைக களத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பறத்ெதரு  , 

2.முருங்ைக களத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெபrயா  நக   , 

3.முருங்ைக களத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -4 அண்ணாநக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

ேச ைவக்காரன்பட்டி   

,ஓடுவில்ைல கட்டிடம், 

கிழக்கு பா த்தது

1.முருங்ைககளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 மாதாேகாவில் ெதரு  , 

2.முருங்ைககளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5,6 ெதற்குெரட்டியா  வதி  

, 3.முருங்ைககளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 முத்துராஜாெதரு  , 

4.முருங்ைககளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பறத்ெதரு  , 

5.முருங்ைககளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 சக்கிலிய ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 அரசு உய நிைலப்பள்ளி 

தைலமைலபட்டி ெதற்கு 

பகுதி ெகட்டி கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்து எம் களத்தூ

1.முருங்ைககளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-8 ஒட்ட  ெதரு  , 

2.முருங்ைககளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-8 அருந்ததிய ெதரு  , 

3.முருங்ைககளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-8 முத்துராஜா ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

10 10 அரசு உய நிைலப்பள்ளி 

தைலமைலபட்டி தா.கி எம் 

களத்தூ    ,ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்த  

ெமயின் கட்டிடம் அைற எண். 

1.முருங்ைககளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-8 ெதற்கு ேமடு  , 

2.முருங்ைககளத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7,8 வடுக ெதரு,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 ராஜாமான்ய துவக்கப்பள்ளி 

வாள்ேவல்புத்தூ    ,ெகட்டி 

ெமத்ைத 

கட்டிடம்வாள்ேவல்புத்தூ  

ஞ் ல்

1.வாள்ேவல் புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வாள்ேவல் புத்தூ  , , 

2.வாள்ேவல் புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பறத் ெதரு  , 

3.வாள்ேவல் புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பள்ள ெதரு  , 

4.வாள்ேவல் புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2- காட்டுக்ெகாட்டம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

தைலமைலப்பட்டி   ,கிழக்கு 

ேமற்கு ஒட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

ெதற்கு பா த்தது

1.ஏலூ பட்டி( வ.கி) மற்றம் (ஊ) வா டு-1 தைலமைலப்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 4 of 90



25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
145   முசிறி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

13 13 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

உைடயாகுளம்புதூ  ெதற்கு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி புதிய 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது 

உைடயாகுளம்புதூ  

அஞ்சல்,621215

1.ஏலூ பட்டி( வ.கி) மற்றம் (ஊ) வா டு-2 ேமலப்புதூ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

14 14 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

உைடயாகுளம்புதூ  ெதற்கு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி புதிய 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது 

உைடயாகுளம்புதூ  

அஞ்சல்,621215

1.ஏலூ பட்டி( வ.கி) மற்றம் (ஊ) வா டு-3 கீழப்புதூ   , 2.ஏலூ பட்டி( வ.கி) 

மற்றம் (ஊ) வா டு-3 பூசாrபண்ைணயூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ஏலூ பட்டி புதிய கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி ஒட்டு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி ேமற்கு பா த்த 

ட் ம்

1.ஏலூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 ஏலூ பட்டி வடக்கு   , 

2.ஏலூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஏலூ பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

16 16 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ஏலூ பட்டி   ,வடகிழக்கு 

ெகட்டி ெமத்ைதக் கட்டிடம் 

ேமற்கு பா த்தது ஏலூ பட்டி 

ஞ் ல்

1.ஏலூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 கணபதி நக  , 2.ஏலூ பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 சுண்ணாம்புகார ெதரு  , 3.ஏலூ பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-7 ெசட்டியா  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ஏலூ பட்டி புதிய ெதன்வடல் 

கட்டிடம் கிழக்கு பா த்தது  

ஏலூ பட்டி அஞ்சல்,621215 

ண்

1.ஏலூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 அளியாபுரம்  , 2.ஏலூ பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 ஹrஜன் ெதரு , 3.ஏலூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-7 ஏலூ பட்டி ெதற்கு ெதரு ேமற்கு பகுதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

குண்டுமணிப்பட்டி   

,ெகட்டிெமத்ைதக்கட்டிடம் 

ட் ஞ் ல்

1.ஏலூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 குண்டுமணிப்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

19 19 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

மாராட்சிப்பட்டி தா.கி. 

ஏலூ ப்பட்டி   

,ெமத்ைதக்கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி ேமற்கு பா த்தது 

1.ஏலூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 மாராச்சிப்பட்டி  , 2.ஏலூ பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பாரதிபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி சஞ்சீவிபுரம்   

,ெகட்டி ெமத்ைத கிழக்கு 

கட்டிடம் காமலாபுரம் 

அஞ்சல்,621215

1.காமலாபுரம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வா டு-1, கள்ளிப்பட்டி ெதாட்டிய  ெதரு  , 

2.காமலாபுரம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வா டு-1 கள்ளிப்பட்டி கவுண்ட  ெதரு  , 

3.காமலாபுரம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வா டு-1 சஞ்சீவிபுரம் கவுண்ட  ெதரு,  , 

4.காமலாபுரம் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) வா டு-2 புளியம்பட்டி  , 5.காமலாபுரம் 

(வ.கி) மற்றும்(ஊ) வா டு-2 ஒத்தரசு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

மின்னத்தம்பட்டி   ,கிழக்கு 

பகுதி ஓட்டுவில்ைல  

கட்டிடம் மின்னத்தம்பட்டி 

1.காமலாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 5 மின்னத்தம்பட்டி ெதாட்டிய  

ெதரு  , 2.காமலாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 மின்னத்தம்பட்டி 

கவுண்ட  ெதரு  , 3.காமலாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 

மின்னத்தம்பட்டி ஆதிதிராவிட  ெதரு  , 4.காமலாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-5 ேகாவிந்தாபுரம் கவுண்ட  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
145   முசிறி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

22 22 ஆதிதிராவிட  நல 

துவக்கப்பள்ளி காமலாபுரம்   

,ஓட்டு வில்ைலக் கட்டிடம்  

கிழக்கு பகுதி காமலாபுரம் 

ஞ் ல்

1.காமலாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 காமலாபுரம் குடித்ெதரு  , 

2.காமலாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 காமலாபுரம் காலனி , 

3.காமலாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 புதூ  குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 ஆதிதிராவிட  நல 

துவக்கப்பள்ளி காமலாபுரம்   

,ஓட்டு வில்ைலக் கட்டிடம்  

ேமற்கு  பகுதி காமலாபுரம் 

ஞ் ல்

1.காமலாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 புதூ  ஆதிதிராவிட  ெதரு, , , 

2.காமலாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 திருேவங்கடபுரம் குடித்ெதரு  , 

3.காமலாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெவங்காயப்பட்டி குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி அம்மன்குடி   

,ேமற்கு பகுதி 

ஓட்டுவில்ைலக்கட்டிடம் 

அம்மன்குடி அஞ்சல்,621208

1.அப்பணநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 அம்மன்குடி ெதன்புறம் 

குடித்ெதரு , 2.அப்பணநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -1அம்மன்குடி  

சக்கிலிய  ெதரு  , 3.அப்பணநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

அம்மன்குடி, நடுத்ெதரு  , 4.அப்பணநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

அம்மன்குடிகவுண்ட ெதரு  , 5.அப்பணநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

அம்மன்குடி குறவன்ேகணி  , 6.அப்பணநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

1 அம்மன்குடி காமராஜ  காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
145   முசிறி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

25 25 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி அம்மன்குடி 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி அம்மன்குடி 

ஞ் ல்

1.அப்பணநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அம்மன்குடி புல்லாக்குகார  

ெதரு   , 2.அப்பணநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அம்மன்குடி 

வடபுறம்  , 3.அப்பணநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 அம்மன்குடி 

புதுக்குளம்  , 4.அப்பணநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அம்மன்குடி 

ட் க் ன் ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி சாலப்பட்டி 

கிழக்கு பகுதி ஓட்டு கட்டிடம் 

ெதற்கு பா த்த கட்டிடம்

1.அப்பணநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேமலசாலப்பட்டி  , 

2.அப்பணநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 நடுசாலப்பட்டி  , 

3.அப்பணநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 கீழசாலப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ெகாளக்குடி   

,கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு 

பா த்த  ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

ட் ம்

1.அப்பணநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 வடக்கு ெதரு  , 

2.அப்பணநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 இந்திரா காலனி  , 

3.அப்பணநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 நடுத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ெகாளக்குடி   

,வடக்கு கிழக்கு ேமற்கு 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

க் த்

1.அப்பணநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -5 ஆதிதிராவிட ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
145   முசிறி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

29 29 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ெகாளக்குடி 

ேமற்கு பகுதி வடக்கு 

கட்டிடம் ெகாளக்குடி ெதற்கு 

த்

1.அப்பணநல்லூ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு  

, 2.அப்பணநல்லூ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 நடுத்ெதரு  , 

3.அப்பணநல்லூ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 முஸ்lம் ெதரு  , 

4.அப்பணநல்லூ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 சிவன் ேகாயில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ெகாளக்குடி   ,ேமற்கு பகுதி, 

அைற எண் 14 கிழக்கு 

பா த்தது

1.ெகாளக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ெகாளக்குடி   ,ேமற்கு பகுதி, 

அைற எண் 15 கிழக்கு 

பா த்தது நடு அைற

1.ெகாளக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 மணக்காடு கவுன்ட ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ெகாளக்குடி   ,ெதற்கு பகுதி, 

அைற எண் 17

1.ெகாளக்குடி வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சக்கிலிய  ெதரு  , 2.ெகாளக்குடி 

வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பறத்ெதரு  , 3.ெகாளக்குடி வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3 பள்ள ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ெகாளக்குடி   ,ெதற்கு பகுதி, 

அைற எண் 16,

1.ெகாளக்குடி வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 முகம்மதிய  ெதரு  , 

2.ெகாளக்குடி வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2,4 மணக்காடு   , 3.ெகாளக்குடி 

வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 ெவள்ளாள ெதரு  , 4.ெகாளக்குடி வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-6 ெரட்டியா ெதரு  , 5.ெகாளக்குடி வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

டு ெ ள் ே ில் ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
145   முசிறி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

34 34 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

ெகாளக்குடிப்பட்டி   ,கிழக்கு 

ேமற்கு ெமட்டி ெமத்ைத 

ட் ம் ெ ற் த்

1.ெகாளக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு- 4 காட்டூ  குடித்ெதரு  , 

2.ெகாளக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)) வா டு-4 கருப்பனாப்பட்டி குடித்ெதரு  , 

3.ெகாளக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெகாளக்குடிப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ெகாளக்குடி   ,வடக்கு பகுதி 

கிழக்கு கட்டிடம் அைற எண் 

20  21

1.ெகாளக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 பள்ள  ெதரு  , 2.ெகாளக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 சக்கிலிய ெதரு   , 3.ெகாளக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-5 கிளிஞ்சநத்தம்  , 4.ெகாளக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு 8 ெரட்டியா  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிளிஞ்சநத்தம்  

 ,கிழக்கு ேமற்கு ெகட்டி 

ெமதைதக் கட்டிடம் ெதற்கு 

த்

1.அரங்கூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 முல்ைலநக  வடக்கு  , 2.அரங்கூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கிளிஞ்சநத்தம் குடித்ெதரு எண்-1  , 3.அரங்கூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கிளிஞ்சநத்தம் குடித்ெதரு எண்2  , 4.அரங்கூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 முல்ைலநக  ெதற்கு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி 

கிருஷ்ணாபுரம்   ,கிழக்கு 

ேமற்கு ெகட்டிெமத்ைத 

ட் ம் க் த்

1.அரங்கூ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கிருஷ்ணாபுரம் காட்டு ெகாட்டம் 

வடுகள்  , 2.அரங்கூ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கிருஷ்ணாபுரம் 

குடித்ெதரு  , 3.அரங்கூ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கிருஷ்ணாபுரம் 

நடுத்ேதாட்டம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

38 38 அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி 

அரங்கூ    ,கிழக்கு ேமற்கு 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

ெதற்கு பா த்தது

1.அரங்கூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெவள்ளாள ெதரு ேமற்கு  , 

2.அரங்கூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ராஜகம்பளெதரு ேமற்கு  , 

3.அரங்கூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ராஜகம்பளெதரு கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  அரங்கூ    

,ெதற்கு ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

வடக்கு பா த்தது 3வது பி

1.அரங்கூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 நாடா  ெகாட்டம்  , 2.அரங்கூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 தாமைரநக   , 3.அரங்கூ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3 ேமற்கு ராஜகம்பளெதரு  , 4.அரங்கூ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

ேமற்கு குடித்ெதரு  , 5.அரங்கூ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3  கிழக்கு 

குடித்ெதரு  , 6.அரங்கூ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 கிழக்கு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  அயினாப்பட்டி 

  ,கிழக்கு ேமற்கு ெமட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் வடக்கு 

த்

1.அரங்கூ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 அயினாப்பட்டி குடித்ெதரு  , 

2.அரங்கூ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3  அயினாப்பட்டி காலனிபள்ள ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

41 41 ெதாட்டியம் ேபருராட்சி 

சமுதாய கூடம் ஐயப்பன் 

ேகாவில் பின்புறம் சித்தூ  

கிழக்கு ேமற்கு ெமட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் வடக்கு 

பா த்தது

1.சித்தூ  (வ.கி) மற்றும் ெதாட்டியம் (ேப..ஊ)  வா டு-1 ெதற்கு ரத வதி   , 

2.சித்தூ  (வ.கி) மற்றும் ெதாட்டியம் (ேப..ஊ)  வா டு-1 இசங்கராயன் ெதரு 

 , 3.சித்தூ  (வ.கி) மற்றும் ெதாட்டியம் (ேப..ஊ)  வா டு-1 அங்காளம்மன் 

ேகாவில் ெதரு  , 4.சித்தூ  (வ.கி) மற்றும் ெதாட்டியம் (ேப..ஊ)  வா டு-1 

வடக்குரதவதி  , 5.சித்தூ  (வ.கி) மற்றும் ெதாட்டியம் (ேப..ஊ)  வா டு-1 

பண்டாரத்ெதரு  , 6.சித்தூ  (வ.கி) மற்றும் ெதாட்டியம் (ேப..ஊ)  வா டு-1 

புதுத்ெதரு  , 7.சித்தூ  (வ.கி) மற்றும் ெதாட்டியம் (ேப..ஊ)  வா டு-1 

காப்புகட்டித்ெதரு  , 8.சித்தூ  (வ.கி) மற்றும் ெதாட்டியம் (ேப..ஊ)  வா டு-1 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

42 42 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

ேகாட்ைடேமடு   ,ெதற்கு 

வடக்கு ெகட்டி ெமத்ைத 

ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு 

1.ெதாட்டியம் (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-4 ேகாட்ைட ேமடு ெமயின் 

வதி  , 2.ெதாட்டியம் (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-4 பகவதியம்மன் 

ேகாவில் ெதரு,   , 3.ெதாட்டியம் (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-4 

மதுைரகாளியம்மன் ேகாயில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

43 43 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ெதாட்டியம்  

 ,ெதற்கு ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி  

ெதாட்டியம் அஞ்சல்,621215

1.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-9 சண்முகம் பிள்ைள சந்து   , 

2.ெதாட்டியம் (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-9 வாத்துகார ெதரு  , 

3.ெதாட்டியம் (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-9 ெசபஸ்தியான் ஆசாrெதரு  

 , 4.ெதாட்டியம் (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-9 பைழய ேசலம் ேராடு , 

5.ெதாட்டியம் (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-9 சவுrயா ெதரு  , 

6.ெதாட்டியம் (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ)  வா டு-10 ேசலம் ெமயின் ேராடு , 

7.ெதாட்டியம் (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-9 ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைல 

பள்ளி ெதாட்டியம்   ,வடக்கு 

ெகட்டி ெமத்ைதக்கட்டிடம் 

அைறஎண் 5

1.ெதாட்டியம் (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-10 ெதற்குரத வதி   , 

2.ெதாட்டியம் (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-10 காந்தி ேராடு   , 

3.ெதாட்டியம் (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-10 அங்காளம்மன் ேகாயில் 

ெதரு2  , 4.ெதாட்டியம் (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-10 உப்பிலிய  ெதரு  

 , 5.ெதாட்டியம் (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ)  வா டு-10 பாரதி நிைலய சந்து  , 

6.ெதாட்டியம் (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-10 ஓட்ட  ெதரு   , 

7.ெதாட்டியம் (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ)  வா டு-9 சுண்ணாம்புகார ெதரு  , 

8.ெதாட்டியம் (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-10 காந்திேராடு, கிடத்ெதரு,  , 

9.ெதாட்டியம் (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-10 வண்டிப்ேபட்ைட  , 

10.ெதாட்டியம் (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-11 மாதா ேகாவில் ெதரு  , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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1 2 3 4 5

45 45 டாக்ட .வி. ெகங்குசாமி 

நாய்டு ேமட்rக் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ெதாட்டியம்   ,கிழக்கு ேமற்கு 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் நடு 

பகுதி ெதற்கு பா த்தது

1.ெதாட்டியம் (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-11 வடுக  ெதரு   , 

2.ெதாட்டியம் (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-11 பஜைனமடத் ெதரு   , 

3.ெதாட்டியம் (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-11 பைழயேசலம் ேராடு  , 

4.ெதாட்டியம் (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-11 வைளயல்கார ெதரு  , 

5.ெதாட்டியம் (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-11 பண்டித  ெதரு   , 

6.ெதாட்டியம் (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ)  வா டு-9 ேசலம் ெமயின் ேராடு2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

46 46 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

கவுத்தரசநல்லூ   வடக்கு 

ெதற்கு ஓட்டுவில்ைல 

ட் ம் ி க் த்

1.சித்தூ  (வ.கி) மற்றும் ெதாட்டியம் (ேப..ஊ)  வா டு-2 கவுத்தனூ  ேமற்கு 

ெதரு  , 2.சித்தூ  (வ.கி) மற்றும் ெதாட்டியம் (ேப..ஊ)  வா டு-2 கவுத்தனூ  

கிழக்கு ெதரு  , 3.சித்தூ  (வ.கி) மற்றும் ெதாட்டியம் (ேப..ஊ)  வா டு-2 

சித்தூ  வடக்குெதரு  , 4.சித்தூ  (வ.கி) மற்றும் ெதாட்டியம் (ேப..ஊ)  

டு ித் ி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 ஆதிதிராவிட  நல 

துவக்கப்பள்ளி சித்தூ    

,ெதற்கு பா த்த ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம், 

ெதாட்டியம் அஞ்சல்,621215

1.சித்தூ  (வ.கி) மற்றும் ெதாட்டியம் (ேப..ஊ)  வா டு-3  சித்தூ  கிழக்கு 

ெதரு   , 2.சித்தூ  (வ.கி) மற்றும் ெதாட்டியம் (ேப..ஊ)  வா டு-3 சித்தூ  

நடுத் ெதரு    , 3.சித்தூ  (வ.கி) மற்றும் ெதாட்டியம் (ேப..ஊ)  வா டு-3  

சித்தூ  ெதற்கு ெதரு   , 4.சித்தூ  (வ.கி) மற்றும் ெதாட்டியம் (ேப..ஊ)  

வா டு-3  சித்தூ  ேமற்குெதரு   , 5.சித்தூ  (வ.கி) மற்றும் ெதாட்டியம் 

(ேப..ஊ)  வா டு-3 ஏrகுளம் வடக்குெதரு  , 6.சித்தூ  (வ.கி) மற்றும் 

ெதாட்டியம் (ேப..ஊ)  வா டு-3 ஏrகுளம் ேமற்குெதரு  , 7.சித்தூ  (வ.கி) 

மற்றும் ெதாட்டியம் (ேப..ஊ)  வா டு-3 ஏrகுளம் ெதற்குெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
145   முசிறி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

48 48 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ெதாட்டியம்    ,வடக்கு பகுதி, 

கிழக்கு அைற எண் 3

1.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-5 எடத்ெதரு  , 

2.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-5 தட்டாரத்ெதரு  , 

3.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-5 ேகானா  ெதரு  , 

4.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-5 ெசக்காரத்ெதரு  , 

ெ ட் ம் ி ற் ம் ே டு ி ச் ி ெ ின்ே டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

49 49 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ெதாட்டியம்    ,வடக்கு பகுதி, 

கிழக்கு அைற எண் 4

1.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-6 ேதவதானம்  , 

2.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-6 ெரங்கநாதபுரம்  , 

3.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு -8 சந்ைத ேபட்ைட ெதரு  , 

4.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு -8 காமன் ேகாவில் சந்து   , 

5.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு -8 அக்ரஹாரம்  , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 அரசு ெபண்கள்  

ேமல்நிைலப்பள்ளி  

ெதாட்டியம் ேமற்கு பகுத   

,ேமற்கு பகுதி ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் அைறஎண் 

6 சந்ைதேபட்ைட  

1.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-8 ெதாப்பளான்பிள்ைள சந்து  , 

2.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு -8 நாராசம்ெதரு  , 

3.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு -6 ைதலாம்பாைளயம்  , 

4.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு  -6 ைதலாம்பாைளயம் காலனி 

  , 5.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு -6 எல்ைலயம்மன் ேகாவில் 

ெதரு   , 6.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு 6 நாகப்பபிள்ைளசந்து

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

51 51 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி  

ெதாட்டியம் ேமற்கு 

பகுதேமற்கு பகுதி ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் அைறஎண் 

7 சந்ைதேபட்ைட  

1.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு -7 சந்ைதேபட்ைட வாய்க்கால் 

ெதரு   , 2.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-7 அழகு நாச்சியம்மன் 

ேகாவில் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

52 52 ெசயின்ேமr துவக்கப்பள்ளி 

ெதாட்டியம்   ,ெதற்கு வடக்கு 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் நடு 

பகுதி ேமற்கு பா த்தது

1.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-12 ைககாட்டி மரத்ெதரு  , 

2.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-12 ெதன் வடல் ெதரு  , 

3.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-12 பைழய ேசலம் ேராடு3   , 

4.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-12 கிழேமல் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 அரசு ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ெகாசவம்பட்டி   ,ெதற்கு 

பகுதி ேமற்கு அைற எண் 6

1.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-13 அண்ணாநக  காலனி  , 

2.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-15 நகரச்சுத்தி ெதாழிலாள  

காலனி   , 3.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-14 ெகாசவம்பட்டி 

வடக்குெதரு  , 4.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-14 

ெ ம் ட் ெ ற் ெ

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

54 54 அரசு ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ெகாசவம்பட்டி   ,வடக்கு 

பகுதி புதிய கட்டிடம் அைற 

ண்

1.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-13 ெகாசவம்பட்டி ேராடு   , 

2.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-15 வடக்கைர ெரங்கநாதபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 அரசு ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ெகாசவம்பட்டி   ,வடக்கு 

பகுதி புதிய கட்டிடம் அைற 

ண்

1.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-15 காந்திநக  காலனி  , 

2.ெதாட்டியம்(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-14 ெகாசவம்பட்டி ேமற்குெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

56 56 புனித ேஜாசப் மான்ய 

நடுநிைலப்பள்ளி ேதாளூ பட்டி 

  ,ெகட்டி ெமத்ைத ெதற்கு 

கட்டிடம் கிழக்குபகுதி 

ேதாழு பட்டி அஞ்சல்,621203

1.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 குடித்ெதரு  , 2.ேதாளூ பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெரட்டியா  ெதரு.  , 3.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கவுண்ட  ெதரு,  , 4.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-1 நாயக்க  ெதரு, , 5.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

ேதாளூ பட்டி ைககாட்டி,  , 6.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

ஆற்றுவாrேமடு  , 7.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடபுற 

காலனி  , 8.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அண்ணாநக
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

57 57 புனித ேஜாசப் மான்ய 

நடுநிைலப்பள்ளி ேதாளூ பட்டி 

   ,ேமற்கு பகுதி ெதற்கு 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம்  

ேதாளு ப்பட்டி

1.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 குடித்ெதரு  , 2.ேதாளூ பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 ெரட்டியா ெதரு, , 3.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கவுண்ட ெதரு,  , 4.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-1 ேதாளூ பட்டிைககாட்டி, , 5.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-1 நாயக்க ெதரு, , 6.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

அண்ணாநக , , 7.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

ஆற்றுவாrேமடு,  , 8.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடபுறம் 

காலனி  , 9.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேதாளூ பட்டி 

ேமற்கு,  , 10.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

ெ ட் ட் ே ட் வ ி மற் ம் வ டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 அரசு உய நிை◌லப்பள்ளி 

பாலசமுத்திரம்   ,அைற எண் 

1 2 ேமற்கு பா த்த கட்டிடம்  

பாலசமுத்திரம் அஞ்சல்,621203

1.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2வது கேணசபுரம் ராஜிவ் நக   , 

2.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 சின்ன பறத் ெதரு,  , 

3.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கேணசபுரம் குடித்ெதரு,  , 

4.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேசலம் ெமயின் ேராடு வடக்கு, 

ெ ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
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1 2 3 4 5

59 59 அரசு உய நிை◌லப்பள்ளி 

பாலசமுத்திரம்   ,அைற எண் 

4 ேமற்கு பா த்த கட்டிடம் 

பாலசமுத்திரம்

1.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 காந்தி நக   , 2.ேதாளூ பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கவிஞ  ராமலிங்கம்பிள்ைள ெதரு,  , 

3.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு,  , 

4.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 வள்ளளா  ெதரு,  , 

5.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-2 தந்ைதெபrயா  சாைல, , 

6.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 திருப்பூ குமரன் ெதரு,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 அரசு  ேமல்நிைலப்பள்ளி 

பாலசமுத்திரம்   ,ெகட்டி 

ெமத்ைதக் கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி ெதற்கு பா த்தது 

பாலசமுத்திரம் அஞ்சல்,621203

1.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பகவதியம்மன் ேகாவில் ெதரு, 

 , 2.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 தண்ண துைற ெதரு,  , 

3.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 டாக்ட . விஸ்வநாதன்பிள்ைள 

ெதரு,  , 4.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேதனநக   , 

5.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-2 ெபான்னுசாமிபிள்ைள நக , , 

6.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பாரதிதாசன் ெதரு,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

61 61 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி 

பாலசமுத்திரம்   ,ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் ேசலம் 

ேராடு பாலசமுத்திரம் 

அஞ்சல்,621203

1.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெபாற்ைகபாண்டியன்ெதரு  , 

2.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 திருவள்ளுவ ெதரு,  , 

3.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 தந்ைதெபrயா சந்து,  , 

4.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 வர பாண்டியன் கட்ட 

ெபாம்மன் ெதரு,  , 5.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

சுப்பிரமணிய  ேகாவில் ெதரு,  , 6.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

3 ேசரன் ெசங்குட்டுவன் ெதரு,  , 7.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

3 காமராஜ  சாைல,  , 8.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி 

பாலசமுத்திரம்   ,ேசலம் 

ேராடு ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம்  ெதற்கு பா த்தது 

பாலசமுத்திரம் அஞ்சல்,621203

1.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 வ.உ.சி. நக   , 2.ேதாளூ பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 எம்.ஜி.ஆ . நக   , 3.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 காமராஜ  சாைல,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி பாலசமுத்திரம் 

  ,ெதற்கு பகுதி ெகட்டி 

ெமத்ைத 

கட்டிடம்பாலசமுத்திரம் 

1.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 எம்.ஜி.ஆ .நக   , 

2.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பள்ளிவாசல் பின்புறம்,  , 

3.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேசலம்சாைல,  , 

4.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 யூனியன் ஆபிஸ் கீழ் புறம் , 

5.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 இந்திரா நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

64 64 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி பாலசமுத்திரம் 

  ,ெதற்கு பகுதி ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம்  கிழக்கு 

பா த்தது அஞ்சல்,621203

1.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 வ.உ.சி. நக   , 2.ேதாளூ பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 இந்திரா நக  ேமற்கு  , 3.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ஔைவயா  ெதரு,  , 4.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-4 அண்ணாநக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

கீழகா த்திைகபட்டி   ,ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் 

பாலசமுத்திரம் அஞ்சல், 621203

1.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 கீழகா த்திைகப்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ேமல 

கா த்திைகபட்டி   ,ேமற்கு 

ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம்  

பாலசமுத்திரம் அஞ்சல்,621203

1.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ேமலகா த்திைகப்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

67 67 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ேமல 

கா த்திைகபட்டி   ,கிழக்கு 

பா த்த ெதற்கு பகுதி ெகட்டிக் 

ட் ம்

1.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ேமலகா த்திைகப்பட்டி 

குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி முதலிபட்டி   

,ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் 

பாலசமுத்திரம் அஞ்சல்,621203

1.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ெநாச்சிப்பள்ளம் குடித்ெதரு,  , 

2.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 நாயக்க  ெதரு,  , 

3.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ெதாட்டியப்பட்டி  , 

4.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 எலந்ைத மைடபுதூ ,  , 

5.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 முதலிப்பட்டி  , 6.ேதாளூ பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 உப்பாத்துப்பள்ளம்  , 7.ேதாளூ பட்டி (வ.கி) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கவரப்பட்டி    

,புதிய கட்டிடம் 

நாைகயநல்லூ  அஞ்சல்,621207

1.நாைகயநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -2 கவரப்பட்டி , 

2.நாைகயநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேகாழிச்சங்கம்பட்டி  , 

3.நாைகயநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 மாமரத்துபட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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70 70 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் 

பள்ளி கல்லூ ட்டி 

நாைகயநல்லூ    ,ேமற்கு 

கட்டிடம்  ேமற்கு  பகுதி 

நாைகயநல்லூ  அஞ்சல்,621207

1.நாைகயநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கல்லூ பட்டி  , 

2.நாைகயநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -3 நானாப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

ெபrயநாச்சிபட்டி    ,கிழக்கு 

பா த்தது,  ஒட்டு கட்டிடம்

1.நாைகயநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 ெபrயநாச்சிப்பட்டி. 

