
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

1 1 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி    ,பிளாக் 1, 

ஏனாதிேகாட்ைட

1.ஏனாதிக்ேகாட்ைட (ஊ) ேமலப்பார்திபனூர் (வ.கி) ஏனாதிக்ேகாட்ைட 

வடக்குத்ெதரு , 2.ஏனாதிக்ேகாட்ைட (ஊ) ேமலப்பார்திபனூர் (வ.கி) 

ஏனாதிக்ேகாட்ைட கிழக்குத்ெதரு (1) , 3.ஏனாதிக்ேகாட்ைட (ஊ) 

ேமலப்பார்திபனூர் (வ.கி) ஏனாதிக்ேகாட்ைட கிழக்குத்ெதரு (2) , 

4.ஏனாதிக்ேகாட்ைட (ஊ) ேமலப்பார்திபனூர் (வ.கி) ஏனாதிக்ேகாட்ைட 

கிழக்குத்ெதரு(3) , 5.ஏனாதிக்ேகாட்ைட (ஊ) ேமலப்பார்திபனூர் (வ.கி) 

ஏனாதிக்ேகாட்ைட ெதற்குத்ெதரு (1) , 6.ஏனாதிக்ேகாட்ைட (ஊ) 

ேமலப்பார்திபனூர் (வ.கி) ஏனாதிக்ேகாட்ைட ெதற்குத்ெதரு  (2) , 

7.ஏனாதிக்ேகாட்ைட (ஊ) ேமலப்பார்திபனூர் (வ.கி) ஏனாதிக்ேகாட்ைட 

ெதற்குத்ெதரு (3)
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2 2 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, கள்ளிக்குடி

1.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சரீாம்பூர் கிழக்கு மற்றும் ேமற்கு 

ெதரு(வார்டு 1) , 2.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கள்ளிக்குடி வடக்குத் 

ெதரு ெதற்குப்பகுதி (வார்டு 1) , 3.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கள்ளிக்குடி வடக்குத் ெதரு நடுப்பகுதி (வார்டு 2) , 4.கள்ளிக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கள்ளிக்குடி வடக்குத் ெதரு வடக்குப்பகுதி (வார்டு 2) , 

5.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கள்ளிக்குடி ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 

6.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபான்னக்கைர வடக்கு மற்றும் ெதற்கு 

ெதரு(வார்டு 1) , 7.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகானாகுளம் ெதற்கு 

ெதரு (வார்டு 1) , 8.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாைகக்குளம் 

வடக்குத் ெதரு (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,ெதற்குக் 

கட்டிடம், ேமலப்பார்த்திபனூர்

1.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் வடக்கு 

ெதரு(வார்டு 1) , 2.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவளார் ெதரு 

(வார்டு 1) , 3.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊரணி 

வடக்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 4.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கர்ணம் ெதரு (வார்டு 1)
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4 4 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,வடக்குக் 

கட்டிடம், ேமலப்பார்த்திபனூர்

1.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு (வார்டு 1) , 

2.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆர்.சி. சர்ச் ெதரு (வார்டு 1) , 

3.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீன்கைட சந்து (வார்டு 1) , 

4.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாசி பவளக்காரத் ெதரு 

(வார்டு 1) , 5.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அழகன் பச்ேசr 

(வார்டு 8)
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5 5 நல்லூர் அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி, 

பார்த்திபனூர்

1.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பரமக்குடி ேராடு (வார்டு 2) , 

2.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத் ெதரு  (வார்டு 2) , 

3.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுத்ெதரு கிழக்கு  (வார்டு 2) , 

4.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலச்சவீன் குளம் ேராடு 

(வார்டு 2) , 5.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பைறயர் 

ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 6.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு (வார்டு 2) , 7.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) புதுத்ெதரு (வார்டு 2) , 8.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) புதுத்ெதரு ேமற்கு (வார்டு 2)
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6 6 நல்லூர் அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ேமற்கு 

கட்டிடம், வடக்குப்பகுதி, 

பார்த்திபனூர்

1.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமுதி ேராடு (வார்டு 3) , 

2.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு (வார்டு 3) , 

3.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாlஸ்ைலன் ெதற்குத்ெதரு 

(வார்டு 3) , 4.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாlஸ்ைலயன் 

ெதரு (வார்டு 3) , 5.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மருதுபாண்டித்ெதரு ேமற்கு (வார்டு 3) , 6.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) மருதுபாண்டித்ெதரு கிழக்கு (வார்டு 3), 7. ேமலப் 

பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வல்லம்பர் ைரஸ் மில் ெதரு (வார்டு 2) 

ே ப் ர்த் ி ர் ி ற் ம் ல் ம் ர் ெ ர்டு
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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

7 7 கிரசண்ட் dbv<fqjzh<பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, 

ேமலப்பார்த்திபனூர்

1.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசட்டியார் ெதரு (வார்டு 3) , 

2.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தில்ைலெசட்டியார் ெதரு 

(வார்டு 3) , 3.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு 

(வார்டு 3) , 4.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பண்டாரத்ெதரு 

(வார்டு 3) , 5.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சக்கைரக்கனி 

சந்து (வார்டு 3) , 6.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பிள்ைளயார்ேகாயில் ேமற்கு சந்து (வார்டு 3) , 7.ேமலப் பார்த்திபனூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் ெதரு (வார்டு 3) , 8.ேமலப் 

பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் கிழக்குத்ெதரு 

(வார்டு 3) , 9.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆரம்பப்பள்ளி 

ெதரு (வார்டு 3) , 10.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பட்டைரத்ெதரு ேமற்கு (வார்டு 3) , 11.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பட்டைரத்ெதரு கிழக்கு (வார்டு 3)
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õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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8 8 நல்லூர் அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,தட்டச்சு 

அைற, (ேமற்குப்பகுதி), 

பார்த்திபனூர்

1.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மதுைர ேராடு (வார்டு 4) , 

2.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபான்னிைரஸ்மில் ெதரு 

(வார்டு 4) , 3.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமுதி ேராடு 

(வார்டு 4) , 4.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசக்கடித்ெதரு 

(வார்டு 4) , 5.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமுதி ேராடு ( 

(வார்டு 4) , 6.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருமாள் 

ேகாவில் ெதரு  (வார்டு 4) , 7.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

காவல் நிைலய ெதரு (வார்டு 4) , 8.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ஆமீனா ைரஸ்மில் ெதரு (வார்டு 4) , 9.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) இ.பி. அலுவலக ெதரு  (வார்டு 4) , 10.ேமலப் பார்த்திபனூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஐஸ்கம்ெபனி ெதரு (வார்டு 4)

Ü¬ùî¢¶ 
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி, 

எச்.பரைள

1.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்sம் பரைள 

வடக்குத்ெதரு (வார்டு 5) , 2.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

முஸ்lம் பரைள நடுத்ெதரு (வார்டு 5) , 3.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் பள்ளிவாசல் ெதரு (வார்டு 5) , 4.ேமலப் 

பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எச். பரைள ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 5) , 

5.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எச். பரைள வடக்குத்ெதரு 

(வார்டு 6) , 6.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எச். பரைள 

கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 6) , 7.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கிருத்துவ பரைள கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 6) , 8.ேமலப் பார்த்திபனூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிருத்துவ பரைள வடக்குத்ெதரு (வார்டு 7) , 9.ேமலப் 

பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மருச்சுக்கட்டி வடக்குத்ெதரு (வார்டு 7) , 

10.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மருச்சுக்கட்டி நடு 

ெதற்குெதரு (வார்டு 7) , 11.ேமலப் பார்த்திபனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மருச்சுக்கட்டி அrசன் ெதரு (வார்டு 7)

Ü¬ùî¢¶ 
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ெமயின் 

கட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி, 

சூடியூர்

1.சூடியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூடியூர் கீழத்ெதரு (வார்டு 1) , 2.சூடியூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூடியூர் பள்ளிகூடத்ெதரு (வார்டு 1) , 3.சூடியூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) சூடியூர்  சர்ச் ெதரு  (வார்டு 1) , 4.சூடியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

சூடியூர் நடுத்ெதரு  (வார்டு 1) , 5.சூடியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூடியூர் 

கண்ணன் ேகாயில் ெதரு (வார்டு 1) , 6.சூடியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

சூடியூர் ேமலத்ெதரு (வார்டு 1) , 7.சூடியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூடியூர் 

ேவளாளர் ெதரு  (வார்டு 1)

Ü¬ùî¢¶ 
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், வடக்குப்பகுதி, 

சூடியூர்

1.சூடியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூடியூர் ஆதிதிராவிடர் ெதரு (வார்டு 1) , 

2.சூடியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூடியூர் பால்பண்ைணத்ெதரு (வார்டு 1) , 

3.சூடியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூடியூர் ெதற்கு ெதரு  (வார்டு 1) , 4.சூடியூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூைசயப்பர்பட்டி ெதற்கு ெதரு (வார்டு 3) , 5.சூடியூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூைசயப்பர்பட்டி நடுத்ெதரு (வார்டு 3) , 6.சூடியூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூைசயப்பர்பட்டி வடக்குத் ெதரு (வார்டு 3) , 7.சூடியூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருளானந்தபுரம் வடக்குத் ெதரு  (வார்டு 1) , 

8.சூடியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருளானந்தபுரம் ேமற்குத் ெதரு (வார்டு 2) , 

9.சூடியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருளானந்தபுரம் ெதற்குத் ெதரு  (வார்டு 2) 

, 10.சூடியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருளானந்தபுரம் கீழத் ெதரு (வார்டு 2)
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், கீழப்ெபருங்கைர

1.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 

2.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு  (வார்டு 2) , 3.ெபருங்கைர 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழத்ெதரு (வார்டு 2) , 4.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெதற்குத்ெதரு  (வார்டு 3) , 5.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேதவர்புரம்  (வார்டு 3) , 6.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீனாட்சிபுரம் 

(வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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   ,SSA 

கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி, 

ேமலப்ெபருங்கைர

1.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர ெதற்குத்ெதரு 

(வார்டு 8) , 2.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர 

ஆதிதிராவிடர் ெதரு (வார்டு 6) , 3.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேமலப்ெபருங்கைர ஆதிதிராவிடர் ெதற்கு ெதரு (வார்டு 6) , 

4.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர ஆதிதிராவிடர் 

வடக்குத்ெதரு (வார்டு 6) , 5.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேமலப்ெபருங்கைர ஆதிதிராவிடர் காலனி (வார்டு 8) , 6.ெபருங்கைர 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர ராஜாக்கள்பட்டி ேமலத்ெதரு 

(வார்டு 4) , 7.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர 

ராஜாக்கள்பட்டி கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 4) , 8.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர பாலப்பச்ேசr வார்டு 5 , 9.ெபருங்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர பைறயர் ெதரு (வார்டு 6)
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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¢ 
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Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

14 14 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,SSA 

கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி, 

ேமலப்ெபருங்கைர

1.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைரவடக்குத் ெதரு 

(வார்டு 7) , 2.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர 

பள்ளிக்கூடத்ெதரு (வார்டு 7) , 3.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேமலப்ெபருங்கைர யாதவர் ெதரு (வார்டு 7) , 4.ெபருங்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர நடுத்ெதரு (வார்டு 7) , 5.ெபருங்கைர 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர ேகாவில் ெதரு (வார்டு 7) , 

6.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர மறவர் ெதரு 

(வார்டு 8) , 7.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர 

ெவள்ளாளர் ெதரு (வார்டு 8) , 8.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேமலப்ெபருங்கைர கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 8) , 9.ெபருங்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர ேதாப்புத்ெதரு (வார்டு 7, 8) , 

10.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர பாப்பேனந்தல் 

(வார்டு 9) , 11.ெபருங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்ெபருங்கைர 

திருவரங்கி வார்டு 10

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

15 15 அரசினர் உயர் நிைலப்பள்ளி  

 ,ேமற்குப்பகுதி, கமுதக்குடி

1.கமுதக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதன்கிழக்குப்பகுதி  (வார்டு 1) Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 அரசினர் உயர் நிைலப்பள்ளி  

 ,நடுப்பகுதி, கமுதக்குடி

1.கமுதக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடகிழக்குப்பகுதி (வார்டு 1) Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 17 அரசினர் உயர் நிைலப்பள்ளி  

 ,கிழக்குப் பகுதி, கமுதக்குடி

1.கமுதக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதன்ேமற்குப்பகுதி (வார்டு 2) , 

2.கமுதக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடேமற்குப்பகுதி (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,இலந்ைதக்குளம்

1.கமுதக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இலந்ைதக்குளம் (வார்டு 3) , 

2.கமுதக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மா. சுந்தேனந்தல் (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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   ,பீயேனந்தல்

1.கமுதக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நண்டுபட்டி (வார்டு 2) , 2.கமுதக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பீயேனந்தல் (வார்டு 4) , 3.கமுதக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ஆதிேயந்தல் (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,ெபாதுவக்குடி

1.ெபாதுவக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுநகர்  (வார்டு 1) , 2.ெபாதுவக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கேணஷ் நகர் சாைல (வார்டு 1) , 3.ெபாதுவக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 4.ெபாதுவக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு (வார்டு 1) , 5.ெபாதுவக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

1வது நடுத்ெதரு (வார்டு 1) , 6.ெபாதுவக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 2வது 

நடுத்ெதரு (வார்டு 1,2) , 7.ெபாதுவக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் 

முதல் ெதரு (வார்டு 1,2) , 8.ெபாதுவக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 3வது 

நடுத்ெதரு (வார்டு 2) , 9.ெபாதுவக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் 

2வது ெதரு (வார்டு 2) , 10.ெபாதுவக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு 

(வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

கட்டிடம், ெதளிசாத்தநல்லூர்

1.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூர்  (ஊ) 

மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு(வடக்குத் ெதரு  (வார்டு 1) , 

2.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூர்  (ஊ) 

பள்ளிக்கூடத்ெதரு(வடக்குத் ெதரு) (வார்டு 1) , 3.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூர்  (ஊ) ெமயின் ேராடு வடக்கின் (ேமல்புறம்)  

 (வார்டு 1) , 4.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூர்  (ஊ) 

ெமயின் ேராடு ெதற்கில் (ேமல்புறம்)  (வார்டு 1) , 5.காட்டுப்பரமக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூர்  (ஊ) ெமயின் ேராடு 

ெதற்கில்(கிழக்குப்பகுதி)  (வார்டு 1) , 6.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

ெதளிச்சாத்தநல்லூர்  (ஊ) ெமயின் ேராடு வடக்கில் (கிழக்குப்பகுதி)  

(வார்டு 1) , 7.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூர்  (ஊ) 

ெமயின் ேராடு வடக்கில் (நடுபகுதி)  (வார்டு 1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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   ,ேமற்கு 

பகுதி, ெதளிச்சாத்தநல்லூர்

1.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூர்  (ஊ) 

ெதளிச்சாத்தநல்லூர் ெதற்கு ெதரு  (வார்டு 2) , 2.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூர்  (ஊ) ெதளிச்சாத்தநல்லூர் காலனி (வார்டு 

2) , 3.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூர்  (ஊ) திருநகர் 

(வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 23 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,கூடுதல் 

புதிய கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, 

ெதளிச்சாத்தநல்லூர்

1.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூர்  (ஊ) 

ெஜயமீனாட்சி நகர்  (வார்டு 3) , 2.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

ெதளிச்சாத்தநல்லூர்  (ஊ) வ.உ.சி. நகர்  (வார்டு 3) , 3.காட்டுப்பரமக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூர்  (ஊ) மூேவந்தர் நகர்  (வார்டு 3) , 

4.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூர்  (ஊ) ேநரு நகர்  

(வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெசௗராஷ்டிரா ேதசிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி, 

ேசாமநாதபுரம்

1.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூர்  (ஊ) சிவாஜி 

காலனி  (வார்டு 4) , 2.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

ெதளிச்சாத்தநல்லூர்  (ஊ) சுந்தராஜ ெபருமாள் காலனி(வார்டு 4) , 

3.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூர்  (ஊ) காலனி 

அவுட்டர் வடக்கு பகுதி (வார்டு 4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 ெசௗராஷ்டிரா ேதசிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி, 

ேசாமநாதபுரம்

1.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூர்  (ஊ) திலகர் 

காலனி (வார்டு 4) , 2.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

ெதளிச்சாத்தநல்லூர்  (ஊ) முத்துநகர் பகுதி (வார்டு 4) , 

3.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூர்  (ஊ) ஓம்சக்தி 

நகர் முதல் நிலாநகர் (வார்டு 4) , 4.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

ெதளிச்சாத்தநல்லூர்  (ஊ) சக்தி நகர் (வார்டு 4) , 5.காட்டுப்பரமக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் ெதளிச்சாத்தநல்லூர்  (ஊ) கனிநகர் (வார்டு 4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 

துவக்கப்பள்ளி   ,என். 

வலயேனந்தல்

1.எமேனஸ்வரம் (வ.கி) ெதளிச்சாத்தநல்லூர் (ஊ) என். வைளயேனந்தல் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 ஆதிதிராவிடர் நல அரசு 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, புதிய 

கட்டிடம், காட்டுப்பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பூைவசியர் இந்திர குல முதல் ெதரு (வார்டு 25) , 

2.பரமக்குடி (ந) பூைவசியர் இந்திர குல இரண்டாவது ெதரு (வார்டு 25) , 

3.பரமக்குடி (ந) பூைவசியர் இந்திர குல மூன்றாவது ெதரு (வார்டு 25) , 

4.பரமக்குடி (ந) பூைவசியர் இந்திர குல நான்காவது ெதரு (வார்டு 25) , 

5.பரமக்குடி (ந) பூைவசியர் இந்திர குல ஐந்தாவது ெதரு (வார்டு 25) , 

6.பரமக்குடி (ந) பூைவசியர் இந்திர குல ஆறாவது ெதரு (வார்டு 25) , 

7.பரமக்குடி (ந) பூைவசியர் இந்திர குல ஏழாவது ெதரு (வார்டு 25) , 

8.பரமக்குடி (ந) பூைவசியர் இந்திர குல எட்டாவது ெதரு (வார்டு 25) , 

9.பரமக்குடி (ந) காலணிெதரு(வார்டு 25) , 10.பரமக்குடி (ந) பூைவசியர் 

ம்இந்திரகுலத்ெதரு(வா.எண்-25)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி   

,காட்டுபரமக்குடி, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) காட்டுபரமக்குடி ேமலத்ெதரு (வார்டு 24) , 2.பரமக்குடி (ந) 

ேமலத்ெதரு (காட்டு பரமக்குடி)(வார்டு எண்-24) , 3.பரமக்குடி (ந) 

நடுத்ெதரு (வார்டு 24) , 4.பரமக்குடி (ந) நடுத்ெதரு (வார்டு-24) , 5.பரமக்குடி 

(ந) பகவத்சிங் ேராடு (வார்டு 24) , 6.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங் ேராடு 

(வார்டு-24)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

29 29 நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி   

,காட்டுபரமக்குடி, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ேவளார் ெதரு (வார்டு 24) , 2.பரமக்குடி (ந) ேவளாளர் 

ெதரு (வார்டு-24) , 3.பரமக்குடி (ந) ஆர் சி மாதாேகாவில்கீழத்ெதரு வார்டு 

24 , 4.பரமக்குடி (ந) R.C மாதா ேகாவில் கீழத்ெதரு (வார்டு-24) , 

5.பரமக்குடி (ந) காட்டுப்பரமக்குடி கீழத்ெதரு  (வா.எண்-24)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி   

,ேசதுபதி நகர், 

காட்டுப்பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ேசதுபதி நகர் முதல் ெதரு (வார்டு 23) , 2.பரமக்குடி (ந) 

ேசதுபதி நகர் 2வது ெதரு (வார்டு 23) , 3.பரமக்குடி (ந) ேசதுபதி நகர் 3வது 

குறுக்குத்ெதரு(வார்டு 23) , 4.பரமக்குடி (ந) ேசதுபதி நகர் 4வது 

குறுக்குத்ெதரு(வார்டு 23) , 5.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங் ேராடு (வார்டு 23) , 

6.பரமக்குடி (ந) மணி நகர் 1வது ெதரு மி.வா.குடியிருப்பு (வார்டு 23) , 

7.பரமக்குடி (ந) மணிநகர் 2வது ெதரு (வார்டு 23) , 8.பரமக்குடி (ந) 

மணிநகர் 3வது ெதரு(வார்டு 23) , 9.பரமக்குடி (ந) மணி நகர் 4வது ெதரு 

(வார்டு 23) , 10.பரமக்குடி (ந) மணி நகர் 5வது ெதரு(வார்டு 23) , 

11.பரமக்குடி (ந) அம்ேபத்கார் நகர் (வார்டு 23)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 அரசினர் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி அைற எண்.2, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ேமலச்சத்திரம் ெதரு (வார்டு 21) , 2.பரமக்குடி (ந) அரசு 

ேசதுபதி ஆண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி ெதரு    வார்டு(21) , 3.பரமக்குடி 

(ந) கருப்பணசாமி ேகாவில் ெதரு வார்டு(21) , 4.பரமக்குடி (ந) 

தல்லாகுளம் ேமற்குெதரு வார்டு(21) , 5.பரமக்குடி (ந) 

சிங்காரத்ேதாப்பு,விவசாயப்பண்ைண வார்டு 21 , 6.பரமக்குடி (ந) 

ேகாகுலர்ெதரு வார்டு(21) , 7.பரமக்குடி (ந) காந்திஜி ேராடு வார்டு 21

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரசினர் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,நடுப்பகுதி, அைற எண்.8, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங் ேராடு (திெரௗபைதயம்மன்ேகாவில் அருகில்)  

வார்டு(21) , 2.பரமக்குடி (ந) காந்திஜி ேராடு-வார்டு-21 , 3.பரமக்குடி (ந) 

தல்லாகுளம் ேராடு (வார்டு 21) , 4.பரமக்குடி (ந) ேமலச்சத்திரம் (வார்டு 21) 

, 5.பரமக்குடி (ந) C.S.I. சர்ச் காம்பவுண்டு ெதரு (வார்டு 21)  , 6.பரமக்குடி 

(ந) ேகாகுலர் ெதரு (வார்டு 21) , 7.பரமக்குடி (ந) சிங்காரத்ேதாப்பு 

விவசாயப்பண்ைண (வார்டு 21)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 அரசினர் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, அைற எண்.4, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) காந்திஜி ேராடு வார்டு- 20 , 2.பரமக்குடி (ந) 

எஸ்பி.எம்.காலனி, (வார்டு 20)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரசினர் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, அைற எண்.2, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) எம்.எஸ்.அக்ரஹாரம் (வார்டு 20) , 2.பரமக்குடி (ந) 

ேகாவிந்தபுரம் (வார்டு (22)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

35 35 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ெமயின் 

பிளாக், ேமற்கு அைற எண். 

5, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) M.S அக்ரஹாரம்(வார்டு-20) , 2.பரமக்குடி (ந) அய்யாத்துைர 

ெதரு (வார்டு 19)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ெமயின் 

பிளாக், கிழக்கு அைற எண். 

4, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) S.M அஹ்ரகாரம் (வார்டு-20) , 2.பரமக்குடி (ந) ஆஸ்பத்திr 

ேராடு (வார்டு  19) , 3.பரமக்குடி (ந) காந்திஜி ேராடு வார்டு 20 , 

4.பரமக்குடி (ந) ஆற்றுப்பாலம் கீழ்புரம் (வார்டு 20) , 5.பரமக்குடி (ந) 

ஆற்றுபாலம் ேமல்புரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, அைற எண். 

22, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) வசந்தபுரம் ெமயின் ேராடு என்.கச் (வார்டு 22) , 

2.பரமக்குடி (ந) வசந்தபுரம் கிழக்கு 2வதுெதரு (வார்டு   22) , 3.பரமக்குடி 

(ந) வசந்தபுரம் கிழக்கு 1வது ெதரு  (வார்டு 22)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, அைற எண். 

32, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) வசந்தபுரம் ேமற்கு1வதுெதரு(வார்டு 22) , 2.பரமக்குடி (ந) 

வசந்தபுரம் ேமற்கு 2வது ெதரு(வார்டு 22) , 3.பரமக்குடி (ந) வசந்தபுரம்  

வார்டு - 22

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

39 39 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, அைற 

எண்.32, ேமற்குகட்டிடம், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பாசி பவளக்காரத் ெதரு (வார்டு-29) , 2.பரமக்குடி (ந) 

பாவடி ெதரு (வார்டு-29) , 3.பரமக்குடி (ந) முகமது அலி ெதரு (வார்டு-29) , 

4.பரமக்குடி (ந) சுப்பிரமணியன் ெதரு (வார்டு-29) , 5.பரமக்குடி (ந) 

குத்துக்கல் முனியப்பசாமி ேகாவில் ெதரு (வார்டு-29) , 6.பரமக்குடி (ந) 

ஆஸ்பத்திr ேராடு (வார்டு-29)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 25 of 213



209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, ேமற்கு 

கட்டிடம் (அைற எண்-35), 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங் ேராடு வார்டு -22 , 2.பரமக்குடி (ந) பாண்டியன் 

முதல் ெதரு வார்டு(21) , 3.பரமக்குடி (ந) பாண்டியன் இரண்டாம் ெதரு  

வார்டு(21) , 4.பரமக்குடி (ந) மஞ்சள் பட்டணம் பாைத  வார்டு (20) , 

5.பரமக்குடி (ந) காந்திஜி ேராடு வார்டு(20)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குக்கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி, சிவானந்தபுரம்

1.பரமக்குடி (ந) சிவானந்தபுரம் முதல் ெதரு(வார்டு-28) , 2.பரமக்குடி (ந) 

சிவானந்தபுரம் 2வது ெதரு(வார்டு-28) , 3.பரமக்குடி (ந) 

சிேலான்காலனி(வார்டு-28) , 4.பரமக்குடி (ந) எம்.ஜி.ஆர். ெதரு (வார்டு 28) , 

5.பரமக்குடி (ந) ெபான்ைனயாபுரம் 1வது(வார்டு 28) , 6.பரமக்குடி (ந) 

ெபான்ைனயாபுரம் 4வது ெதரு(வார்டு 28)  , 7.பரமக்குடி (ந) 

ெபான்ைனயாபுரம் 5வது (வார்டு 28) , 8.பரமக்குடி (ந) ெபான்ைனயாபுரம் 8 

வது (வார்டு 28) , 9.பரமக்குடி (ந) ெபான்ைனயாபுரம் 9வது(வார்டு -28) , 

10.பரமக்குடி (ந) கக்கன் நகர் (வார்டு 28)

Ü¬ùî¢¶ 
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குக்கட்டிடம், 

வடக்குப்பக்கம், 

சிவானந்தபுரம்

1.பரமக்குடி (ந) சுந்தர்ராஜபட்டணம் முதல் ெதரு(வார்டு 27) , 2.பரமக்குடி 

(ந) சுந்தராஜ்பட்டிணம் 2வது ெதரு (வார்டு 27) , 3.பரமக்குடி (ந) 

சுந்தராஜ்பட்டிணம் குறுக்குத்ெதரு (வார்டு-27)

Ü¬ùî¢¶ 
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி, 

சிவானந்தபுரம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) சிவானந்தபுரம் 1வது ெதரு (வார்டு 28) , 2.பரமக்குடி (ந) 

சிேலான் காலணி (வார்டு 28) , 3.பரமக்குடி (ந) கக்கன் நகர் (வார்டு 28) , 

4.பரமக்குடி (ந) ெபான்ைனயாபுரம் 1வது ெதரு(வார்டு 28) , 5.பரமக்குடி (ந) 

ெபான்ைனயாபுரம் 2வது ெதரு(வார்டு28) , 6.பரமக்குடி (ந) 

ெபான்ைனயாபுரம் 3வது ெதரு(வார்டு28) , 7.பரமக்குடி (ந) 

ெபான்ைனயாபுரம் 4வது ெதரு(வார்டு 28) , 8.பரமக்குடி (ந) 

ெபான்ைனயாபுரம் 5வது ெதரு(வார்டு 28) , 9.பரமக்குடி (ந) 

ெபான்ைனயாபுரம் 6வது ெதரு (வார்டு 28)  , 10.பரமக்குடி (ந) 

ெபான்ைனயாபுரம் 7வது ெதரு (வார்டு 28) , 11.பரமக்குடி (ந) 

ெபான்ைனயாபுரம் 8வது ெதரு (வார்டு 28) , 12.பரமக்குடி (ந) 

ெபான்ைனயாபுரம் 9வது ெதரு (வார்டு 28), 13. பரமக்குடி (ந) பாலன் நகர் 

வடக்கு (வார்டு 27) , 14. பரமக்குடி (ந) பாலன் நகர் ெதற்கு (வார்டு 27) , 

15.பரமக்குடி (ந) முதுகுளத்தூர் ேராடு (வார்டு 27)

Ü¬ùî¢¶ 
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி, 

சிவானந்தபுரம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) எம்.ஜி.ஆர்.நகர் (வார்டு 28) Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அலங்கார மாதா Olz<!

நிைலப்பள்ளி,   

,கிழக்குப்பகுதி, பரமக்குடி 

அைற எண். 9

1.பரமக்குடி (ந) பாரதி நகர் 1வது ெதரு(வார்டு 26) , 2.பரமக்குடி (ந) 

பாரதிநகர் 2வது ெதரு (வார்டு 26) , 3.பரமக்குடி (ந) பாரதிநகர் 3வது ெதரு 

(வார்டு 26) , 4.பரமக்குடி (ந) பாரதிநகர் 4வது ெதரு(வார்டு-26) , 5.பரமக்குடி 

(ந) பாரதிநகர் கிழக்குப்பகுதி (வார்டு 26)  , 6.பரமக்குடி (ந) 

கருணாநிதிபுரம் 1வது ெதரு(வார்டு 26)  , 7.பரமக்குடி (ந) கருணாநிதிபுரம் 

2வது ெதரு(வார்டு 26)  , 8.பரமக்குடி (ந) கருணாநிதிபுரம் 3வது 

ெதரு(வார்டு 26)  , 9.பரமக்குடி (ந) கருணாநிதிபுரம் 4வது ெதரு(வார்டு 26), 

10.பரமக்குடி (ந) எல்.ஐ..சி ேமற்கு டிம்பர் கைட-1(வார்டு-25) , 11.பரமக்குடி 

(ந) ஓட்டபாலம் ெதரு-1(வார்டு -25) , 12.பரமக்குடி (ந) ஓட்டபாலம் குறுக்கு 

ெதரு(வார்டு -25) , 13.பரமக்குடி (ந) டிம்பர் கைட குறுக்கு ெதரு-1(வார்டு -

25) , 14.பரமக்குடி (ந) முருகன் ேகாவில் (வார்டு 25) , 15.பரமக்குடி (ந) 

பாரதிநகர் ெமயின் ேராடு(வார்டு -25)
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அலங்கார மாதா Olz<!

நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, அைற 

எண்.10, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி(ந) பாரதி நகர் ( 1வது ெதரு வார்டு 26), 2.பரமக்குடி(ந) பாரதி 

நகர் 2வது (வார்டு26), 3.பரமக்குடி(ந) பாரதி நகர் 3வது ெதரு (வார்டு 26), 

4.பரமக்குடி(ந) பாரதி நகர்  4வது ெதரு(வார்டு 26), 5.பரமக்குடி(ந) பாரதி 

நகர் கிழக்குப் பகுதி(வார்டு-26 , 6.பரமக்குடி(ந) கருணாநிதிபுரம் 1வது 

ெதரு(வார்டு26, 7.பரமக்குடி(ந) கருணாநிதிபுரம் 2வது ெதரு(வார்டு26), 

8.பரமக்குடி(ந) கருணாநிதிபுரம் 4வது ெதரு(வார்டு 26), 9.பரமக்குடி(ந) 

பாரதிநகர் ெமயின் ேராடு (வார்டு -26), 10.பரமக்குடி(ந) எல்.ஐ.சி. 

பின்பக்கம் 1வது ெதரு(வார்டு-25), 11.பரமக்குடி(ந) எல்.ஐ.சி. பின்பக்கம்  

2வது ெதரு(வார்டு25, 12.பரமக்குடி(ந) எல்.ஐ.சி. ேமற்கு டிம்பர் கைட ெதரு-

வார்டு25), 13.பரமக்குடி(ந) எல்.ஐ.சி. டிம்பர்கைட ெதரு(வார்டு -25), 

14.பரமக்குடி(ந) எல்.ஐ.சி. டிம்பர்கைடெதரு-2(வார்டு -25), 15.பரமக்குடி(ந) 

ஓட்டப்பாலம் ெதரு-1(வார்டு-25), 16.பரமக்குடி(ந) ஓட்டபாலம் குறுக்குத் 

ெதரு(வார்டு -25) , 17.பரமக்குடி(ந) டிம்பர் கைடகுறுக்கு ெதரு-1(வார்டு-25) , 

18.பரமக்குடி(ந) டிம்பர் கைடகுறுக்கு ெதரு-2வார்டு-25)
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அலங்கார மாதா okimg<gh<!

ht<tq!!,ேமற்குப்பகுதி, அைற 

எண். 10, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பாரதி நகர் 1வதுெதரு( வார்டு -26)  , 2.பரமக்குடி (ந) பாரதி 

நகர் 2வது ெதரு(வார்டு 26) , 3.பரமக்குடி (ந) பாரதி நகர் 3வது 

ெதரு(வார்டு -26) , 4.பரமக்குடி (ந) பாரதி நகர் 4வது ெதரு(வார்டு -26) , 

5.பரமக்குடி (ந) கருணாநிதிபுரம் 1வது ெதரு(வார்டு -26) , 6.பரமக்குடி (ந) 

கருணாநிதிபுரம் 2வது ெதரு(வார்டு -26) , 7.பரமக்குடி (ந) கருணாநிதிபுரம் 

3வது ெதரு(வார்டு -26) , 8.பரமக்குடி (ந) கருணாநிதிபுரம் 4வது 

ெதரு(வார்டு -26) , 9.பரமக்குடி (ந) பாரதிநகர் ெமயின்ேராடு(வார்டு 26) , 

10.பரமக்குடி (ந) பாரதிநகர் ெமயின்ேராடு(வார்டு -25) , 11.பரமக்குடி (ந) 

எல்.ஐ.சி. பின்புரம் 1வது ெதரு(வார்டு -25), 12.பரமக்குடி (ந) பாரதிநகர் 

ெமயின்ேராடு (வார்டு 26) , 13.பரமக்குடி (ந) எல்.ஐ..சி பின்பக்கம் 1வது 

ெதரு(வார்டு -25), 14.பரமக்குடி (ந) டிம்பர் கைடகுறுக்கு ெதரு -3வார்டு -25) 

, 15.பரமக்குடி (ந) முருகன் ேகாவில் ெதரு-1(வார்டு -25) , 16.பரமக்குடி (ந) 

முருகன் ேகாவில் ெதரு-2(வார்டு 25) , 17.பரமக்குடி (ந) பாரதிநகர் ெமயின் 

ேராடு(வார்டு 25)
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48 48 அலங்கார மாதா okimg<gh<!
ht<tq!   ,ேமற்குப்பகுதி, 

அைற எண். 8, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) எல்.ஐ.சி.பின்புரம் 2வது ெதரு(வார்டு -25) , 2.பரமக்குடி (ந) 

எல்.ஐ.சி. ேமற்கு டிம்பர் கைடெதரு-1(வார்டு 25) , 3.பரமக்குடி (ந) எல்.ஐ.சி. 

பின்புரம் டிம்பர் கைடெதரு-2(வார்டு 25) , 4.பரமக்குடி (ந) எல்.ஐ.சி. 

பின்புறம் டிம்பர் கைடெதரு-3(வார்டு -25) , 5.பரமக்குடி (ந) ஓட்டபாலம் 

1வது ெதரு (வார்டு -25) , 6.பரமக்குடி (ந) ஓட்டபாலம் குறுக்கு 

ெதரு(வார்டு -25) , 7.பரமக்குடி (ந) ஓட்டபாலம் 2வது ெதரு (வார்டு -25) , 

8.பரமக்குடி (ந) டிம்பர் கைட குறுக்குெதரு-1(வார்டு -25) , 9.பரமக்குடி (ந) 

டிம்பர் கைடகுறுக்கு ெதரு-2(வார்டு -25) , 10.பரமக்குடி (ந)   டிம்பர் 

கைடகுறுக்குெதரு-3(வார்டு -25) , 11.பரமக்குடி (ந) முருகன் ேகாவில் 1வது 

ெதரு (வார்டு-25) , 12.பரமக்குடி (ந) முருகன் ேகாவில் 2வது ெதரு(வார்டு -

25)
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49 49 ைஹராத்துல் அலியா ேமல 

முஸ்lம் உயர்நிைலப்பள்ளி  

 ,ெதற்குப்பகுதி, கிழக்கு 

பக்கம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) கதிஜாபீவி சந்து  (வார்டு -19) , 2.பரமக்குடி (ந) சங்குத் 

ெதரு (வார்டு 19) , 3.பரமக்குடி (ந) சிவராமலிங்கம் ெதரு (வார்டு -19) , 

4.பரமக்குடி (ந) நக்கீரர் ெதரு (வார்டு 19) , 5.பரமக்குடி (ந) ேமலப் 

பள்ளிவாசல் ெதரு (வார்டு 19) , 6.பரமக்குடி (ந) மீரா முைகதன் ெதரு  

(வார்டு 19) , 7.பரமக்குடி (ந) அனுமார் ேகாவில் ெதரு (வார்டு 19 , 

8.பரமக்குடி (ந) ேகாவலன் ெதரு(வார்டு 19) , 9.பரமக்குடி (ந) ஆஸ்பத்திr 

ேராடு (வார்டு 19)
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50 50 ைஹராத்துல் அலியா ேமல 

முஸ்lம் உயர்நிைலப்பள்ளி  

 ,ெதற்குப்பகுதி, 

ேமற்குகட்டிடம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) நகராட்சி முசாபர்கனித்ெதரு வடக்கு (வார்டு 29) , 

2.பரமக்குடி (ந) காந்திஜி ேராடு (வார்டு-18) , 3.பரமக்குடி (ந) பாவடித் 

ெதரு(வார்டு 29) , 4.பரமக்குடி (ந) முசாபர் கனி ெதரு (வார்டு -29) , 

5.பரமக்குடி (ந) மந்திr ேமனன் ெதரு (வார்டு 30) , 6.பரமக்குடி (ந) 

சாகுல்ஹமீது ராவுத்தர் ெதரு   (வார்டு -30 , 7.பரமக்குடி (ந) ெகால்லம் 

பட்டைரத்ெதரு (வார்டு 30)
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51 51 ைஹராத்துல் அலியா ேமல 

முஸ்lம் உயர்நிைலப்பள்ளி  

 ,ெதற்குப்பகுதி, 

ேமற்குப்பகுதி, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ேமலத்ெதரு  (வார்டு 30) , 2.பரமக்குடி (ந) ேமலப் 

பள்ளிவாசல் ெதரு (வார்டு 30) , 3.பரமக்குடி (ந) அப்துல்லா ெதரு , (வார்டு 

30) , 4.பரமக்குடி (ந) ஜின்னா ெதரு (வார்டு -30) , 5.பரமக்குடி (ந) பவுண்டு 

ெதரு (வார்டு 19) , 6.பரமக்குடி (ந) இராஜாஜி ெதரு (வார்டு 17) , 

7.பரமக்குடி (ந) முத்தாளம்மன் ேகாவில் ெதற்குரத வதீி (வார்டு 17) , 

8.பரமக்குடி (ந) லஜபதிராய் ெதரு (வார்டு 17) , 9.பரமக்குடி (ந) 

முத்தாலம்மன்ேகாவில் ேமற்கு ரதவதீி (வார்டு 17)  , 10.பரமக்குடி (ந) 

காந்திஜி ேராடு   (வார்டு -18) , 11.பரமக்குடி (ந) முத்தாலம்மன் ேகாவில் 

வடக்கு ரதவதீி (வார்டு -17) , 12.பரமக்குடி (ந) சங்கு ெதரு (வார்டு 19) , 

13.பரமக்குடி (ந) குமரன் படித்துைற (வார்டு -18) , 14.பரமக்குடி (ந) 

முத்தாலம்மன் ேகாவில் படித்துைற (வார்டு -18)
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52 52 அலங்கார மாதா  Olz<!

நிைலப்பள்ளி, gqpg<Gg<!

gm<cml<?!okx<Gh<hGkq 
அைற எண். 27, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) முதுகுளத்தூர் ேராடு (வார்டு -27) , 2.பரமக்குடி (ந) 

பாரதியார் ெதரு (வார்டு -26) , 3.பரமக்குடி (ந) முதுகுளத்தூர் ேராடு  

1வதுகுறுக்கு ெதரு (வார்டு -27) , 4.பரமக்குடி (ந) முதுகுளத்தூர் ேராடு  

2வது குறுக்கு ெதரு(வார்டு -27) , 5.பரமக்குடி (ந) முதுகுளத்தூர் ேராடு 

4வது குறுக்கு ெதரு(வார்டு -27)  , 6.பரமக்குடி (ந) முதுகுளத்தூர் ேராடு  

5வது குறுக்கு ெதரு(வார்டு-27)
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53 53 ைஹராத்துல் அலியா ேமல 

முஸ்lம் உயர்நிைலப்பள்ளி  

 ,வடக்கு கட்டிடம், 

நடுப்பகுதி, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பாலன்நகர் 1வது குறுக்கு ெதரு(வார்டு -27) , 2.பரமக்குடி 

(ந) பாலன்நகர் 2வது குறுக்குெதரு(வார்டு -27) , 3.பரமக்குடி (ந) 

பாலன்நகர் 3வது குறுக்கு ெதரு(வார்டு -27) , 4.பரமக்குடி (ந) பாலன்நகர் 

4வது குறுக்கு ெதரு(வார்டு -27) , 5.பரமக்குடி (ந) பாலன்நகர் 5வது 

குறுக்கு ெதரு(வார்டு-27) , 6.பரமக்குடி (ந) பாலன்நகர் 6வது குறுக்கு 

ெதரு(வார்டு-27) , 7.பரமக்குடி (ந) பாலன்நகர் ெமயின் ேராடு(வார்டு -27)
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54 54 அலங்கார மாதா Olz<!

நிைலப்பள்ளி?!gqpg<Gg<!
gm<cml<?!umg<Gh<<hGkq? 
பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங் ேராடு (வார்டு-30) , 2.பரமக்குடி (ந) 

பன்னர்ெசல்வம் ெதரு 1 வார்டு-30) , 3.பரமக்குடி (ந) அண்ணாநகர் (வார்டு-

30) , 4.பரமக்குடி (ந) காந்தி காலணி (வார்டு-30)
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55 55 ஆயிரைவசிய 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, அைற ேமற்கு 

பக்கம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங் ேராடு (வார்டு-30)  , 2.பரமக்குடி (ந) ெகால்லம் 

பட்டைர ெதரு (வார்டு-30) , 3.பரமக்குடி (ந) ெசௗகத்தலி ேராடு (வார்டு-31) , 

4.பரமக்குடி (ந) ெசௗகத்தலி ேராடு (குத்துக்கல் ேராடு) வார்டு-31)
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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

56 56 ஆயிரைவசிய 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ஆண்கள் ஓய்வு அைற எண் 

4, 5, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) அய்யாச்சாமி சந்து (வார்டு-31) , 2.பரமக்குடி (ந) 

சத்தியமூர்த்தி ெதரு (வார்டு-31) , 3.பரமக்குடி (ந) உமாபதி சுப்பராயலு 

சந்து (வார்டு-31) , 4.பரமக்குடி (ந) ஜவஹர் ெதரு  (வார்டு-31) , 5.பரமக்குடி 

(ந) சாகுல்ஹமீது ெதரு (வார்டு-30)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

57 57 ஆயிரைவசிய கல்வியல் 

கல்லூr,   ,அைற எண்.7, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) அங்காளம்மன் ேகாவில் ெதரு (வார்டு-17) , 2.பரமக்குடி (ந) 

இராஜாஜி ெதரு (வார்டு-17) , 3.பரமக்குடி (ந) அம்பலகாரத்ெதரு வார்டு - 

17 , 4.பரமக்குடி (ந) காந்தி கஸ்தூrபாய் ெதரு வார்டு - 17 , 5.பரமக்குடி 

(ந) ெசன்குப்தா ெதரு  வார்டு -17 , 6.பரமக்குடி (ந) தாசுநரசிம்மன் ெதரு  

வார்டு - 17 , 7.பரமக்குடி (ந) ஈசுவரன் ேகாவில் ெதரு வார்டு - 16 , 

8.பரமக்குடி (ந) ெபrய  கைட ெதரு (வார்டு-16)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஆயிரைவசிய கல்வியல் 

கல்லூr,   ,அைற எண்.5, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங் ேராடு (மாதவன் ெதரு (வார்டு-30) , 2.பரமக்குடி 

(ந) எல்ைலப்புற காந்திஜி ெதரு வார்டு -16 , 3.பரமக்குடி (ந) தில்ைல 

சந்து   (வார்டு-15) , 4.பரமக்குடி (ந) டாக்டர் ராஜன் ெதரு  (வார்டு-14) , 

5.பரமக்குடி (ந) குப்பு சந்து (வார்டு 15) , 6.பரமக்குடி (ந) கீழப்பள்ளிவாசல் 

ெதரு (வார்டு-14) , 7.பரமக்குடி (ந) நடராஜன் சந்து (வார்டு-16)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

59 59 ஆயிரைவசிய 

ெமட்rக்குேலசன் பள்ளி,   

,கிழக்குக்கட்டிடம், பி பிளாக் 

, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ெபrய கைடத் ெதரு  (வார்டு-18) , 2.பரமக்குடி (ந) 

மீன்கைடத்ெதரு (வார்டு-18) , 3.பரமக்குடி (ந) அம்மன் சன்னதி (வார்டு-(15) , 

4.பரமக்குடி (ந) கமலா ேநரு ெதரு (வார்டு-16) , 5.பரமக்குடி (ந) ேநத்தாஜி 

ேராடு (வார்டு-32) , 6.பரமக்குடி (ந) அப்பர் சந்து (வார்டு-15) , 7.பரமக்குடி (ந) 

கள்ளழகர் ெதரு (வார்டு-15)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஆயிரைவசிய 

ெமட்rக்குேலசன் பள்ளி,   

,வடக்குக் கட்டிடம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ைவத்திய நாகய்யர் ெதரு (வார்டு-15) , 2.பரமக்குடி (ந) 

ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு  (வார்டு-15) , 3.பரமக்குடி (ந) சரீங்கதாமு 

ெரங்கநாயுலு சந்து (வார்டு-15)  , 4.பரமக்குடி (ந) ேபட்ைடத்ெதரு ((வார்டு-

18) , 5.பரமக்குடி (ந) ெபருமாள் ேகாவில் அக்ரஹாரம் ெதரு வார்டு(15) , 

6.பரமக்குடி (ந) காளிதாஸ் பள்ளிகூடத் ெதரு  (வார்டு-14) , 7.பரமக்குடி (ந) 

ைவசியர் வதீி (வார்டு-15)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

61 61 hjpb ட்டி.இ.எல்.சி. 

