
 

 

ய.எண் ாள் 

 

ள்ளிகளின் வியபம் 

 

விரிவுரபனார்கள் 

அறிவினல் 

செனல்முர 

விக்கங்கள் 

1 
14.10.2019 

(திங்கள்) 

 

அபசு   ார்ட் முஸ்லீம் நகளிர் 

மநல்நிர  ள்ளி, 

இபானப்மட்ரை, சென்ர -14. 

 

 

11 நற்றும் 12ம் யகுப்பில் அறிவினல் 

யிலும் நாணவிகள்  

முரயர் தி. துர்காக்ஷ்மி,  

உதவி மபாசிரினர்,  

நருத்துய இனற்பினல் துர,  

அண்ணா ல்கரக்கமகம், 

சென்ர. 

 

கார 11.00     முதல்  

ன்கல் 12.00 நணி யரப 

எல்.எம்.இ.எஸ். 

அகாைமி 

 

 

1.00 நணி முதல் 

3.00 நணி யரப 

2 
15.10.2019 

(செவ்யாய்) 

 

அபசு மநல்நிர   ள்ளி 

அரும்ாக்கம், சென்ர.-106. 

  

 

12 –ம் யகுப்பில் அறிவினல்  யிலும் 

நாணாக்கர்கள்  

மபாசிரினர், ா. நதியாணன் 

இனக்குர்,  

தாயபவினல் உனபாய்வு ரநனம், 

சென்ர ல்கரக்கமகம், 

சென்ர. 

 

கார 11.00     முதல்  

ன்கல் 12.00 நணி யரப 

எல்.எம்.இ.எஸ். 

அகாைமி 

 

1.00 நணி முதல் 

3.00 நணி யரப 

3 
16.10.2019 

(புதன்) 

 

அபசு மநல்நிர  ள்ளி 

அரும்ாக்கம், சென்ர-106.  

 

 

10 –ம் யகுப்பு அறிவினல் யிலும் 

நாணாக்கர்கள் 

முரயர் தி. துர்காக்ஷ்மி,  

உதவி மபாசிரினர்,  

நருத்துய இனற்பினல் துர, 

அண்ணா ல்கரக்கமகம், 

சென்ர. 

 

கார 11.00     முதல்  

ன்கல் 12.00 நணி யரப 

எல்.எம்.இ.எஸ். 

அகாைமி 

 

1.00 நணி முதல் 

3.00 நணி யரப 

4 
17.10.2019 

(வினாமன்) 

 

அபசு மநல்நிர  ள்ளி 

அரும்ாக்கம், சென்ர-106. 

 

 

8 நற்றும் 9 –ம் யகுப்பு யிலும் 

நாணாக்கர்கள் 

முரயர். . மனாமகஷ்,  

அணு இனற்பினல் துர,  

சென்ர ல்கரக்கமகம், 

சென்ர. 

 

கார 11.00     முதல்  

ன்கல் 12.00 நணி யரப 

எல்.எம்.இ.எஸ். 

அகாைமி 

 

1.00 நணி முதல் 

3.00 நணி யரப 

5 
18.10.2019 

(சயள்ளி) 

 

நாநி நகளிர் அபசு மநல் நிரப் 

ள்ளி, எழும்பூர், சென்ர-08. 

 

 

10,11 நற்றும் 12-ம் யகுப்பில்  

யிலும் நாணவிகள்  

 

மபாசிரினர், ரீட்ைா ஜான், 

தரயர், 

மகாட்ாட்டு இனற்பினல் துர , 

சென்ர ல்கரக்கமகம் 

சென்ர. 

 

கார 11.00     முதல்  

ன்கல் 12.00 நணி யரப 

எல்.எம்.இ.எஸ். 

அகாைமி 

 

 

1.00 நணி முதல் 

3.00 நணி யரப 

 

 

 

 

 

 



 

6 
21.10.2019 

(திங்கள்) 

 

அபசு நகளிர் மநல்நிரப் ள்ளி 

வில்லியாக்கம், சென்ர-49. 

 

 

12-ம் யகுப்பில் அறிவினல் யிலும் 

நாணவிகள்  

முரயர் வித்னா இபவிந்திபன், 

உதவி மபாசிரினர்,  

நருத்துய இனற்பினல் துர, 

அண்ணா ல்கரக்கமம், 

சென்ர. 

 

கார 11.00     முதல்  

ன்கல் 12.00 நணி யரப  

எல்.எம்.இ.எஸ். 

அகாைமி 

 

1.00 நணி முதல் 

3.00 நணி யரப 

7 
22.10.2019 

(செவ்யாய்) 

 

அபசு நகளிர் மநல்நிரப் ள்ளி 

வில்லியாக்கம், சென்ர-49.  

 

10-ம் யகுப்பு யிலும் நாணாக்கர்கள் 

முரயர் ா. இபாதா கிருஷ்ணன். 