கரட்டுபட்டி , 2.நாைகயநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4  

ெபrயநாச்சிப்பட்டி  , 3.நாைகயநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 

ஆைணக்கல்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 அரசின  உய நிைலப்பள்ளி  

நாைகயநல்லூ  ெதற்கு 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் 

ெதற்கு பா த்தது

1.நாைகயநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1  நாைகயநல்லூ  

அக்ரஹாரம்  , 2.நாைகயநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1  கருங்காடு 

முத்துராஜா ெதரு  , 3.நாைகயநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1  

கருங்காடு பள்ள  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

நாைகயநல்லூ ெதற்கு பா த்த 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 1வது 

ட்டு ட் ட் ம்

1.நாைகயநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெதற்கு பள்ள ெதரு  , 

2.நாைகயநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 நாைகயநல்லூ  ெதற்கு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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74 74 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி           

பிடாரமங்கலம்   

,ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதிபிடாரமங்கலம் 

1.பிடாரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பிடாரமங்களம் , 

2.பிடாரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 குளத்துப்பாைளயம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி           

பிடாரமங்கலம்   

,ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதிபிடாரமங்கலம் 

1.பிடாரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 கவுண்டனூ  சாைல , 

2.பிடாரமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 ேதவகிr காட்டு சாைல

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி உன்னியூ    

,பிரதான கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்த ெகட்டி ெமத்ைத 

ட் ம் ி க் ி

1.உன்னியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2  பள்ளிகூடெதரு  , 2.உன்னியூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 முங்கில்பட்டி , 3.உன்னியூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-4 நாகப்பமுதலிப்புதூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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77 77 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி உன்னியூ    

,பிரதான கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்த ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.உன்னியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்குெதரு,  , 2.உன்னியூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கைடவதிெமயின்ெதரு , 3.உன்னியூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வாரடு-2 பாவடிெதரு , 4.உன்னியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

3 முதலியா ெதரு , 5.உன்னியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாரடு-3 கீழத்ெதரு , 

6.உன்னியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 காளியம்மன்ேகாயில்ெதரு , 

7.உன்னியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 வண்ணார  ெதரு , 8.உன்னியூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேமலத்ெதரு , 9.உன்னியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-2 மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு , 10.உன்னியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு 2 ஆதிதிதிராவிட ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி உன்னியூ    

,பிரதான கட்டிடம் ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி உன்னியூ  அஞ்சல்,621207

1.உன்னியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 2.உன்னியூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பாவடிெதரு , 3.உன்னியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3 ேமலத்ெதரு,  , 4.உன்னியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

கிழக்குெதரு, , 5.உன்னியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்குெதரு, , 

6.உன்னியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கைடவதிெமயின்ேராடு, , 

7.உன்னியூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ஆதிதிராவிட ெதரு, , 8.உன்னியூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு, , 9.உன்னியூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 முதலியா ெதரு, , 10.உன்னியூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு 2 வண்ணாரெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 26 of 90



25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
145   முசிறி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?
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79 79 தன் ஆ வ ெதாண்டு 

கட்டிடம், 

ெபrயபள்ளிபாைளயம்   

ெதற்கு பா த்த கட்டிடம்

1.ெபrயபள்ளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றம் (ஊ) வா டு-1 ெதற்குெதரு  , 

2.ெபrயபள்ளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றம் (ஊ) வா டு-2 வடக்குெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

80 80 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

சுள்ளிப்பாைளயம்   

,ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ே ற் ி

1.ெபrயபள்ளிபாைளயம் (வ.கி) மற்றம் (ஊ) வா டு-3 சுள்ளிபாைளயம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 சமுதாய கூடம் 

சின்னப்பள்ளிபாைளயம்   

,ெகட்டிெமத்ைதக்கட்டிடம் 

சின்னப்பள்ளிபாைளடம் 

ஞ் ல்

1.சின்னப்பள்ளி பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு- 1 வடக்குத்  ெதரு , 

2.சின்னப்பள்ளி பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெதற்குத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 ஊராட்சிஓன்றியதுவக்கப்பள்ளி

சீத்தப்பட்டி(ஊ)   ,  

ெதன்ேமற்கு கட்டிடம் 

காட்டுப்புத்தூ  அஞ்சல் 621207

1.காட்டுப்புத்தூ  ேமற்கு (வ.கி) சீத்தப்பட்டி (ஊ) வா டு-1சீத்தப்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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83 83 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி  

கணபதிப்பாைளயம் 

தா.கி.காட்டுப்புத்தூ    , 

ேமற்கு பகுதி புதிய ெகட்டிக் 

1.காட்டுப்புத்தூ  ேமற்கு (வ.கி) சீத்தப்பட்டி (ஊ) வா டு-2கணபதி பாைளயம் 

, 2.காட்டுப்புத்தூ  ேமற்கு (வ.கி) சீத்தப்பட்டி (ஊ) வா டு-3 சீத்தப்பட்டி  , 

3.காட்டுப்புத்தூ  ேமற்கு (வ.கி) சீத்தப்பட்டி (ஊ) வா டு-4பாலாபுரம் , 

4.காட்டுப்புத்தூ  ேமற்கு (வ.கி) சீத்தப்பட்டி (ஊ) வா டு-5 வி எஸ் நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

84 84 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

ஆலம்பாைளயம் புதூ    

,ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்  

ஸ்ரீராமசமுத்திரம் 

1.ஸ்ரீராம் சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கருக்கமைட , 2.ஸ்ரீராம் 

சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ஆலம்பாைளயம் புதூ  , 3.ஸ்ரீராம் 

சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 மாவிலிப்பட்டி , 4.ஸ்ரீராம் 

சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

ஸ்ரீராமசமுத்திரம்   

,ஓட்டுவில்ைலக்கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி 

ஸ்ரீராமசமுத்திரம் 

1.ஸ்ரீராம் சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 காணியாள  ெதரு , 

2.ஸ்ரீராம் சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அக்ரஹாரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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86 86 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

ஸ்ரீராமசமுத்திரம்   

,ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

கிழக்கு பகுதி 

ஸ்ரீராமசமுத்திரம் 

1.ஸ்ரீராம் சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பள்ள  ெதரு , 2.ஸ்ரீராம் 

சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ஆதிதிராவிட  ெதரு , 3.ஸ்ரீராம் 

சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 இனாம் ேவங்கடநத்தம் , 4.ஸ்ரீராம் 

சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 புதுத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

காட்டுப்புத்தூ    

,ெகட்டிெமத்ைத புதிய 

கட்டிடம் கிழக்கு ேமற்கு 

ெதற்கு பகுதி வடக்கு 

1.காட்டுபுத்தூ  ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-2 ெதற்கு அக்ரஹாரம்  

, 2.காட்டுபுத்தூ  ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-2 வடக்கு 

அக்ரஹாரம் , 3.காட்டுபுத்தூ  ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-3 

தவுட்டுப்பாைளயம் , 4.காட்டுபுத்தூ  ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-3 

ேமற்கு தவுட்டுப்பாைளயம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

காட்டுப்புத்தூ    

,ெகட்டிெமத்ைத புதிய 

கட்டிடம் கிழக்கு ேமற்கு 

ெதற்கு பகுதி வடக்கு 

பா த்தது ரூம் எண்.3.

1.காட்டுபுத்தூ  ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-2 ேமலமஞ்சேமடு 

முத்துராஜாெதரு , 2.காட்டுபுத்தூ  ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-3 

கிழக்கு தவுட்டுப்பாைளயம் ெதரு , 3.காட்டுபுத்தூ  ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் 

(ேப.ஊ) வா டு-1 ேமலமஞ்சேமடு பள்ள  ெதரு , 4.காட்டுபுத்தூ  

ேத வுநிைல ேபரூராட்சி வா டு-1 கீழமஞ்சேமடு பள்ள  ெதரு , 

5.காட்டுபுத்தூ  ேத வுநிைல ேபரூராட்சி வா டு-1 கீழமஞ்சேமடு 

ஆதிதிராவிட  ெதரு , 6.காட்டுபுத்தூ  ேத வுநிைல ேபரூராட்சி வா டு-1 
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89 89 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

காட்டுப்புத்தூ    ,ெதன் 

ேமற்கு ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் காட்டுப்புத்தூ

1.காட்டுபுத்தூ  ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-4 ஆஸ்பத்திr ெதரு , 

2.காட்டுபுத்தூ  ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-4 அறிஞ  அண்ணா 

ெதரு , 3.காட்டுபுத்தூ  ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு -8 பாரதியா  

ெதரு , 4.காட்டுபுத்தூ  ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-8கைலஞ  

கருணாநிதிநக  , 5.காட்டுபுத்தூ  ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-8  

வரபாண்டிய கட்டெபாம்மன் ெதரு , 6.காட்டுபுத்தூ  ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் 

(ேப.ஊ) வா டு-8 கஸ்தூrபாய் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 ஜமீன்தா ேமல்நிைலப்பள்ளி 

காட்டுபுத்தூ    ,ெதற்கு 

பிரதான ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம்   கிழக்கு பகுதி 

காட்டுப்புத்தூ  அஞ்சல்,621207

1.காட்டுபுத்தூ  ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-9  ேநதாஜி ெதரு , 

2.காட்டுபுத்தூ  ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-9 ஜவஹ  ெதரு , 

3.காட்டுபுத்தூ  ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-9  காமராஜ  ெதரு , 

4.காட்டுபுத்தூ  ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-9  கைடத்ெதரு , 

5.காட்டுபுத்தூ  ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-9 முதலியா  ெதரு , 

6.காட்டுபுத்தூ  ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-7 ஆண்டவ  ெதரு , 

7.காட்டுபுத்தூ  ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-7பள்ளிவாசல் ெதரு
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91 91 ஜமீன்தா  ேமல்நிைலப்பள்ளி 

காட்டுபுத்தூ    ,ெதற்கு 

பிரதான ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம்   கிழக்கு பா த்தது  

காட்டுப்புத்தூ  அஞ்சல்,621207

1.காட்டுபுத்தூ  ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-10 பா க் ெதரு , 

2.காட்டுபுத்தூ  ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-6காலனித் ெதரு , 

3.காட்டுபுத்தூ  ேமற்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-6 ஆண்டாபுரம்ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 ெஜமீன்தா  ேமல் 

நிைலப்பள்ளி காட்டுபுத்தூ     

,வடக்கு பிரதான ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம்   கிழக்கு 

பகுதி  காட்டுப்புத்தூ  

1.காட்டுபுத்தூ  கிழக்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-6 ஆண்டாபுரம்ேராடு -1 

முதல்ஆண்டாபுரம்ேராடு -4 , 2.காட்டுபுத்தூ  கிழக்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) 

வா டு-6  ஆண்டாபுரம் ேராடு
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93 93 ெஜமீன்தா  ேமல் 

நிைலப்பள்ளி காட்டுபுத்தூ     

,வடக்கு ெமயின் ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம்   ேமற்கு 

பா த்தது

1.காட்டுபுத்தூ  கிழக்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-5 காந்திநக  , 

2.காட்டுபுத்தூ  கிழக்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-5ஆண்டாபுரம் ேராடு  

(காந்திநக  காலனி) , 3.காட்டுபுத்தூ  கிழக்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-

7ஆண்டவ  ெதரு , 4.காட்டுபுத்தூ  கிழக்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-5 

காலனித்ெதரு , 5.காட்டுபுத்தூ  கிழக்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-10  

ஆவணிப்பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு , 6.காட்டுபுத்தூ  கிழக்கு(வ.கி) 

மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-10  ஆவணிப்பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு சந்து 1 , 

7.காட்டுபுத்தூ  கிழக்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-10  

ஆவணிப்பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு 2 , 8.காட்டுபுத்தூ  கிழக்கு(வ.கி) 

மற் ம் ே வ டு வணிப் ிள் ே வில் ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி காட்டுபுத்தூ  

கிழக்கு   ,ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் ேமற்கு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி காட்டுப்புத்தூ  

அஞ்சல்,621207

1.காட்டுபுத்தூ  கிழக்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-13 வடக்கு முத்துராசா 

ெதரு , 2.காட்டுபுத்தூ  கிழக்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-12 

பகவதிஅம்மன்ேகாவில்ெதரு , 3.காட்டுபுத்தூ  கிழக்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) 

வா டு-14 கிழக்கு ஆதிதிராவிட  ெதரு , 4.காட்டுபுத்தூ  கிழக்கு(வ.கி) 

மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-14  ேமற்கு ஆதிதிராவிட  ெதரு  , 5.காட்டுபுத்தூ  

கிழக்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-12 புது ெதரு   , 6.காட்டுபுத்தூ  

கிழக்கு(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-13 சீைலபிள்ைளயா  புது  ேராடு
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95 95 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி காட்டுப்புத்தூ  

(கிழக்கு)   ,ெதற்கு பா த்த 

ேமற்கு ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம்   காட்டுப்புத்தூ  

அஞ்சல்,621207

1.காட்டுபுத்தூ  ேத வுநிைல ேபரூராட்சி வா டு-11 காமாட்சியம்மன் 

ேகாவில் ெதரு , 2.காட்டுபுத்தூ  ேத வுநிைல ேபரூராட்சி வா டு-12 

புதுத்ெதரு , 3.காட்டுபுத்தூ  ேத வுநிைல ேபரூராட்சி வா டு-12 பகவதி 

அம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.காட்டுபுத்தூ  ேத வுநிைல ேபரூராட்சி வா டு-

11 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 5.காட்டுபுத்தூ  ேத வுநிைல ேபரூராட்சி 

வா டு-13  வடக்கு முத்துராஜா  ெதரு , 6.காட்டுபுத்தூ  ேத வுநிைல 

ேபரூராட்சி வா டு-15 ெதற்கு பள்ள  ெதரு , 7.காட்டுபுத்தூ  ேத வுநிைல 

ேபரூராட்சி வா டு-15வடக்கு பள்ள ெதரு,   , 8.காட்டுபுத்தூ  ேத வுநிைல 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

சீைலப்பிள்ைளயா புத்தூ    

,புதிய கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

சீைலப்பிள்ைளயா புத்தூ  

அஞ்சல்,621207

1.சீைலப்பிள்ைளயா  புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேதவதானம் 

ஆதிதிராவிட  ெதரு, ேதவந்திரெதரு , 2.சீைலப்பிள்ைளயா  புத்தூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2  இலுப்ைப ேதாப்பு   ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

97 97 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி    ,புதிய 

கட்டிடம் ெதன்பகுதி 

சீைலப்பிள்ைளயா புத்தூ  

ஞ் ல்

1.சீைலப்பிள்ைளயா  புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3  சாணாரத்ெதரு, 

புதுத்ெதரு , 2.சீைலப்பிள்ைளயா  புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

அக்ரஹாரம் ெவள்ளாள ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

98 98 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி காடுெவட்டி  

 ,ெதற்கு பகுதி ேமற்கு 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

காடுெவட்டி அஞ்சல்,621207

1.காடுெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1  வடக்குத் ெதரு , 2.காடுெவட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2பறத்ெதரு, கீழத்ெதரு, ெகாளிஞ்சிக்ெகாட்டம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி காடுெவட்டி  

 ,வடக்கு பகுதி ேமற்கு 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

காடுெவட்டி அஞ்சல்,621207

1.காடுெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3   ெதற்கு ெதரு , 2.காடுெவட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -4ேமலெதரு, பள்ளத்ெதரு , 3.காடுெவட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3  நடுத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி காடுெவட்டி  

 ,ெதற்கு கட்டிடம் 

காடுெவட்டி அஞ்சல்,621207

1.காடுெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6     ேமலெவளிக்காடு , 

2.காடுெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 கீழெவளிக்காடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

நத்தம்   ,கிழக்கு கட்டிடம். 

நத்தம்

1.நத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1நத்தம் கஸ்பா , 2.நத்தம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 1 ெமயின் ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

102 102 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி 

நத்தம்   ,வடக்கு பகுதி 

அைற எண் 3 நத்தம்

1.நத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1கூன்ராக்கம்பட்டி குடித்ெதரு  , 

2.நத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கூன்ராக்கம்பட்டி ஆதிதிராவிட  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ேவந்தம்பட்டி   

,ஓட்டு வில்ைல 

கட்டிடம்நத்தம் அஞ்சல்,621127

1.நத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-3 ேவந்தன்பட்டி , 2.நத்தம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு-4 மாகாளிப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 ஆதி திராவிட  நல 

துவக்கப்பள்ளி நத்தம்   ,புதிய 

கட்டிடம் நத்தம் அஞ்சல்,621127

1.நத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 மூங்கில்துைற, ஆதிதிராவிட  ெதரு  

 , 2.நத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 5 நத்தம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 ஆதிதிராவிட நல 

உய நிைலப்பள்ளி எம்.புத்தூ  

  ,ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி  எம்.புத்தூ  

ஞ் ல்

1.எம் புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேராஜா நக ,  , 2.எம் புத்தூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1முல்ைலநக  , 3.எம் புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-1 ேபாயா  ெதரு , 4.எம் புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

குடித்ெதரு,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

106 106 ஆதிதிராவிட  நல 

துவக்கப்பள்ளி எம்.புத்தூ    

,ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி  எம்.புத்தூ  

ஞ் ல்

1.எம் புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சுருட்டப்பாைளயம்   , 2.எம் 

புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சமுத்திரம்  , 3.எம் புத்தூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 தாமைர நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

ெதாட்டியப்பட்டி   

,ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ம் த் ஞ் ல்

1.எம் புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெதாட்டியப்பட்டி  , 2.எம் புத்தூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3எலந்தமைடப்புதூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி காைரக்காடு   

,ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம் 

எம் புத்தூ  அஞ்சல் 621203

1.எம் புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ேமலகாைரக்காடு குடித்ெதரு  , 

2.எம் புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -5 கேவrநக   , 3.எம் புத்தூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு  -5குறிஞ்சி நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி காைரக்காடு    

,கிழக்கு பகுதி வடக்கு பா த்த 

 ஓட்டு வில்ைல கட்டிடம் 

எம்.புத்தூ  அஞ்சல் 621 203

1.எம் புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு  -5ேக  காலனி  , 2.எம் புத்தூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு  -5மூேவலி ேமட்டாங்காடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 36 of 90



25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
145   முசிறி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

110 110 ஸ்ரீேகாகுலவிலாஸ் மான்ய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

வரதராஜபுரம்   ,ஓட்டு 

வில்ைலகட்டிடம்

1.அரசலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 

வரதராஜபுரம்அக்ரஹாரம்குடித்ெதருஆதிதிரவிட ெதரு , 2.அரசலூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 2 கனகாம்பாள்சமுத்திரம்,ஆதிதிராவிட ெதருகுடிெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

111 111 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி அரசலூ    

,ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதிஅரசலூ  

ஞ் ல்

1.அரசலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 அக்ரஹாரம்  ெவள்ளாள  ெதரு, 

குடிெதரு,   , 2.அரசலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ஆதிதிராவிட ெதருபள்ள ெதருஅரசலூரைககாட்டி வா-4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி அரசலூ    

,ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ெதன்பகுதிஅரசலூ  

ஞ் ல்

1.அரசலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 சுக்காம்பட்டி, குடித்ெதரு  , 

2.அரசலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 திருநாராயணபுரம் அக்ரஹாரம், 

குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

மேகந்திரமங்கலம்   ,வடக்கு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.சீனிவாச நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1  

மேகந்திரமங்கலம்,மூங்கில்துைற   , 2.சீனிவாச நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-1 மேகந்திரமங்கலம் குடித்ெதரு , 3.சீனிவாச நல்லூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 மேகந்திரமங்கலம் காேவr நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

114 114 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

மேகந்திரமங்கலம்   ,வடக்கு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.சீனிவாச நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 மேகந்திரமங்கலம் 

சன்னாசி மடம் , 2.சீனிவாச நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

கிருஷ்ணாபுரம் குடித்ெதரு , 3.சீனிவாச நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

2 கிருஷ்ணாபுரம் பூஞ்ேசாைல நக  , 4.சீனிவாச நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-2 கிருஷ்ணாபுரம் பதனிேதாப்பு ெதரு , 5.சீனிவாச நல்லூ  

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

ேமலசீனிவாசநல்லூ    

,ெதற்கு ஓரம் ேமற்கு ஒட்டு 

ட் ம்

1.சீனிவாச நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ஏrக்குளம் குடித்ெதரு  , 

2.சீனிவாச நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-3 அக்ரஹாரம் , 3.சீனிவாச 

நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 ேமலூ  குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 ஆதி திராவிட  நல 

துவக்கப்பள்ளி 

சீனிவாசநல்லூ    

,ஓட்டுவில்ைலக்கட்டிடம் 

சீனிவாசநல்லூ  அஞ்சல்,621209

1.சீனிவாச நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 அக்ரஹாரம் கீழ 

சீனிவாசநல்லூ  , 2.சீனிவாச நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

கீழசீனிவாச நல்லூ  குடிெதரு , 3.சீனிவாச நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-  4 திருச்சிராப்பள்ளி,ேசலம் ெமயின்ேராடு , 4.சீனிவாச நல்லூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு- 5 கங்ைகநக  கீழ சீனிவாசநல்லூ   , 

5.சீனிவாச நல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு- 5 சாலிய ெதரு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

117 117 எஸ்.வி. டபிள்யு. மான்ய 

துவக்கப்பள்ளி 

ேகாடியாம்பாைளயம்   , 

புதிய ெதற்கு ஓட்டு வில்ைல 

 கட்டிடம்  ேமற்கு பகுதி 

மணேமடு அஞ்சல்,621209

1.அலகைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1  ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 எஸ்.வி. டபிள்யு. மான்ய 

துவக்கப்பள்ளி 

ேகாடியாம்பாைளயம்   , 

புதிய ெதற்கு ஓட்டு வில்ைல 

 கட்டிடம்  ேமற்கு பகுதி 

மணேமடு அஞ்சல்,621209

1.அலகைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பள்ளிக்கூடத்ெதரு , 2.அலகைர 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 திருச்சிேசலம் சாைல வதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 எஸ்.வி. டபிள்யு. மான்ய 

துவக்கப்பள்ளி 

ேகாடியாம்பாைளயம்   

,கிழக்கு பா த்த ேமற்கு  

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் நடு 

பகுதி மணேமடு அஞ்சல்,621209

1.அலகைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 எல்ைலகருப்பண்ணசுவாமிெதரு , 

2.அலகைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 நடுத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

120 120 எஸ்.வி. டபிள்யு. மான்ய 

துவக்கப்பள்ளி 

ேகாடியாம்பாைளயம்   

,கிழக்கு பா த்த ேமற்கு  

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் நடு 

பகுதி மணேமடு அஞ்சல்,621209

1.அலகைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேகாடியாம்பாைளயம் 

கூத்தன்ெசட்டியா ெதரு , 2.அலகைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

விநாயக ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 அரசு உய நிைலப்பள்ளி 

அலகைர   ,முதல் புதிய 

கூடுதல் ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் .ெதற்கு பகுதி 

வடக்கு பா த்தது ரூம் எண்.11

1.அலகைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ஆதிதிராவிட ெதரு , 2.அலகைர 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 அலகைர ேமற்கு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

122 122 அரசு உய நிைலப்பள்ளி 

அலகைர   ,முதல் புதிய 

கூடுதல் ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் .வடக்கு  பகுதி  

ெதற்கு  பா த்தது ேமற்கு 

1.அலகைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

அலகைரகுடித்ெதரு,அrயனாம்ேபட்ைட,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

123 123 அரசின  உய நிைலப்பள்ளி 

அலகைர   ,முதல் புதிய 

துைண  ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம்  ெதற்கு பகுதி 

வடக்கு பா த்தது அலகைர 

1.அலகைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அலகைர அக்ரஹாரம் 

வடக்குத்ெதரு   , 2.அலகைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 நடுத்ெதரு  , 

3.அலகைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 கிழக்குத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 அரசின  உய நிைலப்பள்ளி 

அலகைர   ,கிழக்கு ேமற்கு 

புதிய முதல் ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் நடு பகுதி ெதற்கு 

பா த்தது அலகைர 

1.அலகைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 குடித்ெதரு  , 2.அலகைர (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 3 கல்லுப்பட்டிெதற்கு குடித் ெதரு  , 3.அலகைர (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 3 கல்லுப்பட்டிநடு ெதற்குகுடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 ஊராட்சி ஒன்றிய 

அங்கன்வாடி கட்டிடம் 

மணேமடு   ,கிழக்கு ேம கு 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

ெ ற் த்

1.இனாம்மணேமடு (வ.கி) மற்றும் மணேமடு (ஊ) வா டு-4 திருச்சி -ேசலம் 

ெமயின்ேராடு , 2.இனாம்மணேமடு (வ.கி) மற்றும் மணேமடு (ஊ) வா டு-4 

விநாயக  ேகாவில் ெதரு , 3.இனாம்மணேமடு (வ.கி) மற்றும் மணேமடு 

(ஊ) வா டு-4  மாந்ேதாப்புெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 41 of 90



25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
145   முசிறி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

126 126 சாந்தி நிேகதன் ந சr மற்றும் 

பிைரம்மr ஸ்கூல் மணேமடு 

  ,வடக்கு ெதற்கு 

ஓட்டுவில்ைலக்கட்டிடம் 

ி க் த்

1.இனாம்மணேமடு (வ.கி) மற்றும் மணேமடு (ஊ) வா டு-3இனாம் 

மணேமடு கைடவதி ெதரு , 2.இனாம்மணேமடு (வ.கி) மற்றும் மணேமடு 

(ஊ) வா டு-1   இனாம் மணேமடு சிவானந்த பள்ளி 1வது ெதரு , 

3.இனாம்மணேமடு (வ.கி) மற்றும் மணேமடு (ஊ) வா டு-2  இனாம் 

ே டு த் ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 சாந்தி நிேகதன் ந சr மற்றும் 

பிைரம்மr ஸ்கூல் மணேமடு 

  ,கிழக்கு ேமற்கு 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது

1.இனாம்மணேமடு (வ.கி) மற்றும் மணேமடு (ஊ) வா டு-

3இனாம்மணேமடுெசௗன்டீஸ்வr அம்மன் ேகாயில் ெதரு , 

2.இனாம்மணேமடு (வ.கி) மற்றும் மணேமடு (ஊ) வா டு-1 

இனாம்மணேமடுசிவானந்தா பள்ளி 2வது ெதரு , 3.இனாம்மணேமடு (வ.கி) 

மற்றும் மணேமடு (ஊ) வா டு-1  இனாம்மணேமடுஆதிதிராவிட  1வது 

ெதரு  , 4.இனாம்மணேமடு (வ.கி) மற்றும் மணேமடு (ஊ) வா டு-1 

இனாம்மணேமடுஆதிதிராவிட  2வதுெதரு  , 5.இனாம்மணேமடு (வ.கி) 

மற்றும் மணேமடு (ஊ) வா டு-2இனாம்மணேமடுநடுத்ெதரு  , 

6இனாம்மணேமடு (வகி) மற்றும் மணேமடு (ஊ) வா டு 2 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி முள்ளிப்பாடி   

,ஓட்டுவில்ைலக்கட்டிடம்  

கிழக்கு பா த்தது 

திருஈங்ேகாய்மைலஅஞ்சல்,621

1.முள்ளிப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 முள்ளிப்பாடி குரும்ப  ெதரு , 

2.முள்ளிப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அrசன ெதரு , 3.முள்ளிப்பாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 காட்டுமாrயம்மன்ேகாவில்அrசனத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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129 129 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

திருஈங்ேகாய்மைல   ,ேமற்கு 

பகுதி 

ஓட்டுவில்ைலக்கட்டிடம்  

கிழக்கு பா த்தது 

திருஈங்ேகாய்மைலஅஞ்சல்,621

1.முள்ளிப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 நாச்சியாபுதூ  குடித்ெதரு , 

2.முள்ளிப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 சக்கிலிய ெதரு , 

3.முள்ளிப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கருங்காடுகுடித்ெதரு , 

4.முள்ளிப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 திருமைலயூ ெநசவாள  ெதரு 

, 5.முள்ளிப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அrசனெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

130 130 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

திருஈங்ேகாய்மைல   ,வடக்கு 

ெதற்கு ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது 

ேமற்கு பகுதி 

திருஈங்ேகாய்மைலஅஞ்சல்,621

1.முள்ளிப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பகவதிஅம்மன்ேகாவில் ெதரு , 

2.முள்ளிப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 அrசனெதரு , 3.முள்ளிப்பாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சிவன்ேகாவில் ெதரு , 4.முள்ளிப்பாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 வடக்குெதரு , 5.முள்ளிப்பாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3 ெநசவாள ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

131 131 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்ள்ளி 

பிள்ளாபாைளயம்   ,வடக்கு 

ெதற்கு  ஓட்டு வில்ைல 

வடக்கு பகுதி  ேமற்கு 

பா த்தது பிள்ளாபாைளயம் 

1.பிள்ளாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1, ேமலவதி , 

2.பிள்ளாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1, ெதாட்டியப்பட்டி, ஏrக்காடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

பிள்ளாபாைளயம்   ,ெதற்கு 

வடக்கு ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

ேமற்கு பா த்தது  

பிள்ளாபாைளயம் 

1.பிள்ளாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2, நடுவதி , 

2.பிள்ளாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3, கீழ வதி, பள்ள ெதரு , 

3.பிள்ளாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு- 3, பைறய ெதரு  , 

4.பிள்ளாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3, சக்கிலிய  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி

 பிள்ளாபாைளயம்   ,மத்திய 

புதிய கட்டிடம் ெகட்டி 

ெமத்ைத 

கட்டிடம்பிள்ளாபாைளயம் 

1.பிள்ளாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2, 

அய்யனா ேகாவில்சாலக்காடு , 2.பிள்ளாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3 அமராவதி சாைல

Ü¬ùî¢¶ 
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134 134 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி முத்துராஜா 

பாைளயம்   ,கிழக்கு ேமற்கு 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் 

க் த்

1.பிள்ளாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4, ெலட்சுமிபுரம் இலுப்பூ  

ேமலூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி முத்துராஜா 

பாைளயம்   ,கிழக்கு ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் ேமற்கு 

த்

1.பிள்ளாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4, முத்துராஜாபாைளயம் , 

2.பிள்ளாபாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெதற்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 அரசு ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி  

ேமட்டுப்பாைளயம்   ,கிழக்கு 

ேமற்கு ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது 

வகுப்பு அைற எண் 3

1.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-2 பாேவாடித்ெதரு 

, 2.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-3 

ெபருமாள்ேகாவில் ெதரு  , 3.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் 

(ேப.ஊ) வா டு-3 ெசட்டி ெதரு , 4.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் 

(ேப.ஊ) வா டு-5 ெபாத்தித்ெதரு , 5.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் 