நடுநிைலப்பள்ளி, %m<m!

njx!fMh<hGkq!!ஆர்ச் 

அருகில், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) கீழப்பள்ளி வாசல் ெதரு(வார்டு-32) Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 hjpb!ட்டி.இ.எல்.சி. 
நடுநிைலப்பள்ளி?!%m<m!
njx, கிழக்குப்பக்கம், ஆர்ச் 

அருகில், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) கண்ணகி ெதரு(வார்டு-32) , 2.பரமக்குடி (ந) ெலனின் 

ெதரு(வார்டு-15) , 3.பரமக்குடி (ந) ேவளாளர் ெதரு (வார்டு-32)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 ைஹராத்துல் ஜமாலியா கீழ 

முஸ்lம் ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, அைற எண்.3, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ெகாட்டாபுளி ெதருவார்டு எண்(31) , 2.பரமக்குடி (ந) 

ெசௗகதலி ெதருவார்டு எண்(31) , 3.பரமக்குடி (ந) அய்யாசாமி ெதருவார்டு 

எண்(31) , 4.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங்ேராடுவார்டு எண்(30) , 5.பரமக்குடி (ந) 

அண்ணாநகர்வார்டு எண்(30) , 6.பரமக்குடி (ந) காந்தி காலணிவார்டு 

எண்(30) , 7.பரமக்குடி (ந) சேராஜினி ேதவி ெதரு வார்டு எண்(16) , 

8.பரமக்குடி (ந) எல்ைலபுற காந்திெதரு வார்டு எண்(16)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ைஹராத்துல் ஜமாலியா கீழ 

முஸ்lம் ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, 

ேமற்குப்பக்கம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ேநதாஜி ேராடு (வார்டு-33) , 2.பரமக்குடி (ந) 

சி.எஸ்.எம்.ேபார்டிங் ேராடு (வார்டு-33)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 ைஹராத்துல் ஜமாலியா கீழ 

முஸ்lம் ெதாடக்கப்பள்ளி,    

,ெதற்குப்பகுதி, கிழக்கு 

பக்கம் பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ரயில்ேவபீடர் ேராடு (வார்டு-33) , 2.பரமக்குடி (ந) மாதவன் 

நகர் (வார்டு-33)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

66 66 காளிதாஸ் நடுநிைலப்பள்ளி  

 ,நடுப்பகுதி, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு  (வார்டு-14) , 2.பரமக்குடி (ந) 

கள்ளழகர் ெதரு , (வார்டு-15) , 3.பரமக்குடி (ந) அய்யாவு சந்து (வார்டு-15) , 

4.பரமக்குடி (ந) கிrஅம்பலம் நாராயணன் ெதரு (வார்டு-14) , 5.பரமக்குடி 

(ந) ெகௗrஅம்மன் ேகாவில் ெதரு (வார்டு-9) , 6.பரமக்குடி (ந) இரட்ைட 

பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு (வார்டு-9) , 7.பரமக்குடி(ந) காளிதாஸ் 

பள்ளிக்கூடத்ெதரு (வார்டு-14) , 8.பரமக்குடி (ந) ெபருமாள் ேகாவில் 

படித்துைற  (வார்டு-14) , 9.பரமக்குடி (ந) பேடல் ெதரு (வார்டு-9) , 

10.பரமக்குடி (ந) சின்னக்கைட ெதரு (வார்டு-13)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

67 67 காளிதாஸ் நடுநிைலப்பள்ளி  

 ,காளிதாஸ் பள்ளி ெதரு, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ராஷ்ட்ரபதி ெதரு(வார்டு9) , 2.பரமக்குடி (ந) 

கன்னிசுந்தரராஜன்ெதரு (வார்டு 9) , 3.பரமக்குடி (ந) பேடல் ெதரு(வார்டு-9)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 காளிதாஸ் நடுநிைலப்பள்ளி  

 ,ெபருமாள் ேகாவில் 

அஹ்ரஹாரம் ெதரு, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ேகாவிந்த வல்லபந்த் ெதரு (வார்டு-13) , 2.பரமக்குடி (ந) 

சின்னக்கைடத் ெதரு (வார்டு  -13) , 3.பரமக்குடி (ந) மாrயம்மன் ேகாவில் 

ெதரு  (வார்டு  -12)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 ெசௗராஷ்டிரா ஆரம்பப்பள்ளி 

  ,ெதற்குப்பக்கம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) இராமலிங்கம்  ெதரு (வார்டு-12) , 2.பரமக்குடி (ந) 

விேவகானந்தா  வாசக சாைல  (வார்டு-12)  , 3.பரமக்குடி (ந) 

கீழப்பள்ளிவாசல்  ெதரு (வார்டு-32) , 4.பரமக்குடி (ந) ெபாட்டி 

மீனாட்சிஅம்மாள் சந்து (வார்டு-13) , 5.பரமக்குடி (ந) சி.ஆர்.தாஸ் ெதரு 

(வார்டு-12)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெசௗராஷ்டிரா ஆரம்பப்பள்ளி 

  ,கிழக்குப்பகுதி, 

வடக்குக்கட்டிடம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி -(ந) இராமகிருஷ்ணா -ெதரு-1 ( வார்டு12)    , 2.பரமக்குடி (ந) 

இராமலிங்க அடிகளார் ெதரு (வார்டு-13) , 3.பரமக்குடி (ந) 

இராமகிருஷ்ணா -ெதரு-2 (வார்டு13)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

71 71 ெசௗராஷ்டிரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பக்கம், நடுப் பகுதி 

அைற எண்.50, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ெகாடிக்கால்காரத் ெதரு (வார்டு-13) , 2.பரமக்குடி (ந) 

சின்னக்கைடத்ெதரு (வார்டு-13) , 3.பரமக்குடி (ந) ராஜ வதீி (வார்டு-14) , 

4.பரமக்குடி (ந) மட்டமண்ணார் பாகவதர் சந்து வார்டு-14) , 5.பரமக்குடி (ந) 

கமால் முஸ்தபா ெதரு (வார்டு-14) , 6.பரமக்குடி (ந) ெபாட்டி சனீிவாசன் 

சந்து(வார்டு-14) , 7.பரமக்குடி (ந) ேசாமி அய்யாவு ெதரு(வார்டு-11),

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெசௗராஷ்டிரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பக்கம், அைற 

எண்.51, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ஜி.வி. பந்த் ெதரு(வார்டு-11 , 2.பரமக்குடி (ந) எஸ்.எஸ் 

ேகாவில் ெதரு (வார்டு-12) , 3.பரமக்குடி (ந) சந்ைதக்கைட ெதரு(வார்டு-33) 

, 4.பரமக்குடி (ந) மட்டமண்ணார் பாகவதர் 2வது சந்து (வார்டு-14) , 

5.பரமக்குடி (ந) வாஞ்சிநாதன் ெதரு  (வார்டு-14) , 6.பரமக்குடி (ந) டாக்டர் 

ராஜன் ெதரு (வார்டு-14) , 7.பரமக்குடி (ந) காளிதாஸ் பள்ளிகூடத்ெதரு 

(வார்டு-14) , 8.பரமக்குடி (ந) பட்டாபி சதீாராமன் ெதரு (வார்டு-11)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 ெசௗராஷ்டிரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, 

வடக்குப்பக்கம், அைற எண். 

52, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) சுப்பிரமணியசுவாமி ேகாவில்  ெதரு  (வார்டு 12) , 

2.பரமக்குடி (ந) இரட்ைடப் பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு  (வார்டு 12)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெசௗராஷ்டிரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, 

வடக்குப்பக்கம், அைற எண். 

53, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) வன்னிமரத்ெதரு (வார்டு 9) , 2.பரமக்குடி (ந) புளியமரத் 

ெதரு (வார்டு 10) , 3.பரமக்குடி (ந) கும்பா ெவங்கடாஜலபதி ெதரு  (வார்டு 

10)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 ெசௗராஷ்டிரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, 

ெதற்குப்பக்கம், அைற எண்.2, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) சுப்பிரமணியசுவாமி ேகாவில் ெதரு  (வார்டு-12) , 

2.பரமக்குடி (ந) ெசௗராஷ்ட்ரா எலிெமண்ட்rஸ் ஸ்கூல் ெதரு (வார்டு10) , 

3.பரமக்குடி (ந) ேவதாந்தமடத்ெதரு (வார்டு-10)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெசௗராஷ்டிரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, 

ெதற்குப்பக்கம், அைற எண்.3, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பட்டாபி சத்தாராமன் ெதரு  (வார்டு-11) , 2.பரமக்குடி (ந) 

திலகர் ெதரு  (வார்டு-11) , 3.பரமக்குடி (ந) ஜி.வி.பந்த் ெதரு (வார்டு-11) , 

4.பரமக்குடி (ந) த.கு. நாகு ெதரு (வார்டு-11) , 5.பரமக்குடி (ந) 

இராமகிருஷ்ணா ெதரு (வார்டு-11)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 பாரதியார் நடுநிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, 

கிழக்குப்பக்கம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங் ேராடு(வார்டு-34 , 2.பரமக்குடி (ந) டி.இ.எல்.சி. 

காம்பவுண்டு  (வார்டு-35) , 3.பரமக்குடி (ந) அறிஞர் அண்ணா நகர் (வார்டு-

36) , 4.பரமக்குடி (ந) காமராஜர் நகர் (வார்டு-34) , 5.பரமக்குடி(ந) 

பட்டாபிசத்தாராமய்யா ெதரு  (வார்டு-11)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 பாரதியார் நடுநிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, ேமற்கு 

பக்கம் பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) காமராஜர் 1வது ெதரு (வார்டு 34) , 2.பரமக்குடி (ந) 

காமராஜர் 2வது ெதரு (வார்டு 34) , 3.பரமக்குடி (ந) காமராஜர் 3வது ெதரு 

(வார்டு 34) , 4.பரமக்குடி (ந) காமராஜர் 4வது ெதரு (வார்டு 34)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 பாரதியார் நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, நடுப்பக்கம், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) காமராஜர் 5வது ெதரு (வார்டு 34) , 2.பரமக்குடி (ந) 

காமராஜர் முதல் குறுக்கு ெதரு(வார்டு 34) , 3.பரமக்குடி (ந) காமராஜர் 

2வது குறுக்குத்ெதரு(வார்டு 34) , 4.பரமக்குடி (ந) திருவள்ளுவர் நகர் 

(வார்டு 35) , 5.பரமக்குடி (ந) டி.இ.எல்.சி காம்ெபௗண்ட் (வார்டு 33) , 

6.பரமக்குடி (ந) சி.எஸ்.எம்.ேபார்டிங் ேராடு  (வார்டு 33) , 7.பரமக்குடி (ந) 

பட்டாபிசதீாராமயர் ெதரு ( (வார்டு 11) , 8.பரமக்குடி (ந) திருவள்ளுவர் 

2வது ெதரு (வார்டு 35) , 9.பரமக்குடி(ந) திருவள்ளுவர் 2வது ெதரு (வார்டு 

35) , 10.பரமக்குடி (ந) திருவள்ளுவர் 4வது ெதரு (வார்டு 35)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெசௗராஷ்டிரா ேமல் 

நைலப்பள்ளி   ,குஸ்லுவா 

பிளாக், அைற எண். 60, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) திருவள்ளுவர் நகர்  ெமயின் ேராடு வார்டு 35 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 ெசௗராஷ்டிரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,குஸ்லுவா பிளாக், அைற 

எண். 62, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) திருவள்ளுவர் நகர் முதல் ெதரு வார்டு 35 , 2.பரமக்குடி 

(ந) திருவள்ளுவர் நகர்  2வது ெதரு வார்டு 35 , 3.பரமக்குடி (ந) 

திருவள்ளுவர் நகர் 3வது ெதரு வார்டு 35 , 4.பரமக்குடி (ந) திருவள்ளுவர் 

நகர் 4வது ெதரு வார்டு 35

Ü¬ùî¢¶ 
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெசௗராஷ்டிரா ேமல் 

நைலப்பள்ளி   ,குஸ்லுவா 

பிளாக், ேமற்குப்பகுதி, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) திருவரங்கம் ேராடு வார்டு 36 , 2.பரமக்குடி (ந) 

பள்ளிவாசல் ேராடு வார்டு 36

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 பாரதியார் நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பக்கம், ெதற்கு 

கட்டிடம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) முனியாண்டிபுரம் & இராமலிங்கபுரம் வார்டு 36 , 

2.பரமக்குடி (ந) பரமா காலனி வார்டு 36

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெசௗராஷ்டிரா 

ெமட்rகுேலசன் பள்ளி   

,அைற எண். 1, 

நயினார்ேகாவில் ேராடு, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பத்திரகாளியம்மன் ேகாயில் ெதரு  வார்டு-7) , 2.பரமக்குடி 

(ந) காமராஜர் ெதரு (வார்டு-7) , 3.பரமக்குடி (ந) ெபருமாள் ேகாவில் 

குறுக்குத் ெதரு(வார்டு-7) , 4.பரமக்குடி (ந) குருநாதன் ேகாவில் 

ெதரு(வார்டு-6)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 ெசௗராஷ்டிரா 

ெமட்rகுேலசன் பள்ளி   

,அைற எண். 2, 

நயினார்ேகாவில் ேராடு, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) கீழரதவதீி வார்டு-7) , 2.பரமக்குடி (ந) ஆதி நாராயணன் 

பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு  (வார்டு-7) , 3.பரமக்குடி (ந) பஞ்சாயத்து 

ஆபீஸ் ெதரு(வார்டு-7) , 4.பரமக்குடி (ந) நயினார் ேகாவில் ேராடு  (வார்டு-

7)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

86 86 எஸ் என் வி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி ,   

,ெதற்குக்கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி, அைற எண். 

4, எமேனஸ்வரம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ஜவீாநகர் முதல் ெதரு (வார்டு-8) , 2.பரமக்குடி (ந) 

ஜவீாநகர் 2 வது ெதரு  (வார்டு-8)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 எஸ் என் வி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,    

,ெதற்குக்கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, அைற எண். 5 

எமேனஸ்வரம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு (வார்டு-8) , 2.பரமக்குடி (ந) 

மருத்துவர் ெதரு  (வார்டு-8) , 3.பரமக்குடி (ந) மைலயான்குடியிருப்பு ெதரு 

(வார்டு-8) , 4.பரமக்குடி (ந) மைலயாண்குடியிருப்பு ேராடு  (வார்டு-8 , 

5.பரமக்குடி (ந) சிேலான் காலணி  (வார்டு-8)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 எஸ் என் வி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குக்கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, அைற எண்.11, 

எமேனஸ்வரம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) வி.பி .காலணி 2 வது ெதரு  (வார்டு-8) , 2.பரமக்குடி (ந) 

பர்மா காலனி முதல் ெதரு (வார்டு-8) , 3.பரமக்குடி (ந) பர்மா காலணி 2 

வது ெதரு (வார்டு-8) , 4.பரமக்குடி (ந) ேவலவன் நகர் (வார்டு 8)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 எஸ் என் வி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,நடுப்பகுதி, அைற எண்.10, 

எமேனஸ்வரம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) கமலாேநருநகர் (வார்டு-8) , 2.பரமக்குடி (ந) வி.பி .காலணி 

முதல்ெதரு (வார்டு-8)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெசௗராஷ்டிரா 

ெமட்rகுேலசன் பள்ளி   

,அைற எண். 3, 

நயினார்ேகாவில் ேராடு, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பத்திரகாளியம்மன் ேகாவில் ெதரு  வார்டு(7) , 

2.பரமக்குடி (ந) காமராஜர் ெதரு வார்டு(7) , 3.பரமக்குடி (ந) ேதேவந்திர 

நகர்  வார்டு (8) , 4.பரமக்குடி (ந) ெபருந்ேதவி நகர்  வார்டு (8)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 நகராட்சி நடுநிைலப் பள்ளி   

,ேமற்குக் கட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி, 

எமேனஸ்வரம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) கிறிஸ்தவத் ெதரு வார்டு(8) Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஈஸ்வர விலாஸ் 

ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பக்கம், 

எமேனஸ்வரம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பள்ளிவாசல் 3வது ெதரு  (வார்டு-3) , 2.பரமக்குடி (ந) 

பள்ளிவாசல் 2வது ெதரு (வார்டு-3) , 3.பரமக்குடி (ந) பள்ளிவாசல் 1வது 

ெதரு (வார்டு-3) , 4.பரமக்குடி (ந) அறிஞர் அண்ணா ெதரு (வார்டு-2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

93 93 ஈஸ்வர விலாஸ் 

ஆரம்பப்பள்ளி   

,வடக்குப்பக்கம், 

எமேனஸ்வரம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பள்ளிவாசல்  6வது ெதரு(வார்டு-3) , 2.பரமக்குடி (ந) 

பள்ளிவாசல் 5வது ெதரு(வார்டு-3) , 3.பரமக்குடி (ந) பள்ளிவாசல் 

ெதரு(வார்டு-3) , 4.பரமக்குடி (ந) பள்ளிவாசல் 4வது ெதரு (வார்டு-3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

94 94 ஈஸ்வர விலாஸ் 

ஆரம்பப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, 

ேமற்குப்பக்கம், 

எமேனஸ்வரம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ஈஸ்வரன் ேகாவில் 1வது ெதரு (வார்டு 3) , 2.பரமக்குடி 

(ந) ஈஸ்வரன் ேகாவில் வடக்கு ெதரு (வார்டு-3) , 3.பரமக்குடி (ந) 

ஈஸ்வரன் ேகாவில் கிழக்குெதரு (வார்டு-3) , 4.பரமக்குடி (ந) ஈஸ்வரன் 

ேகாவில்  ெதற்கு ெதரு (வார்டு-3) , 5.பரமக்குடி (ந) ஈஸ்வரன் ேகாவில் 

7வது ெதரு (வார்டு-3), 6.பரமக்குடி (ந) பாவுத்ெதாழிலாளர் சங்கத்ெதரு 

(வார்டு 4),

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஈஸ்வர விலாஸ் 

ஆரம்பப்பள்ளி   ,நடுப்பகுதி, 

எமேனஸ்வரம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ஈஸ்வரன் ேகாவில் 2வது ெதரு (வார்டு-4) , 2.பரமக்குடி (ந) 

ஈஸ்வரன் ேகாவில்  3வதுெதரு (வார்டு-4) , 3.பரமக்குடி (ந) ஈஸ்வரன் 

ேகாவில் 4வது ெதரு (வார்டு-4) , 4.பரமக்குடி (ந) ஈஸ்வரன் ேகாவில் 

5வது ெதரு(வார்டு-4) , 5.பரமக்குடி (ந) ஈஸ்வரன் ேகாவில் 6து 

ெதரு(வார்டு-4) , 6.பரமக்குடி (ந) மாமாங்க ெதப்பக்குளம் 2வது ெதரு 

(வார்டு 5) , 7.பரமக்குடி (ந) ஈஸ்வரன் ேகாவில் 7வது ெதரு (வார்டு(3) , 

8.பரமக்குடி (ந) ஈஸ்வரன்ேகாவில் வடக்குரதவிதி வார்டு(3) , 9.பரமக்குடி 

(ந) குருநாதன் ேகாவில் பின்புறம் (வார்டு-6), 10.பரமக்குடி (ந) ஈஸ்வரன் 

ேகாவில்  8வது ெதரு (வார்டு-3), 11.பரமக்குடி (ந) தைரபாலம் பகுதி 

(வார்டு-4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

96 96 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி,   

,கிழக்குக்கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி, கல்வி 

நிதிக்கட்டிடம், 

எமேனஸ்வரம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) குருநாதன் ேகாவில் ெதரு (வார்டு-6) , 2.பரமக்குடி (ந) 

கிழக்கு ரதவதீி  (வார்டு-6)

Ü¬ùî¢¶ 
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி,   

,கிழக்குப்பகுதி, 

நடுக்கட்டிடம், 

எமேனஸ்வரம், பரமக்குடி 

எமேனஸ்வரம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) வடக்கு ரதவதீி  (வார்டு-6) , 2.பரமக்குடி (ந) பாரதியார் 

ெதரு வார்டு(6)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

98 98 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குக்கட்டிடம்(புது), 

ேமற்குப்பகுதி, காமராஜர் 

ெதரு, எமேனஸ்வரம், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) மாமாங்க ெதப்பக்குளம் முதல் ெதரு  எமேனஸ்வரம் 

வார்டு-5 , 2.பரமக்குடி (ந) காந்திஜி ேராடு வார்டு(5) எமேனஸ்வரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்
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1 2 3 4 5