உதவி மபாசிரினர்,  

தாயபவினல் உனபாய்வு ரநனம், 

சென்ர ல்கரக்கமகம், 

சென்ர. 

 

கார 11.00     முதல்  

ன்கல் 12.00 நணி யரப 

எல்.எம்.இ.எஸ். 

அகாைமி 

 

1.00 நணி முதல் 

3.00 நணி யரப 

8 
23.10.2019 

(புதன்) 

 

அபசு நகளிர் மநல்நிரப் ள்ளி, 

வில்லியாக்கம், சென்ர-49. 

 

8 நற்றும் 9-ம் யகுப்பு யிலும் 

நாணவிகள்  

முரயர் வித்னா இபவிந்திபன், 

உதவி மபாசிரினர்,  

நருத்துய இனற்பினல் துர , 

அண்ணா ல்கரக்கமகம்.  

சென்ர. 

 

கார 11.00     முதல்  

ன்கல் 12.00 நணி யரப 

எல்.எம்.இ.எஸ். 

அகாைமி 

 

1.00 நணி முதல் 

3.00 நணி யரப 

9 
24.10.2019 

(வினாமன்) 

 

அபசு மநல்நிர  ள்ளி, 

எம்.ஜி.ஆர். கர், சென்ர -78. 

 

12-ம் யகுப்பு அறிவினல் யிலும் 

நாணாக்கர்கள்  

முரயர். ா. ெங்கபன், 

இரணப் மாபாசிரினர், 

தாயபவினல் துர, 

நாநிக் கல்லுரி, சென்ர. 

 

பிற்கல் 1.00     முதல்  

2.00 நணி யரப 

 

 

 

 

ரிக்ஷ்ன் 

அக்கட்ைர, 

சென்ர. 

 

பிற்கல் 2.00 

நணி முதல் 4 

நணி யரப 10 
25.10.2019 

(சயள்ளி) 

 

அபசு மநல்நிர  ள்ளி, 

எம்.ஜி.ஆர். கர்,  சென்ர -78. 

 

 

10-ம் யகுப்பு யிலும் நாணாக்கர்கள் 

முரயர். ப. சுந்தபம், 

இரண மபாசிரினர்,  

மயதியினல் துர,  

நாநிக் கல்லுரி, சென்ர. 

 

பிற்கல் 1.00    முதல் 

2.00 நணி யரப 

11 
29.10.2019 

(செவ்யாய்) 

 

சஜனமகாால் கமபாடினா  நகளிர் 

மநல்நிரப் ள்ளி, விருகம்ாக்கம், 

சென்ர-92.  

 

12-ம் யகுப்பு அறிவினல் யிலும் 

நாணவிகள். 

முரயர் ா. நதியாணன், 

மபாசிரினர் நற்றும் இனக்குர், 

தாயபவினல் உனபாய்வு ரநனம், 

சென்ர ல்கரக்கமகம்.  

சென்ர. 

 

கார 11.00 நணி முதல்  

ன்கல் 12.00 நணி யரப 

ரிக்ஷ்ன் 

அக்கட்ைர, 

சென்ர. 

 

பிற்கல் 1.00 

நணி முதல் 3.00 

நணி யரப 



  

னன் சற் நாணாக்கர்களின் எண்ணிக்ரக :     1750 

 

 

12 
30.10.2019 

(புதன்) 

 

சஜனமகாால் கமபாடினா  நகளிர் 

மநல்நிரப் ள்ளி, விருகம்ாக்கம், 

சென்ர-92. 

 

10 -ம் யகுப்பு அறிவினல் யிலும் 

நாணாக்கர்கள் 

முரயர் வித்னா இபவிந்திபன், 

உதவி மபாசிரினர், 

நருத்துய இனற்பினல் துர , 

அண்ணா ல்கரக்கமகம், 

சென்ர. 

 

கார 11.00 நணி முதல் 

ன்கல் 12.00 நணி யரப 

ரிக்ஷ்ன் 

அக்கட்ைர, 

சென்ர. 

 

பிற்கல் 1.00 

நணி முதல் 3.00 

நணி யரப 

13 
31.10.2019 

(வினாமன்) 

 

சஜனமகாால் கமபாடினா  நகளிர் 

மநல்நிரப் ள்ளி, விருகம்ாக்கம், 

சென்ர.-92. 

 

8 நற்றும் 9-ம் யகுப்பு  யிலும் 

நாணவிகள். 

முரயர் தி. துர்காக்ஷ்மி, 

உதவி மபாசிரினர், 

நருத்துய இனற்பினல் துர, 

அண்ணா ல்கரக்கமகம், 

சென்ர. 

 

கார 11.00 நணி முதல்  

ன்கல் 12.00 நணி யரப 

ரிக்ஷ்ன் 

அக்கட்ைர, 

சென்ர. 

 

பிற்கல் 1.00 

நணி முதல் 3.00 

நணி யரப 