(ேப.ஊ) வா டு-6 ெதலுங்க  ெதரு
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137 137 அரசு ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி  

ேமட்டுபாைளயம்   ,கிழக்கு 

ேமற்கு ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது 

வகுப்பு அைற எண் 4

1.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-4  ைகேகாள  

ெதரு , 2.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-5 குறும்ப  

ெதரு  , 3.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-3 

காமாட்சியம்மன் ேகாவில் ெதரு , 4.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) 

ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-3 ஆசாrெதரு , 5.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) 

ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-6 காசுக்கைட ெதரு , 6.ேமாருப்பட்டி 

(வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-7 ேசனியத்ெதரு , 7.ேமாருப்பட்டி 

(வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-7 கைட வதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

ேமட்டுப்பாைளயம்   ,வடக்கு 

ெதற்கு ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம்  ேமற்கு பகுதி 

1.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-8 அம்பலக்காரத் 

ெதரு , 2.வடமைலப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-9 

ைகேகாள  ெதரு , 3.வடமைலப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) 

வா டு-9 ஒட்ட  ெதரு , 4.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) 

வா டு-11 நந்தவன ெதரு
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139 139 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

ேமட்டுப்பாைளயம்   ,வடக்கு 

 ேமற்கு ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம்  வடக்கு பா த்தது 

பிளாக் எண் 5

1.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-11 நடுத்ெதரு , 

2.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-11 ேமற்கு 

ெதலுங்க  ெதரு , 3.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-

11 ெதற்கு ெதலுங்க  ெதரு , 4.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் 

(ேப.ஊ) வா டு-15 கன்னாரத்ெதரு , 5.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) 

ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-15 ெசட்டியா  ெதரு , 6.ேமாருப்பட்டி 

(வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-15 குறும்ப  ெதரு , 

7.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-12 பள்ள  ெதரு , 

8.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-14 ெரட்டித்ெதரு , 

9.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-12 அrசன காலனி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

ேமட்டுப்பாைளயம்   ,கிழக்கு 

ேமற்கு ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி  

ெதற்கு பா த்தது பிளாக் எண் 1

1.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-10 சக்கிலிய  

ெதரு , 2.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-10 

பறத்ெதரு , 3.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-9 

ஒட்ட ெதரு , 4.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-10 

புதிய அrசன காலனி , 5.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) 

வா டு-14 கிழக்கு அம்பலக்காரத் ெதரு , 6.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) 

ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-14 வடக்கு அம்பலக்காரத் ெதரு , 

7.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-15 ேமற்கு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
145   முசிறி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

141 141 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

எம்.கருப்பம்பட்டி   ,வடக்கு 

ெதற்கு ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் கிழக்கு பா த்தது

1.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-13 ேமற்கு 

அம்பலக்காரத் ெதரு , 2.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) 

வா டு-12 புதுசக்கிலிய  ெதரு , 3.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் 

(ேப.ஊ) வா டு-13 அழக  நக  , 4.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் 

(ேப.ஊ) வா டு-14 கிழக்கு அம்பலக்காரத் ெதரு , 5.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) 

ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-12 பைழயசக்கிலிய  ெதரு , 

6.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-12 ஆதிதிராவிட  

ெதரு , 7.ேமாருப்பட்டி (வ.கி) ேமட்டுப்பாைளயம் (ேப.ஊ) வா டு-12 காட்டு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 அரசின  உய நிைலப்பள்ளி  

கrகாலி   ,வடக்கு ெதற்கு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

கிழக்கு பா த்தது கrகாலி

1.கrகாலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடுகத்ெதரு , 2.கrகாலி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெசங்குந்த  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

143 143 அரசின  உய நிைலப்பள்ளி  

கrகாலி   ,வடக்கு ெதற்கு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

ேமற்கு பா த்தது கrகாலி 

ஞ் ல்

1.கrகாலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சக்கிலிய  ெதரு ஆதிதிராவிட  

ெதரு , 2.கrகாலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெதற்குெதரு குடித்ெதரு , 

3.கrகாலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ேமற்குத்ெதரு  , 4.கrகாலி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெவள்ளாள  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
145   முசிறி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

144 144 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

உத்தண்டன்பட்டி   ,கிழக்கு 

ேமற்கு   ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது 

1.கrகாலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 உத்தண்டம்பட்டி குடித்ெதரு, 

சங்கிலிய ெதரு , 2.கrகாலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ெரட்டியா  ெதரு 

ேமலத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

ஊருைடயாப்பட்டி   ,கிழக்கு 

ேமற்கு ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது  

கிழக்கு பகுதி 

வடமைலப்பட்டி அஞ்சல்,621214

1.வடமைலப்பட்டி (வ.கி) ஊருைடயாப்பட்டி (ஊ) கணபதி நக  , 

2.வடமைலப்பட்டி (வ.கி) ஊருைடயாப்பட்டி (ஊ) சாலக்காடு , 

3.வடமைலப்பட்டி (வ.கி) ஊருைடயாப்பட்டி (ஊ) வடக்குத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
145   முசிறி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

146 146 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

ஊருைடயாப்பட்டி   ,கிழக்கு 

ேமற்கு ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது  

ேமற்கு  பகுதி 

வடமைலப்பட்டி அஞ்சல்,621214

1.வடமைலப்பட்டி (வ.கி) ஊருைடயாப்பட்டி (ஊ) ெதற்கு ெதரு , 

2.வடமைலப்பட்டி (வ.கி) ஊருைடயாப்பட்டி (ஊ) நடுத்ெதரு , 

3.வடமைலப்பட்டி (வ.கி) ஊருைடயாப்பட்டி (ஊ) ேமற்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

வடமைலப்பட்டி   ,கிழக்கு 

ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது

1.வடமைலப்பட்டி (வ.கி) தாத்ைதயங்கா  ேபட்ைட (ேப..ஊ) வா டு-2 

ேமலத்ெதரு , 2.வடமைலப்பட்டி (வ.கி) தாத்ைதயங்கா  ேபட்ைட (ேப..ஊ) 

வா டு-2 ேமலத்ெதரு , 3.வடமைலப்பட்டி (வ.கி) தாத்ைதயங்கா  ேபட்ைட 

(ேப..ஊ) வா டு-2 ேமலத்ெதரு , 4.வடமைலப்பட்டி (வ.கி) தாத்ைதயங்கா  

ேபட்ைட (ேப..ஊ) வா டு-2 ேமலத்ெதரு , 5.வடமைலப்பட்டி (வ.கி) 

தாத்ைதயங்கா  ேபட்ைட (ேப..ஊ) வா டு-2 கீழத்ெதரு  , 6.வடமைலப்பட்டி 

(வ.கி) தாத்ைதயங்கா  ேபட்ைட (ேப..ஊ) வா டு-2 கீழத்ெதரு , 

7.வடமைலப்பட்டி (வ.கி) தாத்ைதயங்கா  ேபட்ைட (ேப..ஊ) வா டு-2 

கீழத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
145   முசிறி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

148 148 காேவr மான்ய 

துவக்கப்பள்ளி 

என்.கருப்பம்பட்டி   ,கிழக்கு 

ேமற்கு ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி  

ெதற்கு பா த்தது 

வடமைலப்பட்டி அஞ்சல்,621214

1.வடமைலப்பட்டி (வ.கி) தாத்ைதயங்கா  ேபட்ைட (ேப..ஊ) வா டு-3  

நா.கருப்பம்பட்டி வடக்குத் ெதரு , 2.வடமைலப்பட்டி (வ.கி) தாத்ைதயங்கா  

ேபட்ைட (ேப..ஊ) வா டு-3 நா.கருப்பம்பட்டி ெதற்குத் ெதரு 1 , 

3.வடமைலப்பட்டி (வ.கி) தாத்ைதயங்கா  ேபட்ைட (ேப..ஊ) வா டு-3 

நா.கருப்பம்பட்டி ெதற்குத் ெதரு 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 அரசு ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

தாத்ைதயங்கா  ேபட்ைட   

,புதிய ெதற்கு ெகட்டி 

ெமத்ைத  கட்டிடம் கிழக்கு 

ேமற்கு புறம் வடக்கு  

பா த்தது  அைற எண் 2 

வடக்கு பகுதி,

1.ேதவானூ  (வ.கி) தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (ேப.ஊ) வா டு-5 ெரட்டியா  

ெதரு1 , 2.ேதவானூ  (வ.கி) தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (ேப.ஊ) வா டு-5 

ெரட்டியா ெதரு2 , 3.ேதவானூ  (வ.கி) தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (ேப.ஊ) 

வா டு-5 அம்பலக்காரத்ெதரு1 , 4.ேதவானூ  (வ.கி) தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட 

(ேப.ஊ) வா டு-5 பள்ள ெதரு , 5.ேதவானூ  (வ.கி) தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட 

(ேப.ஊ) வா டு-5 சக்கிலிய ெதரு , 6.தாத்ைதயங்கா  ேபட்ைட (வ.கி) 

மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-6 வாணியத்ெதரு1 , 7.தாத்ைதயங்கா  ேபட்ைட 

(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-6 வாணியத்ெதரு2 , 8.தாத்ைதயங்கா  

ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-6 வாணியத்ெதரு3 , 

9.தாத்ைதயங்கா  ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-6 

Ü¬ùî¢¶ 
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
145   முசிறி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

150 150 அரசு ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட   , 

ெதற்கு புதிய ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் கிழக்கு ேமற்கு புறம் 

வடக்கு பா த்தது  அைற 

1.தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-12 ெதற்கு பள்ள  

ெதரு 1 , 2.தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-12 

ெதற்கு பள்ள  ெதரு 2   , 3.தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் 

(ேப.ஊ) வா டு-12 ெதற்கு பள்ள  ெதரு 3 , 4.தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (வ.கி) 

மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-12 வடக்கு பள்ளத்ெதரு  1 , 

5.தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-12வடக்கு 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 அரசு ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட   

,ெதற்கு புதிய ெகட்டி 

ெமத்ைத   கட்டிடம்இ  

கிழக்கு ேமற்கு புறம் வடக்கு 

பா த்தது அைற எண் 6 அைற 

1.தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-11 ேதவாங்க ெதரு 

1 , 2.தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-11ேதவாங்க  

ெதரு-2 , 3.தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-

11ேதவாங்க  ெதரு -3 , 4.தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) 

வா டு-11 ேதவாங்க ெதரு-4 , 5.தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் 

(ேப.ஊ) வா டு-11 ெகாத்தெசட்டிெதரு-1 , 6.தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (வ.கி) 

மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-11 ெகாத்தெசட்டி ெதரு-2
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

152 152 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட   

,கிழக்கு ேமற்கு புதிய பிளாக் 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் 

ெதற்கு பா த்தது அைற எண் 

1.தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-13வடுக ெதரு -1 , 

2.தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-13 வடுக ெதரு 2 , 

3.தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-13 வடுக ெதரு 3 , 

4.தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-13 வடுக  ெதரு  -

4 , 5.தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-13வடுக  ெதரு-5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட   

,கிழக்கு ேமற்கு புதிய பிளாக் 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் 

ெதற்கு பா த்தது அைற எண் 

1.தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-14 வடுக  ெதரு-6 , 

2.தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-14 

ெநசவாள காலனி-2 , 3.தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) 

வா டு-14 ெநசவாள  காலனி-3
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

154 154 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,தாத்ைதயங்கா  

ேபட்ைட   ,கிழக்கு ேமற்கு 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது ேமற்கு 

பகுதி ஊராட்சி ஒன்றிய 

அலுவலகத்திற்கு எதிrல்

1.தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-6 ெதற்கு வானிய  

ெதரு , 2.பிள்ளாதுைர (வ.கி) தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (ேப.ஊ) வா டு-4 

ெதற்கு முதலியா   ெதரு , 3.பிள்ளாதுைர (வ.கி) தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட 

(ேப.ஊ) வா டு-4 பிள்ளாதுைற ெநசவாள  காலனி , 4.பிள்ளாதுைர (வ.கி) 

தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (ேப.ஊ) வா டு-4ெரட்டியா  ெதரு 3

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட   

,கிழக்கு ேமற்கு ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் ேமற்கு 

பா த்தது ஊராட்சி ஒன்றிய 

அலுவலகத்திற்கு எதிrல்

1.பிள்ளாதுைர (வ.கி) தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (ேப.ஊ) வா டு-15 

சாராயக்காரத் ெதரு , 2.பிள்ளாதுைர (வ.கி) தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட 

(ேப.ஊ) வா டு-10 நடுவாணிய  ெதரு  1 , 3.பிள்ளாதுைர (வ.கி) 

தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (ேப.ஊ) வா டு-10 நடுவாணிய  ெதரு  2 , 

4.பிள்ளாதுைர (வ.கி) தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (ேப.ஊ) வா டு-7 வடக்கு 

முதலியா  ெதரு 1 , 5.பிள்ளாதுைர (வ.கி) தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (ேப.ஊ) 

வா டு-7 வடக்கு முதலியா  ெதரு 2 , 6.பிள்ளாதுைர (வ.கி) 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

156 156 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட   

,வடக்கு ெதற்கு ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் கிழக்கு 

பா த்தது ஊராட்சி ஒன்றிய 

அலுவலகத்திற்கு எதிrல்

1.பிள்ளாதுைர (வ.கி) தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (ேப.ஊ) வா டு-1 வடக்கு 

குரும்ப  ெதரு , 2.பிள்ளாதுைர (வ.கி) தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (ேப.ஊ) 

வா டு-9 ெவள்ளாள  ெதரு -1  , 3.பிள்ளாதுைர (வ.கி) 

தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (ேப.ஊ) வா டு-9 ெவள்ளாள ெதரு-2 , 

4.தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-14 சிேலான் 

அகதிகள் காலனி , 5.பிள்ளாதுைர (வ.கி) தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (ேப.ஊ) 

வா டு-10 வானிய  ெதரு 1 , 6.பிள்ளாதுைர (வ.கி) தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட 

(ேப.ஊ) வா டு-10 வானிய  ெதரு 2 , 7.பிள்ளாதுைர (வ.கி) 

தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (ேபஊ) வா டு 9 கவுண்ட  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

157 157 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட   

,கிழக்கு ேமற்கு  

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது கிழக்கு 

பகுதி ஊராட்சி ஒன்றிய 

அலுவலகத்திற்கு எதிrல்

1.பிள்ளாதுைர (வ.கி) தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (ேப.ஊ) வா டு-1  குறும்ப  

ெதரு -3 , 2.பிள்ளாதுைர (வ.கி) தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (ேப.ஊ) வா டு-1  

குறும்ப  ெதரு -4 , 3.பிள்ளாதுைர (வ.கி) தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (ேப.ஊ) 

வா டு-1 குறும்ப  ெதரு -5 , 4.பிள்ளாதுைர (வ.கி) தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட 

(ேப.ஊ) வா டு-5 ெரட்டியா  ெதரு 1 , 5.பிள்ளாதுைர (வ.கி) 

தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (ேப.ஊ) வா டு-5 ெரட்டியா  ெதரு 2 , 

6.பிள்ளாதுைர (வ.கி) தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (ேப.ஊ) வா டு-9 ெவள்ளாள  

ெதரு , 7.பிள்ளாதுைர (வ.கி) தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட (ேப.ஊ) வா டு-8 

பறத்ெதரு
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1 2 3 4 5

158 158 அரசின  உய நிைலப்பள்ளி 

காருகுடி   ,வடக்கு 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்  

ெதற்கு பா த்தது

1.காருகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெபrய காருகுடி ேசாழிய ெசட்டி 

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 அரசின  உய நிைலப்பள்ளி 

காருகுடி   ,வடக்கு ெதற்கு 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம்  

ேமற்கு பா த்தது  காருகுடி 

ஞ் ல்

1.காருகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெபrய காருகுடி குரும்ப  ெதரு , 

2.காருகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெபrய ெசங்குந்த  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி காருகுடி   

,ெதற்கு வடக்கு ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் ேமற்கு 

பா த்தது காருகுடி 

1.காருகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 சின்னகாருகுடி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ேவலம்பட்டி   

, வடக்கு ஒட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது 

ேவலம்பட்டி மகாேதவி 

1.மகாேதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 மகாேதவி புதூ  , 2.மகாேதவி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ேவலம்பட்டி கீழத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 56 of 90



25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
145   முசிறி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

162 162 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ேவலம்பட்டி   

,கிழக்கு ேமற்கு 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது ேவலம்பட்டி

1.மகாேதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ேவலம்பட்டி ேமலத்ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி மகாேதவி   

 ,ேமற்கு பக்கம் ெதற்கு பகுதி 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

மகாேதவி அஞ்சல்,621214

1.மகாேதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 மகாேதவி கீழத்ெதரு , 

2.மகாேதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2பள்ள  ,பைறய  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி மகாேதவி   

 ,வடக்கு ெதற்கு  

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

கிழக்கு பா த்தது மகாேதவி 

1.மகாேதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பறத்ெதரு , 2.மகாேதவி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 மகாேதவி ேமலத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

165 165 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி மகாேதவி   

,வடக்கு  ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் கிழக்கு புறம் ேமற்கு 

பகுதி ேமற்கு பா◌ா◌்த்தது 

மகாேதவி அஞ்சல்,621214

1.மகாேதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 மகாேதவி வடக்குத்ெதரு , 

2.மகாேதவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 நல்லப்பநாயக்கன்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166 ேகாகேல மான்ய 

நடுநிைலப்பள்ளி ஊரக்கைர   

,வடக்கு ெதற்கு 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம் 

கிழக்கு புறம் ேமற்கு பகுதி 

ேமற்கு பா த்ததுஊரக்கைர 

1.ஊரக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்கு ெதரு , 2.ஊரக்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பள்ள ெதரு பறத்ெதரு சக்கிலிய  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 ேகாகேல மான்ய 

நடுநிைலப்பள்ளி ஊரக்கைர   

,கிழக்கு ேமற்கு புற 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் வடக்கு 

பா த்தது ஊரக்கைர 

1.ஊரக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 நடுத்ெதரு ெதற்குத்ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

168 168 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கலிங்கப்பட்டி  

 ,கிழக்கு ேமற்கு 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ெதற்கு பா த்தது ஊரக்கைர 

1.ஊரக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 கலிங்கபட்டி , 2.ஊரக்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ேமலத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ெபருகனூ    

,கிழக்கு ேமற்கு ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்தது ஊரக்கைர 

1.ஊரக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெபருகனூ  கீழப்பகுதி , 

2.ஊரக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெபருகனூ  ேமலப்பகுதி, ெதற்கு 

ெகாட்டம் , 3.ஊரக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெபருகனூ  வடக்கு 

ெகாட்டம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ஜம்புமைட   

,கிழக்கு ேமற்கு 

ஓட்டுலில்ைல கட்டிடம் 

க் த்

1.ஜம்புமைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பறத்ெதரு , 2.ஜம்புமைட (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 குடித்ெதரு ஜம்புமைட மஜரா ஜடமங்கலம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

171 171 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ஆண்டிப்பட்டி  

 ,கிழக்கு ேமற்கு 

ஓட்டுவில்ைல  கட்டிடம் 

ெ ற் த்

1.ஜம்புமைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 அம்பலக்காரத் ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 மான்ய துவக்கப்பள்ளி 

ஜடமங்கலம்   ,வடக்கு 

ெதற்கு  ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

கிழக்கு  பா த்தது 

1.ஜம்புமைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெவள்ளாளத் ெதரு அம்பலக்கார 

ெதரு , 2.ஜம்புமைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ஆதிதிராவிட  ெதரு 

அம்பலக்கார ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 மான்ய துவக்கப்பள்ளி 

ஜடமங்கலம்   ,ெதற்கு 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட்டிடம் 

கிழக்கு பா த்தது

1.ஜம்புமைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 அம்பலக்கார ெதரு ஜம்புமைட 

மஜரா

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி வாளசிராமணி 

  ,வடக்கு  ெதற்கு   

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ேமற்கு பா த்தது 

1.வாளசிராமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெவள்ளாளப்பட்டி , 

2.வாளசிராமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 நடுத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

175 175 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி வாளசிராமணி 

  ,கிழக்கு பகுதி ெகட்டிக் 

கட்டிடம்   வடக்கு பா த்தது 

வாளசிராமணி அஞ்சல் 621 214

1.வாளசிராமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ெரட்டியா  ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி வாளசிராமணி 

  ,கிழக்கு ேமற்கு  

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்  

(ேமற்குபகுதி) வடக்கு 

பா த்தது வாளசிராமணி 

1.வாளசிராமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ேமலத் ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி வாளசிராமணி 

  ,கிழக்கு ேமற்கு  

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

(கிழக்குபகுதி) வடக்கு 

பா த்தது வாளசிராமணி 

1.வாளசிராமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 வடக்கு ெதரு , 

2.வாளசிராமணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ெரட்டியா ெதரு, ேமலத்ெதரு, 

காட்டுக்ெகாட்டம

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

178 178 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி அஞ்சல 

ேமலூ    ,கிழக்கு ேமற்கு 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் 

ெதற்கு பா த்தது  

1.அஞ்சலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 அஞ்சலம் ேமலூ  , 2.அஞ்சலம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ேமலூ  காட்டுவடுகள் , 3.அஞ்சலம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெசக்கடிநத்தம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி நலியாம்பட்டி  

 ,வடக்கு ெதற்கு 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

கிழக்கு பா த்தது  

1.அஞ்சலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அஞ்சலம் , 2.அஞ்சலம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ஓட்ட ெதரு , 3.அஞ்சலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

1 சின்னேகாணப்பம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி நலியாம்பட்டி  

 ,வடக்கு ெதற்கு  ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம்  ேமற்கு 

பா த்தது நலியாம்பட்டி 

1.அஞ்சலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 நலியாம்பட்டி , 2.அஞ்சலம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ)  வா டு-2 காட்டுவடுகள்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

181 181 வாணிவிலாஸ் மான்ய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

ேகாணப்பம்பட்டி   ,கிழக்கு 

ேமற்கு ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது  

ேகாணப்பம்பட்டி அஞ்சல்,621208

1.ேகாணப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1,2 ேகாணப்பம்பட்டி , 

2.ேகாணப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 முத்துராஜெதரு,வடக்குெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

182 182 ஊராட்சிஒன்றியதுவக்கப்பள்ளி

ேதவானூ புதூ    ,கிழக்கு 

ெதற்கு  ஒட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் வடக்கு  பா த்தது 

ேதவானூ  அஞ்சல்,621214

1.ேதவானூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2குறும்ப  ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ேதவானூ    

,ஓட்டுவில்ைல பைழய 

கட்டிடம் ேதவானூ  

ஞ் ல்

1.ேதவானூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அம்பலகாரத்ெதரு சக்கிலிய  

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

184 184 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ேதவானூ    

,கிழக்கு பகுதி ஓட்டுவில்ைல 

 கட்டிடம் ேமற்கு பா த்தது 

ேதவானூ  அஞ்சல் 621 214

1.ேதவானூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பள்ள  ெதரு ெரட்டியா  ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ஆராய்ச்சி   

,வடக்கு ெதற்கு 

ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ேமற்கு பா த்தது ஆராய்ச்சி 

1.ஆராய்ச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ஆராய்ச்சி , 2.ஆராய்ச்சி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 அமராவதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி , ஆராய்ச்சி   

,கிழக்கு ேமற்கு 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது ஆராட்ச்சி 

1.ஆராய்ச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 சக்கம்பட்டி , 2.ஆராய்ச்சி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-4 தாண்டவம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

187 187 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

வைளெயடுப்பு   ,கிழக்கு 

ேமற்கு ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் ேமற்கு அைற 

ெதற்கு பா த்தது 

1.வைளெயடுப்பு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பிள்ைளயா  ேகாவில் ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

188 188 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

வைளெயடுப்பு   ,கிழக்கு 

ேமற்கு  ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

ெதற்கு பா த்தது 

1.வைளெயடுப்பு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 நடுத்ெதரு , 2.வைளெயடுப்பு 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெதற்கு பள்ள  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

ைபத்தம்பாைற   ,கிழக்கு 

ேமற்கு ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம் ெதற்கு  பா த்தது 

ைபத்தம்பாைற அஞ்சல்,621205

1.ைபத்தம்பாைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்குகிழக்குெதரு 

பள்ள ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

190 190 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

ைபத்தம்பாைற   ,வடக்கு 

பகுதி நடு ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம் ெதற்கு  பா த்தது  

ைபத்தம்பாைற அஞ்சல் 621 

1.ைபத்தம்பாைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கீழத் ெதரு , 

2.ைபத்தம்பாைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேமலத் ெதரு பைறய  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ைபத்தம்பாைற 

  ,கிழக்கு ேமற்கு 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ெதற்கு பா த்தது 

ைபத்தம்பாைற அஞ்சல்,621205

1.ைபத்தம்பாைற (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ேமலேமடு வடக்குத் ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 அரசு உய நிைலப்பள்ளி 

ேசருகுடி   ,கிழக்கு ேமற்கு  

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது  ேசருகுடி 

ஞ் ல்

1.ேசருகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கீழத்ெதரு , 2.ேசருகுடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ஆதிதிராவிட  ெதரு , 3.ேசருகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3 ெகாப்பாண்டித்ெதரு, நடுத்ெதரு,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

193 193 அரசு உய நிைலபள்ளி 

,ேசருகுடி   ,கிழக்கு ேமற்கு 

புதிய ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது  

ே ஞ் ல்

1.ேசருகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ேமலத்ெதரு , 2.ேசருகுடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 காலனி , 3.ேசருகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

பூமாைலபுரம் , 4.ேசருகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 நடுத்ெதரு , 

5.ேசருகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ஜம்புமைட ேராடு , 6.ேசருகுடி 

ி ற் ம் டு ி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 அரசின   ேமல்நிைலப்பள்ளி 

பாப்பாபட்டி   ,கிழக்கு ேமற்கு 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது  ேமற்கு 

புறம் பாப்பாப்பட்டி

1.பூலாஞ்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பூலாஞ்ேசr , 2.பூலாஞ்ேசr 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பாப்பாபட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 அரசின   ேமல்நிைலப்பள்ளி 

பாப்பாபட்டி   ,கிழக்கு ேமற்கு 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது  கிழக்கு  

புறம் பாப்பாப்பட்டி

1.பூலாஞ்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேமலக்ெகாட்டங்கள் , 

2.பூலாஞ்ேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பனகாடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

196 196 ஊராட்சி ஒன்றிய சமுதாய 

கூடம் சூரம்பட்டி   ,கிழக்கு 

ேமற்கு ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது 

ம் ட் ஞ் ல்

1.சூரம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 சூரம்பட்டி , 2.சூரம்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 நடுத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி , 

ெசல்லிபாைளயம்   ,கிழக்கு 

ேமற்கு ஓட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது 

1.சூரம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெசல்லிபாைளயம் , 2.சூரம்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேகணிப்பள்ளம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி மாவிலிப்பட்டி  

 ,கிழக்கு ேமற்கு 

ஓட்டுவில்ைல  கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது 

1.மாவிலிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கீழத் ெதரு , 2.மாவிலிப்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெதற்கு ெதரு , 3.மாவிலிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-1 ேமற்குத் ெதரு , 4.மாவிலிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

சாலக்காடு நடுத்ெதரு , 5.மாவிலிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

ஆதிதிராவிட  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

199 199 ஊராட்சிய ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி கிருஷ்ணாபுரம் 

  ,கிழக்கு ேமற்கு ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் வடக்கு 

பா த்தது  மாவிலிப்பட்டி 

1.மாவிலிப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 கிருஷ்ணாபுரம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி தும்பலம்   

,கிழக்கு ேமற்கு  

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது தும்பலம் 

1.தும்பலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

1தும்பலம்பைறய ெதருசக்கிலிய ெதரு,களராெவளி , 2.தும்பலம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 தும்பலம் ேமலத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி தும்பலம்   

,வடக்கு ெதற்கு  

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

கிழக்கு பா த்தது தும்பலம் 

1.தும்பலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 தும்பலம் கீழத்ெதரு , 2.தும்பலம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 கிழக்கு ெதரு ெமயின் வதி

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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1 2 3 4 5

202 202 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ேசாளம்பட்டி   

,கிழக்கு ேமற்கு 

ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது தும்பலம் 

1.தும்பலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ேசாளம்பட்டி , 2.தும்பலம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ெபருமாள்பாைளயம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 சரஸ்வதி வித்யாசாலா 

மானிய நடுநிைலப்பள்ளி 

சிட்டிலைர   ,கிழக்கு ேமற்கு 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது 

1.சிட்டிலைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்கு ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 சரஸ்வதி வித்யாசாலா 

மானிய நடுநிைலப்பள்ளி 

சிட்டிலைர   ,கிழக்கு புறம் 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்  

கிழக்கு பா த்தது சிட்டிலைர 

1.சிட்டிலைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 நடுத் ெதரு , 2.சிட்டிலைர (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெதற்குத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

205 205 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி தாதம்பட்டி   

,வடக்கு ெதற்கு 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம்  

கிழக்கு பா த்தது  தாதம்பட்டி 

சிட்டிலைரஅஞ்சல்,621211

1.சிட்டிலைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -3சிட்டிலைர பள்ள  ெதரு 

தாதம்பட்டி ஆதிதிராவிட  ெதரு , 2.சிட்டிலைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

4 தாதம்பட்டி குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ேமட்டுப்பட்டி   

,கிழக்கு ேமற்கு ஓட்டு 

வில்ைலக் கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்தது  ேமட்டுப்பட்டி 

அஞ்சல்,621211

1.முத்தம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 முத்தம்பட்டி குடித்ெதரு , 

2.முத்தம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 முத்தம்பட்டி வள்ளுவ ெதரு , 

3.முத்தம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 முத்தம்பட்டி 

ஆதிதிராவிட ெதரு , 4.முத்தம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

ேமட்டுப்பட்டி வடக்குத்ெதரு, பாரதிநக  , 5.முத்தம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு - 2ேமட்டுப்பட்டி ெதற்குகுடித்ெதரு, ஆண்டிக்குட்ைட , 6.முத்தம்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேமட்டுப்பட்டி, அண்ணா ெநசவாள  காலனி , 

7.முத்தம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேமட்டுப்பட்டி 

அளிஞ்சிக்குத்துப்பள்ளம்  8முத்தம்பட்டி (வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