99 99 நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குக்கட்டிடம்(புது), 

கிழக்குப்பகுதி, காமராஜர் 

ெதரு, எமேனஸ்வரம், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பேடல் ெதரு எமேனஸ்வரம் வார்டு-5 , 2.பரமக்குடி (ந) 

ராஷ்ட்ரபதி ெதரு வார்டு(5) எமேனஸ்வரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 ஸ்ரீ ெரங்கன் நகர் மன்றம் 

நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி ,  

 ,வடக்குப்பகுதி, 

மஞ்சள்பட்டணம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பாலம் புதிய ேராடு  (வார்டு 1) , 2.பரமக்குடி (ந) 

பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு (வார்டு-1) , 3.பரமக்குடி (ந) மிலிட்r சந்து 

(வார்டு-1), 4.பரமக்குடி (ந) தாது ெதரு  (வார்டு-1) , 5.பரமக்குடி (ந) 

ேவலாயுதம் சந்து (வார்டு-1) , 6.பரமக்குடி (ந) வரதராஜ ெபருமாள் சுவாமி 

ெதரு (வர்டு-1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 60 of 213



209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

101 101 ஸ்ரீ ெரங்கன் நகர் மன்றம் 

நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி ,  

 ,கிழக்குப்பகுதி, 

மஞ்சள்பட்டணம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பாலம் புதியேராடு (வார்டு-1) , 2.பரமக்குடி (ந) 

தர்மராஜபுரம் ெதற்கு வடக்குெதரு(வார்டு 1) , 3.பரமக்குடி (ந) 

தர்மராஜபுரம் முதல் ெதரு (வார்டு-1) , 4.பரமக்குடி (ந) தர்மராஜபுரம் 2வது 

ெதரு (வார்டு-1) , 5.பரமக்குடி (ந) தர்மராஜபுரம் 2வது குறுக்குெதரு வார்டு-

1)  , 6.பரமக்குடி (ந) தர்மராஜபுரம் முதல் குறுக்கு ெதரு வார்டு-1)  , 

7.பரமக்குடி (ந) மானாமதுைர ேராடு (வார்டு-1) , 8.பரமக்குடி (ந) ேதவராஜ் 

நகர் ெமயின்ேராடு (வார்டு-1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 ஸ்ரீ ெரங்கன் நகர் மன்றம் 

நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி ,  

 ,ேமற்குக்கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி, 

மஞ்சள்பட்டணம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ைவைக நகர் முதல் ெமயின்ேராடு (வார்டு-1) , 2.பரமக்குடி 

(ந) ைவைகநகர் 2வது ெமயின்ேராடு வார்டு 1, 3.பரமக்குடி (ந) அய்யாவு 

சந்து  (வார்டு 1), 4.பரமக்குடி (ந) அம்பலம் ெதரு (வார்டு-1)

Ü¬ùî¢¶ 
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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103 103 ஸ்ரீ ெரங்கன் நகர் மன்றம் 

நகராட்சி நடுநிைலப்பள்ளி ,  

 ,ேமற்குக்கட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி, 

மஞ்சள்பட்டணம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) இைளயாங்குடி ேராடு (வார்டு-1) , 2.பரமக்குடி (ந) 

ைவைகநகர் 3வது ெமயின்ேராடு (வார்டு 2) , 3.பரமக்குடி (ந) புதுநகர் 

(வார்டு-1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

104 104 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, 

நயினார்ேகாவில் ேராடு, 

எமேனஸ்வரம்

1.பரமக்குடி (ந) காந்திநகர் 1வது ெதரு(வார்டு -2) , 2.பரமக்குடி (ந) 

காந்திநகர் 2வது ெதரு(வார்டு -2) , 3.பரமக்குடி (ந) காந்திநகர் 3வது 

ெதரு(வார்டு -2) , 4.பரமக்குடி (ந) காந்தி நகர் 4வது ெதரு (வார்டு -2) , 

5.பரமக்குடி (ந) காந்திநகர் 5வது ெதரு(வார்டு -2) , 6.பரமக்குடி (ந) 

மாமாங்க ெதப்பக்குளம் ெதரு(வார்டு -5)

Ü¬ùî¢¶ 
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

105 105 நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, 

நயினார்ேகாவில் ேராடு, 

எமேனஸ்வரம்

1.பரமக்குடி (ந) முதலியார் ெதரு (வார்டு -2) , 2.பரமக்குடி (ந) எஸ்.எஸ். 

ேகாவில் 1வதுெதரு(வார்டு 2) , 3.பரமக்குடி (ந) எஸ்.எஸ்.ேகாவில் 

2வதுெதரு (வார்டு 2) , 4.பரமக்குடி (ந) எஸ்.எஸ் ேகாவில்3வது ெதரு 

(வார்டு -2) , 5.பரமக்குடி (ந) எஸ்.எஸ். ேகாவில் 3 ெதரு (வார்டு -2) , 

6.பரமக்குடி  (ந) எஸ்.எஸ்.ேகாவில் 5,6 ெதரு(வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குக்கட்டிடம், உரப்புளி

1.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசட்டியார் ெதரு வார்டு 1 , 2.உரப்புளி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrசனங்கள் குடியிருப்பு வார்டு 1 , 3.உரப்புளி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேவளார் ெதரு 2 (வார்டு 3) , 4.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேவளார் ெதரு 1  (வார்டு 3) , 5.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அய்யர் ெதரு 

(வார்டு 3) , 6.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrசனங்கள் குடியிருப்பு 

ெதற்கு (வார்டு 2) , 7.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முனியாண்டிபுரம் 

(வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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107 107 ெசௗராஷ்டிரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, உரப்புளி 

பாகம், சுந்தர் நகர், பரமக்குடி

1.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சுந்தர்நகர் முதல் ெதரு (வார்டு 4) , 

2.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சுந்தர்நகர் இரண்டாவது ெதரு (வார்டு 4) , 

3.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சுந்தர்நகர் மூன்றாவது ெதரு (வார்டு 4) , 

4.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சுந்தர்நகர் நான்காம் ெதரு (வார்டு 4) , 

5.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தண்டராேதவி பட்டினம் (வார்டு 3) , 

6.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சுந்தர்நகர் கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 4) , 

7.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrயேனந்தல் பகுதி (வார்டு 3)
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

108 108 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பக்கம், ெநம்ேமனி

1.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் ெநன்ேமனி (ஊ) ெநன்ேமனி ேமற்கு (வார்டு 1) , 

2.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் ெநன்ேமனி (ஊ) ெநன்ேமனி கிழக்கு (வார்டு 2) , 

3.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் ெநன்ேமனி (ஊ) ெநன்ேமனி வடக்கு (வார்டு 1) , 

4.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் ெநன்ேமனி (ஊ) ெநன்ேமனி ெதற்கு (வார்டு 2) , 

5.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் ெநன்ேமனி (ஊ) அருள் நகர் (வார்டு 2) , 

6.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் ெநன்ேமனி (ஊ) இந்திரா நகர் (வார்டு 2) , 

7.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் ெநன்ேமனி (ஊ) ஆவேரந்தல் (வார்டு 2)
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குக்கட்டிடம், 

கள்ளிக்ேகாட்ைட

1.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் ெநன்ேமனி (ஊ) அக்ரஹாரம் (வார்டு 2) , 

2.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் ெநன்ேமனி (ஊ) முத்துவர்ணபுரம் (வார்டு 3) , 

3.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் ெநன்ேமனி (ஊ) கள்ளிக்ேகாட்ைட வடக்கு 

(வார்டு 3) , 4.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் ெநன்ேமனி (ஊ) கள்ளிக்ேகாட்ைட 

ெதற்கு (வார்டு 3) , 5.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் ெநன்ேமனி (ஊ) 

கள்ளிக்ேகாட்ைட (வார்டு 3) , 6.உரப்புளி (வ.கி) மற்றும் ெநன்ேமனி (ஊ) 

லட்சுமணன் குடியிருப்பு (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஆர் சி துவக்கப்பள்ளி   

,திைனக்குளம்

1.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் திைனக்குளம் (ஊ) வடக்குெதரு (வார்டு 2) 

, 2.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் திைனக்குளம் (ஊ) நடுத்ெதரு (வார்டு 

1,2) , 3.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் திைனக்குளம் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு 

(வார்டு 2) , 4.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் திைனக்குளம் (ஊ) 

கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 1,2) , 5.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் திைனக்குளம் 

(ஊ) ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு (வார்டு 3) , 6.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் 

திைனக்குளம் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 சுந்தரம் நடுநிைலப்பள்ளி   

Hkqb!gm<cml<!gqpg<Gh<hGkq! 

அrயேனந்தல்

1.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அகமுைடயார் ெதரு 1 (வார்டு 3) , 

2.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அகமுைடயார் ெதரு 2 (வார்டு 3) , 

3.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூங்கா நகர்  (வார்டு 3) , 

4.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதி திராவிடர் குடியிருப்பு (வார்டு 

2,3) , 5.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 1 

(வார்டு 2) , 6.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் 

ெதரு2 (வார்டு 2) , 7.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவர் 

ெதரு1(வார்டு 1,2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 சுந்தரம் நடுநிைலப்பள்ளி   

Hkqb!gm<cml<!Olx<G!hGkq! 

அrயேனந்தல்

1.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவர் ெதரு 2 (வார்டு 1) , 

2.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவர் ெதரு 3 (வார்டு 1) , 

3.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவர் ெதரு 4 (வார்டு 1) , 

4.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு 1 (வார்டு 2) , 

5.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு 2 (வார்டு 2) , 

6.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசல்வபுரம் (வார்டு 3) , 

7.அrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா நகர் காலனி (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 அரசு கைலக்கல்லூr   

,விrவுைரயாளர் அைற 

எண்.1, ேவந்ேதானி, பரமக்குடி

1.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மைரக்காயர்பட்டிணம் (வார்டு 4) , 

2.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வி.உலகநாதபுரம் (வார்டு 4) , 

3.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வி.சரஸ்வதி நகர் கிழக்கு ெதரு 

(வார்டு 4) , 4.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வி.சரஸ்வதி நகர் ேமற்கு 

ெதரு (வார்டு 4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 69 of 213



209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 sLkibg<%ml<?!
Ouf<Oki{q

1.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மறவர் ெதரு (வார்டு 2) Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குக்கட்டிடம், குமரக்குடி

1.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வி.குமரக்குடி ஆதிதிராவிடர் 

குடியிருப்பு (வார்டு 1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம்,  ேவந்ேதாணி

1.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்லிம் ெதரு, அrசன காலனி 

(வார்டு 1) , 2.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு 

(வார்டு 2) , 3.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதாட்டிச்சியம்மன் காலனி 

(வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஆர்.சி ஆரம்பப்பள்ளி   

,முத்துச்ெசல்லாபுரம்

1.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்துச் ெசல்லாபுரம் சர்ச் பகுதி 

வடக்குத்ெதரு (வார்டு 3) , 2.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்துச் 

ெசல்லாபுரம் ெதற்கு பகுதி வடக்குத்ெதரு (வார்டு 3) , 3.ேவந்ேதாணி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்துச் ெசல்லாபுரம் ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு 

(வார்டு 3) , 4.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவளாங்கன்னி நகர் 

(வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 ஊராட்சி ஒன்றிய 
துவக்கப்பள்ளி Hkqb!gm<cml<!
okx<G!hGkq!Olzib<Gc

1.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பி.டி நகர் காலனி (வார்டு 1) , 

2.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா நகர் காலனி (வார்டு 1) , 

3.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அய்யநாதபுரம் விrவாக்கப்பகுதி1 

(வார்டு 1) , 4.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமராஜர் நகர் (வார்டு 1) , 

5.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விrவாக்கப்பகுதி 2 (வார்டு 1) , 

6.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவேரந்தல் (வார்டு 1) , 

7.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமராஜர் ெதரு கீழக்குடியிருப்பு 

(வார்டு 1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,வடக்குக்கட்டிடம், 

ேமலாய்க்குடி

1.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாகுலர் ெதரு (வார்டு 2) , 

2.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வார்டு 2) , 3.ேமலாய்க்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முக்குலத்ேதார் ெதரு (வார்டு 2) , 4.ேமலாய்க்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

120 120 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,அைற எண் 3 , ேமலாய்க்குடி

1.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலாய்க்குடி நடுக்குடியிருப்பு 

வடக்குத்ெதரு (வார்டு 3) , 2.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேமலாய்க்குடி நடுக்குடியிருப்பு ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 3) , 3.ேமலாய்க்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலாய்க்குடி திருசண்முகநாதபுரம் வடக்குத்ெதரு 

(வார்டு 3) , 4.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலாய்க்குடி 

திருசண்முகநாதபுரம் ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

121 121 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,குளவிப்பட்டி

1.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கண்மாய் ேராடு (வார்டு 1) , 

2.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பஸ்டாப் ேராடு (வார்டு 1) , 

3.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்டக்குடி ேராடு1 வடக்கு ( 

வார்டு 1) , 4.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்டக்குடி ேராடு 2 

ெதற்கு (வார்டு 1) , 5.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்ேபத்கார் 

நகர் காலனி (வார்டு 1) , 6.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வடக்குத்ெதரு (குளவிப்பட்டி) (வார்டு 2) , 7.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேகாவில் ெதரு (வார்டு 2) , 8.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வார்டு 2) , 9.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 10.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

குளவிப்பட்டி காலனி (வார்டு 2) , 11.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) நண்டுபட்டி ேராடு (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ெசௗராஷ்டிரா துவக்கப்பள்ளி 

  ,சத்தியமூர்த்தி காலனி

1.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதற்கு அண்டக்குடி (ஊ) ராம் நகர் 

(வார்டு 3) , 2.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதற்கு அண்டக்குடி (ஊ) 

ெவங்கேடஸ்வரா காலனி (வார்டு 3) , 3.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

ெதற்கு அண்டக்குடி (ஊ) சத்தியமூர்த்தி காலனி வடக்கு ெதரு (வார்டு 3) , 

4.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதற்கு அண்டக்குடி (ஊ) 

சத்தியமூர்த்தி காலனி நடுத்ெதரு (வார்டு 3) , 5.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் ெதற்கு அண்டக்குடி (ஊ) சத்தியமூர்த்தி காலனி ெதற்கு ெதரு 

(வார்டு 3) , 6.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதற்கு அண்டக்குடி (ஊ) 

புண்ணியபூமி  (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரசினர் ஆதிதிராவிடர் 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ேமற்குக் 

கட்டிடம், பாம்புவிழுந்தான்

1.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதற்கு அண்டக்குடி (ஊ) 

பாம்புவிழுந்தான் ெதற்கு (வார்டு 3) , 2.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

ெதற்கு அண்டக்குடி (ஊ) ராஜவ் நகர்   (வார்டு 3) , 3.காட்டுப்பரமக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் ெதற்கு அண்டக்குடி (ஊ) ராஜவ் நகர் காலனி (வார்டு 3) , 

4.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெதற்கு அண்டக்குடி (ஊ) 

பாம்புவிழுந்தான் காலனி (வார்டு 3) , 5.காட்டுப்பரமக்குடி (வ.கி) மற்றும் 

ெதற்கு அண்டக்குடி (ஊ) பர்மா காலனி (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

124 124 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,மடந்ைத

1.மடந்ைத (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மடந்ைத ெதற்குப்பகுதி (வார்டு 1) , 

2.மடந்ைத (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மடந்ைத வடக்கு (வார்டு 1) , 3.மடந்ைத 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெகௗrப்பட்டி (வார்டு 2)
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி   

,M. ெநடுங்குளம்

1.வாலாங்குடி (வ.கி) மற்றும் மடந்ைத (ஊ) ேமலத்ெதரு 1 (வார்டு 3) , 

2.வாலாங்குடி (வ.கி) மற்றும் மடந்ைத (ஊ) ேமலத்ெதரு 2 (வார்டு 3) , 

3.வாலாங்குடி (வ.கி) மற்றும் மடந்ைத (ஊ) ேமலத்ெதரு 3 (வார்டு 3) , 

4.வாலாங்குடி (வ.கி) மற்றும் மடந்ைத (ஊ) கீழத்ெதரு 1 (வார்டு 3) , 

5.வாலாங்குடி (வ.கி) மற்றும் மடந்ைத (ஊ) நடுத்ெதரு 1 (வார்டு 3) , 

6.வாலாங்குடி (வ.கி) மற்றும் மடந்ைத (ஊ) நடுத்ெதரு 2 (வார்டு 3) , 

7.வாலாங்குடி (வ.கி) மற்றும் மடந்ைத (ஊ) நடுத்ெதரு 3 (வார்டு 3) , 

8.வாலாங்குடி (வ.கி) மற்றும் மடந்ைத (ஊ) வடக்குத்ெதரு 1 (வார்டு 3) , 

9.வாலன்குடி (வ.கி) மற்றும் மடந்ைத (ஊ) வடக்குத்ெதரு 2 (வார்டு 3) , 

10.வாலாங்குடி (வ.கி) மற்றும் மடந்ைத (ஊ) கீழத்ெதரு 2 (வார்டு 3) , 

11.வாலாங்குடி (வ.கி) மற்றும் மடந்ைத (ஊ) கீழத்ெதரு 3 (வார்டு 3) , 

12.வாலாங்குடி (வ.கி) மற்றும் மடந்ைத (ஊ) இந்திரா காலனி (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஸ்ரீ ேகாதா விலாஸ் 

துவக்கப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, ெவங்காளூர்

1.ெவங்காளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கணபதிேயந்தல் வார்டு 1 , 

2.ெவங்காளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலக்குடியிருப்பு ெவங்காளூர் வார்டு 

1 , 3.ெவங்காளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrசனக்குடியிருப்பு ேமற்கு ெதரு 

(வார்டு 1,2) , 4.ெவங்காளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrசனக்குடியிருப்பு 

ெதற்கு ெதரு (வார்டு 2) , 5.ெவங்காளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராஜவ் 

காலனி (வார்டு 2) , 6.ெவங்காளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ஸ்ரீகாளியம்மன்ேகாவில் ெதரு (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

127 127 எஸ் ஆர் வி எஸ் 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, ெலட்சுமிபுரம்

1.ெவங்காளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சங்கங்ேகாட்ைட (வார்டு 2) , 

2.ெவங்காளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெலட்சுமிபுரம் வடக்கு ெதரு (வார்டு 3) 

, 3.ெவங்காளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) லட்சுமிபுரம் ெதற்கு ெதரு (வார்டு 3)
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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   

,ெதற்குப்பகுதி கட்டிடம், 

குழந்தாபுr

1.குழந்தாபுr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர்  கிழக்கு ெதரு (வார்டு 2) 

, 2.குழந்தாபுr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர்  ேமற்கு ெதரு (வார்டு 2) 

, 3.குழந்தாபுr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 4.குழந்தாபுr 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு (வார்டு 2) , 5.குழந்தாபுr (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) முதல் ெதரு (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

129 129 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,அருங்குளம்

1.குழந்தாபுr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மறவர் ெதரு (வார்டு 1) , 2.குழந்தாபுr 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத் ெதரு  (வார்டு 2) , 3.குழந்தாபுr (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு (வார்டு 1) , 4.குழந்தாபுr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெபrய ெதரு (வார்டு 3) , 5.குழந்தாபுr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு 

(வார்டு 3) , 6.குழந்தாபுr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு (வார்டு 3)
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்
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130 130 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, 

கீழப்பார்த்திபனூர்

1.சூடியூர், ெகாத்தங்குளம் (வ.கி) மற்றும் கீழப்பார்த்திபனூர் (ஊ) 

வடக்குத்ெதரு, ெதற்கு ெதரு (வார்டு 1) , 2.சூடியூர், ெகாத்தங்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் கீழப்பார்த்திபனூர் (ஊ) வடக்கூர் வடக்குத்ெதரு, கிழக்குத்ெதரு, 

ேமலத்ெதரு , 3.சூடியூர், ெகாத்தங்குளம் (வ.கி) மற்றும் கீழப்பார்த்திபனூர் 

(ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி 1,2,3 வது ெதரு (வார்டு 3)
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்
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131 131 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, 

கீழப்பார்த்திபனூர்

1.சூடியூர், ெகாத்தங்குளம் (வ.கி) மற்றும் கீழப்பார்த்திபனூர் (ஊ) இைடயர் 

குடியிருப்பு வடக்கு ெதரு, ெதற்கு ெதரு , 2.சூடியூர், ெகாத்தங்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் கீழப்பார்த்திபனூர் (ஊ) ெநடும்புளி வடக்குத் ெதரு, ெதற்கு ெதரு 

(வார்டு 2) , 3.சூடியூர், ெகாத்தங்குளம் (வ.கி) மற்றும் கீழப்பார்த்திபனூர் 

(ஊ) ெகாத்தங்குளம் வடக்குத்ெதரு,நடுத்ெதரு,ெதற்கு ெதரு (வார்டு 3) , 

4.சூடியூர், ெகாத்தங்குளம் (வ.கி) மற்றும் கீழப்பார்த்திபனூர் (ஊ) 

கீழச்சவீன்குளம் வடக்கு ெதரு, ெதற்கு ெதரு (வார்டு 3) , 5.சூடியூர், 

ெகாத்தங்குளம் (வ.கி) மற்றும் கீழப்பார்த்திபனூர் (ஊ) ேமலச்சவீன்குளம் 

வடக்கு ெதரு, ெதற்கு ெதரு (வார்டு 3)
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்
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132 132 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,மத்திய 

ெதற்குக் கட்டிடம், பிடாrேசr

1.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் பி. புத்தூர் (ஊ) வடக்குத் ெதரு (வார்டு 1) , 

2.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் பி. புத்தூர் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 

3.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் பி. புத்தூர் (ஊ) பி. புத்தூர் காலனி (வார்டு 1) , 

4.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் பி. புத்தூர் (ஊ) பிடாrேசr (வார்டு 1) , 

5.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் பி. புத்தூர் (ஊ) பிடாrேசr ெதற்குத்ெதரு  

(வார்டு 2) , 6.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் பி. புத்தூர் (ஊ) பிடாrேசr 

ேமலத்ெதரு (வார்டு 3) , 7.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் பி. புத்தூர் (ஊ) 

பிடாrேசr கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 3) , 8.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் பி. 