207 207 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி அழகாப்பட்டி 

  ,கிழக்கு ேமற்கு  

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம்  

ெதற்கு பா த்தது 

1.எம்.புதுப்பட்டி ேமற்கு (வ.கி) எம்.புதுப்பட்டி (ஊ) வா டு-3 புதுப்பட்டி 

சீவிலிப்பட்டி திருமுருகன்நக  , 2.எம்.புதுப்பட்டி ேமற்கு (வ.கி) 

எம்.புதுப்பட்டி (ஊ) வா டு-3 சீவிலிப்பட்டி , 3.எம்.புதுப்பட்டி ேமற்கு (வ.கி) 

எம்.புதுப்பட்டி (ஊ) வா டு-4 அழகாப்பட்டி, ெதற்கு ெதரு , 4.எம்.புதுப்பட்டி 

ேமற்கு (வ.கி) எம்.புதுப்பட்டி (ஊ) வா டு-4 அட்டாளப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி அழகாப்பட்டி 

  ,கிழக்கு ேமற்கு 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ெதற்கு பா த்தது அழகாப்பட்டி 

எம்.புதுப்பட்டி அஞ்சல்,621211

1.எம்.புதுப்பட்டி ேமற்கு (வ.கி) எம்.புதுப்பட்டி (ஊ) வா டு-4அட்டாளப்பட்டி 

ெதற்குபைறய ெதரு அழகாப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி அழகாப்பட்டி 

  ,கிழக்கு ேமற்கு ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்தது அழகாப்பட்டி 

எம்.புதுப்பட்டி அஞ்சல்,621211

1.எம்.புதுப்பட்டி ேமற்கு (வ.கி) எம்.புதுப்பட்டி (ஊ) வா டு-4 சிேலான்காலனி 

, 2.எம்.புதுப்பட்டி ேமற்கு (வ.கி) எம்.புதுப்பட்டி (ஊ) வா டு-3 திருமுருகன்நக
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1 2 3 4 5

210 210 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி அழகாப்பட்டி 

  ,கிழக்கு ேமற்கு  

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது 

அழகாப்பட்டி  எம்.புதுப்பட்டி 

1.எம்.புதுப்பட்டி ேமற்கு (வ.கி) எம்.புதுப்பட்டி (ஊ) வா டு-5 வடக்கு 

அழகாப்பட்டி , 2.எம்.புதுப்பட்டி ேமற்கு (வ.கி) எம்.புதுப்பட்டி (ஊ) வா டு-5 

அழகாப்பட்டி கீழப்பள்ளம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ெசாrயம்பட்டி  

 ,கிழக்கு ேமற்கு 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் ெதற்கு 

பா த்தது ெசாrயம்பட்டி 

எம்.புதுப்பட்டி அஞ்சல்,621211

1.எம்.புதுப்பட்டி கிழக்கு (வ.கி) எம்.புதுப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 வடக்கு 

ெசாrயம்பட்டி , 2.எம்.புதுப்பட்டி கிழக்கு (வ.கி) எம்.புதுப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 

ெதற்கு ெசாrயம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

212 212 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ெசாrயம்பட்டி  

 ,கிழக்கு ேமற்கு 

ெகட்டிெமத்ைதகட்டிடம் 

வடக்கு  பா த்தது 

ெசாrயம்பட்டி எம்.புதுப்பட்டி 

அஞ்சல்,621211

1.எம்.புதுப்பட்டி கிழக்கு (வ.கி) எம்.புதுப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 ெதாப்புளாம்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

அயித்தாம்பட்டி   ,வடக்கு 

ெதற்கு ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

1.எம்.புதுப்பட்டி கிழக்கு (வ.கி) எம்.புதுப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 ெதற்கு 

அயித்தாம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

அயித்தாம்பட்டி   ,வடக்கு 

ெதற்கு  ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் வடக்கு  பகுதி 

1.எம்.புதுப்பட்டி கிழக்கு (வ.கி) எம்.புதுப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 வடக்கு 

அயித்தாம்பட்டி , 2.எம்.புதுப்பட்டி கிழக்கு (வ.கி) எம்.புதுப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 

பாரதி நக  , 3.எம்.புதுப்பட்டி கிழக்கு (வ.கி) எம்.புதுப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 

சீவம்பட்டி , 4.எம்.புதுப்பட்டி கிழக்கு (வ.கி) எம்.புதுப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 

ராசிபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
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215 215 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ,காமாட்சிபட்டி 

  ,கிழக்கு ேமற்கு 

ெகட்டிெமத்ைதகட்டிடம்,  

ெதற்கு  பா த்தது 

ேவளகாநத்தம்அஞ்சல், 621217

1.காமாட்சிபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 காமாட்சிப்பட்டி , 

2.காமாட்சிபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேமலத் ெதரு , 

3.காமாட்சிபட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 காட்டுக் ெகாட்டம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

ெபrயேவளக்காநத்தம்   

,கிழக்கு ேமற்கு ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் ,வடக்கு  

பா த்தது , 

1.தண்டைலப்புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 சின்னேவளக்காநத்தம் 

குடியானவ  ெதரு , 2.தண்டைலப்புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

ேவளக்காநத்தம் கிழக்கு ெரட்டியா  ெதரு , 3.தண்டைலப்புத்தூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேவளக்காநத்தம் ேமற்கு ெரட்டியா  ெதரு , 

4.தண்டைலப்புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேவளக்காநத்தம் 

ஆதிதிராவிட  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 75 of 90



25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
145   முசிறி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

217 217 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

தண்டைலபுத்தூ    ,கிழக்கு 

ேமற்கு   

ஓட்டுவில்ைலகட்டிடம்,,வடக்கு

  பா த்தது ேமற்கு பகுதி  

தண்டைலபுத்தூ அஞ்சல், 

1.தண்டைலப்புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெதற்கு ெவள்ளாள   

ெதரு , 2.தண்டைலப்புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 வடகிழக்கு 

ெவள்ளாள  ெதரு , 3.தண்டைலப்புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

வடேமற்கு ெவள்ளாள  ெதரு , 4.தண்டைலப்புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-2 சாைலத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

218 218 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

தண்டைலபுத்தூ    ,கிழக்கு 

ேமற்கு   

ஓட்டுவில்ைலகட்டிடம் 

ெதற்கு   பா த்தது  கிழக்கு 

பகுதி 

தண்டைலபுத்தூ அஞ்சல், 

621217

1.தண்டைலப்புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ெவள்ளாள  ெதரு , 

2.தண்டைலப்புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பைறய  ெதரு , 

3.தண்டைலப்புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெரட்டியா ெதரு , 

4.தண்டைலப்புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 வாத்தைலசாைலத் ெதரு 

, 5.தண்டைலப்புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெவள்ளாள  

பஜைனமடத் ெதரு , 6.தண்டைலப்புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

பைடயாச்சி ெதரு , 7.தண்டைலப்புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

அக்ரஹார ெதரு , 8.தண்டைலப்புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

ெரட்டியா  ெதரு  9 தண்டைலப்புத்தூ  (வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 

Ü¬ùî¢¶ 
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219 219 ஊராட்சிய ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

தண்டைலப்புத்தூ    ,கிழக்கு 

ேமற்கு ஓட்டுவில்ைல  

கட்டிடம்  வடக்கு பா த்தது  

தண்டைலபுத்தூ அஞ்சல், 

621217

1.தண்டைலப்புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 வடக்குபள்ள  ெதரு , 

2.தண்டைலப்புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 கீழ பள்ள  ெதரு , 

3.தண்டைலப்புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேமல பள்ள  ெதரு , 

4.தண்டைலப்புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ஆதிதிராவிட  சாவடி 

ெதரு , 5.தண்டைலப்புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சக்கிலிய  ெதரு , 

6.தண்டைலப்புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 முஸ்lம் ெதரு , 

7.தண்டைலப்புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 குடியானவ  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி 

ெபான்னாங்கன்னிப்பட்டி   

,வடக்கு ெதற்கு 

ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

ேமற்கு பா த்தது 

தண்டைலபுத்தூ அஞ்சல், 

1.தண்டைலப்புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ஆட்டுகாரன் பட்டி , 

2.தண்டைலப்புத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெபான்னாங்கன்னிப்பட்டி 

குடியானவ ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,முசிறி   

,புதிய  ெகட்டிெமத்ைத 

கட்டிடம் நடுபகுதி கிழக்கு 

த் ிr ஞ் ல்

1.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-17 ெதன்கள்ள  ெதரு , 

2.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-17 வடகள்ள  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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222 222 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,முசிறி   

,வடக்கு ெதற்கு  ெகட்டி 

ெமத்ைத  கிழக்கு பா த்தது  

முசிrஅஞ்சல் 621211

1.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-17 கா கா த்தா  ெதரு , 

2.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-18 பாலத்துமாrயம்மன் 

ேகாவில் ெதரு , 3.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-18 ரவுத்து 

ெதரு , 4.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-18 சஞ்சீவிராயன் 

ேகாவில் சந்து , 5.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-18 

கைடவதி , 6.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-18 

நல்லமுத்துபிள்ைளத்ெதரு , 7.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-

18 பிள்ைளயா ேகாவில் ேமற்கு கைடவதி , 8.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

223 223 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி முசிறி   

,அஞ்சல்அலுவலகம்அருகில்  

கிழக்கு பா த்தது ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் ெதற்கு 

1.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-1 அக்ரஹாரம் , 2.முசிr 

ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-1 பrசல் துைறேராடு , 3.முசிr 

ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-1 ெதற்குமடவாளெதரு , 4.முசிr 

ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-1 வடக்குமடவாளெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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224 224 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி முசிறி   

,அஞ்சல்அலுவலகம்அருகில்  

கிழக்கு பா த்தது ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் வடக்கு 

1.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-1 தட்டாரெதரு , 2.முசிr 

ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-18 சாராயகைட ெதரு , 3.முசிr 

ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-18 புதுத்ெதரு , 4.முசிr ேமற்கு 

(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-2 பrசல் துைறேராடு 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

225 225 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,முசிறி   

,கிழக்கு ேமற்கு ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்தது ேமற்கு புறம் 

1.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-2 ேமலத் ெதரு , 2.முசிr 

ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-2 சுண்ணாம்புகாரெதரு , 3.முசிr 

ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-1 முதலியா ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,முசிறி   

,கிழக்கு ேமற்கு ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்தது கிழக்கு புறம் 

1.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-3 மாதாேகாவில் ெதரு , 

2.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-3 சாலிய ெதரு , 3.முசிr 

ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-3 டவுன்ஷிப்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 அரசு ெபண்கள் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி                 

   முசிறி   ,கிழக்கு ேமற்கு 

ெகட்டி ெமத்ைத கட்டிடம் 

ெதற்கு பா த்தது ெதற்கு புறம் 

ேமற்கு பகுதி 

1.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-4 தா.ேபட்ைட ேராடு , 

2.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-9 அங்காளம்மன் ஸ்ேடா ஸ்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

228 228 அரசு ெபண்கள் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி                 

    முசிறி   ,கிழக்கு ேமற்கு  

புதியெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

ெதற்கு பா த்தது ெதற்கு புறம் 

ேமற்கு பகுதி முசிறி அஞ்சல் 

621211

1.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-9 சிங்காரேசாைல , 2.முசிr 

ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-9 அபிராமிெதரு , 3.முசிr ேமற்கு 

(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-9 கந்தசாமிநக  , 4.முசிr ேமற்கு (வ.கி) 

மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-9 சிவகாமிநக  , 5.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் 

(ேப..ஊ) வா டு-9 கண்ணதாசன்நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

229 229 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி முசிறி   

,வடக்கு ெதற்கு ெகட்டி 

ெமத்ைத  கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி கிழக்கு பா த்தது அைற 

எண் 6 முசிறி அஞ்சல் 621211

1.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-9 தா.ேபட்ைட ேராடு 

(வடக்கு பகுதி) , 2.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-9 ைபபாஸ் 

ேராடு , 3.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-9 வட்டு வசதி 

வாrய குடியிருப்பு , 4.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-4 

தாத்ைதயங்கா ேபட்ைட ேராடு(ேமற்கு பகுதி)

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

230 230 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி முசிறி   

,வடக்கு ெதற்கு புதிய ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் ,கிழக்கு 

பா த்தது அைற எண் 7 

முசிறி அஞ்சல் 621211

1.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-8 திருமூல  ெதரு , 2.முசிr 

ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-4 சுண்ணாம்புரக்காரத்ெதரு , 3.முசிr 

ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-4 ஓட்ட ெதரு , 4.முசிr ேமற்கு 

(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-4 கருமாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு , 5.முசிr 

ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-4 ெபrயா ெதரு , 6.முசிr ேமற்கு 

(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-6 அண்ணாநக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி முசிr   

,கிழக்கு ேமற்கு 

ஓட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

ெதற்கு கட்டிடம்  வடக்கு   

பா த்தது கிழக்கு பகுதி 

1.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-5 

குஞ்சாநாயக்கன்பாைளயம் , 2.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-

5 ேமலசந்தபாைளயம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

232 232 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி முசிறி   

,கிழக்கு ேமற்கு ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் ெதற்கு 

கட்டிடம் வடக்கு பா த்தது 

1.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-6 ஆலமரத்துப்பட்டி , 

2.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-6 கீழசந்தபாைளயம் 

குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

233 233 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி முசிறி   

,வடக்கு ெதற்கு 

ஆஸ்ெபட்டாஸ் கட்டிடம் 

ெதற்கு பா த்தது வடக்கு 

1.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-7 அந்தரப்பட்டித்ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி முசிறி   

,வடக்கு ெதற்கு 

ஆஸ்ெபட்டாஸ் கட்டிடம் 

ெதற்கு பா த்தது ெதற்கு 

1.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-5 ெசட்டிேதாப்பு , 2.முசிr 

ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-6 டி வி ராமசாமி ஐய  ேதாட்டம் , 

3.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-6 ெசங்குட்ைட அண்ணாநக  

, 4.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-9 டாக்ட  அம்ேபத்கா  

காலனி , 5.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-9 குமரன்நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி முசிறி   

,ெகட்டிெமத்ைத கட்டிடம் 

ேநரு பூங்கா கிழக்கு ேமற்கு 

பகுதி வடக்கு பா த்தது 

1.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-6ெசங்குட்ைடஅண்ணாநக  

வா டு-9ேவதாத்திrநக  , 2.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-9 

கலப்புகாலனி , 3.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-9 

பா வதிபுரம் முதல்ெதரு , 4.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-9 

பா வதிபுரம் இரண்டாவதுெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

236 236 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி முசிறி   

,கிழக்கு  ேமற்கு  ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்தது ேமற்கு பகுதி 

1.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-7 பா வதிபுரம் அழகாப்பட்டி 

சாைல , 2.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-7  சாலிய  ெதரு , 

3.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-7 கற்பகவினாயக ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி முசிறி   

,கிழக்கு ேமற்கு ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்து கிழக்கு பகுதி முசிறி 

1.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-9 ெதன்றல் ெதரு , 2.முசிr 

ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-9 ைபபாஸ்ேராடு , 3.முசிr ேமற்கு 

(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-4 அங்காளம்மன்ேகாவில்ெதரு , 4.முசிr 

ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-4 மைலயப்பபுரம், பைறய ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 ஊராட்சி ஒன்றிய 

அலுவலகம் சுய உதவி குழு 

பயிற்சி ைமயம் முசிறி   

,சுய உதவி குழு பயிற்சி 

ைமய ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் ெதற்கு   பா த்தது 

முசிறி அஞ்சல் 621211

1.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-10 பா வதிபுரம் ெதரு எண் 3 

, 2.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-10 பா வதிபுரம் ெதரு எண் 

4 , 3.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு 10 பா வதிபுரம் ெதரு 

எண்  5
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

239 239 ஊராட்சி ஒன்றிய 

அலுவலகம்,முசிறி   ,சுய 

உதவி குழுக்களின் பயிற்சி 

ைமயம் ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம் ேமற்கு பா த்தது 

1.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு 10 பா வதிபுரம் ெதரு எண்  

6 , 2.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-8 பா வதிபுரம் ெதரு 

எண்  7 , 3.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-8 பா வதிபுரம் 

ெதரு எண்  8
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

240 240 ஊராட்சி ஒன்றிய 

அலுவலகம்,முசிறி   ,வடக்கு 

ெதற்கு ஒட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் ேமற்கு பா த்த 

அலுவலக அைற

1.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-

8பா வதிபுரம்9வதுெதருமுதலாவதுகுறுக்குத்ெதரு , 2.முசிr ேமற்கு (வ.கி) 

மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-8பா வதிபுரம்9வதுெதருஇரண்டாவதுகுறுக்குெதரு , 

3.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-

8பா வதிபுரம்9வதுெதருமூன்றாவதுகுறுக்குெதரு , 4.முசிr ேமற்கு (வ.கி) 

மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-8பா வதிபுரம்9வதுெதருநான்காவதுகுறுக்குெதரு , 

5.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-8 பா வதிபுரம் 

கணக்கப்பிள்ைள ேதாட்டந்ெதரு1 , 6.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) 

வா டு-8 பா வதிபுரம் கணக்கப்பிள்ைள ேதாட்டம் ெதரு-2 , 7.முசிr ேமற்கு 

(வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-8பா வதிபுரம்9வது ெதரு ஏழாவது 

குறுக்குெதரு , 8.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-8 

பா வதிபுரம் காமராஜ  காலணி , 9.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) 

வா டு-8 பா வதிபுரம்அந்தரப்பட்டி ேராடு , 10.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் 

(ேப ஊ) வா டு-3 ேசலம் ேராடு
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1 2 3 4 5

241 241 ஊராட்சி ஒன்றிய 

அலுவலகம் முசிறி   ,வடக்கு 

ெதற்கு ஒட்டுவில்ைல 

கட்டிடம் கிழக்கு பா த்தது 

குழு கூட்டம் அைற முசிறி 

அஞ்சல் 621211

1.முசிr கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-11மற்றும் 12 துைறயூ  

ேராடு  (ேமல் புறம்) , 2.முசிr கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-11 

மற்றும் 12 துைறயூ  ேராடு  (கீழ் புறம்) , 3.முசிr கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் 

(ேப..ஊ) வா டு-12 காவல  குடியிருப்பு , 4.முசிr கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் 

(ேப..ஊ) வா டு-12 காந்தி நக  ெதரு1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ஊராட்சி ஒன்றிய 

அலுவலகம், முசிறி   

,வடக்கு ெதற்கு ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் 

ேவளாண்ைம விrவாக்க 

ைமயம் முசிr அஞ்சல்,621211

1.முசிr கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-12 காந்தி நக  ெதரு 2 , 

2.முசிr கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-12 காந்தி நக  ெதரு 3 , 

3.முசிr கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-12 காந்தி நக  ெதரு 4  , 

4.முசிr கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-12 காந்தி நக  ெமயின் 

ேராடு , 5.முசிr கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப..ஊ) வா டு-11 பாலகுமாரன் 

ெதரு , 6.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-11 திரு முருகன் 

நக  ெதரு-1 , 7.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-11 

திருமுருகன்நக  ெதரு-2 , 8.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-11 

திருமுருகன்நக  ெதரு-3 , 9.முசிr ேமற்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-11 

திருமுருகன்நக  ெதரு-4 , 10.முசிr கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-

11 வலம்புr நக   , 11.முசிr கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-11 
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1 2 3 4 5

243 243 அரசு ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி            

முசிறி   ,கிழக்கு ேமற்கு 

ெகட்டி ெமத்ைத  பிரதான 

கட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது 

வடக்கு பகுதி அைறஎண் 6

1.முசிr கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-16 திருச்சி சாைல , 2.முசிr 

கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-16 அய்யம்பாைளயம் ஸ்ேடா  , 

3.முசிr கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-16 சிந்தாமணிெதரு , 

4.முசிr கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-15 கூைடமுறக்காரத் ெதரு , 

5.முசிr கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-15 புதுக்கள்ள  ெதரு , 

6.முசிr கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-15 பள்ள  ெதரு , 7.முசிr 

கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-16 உப்பிலிய ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 அரசு ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி            

முசிறி   ,கிழக்கு ேமற்கு 

ெகட்டி ெமத்ைத  பிரதான 

கட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது 

1.முசிr கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-16 ேவளாக்காநத்தம் ேராடு , 

2.முசிr கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-16 ெபrயா  நக  , 3.முசிr 

கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-13 மாrயாயிநக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 அரசு ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி            

முசிறி   ,வடக்கு ெதற்கு 

ெகட்டி ெமத்ைத  கட்டிடம் 

ேமற்கு பா த்தது அைற எண் 4

1.முசிr கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-13 முருகு விநாயக  நக  , 

2.முசிr கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-13 காந்தி நக  ெதரு 2 

கிழக்கு பகுதி , 3.முசிr கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-13 காந்தி 

நக  ெமயின்ேராடு கிழக்கு பகுதி , 4.முசிr கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) 

வா டு-13 காந்தி நக  ெதரு3 கிழக்குபகுதி , 5.முசிr கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் 

(ேப.ஊ) வா டு-13 காந்தி நக  ெதரு 4கிழக்குபகுதி
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246 246 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,       

வடுகப்பட்டி    ,ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் வடக்கு   

த் ே ற் ி

1.முசிr கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-14 ேமல வடுகப்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,       

வடுகப்பட்டி    ,ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் வடக்கு  

த் ி க் ி

1.முசிr கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-14 கீழ வடுகபட்டி , 2.முசிr 

கிழக்கு (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வட்டு வசதி வாrய குடியிருப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,    

உைமயாள்புரம்   ,கிழக்கு 

ேமற்கு புற ஆஸ்ெபஸ்டாஸ், 

ெதற்கு பா த்தது

1.உைமயாள்புரம் (வ.கி), ெசவிந்திலிங்கபுரம் (ஊ) வா டு-3 உைமயாள்புரம் 

பள்ள  ெதரு, பைறய ெதரு , 2.உைமயாள்புரம் (வ.கி), ெசவிந்திலிங்கபுரம் 

(ஊ) வா டு-3 உைமயாள்புரம் திருச்சி ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

ெசவந்திலிங்கபுரம்   

,ஓட்டுவில்ைல, கட்டிடம் 

ெ ற் த்

1.ெசவிந்திலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெசவந்திலிங்கபுரம் 

கீழத்ெதரு, காலணி , 2.ெசவிந்திலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

2ெசவந்திலிங்கபுரம்பள்ள ெதருேமலகுடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
145   முசிறி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

250 250 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

மாங்கைரப்ேபட்ைட   

,வடக்கு ெதற்கு ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் கிழக்கு 

1.ெசவிந்திலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெதாட்டியப்பட்டி , 

2.ெசவிந்திலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 மாங்கரப்ேபட்ைட 

குடித்ெதரு , 3.ெசவிந்திலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

மாங்கரப்ேபட்ைட பள்ள ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ,   

ஆைனப்பட்டி   ,ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி  ேமற்கு  பா த்தது 

1.ெவள்ளூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெவள்ளூ  (ேதாட்டம்) Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,   

ஆைனப்பட்டி   ,ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடம் வடக்கு 

பா த்தது கிழக்கு பகுதி 

1.ெவள்ளூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 திரணியாம்பட்டி , 2.ெவள்ளூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெசல்லாயிேகாயில்ேமடு  பசுக்காரன்பட்டி , 

3.ெவள்ளூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ஆைணப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
145   முசிறி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

253 253 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,          

ெவள்ளூ    ,வடக்கு ெதற்கு  

ெகட்டி ெமத்ைத  கட்டிடம் 

ே ற் த்

1.ெவள்ளூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 சாலப்பட்டி  , 2.ெவள்ளூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3ெவள்ளூ குடித்ெதருசக்கிலிய ெதருபள்ள ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,          

ெவள்ளூ    ,ெதற்கு  

ஒட்டுவில்ைல கட்டிடம் 

வடக்கு பா த்தது   ெவள்ளூ  

1.ெவள்ளூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெவள்ளூ  குடித்ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,          

ெவள்ளூ    , கிழக்கு ேமற்கு 

ஒட்டு வில்ைல கட்டிடம்  

ெதற்கு பா த்தது  

1.ெவள்ளூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

3அய்யனா ேகாவில்ெதருெவள்ளாள நடுத்ெதருமூேவலி , 2.ெவள்ளூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெவள்ளூ   அக்ரஹாரம், சத்திரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ï£÷¢ :01/09/2018

Þìñ¢ : . 

ñ£õì¢ì «î£¢îô¢ Üî¤è£ó¤ ñø¢Áñ¢ ñ£õì¢ì Ýì¢ê¤ò£¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
146   துைறயூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

1 1 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

த.மங்கப்பட்டிப்புதூ    

,கிழக்கு பா த்த ேமற்கு 

ட் ம்

1.தளுைக  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

1மங்கப்பபட்டிவடக்குமுத்துராஜாெதரு , 2.தளுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-1 மங்கப்பட்டிேராடுமங்கப்பட்டிபுதூ   , 3.தளுைக  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-1 வடக்குமுத்துராஜாெதருமங்கப்பட்டிபுதூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 2 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

த.மங்கப்பட்டிப்புதூ    

,வடக்கு பா த்த ெதற்கு 

கட்டிடம்

1.தளுைக  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 காட்டுெகாட்டம்நடுவதி, 

மங்கப்பட்டி,  , 2.தளுைக  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 மைலயாளத்ெதரு 

மஙகப்பட்டி  , 3.தளுைக  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 காட்டுெகாட்டைக 

மங்கப்பட்டி  , 4.தளுைக  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

பஜனமடத்ெதரு,மங்கப்பட்டிபுதூ   , 5.தளுைக  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

த.மங்கப்பட்டிப்புதூ    ,ெதற்கு 

பா த்த வடக்கு கட்டிடம்

1.தளுைக  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 மங்கப்பட்டி ேராடு  , 2.தளுைக  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெதற்குெதரு மங்கப்பட்டிபுதூ   , 3.தளுைக  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 -ெவள்ளாள ெதரு மங்கப்பட்டிபுதூ   , 4.-

தளுைக  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கிழக்குகாட்டுெகாட்டைக  , 

5.தளுைக  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்குஒட்ட ெதரு  , 6.தளுைக  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அrசனகாலணி மங்கப்பட்டிபுதூ   , 7.தளுைக  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்குேமற்குகாட்டுெகாட்டைக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
146   துைறயூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

4 4 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

த.முருங்கப்பட்டி   ,கிழக்கு 

பா த்த ேமற்கு கட்டிடம்

1.தளுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 முத்துராஜாெதருமுருங்கப்பட்டி  , 

2.தளுைக  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ஓ.எச்.டிெதரு  , 3.தளுைக  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 -ெரட்டியா ெதரு  , 4.தளுைக  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-2 மைலயாளகாலனி  , 5.தளுைக  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

காட்டுெகாட்டைக  , 6.தளுைக  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

5 5 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,                

த. முருங்கப்பட்டி   , வடக்கு 

பா த்த ெதற்கு கட்டிடம்

1.தளுைக  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெரட்டியா ெதருமுருங்கப்பட்டி  , 

2.தளுைக  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 முத்ைதயாெதரு  , 3.தளுைக  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அrசனகாலனி  , 4.தளுைக  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-2 கருப்புேகாவில்ேமடு  , 5.தளுைக  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

2 ெதற்குகாட்டுெகாட்டம்  , 6.தளுைக  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

வடக்குகாட்டுெகாட்டம் , 7.தளுைக  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

மைலயாளெகாண்டிபட்டி  , 8.தளுைக  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

சித்தகவுண்ட ெதரு  , 9.தளுைக  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

சேராஜாஎம் எல்எெதரு   10 தளுைக  (வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

6 6 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,த.ெவள்ளாளப்பட்

டி   ,வடக்கு கட்டிடத்தின்  

ெதற்கு பகுதி

1.தளுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு  , 

2.தளுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 அrசனகாலனி  , 3.தளுைக (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேமற்குகாட்டுெகாட்டைக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
146   துைறயூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

7 7 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளி, த.பாத ேபட்ைட    

,வடக்கு கட்டிடத்தின்  ெதற்கு 

பகுதி

1.தளுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 வடக்கு முத்துராஜ ெதரு 

பாத ேபட்ைட  , 2.தளுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 நடுவதி  

பாத ேபட்ைட  , 3.தளுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு பாத ேபட்ைட , 4.தளுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-4 ெதற்கு ெதரு  பாத ேபட்ைட  , 5.தளுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-4 அrசனகாலனி பாத ேபட்ைட  , 6.தளுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

8 8 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளி, த.பாத ேபட்ைட   

,வடக்கு கட்டிடத்தின்  ெதற்கு 

பகுதி

1.தளுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பாத ேபட்ைடெதற்குெதரு  , 

2.தளுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 தியாகிமுத்ைதயாெதரு  , 3.தளுைக 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ஓட்டத்ெதரு  , 4.தளுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-4 அrசனெதரு , 5.தளுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

வடக்குகாட்டுெகாட்டைக  , 6.தளுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

ஓட்டகேமடு  , 7.தளுைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

9 9 அரசின  உண்டு உைறவிட 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

டாப்ெசங்காட்டுப்பட்டி   

,ேமற்கு கட்டிடத்தின் வடக்கு 

பகுதி

1.ெதன்பரநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 லட்சுமணபுரம்  , 2.ெதன்பரநாடு 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேசம்பூ   , 3.ெதன்பரநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-1 ெபrயசித்தூ  , 4.ெதன்பரநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

ெபரும்பரப்பு  , 5.ெதன்பரநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கீழ்கைர  , 

6.ெதன்பரநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேசாளமாத்தி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
146   துைறயூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

10 10 அரசின  உண்டு உைறவிட 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

டாப்ெசங்காட்டுப்பட்டி   

,கிழக்கு கட்டிடத்தின் ேமற்கு 

ி

1.ெதன்பரநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 டாப்ெசங்காட்டுப்பட்டி  , 

2.ெதன்பரநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கம்பூ   , 3.ெதன்பரநாடு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 தண்ண பள்ளம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 11 அரசின  உண்டு உைறவிட 

நடுநிைலப்பள்ளி புத்தூ    

ெதற்கு கட்டிடம்

1.ெதன்பரநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 புத்தூ   , 2.ெதன்பரநாடு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெபrயகுண்டக்காடி  , 3.ெதன்பரநாடு (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-3 என்புதூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 அரசின  உண்டு உைறவிட 