புத்தூர் (ஊ) பிடாrேசr காலனி (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
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133 133 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,    ,ேமாசுகுடி

1.ேமாசுகுடி (வ.கி மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு , 2.ேமாசுகுடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ)  ேமற்குத்ெதரு , 3.ேமாசுகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  ெதற்குத்ெதரு , 

4.ேமாசுகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  வாைகேயந்தல் ெதரு , 5.ேமாசுகுடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீனாட்சிபுரம் ேமல்ெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 81 of 213



209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்
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134 134 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,    

,பி.பி.ேயந்தல்

1.ேமாசுகுடி (ஊ) பி.பி.ேயந்தல் (வ.கி) இைடயாத்தூர் வடக்குத்ெதரு , 

2.ேமாசுகுடி (ஊ) பி.பி.ேயந்தல் (வ.கி) இைடயாத்தூர் ெதற்குத்ெதரு , 

3.ேமாசுகுடி (ஊ) பி.பி.ேயந்தல் (வ.கி) இைடயாத்தூர் யாதவர் ெதரு , 

4.ேமாசுகுடி (ஊ) பி.பி.ேயந்தல் (வ.கி) பி.பி.ேயந்தல் ேமலெதரு , 

5.ேமாசுகுடி (ஊ) பி.பி.ேயந்தல் (வ.கி) பி.பி.ேயந்தல் கீழத்ெதரு , 

6.ேமாசுகுடி (ஊ) பி.பி.ேயந்தல் (வ.கி) பி.பி.ேயந்தல் காலனி ெதரு , 

7.ேமாசுகுடி (ஊ) பி.பி.ேயந்தல் (வ.கி) பன்னர்குளம் கரடிசாமி ெதரு
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்
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135 135 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,SSA 

கட்டிடம், ெதற்குப்பகுதி, 

ெநல்மடூர்

1.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் ெநல்மடூர் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 

2.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் ெநல்மடூர் (ஊ) நடுத்ெதரு (வார்டு 1) , 

3.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் ெநல்மடூர் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 

4.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் ெநல்மடூர் (ஊ) கவிராயர் புளியங்குளம் 

(வார்டு 2) , 5.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் ெநல்மடூர் (ஊ) நல்லூர் 

சுப்பிரமணியபுரம் (வார்டு 2) , 6.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் ெநல்மடூர் (ஊ) 

கைலநகர் நல்லூர் (வார்டு 3) , 7.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் ெநல்மடூர் 

(ஊ) சூrக்கேனந்தல் (வார்டு 3) , 8.பிடாrேசr (வ.கி) மற்றும் ெநல்மடூர் 

(ஊ) கருவாட்டுேனந்தல் (வார்டு 3)
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்
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136 136 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,கூனங்குளம்

1.கூனங்குளம், ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் ேவப்பங்குளம் (ஊ) 

கூனங்குளம் (வார்டு 3) , 2.கூனங்குளம், ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் 

ேவப்பங்குளம் (ஊ) ேவப்பங்குளம் குடியிருப்பு (வார்டு 3) , 3.கூனங்குளம், 

ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் ேவப்பங்குளம் (ஊ) பீர்க்கன்குறிச்சி (வார்டு 

3) , 4.கூனங்குளம், ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் ேவப்பங்குளம் (ஊ) 

உண்டுத்தி (வார்டு 2) , 5.கூனங்குளம், ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் 

ேவப்பங்குளம் (ஊ) பிrைச (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 84 of 213



209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்
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137 137 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,SSA 

கட்டிடம், ேமற்குப்பக்கம், 

தடுத்தலாங்ேகாட்ைட

1.தடுத்தலாங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குறிஞ்சாக்குளம் (வார்டு 1) , 

2.தடுத்தலாங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசம்பிலான்குடி(வார்டு 1) , 

3.தடுத்தலாங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இைடயங்குளம் (வார்டு 1) , 

4.தடுத்தலாங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தடுத்தலாங்ேகாட்ைட 

கீழத்ெதரு (வார்டு 1) , 5.தடுத்தலாங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

தடுத்தலாங்ேகாட்ைட ேமலெதரு (வார்டு 1) , 6.தடுத்தலாங்ேகாட்ைட 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தடுத்தலாங்ேகாட்ைட காலனி (வார்டு 2) , 

7.தடுத்தலாங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநடுங்குளம்

Ü¬ùî¢¶ 
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138 138 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,கீழப்பருத்தியூர்

1.கீழப்பருத்தியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வார்டு 1,2) , 

2.கீழப்பருத்தியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 1,2) , 

3.கீழப்பருத்தியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயாேரந்தல் (வார்டு 3) , 

4.கீழப்பருத்தியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கணக்கேனந்தல் (வார்டு 2) , 

5.கீழப்பருத்தியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புலவர்ேவலங்குடி (வார்டு 3)
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139 139 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,ெபrயமாங்குடி

1.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவேனr ேமற்கு ெதரு (வார்டு 3) , 

2.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவேனr கிழக்கு ெதரு  (வார்டு 3) , 

3.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாங்குடி யாதவர்  ேமற்கு ெதரு 

(வார்டு 2) , 4.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாங்குடி யாதவர்  

கிழக்கு ெதரு (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
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140 140 nvS!dbi<fqjzh<ht<tq!
gqpg<G!gm<cml<!
upqlxqs<sie<!

1.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வழிமறிச்சான் வடக்கு ெதரு (வார்டு 

5) , 2.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வழிமறிச்சான் நடுத்ெதரு (வார்டு 

1) , 3.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வழிமறிச்சான் ெதற்கு ெதரு 

(வார்டு 1) , 4.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வழிமறிச்சான் 

ஆதிதிராவிடர் காலனி (வார்டு 1)
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141 141 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குக்கட்டிடம், புதுக்குடி

1.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் புதுக்குடி (ஊ) வடக்குத் ெதரு (வார்டு 1) , 

2.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் புதுக்குடி (ஊ) ேமலத்ெதரு (வார்டு 1) , 

3.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் புதுக்குடி (ஊ) புதுக்குடி கீழத்ெதரு (வார்டு 

2) , 4.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் புதுக்குடி (ஊ) பள்ளிவாசல் 

வடக்குத்ெதரு (வார்டு 2)
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142 142 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குக்கட்டிடம், புதுக்குடி

1.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் புதுக்குடி (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதற்குத்ெதரு 

(வார்டு 3) , 2.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் புதுக்குடி (ஊ) ஆதிதிராவிடர் 

வடக்குத்ெதரு (வார்டு 3) , 3.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் புதுக்குடி (ஊ) 

ஆதிதிராவிடர் ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 3) , 4.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் 

புதுக்குடி (ஊ) விேனாபா நகர் (வார்டு 4)
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143 143 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதுப்பட்டி

1.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கண்டாக்குளம் வடக்குத்ெதரு (வார்டு 

1,2) , 2.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கண்டாக்குளம் காலனி (வார்டு 2) 

, 3.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கண்டாக்குளம் ெதற்கு ெதரு (வார்டு 

1,2) , 4.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வாலங்குடி காலனி (வார்டு 2,3) , 

5.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வாலாங்குடி நடுத்ெதரு (வார்டு 2) , 

6.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வாலாங்குடி யாதவர் குடியிருப்பு 1 

(வார்டு 2,3) , 7.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வாலாங்குடி யாதவர் 

குடியிருப்பு 2 (வார்டு 3) , 8.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

பிரண்ைடக்குளம் கிராமம் (வார்டு 3) , 9.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

புதுப்பட்டி கிராமம் (வார்டு 3) , 10.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

புளிக்குளம் ெதற்குத் ெதரு (வார்டு 3) , 11.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

புளிக்குளம் வடக்குத்ெதரு (வார்டு 3) , 12.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

புளிக்குளம் காலனி (வார்டு 3)
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144 144 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, ஊரக்குடி

1.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் ஊரக்குடி (ஊ) ஆதி திராவிடர் காலனி 

(வார்டு 3) , 2.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் ஊரக்குடி (ஊ) ஆதி திராவிடர் 

ேமற்குக் குடியிருப்பு (வார்டு 2) , 3.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற்றும் ஊரக்குடி 

(ஊ) ஆதி திராவிடர் கிழக்குக் குடியிருப்பு (வார்டு 3) , 4.வழிமறிச்சான் 

(வ.கி) மற்றும் ஊரக்குடி (ஊ) யாதவர் குடியிருப்பு
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145 145 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி okx<G!hGkq!

gR<sqObf<kz<

1.ேதாளூர் (வ.கி.) மற்றும் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) கஞ்சிேயந்தல் ேமலத்ெதரு 

(வார்டு 1) , 2.ேதாளூர் (வ.கி.) மற்றும் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) ேசகேனந்தல் 

ெமயின் ேராடு (வார்டு 1) , 3.ேதாளூர் (வ.கி.) மற்றும் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) 

குருக்கு ெமயின் ேராடு (வார்டு 1) , 4.ேதாளூர் (வ.கி.) மற்றும் 

கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) பிடாrேயந்தல் (வார்டு 2) , 5.ேதாளூர் (வ.கி.) மற்றும் 

கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) புளியங்குளம் 1,2ம் ெதரு(வார்டு 2) , 6.ேதாளூர் (வ.கி.) 

மற்றும் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) புளியங்குளம் 3வது ெதரு(வார்டு 2) , 

7.ேதாளூர் (வ.கி.) மற்றும் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) புளியங்குளம் 4வது 

ெதரு(வார்டு 2) , 8.ேதாளூர் (வ.கி.) மற்றும் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) 

கீழப்ெபத்தேனந்தல் கள்ளர் ெதரு(வார்டு 2) , 9.ேதாளூர் (வ.கி.) மற்றும் 

கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) கீழப்ெபத்தேனந்தல் கிழக்கு ெதரு(வார்டு 2) , 

10.ேதாளூர் (வ.கி.) மற்றும் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) கீழப்ெபத்தேனந்தல் 

யாதவர் ெதரு(வார்டு 2)
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146 146 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,ெபருமாள் 

ேகாவில்

1.ேதாளூர் (வ.கி.) மற்றும் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) ெபருமாள்ேகாவில் 

முதல்ெதரு (வார்டு 3) , 2.ேதாளூர் (வ.கி.) மற்றும் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) 

ெபருமாள் ேகாவில் 2வது ெதரு (வார்டு 3) , 3.ேதாளூர் (வ.கி.) மற்றும் 

கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) ெபருமாள்ேகாவில்3வது ெதரு (வார்டு 3) , 4.ேதாளூர் 

(வ.கி.) மற்றும் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) ெபருமாள்ேகாவில்4வது ெதரு  

(வார்டு 3) , 5.ேதாளூர் (வ.கி.) மற்றும் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) 

ெபருமாள்ேகாவில்5வது ேமலத்ெதரு (வார்டு 3) , 6.ேதாளூர் (வ.கி.) 

மற்றும் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) ெபருமாள்ேகாவில்6வது ெதரு (வார்டு 3)
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147 147 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   sq/Ni</sq!
gm<cml<!Lk<Kvilzqr<gHvl<

1.விளத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) விேனாபாஜி நகர் (வார்டு 1) , 2.விளத்தூர் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) யாதவர் ெதரு (வார்டு 1) , 3.விளத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) ேவளாங்கன்னி ெதரு (வார்டு 1) , 4.விளத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 1 (வார்டு 1) , 5.விளத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 2 (வார்டு 1)
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்
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148 148 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி, 

முத்துராமலிங்கபுரம்

1.விளத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மங்கம்மாள் சாைல ெதரு (வார்டு 2) , 

2.விளத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) திெரௗபைத அம்மன் ேகாவில் ெதரு 

(வார்டு 2) , 3.விளத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வார்டு 2) , 

4.விளத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அபிராமம் ெமயின் ேராடு (வார்டு 2) , 

5.விளத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கிருத்தவர் ெதரு (வார்டு 2)
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149 149 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,ேதாளுர்

1.ேதாளூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முதல் ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 2.ேதாளூர் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 2வது ெதரு (வார்டு 1) , 3.ேதாளூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

3வது ெதரு (வார்டு 1) , 4.ேதாளூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 4வது ெதரு (வார்டு 

1) , 5.ேதாளூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) தண்ணர் ெதாட்டி ெதரு (வார்டு 1) , 

6.ேதாளூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மடந்ைத ெமயின் ேராடு (வார்டு 1) , 

7.ேதாளூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேதாளூர் ெதற்குப்பட்டி 7வது ெதரு (வார்டு 

2) , 8.ேதாளூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேதாளூர் ெதற்குப்பட்டி 8வது ெதரு 

(வார்டு 2) , 9.ேதாளூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அrஜன காலனி (வார்டு 2) , 

10.ேதாளூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெமயின் ேராடு (வார்டு 2) , 11.ேதாளூர் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு (வார்டு 2)
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்
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1 2 3 4 5

150 150 ஆர் சி நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமலக்காவனூர்

1.எஎஸ். காவனூர் (வ.கி.) ேமலக்காவனூர் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வார்டு 1) 

, 2.எஸ். காவனூர் (வ.கி.) ேமலக்காவனூர் (ஊ) நடுத்ெதரு (வார்டு 1) , 

3.எஸ். காவனூர் (வ.கி.) ேமலக்காவனூர் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 1,2) , 

4.எஸ். காவனூர் (வ.கி.) ேமலக்காவனூர் (ஊ) 

முத்துராமலிங்கபுரம்,தங்கய்யபுரம் (வார்டு 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¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ 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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151 151 சி எஸ் ஐ துவக்கப்பள்ளி   

,ெதற்கு காவனூர்

1.ெதற்கு காவனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமற்குப்பகுதி நடுத்ெதரு 

(வார்டு1,2) , 2.ெதற்கு காவனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பள்ளியம்மன் 

ேகாவில் ெதரு (வார்டு1,2) , 3.ெதற்கு காவனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

சங்கமடம் ெதரு (வார்டு 2) , 4.ெதற்கு காவனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 5.ெதற்கு காவனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

நடுத்ெதரு (வார்டு 2) , 6.ெதற்கு காவனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

வடக்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 7.ெதற்கு காவனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

அருந்ததியர் ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 8.ெதற்கு காவனூர் (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) அருந்ததியர் நடுத்ெதரு (வார்டு 2) , 9.ெதற்கு காவனூர் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் வடக்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 10.ெதற்கு காவனூர் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேயாவான் ஆலயத்ெதரு (வார்டு 2)
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152 152 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, 

ெதற்குப்பக்கம், பாம்பூர்

1.பாம்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத் ெதரு (வார்டு 1) , 2.பாம்பூர் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் ெதரு (வார்டு 2) , 3.பாம்பூர் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) கிழக்குத் ெதரு (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

153 153 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, நடுக்கட்டிடம், 

கூடுதல் வகுப்பைற, பாம்பூர்

1.பாம்பூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு(வார்டு 4) , 2.பாம்பூர் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) கிழக்குப்பகுதி ெதற்குத்ெதரு,ேமற்கு காலனி,ேமற்குபகுதி 

வடக்குத்ெதரு,   ேமற்குபகுதி ெதற்குத்ெதரு, (வார்டு 5) , 3.பாம்பூர் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) சமத்துவபுரம் (வார்டு 6)
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154 154 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, 

மத்தியக்கட்டிடம், பாம்பூர்

1.ெதன்ெபாதுவக்குடி, பாம்பூர் (வ.கி.) பாம்பூர் (ஊ) பாம்பூர் (வார்டு 4) , 

2.ெதன்ெபாதுவக்குடி, பாம்பூர் (வ.கி.) ெதன்ெபாதுவக்குடி (ஊ) 

தைலக்கால் ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 3.ெதன்ெபாதுவக்குடி, பாம்பூர் 

(வ.கி.) ெதன்ெபாதுவக்குடி (ஊ) தைலக்கால் வடக்குத்ெதரு  (வார்டு 2) , 

4.ெதன்ெபாதுவக்குடி, பாம்பூர் (வ.கி.) ெதன்ெபாதுவக்குடி (ஊ) 

ெதன்ெபாதுவக்குடி ஆதி திராவிடர் காலணி (வார்டு 1) , 

5.ெதன்ெபாதுவக்குடி, பாம்பூர் (வ.கி.) ெதன்ெபாதுவக்குடி (ஊ) 

ெதன்ெபாதுவக்குடி கிழக்குத்ெதரு  (வார்டு 1) , 6.ெதன்ெபாதுவக்குடி, 

பாம்பூர் (வ.கி.) ெதன்ெபாதுவக்குடி (ஊ) ெதன்ெபாதுவக்குடி நடுத்ெதரு 

(வார்டு 1) , 7.ெதன்ெபாதுவக்குடி, பாம்பூர் (வ.கி.) ெதன்ெபாதுவக்குடி (ஊ) 

ெதன்ெபாதுவக்குடி ேமலத்ெதரு (வார்டு 1) , 8.ெதன்ெபாதுவக்குடி, பாம்பூர் 

(வ.கி.) ெதன்ெபாதுவக்குடி (ஊ) ெதன்ெபாதுவக்குடி 

வடக்குத்ெதரு,புழுதிக்குளம் பகுதி (வார்டு 1)
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155 155 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,என். 

ெபத்தேனந்தல்

1.என். ெபத்தேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் கைலயூர் (ஊ) சிங்கராயபுரம் 

(வார்டு 3) , 2.என். ெபத்தேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் கைலயூர் (ஊ) என். 

ெபத்தேனந்தல் (வார்டு 3) , 3.என். ெபத்தேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் 

கைலயூர் (ஊ) ெதாளுவூர் (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
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156 156 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,சுப்பராயர்புரம்

1.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாதாேகாவில் ெதரு (வார்டு 1) 

, 2.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) யாதவர் வடக்குத்ெதரு 

(வார்டு 1) , 3.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) யாதவர் நடுத்ெதரு 

(வார்டு 1) , 4.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) யாதவர் 

ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 5.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

அருந்ததியர் குடியிருப்பு (வார்டு 1) , 6.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) அழகர் நகர் (வார்டு 1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

157 157 டி இ எல் சி துவக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குக்கட்டிடம், 

ெவங்கிட்டன்குறிச்சி

1.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழ்வடக்குத் ெதரு (வார்டு 2) , 

2.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழ் மத்திய குடியிருப்பு (வார்டு 

2) , 3.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழ் ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 

2) , 4.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் குடியிருப்பு 

(வார்டு 2) , 5.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ஆதி 

திராவிடர் குடியிருப்பு (வார்டு 2) , 6.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) கீரந்ைத பரமக்குடி ெதற்கு ேராடு (வார்டு 2) , 7.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதி திராவிடர் காலனி (வார்டு 2) , 

8.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் காலனி (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 டி இ எல் சி துவக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குக்கட்டிடம், 

ெவங்கிட்டன்குறிச்சி

1.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதன் ேமற்குத் ெதரு (வார்டு 3) 

, 2.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு மத்திய ெதரு (வார்டு 

3) , 3.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு (வார்டு 3) , 

4.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமல் மத்திய குடியிருப்பு 

(வார்டு 3) , 5.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு 

(வார்டு 3) , 6.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கணக்கேனந்தல் 

காலனி (வார்டு 3) , 7.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

கணக்கேனந்தல் கீழ் ெதரு (வார்டு 3) , 8.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) ஆதி திராவிடர் குடியிருப்பு (வார்டு 3) , 

9.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) யாதவர் குடியிருப்பு (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி கட்டிடம், 

கைலயூர்

1.கைலயூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நாடார் குடியிருப்பு (வார்டு 1,2) , 

2.கைலயூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்கு குடியிருப்பு ேமற்குப்பகுதி (வார்டு 

1) , 3.கைலயூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்கு குடியிருப்பு கிழக்குப்பகுதி 

(வார்டு 1) , 4.கைலயூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதி திராவிடர் கிழக்கு 

குடியிருப்பு (வார்டு 1,2) , 5.கைலயூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதி திராவிடர் 

ெதற்குக்குடியிருப்பு (வார்டு 2) , 6.கைலயூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதி 

திராவிடர் ேமற்குக் குடியிருப்பு (வார்டு 1,2) , 7.கைலயூர் (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) அருந்ததியர் குடியிருப்பு (வார்டு 2) , 8.கைலயூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

பிள்ைளயார் ேகாவில் குடியிருப்பு (வார்டு 1) , 9.கைலயூர் (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) ஆதி திராவிடர் காலனி (வார்டு 1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

160 160 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குக்கட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி, கைலயூர்

1.பாண்டிக்கண்மாய் (வ.கி.) மற்றும் கைலயூர் (ஊ) நrவிலா (வார்டு 2) , 

2.ேக. கருங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு குடியிருப்பு (வார்டு 1) , 

3.ேக. கருங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு குடியிருப்பு (வார்டு 1) , 

4.ேக. கருங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமற்கு குடியிருப்பு (வார்டு 1) , 

5.ேக. கருங்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமற்கு குடியிருப்பு (வார்டு 1) , 

6.பாண்டிக்கண்மாய் (வ.கி.) மற்றும் ேக.கருங்குளம் (ஊ) ெகாக்குப்பள்ளம் 

(வார்டு 2) , 7.பாண்டிக்கண்மாய் (வ.கி.) மற்றும் ேக.கருங்குளம் (ஊ) 

ெகாக்குப்பள்ளம் (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 

ெதாடக்கப்பள்ளி,    ,கிழக்கு 

கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி, 

கைலயூர்

1.கைலயூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) புத்தேனந்தல் (வார்டு 2) , 2.கைலயூர் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) புத்தேனந்தல் (வார்டு 2) , 3.பாண்டிக்கண்மாய் (வ.கி.) 