துவக்கப்பள்ளி, நச்சிலிப்பட்டி  

 ,ெதற்குகட்டிடம்

1.ெதன்பரநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 நச்சிலிப்பட்டி  , 2.ெதன்பரநாடு 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 கருவங்காடு , 3.ெதன்பரநாடு (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-4 பூதக்கால்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

13 13 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, ேசாபனபுரம்    

,வடக்கு பா த்த ெதற்கு 

கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி 

1.ேசாபனபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 முத்துகங்காணிெதரு வடக்கு 

உைடயா ெதரு  , 2.ேசாபனபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

கணக்குபிள்ைளசந்துேமற்குசந்து  , 3.ேசாபனபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

1 கணக்குபிள்ைளசந்துபள்ளிவாசல்சந்து  , 4.ேசாபனபுரம் (வ.கி) மற்றும் 

டு க் ிள் ந்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
146   துைறயூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

14 14 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, ேசாபனபுரம்    

,வடக்கு பா த்த ெதற்கு 

கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதி 

1.ேசாபனபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 முத்துகங்காணிெதரு கிழக்கு  , 

2.ேசாபனபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 எம்.சி.ஆ . நக   , 3.ேசாபனபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ஓட்டrெதரு  , 4.ேசாபனபுரம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-1 ெமயின்ேராடு  , 5.ேசாபனபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

ெ ட் ட்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 அரசின  ஆதிதிராவிட  நல 

ஆரம்பப்பள்ளி, ேசாபனபுரம்   

,கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு 

பா த்தது

1.ேசாபனபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 குறும்ப  ெதரு  , 2.ேசாபனபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 குட்டக்கைரெதரு  , 3.ேசாபனபுரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பைரய ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 அரசின  ஆதிதிராவிட  நல 

ஆரம்பப்பள்ளி, ேசாபனபுரம்   

,வடக்கு பா த்த ெதற்கு 

கட்டிடம்

1.ேசாபனபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 சக்கிலிய ெதரு , 2.ேசாபனபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பள்ள ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 ஊராட்சிஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,ஒசரப்பள்ளி   

ேமற்கு பகுதி கட்டிடம்

1.ஓசரப்பள்ளி (வ.கி),ேசாபனபுரம் (ஊ) வா டு-5 ஓசரப்பள்ளி  , 

2.ேசாபனபுரம்( (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 கிழக்குகாடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
146   துைறயூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

18 18 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி ேசாபனபுரம்   

,கிழக்கு பா த்த ேமற்கு 

கட்டிடம்

1.ேசாபனபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெமயின் ேராடு ேமற்கு வதி 

ெகாசத்ெதரு , 2.ேசாபனபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெதற்குவதி 

கம்மாலத்ெதரு  , 3.ேசாபனபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

ெரட்டியா ெதரு  , 4.ேசாபனபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 நடுவதி  , 

5.ேசாபனபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-3 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி ேசாபனபுரம்-   

,ெதற்கு பா த்த வடக்கு 

கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதி 

ம் ப்

1.ேசாபனபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ேமற்கு 

குட்டகைரமுத்துராஜாெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி ேசாபனபுரம்-   

,ெதற்கு பா த்த வடக்கு 

கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி 

ம் ப்

1.ேசாபனபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 வடக்குவதி குறும்ப ெதரு, 

உைடயா ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

21 21 அரசின  உண்டு 

உைறவிடப்பள்ளி, 

காஞ்ேசrமைல    ,கிழக்கு 

கட்டிடம் ேமற்கு பா த்தது

1.ேசாபனபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 காஞ்ேசrமைல  , 2.ேசாபனபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ஓடுவம்பட்டி  , 3.ேசாபனபுரம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-4 காட்டுக்ெகாட்டம்  , 4.ேசாபனபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

4 புதூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

22 22 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெகாப்பம்பட்டி   , ெதற்கு 

பா த்த கட்டிடம்

1.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ஆத்தூ ெமயின்ேராடு  , 

2.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கருங்காடுகாட்டுெகாட்டைக  , 

3.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 முத்ைதயாபாைளயம்  , 

4.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 சாணரெதரு  , 5.ெகாப்பம்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வண்ணாரத்ெதரு  , 6.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ஆத்தூ  ெமயின்ேராடு  , 7.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 முதலியா ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெகாப்பம்பட்டி   ,வடக்கு 

பா த்த ெதற்கு கட்டிடம்

1.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ஒன்பது ேகாட்ைட  , 

2.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அம்பலக்கராத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெகாப்பம்பட்டி   ,கிழக்கு 

கட்டிடம் , ேமற்கு பா த்தது

1.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 திருச்சி ஆத்தூ  ெமயின்ேராடு 

, 2.ெகாப்பம்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ஓட்ட ெதரு  , 

3.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 இைளயான் ேகனித்ெதரு  , 

4.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 திருச்சி ஆத்தூ  ெமயின்ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
146   துைறயூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

25 25 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெகாப்பம்பட்டி   ,கிழக்கு 

பா த்த ேமற்கு கட்டிடத்தின் 

ெதற்கு பகுதி

1.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 குறும்பத்ெதரு  , 

2.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெபrய பண்ைண சந்து  , 

3.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 இ.பி.ஆபிஸ்  , 4.ெகாப்பம்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 மனவாலத்ெதரு  , 5.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு  , 6.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 முத்ைதயாப்பாைளயம் அrசனகாலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 26 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெகாப்பம்பட்டி   ,ெதற்கு 

பா த்த வடக்கு கட்டிடம் 

ி

1.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 திருச்சிஆத்தூ  ெமயின்ேராடு  

, 2.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ைவr ெசட்டிபாைளயம் 

ேராடு  , 3.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேமலத்ெதரு (ேமற்கு 

ெதரு)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெகாப்பம்பட்டி   ,கிழக்கு 

பா த்த ேமற்கு கட்டிடத்தின் 

க் ி

1.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 நடுத்ெதரு  , 2.ெகாப்பம்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ஊrைடய  ெதரு  , 3.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பறத் ெதரு சந்து  , 4.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) காட்டுக் ெகாட்டம், முத்ைதயம் பாைளயம் கருங்காடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 அரசின ஆதிதிராவிட நல 

உயா்நிைலப்பள்ளி, 

ெகாப்பம்பட்டி   ,புதிய ெதற்கு 

கட்டிடம்

1.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பறத்ெதரு  , 2.ெகாப்பம்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 சக்கிலிய  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
146   துைறயூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

29 29 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, நாகநல்லூ    

,ெதற்கு பா த்த வடக்கு 

கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி

1.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி), நாகநல்லூ  (ஊ) வா டு-1 வடக்குத்ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30 ஊராட்சி ஓன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, நாகநல்லூ    

,ெதற்கு பா த்த வடகிழக்கு 

கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதி

1.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி), நாகநல்லூ  (ஊ) வா டு-1 மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு 

 , 2.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி), நாகநல்லூ  (ஊ) வா டு-3 கிழக்குத்ெதரு  , 

3.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி), நாகநல்லூ  (ஊ) வா டு-4 நடுத்ெதரு  , 

4.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி), நாகநல்லூ  (ஊ) வா டு-3 ெதற்குத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப் 

பள்ளி,நாகநல்லூ    ,கிழக்கு 

பா த்த ேமற்கு கட்டிடத்தின 

வடக்கு பகுதி

1.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி), நாகநல்லூ  (ஊ) வா டு-2 கிழக்குெதரு  , 

2.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி), நாகநல்லூ  (ஊ) வா டு-2&3 ேமற்குகாட்டுெகாட்டைக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

32 32 ஊராட்சி ஓன்றிய துவக்கப் 

பள்ளி,நாகநல்லூ    ,ேமற்கு 

பா த்த கிழக்கு கட்டிடத்தின் 

ெதற்கு பகுதி

1.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி), நாகநல்லூ  (ஊ) வா டு-4 ெதற்குத்ெதரு  , 

2.ெகாப்பம்பட்டி (வ.கி), நாகநல்லூ  (ஊ) வா டு-4 சக்கிலிய ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
146   துைறயூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

33 33 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,

 ைவrெசட்டிபாைளயம்   

,வடக்கு கட்டிடத்தின்  ேமற்கு 

பகுதி ெதற்கு பா த்தது

1.ைவrெசட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

ேமல்புறகாளிப்பட்டிெதரு  , 2.ைவrெசட்டிப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-1 பறத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,

 ைவrெசட்டிபாைளயம்   

,ெதற்கு கட்டிடத்தின் 

ேமற்குபகுதி, வடக்கு பா த்தது

1.ைவrெசட்டிப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேமற்குகுறும்ப ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,

 ைவrெசட்டிபாைளயம்   

,ெதற்கு கட்டிடத்தின் 

கிழக்குபகுதி வடக்கு பா த்தது

1.ைவrெசட்டிப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெபருமாள்ேகாவில் 

ெதரு  , 2.ைவrெசட்டிப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ஏrக்காடு  , 

3.ைவrெசட்டிப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 காளிப்பட்டி ெதரு  , 

4.ைவrெசட்டிப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 காட்டு ெகாட்டம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 சமூகநலகூடம், 

ைவrெசட்டிபாைளயம்   

,கிழக்கு பா த்தது

1.ைவrெசட்டிப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேமல்புற காலனி  , 

2.ைவrெசட்டிப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெதன்புற காலனி  , 

3.ைவrெசட்டிப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெதற்கு பள்ள  ெதரு 

 , 4.ைவrெசட்டிப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பள்ள  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
146   துைறயூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

37 37 எஸ்.வி.வி.ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ைவrெசட்டிபாைளயம்   

,ெதற்கு பா த்த வடக்கு 

கட்டிடத்தின் ைமய பகுதி

1.பசலி ேகாம்ைப (வ.கி), ைவrெசட்டிப்பாைளயம் (ஊ) வா டு-1 பசலி 

ேகாம்ைப  , 2.ைவrெசட்டிப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

ெரட்டியா  ெதரு  , 3.ைவrெசட்டிப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

கவுண்ட  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 எஸ்.வி.வி.ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ைவrெசட்டிபாைளயம்   

,ெதற்கு பா த்த வடக்கு 

கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி

1.ைவrெசட்டிப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 வடக்கு பள்ள  ெதரு 

  , 2.ைவrெசட்டிப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ேசனியத்ெதரு  , 

3.ைவrெசட்டிப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ஒட்ட  ெதரு  , 

4.ைவrெசட்டிப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 நாயக்க  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 எஸ்.வி.வி.ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ைவrச்ெசட்டிபாைளயம்   

,ெதற்கு பா த்த வடக்கு 

கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதி

1.ைவr ெசட்டிப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 வடக்கு 

அம்பலக்கார ெதரு   , 2.ைவrெசட்டிப்பாைளயம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

2 ெதற்குஅம்பலக்காரெதரு , 3.ைவr ெசட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3 உப்பிலிய  ெதரு  , 4.ைவr ெசட்டிப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் 

டு ே ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,

      சூக்கலாம்பட்டி 

ேகாம்ைப   ,ேமற்கு பா த்தது

1.சூக்கலாம்பட்டி ேகாம்ைப (வ.கி),ைவrெசட்டிப்பாைளயம்(ஊ) வா டு-4 

சூக்கலாம்பட்டி ேகாம்ைப

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 ஆ .சி.நடுநிைலப்பள்ளி,ேகாட்ட

பாைளயம்   ,கிழக்கு 

கட்டிடத்தின் ெதற்குபகுதி

1.ேகாட்டப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கவுண்ட ெதரு  , 

2.ேகாட்டப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வானப்பட்டைற ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 11 of 76



25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
146   துைறயூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

42 42 ஆ .சி.நடுநிைலப்பள்ளிேகாட்ட

பாைளயம்   ,கிழக்கு 

கட்டிடத்தின் ெதற்குபகுதி, 

(ஏ பி ல்அைற எண் 4

1.ேகாட்டப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 முஸ்sம்ெதரு  , 

2.ேகாட்டப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெமயின்ேராடு ேமல்புறம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 ஆ .சி.நடுநிைலப்பள்ளி, 

ேகாட்டபாைளயம்   ,கிழக்கு 

கட்டித்தின் வடக்கு பகுதி (ABL 

R  III)

1.ேகாட்டப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ஆஸ்பத்திrேராடு  , 

2.ேகாட்டப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெரட்டியா ெதரு  , 

3.ேகாட்டப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 சக்கிலிய ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

44 44 ஆ .சி.நடுநிைலப்பள்ளி, 

ேகாட்டபாைளயம்   ,கிழக்கு 

கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி   

(ABL Room no-II)

1.ேகாட்டப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பறத்ெதரு  , 

2.ேகாட்டாப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பள்ள ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 லூ துமாதா அன்ைண 

ெபண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

ேகாட்டபாைளயம்    ,வடக்கு 

பா த்த ெதற்கு கட்டிடத்தின் 

கிழக்கு பகுதி       (12-ம் 

1.ேகாட்டப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பைடயாட்சி ெதரு -1 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

46 46 லூ துமாதாஅன்ைன 

ெபண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

ேகாட்டபாைளயம்,   ,கிழக்கு 

கட்டிடத்தின் ேமற்கு பா த்த்து 

ைமய அைற

1.ேகாட்டப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பைடயாட்சி ெதரு -2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

47 47 லூ துமாதாஅன்ைன 

ெபண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி, 

ேகாட்டபாைளயம்   

,கிழக்குகட்டிடத்தின் 

ெதற்குப்பகுதி, ேமற்கு பா த்தது

1.ேகாட்டப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பைறய ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

48 48 அரசின  

ஆதிதிராவிட நலஆரம்பப்பள்ளி

, வைளயப்பட்டி   ,ேமற்கு 

பா த்த கிழக்கு கட்டிடத்தின் 

க் ி

1.ேகாட்டப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

வைளயப்பட்டிவடக்குகாலனித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

49 49 அரசின  

ஆதிதிராவிட நலஆரம்பப்பள்ளி

, வைளயப்பட்டி   ,ேமற்கு 

பா த்த கட்டிடத்தின் வடக்கு 

ி

1.ேகாட்டப்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 வைளயப்பட்டி பள்ளெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

50 50 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, உப்பிலியபுரம்  

 ,ெதற்கு பா த்த வடக்கு 

கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதி

1.உப்பிலியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-1 வடக்கு ெரட்டியா  ெதரு  

, 2.உப்பிலியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-1 கிழக்கு ெரட்டியா  ெதரு 

 , 3.உப்பிலியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-7 அம்பலக்காரத் ெதரு  , 

4.உப்பிலியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-9 ெரட்டியா  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

51 51 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, உப்பிலியபுரம்  

 ,ெதற்கு பா த்த கீழேமல் 

கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி

1.உப்பிலியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-14 ஓட்ட  ெதரு  , 

2.உப்பிலியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-7முஸ்lம் ெதரு,வா டு-

8,அம்பலக்காரத் ெதரு  , 3.உப்பிலியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-9 

பஜைனமடத் ெதரு , 4.உப்பிலியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-14 

சிவன்ேகாவில் ெதரு  , 5.உப்பிலியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-4 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

52 52 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளிஉப்பிலியபுரம்   

,கிழக்கு பா த்த ேமற்கு 

கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி

1.உப்பிலியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-6 பைறய ெதரு  , 

2.உப்பிலியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-4 அம்பலக்காரத் ெதரு  , 

3.உப்பிலியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-6 சக்கிலிய  ெதரு  , 

4.உப்பிலியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-5 ேபாlஸ் ைலன் 

ஆஸ்பத்திr குடியிருப்புகள்  , 5.உப்பிலியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

53 53 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,உப்பிலியபுரம்   

,ெதற்கு கட்டித்தின் கிழக்கு 

பகுதி

1.உப்பிலியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-10 ஆசாrத் ெதரு  , 

2.உப்பிலியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-8 ெசக்காரெதரு  , 

3.உப்பிலியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 காளிவட்டம் -ெதற்கு , 

4உப்பிலியபுரம் (வகி) மற்றும் (ேபஊ) வா டு 5 காளிவட்டம் வடக்கு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

54 54 ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக 

கூட்ட மன்றம்   ,அலுவலக 

கூட்ட மன்றம்

1.உப்பிலியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-2 குறும்ப ெதரு  , 

2.உப்பிலியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-4 ஒட்ட ெதரு  , 

3உப்பிலியபுரம் (வகி) மற்றும் (ேபஊ) வா டு-2 குறும்ப ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

55 55 ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக 

கூட்ட மன்றம்   ,வடக்கு 

பா த்த ெதற்கு கட்டிடம்  

ேசமிப்பு அைறப்பகுதி,

1.உப்பிலியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-2 ேராடுைசடுகிழக்கு , 

2.உப்பிலியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-5 அம்பலக்காரத்ெதரு 

காளிவட்டம் வடக்கு  , 3.உப்பிலியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு2 

ேராடுைசடுேமற்குகுறும்ப ெதருேராடுைசடுகிழக்கு , 4.உப்பிலியபுரம் (வ.கி) 

ற் ம் ே டு த்ெ ே ற் ெ க் ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
146   துைறயூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

56 56 ஊராட்சிஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,ஈச்சம்பட்டி   

,கிழக்கு பா த்த ேமற்கு 

கட்டிடம்

1.உப்பிலியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-15 ஈச்சம்படட்டிவடக்கு நடு 

ெதரு  , 2.உப்பிலியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-15 

ஈச்சம்பட்டிெதற்குெதரு ேமலத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 அரசின  ஆதிதிராவிட நல 

துவக்கப்பள்ளி, உப்பிலியபுரம்  

 ,ெதற்கு கட்டிடம்

1.உப்பிலியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-13 ெதற்குபள்ள  ெதரு  , 

2.உப்பிலியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-12 வடக்குத் பள்ள ெதரு  , 

3.உப்பிலியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-11 அம்பலக்காரத் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

58 58 மான்ய நடு 

நிைலப்பள்ளி,ெவங்கடாசலபுரம்

   ,ெதற்கு பா த்த வடக்கு 

கட்டிடம்  (7-ம் வகுப்பு அ 

ிr

1.ெவங்கடாசலபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ஒட்ட ெதரு  , 

2.ெவங்கடாசலபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேராட்டின் கீழ்புறம்  

வடக்குெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 மான்ய நடு 

நிைலப்பள்ளி,ெவங்கடாசலபுரம்

   ,வடக்கு கட்டிடம் 6-ம் 

வகுப்பு அ பிrவு

1.ெவங்கடாசலபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அக்ரஹாரெதரு  , 

2.ெவங்கடாசலபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேராட்டின்கீழ்புறம் 

ெதற்குெதரு  , 3.ெவங்கடாசலபுரம் (ஊ) சக்கிலிய ெதரு ேராட்டின்கீழ்புறம் 

ெதற்குெதருெதாட ச்சி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
146   துைறயூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

60 60 மான்ய நடு நிைலப்பள்ளி 

ெவங்கடாசலபுரம்   ,ெதற்கு 

பா த்த வடக்கு கட்டிடம்    (4-

ம் வகுப்பு அ மற்றும் ஆ 

ிr

1.ெவங்கடாசலபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேராட்டுக்கு ேமல்புறம் 

நடுத்ெதரு  , 2.ெவங்கடாசலபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

ெவள்ளாள ெதரு  , 3.ெவங்கடாசலபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

கிழக்கிகாடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,புடலாத்தி   

,ேமற்கு கட்டிடம்

1.ெவங்கடாசலபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 கீழத்ெதரு  , 

2.ெவங்கடாசலபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ெவள்ளாள ெதரு  , 

3.ெவங்கடாசலபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 பைறய ெதரு  , 

4 ெவங்கடாசலபுரம் (வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு 5 சக்கிலிய ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 அங்கன்வாடி,மாராடி   

,வடக்கு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 

பா த்தது

1.உப்பிலியபுரம் (ெத) (வ.கி), மாராடி (ஊ) வா டு-1 கீழவதி. வதி  , 

2.உப்பிலியபுரம் (ெத) (வ.கி), மாராடி (ஊ) வா டு-1 நடுவதி  , 

3.உப்பிலியபுரம் (ெத) (வ.கி), மாராடி (ஊ) வா டு-1 வடக்குவதி  , 

4.உப்பிலியபுரம் (ெத) (வ.கி), மாராடி (ஊ) வா டு-2 ேதேராடும்வதி  , 

ப் ி ி ம் ெ ி டு ெ த்ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 அரசு ஆதி திராவிடா் நல 

ஆரம்பள்ளி, மாராடி   ,கிழக்கு 

பா த்த கட்டிடத்தின் ெதற்கு 

பகுதி

1.உப்பிலியபுரம் (ெத) (வ.கி), மாராடி (ஊ) வா டு-2 அம்பலக்காரத்ெதரு  , 

2.உப்பிலியபுரம் (ெத) (வ.கி), மாராடி (ஊ) வா டு-3 பள்ள ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
146   துைறயூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

64 64 அரசு ஆதி திராவிடா் நல 

துவக்கப்பள்ளி, மாராடி   

,கிழக்கு பா த்த கட்டிடத்தின் 

ெதற்கு பகுதி

1.உப்பிலியபுரம் (ெத) (வ.கி), மாராடி (ஊ) வா டு-4 பள்ள  ெதரு  , 

2.உப்பிலியபுரம் (ெத) (வ.கி), மாராடி (ஊ) வா டு-4 பறத்ெதரு  , 

3.உப்பிலியபுரம் (ெத) (வ.கி), மாராடி (ஊ) வா டு-4 சக்கிலிய ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

விஸ்வாம்பாள்சமுத்திரம்   

,ெதற்கு பா த்த வடக்கு 

ட் ம்

1.பாலக்கிருஷ்ணம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு 

3,4வி.சமுத்திரம்ெதற்குஅக்ரஹாரம்,குடித்ெதரு , 2.பாலக்கிருஷ்ணம்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-3&4வி.சமுத்திரம்ெதற்கு,குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 ஊராட்சிஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி,

 விஸ்வாம்பாள்சமுத்திரம்   

,ெதற்கு கட்டிடம்

1.பாலக்கிருஷ்ணம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வடக்கு பள்ள ெதரு 

மற்றும் காலனி பள்ள ெதரு வா டு- , 2.பாலக்கிருஷ்ணம்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-2 பள்ள  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைல 

ப்பள்ளி பி.ேமட்டூ    ,வடக்கு 

கட்டிடத்தின் கிழக்குபகுதி,

1.பாலக்கிருஷ்ணம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-14 

ேமட்டூ குடித்ெதரு ேவலிகாத்தான் வதி  , 2.பாலக்கிருஷ்ணம்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-14 .ேவலிகாத்தான்வதி  , 3.பாலக்கிருஷ்ணம்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-11 ேமட்டூ  ெபrயவதி,ேவலிகாத்தான் வதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
146   துைறயூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

68 68 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ,பி.ேமட்டூ    

,புதிய கிழக்கு பா த்த கட்டிடம்

1.பாலக்கிருஷ்ணம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-11 

ேமட்டூ கங்காணிவதி  , 2.பாலகிருஷ்ணம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) 

வா டு15 ேமட்டூ அrசனத்ெதரு குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளி, பி.ேமட்டூ    ,வடக்கு 

கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி

1.பாலக்கிருஷ்ணம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-

13,ேவலிகாத்தான்ெதரு, ெபrயவதி  , 2.பாலக்கிருஷ்ணம்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு 13 கல்லாத்துேகாம்ைப  , 3.பாலக்கிருஷ்ணம்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-13 நல்லமாத்திேகாம்ைப  , 

4.பாலக்கிருஷ்ணம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு 10 கங்காணிவதி, 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 ஊராட்சி 

ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி, 

பி.ேமட்டூ    ,வடக்கு 

கட்டிடத்தின் ைமயப்பகுதி

1.பாலக்கிருஷ்ணம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு 12 கங்காணி வதி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 அரசு உய  

நிைலப்பள்ளி,பி.ேமட்டூ    

கிழக்கு கட்டிடம்

1.பாலக்கிருஷ்ணம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு 9 

கணபதிபாைளயம், ஆசாrவதி  , 2.பாலக்கிருஷ்ணம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 

(ேபஊ) வா டு 8 கணபதி பாைளயம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
146   துைறயூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

72 72 அரசின ஆதிதிராவிட  நல 

துவக்கப்பள்ளி, 

பாலகிருஷ்ணம்பட்டி   

,கிழக்கு பா த்த புதிய கட்டிடம்

1.பாலக்கிருஷ்ணம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு-5 குடித்ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 அரசின ஆதிதிராவிட  நல 

துவக்கப்பள்ளி 

பாலகிருஷ்ணம்பட்டி   

,கிழக்கு பா த்த ேமற்கு 

ட் த் ின் க் ி

1.பாலக்கிருஷ்ணம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ேப.ஊ) வா டு 6,7 

அrசனக்காலனிபள்ளெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

74 74 ஊராட்சி 

ஒன்றியநடுநிைலப்பள்ளி,ஆலத்

துைடயான்பட்டி   ,கிழக்கு 

பிளாக் வடபகுதி ஓட்டு 

ட் ம்

1.ஆலத்துைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெரட்டியா  ெதரு  , 

2.ஆலத்துைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ஒட்ட  ெதரு  , 

3.ஆலத்துைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெவள்ளாள  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ஆலத்துைடயான்பட்டி   

,கிழக்கு பிளாக் ெதன் பகுதி 

ட்டு ட் ம்

1.ஆலத்துைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பள்ள  ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

76 76 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ஆலத்துைடயான்பட்டி   

,ெதற்கு கட்டிடத்தின் ைமய  

1.ஆலத்துைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 வள்ளுவ ெதரு  , 

2.ஆலத்துைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பள்ள ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ஆலத்துைடயான்பட்டி   

,வடக்கு கட்டிடம், ெதற்கு 

த் ே ற் ி

1.ஆலத்துைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பறத்ெதரு  , 

2.ஆலத்துைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 கிறிஸ்துவெதரு  , 

3.ஆலத்துைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பள்ள ெதரு  , 

4.ஆலத்துைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 காலனிெதரு  , 

த் ன் ட் ி ற் ம் டு க் ி ி ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,               

ஆ கல்லாங்குத்து   , வடக்கு 

கட்டிடத்தின் ெதற்கு பா த்தது,

1.ஆலத்துைடயான்பட்டி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 கள்ளாங்குத்து  , 

2.ஆலத்துைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 கருப்பம்பட்டி  , 

3.ஆலத்துைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 சீதாக்காடு  , 

4.ஆலத்துைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 பணந்ேதாப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 அறிஞ அண்ணாஅரசு 

ேமல்நிைல 

பள்ளிபச்செபருமாள்பட்டி   

,புதிய கட்டிடத்தின் வட 

ே ற் ி

1.பச்சப்ெபருமாள்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 அம்பலக்கார ெதரு  , 

2.பச்சப்ெபருமாள்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பறத்ெதரு  , 

3.பச்சப்ெபருமாள்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

வடக்குெவள்ளாள ெதரு  , 4.பச்சப்ெபருமாள்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

டு ெ ற் க் த்ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

80 80 அறிஞ அண்ணாஅரசு 

ேமல்நிைல 

பள்ளிபச்செபருமாள்பட்டி   

,புதிய கட்டிடத்தின் 

ி க் ி

1.பச்சப்ெபருமாள்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1மற்றும்2 வடக்கு 

குறும்ப  ெதரு  , 2.பச்சப்ெபருமாள்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

ேமலத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 அறிஞ அண்ணாஅரசு 

ேமல்நிைல 

பள்ளி,பச்செபருமாள்பட்டி   

,கிழக்கு கட்டிடத்தின் ேமற்கு 

ி

1.பச்சப்ெபருமாள்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பள்ள ெதரு  , 

2.பச்சப்ெபருமாள்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சக்கிலிய ெதரு  , 

3.பச்செபருமாள்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பறத்ெதரு  , 

4.பச்செபருமாள்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கல்லாங்குத்துகுடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் 

பள்ளி, ெநட்டேவலம்பட்டி   

,ேமற்குகட்டிடத்தின் ைமய 

அைற

1.பச்சப்ெபருமாள்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெரட்டியா ெதரு  , 

2.பச்சப்ெபருமாள்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 வடக்குெதரு  , 

3.பச்செபருமாள்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 நடுத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் 

பள்ளி, ெநட்டேவலம்பட்டி   

,ெதற்குகட்டிடத்தின் 

கிழக்குபகுதி

1.பச்சப்ெபருமாள்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 அம்பலக்காரத்ெதரு  , 

2.பச்சப்ெபருமாள்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ெரட்டியா ெதரு  , 

3.பச்சப்ெபருமாள்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பைறய ெதரு வா டு-5 , 

4 பச்சப்ெபருமாள்பட்டி (வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 ருத்ராஷேகாம்ைப

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

84 84 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் 

பள்ளி, ெநட்டேவலம்பட்டி   

,ெதற்குகட்டிடத்தின் 

ேமற்குப்பகுதி

1.பச்சப்ெபருமாள்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 காட்டுக்ெகாட்டம்  , 

2.பச்சப்ெபருமாள்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 தங்கநக  

காட்டுக்ெகாட்டம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 ஆதிதிராவிட  

நலஆரம்பப்பள்ளி, 

ெநட்டேவலம்பட்டி   ,கிழக்கு 

கட்டிடத்தின் வடக்குப்பகுதி,

1.பச்சப்ெபருமாள்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ைவரெபருமாள்பட்டி  , 

2.பச்சப்ெபருமாள்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 அரப்புளிப்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 ஆதிதிராவிட  

நலஆரம்பப்பள்ளி,ெநட்டேவலா

ம்பட்டி   ,கிழக்கு 

கட்டிடத்தின் ெதற்கு ப குதி

1.பச்சப்ெபருமாள்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பறத்ெதரு  , 

2.பச்சப்ெபருமாள்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 சக்கிலிய   , 

3.பச்சப்ெபருமாள்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெசங்கல்பட்டி  , 

4 பச்சப்ெபருமாள்பட்டி (வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 தங்கநக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 மான்ய நடுநிைலப்பள்ளி 

அழகாபுr   ,ைமயப்பகுதி, 

ேமற்கு பா த்தது

1.அழகாபுr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 உைடயா ெதரு  , 2.அழகாபுr 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பைறய ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 மான்ய 

நடுநிைலப்பள்ளி,அழகாபுr   

,ேமற்குப்பா த்த கட்டிடத்தின் 

ெதற்குப்பகுதி,

1.அழகாபுr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 சக்கிலியத்ெதரு  , 2.அழகாபுr 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சாலக்காடு  , 3.அழகாபுr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3 ஆ .ேகாம்ைப  , 4.அழகாபுr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