மற்றும் கைலயூர் (ஊ) கண்டுெகாண்டான் மாணிக்கம் (வார்டு 2) , 

4.பாண்டிக்கண்மாய் (வ.கி.) மற்றும் ேக.கருங்குளம் (ஊ) நிைலயம்பாடி 

கிழக்கு குடியிருப்பு (வார்டு 2) , 5.பாண்டிக்கண்மாய் (வ.கி.) மற்றும் 

ேக.கருங்குளம் (ஊ) நிைலயம்பாடி ேமற்கு குடியிருப்பு (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

162 162 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, புதிய 

கட்டிடம், வாணியவல்லம்

1.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வாணியவல்லம் காலனி (வார்டு 

1) , 2.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வாணியவல்லம் கிராமப்பகுதி 

(வார்டு 1) , 3.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) யாதவர் குடியிருப்பு 

ேமலியேனந்தல் (வார்டு 2) , 4.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

புதூர்வலைச (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 103 of 213



209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,ேமமங்களம்

1.தாைளயடிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் ேமமங்களம் ஊ) ேமமங்களம் 

வடக்குத் ெதரு (வார்டு 1) , 2.தாைளயடிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் 

ேமமங்களம் (ஊ) ேமமங்களம் ெதற்குத் ெதரு (வார்டு 2) , 

3.தாைளயடிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் ேமமங்களம் (ஊ) ேமமங்களம் 

ேமற்கு ெதரு (வார்டு 2) , 4.தாைளயடிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் 

ேமமங்களம் (ஊ) பாப்பார்கூட்டம் ேமற்கு ெதரு (வார்டு 3) , 

5.தாைளயடிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் ேமமங்களம் (ஊ) பாப்பார்கூட்டம் 

கிழக்குெதரு (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், நடுப்பகுதி,   

தாைளயடிக்ேகாட்ைட

1.தாைளயடிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) தாைளயடிக்ேகாட்ைட 

வடக்கு ெதரு (வார்டு 1) , 2.தாைளயடிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

தாைளயடிக்ேகாட்ைட ெதற்கு ெதரு (வார்டு 2) , 3.தாைளயடிக்ேகாட்ைட 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) தாைளயடிக்ேகாட்ைட ேமற்கு ெதரு (வார்டு 3) , 

4.தாைளயடிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) தாைளயடிக்ேகாட்ைட 

காலணி (வார்டு 4) , 5.தாைளயடிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

சாலியவாகனபுரம் (வார்டு 4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேகாபாலபட்டணம்

1.இராதாப்புளி (ஊ) (வ கி) இராதாப்புளி ெதற்கு ெதரு , 2.இராதாப்புளி (ஊ) 

(வ கி) இராதாப்புளி வடக்குத் ெதரு , 3.இராதாப்புளி (ஊ) (வ கி) 

ேகாபாலபட்டணம் ெதற்கு ெதரு , 4.இராதாப்புளி (ஊ) (வ கி) 

ேகாபாலபட்டணம் வடக்குத்ெதரு , 5.இராதாப்புளி (ஊ) (வ கி) வரவணி , 

6.இராதாப்புளி (ஊ) வ கி) முத்துப்பட்டணம் , 7.இராதாப்புளி (ஊ) (வ கி) 

முத்துபட்டணம் காலனி

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ohiK!Osju!jlbl<?!
கீழக்காவனூர்

1.கீழக்காவனூர் (ஊ) இராதாப்புளி (வ கி) கீழக்காவனூர் ேமல 

குடியிருப்பு , 2.கீழக்காவனூர் (ஊ) இராதாப்புளி (வ கி) கீழக்காவனூர் 

வடக்கு குடியிருப்பு , 3.கீழக்காவனூர் (ஊ) இராதாப்புளி (வ கி) 

கீழக்காவனூர் ெதற்கு குடியிருப்பு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

167 167 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, காரடர்ந்தகுடி

1.காரடர்ந்தகுடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு (வார்டு 1) , 

2.காரடர்ந்தகுடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 1,2) , 

3.காரடர்ந்தகுடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வார்டு 1) , 4.காரடர்ந்தகுடி 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு (வார்டு 1,2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, காரடர்ந்தகுடி

1.காரடர்ந்தகுடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு (வார்டு 

1,2) , 2.காரடர்ந்தகுடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமலகாரடர்ந்தகுடி (வார்டு 2) , 

3.காரடர்ந்தகுடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமற்குக்காலனி (வார்டு 2) , 

4.காரடர்ந்தகுடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெபாட்டக்காடு (வார்டு 2) , 

5.காரடர்ந்தகுடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கிழக்குக் காலனி (வார்டு 1,2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

169 169 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,வாதவேனr

1.வாதவேனr (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வாதவேனr ேமற்கு ெதரு (வார்டு 1) , 

2.வாதவேனr (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வாதவேனr கிழக்கு ெதரு (வார்டு 1) , 

3.வாதவேனr (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வாதவேனr வடக்கு ெதரு (வார்டு 1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,ஆரம்பக்ேகாட்ைட

1.வாதவேனr (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆரம்பேகாட்ைட ெதற்கு ெதரு (வார்டு 

2) , 2.வாதவேனr (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆரம்பேகாட்ைட (வார்டு 2) , 

3.வாதவேனr (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆரம்பேகாட்ைட வடக்கு ெதரு (வார்டு 

2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, 

அrயாங்ேகாட்ைட

1.அrயாங்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்கு குடியிருப்பு (வார்டு 1) , 

2.அrயாங்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழக்குடியிருப்பு ேமற்குப்பகுதி 

(வார்டு 1) , 3.அrயாங்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழக்குடியிருப்பு 

கிழக்குப்பகுதி (வார்டு 1) , 4.அrயாங்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

பி.ெகாடிக்குளம் ெமயின் ேராடு (வார்டு 1) , 5.அrயாங்ேகாட்ைட (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) ேமலக்குடியிருப்பு (வார்டு 2) , 6.அrயாங்ேகாட்ைட (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) அனிச்சகுடியிருப்பு (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,அனந்தேனந்தல்

1.அrயாங்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அனந்தேனந்தல் குடியிருப்பு 

(வார்டு 3) , 2.அrயாங்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமேலந்தல் 

குடியிருப்பு (வார்டு 4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

173 173 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,ஆட்டாங்குடி

1.ஆட்டாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு (வார்டு 1) , 

2.ஆட்டாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 

3.ஆட்டாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 

4.ஆட்டாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமட்டுத்ெதரு (வார்டு 1) , 

5.ஆட்டாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) தாராகுடி காலனி (வார்டு 1) , 

6.ஆட்டாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆட்டாங்குடி காலனி (வார்டு 1) , 

7.ஆட்டாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) குயவேனந்தல் (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 

துவக்கப்பள்ளி   ,கூனங்குளம்

1.ஆட்டாங்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மருதூர் (வார்டு 3) , 2.ஆட்டாங்குடி 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) குணங்குளம் (வார்டு 4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, நகரம்

1.நகரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத் ெதரு (வார்டு 1) , 2.நகரம் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு (வார்டு 2) , 3.நகரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு 

ெதரு (வார்டு 1) , 4.நகரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் 

ெதரு (வார்டு 1) , 5.நகரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழத்ெதரு (வார்டு 1) , 

6.நகரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) சாைலத்ெதரு (வார்டு 1) , 7.நகரம் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) அண்ணா நகர் காலனி (வார்டு 1) , 8.நகரம் (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) கீரம்பாண்டி (வார்டு 1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,பனிதவயல்

1.நகரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 2.நகரம் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) வடேமற்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 3.நகரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு 2 , 4.நகரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

சாைலத்ெதரு வார்டு 2 , 5.நகரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பனிதவயல் 

நடுக்குடியிருப்பு வார்டு 2 , 6.நகரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பனிதவயல் 

ெதற்குக்குடியிருப்பு (வார்டு 2) , 7.நகரம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பணிதவயல் 

வசந்தநகர் (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,ெபrய 

நகரமங்கலம்

1.நகரமங்கலம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) சின்ன நகரமங்கலம் ஆதி திராவிடர் 

ெதரு (வார்டு 1) , 2.நகரமங்கலம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெபrய 

நகரமங்கலம் மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு கிழக்குபகுதி (வார்டு 2) , 

3.நகரமங்கலம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ேமற்குபகுதி 

(வார்டு 3) , 4.நகரமங்கலம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் 

ேமலத்ெதரு (வார்டு 4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

178 178 ஊராட்சி ஒன்றிய நடு 

நிைலப்பள்ளி   ,மூவலூர் (எ) 

உதயகுடி

1.நகரமங்கலம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் ெதரு (வார்டு 3) , 

2.நகரமங்கலம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மூவலூர் காலனி (வார்டு 4) , 

3.நகரமங்கலம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மறவர் ெதரு (வார்டு 4) , 

4.நகரமங்கலம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வார்டு 4) , 5.நகரமங்கலம் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நாடார் ெதரு (வார்டு 4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

179 179 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,தவைளக்குளம்

1.தவைளக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 

2.தவைளக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வார்டு 1) , 

3.தவைளக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 1,2) , 

4.தவைளக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேபராமத்ேதவேனந்தல் கிராமம் 

(வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 

துவக்கப்பள்ளி   ,அஞ்சாமைட

1.அஞ்சாமைட காச்சான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 

2.அஞ்சாமைட காச்சான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வார்டு 1) , 

3.அஞ்சாமைட காச்சான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,புதியக்கட்டிடம், அ. காச்சான்

1.அஞ்சாமைட காச்சான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 

2.அஞ்சாமைட காச்சான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) காலனி (வார்டு 2) , 

3.அஞ்சாமைட காச்சான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 

4.அஞ்சாமைட காச்சான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு (வார்டு 3) , 

5.அஞ்சாமைட காச்சான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 

(வார்டு 3) , 6.அஞ்சாமைட காச்சான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதன் 

ேமற்குத்ெதரு (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குக்கட்டிடம், 

நயினார்ேகாவில்

1.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற்றும் நயினார்ேகாயில் (ஊ) வடக்குத் ெதரு 

சிதம்பரபுரம் (வார்டு 1) , 2.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற்றும் 

நயினார்ேகாயில் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 3.வாணியவல்லம் 

(வ.கி.) மற்றும் நயினார்ேகாயில் (ஊ) வடக்கு மாட வதீி (வார்டு 1) , 

4.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற்றும் நயினார்ேகாயில் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு 

(வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குக்கட்டிடம், 

நயினார்ேகாவில்

1.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற்றும் நயினார்ேகாயில் (ஊ) மருதூர் (வார்டு 

2) , 2.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற்றும் நயினார்ேகாயில் (ஊ) ெதற்கு மாட 

வதீி (வார்டு 3) , 3.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற்றும் நயினார்ேகாயில் (ஊ) 

ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 3) , 4.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற்றும் 

நயினார்ேகாயில் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு புதுத்ெதரு (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, 

ெதற்குக்கட்டிடம், வல்லம்

1.வல்லம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கைரேமல் குடியிருப்பு வடக்குத்ெதரு 

(வார்டு 1) , 2.வல்லம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கைரேமல் குடியிருப்பு 

ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

185 185 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி கட்டிடம், 

வல்லம்

1.வல்லம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வல்லம் வடக்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 

2.வல்லம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வல்லம் ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

கட்டிடம் ெதற்குப்பகுதி, 

வல்லம்

1.வல்லம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வல்லம் ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு (வார்டு 

3) , 2.வல்லம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பல்லவராயேனந்தல் வடக்குகுடியிருப்பு 

(வார்டு 4) , 3.வல்லம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பல்லவராயேனந்தல் ெதற்கு 

குடியிருப்பு (வார்டு 4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

187 187 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,பைழயக்கட்டிடம், 

சிரகிக்ேகாட்ைட

1.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெநடுங்குறிச்சி வடக்குத்ெதரு 

(வார்டு 1) , 2.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெநடுங்குறிச்சி 

ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 3.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) து. 

சிறகிக்ேகாட்ைட (வார்டு 2) , 4.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

ராமராஜ ேதவர் பட்டிணம்  பி.சிரகிக்ேகாட்ைட (வார்டு 3) , 

5.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பி. சிறகிக்ேகாட்ைட 

கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 3) , 6.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

பி.சிறகிக்ேகாட்ைட ேமற்குத்ெதரு (வார்டு 3) , 7.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) க. சிறகிக்ேகாட்ைட வடக்குத்ெதரு (வார்டு 4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 

துவக்கப்பள்ளி   

,புதியக்கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி, 

சிரகிக்ேகாட்ைட

1.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) க.சிறகிக்ேகாட்ைட ெதற்குத்ெதரு 

(வார்டு 4) , 2.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் கள்ளியடிேயந்தல் (ஊ) 

கள்ளியடிேயந்தல் கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 3.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) 

மற்றும் கள்ளியடிேயந்தல் (ஊ) கள்ளியடிேயந்தல் ேமற்குத்ெதரு (வார்டு 

1,2) , 4.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் கள்ளியடிேயந்தல் (ஊ) 

கள்ளியடிேயந்தல் வடக்குத்ெதரு(வார்டு 1,2) , 5.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) 

மற்றும் கள்ளியடிேயந்தல் (ஊ) புதுக்குடியிருப்பு வடக்குத் ெதரு (வார்டு 

3) , 6.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் கள்ளியடிேயந்தல் (ஊ) 

புதுக்குடியிருப்பு ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 சமுதாயக்கூடம்   

,அக்கிரேமசி

1.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கூத்தப்ப ஊரணிக்கைர (வார்டு 1) , 

2.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு1(வார்டு 1) , 

3.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு 2 (வார்டு 1) , 

4.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 5.அக்கிரேமசி 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கண்மாய் கைர (வார்டு 1) , 6.அக்கிரேமசி (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) கீழத்ெதரு1 (வார்டு 2) , 7.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

கீழத்ெதரு2 (வார்டு 2) , 8.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மஞ்சக்குளம் 

(வார்டு 2) , 9.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அழகாஸ்திr மடம் (வார்டு 

2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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   ,சின்ன 

அக்கிரேமசி

1.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வார்டு 3) , 2.அக்கிரேமசி 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அக்கிரேமசி ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 3) , 3.அக்கிரேமசி 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) உைடயார் குடியிருப்பு (வார்டு 3) , 4.அக்கிரேமசி 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) சின்ன அக்கிரேமசி கீழத்ெதரு1 (வார்டு 3) , 

5.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) சின்ன அக்கிரேமசி கீழத்ெதரு2 (வார்டு 

3) , 6.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) சின்ன அக்கிரேமசி வடக்குத்ெதரு 

(வார்டு 3) , 7.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) சின்ன அக்கிரேமசி 

ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,பந்தப்பேனந்தல்

1.பந்தப்பேனந்தல், ெபrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) 

விநாயகர் ேகாவில் ெதரு (வார்டு 1) , 2.பந்தப்பேனந்தல், ெபrயேனந்தல் 

(வ.கி) மற்றும் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 

3.பந்தப்பேனந்தல், ெபrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) 

நடுத்ெதரு (வார்டு 1) , 4.பந்தப்பேனந்தல், ெபrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் 

பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) ெதற்கு ெதரு (வார்டு 1) , 5.பந்தப்பேனந்தல், 

ெபrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) ெபrயேனந்தல்  

ேவளாளர் ெதரு (வார்டு 2) , 6.பந்தப்பேனந்தல், ெபrயேனந்தல் (வ.கி) 

மற்றும் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) ெபrயேனந்தல் பள்ளி குடியிருப்பு (வார்டு 

2) , 7.பந்தப்பேனந்தல், ெபrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் பந்தப்பேனந்தல் 

(ஊ) ெபrயேனந்தல்  ேகாகுலர் ெதரு (வார்டு 2) , 8.பந்தப்பேனந்தல், 

ெபrயேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) ெபrயேனந்தல்  

ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதிய  

கட்டிடம், அயன் சித்தேனந்தல்

1.சித்தேனந்தல் (வ.கி.) மற்றும் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) சித்தேனந்தல் 

கண்மாய்க்கைர பைறயர் பகுதி ெதரு (வார்டு 1) , 2.சித்தேனந்தல் (வ.கி.) 

மற்றும் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) சித்தேனந்தல் வடக்குத்ெதரு (வார்டு 3) , 

3.சித்தேனந்தல் (வ.கி.) மற்றும் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) சித்தேனந்தல் 

ெதற்கு ெதரு (வார்டு 3) , 4.சித்தேனந்தல் (வ.கி.) மற்றும் பந்தப்பேனந்தல் 

(ஊ) சித்தேனந்தல் அrசன காலனி (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,ெகாளுவூர்

1.ெகாளுவூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழத்ெதரு  (வார்டு 1) , 2.ெகாளுவூர் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மந்ைதத்ெதரு (வார்டு 1) , 3.ெகாளுவூர் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) அrசனத்ெதரு (வார்டு 1) , 4.ெகாளுவூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

அrசனத்ெதற்குத் ெதரு (வார்டு 1) , 5.ெகாளுவூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

நடுத்ெதரு (வார்டு 2) , 6.ெகாளுவூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கண்மாய்க்கைரத் 

ெதரு (வார்டு 2) , 7.ெகாளுவூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, புதிய 

கட்டிடம், ெகாட்டகுடி

1.ெகாட்டகுடி, ேசதுக்கால் (வ.கி.) மற்றும் ெகாட்டகுடி (ஊ) வடக்கு ேமலத் 

ெதரு (வார்டு 1) , 2.ெகாட்டகுடி, ேசதுக்கால் (வ.கி.) மற்றும் ெகாட்டகுடி 

(ஊ) ெதற்கு ேமலத் ெதரு (வார்டு 1) , 3.ெகாட்டகுடி, ேசதுக்கால் (வ.கி.) 

மற்றும் ெகாட்டகுடி (ஊ) வடக்கு கீழத் ெதரு (வார்டு 2) , 4.ெகாட்டகுடி, 

ேசதுக்கால் (வ.கி.) மற்றும் ெகாட்டகுடி (ஊ) ெதற்கு கீழத் ெதரு (வார்டு 2) 

, 5.ெகாட்டகுடி, ேசதுக்கால் (வ.கி.) மற்றும் ெகாட்டகுடி (ஊ) ேசதுகால் 

(வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,மணக்குடி

1.மணக்குடி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு (வார்டு 1) , 2.மணக்குடி 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு (வார்டு 1)

Ü¬ùî¢¶ 
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,வாகவயல்

1.வாகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) காலனி ெதற்குத் ெதரு (வார்டு 1) , 

2.வாகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) காலனி வடக்குத் ெதரு வார்டு 1 , 

3.வாகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு 1 , 

4.வாகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெமயின் ெதரு வார்டு 1 , 5.வாகவயல் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வார்டு 1 , 6.வாகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

ஆதி திராவிடர் கிழக்குத்ெதரு வார்டு 1 , 7.வாகவயல் (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) மறவர் குடியிருப்பு வார்டு 1

Ü¬ùî¢¶ 
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,குண்டத்தூர்

1.வாகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கருப்பூர் ேமற்கு வார்டு 2 , 2.வாகவயல் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கருப்பூர் ெதற்கு வார்டு 2 , 3.வாகவயல் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) கருப்பூர் கிழக்கு வார்டு 2 , 4.வாகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

குண்டத்தூர் முனியசாமி ேகாவில் ெதரு வார்டு 2 , 5.வாகவயல் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) குண்டத்தூர் முனியசாமி ேகாவில் கிழக்குத்ெதரு வார்டு 2 , 

6.வாகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) குண்டத்தூர் மாrயம்மன் ேகாவில் 

ெதரு வார்டு 2 , 7.வாகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) குண்டத்தூர் ஆதி 

திராவிடர் ெதரு வார்டு 2 , 8.வாகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) குண்டத்தூர் 

மாrயம்மன் ேகாவில் ேமற்குத்ெதரு வார்டு 2 , 9.வாகவயல் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) குண்டத்தூர் கண்மாய் வடக்குத்ெதரு வார்டு 2

Ü¬ùî¢¶ 
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி  

 ,நடுக்கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி, ெபாட்டகவயல்

1.ெபாட்டகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத் ெதரு , 2.ெபாட்டகவயல் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) யாதவா நடுக்குடியிருப்பு வார்டு 3 , 3.ெபாட்டகவயல் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதி திராவிடர் நடுக்குடியிருப்பு வார்டு 3 , 

4.ெபாட்டகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) உகைம வார்டு 4 , 5.ெபாட்டகவயல் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெநடுந்துளசி வார்டு 5
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி  

 ,ேமற்குபகுதி, ெபாட்டகவயல்

1.ெபாட்டகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ஊரணி வடக்குத்ெதரு 

வார்டு 1 , 2.ெபாட்டகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் 

கிழக்குத்ெதரு வார்டு 2 , 3.ெபாட்டகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) தபால் 

ஆபீஸ் ெதரு வார்டு 2 , 4.ெபாட்டகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ரஹ்மத் 

நகர் வார்டு 2 , 5.ெபாட்டகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முஸ்லிம் ெதரு 

வார்டு 2 , 6.ெபாட்டகவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) காமராஜர் காலனி வார்டு 

3
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,அகரம்

1.அரசனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அரசனூர் காலனி (வார்டு 1) , 2.அரசனூர் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அரசனூர் கீழத்ெதரு (வார்டு 1) , 3.அரசனூர் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) அரசனூர் நடுத்ெதரு (வார்டு 1) , 4.அரசனூர் (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) அரசனூர் ேமலத்ெதரு (வார்டு 1) , 5.அரசனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

அகரம் புது குடியிருப்பு1 (வார்டு 2) , 6.அரசனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

அகரம் புது குடியிருப்பு 2 (வார்டு 2) , 7.அரசனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

அகரம் கீழத்ெதரு1 (வார்டு 2) , 8.அரசனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அகரம் 

கீழத்ெதரு2 (வார்டு 2) , 9.அரசனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அகரம் கீழத்ெதரு3 

(வார்டு 2) , 10.அரசனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அகரம் ேமலத்ெதரு (வார்டு 2)
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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   

,பி.ெகாடிக்குளம்

1.பி.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 

2.பி.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வார்டு 2) , 

3.பி.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு (வார்டு 2) , 

4.பி.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஊரணிக்கைர ெதன்பகுதி 

ேமல்புறம் (வார்டு 3) , 5.பி.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

ைநனார்ேகாவில் ேதவிப்பட்டிணம் சாைலப்பகுதி (வார்டு 3) , 

6.பி.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) தனியாப்புளி ெசல்லும் சாைல 

(வார்டு 3) , 7.பி.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) தனியாப்புளி கிராம 

குடியிருப்பு (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

202 202 சண்முகநாதன் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,அ.பைனயூர்

1.அ. பைனயூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பைனயூர் வடக்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 

2.அ. பைனயூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பைனயூர் நடுத்ெதரு (வார்டு 2) , 3.அ. 

பைனயூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பைனயூர் ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 3)
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,புதுநடுக்கட்டிடம் 

ெதற்குப்பகுதி, கிளியூர்

1.கிளியூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஒத்தக்குடியிருப்பு ேமற்குத்ெதரு (வார்டு 1) 

, 2.கிளியூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஒத்தக்குடியிருப்பு கிழக்கு ெதரு வார்டு 1 

, 3.கிளியூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுக்குடியிருப்பு வடக்குப்பகுதி வார்டு 1 , 

4.கிளியூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுக்குடியிருப்பு நடுப்பகுதி வார்டு 1 , 

5.கிளியூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுக்குடியிருப்பு ெதற்குபகுதி வார்டு 1 , 

6.கிளியூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுக்குடியிருப்பு ஆதிதிராவிடர் காலனி 

வார்டு 1
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பக்கம், 

ைமயப்பகுதி, கிளியூர்

1.கிளியூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு 1 , 

2.கிளியூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் நடுத்ெதரு , 

3.கிளியூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதற்குத்ெதரு , 

4.கிளியூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் வடக்குத்ெதரு வார்டு 2 , 

5.கிளியூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் நடுத்ெதரு வார்டு 2 , 6.கிளியூர் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் ெதற்குத்ெதரு வார்டு 2
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

205 205 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,சதுர்ேவதமங்களம்.

1.அயன் சதுர் ேவத மங்களம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு வடக்கு 

குடியிருப்பு (வார்டு 1) , 2.அயன் சதுர் ேவத மங்களம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

நடுத்ெதரு (வார்டு 1) , 3.அயன் சதுர் ேவத மங்களம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

ெதற்குெதரு (வார்டு 1) , 4.அயன் சதுர் ேவத மங்களம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

நடுக்குடியிருப்பு (வார்டு 2) , 5.அயன் சதுர் ேவத மங்களம் (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) வடக்குத்ெதரு ெதற்குக்குடியிருப்பு (வார்டு 3) , 6.அயன் சதுர் ேவத 

மங்களம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வார்டு 3) , 7.அயன் சதுர் ேவத 

மங்களம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்குக்குடியிருப்பு (வார்டு 3)
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,புதுநடுகட்டிடம், 

மும்முடிச்சாத்தான்.

1.மும்முடி சாத்தான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மும்முடிசாத்தான் ேமற்குத்ெதரு 

(வார்டு 2) , 2.மும்முடி சாத்தான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மும்முடிசாத்தான் 

ெதற்குத் ெதரு (வார்டு 1) , 3.மும்முடி சாத்தான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

மும்முடி சாத்தான் கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 4.மும்முடிசாத்தான் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) மும்முடிசாத்தான் நடுத்ெதரு (வார்டு 2) , 5.மும்முடிசாத்தான் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மும்முடிசாத்தான் ஆதிதிராவிடர் காலணி (வார்டு 1)

Ü¬ùî¢¶ 
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, புதிய 

கட்டிடம், பாண்டியூர்.

1.பாண்டியூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத் ெதரு (வார்டு 1) , 2.பாண்டியூர் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வார்டு 1) , 3.பாண்டியூர் (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) ெசட்டியார் ெதரு (வார்டு 1) , 4.பாண்டியூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

ஆதிதிராவிடர் ெதரு (வார்டு 2) , 5.பாண்டியூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நாடார் 

ெதரு (வார்டு 2) , 6.பாண்டியூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஸ்ரீராம் நகர் (வார்டு 2) 

, 7.பாண்டியூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெநடுஞ்சாைல (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

208 208 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,வடக்குபகுதி, புதிய கட்டிடம், 

பாண்டியூர்.

1.பாண்டியூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத் ெதரு (வார்டு 1,2) , 2.பாண்டியூர் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் முதல் ெதரு (வார்டு 2) , 3.பாண்டியூர் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் நடுத்ெதரு (வார்டு 2) , 4.பாண்டியூர் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் ெதற்கு ெதரு (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 134 of 213



209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

209 209 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,K வலைச

1.கங்ைகெகாண்டான், ேக.வலைச (வ.கி.) மற்றும் ேக.வலைச (ஊ) 

ேக.வலைச ேராடு (வார்டு 3) , 2.கங்ைகெகாண்டான், ேக.வலைச (வ.கி.) 

மற்றும் ேக.வலைச (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு 3 , 

3.கங்ைகெகாண்டான், ேக.வலைச (வ.கி.) மற்றும் ேக.வலைச (ஊ) 

ெமய்யேனந்தல் கீழத்ெதரு வார்டு 3 , 4.கங்ைகெகாண்டான், ேக.வலைச 

(வ.கி.) மற்றும் ேக.வலைச (ஊ) ேக. வலைச கீழத்ெதரு வார்டு 1 , 

5.கங்ைகெகாண்டான், ேக.வலைச (வ.கி.) மற்றும் ேக.வலைச (ஊ) 

ேக.வலைச நடுத்ெதரு வார்டு 1 , 6.கங்ைகெகாண்டான், ேக.வலைச 

(வ.கி.) மற்றும் ேக.வலைச (ஊ) ேக. வலைச ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 1,2) , 

7.கங்ைகெகாண்டான், ேக.வலைச (வ.கி.) மற்றும் ேக.வலைச (ஊ) 

ேக.வலைச ேமலத்ெதரு வார்டு 2 , 8.கங்ைகெகாண்டான், ேக.வலைச 

(வ.கி.) மற்றும் ேக.வலைச (ஊ) ேக.வலைச அrஜன காலனி வார்டு 2 , 

9.கங்ைகெகாண்டான், ேக.வலைச (வ.கி.) மற்றும் ேக.வலைச (ஊ) 

ேக.வலைச பைறயர் காலனி வார்டு 2

Ü¬ùî¢¶ 
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 நாடார் மஹாஜன சங்கம், 

உயர்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குபகுதி, அரசடிவண்டல்

1.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் ேக.வலைச (ஊ) அரசடி வண்டல்  

கீழத்ெதரு (வார்டு 4) , 2.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் ேக.வலைச (ஊ) 

அரசடி வண்டல் கிராமம் 1 (வார்டு 4) , 3.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் 

ேக.வலைச (ஊ) அரசடி வண்டல் கிராமம் 2 (வார்டு 4) , 4.அக்கிரேமசி 

(வ.கி.) மற்றும் ேக.வலைச (ஊ) அரசடி வண்டல் கிராமம்3 (வார்டு 4) , 

5.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் ேக.வலைச (ஊ) காலனித்ெதரு (வார்டு 4) , 

6.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் ேக.வலைச (ஊ) ஒத்த வடு (வார்டு 4) , 

7.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற்றும் ேக.வலைச (ஊ) மணிச்சிேயந்தல் கிராமம் 

(வார்டு 5)
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,,புதியக்கட்டிடம், வடக்கு 

பக்கம், மஞ்சக்ெகால்ைல

1.மஞ்சக்ெகால்ைல (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி , 

2.மஞ்சக்ெகால்ைல (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு , 

3.மஞ்சக்ெகால்ைல (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு வார்டு 2 , 

4.மஞ்சக்ெகால்ைல (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமற்குெதரு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

212 212 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,கருத்தேனந்தல்

1.மஞ்சக்ெகால்ைல (வ.கி.) மற்றும் கருத்தேனந்தல் (ஊ) மறவர் 

குடியிருப்பு , 2.மஞ்சக்ெகால்ைல (வ.கி.) மற்றும் கருத்தேனந்தல் (ஊ) 

வடக்கு குடியிருப்பு , 3.மஞ்சக்ெகால்ைல (வ.கி.) மற்றும் கருத்தேனந்தல் 

(ஊ) ேமற்கு குடியிருப்பு , 4.மஞ்சக்ெகால்ைல (வ.கி.) மற்றும் 

கருத்தேனந்தல் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு , 5.மஞ்சக்ெகால்ைல 

(வ.கி.) மற்றும் கருத்தேனந்தல் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு காலனி
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

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

213 213 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், ெபாட்டிதட்டி.

1.உரப்புளி (வ.கி.) மற்றும் ெபாட்டி தட்டி (ஊ) மந்தி வலைச (வார்டு 1) , 

2.உரப்புளி (வ.கி.) மற்றும் ெபாட்டி தட்டி (ஊ) ெபாட்டி தட்டி (வார்டு 3) , 

3.உரப்புளி (வ.கி.) மற்றும் ெபாட்டி தட்டி (ஊ) ெபாட்டி தட்டி காலனி , 

4.உரப்புளி (வ.கி.) மற்றும் ெபாட்டி தட்டி (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வார்டு 3) , 

5.உரப்புளி (வ.கி.) மற்றும் ெபாட்டி தட்டி (ஊ) கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 3) , 

6.உரப்புளி (வ.கி.) மற்றும் ெபாட்டி தட்டி (ஊ) ேமற்குத்ெதரு (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி,   

,பைகெவன்றி

1.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் பைகெவன்றி (ஊ) வடக்குத்ெதரு 

(வார்டு 1,2) , 2.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் பைகெவன்றி (ஊ) 

ேமற்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 3.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் 

பைகெவன்றி (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 1,2) , 4.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) 

மற்றும் பைகெவன்றி (ஊ) கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 138 of 213



209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
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215 215 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி கட்டிடம், 

மஞ்சூர்

1.மஞ்சூர் (வ.கி.) மற்றும் மஞ்சூர் (ஊ) ஒத்த வடு (வார்டு 1) , 2.மஞ்சூர் 

(வ.கி.) மற்றும் மஞ்சூர் (ஊ) ெசட்டி ெதரு (வார்டு 1) , 3.மஞ்சூர் (வ.கி.) 

மற்றும் மஞ்சூர் (ஊ) அrஜன் முஸ்lம் ெதரு (வார்டு 2)
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216 216 அரசு ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம், கிழக்கு 

பக்கம் மஞ்சூர்

1.மஞ்சூர் (வ.கி.) மற்றும் மஞ்சூர் (ஊ) ரயில்ேவ ஸ்ேடஷன் (வார்டு 1) , 

2.மஞ்சூர் (வ.கி.) மற்றும் மஞ்சூர் (ஊ) எம்.எஸ். நகர் (வார்டு 1) , 3.மஞ்சூர் 

(வ.கி.) மற்றும் மஞ்சூர் (ஊ) ஆதி திராவிடர் காலனி (வார்டு 2) , 4.மஞ்சூர் 

(வ.கி.) மற்றும் மஞ்சூர் (ஊ) வணங்காேனந்தல் (வார்டு 3) , 5.மஞ்சூர் 

(வ.கி.) மற்றும் மஞ்சூர் (ஊ) வணங்காேனந்தல் காலனி (வார்டு 3)
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217 217 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

பக்கம்   ,பாண்டிக்கண்மாய்

1.பாண்டிக்கண்மாய் (வ.கி.) மற்றும் பாண்டிக்கண்மாய் (ஊ) 

பாண்டிக்கண்மாய் கிழக்குப்பகுதி (வார்டு 1) , 2.பாண்டிக்கண்மாய்  (வ.கி.) 

மற்றும் பாண்டிக்கண்மாய் (ஊ) பாண்டிக்கண்மாய் ேமற்குப்பகுதி (வார்டு 

2)
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218 218 தனீியா துவக்கப்பள்ளி   ,து. 

கருங்குளம்

1.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற்றும் து.கருங்குளம் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் 

ெதரு (வார்டு 1) , 2.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற்றும் து.கருங்குளம் (ஊ) 

முஸ்lம் முதல் ெதரு (வார்டு 1) , 3.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற்றும் 

து.கருங்குளம் (ஊ) முஸ்lம் நடுத் ெதரு (வார்டு 1) , 4.பாண்டிக்கன்மாய் 

(வ.கி.) மற்றும் து.கருங்குளம் (ஊ) யாதவர் ெதற்கு ெதரு (வார்டு 1,2) , 

5.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற்றும் து.கருங்குளம் (ஊ) யாதவர் முதல் 

ெதரு (வார்டு 2) , 6.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற்றும் து.கருங்குளம் (ஊ) 

பைழய ஆதி திராவிடர் ெதரு (வார்டு 2) , 7.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) 

மற்றும் து.கருங்குளம் (ஊ) ேகாகுல ெதரு (வார்டு 2) , 8.பாண்டிக்கன்மாய் 

(வ.கி.) மற்றும் து.கருங்குளம் (ஊ) அம்ேபத்கார் ெதரு (வார்டு 2)
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219 219 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,பா. 

இலந்ைதக்குளம்

1.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற்றும் து.கருங்குளம் (ஊ) இலந்ைதக்குளம் 

முதல் ெதரு (வார்டு 3) , 2.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற்றும் 

து.கருங்குளம் (ஊ) இலந்ைதக்குளம் ெதற்கு ெதரு (வார்டு 3) , 

3.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற்றும் து.கருங்குளம் (ஊ) இலந்ைதக்குளம் 

ெதற்கு ெதரு , 4.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற்றும் து.கருங்குளம் (ஊ) 

இலந்ைதக்குளம் ெமயின் ேராடு ெதரு (வார்டு 3) , 5.பாண்டிக்கன்மாய் 

(வ.கி.) மற்றும் து.கருங்குளம் (ஊ) இலந்ைதக்குளம் ெதற்கு குடியிருப்பு 

(வார்டு 3)
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220 220 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,புதியக்கட்டிடம், 

ெதய்ேவந்திரநல்லூர்.

1.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் ெதய்ேவந்திர நல்லூர் (ஊ) வடக்கு 

யாதவா குடியிருப்பு (வார்டு 1) , 2.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் 

ெதய்ேவந்திர நல்லூர் (ஊ) நடுகுடியிருப்பு (வார்டு 1) , 3.குமுக்ேகாட்ைட 

(வ.கி.) மற்றும் ெதய்ேவந்திர நல்லூர் (ஊ) காலனி குடியிருப்பு (வார்டு 1) 

, 4.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் ெதய்ேவந்திர நல்லூர் (ஊ) 

ெதற்குச்சாைல குடியிருப்பு (வார்டு 1) , 5.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் 

ெதய்ேவந்திர நல்லூர் (ஊ) மாவிலங்ைக வடக்கு யாதவா குடியிருப்பு 

(வார்டு 2) , 6.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் ெதய்ேவந்திர நல்லூர் (ஊ) 

மாவிலங்ைக நடு ஆதி திராவிடர் குடியிருப்பு (வார்டு 2) , 

7.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் ெதய்ேவந்திர நல்லூர் (ஊ) 

மாவிலங்ைக ெதற்கு புதுகுடியிருப்பு (வார்டு 2) , 8.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) 

மற்றும் ெதய்ேவந்திர நல்லூர் (ஊ) திருவாடி பைழய காலனி குடியிருப்பு 

(வார்டு 3) , 9.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் ெதய்ேவந்திர நல்லூர் (ஊ) 

திருவாடி ேவளார் குடியிருப்பு (வார்டு 3) , 10.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) 

மற்றும் ெதய்ேவந்திர நல்லூர் (ஊ) திருவாடி புதிய காலனி குடியிருப்பு 

(வார்டு 3)
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221 221 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,பூவிளத்தூர்

1.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதி திராவிடர் குடியிருப்பு (வார்டு 

1) , 2.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) யாதவா குடியிருப்பு (வார்டு 1) , 

3.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) காலனி (வார்டு 1) , 

4.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பூவளத்தூர் வடக்கு 

அக்ரகாரத்ெதரு (வார்டு 2) , 5.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

பூவளத்தூர் கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 6.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) பூவளத்தூர் அருந்ததியர் குடியிருப்பு (வார்டு 2) , 7.குமுக்ேகாட்ைட 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பூவளத்தூர் ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 

8.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பூவளத்தூர் கிழேமல் ெதரு1 

(வார்டு 2) , 9.குமுக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பூவளத்தூர் 

கிழேமல்ெதரு (வார்டு 2)
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222 222 ASK அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி  

 Hkqb!gm<cml<!gqpg<Gh<hGkq!

njx!w{<!3!, 

காமன்ேகாட்ைட

1.காமன்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பைழய ஹாஸ்டல் ெதரு (வார்டு 

1,2) , 2.காமன்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் ெதரு (வார்டு 1,2) , 

3.காமன்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஊரணித்ெதரு (வார்டு 2) , 

4.காமன்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு (வார்டு 1,2) , 

5.காமன்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் கிழக்குத் ெதரு 

(வார்டு 1,2)
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223 223 ASKஅரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,புதியகட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

வடக்கு பக்கம் 

காமன்ேகாட்ைட

1.காமன்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழத் ெதரு, நடுத்ெதரு (வார்டு 

1,2,3) , 2.காமன்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெவள்ளாளர் ேமலத் ெதரு 

(வார்டு 1) , 3.காமன்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெவள்ளாளர் ெதரு 

கிழக்கு (வார்டு 1)
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224 224 ASKஅரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

 ,புதிய கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி நடுப்பகுதி, 

காமன்ேகாட்ைட.

1.காமன்ேகாட்ைட, காக்கேனந்தல் (வ.கி.) மற்றும் காமன்ேகாட்ைட (ஊ) 

ேமற்குத் ெதரு (வார்டு 3) , 2.காமன்ேகாட்ைட, காக்கேனந்தல் (வ.கி.) 

மற்றும் காமன்ேகாட்ைட (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வார்டு 2,3) , 

3.காமன்ேகாட்ைட, காக்கேனந்தல் (வ.கி.) மற்றும் காமன்ேகாட்ைட (ஊ) 

ஆஸ்பத்திr ெதரு (வார்டு 12,3) , 4.காமன்ேகாட்ைட, காக்கேனந்தல் (வ.கி.) 

மற்றும் காமன்ேகாட்ைட (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு (வார்டு 3) , 

5.காமன்ேகாட்ைட, காக்கேனந்தல் (வ.கி.) மற்றும் காமன்ேகாட்ைட (ஊ) 

அம்மன் ேகாவில் ெதரு,அய்யர் ெதரு (வார்டு 3) , 6.காமன்ேகாட்ைட, 

காக்கேனந்தல் (வ.கி.) மற்றும் காமன்ேகாட்ைட (ஊ) ெமயின் 

ேராடு,வடக்கு குடியிருப்பு (வார்டு 3) , 7.காமன்ேகாட்ைட, காக்கேனந்தல் 

(வ.கி.) மற்றும் காமன்ேகாட்ைட (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு (வார்டு 4) , 

8.காமன்ேகாட்ைட, காக்கேனந்தல் (வ.கி.) மற்றும் காமன்ேகாட்ைட (ஊ) 

காக்கேனந்தல் காலனி (வார்டு 1,4) , 9.காமன்ேகாட்ைட, காக்கேனந்தல் 

(வ.கி.) மற்றும் காமன்ேகாட்ைட (ஊ) யாதவர் குடியிருப்பு (வார்டு 4)
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225 225 ஹமீதியா அரசு உதவி 

ெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி   

,கங்ைகெகாண்டான்.

1.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கங்ைகெகாண்டான் ெமயின் 

ேராடு (வார்டு 1) , 2.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அrஜன 

காலனி 1 (வார்டு 1) , 3.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பைறயர் 

ெதரு (வார்டு 1) , 4.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அrஜன 

காலனி 2 (வார்டு 1) , 5.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

கீழத்ெதரு (வார்டு 2) , 6.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

முஸ்lம் ெதரு (வார்டு 2) , 7.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

கங்ைகெகாண்டான் ெதற்குத் ெதரு (வார்டு 3) , 8.கங்ைகெகாண்டான் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெகால்லனூர் நடுத்ெதரு (வார்டு 3) , 

9.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வார்டு 3) , 

10.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெகால்லனூர் ெதற்குத் ெதரு 

(வார்டு 3) , 11.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு 

(வார்டு 3)
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226 226 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, கம்பர் அைற, 

ெமன்னந்தி

1.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பஞ்சாயத்து கட்டிட பகுதி 

(வார்டு 1) , 2.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கூட்டுறவு சங்க 

கட்டிடபகுதி வார்டு 1 , 3.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

ெமன்னந்தி காலனி (வார்டு 1) , 4.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) சின்னநாகாச்சி (காலனி வடக்கு வார்டு 2) , 5.ெமன்னந்தி நாகாச்சி 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) சின்னநாகாச்சி காலனி ெதற்கு வார்டு 2
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227 227 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, ெசயல்வழி 

கற்றல்-ஏ அைற, ெமன்னந்தி.

1.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பள்ளிக்கூட பகுதி (வார்டு 1,2) 

, 2.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நாடார் மாrயம்மன் 

குடியிருப்பு (வார்டு 2) , 3.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

அரசநகr ெதற்கு (வார்டு 3) , 4.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

அரசநகr வடக்கு (வார்டு 3) , 5.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

சின்னநாகாச்சி ேமற்கு (வார்டு 4) , 6.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) சின்னநாகாச்சி கிழக்கு (வார்டு 4) , 7.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) குயவன் கருங்குளம் (வார்டு 5)
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228 228 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,தியாகவன்ேசr.

1.தியாகவன்ேசr (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழத்ெதரு (வார்டு 1) , 

2.தியாகவன்ேசr (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கீழத்ெதரு மாrயம்மன் 

ெதரு(வார்டு 1) , 3.தியாகவன்ேசr (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு 

(வார்டு 2) , 4.தியாகவன்ேசr (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமலக்குடியிருப்பு 

(வார்டு 2)
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229 229 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேதத்தங்கால்.

1.ேதர்த்தங்கால் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கண்மாய் கைர குடியிருப்பு  வார்டு 1 

, 2.ேதர்த்தங்கால் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) புதிய ஆதி திராவிடர் காலனி 

வார்டு 1 , 3.ேதர்த்தங்கால் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பைழய ஆதி திராவிடர் 

காலனி வார்டு 1 , 4.ேதர்த்தங்கால் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் 

ேகாவில் ெதரு வார்டு 1 , 5.ேதர்த்தங்கால் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) யாதவர் 

கிழக்கு ெதரு  வார்டு 1 , 6.ேதர்த்தங்கால் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதி 

திராவிடர் ெதற்கு ெதரு வார்டு 1 , 7.ேதர்த்தங்கால் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

இல்லிமுள்ளி ெதற்கு ஊரணி கைர குடியிருப்பு  வார்டு 2 , 

8.ேதர்த்தங்கால் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) புதிய ஆதி திராவிடர் காலணி 

குடியிருப்பு  வார்டு 2 , 9.ேதர்த்தங்கால் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பைழய ஆதி 

திராவிடர் காலணி குடியிருப்பு  வார்டு 2 , 10.ேதர்த்தங்கால் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) வண்டல் யாதவர் வடக்கு ெதரு  வார்டு 3 , 11.ேதர்த்தங்கால் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) யாதவர் ெதற்கு ெதரு  வார்டு 3
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230 230 அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி   

,கீழக்குடியிருப்பு , சிறுவயல்.

1.சிறுவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) சிறுவயல் வடக்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 

2.சிறுவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) சிறுவயல் ேமற்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 

3.சிறுவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) சிறுவயல் நடுத்ெதரு (வார்டு 1) , 

4.சிறுவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) சிறுவயல் ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 1)
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231 231 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதுக்கட்டிடம், 

ேமலக்குடியிருப்பு , சிறுவயல்

1.சிறுவயல் (வ.கி.) மற்றும் சிறுவயல் ேமற்கு (ஊ) வடக்குத் ெதரு 

(வார்டு 2) , 2.சிறுவயல் (வ.கி.) மற்றும் சிறுவயல் ேமற்கு (ஊ) நடுத்ெதரு 

(வார்டு 2) , 3.சிறுவயல் (வ.கி.) மற்றும் சிறுவயல் ேமற்கு (ஊ) 

ெதற்குத்ெதரு (ஆதி திராவிடர் குடியிருப்பு) (வார்டு 2) , 4.சிறுவயல் (வ.கி.) 

மற்றும் சிறுவயல் ேமற்கு (ஊ) கீழத்ெதரு (வார்டு 3) , 5.சிறுவயல் (வ.கி.) 

மற்றும் சிறுவயல் ேமற்கு (ஊ) ேமற்குத்ெதரு (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 

துவக்கப்பள்ளி   ,ேமற்கு 

பகுதி கடம்பூர்.