ஆ .ேகாம்ைப காட்டுக்ெகாட்டம்  , 5.அழகாபுr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

ே ம் ட்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

89 89 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

ேகாேனrப்பட்டி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம்

1.அழகாபுr (.வ.கி) ,ஆங்கியம் (ஊ) வா டு-1 ெரட்டியா  ெதரு  , 2.அழகாபுr 

(.வ.கி), ,ஆங்கியம் (ஊ) வா டு-1 கவுண்ட ெதரு  , 3.அழகாபுr (.வ.கி), 

,ஆங்கியம் (ஊ) வா டு-1 முத்துராஜா ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

90 90 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, ஆங்கியம்   

,கிழக்கு கட்டிடம்,

1.அழகாபுr (.வ.கி), ,ஆங்கியம் (ஊ) வா டு-2 ெவள்ளாள  ெதரு  , 

2.அழகாபுr (.வ.கி), ,ஆங்கியம் (ஊ) வா டு-2 உைடயா ெதரு  , 3.அழகாபுr 

(.வ.கி), ,ஆங்கியம் (ஊ) வா டு-2 முதலியா ெதரு  , 4.அழகாபுr (.வ.கி), 

,ஆங்கியம் (ஊ) வா டு-3 உப்பிலிய ெதரு  , 5.அழகாபுr (.வ.கி), ,ஆங்கியம் 

(ஊ) வா டு-3 சக்கிலிய ெதரு  , 6.அழகாபுr (.வ.கி), ,ஆங்கியம் (ஊ) வா டு-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 அரசின  உய நிைலப்பள்ளி, 

சிறுநாவலூ    ,வடக்கு 

பா த்த கீழேமல் கட்டித்தின் 

ேமற்குப்பகுதி

1.சிறுநாவலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 குரும்ப  ெதரு  , 

2.சிறுநாவலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெரட்டியா ெதரு  , 

3.சிறுநாவலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 முத்துராஜாெதரு  , 

4 சிறுநாவலூ  (வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு 1 அrசனெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 அரசின  உய நிைலப்பள்ளி, 

சிறுநாவலூ    ,வடக்கு 

பா த்த கீழேமல் கட்டித்தின் 

கிழக்குப்பகுதி

1.சிறுநாவலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 சிறுநாவலூ  அrசனத்ெதரு  , 

2.சிறுநாவலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கட்டப்பள்ளி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

93 93 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, எஸ்.என்.புதூ  

  ,ைமய பகுதி ெதற்கு 

பா த்தது

1.சிறுநாவலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 பள்ள  ெதருஎஸ்.என்.புதூ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

ெரட்டியா பட்டி   , வடக்கு 

கட்டிடம்,

1.சிறுநாவலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 குரும்ப  ெதரு.   , 

2.சிறுநாவலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெரட்டியா  ெதரு   , 

3.சிறுநாவலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெவள்ளாள ெதரு  , 

4.சிறுநாவலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சக்கிலிய ெதரு  , 

5.சிறுநாவலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெவள்ளாள ெதரு  , 

6.சிறுநாவலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெரட்டியா ெதரு  , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

95 95 எ.ஜி.எம்.ேமல்நிைலப்பள்ளி,எர

குடி   ,ெவள்ளிவிழாகட்டிடம், 

கிழக்கு பா த்த ெதற்கு பகுதி,

1.எரகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ஆசிrய காலனி  , 2.எரகுடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 குறும்ப ெதரு, முசிலிெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 எ.ஜி.எம்.ேமல்நிைலப்பள்ளி,எர

குடி   ,ெவள்ளிவிழாகட்டிடம், 

கிழக்கு பா த்தது வடக்கு பகுதி

1.எரகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெதற்குெரட்டியா ெதரு  , 2.எரகுடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்குெவள்ளாள ெதரு  , 3.எரகுடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 முஸ்lம்ெதரு  , 4.எரகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

1 வடக்குெரட்டியா ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

97 97 எ.ஜி.எம்.ேமல்நிைலப்பள்ளி,எர

குடி   ,ெதற்கு கட்டிடத்தின் 

கிழக்கு பகுதி

1.எரகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்கு ெவள்ளாள  ெதரு  , 2.எரகுடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 அம்பலக்கார ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 எ.ஜி.எம்.ேமல்நிைலப்பள்ளி,எர

குடி   ,ெதற்கு கட்டிடத்தின் 

வடக்கு பகுதி

1.எரகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெதற்கு ெவள்ளாள  ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

99 99 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, எரகுடி   

,வடக்கு பா த்த கட்டிடத்தில் 

ேமற்கு பகுதி

1.எரகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 உப்பிலியத்ெதரு  , 2.எரகுடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேதேவந்திரகுலெதரு  , 3.எரகுடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3 சக்கிலிய ெதரு  , 4.எரகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பறத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, எரகுடி   

,வடக்கு பா த்தது கிழக்கு 

பகுதி

1.எரகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ஓட்ட ெதரு  , 2.எரகுடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 அம்பலக்காரத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

101 101 சரஸ்வதி வித்யாலயா 

மான்ய துவக்கப்பள்ளி, 

வடக்கிப்பட்டி   ,கிழக்கு 

பா த்தது ேமற்கு கட்டிடம் 

ப் ல்

1.எரகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பைறய ெதரு  , 2.எரகுடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பள்ள ெதரு  , 3.எரகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

குறும்ப ெதரு  , 4.எரகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 சக்கிலிய ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

102 102 சரஸ்வதி வித்யாலயா 

மான்ய துவக்கப்பள்ளி, 

வடக்கிப்பட்டி   ,கிழக்கு 

பா த்தது ேமற்கு கட்டிடம் 

ப்

1.எரகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 வடக்குெவள்ளாள  ெதரு , 2.எரகுடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ெதற்கு ெவள்ளாள  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

காமாட்சிபுரம்   , ெதற்கு 

கட்டிடம்

1.காமாட்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ஒட்ட  ெதரு  , 

2.காமாட்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 முத்துராஜா ெதரு  , 

3.காமாட்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 முத்துராஜாெதரு  , 

4.காமாட்சிபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேமற்குத்ெதரு  , 

ட் ி ம் ி ற் ம் டு ன் ட்டுெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 ெசயின்ட் ேமrஸ் 

ஆரம்பப்பள்ளி, ஆ .புதுப்பட்டி  

 ,வடக்கு கட்டிடம்

1.எ.பாத  ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 குரும்ப  ெதரு  , 2.எ.பாத  

ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெவள்ளாள  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 ெசயின்ட் 

ேமrஸ்ஆரம்பப்பள்ளி 

,ஆ .புதுப்பட்டி   ,வடக்கு 

பா த்த கீழேமல் கட்டிடத்தின் 

ெ ற் ி

1.எ.பாத  ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 சக்கிலிய  ெதரு  , 

2.எ.பாத ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கவுண்டம் பாைளயம்  , 

3.எ.பாத  ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெவங்கட்டம்மாள் 

சமுத்திரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

106 106 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, எ.கீழப்பட்டி, 

   ,வடக்கு கட்டிடம், ெதற்கு 

பா த்தது

1.எ.பாத  ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேதசேபாக்கி ஓட்ட  ெதரு  

 , 2.எ.பாத  ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 வடக்கு ெதரு  , 

3.எ.பாத  ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெதற்கு ெதரு  , 4.எ.பாத  

ேபட்ைட (வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு 2 குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,  

எ.பாத ேபட்ைட   ,கிழக்கு 

கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி

1.எ.பாத  ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 வடக்கு ெதரு  , 2.எ.பாத  

ேபட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 நடுத்ெதரு  , 3.எ.பாத  ேபட்ைட 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெதற்குெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 இந்துமான்யநடுநிைலப்பள்ளி,ஒ

க்கைர   ,பைழய கிழக்கு 

கட்டிடம் கிழக்கு பா த்தது

1.ஒக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அம்பலக்கார ெதரு.  , 2.ஒக்கைர 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெவள்ளாள  ெதரு  , 3.ஒக்கைர (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-2 ெவள்ளா  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

109 109 இந்துமான்யநடுநிைலப்பள்ளி,ஒ

க்கைர   ,கிழக்கு பா த்த 

ெதன்வடல் கட்டிடத்தின் 

ேமற்கு பகுதி

1.ஒக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 குரும்ப  ெதரு  , 2.ஒக்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெரட்டியா  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 அரசு ஆதிதிராவிட  

நலஆரம்பப்பள்ளி,ஒக்கைர   

,கிழக்கு கட்டிடத்தின் ேமற்கு 

பகுதி

1.ஒக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பறத்ெதரு.  , 2.ஒக்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சக்கிலிய ெதரு  , 3.ஒக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3 பள்ள  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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146   துைறயூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

111 111 ஊராட்சி 

ஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி, 

ஒ.கிருஷ்ணாபுரம்   ,பைழய 

கட்டிடம்

1.ஒக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 அம்பலக்கார ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 அரசின  உய நிைலப் பள்ளி, 

சிக்கத்தம்பூ  பாைளயம்   

,ேமற்கு கட்டிடம் மத்திய 

அைற ,

1.சிக்கத்தம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேநருவதி  , 2.சிக்கத்தம்பூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெமயின்ேராடு  , 3.சிக்கத்தம்பூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-1 ெபருமாள்ேகாவில்ெதரு  , 4.சிக்கத்தம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-2 ெபருமாள்ேகாவில்ெதரு  , 5.சிக்கத்தம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-2 சாவடிெதரு  , 6.சிக்கதம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 அரசின  உய நிைலப்பள்ளி, 

சிக்கத்தம்பூ  பாைளயம்   

,வடக்கு கட்டிடத்தின் 

ேமற்குப்பகுதி,

1.சிக்கதம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பஜைனமடத்ெதரு  , 

2.சிக்கதம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெமயின்ேராடு  , 3.சிக்கதம்பூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிருஸ்துவ பறத்ெதரு, ேமற்குெதரு, ேசவிய  நக  , 

4.சிக்கதம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெமயின்ேராடு  , 5.சிக்கதம்பூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 கிருஸ்துவபறத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 அரசின  ஆதிதிராவிட  

நலஉய நிைலப்பள்ளி,சிக்கத்த

ம்பூ    ,வடக்கு புதிய 

கிழேமற்க்கு கட்டிடத்தின் 

ே ற் ப் ி

1.சிக்கத்தம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ெமயின்ேராடு,நத்தக்காடு  , 

2.சிக்கத்தம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 கவுண்ட ெதரு  , 

3.சிக்கத்தம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 வடக்குபள்ள ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

115 115 அரசின  ஆதிதிராவிட  நல 

உய  நிைலப்பள்ளி, 

சிக்கத்தம்பூ    ,ெதற்கு 

பா த்த புதிய வடக்கு 

ட் த் ின் ி க் ி

1.சிக்கத்தம்மபூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 ேச ைவக்காரன்பட்டி  , 

2.சிக்கத்தம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 ெபருமாள்ேகாவில்ெதரு  , 

3.சிக்கத்தம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 நடுபள்ள ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 அரசின  ஆதிதிராவிட  நல 

உய  நிைலப்பள்ளி, 

சிக்கத்தம்பூ    ,கிழக்கு புதிய 

கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி

1.சிக்கத்தம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 கவுண்ட  ெதரு  , 

2.சிக்கத்தம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 ேச ைவக்காரன்பட்டி  , 

3.சிக்கத்தம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-8 மாrயம்மன்ேகாவில்வதி  , 

4.சிக்கத்தம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-8 ெதற்குபள்ள ெதரு  , 

5.சிக்கத்தம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-8 மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு  , 

6.சிக்கத்தம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-9 பறத்ெதரு, சக்கிலியத்ெதரு  , 

7.சிக்கத்தம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-9 அண்ணாநக   , 8.சிக்கத்தம்பூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-9 காலனி பள்ள ெதரு  , 9.சிக்கத்தம்பூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 9 பட்டவன்ேகாவில்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

117 117 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,ஒட்டம்பட்டி   

,ெதற்கு புதியகட்டிடம்

1.சிக்கத்தம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-10 பஜனமடத்ெதரு ஓட்டம்பட்டி  

, 2.சிக்கத்தம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-12 நாக ேகாவில்ெதரு 

ஓட்டம்பட்டி  , 3.சிக்கத்தம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-11 ஓட்டம்பட்டி 

புதூ  வடக்குத்ெதரு  , 4.சிக்கத்தம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-11 

ட் ம் ட் ெ ற் த்ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

118 118 காந்தி மான்ய 

ஆரம்பப்பள்ளி,நரசிங்கபுரம்   

,புதிய ெதற்கு கட்டிடத்தின் 

ேமற்குபகுதி

1.து.ெரங்கநாதபுரம் (வ.கி), நரசிங்கபுரம் (ஊ) வா டு-1 வடக்கு ெதரு  , 

2.து.ெரங்கநாதபுரம் (வ.கி), நரசிங்கபுரம் (ஊ) வா டு-1 ெதற்குத்ெதரு  , 

3.து.ெரங்கநாதபுரம் (வ.கி), நரசிங்கபுரம் (ஊ) வா டு-1 அரசு விநாயக  

ேகாவில்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 காந்தி மான்ய 

ஆரம்பப்பள்ளி,நரசிங்கபுரம்   

,ெதற்கு பா த்த ெதன்வடல் 

கட்டிடத்தின் ைமயபகுதி

1.து.ெரங்கநாதபுரம் (வ.கி), நரசிங்கபுரம் (ஊ) வா டு-2 

விநாயக ேகாவில்ெதரு  , 2.து.ெரங்கநாதபுரம் (வ.கி), நரசிங்கபுரம் (ஊ) 

வா டு-2 ேமற்குெதரு  , 3.து.ெரங்கநாதபுரம் (வ.கி), நரசிங்கபுரம் (ஊ) வா டு-

2 ெபருமாள்ேகாவில்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 காந்தி மான்ய 

ஆரம்பப்பள்ளி,நரசிங்கபுரம்   

,புதியகட்டிடத்தின் கிழக்குபகுதி

1.து.ெரங்கநாதபுரம் (வ.கி), நரசிங்கபுரம் (ஊ) வா டு-3 ெதற்குெதரு  , 

2.து.ெரங்கநாதபுரம் (வ.கி), நரசிங்கபுரம் (ஊ) வா டு-3 

ெபருமாள்ேகாவில்ெதரு  , 3.து.ெரங்கநாதபுரம் (வ.கி), நரசிங்கபுரம் (ஊ) 

வா டு-3 ஆதிதிராவிட ெதரு  , 4.ெதன்பரநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

ப்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 அரசின  உண்டு உைறவிட 

உயா்நிைலப்பள்ளி,சின்ன 

இலுப்பூ    ,வடக்கு பகுதி

1.வண்ணாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 மணேலாைட  , 2.வண்ணாடு 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேதானூ   , 3.வண்ணாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-1 சின்னஇலுப்பூ   , 4.வண்ணாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

சிக்காடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

122 122 அரசின  உண்டு உைறவிட 

உயா் நிைலப்பள்ளி, சின்ன 

இலுப்பூ    ,ெதற்கு பகுதி

1.வண்ணாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெபrயஇலுப்பூ   , 2.வண்ணாடு 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 புதூ   , 3.வண்ணாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-2 புத்தூ   , 4.வண்ணாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பறத்தாள்  , 

5.வண்ணாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 நாகூ   , 6.வண்ணாடு (வ.கி) 

ற் ம் டு ம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

123 123 அரசின  உண்டு 

உைறவிடப்பள்ளி, கிணத்தூ   

 ,வடக்கு பகுதி

1.வண்ணாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 தண்ண பள்ளம்  , 2.வண்ணாடு 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 சிைலயூ   , 3.வண்ணாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-4 ெநசக்குளம்  , 4.வண்ணாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 வல்லம்  

, 5.வண்ணாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ராமநாதபுரம்  , 6.வண்ணாடு 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 கிணத்தூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 அரசின  உண்டு 

உைறவிடப்பள்ளி ,குறிச்சி   

,வடக்கு பகுதி

1.வண்ணாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 குறிச்சி  , 2.வண்ணாடு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 தாளா   , 3.வண்ணாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

ெசங்கத்தூ   , 4.வண்ணாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 வாைளயூ   , 

5வண்ணாடு (வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 ேதன்பாடி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

125 125 அரசின உண்டு உைறவிட 

உய நிைலப்பள்ளி,ெசம்புளிச்சா

ன்பட்டி   ,ெதற்கு கட்டிடம், 

கிழக்கு பகுதி அைற

1.ேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 குண்டூ   , 2.ேகாம்ைப (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ஏrக்காடு  , 3.ேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

எருைமப்பட்டி  , 4.ேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 மருைத  , 

5.ேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேபாந்ைத

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

126 126 அரசின உண்டு உைறவிட 

உய நிைலப்பள்ளி,ெசம்புளிச்சா

ன்பட்டி   ,கிழக்கு பா த்த 

ெதன்வடல் கட்டிடத்தின் 

ெ ற் ி

1.ேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெசம்புளிச்சான்பட்டி , 2.ேகாம்ைப 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேமலூ   , 3.ேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-2 தாலூ   , 4.ேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 சின்னபழமைல 

 , 5.ேகாம்ைப (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெபrயபழமைல

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 ஊராட்சிஒன்றிய ஆரம்பப் 

பள்ளி,ெசங்காட்டுபட்டி   

,கிழக்கு பா த்த ெதன்வடல் 

ைமய கட்டிடம்

1.ெசங்காட்டுப்பட்டி (வ.கி), வரதராஜபுரம் (ஊ) வா டு-1 ெசட்டிப்பிள்ைளயா  

ேகாவில் ெதரு  , 2.ெசங்காட்டுப்பட்டி (வ.கி), வரதராஜபுரம் (ஊ) வா டு-1 

தண்ண குளத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

128 128 ஊராட்சிஒன்றிய ஆரம்பப் 

பள்ளி,ெசங்காட்டுபட்டி   

,கிழக்கு பா த்த ெதன்வடல் 

ைமய கட்டிடத்தின் ெதற்கு 

ி

1.ெசங்காட்டுப்பட்டி (வ.கி), வரதராஜபுரம் (ஊ) வா டு-2 கப்பாளான் ெதரு  , 

2.ெசங்காட்டுப்பட்டி (வ.கி), வரதராஜபுரம் (ஊ) வா டு-2 மருந்துக்காரத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

ெசங்காட்டுபட்டி   ,கிழக்கு 

பா த்த ெதன்வடல் ைமய 

கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி

1.ெசங்காட்டுப்பட்டி (வ.கி), வரதராஜபுரம் (ஊ) வா டு3 நடுப்பட்டி  , 

2.ெசங்காட்டுப்பட்டி (வ.கி), வரதராஜபுரம் (ஊ) வா டு-4 ெதற்கு குரும்ப  

ெதரு  , 3.ெசங்காட்டுப்பட்டி (வ.கி), வரதராஜபுரம் (ஊ) வா டு-4 

மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு  , 4.ெசங்காட்டுப்பட்டி (வ.கி), வரதராஜபுரம் (ஊ) 

வா டு-5 சின்னசாவடிெதரு  , 5.ெசங்காட்டுப்பட்டி (வ.கி), வரதராஜபுரம் (ஊ) 

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

130 130 அரசின  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெசங்காட்டுப்

பட்டி.   ,ெதற்கு கட்டிடம் 

அைற எண் 3

1.ெசங்காட்டுப்பட்டி (வ.கி), வரதராஜபுரம் (ஊ) வா டு-6 

சின்னப்பண்ைணத்ெதரு  , 2.ெசங்காட்டுப்பட்டி (வ.கி), வரதராஜபுரம் (ஊ) 

வா டு-7 சுருதிமா  சந்து  , 3.வரதராஜபுரம் ெசங்காட்டுப்பட்டி (வ.கி), 

வரதராஜபுரம் (ஊ) வா டு-7 ெதற்குத்ெதரு  , 4.ெசங்காட்டுப்பட்டி (வ.கி), 

ம் டு ீ ப் த்ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 அரசின  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெசங்காட்டுப்

பட்டி.   ,ெதற்கு கட்டிடம் 

அைற எண் 5

1.ெசங்காட்டுப்பட்டி (வ.கி), வரதராஜபுரம் (ஊ) வா டு-10 

சின்னசக்கிலிய ெதரு  , 2.ெசங்காட்டுப்பட்டி (வ.கி), வரதராஜபுரம் (ஊ) 

வா டு-10 பள்ள ெதரு  , 3.ெசங்காட்டுப்பட்டி (வ.கி), வரதராஜபுரம் (ஊ) 

வா டு 11 ெபrயசக்கிலிய ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

132 132 அரசின  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,ெசங்காட்டுப்

பட்டி,   ,ெதற்கு கட்டிடம் 

அைற எண்-6

1.ெசங்காட்டுப்பட்டி (வ.கி), வரதராஜபுரம் (ஊ) வா டு-8 களரம்பட்டி 

வடக்குெதரு  , 2.ெசங்காட்டுப்பட்டி (வ.கி), வரதராஜபுரம் (ஊ) வா டு-8 

பிள்ைளயா ேகாயில்ெதரு  , 3.ெசங்காட்டுப்பட்டி (வ.கி), வரதராஜபுரம் (ஊ) 

வா டு-9 கலரம்பட்டி நடுவதி  , 4.ெசங்காட்டுப்பட்டி (வ.கி), வரதராஜபுரம் 

டு ே த்ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

133 133 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ேவங்கடத்தா

னூ    ,புதிய வடக்கு 

கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி

1.ேவங்கடத்தானூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 நடுவதி  , 

2.ேவங்கடத்தானூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெதற்குவதி  , 

3.ேவங்கடத்தானூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சக்கிலிய ெதரு  , 

4 ேவங்கடத்தானூ  (வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 பைறயா ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

134 134 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ேவங்கடத்தா

னூ    ,ேமற்கு கட்டிடத்தின் 

வடக்கு பகுதி

1.ேவங்கடத்தானூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்குவதி  , 

2.ேவங்கடத்தானூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 காட்டுக்ெகாட்டம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

135 135 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,பூனாட்சி   

,ெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு 

பா த்த்து

1.ேகாம்ைப  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 மூலக்காடு  , 2.ேகாம்ைப  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பூனாட்சி  , 3.ேகாம்ைப  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

முக்திகாலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளி ெசல்லிப்பாைளயம்   

,கிழக்கு கட்டிடம்

1.மருவத்தூ  (வ.கி),ெசல்லிப்பாைளயம் (ஊ) வா டு-1 பரங்கிெரட்டிெதரு  , 

2.மருவத்தூ  (வ.கி),ெசல்லிப்பாைளயம் (ஊ) வா டு-1 

மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு  , 3.மருவத்தூ  (வ.கி),ெசல்லிப்பாைளயம் (ஊ) 

வா டு-1 பூசக்காரெரட்டிெதரு  , 4.மருவத்தூ  (வ.கி),ெசல்லிப்பாைளயம் 

(ஊ) வா டு-1 கிழக்குவதி  , 5.மருவத்தூ  (வ.கி),ெசல்லிப்பாைளயம் (ஊ) 

வா டு-1 ெமயின்ேராடு  , 6.மருவத்தூ  (வ.கி),ெசல்லிப்பாைளயம் (ஊ) 

வா டு-2 அம்ேபத்கா நக  , 7.மருவத்தூ  (வ.கி),ெசல்லிப்பாைளயம் (ஊ) 

வா டு-2 பள்ள ெதரு  , 8.மருவத்தூ  (வ.கி),ெசல்லிப்பாைளயம் (ஊ) வா டு-
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

137 137 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளி ,ெசல்லிப்பாைளயம்   

,ேமற்கு கட்டிடம்

1.மருவத்தூ  (வ.கி),ெசல்லிப்பாைளயம் (ஊ) வா டு-2 கவுண்ட ெதரு  , 

2.மருவத்தூ  (வ.கி),ெசல்லிப்பாைளயம் (ஊ) வா டு-2 ெமயின்ேராடு  , 

3.மருவத்தூ  (வ.கி),ெசல்லிப்பாைளயம் (ஊ) வா டு-3 இச்சிமர வதி  , 

4.மருவத்தூ  (வ.கி),ெசல்லிப்பாைளயம் (ஊ) வா டு-3 கிருஷ்ணசாமி 

ெரட்டிெதரு  , 5.மருவத்தூ  (வ.கி),ெசல்லிப்பாைளயம் (ஊ) வா டு-3 

மூப்பனா  வதி  , 6.மருவத்தூ  (வ.கி),ெசல்லிப்பாைளயம் (ஊ) வா டு-3 

உருைளக்கின ெதரு  , 7.மருவத்தூ  (வ.கி),ெசல்லிப்பாைளயம் (ஊ) வா டு-

3 நரசிங்கபுரம்ேராடு  , 8.மருவத்தூ  (வ.கி),ெசல்லிப்பாைளயம் (ஊ) வா டு-

3 கம்பளிகவுண்டன்ெதரு  , 9.மருவத்தூ  (வ.கி),ெசல்லிப்பாைளயம் (ஊ) 

வ டு ப் ழ வுண்டன்ெ ம வத்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

138 138 கிருஷ்ணம்மாள் மான்ய 

நடுநிைலப்பள்ளி,து.ெரங்கநாதபு

ரம்   ,வடக்கு  பா த்த 

கிழேமல் கட்டிடத்தின் ேமற்கு 

ி

1.ெரங்கநாதபுரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேமலூ  விநாயக  ெதரு , 

2.ெரங்கநாதபுரம்  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேமற்குத் ெதரு  , 

3.ெரங்கநாதபுரம்  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 நடுத்ெதரு  , 

4.ெரங்கநாதபுரம்  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கிழூ வடக்குத்ெதரு  , 

ெ ங் ம் ி ற் ம் டு ி க் ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

139 139 கிருஷ்ணம்மாள் மான்ய 

நடுநிைலப்பள்ளி,து.ெரங்கநாதபு

ரம்   ,வடக்குப் பா த்த  

கிழேமல்கட்டிடத்தின் கிழக்கு 

ி

1.ெரங்கநாதபுரம்  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 நடுத்ெதரு  , 

2.ெரங்கநாதபுரம்  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு  

, 3.ெரங்கநாதபுரம்  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ஓட்ட  ெதரு  , 

4.ெரங்கநாதபுரம்  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 வடக்கு சக்கிலிய  ெதரு  , 

ெ ங் ம் ி ற் ம் டு ெ ம் ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

140 140 கிருஷ்ணம்மாள் மான்ய 

நடுநிைலப்பள்ளி,து.ெரங்கநாதபு

ரம்   ,ெதற்கு கட்டிடம் 

கிழக்கு பா த்தது

1.ெரங்கநாதபுரம்  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 கிழக்கு ெதரு  , 

2.ெரங்கநாதபுரம்  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 மாrயம்மன்ேகாவில்  , 

3.ெரங்கநாதபுரம்  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடகிழக்குெதரு வா டு-4 , 

4.ெரங்கநாதபுரம்  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ெதற்குவள்ளுவ ெதரு  , 

5.ெரங்கநாதபுரம்  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ஆதிதிராவிட ெதரு  , 

6.ெரங்கநாதபுரம்  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

141 141 தனபாக்கியம் நடராஜா அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ெபருமாள்பாைளயம்   

,ெதற்கு கட்டிடத்தின் ேமற்கு 

ி

1.சிறுநத்தம் (வ.கி), ெபருமாள்பாைளயம் (ஊ) வா டு-1 கீழ்புறவதி  , 

2.சிறுநத்தம் (வ.கி), ெபருமாள்பாைளயம் (ஊ) ெதன்புற ஊ , 

கீழ்புறவதி(கிழக்கு நாயுடுெதருவா  , 3.சிறுநத்தம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-2 அம்பலக்காரெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 தன பாக்கியம் நடராஜாஅரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

,ெபருமாள்பாைளயம்   

,வடக்கு கட்டிடத்தின் கிழக்கு 

ி

1.சிறுநத்தம் (வ.கி), ெபருமாள்பாைளயம் (ஊ) வா டு-5 

ேமல்புறவதியில்ெதன்புறப்பகுதி  , 2.சிறுநத்தம் (வ.கி), ெபருமாள்பாைளயம் 

(ஊ) வா டு-6 சிறுநத்தம்

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

143 143 தன பாக்கியம்நடராஜாஅரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ெபருமாள்பாைளயம்   

,ெதற்கு கட்டிடத்தின் கிழக்கு 

ி

1.சிறுநத்தம் (வ.கி), ெபருமாள்பாைளயம் (ஊ) வா டு-3 பறத்ெதரு. , 

2.சிறுநத்தம் (வ.கி), ெபருமாள்பாைளயம் (ஊ) வா டு-3 சக்கிலிய ெதரு  , 

3.சிறுநத்தம் (வ.கி), ெபருமாள்பாைளயம் (ஊ) வா டு-4 ேமல்புற விதியில் 

வடபுறம் குரும்ப  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 எஸ்.வி.நடுநிைலப்பள்ளி 

,முருகூ    ,புதிய 

கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி

1.முருகூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கன்னிமா  கருப்பு ேகாவில் ெதரு  

, 2.முருகூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெதன்வடல்ெதரு  , 3.முருகூ   

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பறத்ெதரு  , 4.முருகூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-1 சக்கிலிய ெதரு  , 5.முருகூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

அம்பலக்காரத்ெதரு  , 6.முருகூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

சிவன்ேகாவில்ெதரு  , 7.முருகூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

145 145 எஸ்.வி.நடுநிைலப்பள்ளி 

,முருகூ    ,புதிய 

கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதி

1.முருகூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ஆத்தூ ேராடுேசம்ப   , 2.முருகூ  

 (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேகாணப்பாைத, பிள்ைளயா ேகாவில்ெதரு  , 

3.முருகூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெதன்வடல்வதி  , 4.முருகூ   

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 கீழ்ேமல்வதி  , 5.முருகூ   (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-4 ஓட்ட ெதரு  , 6.முருகூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

146 146 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி ,ேகாவிந்தபுரம்  

 ,புதிய ெதன்வடல் 

கட்டிடம்,கிழக்கு பா்த்தது

1.முருகூ  (வ.கி), ேகாவிந்தாபுரம் (ஊ) வா டு-1 வடக்குெதரு  , 2.முருகூ  

(வ.கி), ேகாவிந்தாபுரம் (ஊ) வா டு-1 ேமற்குெதரு  , 3.முருகூ  (வ.கி), 

ேகாவிந்தாபுரம் (ஊ) வா டு-1 ெதற்குெதரு  , 4.முருகூ  (வ.கி), 

ேகாவிந்தாபுரம் (ஊ) வா டு-1 கிழக்குெதரு  , 5.முருகூ  (வ.கி), 

ே ிந் ம் டு க் ி ி ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

147 147 ஆ .சி.துவக்கப்பள்ளி,கிருஷ்

ணாபுரம்   ,கிழக்கு பா த்த 

ெதன்வடல் கட்டிடத்தின் 

வடக்கு பகுதி

1.முருகூ  (வ.கி), ேகாவிந்தாபுரம் (ஊ) வா டு-2 வடக்கு வதி  , 2.முருகூ  

(வ.கி), ேகாவிந்தாபுரம் (ஊ) வா டு-2 ேமற்குவதி  , 3.முருகூ  (வ.கி), 

ேகாவிந்தாபுரம் (ஊ) வா டு-2 ெதற்குவதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 ஆ .சி.துவக்கப்பள்ளி,கிருஷ்

ணாபுரம்   ,கிழக்கு பா த்த 

ெதன்வடல் கட்டிடத்தின் 

ெதற்கு பகுதி

1.முருகூ  (வ.கி), ேகாவிந்தாபுரம் (ஊ) வா டு-2 மற்றும் 3 நடுவதி  , 

2.முருகூ  (வ.கி), ேகாவிந்தாபுரம் (ஊ) வா டு-3 ெதன்வடல்வதி  , 

3.முருகூ  (வ.கி), ேகாவிந்தாபுரம் (ஊ) வா டு-3 பைறய  சக்கிலிய ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 கைலமகள் மான்ய 

நடுநிைலப்பள்ளி,மருவத்தூ    

,ெதற்கு கட்டிடத்தின் ேமற்குப் 

பகுதி வடக்கு பா த்தது,

1.மருவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேகாட்ைடயன் வதி  , 

2.மருவத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 குயவ  ெதரு  , 3.மருவத்தூ   

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 களரங்காட்டுவதி  , 4.மருவத்தூ   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு  , 5.மருவத்தூ   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 அம்பலக்காரத் ெதரு  , 6.மருவத்தூ   (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-3 கானியாய  ெதரு  , 7.மருவத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

150 150 கைலமகள் மான்ய 

நடுநிைலப்பள்ளி,மருவத்தூ    

,ெதற்கு கட்டிடத்தின் கிழக்குப் 

பகுதி வடக்கு பா த்தது,

1.மருவத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ேமலத்ெதரு  , 2.மருவத்தூ   

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 சாவடித்ெதரு  , 3.மருவத்தூ   (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-4 பிள்ைளயா ேகாவில்ெதரு  , 4.மருவத்தூ   (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-4 சைடயப்பன்ேகாவில்ெதரு  , 5.மருவத்தூ   (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-4 பஜைனமடத்ெதரு  , 6.மருவத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 கைலமகள் மான்ய 

நடுநிைலப்பள்ளி,மருவத்தூ    

,வடக்கு கட்டிடத்தின்  ெதற்கு 

பகுதி

1.மருவத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ஆதிதிராவிட ெதரு  , 

2.மருவத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு- 2 ெசாட்ைடயன்ெதரு  , 

3.மருவத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேமலத்ெதரு  , 4.மருவத்தூ   

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அண்ணாசிைலத்ெதரு  , 5.மருவத்தூ   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேதேராடும்வதி , 6.மருவத்தூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

152 152 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

அம்மம்பாைளயம்   

,கிழேமற்கு கட்டிடத்தின் 

ெதற்கு பா த்தது,

1.மருவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  அம்மம்பாைளயம்-வா டு-6 வடக்கு ெதரு 

 , 2.மருவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  அம்மம்பாைளயம்-வா டு-6 

ெமயின்ேராடு வடக்கு  , 3.மருவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  

அம்மம்பாைளயம் - வா டு-6 மாrயம்மன்ேகாவில்ெதரு  , 4.மருவத்தூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ)   அம்மம்பாைளயம் - வா டு-6 ஓட்ட ெதரு  , 

5.மருவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்மம்பாைளயம் - வா டு-6 

ெமயின்ேராடுேமலத்ெதரு  , 6.மருவத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-

Ü¬ùî¢¶ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

153 153 கீரம்பூ  

உய நிைலப்பள்ளி,கீரம்பூ    

,வடக்கு கட்டிடத்தின் ேமற்கு 

பகுதி

1.கீரம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பள்ள  ெதரு கீழவதி   , 2.கீரம்பூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 வடக்கு பைறய  ெதரு  , 3.கீரம்பூ   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பள்ள  ெதரு ெதற்கு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

154 154 கீரம்பூ  

உய நிைலப்பள்ளி,கீரம்பூ    

,வடக்கு பா த்த ெதற்கு 

கட்டிடம்

1.கீரம்பூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பள்ள  ெதரு கீழ வதி  , 2.கீரம்பூ   

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ஆண்டி மூப்பன் சந்து  , 3.கீரம்பூ   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு  , 4.கீரம்பூ   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சக்கிலிய   ெதற்கு  , 5.கீரம்பூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

டு ெ ெ ற்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

155 155 கீரம்பூ  

உய நிைலப்பள்ளி,கீரம்பூ    

,வடக்கு கட்டிடத்தின் கிழக்கு 

பகுதி

1.கீரம்பூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பண்டாரத்ெதரு,  , 2.கீரம்பூ   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கீழ வதி  , 3.கீரம்பூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

குரும்பத் ெதரு  , 4.கீரம்பூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கீழ ஊருைடய  

ெதரு  , 5.கீரம்பூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 முகமதிய  ெதரு  , 

6.கீரம்பூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேகாம்ைப புதூ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

156 156 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,கீரம்பூ    

,பைழய கட்டிடத்தின் ேமற்கு 

பகுதி

1.கீரம்பூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 வைளயக் கார வதி  , 2.கீரம்பூ   

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 குறிச்சி ேமல வதி  , 3.கீரம்பூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-4 ெமயின் ேராடு (நடு வதி)

Ü¬ùî¢¶ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

157 157 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,கீரம்பூ    

,வடக்கு கட்டிடத்தின் கிழக்கு 

பகுதி

1.கீரம்பூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 குறிச்சிக்கீழ் ேமல் வதி,   , 

2.கீரம்பூ   (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 குறிச்சி நடு வதி   , 3.கீரம்பூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பவுண்டுப்பட்டி ேராடு  , 4.கீரம்பூ   (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு 4 காந்தி நக  காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

158 158 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,கீரம்பூ    

,புதிய கட்டிடத்தின் ெதற்கு 

பகுதி

1.கீரம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 வடக்கு ஓட்ட  ெதரு  , 2.கீரம்பூ   

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 பrயாr ெதரு  , 3.கீரம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-5 வடக்கு வதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

159 159 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,கீரம்பூ    

,கிழக்கு கட்டிடம் ேமற்கு 

பா த்தது

1.கீரம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ேமல அம்பலக்காரத்ெதரு, , 

2.கீரம்பூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 வடக்கு பஜனமட ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

160 160 ஆதிதிராவிட  நல 

உய நிைலப்பள்ளி, 

நாகலாபுரம்   , அலுவலக 

அைறயின் கிழக்கு பகுதி

1.நாகலாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ராஜவதி  , 2.நாகலாபுரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ஆசாrெதரு  , 3.நாகலாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-1 சிவன்ேகாவில்வதி  , 4.நாகலாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

ைவத்திநாதவதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

161 161 ஆதிதிராவிட  நல 

உய நிைலப்பள்ளி, 

நாகலாபுரம்   ,பrேசாதைன 

அைற, கீழேமல் கட்டிடத்தின் 

க் ி

1.நாகலாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ஓட்ட ெதரு  , 2.நாகலாபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெமயின்ேராடுேமற்கு  , 3.நாகலாபுரம்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ஆதிதிராவிட காலனி
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

162 162 ஆதிதிராவிட  நல 

உய நிைல0ப்பள்ளி, 

நாகலாபுரம்   ,கீழேமல் 

கட்டிடத்தின் ைமயபகுதி

1.நாகலாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3  புதுத்ெதரு,  , 2.நாகலாபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 நடுத்ெதரு  , 3.நாகலாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3 சன்னதி ெதரு  , 4.நாகலாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

நாயக்க  சந்து  , 5.நாகலாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெபருமாள் 

ேகாவில் ெதரு  , 6.நாகலாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 வடபுறம் 

ேமலவதி  , 7.நாகலாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 குறும்ப  ெதரு  , 

8.நாகலாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பள்ள ெதரு  , 9.நாகலாபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 சக்கிலிய  ெதரு  , 10.நாகலாபுரம் (வ.கி) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

கீழகுன்னுப்பட்டி   ,வடக்கு 

கட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது

1.நாகலாபுரம் (வ.கி), குன்னுப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 காட்டுக்ேகாட்டம்  , 

2.நாகலாபுரம் (வ.கி), குன்னுப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 வடக்குத்ெதரு  , 

3.நாகலாபுரம் (வ.கி), குன்னுப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 ெதன்வடல்வதி  , 

4 நாகலாபுரம் (வகி)  குன்னுப்பட்டி (ஊ) வா டு 1 ெபாது சாவடி ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

164 164 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

கீழகுன்னுப்பட்டி   ,வடக்கு 

பா த்த ெதற்கு கட்டிடம்

1.நாகலாபுரம் (வ.கி), குன்னுப்பட்டி (ஊ) வா டு-1 ஆண்டவ  வதி  , 

2.நாகலாபுரம் (வ.கி), குன்னுப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 ெதன்புறம் ராஜவதி  , 

3.நாகலாபுரம் (வ.கி), குன்னுப்பட்டி (ஊ) வா டு-2 சாவடி ேமல வதி
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1 2 3 4 5

165 165 ஊராட்சி 

ஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி, 

ேமலக்குன்னுப்பட்டி   

,கிழக்கு பகுதி வடக்கு 

த்

1.நாகலாபுரம் (வ.கி), குன்னுப்பட்டி (ஊ) வா டு-3 காட்டுக்ெகாட்டம்  , 

2.நாகலாபுரம் (வ.கி), குன்னுப்பட்டி (ஊ) வா டு-3 குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

166 166 ஊராட்சி 

ஒன்றியஆரம்பப்பள்ளி, 

ேமலக்குன்னுப்பட்டி   

,வடக்கு கட்டிடத்தின் ேமற்கு 

ி

1.நாகலாபுரம் (வ.கி), குன்னுப்பட்டி (ஊ) வா டு-3 பறத்ெதரு  , 2.நாகலாபுரம் 

(வ.கி), குன்னுப்பட்டி (ஊ) வா டு-4 கிழக்கு வாடி  , 3.நாகலாபுரம் (வ.கி), 

குன்னுப்பட்டி (ஊ) வா டு-4 ெபருமாள் மைலயடிவாரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி ,ெசாரத்தூ    

,கிழக்கு கட்டிடத்தின் வடக்கு 

பகுதி

1.முத்ைதயம்பாைளயம்(வ.கி),ெசாரத்தூ  (ஊ) வா டு-1 ெசாரத்தூ  வடக்கு 

ெதரு  , 2.முத்ைதயம்பாைளயம்(வ.கி),ெசாரத்தூ  (ஊ) வா டு-1 

மாrயம்மன்ேகாவில்வதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

168 168 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, ெசாரத்தூ    

,கிழக்கு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 

பகுதி

1.முத்ைதயம்பாைளயம்(வ.கி),ெசாரத்தூ  (ஊ) வா டு-2 

பிள்ைளயா ேகாவில்ெதரு  , 2.முத்ைதயம்பாைளயம்(வ.கி),ெசாரத்தூ  (ஊ) 

வா டு-2 கவுண்ட ெதரு  , 3.முத்ைதயம்பாைளயம்(வ.கி),ெசாரத்தூ  (ஊ) 

வா டு 2 சக்கிலிய ெதரு
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

169 169 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,ெசாரத்தூ     

,கிழக்கு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 

பகுதி

1.முத்ைதயம்பாைளயம்(வ.கி),ெசாரத்தூ  (ஊ) வா டு-3 ேமட்டு ெசாரத்தூ  

பறத்ெதரு  , 2.முத்ைதயம்பாைளயம்(வ.கி),ெசாரத்தூ  (ஊ) வா டு-3 

ெபருமாள் மைல அடிவாரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

170 170 ெசௗடாம்பிகா 

ெமட்rகுேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, துைறயூ   

 ,ெமயின் பிளாக் கிழக்கு 

பா த்த ெதற்கு பகுதி.

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-1 ஆத்தூ ேராடு  , 2.துைறயூ  

(வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-1 ஆதிதிராவிட  காலனி  , 3.துைறயூ  

(வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-1 வடக்குவதி  , 4.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(நகராட்சி) வா டு-1 வடக்கு ரதவதி  , 5.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) 

வா டு-1 சிவன்ேகாவில்ெதரு  , 6.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) 

வா டு-1 சிவன்ேகாவில்சன்னதிெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 ெசௗடாம்பிகா 

ெமட்rகுேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,  துைறயூ  

  ,ெமயின் பிளாக் கிழக்கு 

பா த்த வடக்கு பகுதி.

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-1 ேமட்டுத்ெதரு  , 

2.துைறயூ (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-1 ேமட்டுெதரு1  , 3.துைறயூ  

(வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-2 ேமற்குரதவதி  , 4.துைறயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-3 பாலக்கைர  , 5.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(நகராட்சி) வா டு-3 ேமற்கு ெதப்பகுளெதரு  , 6.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(நகராட்சி) வா டு-3 ேமற்கு ெதப்பகுள சந்து , 7.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(நகராட்சி) வா டு-3 வடம்ேபாக்கிெதரு  , 8.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(நகராட்சி) வா டு-3 ெதற்கு ெதப்பகுளெதரு  , 9.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(நகராட்சி) வா டு 4 வடக்கு ெதரு
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ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

172 172 ெசௗடாம்பிகா 

ெமட்rகுேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, துைறயூ   

 ,வடக்கு பிளாக் கிழக்கு 

பகுதி இரண்டாவது அைற 

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-2 ெதற்குரதவதி  , 2.துைறயூ  

(வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-2 ேமலகுத்திெதரு  , 3.துைறயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-2 கீழகுத்தித்ெதரு , 4.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(நகராட்சி) வா டு-2 ெபருமாள் ேகாவில் சன்னதி ெதரு,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 ெசௗடாம்பிகா 

ெமட்rகுேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, துைறயூ   

 ,வடக்கு பிளாக் ேமற்கு 

பகுதி வடக்குப் பா த்தது,

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-2 ேமற்குரதவதி,  , 2.துைறயூ  

(வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா.3பூங்கா சந்து, காசிகுளம் சாைல,கிழக்கு ரத 

வதி,  , 3.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-4 சுப்புசந்து,  , 

4.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-5 கைடக்கால் சந்து, , 

5.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-5 வடக்கு ெதரு,
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1 2 3 4 5

174 174 எஸ்.பி.ஜி. 

நடுநிைலப்பள்ளி,துைறயூ    

,கிழக்கு ெதன்வடல் 

கட்டிடத்தின் வடக்குப் பகுதி

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-3 கிழக்குெதப்பக்குளெதரு  , 

2.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-3 கிழக்குெதப்பகுளத்ெதரு1  , 

3.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-3 கிழக்குெதப்பகுளத்ெதரு-2 , 

4.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-4 எஸ்.பி.ஜி பள்ளி சந்து  , 

5.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-5 எஸ்.பி.ஜி பள்ளி சந்து 1  , 

6.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-4 தளவாய் சந்து , 7.துைறயூ  

(வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-4 ேமலமளிைக சந்து , 8.துைறயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-4 ேமல மளிைகசந்து-1  , 9.துைறயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-4 முத்ைதயா சந்து  , 10.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(நகராட்சி) வா டு-5 கீழமளிைகசந்து   , 11.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(நகராட்சி) வா டு-5 கீழமளிைகசந்து  , 12.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(நகராட்சி) வா-5 பச்சாயியம்மன்ேகாவில்ெதரு  , 13.துைறயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-5 கங்காரம்மன் ேகாவில் சன்னதி ெதரு  , 

14.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-5 கலிங்கவிநாயக சந்து  , 

15துைறயூ  (வகி) மற்றும் (நகராட்சி)  வா டு 7 ெபrயஏr சாைல
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175 175 எஸ்.பி.ஜி.நடுநிைலப்பள்ளி,து

ைறயூ    ,கிழக்கு, 

ெதன்வடல் கட்டிடத்தின் 

ெதற்கு  பகுதி

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-4 மருதமுத்துசந்து  , 

2.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-4 மருதமுத்து சந்து-1  , 

3.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-12 ெபrய கைடவதி  , 

4.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-12 அவல்பட்டைரசந்து  , 

5.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-13 சீத்தாபதி சந்து , 6.துைறயூ  

(வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-13 டேபதா  சந்து  , 7.துைறயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-13 பைழய ேபாஸ்ட் ஆபஸ் சந்து  , 8.துைறயூ  

(வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-13 ெவங்கடாஜலம் சந்து

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

176 176 நகராட்சி உய  

நிைலப்பள்ளி.துைறயூ    

,சந்ைத திடல் அருகில் 

பைழய ெதன்வடல் கிழக்கு 

கட்டித்தின் கிழக்கு கட்டித்தின் 

வடக்கு பகுதி ேமற்கு 

பா த்தது,

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு எண்.5 

கங்காரம்மன்ேகாவில்ெதரு , 2.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-6 

சங்கிலி சந்து  , 3.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு.6 சாவடி சந்து 

 , 4.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-6 கச்சிராயன் சந்து , 

5.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-6 கீழத்ெதரு  , 6.துைறயூ  

(வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-6 முத்ைதயா சந்து  , 7.துைறயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-6 அப்பாசாமி சந்து  , 8.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(நகராட்சி) வா டு-6 கங்காரம்மன் ேகாவில் சந்து-1  , 9.துைறயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (நகராட்சி) வா டு 7 மா க்ெகட் ேராடு
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

177 177 ெசங்குந்த  ேமல் 

நிைலப்பள்ளி,துைறயூ    

,பைழய கட்டிடத்தின் ெதற்கு 

பகுதி அைற எண்-6

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) எண்.6 சாமிநாதன்ெதரு  , 2.துைறயூ  

(வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு எண்.9 கீழக்கைடத்ெதரு  , 3.துைறயூ  

(வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு எண்.9 கட்டெபாம்மன்ெதரு-1  , 

4.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு எண்.9 கட்டெபாம்மன்ெதரு-2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 ெசங்குந்த  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,துைறயூ    

,பைழய கட்டிடத்தின் ேமற்கு 

பகுதி அைற எண்-5

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-10 கணபதி சந்து  , 2.துைறயூ  

(வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-10 கணபதி சந்து1  , 3.துைறயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-11 சாயக்காரத்ெதரு  , 4.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(நகராட்சி) வா டு-11 சயக்காரத்ெதரு1  , 5.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(நகராட்சி) வா டு-11 சாயக்காரத்ெதரு2  , 6.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(நகராட்சி) வா டு-11 தியாகிகுமரன்ெதரு  , 7.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(நகராட்சி) வா டு-11 தியாகிகுமரன்ெதரு1  , 8.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 ெசங்குந்த  

ேமல்நிைலப்பள்ளி, துைறயூ   

 ,பைழய கட்டிடத்தின் ேமற்கு 

பகுதி அைற எண்-3

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-11 ேவணுசந்து2  , 2.துைறயூ  

(வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-11 மருைதசந்து  , 3.துைறயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-11 தியாகிசங்கரlங்கனா ெதரு  , 4.துைறயூ  

(வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-11 தியாகிசங்கlங்கனா ெதரு1  , 

5.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-12 வளியாட்சிசந்து  , 

6.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-12 

காமாட்சியம்மன்ேகாயில்ெதரு  , 7.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

180 180 ெசங்குந்த  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,துைறயூ    

 ,புதிய கட்டிடத்தின் ேமற்கு 

பகுதி அைற எண்-9

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு -7 

திெரௗபதிஅம்மன்ேகாவில்ெதரு-3 , 2.-துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) 

வா டு 8 திெரௗபதி அம்மன் ேகாவில் ெதரு 1,  , 3.-துைறயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (நகராட்சி) வா டு 8 திெரௗபதி அம்மன் ேகாவில் ெதரு 2,  , 

4.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு 8 திெரௗபதி அம்மன் ேகாவில் 

ெதரு 4,  , 5.-துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு 8 திெரௗபதி 

அம்மன் ேகாவில் ெதரு 5,  , 6.-துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு 

8 திெரௗபதி அம்மன் ேகாவில் ெதரு 6,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 ெசங்குந்த  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,துைறயூ    

 ,கிழக்கு பா த்த புதிய ைமய 

கட்டிடத்தின் ேமற்கு பகுதி

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு 7 நடராஜன் காலனி,  , 2.-

துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு 7 ேவங்கடத்தானூ  சாைல
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

182 182 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, சந்ைத 

ேராடு, துைறயூா்   ,பைழய 

வடக்கு கட்டிடம் (வடகிழக்கு 

பகுதி)

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு - 7 நடராஜன் காலனி,  , 

2.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-8 கிெரௗபதிஅம்மன் 

ேகாவில்ெதரு-3  , 3.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-8 

திெரௗபதிஅம்மன்ேகாவில்ெதரு-1  , 4.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) 

வா டு-8 திெரௗபதிஅம்மன் ேகாவில்ெதரு- -2  , 5.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(நகராட்சி) வா டு-8 திெரௗபதிஅம்மன் ேகாவில்ெதரு-4  , 6.துைறயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-8 திெரௗபதிஅம்மன் ேகாவில்ெதரு--5 , 

7.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-8 திெரௗபதிஅம்மன் 

ேகாவில்ெதரு 6   8துைறயூ  (வகி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு 9 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, சந்ைத 

ேராடு, துைறயூா்   ,புதிய 

கிழக்கு கட்டிடத்தின் கிழக்கு 

ி

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-9 கீழக்கைடவதி, 

கலப்புகாலனி,  , 2.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-9 

கீழக்கைடவதி (சாமிநாதன் நக )  , 3.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) 

வா டு-9 கீழக்கைடவதி (முத்துநக )  , 4.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் 

ட் ி டு ட் ெ ம் ன் ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 ெசங்குந்த  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,துைறயூ    

,புதிய ெதற்கு கட்டிடத்தின் 

கிழக்கு பகுதி அைற எண்-12 

(ஆசிrயா் அைற)

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-11,உய நிைலப்பள்ளிசாைல  , 

2.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-10 உய நிைலப்பள்ளிசாைல,
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1 2 3 4 5

185 185 ெசங்குந்த  

ேமல்நிைலப்பள்ளி,துைறயூ    

,புதிய ெதற்கு கட்டிடத்தின் 

கிழக்கு பகுதி அைற எண்-19

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-10 புதுக்காட்டுெதரு,  , 

2.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-10 பாேவாடிபுதுக்காட்டுெதரு,  

, 3.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-17 அரசின  

குடியிருப்புச்சாைல  , 4.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-17   

ி ி ப் ச்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

186 186 ஆதி திராவிட  நல 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,துைறயூ    

,வடக்கு பா த்த கீழேமல் 

கட்டிடம் (12இ1 வகுப்பு)

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-16 

சிக்கம்பிள்ைளயா ேகாயில்ெதரு  , 2.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) 

வா டு-16 காந்திேராடு  , 3.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-16 

பட்டணம்சந்து  , 4.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-16பவுண்டு 

ட் ெ ண்டு ட் ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 ஆதி திராவிட  நல 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,துைறயூ    

,வடக்கு பா த்த கீழேமல் 

கட்டிடம் ஆசிrயா்கள் அைற

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-17 புதுத்ெதரு  , 2.துைறயூ  

(வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-17 புதுத்ெதரு-1  , 3.துைறயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-17 ேதாட்டிகள் ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 52 of 76



25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
146   துைறயூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

188 188 ஆதி திராவிட  நல 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,துைறயூ    

,வடக்கு பா த்த கீழேமல் 

கட்டிடம் வகுப்பு 9ஆ

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-17 விநாயக  ெதரு -1  , 

2.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-18 விநாயக  ெதரு -2  , 

3.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-18 விநாயக  ெதரு -3  , 

4.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி)  வா டு-18  விநாயக  ெதரு -4 , 

5.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-17  விநாயக  ெதரு -5  , 

6.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-17  விநாயக  ெதரு -6  , 

7.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-18  விநாயக  ெதரு -7  , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

189 189 ஆதி திராவிட  நல 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,துைறயூ    

,வடக்கு பா த்த கீழேமல் 

கட்டிடம் வகுப்பு 9அ

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-18 விநாயக  ெதரு -2  , 

2.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-18 விநாயக  ெதரு - 3   , 

3.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-18 விநாயக  ெதரு - 4  , 

4.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-18 ெசாரத்தூ  ேராடு,  , 

5.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-18 விநாயக  ெதரு-7  , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 ெசங்குந்த  ேமல் 

நிைலப்பள்ளி,துைறயூ    

,இரண்டாவது வடக்கு கட்டிடம்

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-13 ஆஸ்பத்திr ேராடு  , 

2.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-13 காமாட்சியம்மன்சந்து  , 

3.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-

13சந்திவரப்பன்ேகாவில்ெதரு,அங்காளம்மன்சந்து  , 4.துைறயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-14 மாதவன்சந்து  , 5.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(நகராட்சி) வா டு-15 ெதற்குமாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு  , 6.துைறயூ  (வ.கி) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

191 191 ெசங்குந்த  ேமல் 

நிைலப்பள்ளி,துைறயூ    

,இரண்டாவது ெதற்கு கட்டிடம்

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-14 

ெசௗண்டீஸ்வrஅம்மன்ேகாவில்ெதரு,  , 2.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(நகராட்சி) வா டு-14 சாைல மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு   , 3.துைறயூ  

(வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-15 பண்டrநாதன் ேகாவில் ெதரு,  , 

4.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-14 

ெசௗண்டீஸ்வrஅம்மன்ேகாவில்ெதரு-1  , 5.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(நகராட்சி) வா டு-14 நல்லவாண்டு சந்து  , 6.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(நகராட்சி) வா டு-14 ெசௗடாம்பிகா அம்மன் ெதரு,  , 7.துைறயூ  (வ.கி) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 ஜமீன்தா  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

துைறயூ    ,வடக்கு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி, அைற எண் 9

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-15  ெதற்குத்ெதரு  , 

2.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-15  ஆண்டாளம்மாள் சந்து,  , 

3.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-15 சிவலிங்கம் சந்து,  , 

4.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-21 ஆண்டாளம்மாள் சந்து, -1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 ஜமீன்தா  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

துைறயூ    ,வடக்கு கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி அைற எண் 8

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-21 தியாகிசிங்காரேவல  ெதரு, 

 , 2.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-22 திருச்சி ேராடு-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

194 194 ஜமீன்தா  ேமல்பள்ளி, 

துைறயூ    ,வடக்கு 

கட்டிடத்தின் கிழக்குப்பகுதி 

அைற எண் 11

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-21 குட்டகைர  , 2.துைறயூ  

(வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-19 ெநசவாள காலனி  , 3.துைறயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-17 மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு  , 4.துைறயூ  

(வகி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு 21 வடமைலசந்து1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 ஜமீன்தா  ேமல்பள்ளி, 

துைறயூ    ,வடக்கு 

கட்டிடத்தின் ெதன்கிழக்கு 

அைற எண் 10

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-21 குட்டகைர3  , 2.துைறயூ  

(வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வடமைல சந்து , 3.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(நகராட்சி) வா டு-21 குட்ைடகைர2  , 4.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) 

வா டு 21 குட்டகைர1

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 ஜமீன்தா  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

துைறயூ    ,கிழக்கு கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி,  அைற எண்-37

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-19 அரசின காலனிேராடு  , 

2.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-19 அம்மாபட்டிசாைல  , 

3.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-19 கனராவங்கிகாலனி  , 

4.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-19 மைலயப்பன்சாைல  , 

5.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-19 மைலயப்பன் சாைல  , 

Ü¬ùî¢¶ 
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

197 197 ஜமீன்தா  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

துைறயூ    ,ெதற்கு 

கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதி 

அைற எண்-1

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-19 மைலயப்பன் சாைல  , 

2.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-20 பாலக்காட்டு 

மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு  , 3.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-

20 பாலக்காட்டு மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு  , 4.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(நகராட்சி) வா டு-20 பாலக்காட்டு மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு  , 5.துைறயூ  

(வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-20 பாலக்காட்டு மாrயம்மன் 

ேகாயில்ெதரு  , 6.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-20 

பாலகாட்டு மாrயம்மன்ேகாயில்ெதரு  , 7.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

198 198 ஜமீன்தா  ேமல் 

நிைலப்பள்ளி,துைறயூ    

,கிழக்கு கட்டிடத்தின் 

வடக்குப்பகுதி  அைற எண்34

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-23 

எக்ஸ்ெடன்ஷன்காமராஜ்நக ,(கூட்டுறவு நக , , 2.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் 

(நகராட்சி) வா டு-24 எக்ஸ்டன்சன்-  , 3.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) 

வாrடு 24 ெலட்சுமிகாந்தபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

199 199 ஜமீன்தா  ேமல் 

நிைலப்பள்ளி, துைறயூ    

,ெதற்குகட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

1.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-23 கூட்டுறவு நக   , 

2.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-23 மாருதி நக   , 3.துைறயூ  

(வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-23 எக்ஸ்டன்ஷன் திருச்சிேராடு  , 

4.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-23 காமராஜ்நக   , 5.துைறயூ  

(வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-24 ேபாlஸ்ைலன்  , 6.துைறயூ  (வ.கி) 

மற்றும் (நகராட்சி) எக்ஸ்டன்ஷன்1 ேநருநக , வசந்தநக , ஈபி ஆபிஸ் 

குடியி , 7.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-24 இந்திரா நக   , 

8.துைறயூ  (வ.கி) மற்றும் (நகராட்சி) வா டு-24  ெலட்சுமிகாந்தபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

200 200 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

சித்திரப்பட்டி   ,வடக்கு 

பா த்த ெதற்கு கட்டிடத்தின் 

ே ற் ி

1.ெவங்கேடசாபுரம் (வ.கி),மதுராபுr(ஊ) சித்திைரப்பட்டி-வா டு-1 வடக்கு 

ெதரு   , 2.ெவங்கேடசாபுரம் (வ.கி),மதுராபுr(ஊ) சித்திைரப்பட்டி-வா டு-1 

ேமற்கு ெதரு  , 3.ெவங்கேடசாபுரம் (வ.கி),மதுராபுr(ஊ) சித்திைரப்பட்டி-

வா டு-1 நடு வதி  , 4.ெவங்கேடசாபுரம் (வ.கி),மதுராபுr(ஊ) சித்திைரப்பட்டி- 

டு ீ ி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

சித்திரப்பட்டி   ,வடக்கு 

பா த்த ெதற்கு கட்டிடத்தின் 

ி க் ி

1.ெவங்கேடசாபுரம் (வ.கி),மதுராபுr(ஊ) சித்திைரப்பட்டி-வா டு-2 ெதற்கு வதி 

 , 2.ெவங்கேடசாபுரம் (வ.கி),மதுராபுr(ஊ) சித்திைரப்பட்டி-வா டு-2 அண்ணா 

நக   , 3.ெவங்கேடசாபுரம் (வ.கி),மதுராபுr(ஊ) சித்திைரப்பட்டி- வா டு-2 

சக்கிலிய  ெதரு  , 4.ெவங்கேடசாபுரம் (வ.கி),மதுராபுr(ஊ) சித்திைரப்பட்டி- 

டு ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

202 202 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, மதுராபுr   

ெதற்கு கட்டிடம்

1.மதுராபுr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 மதுராபுr புதுத்ெதரு  , 2.மதுராபுr  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ேதவாங்க நக   , 3.மதுராபுr  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-4 நrக்குறவ காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

203 203 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, மதுராபுr   

,ேமற்கு கட்டிடம், கிழக்கு 

பா த்தது

1.மதுராபுr  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 புதுத்ெதரு 2 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, மதுராபுr   

,வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்தது

1.மதுராபுr  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 புதுத்ெதரு 1 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, மதுராபுr   

,ெதன் வடல் கட்டிடத்தின் 

ெதற்கு பகுதி

1.மதுராபுr  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 மதுராபுr  , 2.மதுராபுr  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ேதவாங்கநக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

ெவங்கேடசபுரம்   ,வடக்கு 

கட்டிடம்

1.ெவங்கேடசபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்குவதி ெரட்டியா ெதரு 

 , 2.ெவங்கேடசபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெரட்டியா ெதரு நடுவதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

207 207 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

ெவங்கேடசபுரம்   ,ெதற்கு 

கட்டிடம்

1.ெவங்கேடசபுரம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 முல்ைலெதரு  , 

2.ெவங்கேடசபுரம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 சித்திைரவதி  , 

3.ெவங்கேடசபுரம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 குறிஞ்சி வதி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 முத்துராஜா மான்ய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

கலிங்கமுைடயான்பட்டி   

,ேமற்கு கட்டித்தின் கிழக்கு 

த் ெ ற் ி

1.கலிங்கமுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்கு ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 முத்துராஜா மான்ய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

கலிங்கமுைடயான்பட்டி   

,ேமற்கு கட்டிடத்தின் கிழக்கு 

ி

1.கலிங்கமுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெதற்கு ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பபள்ளி, ெமய்யம்பட்டி   

, கிழக்கு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 

பகுதி

1.கலிங்கமுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 வடக்கு ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

211 211 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பபள்ளி, ெமய்யம்பட்டி   

,ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்தது

1.கலிங்கமுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெதற்குெதரு  , 

2.கலிங்கமுைடயான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 வழியாம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, சங்கம்பட்டி  

 ,நடு ெகட்டி ெமத்ைத 

கட்டிடம்

1.ெகாட்ைடயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 சங்கம்பட்டி ஒட்ட  ெதரு  , 

2.ெகாட்ைடயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெரட்டியா ெதரு  , 

3.ெகாட்ைடயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 குறும்ப ெதரு  , 

4.ெகாட்ைடயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ஆதிதிராவிட ெதரு  , 

ெ ட் ி ற் ம் டு ட்டூ த்ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 ஆதிதிராவிட நல 

ஆரம்பப்பள்ளி, ெகாட்ைடயூ   

 ,புதிய கட்டிடத்தின் கிழக்கு 

பகுதி

1.ெகாட்ைடயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கருப்பம்பட்டி குடித்ெதரு  , 

2.ெகாட்ைடயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெகாட்ைடயூ வள்ளுவ ெதரு  , 

3.ெகாட்ைடயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெகாட்ைடயூ  

ஆதிதிராவிட ெதரு  , 4.ெகாட்ைடயூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

க் ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

விசாலாட்சியம்மாள்சமுத்திரம்

    ,ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு 

பா த்தது

1.விசாலாட்சி அம்மாள் சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வா டு-1 

ஒட்ட ெதரு  , 2.விசாலாட்சி அம்மாள் சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-1 ெரட்டியாப்பட்டிேராடு அரசமரவடுகள்  , 3.விசாலாட்சி அம்மாள் 

சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கிழேமல்வதி  , 4.விசாலாட்சி 

அம்மாள் சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

215 215 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

விசாலாட்சியம்மாள்சமுத்திரம்

    ,கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்தது

1.விசாலாட்சி அம்மாள் சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

கீழ்ேமல்வதி  , 2.விசாலாட்சி அம்மாள் சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-3 ெதற்குவதி  , 3.விசாலாட்சி அம்மாள் சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-3 நாகமநாயக்கன்பட்டி கீழ்ேமல்வதி  , 4.விசாலாட்சி அம்மாள் 

சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெதற்குபள்ள ெதரு  , 5.விசாலாட்சி 

அம்மாள் சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 அம்பலக்கார ெதரு  , 

6.விசாலாட்சி அம்மாள் சமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ேசனப்பநல்லூ    ,புதிய 

ெதற்கு கட்டிடம்  ேமற்கு 

பகுதி

1.ேசனப்பநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 புதூ  காத்திபண்ைணத் 

ெதரு  , 2.ேசனப்பநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 புதூ  வடக்குத் 

ெதரு  , 3.ேசனப்பநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 புதூ  ேமலத் ெதரு  

, 4.ேசனப்பநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெகாசத் ெதரு  , 

5.ேசனப்பநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பrயாrத் ெதரு  , 

6.ேசனப்பநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 புதூ  குடித் ெதரு  , 

7.ேசனப்பநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கணக்கன் ெதரு  , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 அரசின  ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ேசனப்பநல்லூ    , புதிய 

ெதற்கு கட்டிடத்தில் வடக்கு 

பா த்த கிழக்கு பகுதி

1.ேசனப்பநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேதேராடும் வதி , 

2.ேசனப்பநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேமலக்ெகாட்டம்   , 

3.ேசனப்பநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 மூப்பன் ெதரு  , 

4.ேசனப்பநல்லூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 நடுத் ெதரு  , 

ே ப் ல் ி ற் ம் டு க் ன் ெ

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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1 2 3 4 5

218 218 முத்தரசன் மான்ய 

ஆரம்பப்பள்ளி, ெகால்லப்பட்டி 

  ,கிழக்கு கட்டிடம் வடக்கு 

பா த்தது

1.ெகால்லப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்குக்ெகாட்டம்  , 

2.ெகால்லப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ேமலத்ெதரு  , 

3.ெகால்லப்பட்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கீழத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 முத்தரசன் மான்ய 

ஆரம்பப்பள்ளி, ெகால்லப்பட்டி 

  ,புதிய ேமற்கு கட்டிடம்

1.ெகால்லப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 குடித்ெதரு  , 

2.ெகால்லப்பட்டு  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெதற்குத்ெதரு  , 

3.ெகால்லப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெகாத்தம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெசாக்கநாதபுரம்   ,ேமற்கு 

கட்டிடம்

1.ெசாக்கநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்கு ெதரு  , 

2.ெசாக்கநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 நடுத்ெதரு  , 

3.ெசாக்கநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெதற்குத்ெதரு  , 

4.ெசாக்காநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கிழக்குத்ெதரு  , 

5.ெசாக்கநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அல்லிநக  

(காட்டுக்ெகாட்டம்)  , 6.ெசாக்கநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

221 221 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,வரமச்சான்பட்

டி,   ,கிழக்கு பகுதி

1.வரமச்சான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அக்ரஹாரம்  , 

2.வரமச்சான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 தவிட்டுபட்டி  , 

3.வரமச்சான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெகம்பியம்பட்டி  , 

4.வரமச்சான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பறத் ெதரு  , 

5.வரமச்சான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கீழத்ெதரு  , 

6.வரமச்சான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேமலத் ெதரு  , 

7.வரமச்சான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 குடித்ெதரு  , 

8.வரமச்சான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 நடுத்ெதரு  , 

9.வரமச்சான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ேமலத்ெதரு  , 

10.வரமச்சான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 

கீழத்ெதரு(அய்யம்பாைளயம்)  , 11.வரமச்சான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

222 222 ஊராட்சிய ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,வரமச்சான்பட்

டி   ,புதிய கட்டிடத்தின் 

ேமற்கு பகுதி

1.வரமச்சான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ஒட்ட  ெதரு,  , 

2.வரமச்சான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பள்ள ெதரு  , 

3.வரமச்சான்பட்டி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பைறய  ெதரு  , 

4வரமச்சான்பட்டி (வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு 3 சன்னதிெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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1 2 3 4 5

223 223 ஊராட்சிய ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, 

அய்யம்பாைளயம்   ,வடக்கு 

பா த்த பழய கட்டிடம்,

1.வரமச்சான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெதற்குத்ெதரு 

அய்யம்பாைளயம்)  , 2.வரமச்சான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

பள்ள ெதரு(குரும்ப்பட்டி)  , 3.வரமச்சான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

நடுத்ெதரு (குரும்பப்பட்டி)  , 4.வரமச்சான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

ம் ப் ட்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

224 224 ேநரு 

நடுநிைலப்பள்ளி,காேவrப்பட்டி,

   ,ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி

1.வரமச்சான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 கீழத்ெதரு,(காேவrப்பட்டி)  , 

2.வரமச்சான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 ெதற்கு ெதரு(காேவrப்பட்டி) 

 , 3.வரமச்சான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 நடுத்ெதரு(காேவrப்பட்டி) 

 , 4.வரமச்சான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 நடுத்ெதரு 

(காேவrப்பட்டி)  , 5.வரமச்சான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 

ேமலத்ெதரு (காேவrப்பட்டி)  , 6.வரமச்சான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-10- மண்ஒட்டத்ெதரு (நாகமநாயக்கன்பட்டி)  , 7.வரமச்சான்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-10 வடக்கு பாத  ெதரு (நாகமநாயக்கன்பட்டி)  , 

8.வரமச்சான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-10 ேசதுராய ெதரு 

நாகமநாயக்கன்பட்டி , 9.வரமச்சான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-10 
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225 225 ஊராட்சிய ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

நாகமநாயக்கன்பட்டி   

,ேமற்கு கட்டிடம் கிழக்கு 

பா த்தது

1.வரமச்சான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-8 கக்கிரன்ேகாட்ைட 

(காேவrப்பட்டி)  , 2.வரமச்சான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-8 

கல்ஒட்ட ெதரு (நாகமநாயகன்பட்டி) , 3.வரமச்சான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-9 வடக்குெதரு (நாகமநாயக்கன்பட்டி)  , 4.வரமச்சான்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-9 ெதற்குெதரு (நாகமநாயக்கன்பட்டி)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளி, ெபான்னுசங்கம்பட்டி   

,ேமற்கு கட்டிடம்

1.ெபான்னுசங்கம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 முத்துராஜாெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

227 227 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெபான்னுசங்கம்பட்டி   

,கிழக்கு கட்டிடம்,வடக்கு 

த்

1.ெபான்னுசங்கம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 முத்துராஜா ெதரு  , 

2.ெபான்னுசங்கம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ஆதிதிராவிட  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

228 228 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

ேதவரப்பம்பட்டி   ,கிழக்கு 

கட்டிடம் ேமற்கு பா த்தது

1.ெபான்னுசங்கம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 முத்துராஜா ெதரு  , 

2.ெபான்னுசங்கம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ஆறுநாட்டு ெவள்ளாள  

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

229 229 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

கிளியனூ பட்டி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம்

1.கண்ணனூ (வ.கி),கண்ணணூ  பாைளயம்(ஊ) வா டு-1 ேகாதூ பட்டி 

பள்ள  ெதரு  , 2.கண்ணனூ (வ.கி),கண்ணணூ  பாைளயம்(ஊ) வா டு-1 

ெதற்குக்ெகாட்டம்  , 3.கண்ணனூ (வ.கி),கண்ணணூ  பாைளயம்(ஊ) வா டு-

1 மாrயம்மன்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

கிளியனூ பட்டி   ,ெதற்கு 

கட்டிடத்தின் வடக்கு பா த்த 

ி க் ி

1.கண்ணனூ (வ.கி),கண்ணணூ  பாைளயம்(ஊ) வா டு-2 கிளியனூ பட்டி 

வடக்குவதி  , 2.கண்ணனூ (வ.கி),கண்ணணூ  பாைளயம்(ஊ) வா டு-2 

வடக்குக்ெகாட்டம்  , 3.கண்ணனூ (வ.கி),கண்ணணூ  பாைளயம்(ஊ) வா டு-

2 மீனாட்சிப்பட்டி  , 4.கண்ணனூ (வ.கி),கண்ணணூ  பாைளயம்(ஊ) வா டு-

ிr ே டு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, கண்ணனூ  

பாைளயம்   ,ேமற்கு பைழய 

கட்டிடம், கிழக்கு பா த்தது

1.கண்ணணூ  பாைளயம் வா டு-3 பள்ள  ெதரு  , 

2.கண்ணனூ (வ.கி),கண்ணணூ  பாைளயம்(ஊ) வா டு-3 பறத்ெதரு  , 

3.கண்ணனூ (வ.கி),கண்ணணூ  பாைளயம்(ஊ) வா டு-3 ேவட ெதரு  , 

4.கண்ணனூ (வ.கி),கண்ணணூ  பாைளயம்(ஊ) வா டு-3 சக்கிலிய ெதரு  , 

5.கண்ணனூ (வ.கி),கண்ணணூ  பாைளயம்(ஊ) வா டு-3 வடுகெதரு  , 

6.கண்ணனூ (வ.கி),கண்ணணூ  பாைளயம்(ஊ) வா டு-4 நடுத்ெதரு  , 

7.கண்ணனூ (வ.கி),கண்ணணூ  பாைளயம்(ஊ) வா டு-4 

வடக்குகிழக்குெதரு  , 8.கண்ணனூ (வ.கி),கண்ணணூ  பாைளயம்(ஊ) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

232 232 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,கண்ணணூ

பாைளயம்   ,கிழக்கு புதிய 

கட்டிடம்,ெதற்கு பா த்தது

1.கண்ணனூ (வ.கி),கண்ணணூ  பாைளயம்(ஊ) வா டு-5 க.ைளயம், 

வடக்குெதரு , 2.கண்ணனூ (வ.கி),கண்ணணூ  பாைளயம்(ஊ) வா டு-5 க. 

பாைளயம் வடக்குெகாட்டம்  , 3.கண்ணனூ (வ.கி),கண்ணணூ  

பாைளயம்(ஊ) வா டு-6 ேவலாயுதம்பாைளயம் ெதற்குெதரு  , 

4.கண்ணனூ (வ.கி),கண்ணணூ  பாைளயம்(ஊ) வா டு-6 

ெரட்டியா ெதருெதற்குெதரு  , 5.கண்ணனூ (வ.கி),கண்ணணூ  

பாைளயம்(ஊ) வா டு-6 அருந்திய ெதரு  , 6.கண்ணனூ (வ.கி),கண்ணணூ  

பாைளயம்(ஊ) வா டு -6 அய்யம்பாைளயம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,கட்டனாம்பட்டி  

 ,ேமற்கு கட்டிடம், வடக்கு 

பா த்தது

1.ஆதனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 கட்டனாம்பட்டி முத்துராஜாெதரு  , 

2.ஆதனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெசவிலிய ெதரு  , 3.ஆதனூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 கவுண்ட ெதரு  , 4.ஆதனூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-5 குயவ ெதரு  , 5.ஆதனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 

வடக்கிெகாட்டம்  , 6.ஆதனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-10 நல்லியம்பட்டி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

234 234 ஆதிதிராவிட  நல நடுநிைலப் 

பள்ளி, ஆதனூ    ,ேமற்கு 

கட்டிடம், வடக்குப் பா த்தது,

1.ஆதனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அக்ரஹார வதி  , 2.ஆதனூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பைறய ெதரு  , 3.ஆதனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-1 பள்ள ெதரு  , 4.ஆதனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 

அருந்ததிய ெதரு  , 5.ஆதனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பள்ள  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
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ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

235 235 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, கீrப்பட்டி   

கிழேமற்கு கட்டிடம்

1.ஆதனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 காட்டுக்கருப்பன் ெகாட்டம்  , 

2.ஆதனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெபான்னம்பலம்பட்டி  , 3.ஆதனூ  

(வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 கீrப்பட்டி முத்துராஜாெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

236 236 ஆதிதிராவிட  நல 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,கண்ணணூ

   ,கிழேமற்கு கட்டிடத்தின் 

ெதற்கு பா த்த ேமற்கு பகுதி

1.கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 பறத்ெதரு  , 2.கண்ணனூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ேராட்டுத்ெதரு  , 3.கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-3 ேவட  ெதரு  , 4.கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

ஓட்ட ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 ஆதிதிராவிட  

நலேமல்நிைலப்பள்ளி,கண்ண

ணூ    ,கிழேமற்கு 

கட்டிடத்தின் ெதற்கு பா த்த 

ி க் ி

1.கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 பள்ள  ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
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ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

238 238 ஆதிதிராவிட  நல 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,கண்ணணூ

   ,கிழேமற்கு கட்டிடத்தின் 

வடக்கு பா த்த ேமற்கு பகுதி

1.கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 குரும்ப  ெதரு , 2.கண்ணனூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அங்காளம்ேகாவில்ெதரு  , 3.கண்ணனூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 அக்ரஹாரெதரு  , 4.கண்ணனூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-1 பrயாrத்ெதரு  , 5.கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-1 சிவன்ேகாவில்ெதரு  , 6.கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

மா கண்டன்ேகாவில்ெதரு  , 7.கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 

ஆசாrத்ெதரு  , 8.கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெசட்டிெதரு  , 

9.கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 ெவள்ளாள ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 அரசின  உய  

நிைலப்பள்ளி,கண்ணணூ     

,கிழக்கு புதியக் கட்டிடம், 

வடக்கு பா த்தது

1.கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ெகாத்தம்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

240 240 அரசின  உய  

நிைலப்பள்ளி,கண்ணணூ     

,கிழக்கு பகுதி ெதன்வடல் 

கட்டிடத்தின் வடக்கு பா த்தது

1.கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 ெபத்துபட்டி  , 2.கண்ணணூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 சின்னேசலம்பட்டி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1 2 3 4 5

241 241 அரசின  உய  

நிைலப்பள்ளி,கண்ணணூ    

,ேமற்கு கட்டிடத்தின் நடு பகுதி

1.கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 மருக்காளன்பட்டி  , 

2.கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 நல்லியம்பட்டி  , 3.கண்ணனூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-7 வடக்குெவளி  , 4.கண்ணனூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு 7 வடக்குெவளி சமத்துவபுரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,பகளவாடி   

,கிழக்கு புது கட்டிடம்,ேமற்கு 

பா த்தது

1.பகளவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ஸ்ரீகாமாட்சி அம்மன் ேகாவில் 

ெதரு  , 2.பகளவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெதற்கு ெதரு  , 

3.பகளவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ஈச்சம்பட்டி ேராடு  , 4.பகளவாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ஸ்ரீமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு     , 

5.பகளவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 திருச்சி ெமயின் ேராடு   , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,தவிட்டுப்பட்டி   

கிழக்கு கட்டிடம்

1.பகளவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-6 ெதற்கு ெதரு  , 2.பகளவாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-6 தவுட்டுப் பட்டி  , 3.பகளவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-1 விஸ்வபள்ளம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

நல்லவன்னிப்பட்டி   ,பைழய 

வடக்கு கட்டிடம்

1.பகளவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 வடக்கு ெதரு  , 2.பகளவாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கிழக்கு ெதரு  , 3.பகளவாடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-2 ேமற்கு ெதரு  , 4.பகளவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 

ேமற்கு ெதரு  , 5.பகளவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெதற்கு ெதரு  , 

6.பகளவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 சக்கிலிய  ெதரு  , 7.பகளவாடி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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245 245 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,காளியாம்பட்டி  

 ,வடக்கு கட்டிடம்

1.பகளவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ஓட்ட  ெதரு  , 2.பகளவாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெதற்கு ெதரு  , 3.பகளவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-4 திரு மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு   , 4.பகளவாடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-4 திரு அழகநாச்சியம்மன் ேகாவில் ெதரு  , 5.பகளவாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-4 அrசனத் ெதரு , 6.பகளவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-4 கண்ணணூ  ேராடு வடக்கு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,காளியாம்பட்டி  

 ,கிழக்கு பகுதி ெதன்வடல் 

கட்டிடம், ேமற்கு  கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி ேமற்கு பா த்தது

1.பகளவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ேமற்கு ெதரு  , 2.பகளவாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ெதற்கு ெதரு  , 3.பகளவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-5 கண்ணணூ  ேராடு ெதற்கு   , 4.பகளவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வா டு-5 ஈச்சம்பட்டி ேராடு  , 5.பகளவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 

அrசனத் ெதரு  , 6.பகளவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ஈச்சம்பட்டி 

வடக்கு ெதரு   , 7.பகளவாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ஈச்சம்பட்டி 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,சிங்களாந்தபுரம் 

  ,ேமற்கு கட்டிடம் (புதிய 

தன்நிைறவு கட்டிடம்)

1.சிங்களாந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 வடக்கு வதி  , 

2.சிங்களாந்தபுரம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 சிவன்ேசாவில்ெதரு  , 

3.சிங்களாந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 நடுத்ெதரு  , 

4.சிங்களாந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 கீழத்ெதரு  , 

5.சிங்களாந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு2 ெதற்குத்ெதரு  , 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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248 248 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,சிங்களாந்தபுரம் 

  ,புதிய ேமற்கு கட்டிடம்

1.சிங்களாந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 நடுத்ெதரு  , 

2.சிங்களாந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 ெதற்குத்ெதரு  , 

3.சிங்களாந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 கீழத்ெதரு  , 

4.சிங்களாந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 ெதற்குவதி  , 

5.சிங்களாந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-4 

ெதற்குமாrயம்மன்ேகாவிலம்ெதரு  , 6.சிங்களாந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,காளிப்பட்டி   

,கிழ ேமற்கு கட்டிடத்தின் 

ேமற்கு பகுதி

1.சிங்களாந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 வசந்தநக   , 

2.சிங்களாந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 தங்கநக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250 அங்கன்வாடி 

கட்டிடம்,காளிப்பட்டி   

,வடக்கு கட்டிடத்தின் ெதற்கு 

பா த்தது

1.சிங்களாந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 கத்தாழம்மன் ேகாவில் 

ெதரு,  , 2.சிங்களாந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 தரன் நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,காளிப்பட்டி   

,கிழேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு 

பா த்தது

1.சிங்களாந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 காளிப்பட்டி வதி  , 

2.சிங்களாந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 ஜவாநக   , 

3.சிங்களாந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 நவாமரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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252 252 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி,காளிப்பட்டி   

,தன்நிைறவு கட்டிடம்,வடக்கு 

பா த்தது

1.சிங்களாந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 காளிப்பட்டி ெதற்கு ெதரு  , 

2.சிங்களாந்தபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-5 முத்தமிழ்நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,அம்மாப்பட்டி 

  ,கிழக்கு பா த்த ேமற்கு 

பகுதி

1.அம்மாப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 ெதற்கு ெதரு Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,அம்மாப்பட்டி 

  ,ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி

1.அம்மாப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 விஜயபுரம், நத்தம்பாழ்  , 

2.அம்மாப்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 வடக்கு ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி, 

நல்லியம்பாைளயம்   

ேமற்கு கட்டிடம்

1.முத்தியம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 நல்லியம்பாைளயம் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 ஆதிதிராவிட  நல 

ஆரம்பப்பள்ளி,முத்ைதயம்பா

ைளயம்   ,பைழய 

கட்டிடத்தின் ெதற்கு பகுதி

1.முத்தியம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அம்பலக்காரெதரு  , 

2.முத்ைதயம்பாைளயம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பறத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

257 257 மான்ய நடுநிைலப்பள்ளி 

புளியம்பட்டி   ,ெதன்வடல் 

கட்டிடத்தின், ேமற்கு பா த்த 

ெதற்கு பகுதி

1.முத்தியம்பாைளயம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-3 புளியம்பட்டி Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258 ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் 

பள்ளி, நடுவலூ    ,வடக்கு 

கட்டிடம் ெதற்கு பா த்தது

1.நடுவலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-1 கீழநடுவலூ , ெவள்ளாள ெதரு  , 

2.நடுவலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அம்பலக்கார ெதரு  , 3.நடுவலூ  

(வகி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 பாைறய ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி, நடுவலூ    

,ெதற்கு கட்டிடம்,வடக்கு 

பா த்தது

1.நடுவலூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 சக்கிலிய ெதரு  , 2.நடுவலூ  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு-2 அrஜனகாலனி  , 3.நடுவலூ  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வா டு-3 ேமல்நடுவலூ  அம்பலக்கார ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260 அரசு உய  நிைலப்பள்ளி, 

ேகாட்டாத்தூ    ,ேமற்கு 

பா த்த ஓட்டு வில்ைல 

கட்டிடத்தின் வடக்கு பகுதி

1.ேகாட்டாத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -1 வடக்கு முத்துராஜா ெதரு, 

மணக்காட்டுத்ெதரு , 2.ேகாட்டாத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -2 ெநசவு 

ெசட்டியா  மணகாட்டுத்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,ேகாட்டாத்தூ   

 ,ேமற்கு பா த்த ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடத்தின் கிழக்கு 

ி

1.ேகாட்டாத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -3 நடுத்ெதரு, ெரட்டியா  ெதரு 

, 2.ேகாட்டாத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -2 முஸ்lம் ெதரு, 

ெவள்ளாள  ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
146   துைறயூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

262 262 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,ேகாட்டாத்தூ   

 ,வடக்கு பா த்த ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடத்தின் ேமற்கு 

ி

1.ேகாட்டாத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -3 ெரட்டியா  ெதரு, ெதற்கு 

ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263 ஆதி திராவிடா் நல 

துவக்கப்பள்ளி, ேகாட்டாத்தூா் 

  ,ெதற்கு பா த்த ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடத்தின் ேமற்கு 

ி

1.ேகாட்டாத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -5 பாரதி நக , காந்தி நக , 

அண்ணா நக , காம , 2.ேகாட்டாத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -5 

காந்திநக  காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264 ஆதி திராவிடா் நல 

துவக்கப்பள்ளி, ேகாட்டாத்தூா் 

  ,ெதற்கு பா த்த ெகட்டி 

ெமத்ைத கட்டிடத்தின் கிழக்கு 

ி

1.ேகாட்டாத்தூ  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு 4 

ேகாட்டாத்தூ திருவள்ளுவ நக  பள்ள ெதரு , 2.ேகாட்டாத்தூ  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வ-5சக்கிலிய ெதருகீழகுன்னுப்பட்டிதிருவள்ளூவ நக

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265 சரஸ்வதி மான்ய 

துவக்கப்பள்ளி,அபினிமங்கலம் 

  ,கிழக்கு பா த்த வடக்கு 

பகுதி

1.அபினிமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -1 அபினிமங்கலம் ேமற்புர 

வதி , 2.அபினிமங்கலம் (ஊ) வா டு -

2அபினிமங்கலம்கீழ்புறவதிெகாண்டா வதி சக்கிலிய ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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25   ெபரம்பலூ  ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
146   துைறயூ  êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò  õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

266 266 ேநரு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,புத்தனாம்பட்

டி   ,புதிய ெதன்கிழக்கு 

கட்டிடம் ,வடக்கு பா த்த 

ி க் ி ண்

1.புத்தனாம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா-

1புத்தனாம்பட்டிகிழக்குகுடிெதருசக்கிலிய ெதரு , 2.புத்தனாம்பட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வா-2 புத்தனாம்பட்டிபைறய ெதருெதற்குகுடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

267 267 ேநரு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,புத்தனாம்பட்

டி   ,புதிய ெதன்கிழக்கு 

கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி, 

1.புத்தனாம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -4 புத்தனாம்பட்டி வடக்கு 

குடித்ெதரு , 2.புத்தனாம்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வா டு -3 புத்தனாம்பட்டி 

நடுெதரு, குடித்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

268 268 ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,ெவள்ளகல்பட்

டி   ,வடக்கு ஓட்டு கட்டிடம் 

ெதற்கு பா த்த கட்டிடம்

1.புத்தனாம்பட்டி (வ.கி) ெவள்ளக்கல்பட்டி (ஊ) வா டு -1 ெவள்ளக்கல்பட்டி 

வடக்குெதரு , 2.புத்தனாம்பட்டி (வ.கி) ெவள்ளக்கல்பட்டி (ஊ) வா டு -2 

ெவள்ளக்கல்பட்டி நடுகுடித்ெதரு , 3.புத்தனாம்பட்டி (வ.கி) ெவள்ளக்கல்பட்டி 

(ஊ) வா டு -3 ெதற்குகுடி ெதரு, பள்ள ெதரு, பறத்ெதரு , 4.புத்தனாம்பட்டி 

(வ.கி) ெவள்ளக்கல்பட்டி (ஊ) வா டு -3 அrஜனெதரு , 5.புத்தனாம்பட்டி 

(வ.கி) ெவள்ளக்கல்பட்டி (ஊ) வா டு-

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ï£÷¢ :01.09.2018

Þìñ¢ : . ñ£õì¢ì «î£¢îô¢ Üî¤è£ó¤ ñø¢Áñ¢ ñ£õì¢ì Ýì¢ê¤ò£¢
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