1.சிறுவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கடம்பூர் கீழத்ெதரு (வார்டு 4) , 

2.சிறுவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வல்லப விநாயகர் ெதரு (வார்டு 4) , 

3.சிறுவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மஞ்சங்குளம் மங்கள விநாயகர் ெதரு 

(வார்டு 5)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

233 233 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெபருங்களூர்

1.ெபருங்களூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெபருங்களூர் (வடக்கு குடியிருப்பு 

(வார்டு 1) , 2.ெபருங்களூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெபருங்களூர் ேமற்கு ெதரு 

(வார்டு 1) , 3.ெபருங்களூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெபருங்களூர் நடுத்ெதரு 

(வார்டு 2) , 4.ெபருங்களூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு வார்டு 2 , 

5.ெபருங்களூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு குடியிருப்பு (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

234 234 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, வயலூர்

1.ெபருங்களூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வயலூர் கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 3) , 

2.ெபருங்களூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வயலூர் ெதற்கு ெதரு (வார்டு 3) , 

3.ெபருங்களூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வயலூர் வடக்குத் ெதரு (வார்டு 3) , 

4.ெபருங்களூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வயலூர் ேமற்கு ெதரு (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

235 235 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,குளத்தூர்

1.குளத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்குத் ெதரு (வார்டு 1) , 2.குளத்தூர் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு (வார்டு 1) , 3.குளத்தூர் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வார்டு 2) , 4.குளத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 5.குளத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் 

காலனி (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி, 

முதலூர்

1.முதலூர்  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) துரத்திேயந்தல்  ேமற்கு ெதரு (வார்டு 1) , 

2.முதலூர்  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) துரத்திேயந்தல்   கிழக்கு ெதரு (வார்டு 2) 

, 3.முதலூர்  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முதலூர்  ேமலத்ெதரு (வார்டு 3) , 

4.முதலூர்  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முதலூர் கிழக்குெதரு (வார்டு 4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி, 

முதலூர்

1.முதலூர்  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முதலூர்  1வது நடுத்ெதரு (வார்டு 5) , 

2.முதலூர்  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முதலூர்  2வது நடுத்ெதரு (வார்டு 6) , 

3.முதலூர்  (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முதலூர்  ெதற்குெதரு (வார்டு 7)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,எஸ்.எஸ்.ஏ. 

வடக்குப்பகுதி, ெசவ்வூர்

1.ெசவ்வூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 2.ெசவ்வூர் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவிலும் கண்மாய்கைர பகுதியும் 

(வார்டு 1) , 3.ெசவ்வூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெசவ்வூர் கிழக்கு (வார்டு 1) , 

4.ெசவ்வூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி ேமற்கு (வார்டு 2) , 

5.ெசவ்வூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி கிழக்கு (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 சமுதாயக்கூடம்   

,ெதற்குப்பகுதி, ெசவ்வூர்

1.ெசவ்வூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெசவ்வூர் வடக்கு குடியிருப்பு ேமற்கு 

பகுதி (வார்டு 2) , 2.ெசவ்வூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெசவ்வூர் வடக்கு 

குடியிருப்பு கிழக்கு பகுதி (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 

துவக்கப்பள்ளி   

,கீழக்ேகாட்ைட

1.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் கீழாம்பல் (ஊ) கிழக்குப்பகுதி ெதரு 

(வார்டு 1) , 2.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் கீழாம்பல் (ஊ) யாதவர் ெதரு 

(வார்டு 2) , 3.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் கீழாம்பல் (ஊ) மாrயம்மன் 

ேகாவில் பின்பகுதி ெதரு (வார்டு 1) , 4.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் 

கீழாம்பல் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் முன்புற ெதரு (வார்டு 1) , 

5.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் கீழாம்பல் (ஊ) கீழாம்பல் காலனி 

(வார்டு 1) , 6.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் கீழாம்பல் (ஊ) காலணி 

ேதசிய ெநடுஞ்சாைல (வார்டு 2) , 7.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் 

கீழாம்பல் (ஊ) வடக்குத்ெதரு ேமற்குப்பகுதி (வார்டு 2) , 8.கீழக்ேகாட்ைட 

(வ.கி.) மற்றும் கீழாம்பல் (ஊ) வடக்குத்ெதரு கிழக்குப்பகுதி (வார்டு 2) , 

9.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் கீழாம்பல் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு 

கிழக்குப்பகுதி (வார்டு 2) , 10.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் கீழாம்பல் 

(ஊ) ெதற்குத்ெதரு ேமற்குப்பகுதி (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 157 of 213



209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், ேமற்குப்பக்கம், 

அrயகுடி

1.அrயகுடி (வ.கி.) மற்றும் அrயகுடி புத்தூர் (ஊ) ேமலத்ெதரு (வார்டு 1,2) 

, 2.அrயகுடி (வ.கி.) மற்றும் அrயகுடி புத்தூர் (ஊ) வடக்குத் ெதரு (வார்டு 

1) , 3.அrயகுடி (வ.கி.) மற்றும் அrயகுடி புத்தூர் (ஊ) நடுத்ெதரு (வார்டு 

1,2) , 4.அrயகுடி (வ.கி.) மற்றும் அrயகுடி புத்தூர் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு 

(வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி, 

அrயகுடி

1.அrயகுடி (வ.கி.) மற்றும் அrயகுடி புத்தூர் (ஊ) கீழத்ெதரு (வார்டு 1) , 

2.அrயகுடி (வ.கி.) மற்றும் அrயகுடி புத்தூர் (ஊ) பிள்ைளமார் ெதரு 

(வார்டு 4) , 3.அrயகுடி (வ.கி.) மற்றும் அrயகுடி புத்தூர் (ஊ) 

ேமட்டுக்காலனி (வார்டு 4) , 4.அrயகுடி (வ.கி.) மற்றும் அrயகுடி புத்தூர் 

(ஊ) முக்காணி (வார்டு 4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 158 of 213



209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,புதியகட்டிடம், 

கிழக்குப்பார்த்தது, வடக்கு 

அைற, அ புத்தூர்

1.அrயகுடி புத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ஹrசன் குடியிருப்பு 

(கண்மாய் ெதரு) (வார்டு 3) , 2.அrயகுடி புத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

இந்திரா நகர் குடியிருப்பு (கருப்பசாமி ேகாவில் ெதரு) , 3.அrயகுடி 

புத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் குடியிருப்பு (பள்ளிவாசல் ெதரு) 

(வார்டு 3) , 4.அrயகுடி புத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முத்துச்ெசல்லாபுரம் ( 

சர்ச்சுத் ெதரு ) (வார்டு 7)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 159 of 213



209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

244 244 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,புதியகட்டிடம், 

ெதற்குப்பார்த்தது, அ புத்தூர்

1.அrயகுடி புத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ஹrசன் குடியிருப்பு 

(கண்மாய்கைர ெதரு ) (வார்டு 6) , 2.அrயகுடி புத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

மறவர் குடியிருப்பு (மாடசாமி ேகாவில் ெதரு) (வார்டு 6) , 3.அrயகுடி 

புத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) யாதவர் குடியிருப்பு ( சிவன் ேகாவில் ெதரு) 

(வார்டு 5) , 4.அrயகுடி புத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) (வாழவந்தான் புரம் 

(சிமிண்டுத் ெதரு) (வார்டு 6) , 5.அrயகுடி புத்தூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

வாழவந்தான் புரம் (கிராம மருத்துவமைன பகுதி) , 6.அrயகுடி புத்தூர் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமட்டுக்காலனித் ெதரு (வார்டு 4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 160 of 213



209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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   ,ெதற்கு 

கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, 

முத்துவயல்

1.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் முத்து வயல் (ஊ) வடக்கு ேமற்கு பகுதி 

(வார்டு 1) , 2.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் முத்து வயல் (ஊ) 

முத்துவயல் வடகிழக்கு பகுதி (வார்டு 1) , 3.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) 

மற்றும் முத்து வயல் (ஊ) முத்து வயல்  நடுகுடியிருப்பு (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

246 246 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குக்கட்டிடம், 

முத்துவயல்

1.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் முத்து வயல் (ஊ) முத்து வயல்  

ேமலகுடியிருப்பு (வார்டு 2) , 2.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் முத்து 

வயல் (ஊ) முத்து வயல் ெதற்கு குடியிருப்பு (வார்டு 4) , 3.கீழக்ேகாட்ைட 

(வ.கி.) மற்றும் முத்து வயல் (ஊ) இதம்பாடல் (வார்டு 3) , 

4.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற்றும் முத்து வயல் (ஊ) தபால் சாவடி (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், ேபாகலூர்

1.ேபாகலூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வரீவனூர் ேராடு (வார்டு 1) , 2.ேபாகலூர் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) யாதவர் சங்க ெதரு (வார்டு 1) , 3.ேபாகலூர் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) ெதற்குத் ெதரு (வார்டு 1) , 4.ேபாகலூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

கண்மாய்கைர ெதரு (வார்டு 1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248 நூருல்லா முஸ்lம் 

துவக்கப்பள்ளி   ,ேமற்கு 

கட்டிடம், ேபாகலூர்

1.ேபாகலூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) உறங்காப்புளி ெதரு (வார்டு 2,3) , 

2.ேபாகலூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முடுக்குத்ெதரு (வார்டு 2,3) , 3.ேபாகலூர் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அக்ரஹாரத் ெதரு  (வார்டு 2,3) , 4.ேபாகலூர் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) வடக்குத் ெதரு (வார்டு 2,3) , 5.ேபாகலூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 2,3,4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி  

 ,புதிய கட்டிடம் (கிழக்கு), 

சத்திரக்குடி

1.ேபாகலூர், வல்லக்குளம் (வ.கி) மற்றும் சத்திரக்குடி (ஊ) நrயேனந்தல் 

ெதரு (வார்டு 4) , 2.ேபாகலூர், வல்லக்குளம் (வ.கி) மற்றும் சத்திரக்குடி 

(ஊ) மீனாட்சிபுரம் (வார்டு 4) , 3.ேபாகலூர், வல்லக்குளம் (வ.கி) மற்றும் 

சத்திரக்குடி (ஊ) வடக்குப்பகுதி (வார்டு 4) , 4.ேபாகலூர், வல்லக்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் சத்திரக்குடி (ஊ) அம்ேபத்கார் நகர் (வார்டு 4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 163 of 213



209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி  

 ,புதிய கட்டிடம் (ேமற்கு), 

சத்திரக்குடி

1.ேபாகலூர், வல்லக்குளம் (வ.கி) மற்றும் சத்திரக்குடி (ஊ) எஸ்.வி. புரம் 

(வார்டு 4) , 2.ேபாகலூர், வல்லக்குளம் (வ.கி) மற்றும் சத்திரக்குடி (ஊ) 

ேஜாதிேயந்தல் (வார்டு 4) , 3.ேபாகலூர், வல்லக்குளம் (வ.கி) மற்றும் 

சத்திரக்குடி (ஊ) ேஜாதிேயந்தல், ஆதிதிராவிடர் காலனி (வார்டு 4) , 

4.ேபாகலூர், வல்லக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் ேபாகலூர் (ஊ) அண்ணா நகர் 

மற்றும் அருந்ததியர் குடியிருப்பு (வார்டு 4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 

துவக்கப்பள்ளி   

,புதியகட்டிடம், 

ேமற்குப்பக்கம், வடக்கு 

ைவரவேனந்தல்

1.வரீவனூர் (வ.கி.) மற்றும் ைவரவேனந்தல் (ஊ) வடக்கு அகமுைடயார் 

குடியிருப்பு (வார்டு 1) , 2.வரீவனூர் (வ.கி.) மற்றும் ைவரவேனந்தல் (ஊ) 

ெதற்கு அகமுைடயார் குடியிருப்பு (வார்டு 1) , 3.வரீவனூர் (வ.கி.) மற்றும் 

ைவரவேனந்தல் (ஊ) கிழக்கு அrஜன குடியிருப்பு (வார்டு 2) , 4.வரீவனூர் 

(வ.கி.) மற்றும் ைவரவேனந்தல் (ஊ) ேமற்கு அrஜன குடியிருப்பு (வார்டு 

2) , 5.வரீவனூர் (வ.கி.) மற்றும் ைவரவேனந்தல் (ஊ) யாதவர் குடியிருப்பு 

(வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

252 252 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,ெதஞ்சிேயந்தல்

1.வரீவனூர் (வ.கி.) மற்றும் ைவரவேனந்தல் (ஊ) ெதஞ்சிேயந்தல் 

வடக்குத்ெதரு (வார்டு 3) , 2.வரீவனூர் (வ.கி.) மற்றும் ைவரவேனந்தல் 

(ஊ) அrஜன ெதரு (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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  

நடுநிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம், வரீவனூர்

1.வரீவனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நாடார் குடியிருப்பு (வார்டு 1) , 

2.வரீவனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் குடியிருப்பு (வார்டு 1) , 

3.வரீவனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமற்கு அrஜன குடியிருப்பு (வார்டு 2) , 

4.வரீவனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு அrஜன குடியிருப்பு (வார்டு 2) , 

5.வரீவனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்கு அrஜன குடியிருப்பு (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254 ஊராட்சி ஒன்றிய  

துவக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், ெசய்யாலூர்

1.ெசய்யாலூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெசய்யாலூர் குடியிருப்பு  (வார்டு 1,2) , 

2.ெசய்யாலூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெசய்யாலூர் ேமற்கு (வார்டு 1,2) , 

3.ெசய்யாலூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) யாதவர் குடியிருப்பு (வார்டு 1) , 

4.ெசய்யாலூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முகமதியாபுரம் மற்றும் விலக்கு 

ேராடு (வார்டு 10)
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255 255 ஊராட்சி ஒன்றிய  

துவக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், எட்டிவயல்

1.எட்டிவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பைழய முைளக்ெகாட்டு திண்ைண 

குடியிருப்பு  (வார்டு 1) , 2.எட்டிவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத் ெதரு 

(வார்டு 1) , 3.எட்டிவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் பைழய 

காலனி வடக்குப்பகுதி (வார்டு 1) , 4.எட்டிவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

ஆதிதிராவிடர் பைழய காலனி ெதற்குப்பகுதி (வார்டு 1) , 5.எட்டிவயல் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) புதிய முைளக்ெகாட்டு திண்ைண குடியிருப்பு (வார்டு 

1) , 6.எட்டிவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதன்னவனூர் பகுதி (வார்டு 2) , 

7.எட்டிவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதன்னவனூர் மூலக்கைர குடியிருப்பு 

(வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 ஊராட்சி ஒன்றிய  

துவக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குப்குதி, ஆைனகுடி

1.எட்டிவயல் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) இன்னிேசr (வார்டு 2) , 2.எட்டிவயல் 

(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆைனகுடி (வார்டு 2) , 3.எட்டிவயல் (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) அனுசியாபுரம் (வார்டு 1)
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257 257 இடர்தர்த்த அம்மன் 

துவக்கப்பள்ளி,   ,தயீனூர்

1.தயீனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கண்ணாபுரம் (வார்டு 1) , 2.தயீனூர் (வ.கி.) 

மற்றும் (ஊ) தயீனூர் வடக்குத்ெதரு வார்டு 1 , 3.தயீனூர் (வ.கி.) மற்றும் 

(ஊ) நடுத்ெதரு வார்டு 1 , 4.தயீனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு 

வார்டு 2 , 5.தயீனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) தயீனூர் காலனி (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 168 of 213



209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,கவிைதக்குடி

1.தயீனூர் (வ.கி.) மற்றும் கவுதகுடி (ஊ) வடக்குத் ெதரு வார்டு 1 , 

2.தயீனூர் (வ.கி.) மற்றும் கவுதகுடி (ஊ) ேமல வதீி வார்டு 1 , 3.தயீனூர் 

(வ.கி.) மற்றும் கவுதகுடி (ஊ) நடுத் ெதரு  (வார்டு 1) , 4.தயீனூர் (வ.கி.) 

மற்றும் கவுதகுடி (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 5.தயீனூர் (வ.கி.) மற்றும் 

கவுதகுடி (ஊ) காலனி (வார்டு 2) , 6.தயீனூர் (வ.கி.) மற்றும் கவுதகுடி (ஊ) 

கிழக்குத் ெதரு (வார்டு 2) , 7.தயீனூர் (வ.கி.) மற்றும் கவுதகுடி (ஊ) 

இணக்கம்பிrயான்  (வார்டு 2) , 8.தயீனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

ேவப்பங்குளம் (வார்டு 2)
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259 259 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி, 

ெதற்குப்பக்கம் ேசமனூர்

1.ேசமனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ஊரணித்ெதரு (வார்டு 1) , 

2.ேசமனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுப்பகுதி ஊரணித்ெதரு (வார்டு 1) , 

3.ேசமனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்குபகுதி ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு 

(வார்டு 1) , 4.ேசமனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமற்குப்பகுதி ஊரணித்ெதரு 

(வார்டு 1) , 5.ேசமனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெபாட்டக்காடு (வார்டு 1) , 

6.ேசமனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடா காலனி  (வார்டு 2) , 

7.ேசமனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு (வார்டு 2) , 

8.ேசமனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கண்ணன் ேகாவில் ெதரு (வார்டு 2) , 

9.ேசமனூர் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெசபஸ்தியார்புரம் (வார்டு 2)
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260 260 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, 

எஸ்.ெகாடிக்குளம்

1.எஸ்.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு வார்டு 1 , 

2.எஸ்.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு (வார்டு 2) , 

3.எஸ்.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 

4.எஸ்.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வார்டு 1) , 

5.எஸ்.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு (வார்டு 2) , 

6.எஸ்.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு (வார்டு 1) , 

7.எஸ்.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி ெதரு 

(வார்டு 2)
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261 261 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், உரத்தூர் (இ) 

அனுமேனr

1.உரத்தூர், ேகாைரக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் உரத்தூர் (ஊ) பிள்ைளயார் 

ேகாவில் ெதரு (வார்டு 1) , 2.உரத்தூர், ேகாைரக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் 

உரத்தூர் (ஊ) பூசாr ெதரு (வார்டு 1) , 3.உரத்தூர், ேகாைரக்குளம் (வ.கி.) 

மற்றும் உரத்தூர் (ஊ) பூசாr நடுத்ெதரு (வார்டு 1) , 4.உரத்தூர், 

ேகாைரக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் உரத்தூர் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் ெதரு 

(வார்டு 1) , 5.உரத்தூர், ேகாைரக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் உரத்தூர் (ஊ) 

காலனி ேமற்கு ெதரு (வார்டு 2) , 6.உரத்தூர், ேகாைரக்குளம் (வ.கி.) 

மற்றும் உரத்தூர் (ஊ) காலனி கிழக்குத் ெதரு (வார்டு 2) , 7.உரத்தூர், 

ேகாைரக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் உரத்தூர் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு (வார்டு 

2) , 8.உரத்தூர், ேகாைரக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் உரத்தூர் (ஊ) பள்ளிவாசல் 

நடுத்ெதரு (வார்டு 2) , 9.உரத்தூர், ேகாைரக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் 

உரத்தூர் (ஊ) அக்ரஹாரம் ெவள்ளாளர் ெதரு (வார்டு 2) , 10.உரத்தூர், 

ேகாைரக்குளம் (வ.கி.) மற்றும் உரத்தூர் (ஊ) அக்ரஹாரம் யாதவர் ெதரு 

(வார்டு 2)
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262 262 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, த. புனவாசல்

1.த. புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்மன்ேகாவில் ெதரு வார்டு 1 , 2.த. 

புனவாசல்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மருதுபாண்டியர் ெதரு வார்டு 1 , 3.த. 

புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிருக்ஷ்ணன்ேகாவில் ெதரு வார்டு 1 , 4.த. 

புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவர் ெதரு வார்டு 1 , 5.த. புனவாசல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குெதரு வார்டு 1 , 6.த. புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு வார்டு 1 , 7.த. புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

விநாயகர் ேகாவில்ெதரு வார்டு 2 , 8.த. புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

அம்ேபத்கர் ெதரு வார்டு 2 , 9.த. புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

அய்யனார் ேகாவில் ெதரு வார்டு 2 , 10.த. புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெசாைசட்டி ெதரு வார்டு 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 173 of 213



209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

263 263 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, த. புனவாசல்

1.த. புனவாசல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வைலயங்குளம் கிராமம்1 வார்டு 5 , 

2.த. புனவாசல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வைலயங்குளம் கிராமம்2 வார்டு 5 , 

3.த. புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வைலயங்குளம் கிராமம்3 வார்டு 5 , 

4.த. புனவாசல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வைலயங்குளம் கிராமம் 4 வார்டு 5 , 

5.த. புனவாசல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வைலயங்குளம் கிராமம் 5 வார்டு 5 , 

6.த. புனவாசல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாணிக்க ஒத்த வடு வார்டு 5 , 7.த. 

புனவாசல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவர் குடியிருப்பு வார்டு 5 , 8.த. 

புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதத்தாங்குளம் வார்டு 5
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264 264 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குக்கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, டி. 

வல்லக்குளம்

1.த. புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு1 வார்டு 4 , 2.த. 

புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு 2 வார்டு 4 , 3.த. புனவாசல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு1 வார்டு 4 , 4.த. புனவாசல்  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) நடுத்ெதரு2 வார்டு 4 , 5.த. புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கிழக்குத்ெதரு1 வார்டு 4 , 6.த. புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கிழக்குத்ெதரு2 வார்டு 4 , 7.த. புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கிழக்குத்ெதரு3 வார்டு 4 , 8.த. புனவாசல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முனியசாமி 

ேகாவில் ெதரு வார்டு 4 , 9.த. புனவாசல்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) 

மருதுபாண்டியர் நகர் வார்டு 4 , 10.த. புனவாசல்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

முனியசாமி ேகாவில் ெதரு2 வார்டு 3 , 11.த. புனவாசல்(வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) முனியசாமி ேகாவில் ெதரு3 வார்டு 3 , 12.த. புனவாசல்(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) முனியசாமி ேகாவில் ெதரு4 வார்டு 3 , 13.த. புனவாசல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முனியசாமி ேகாவில் ெதரு5 வார்டு 3
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265 265 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, புதிய 

கட்டிடம், வங்காருபுரம்

1.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்கு ெதரு (வார்டு 1) , 

2.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு1 (வார்டு1) , 

3.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு 2 (வார்டு 1) , 

4.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சுந்தரலிங்கம் ெதரு (வார்டு 1) , 

5.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு1 (வார்டு 1) , 

6.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு 1 (வார்டு 1) , 

7.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு (வார்டு 1) , 

8.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு 2 (வார்டு 1)
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266 266 ஊராட்சி ஒன்றிய 

துவக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, புதிய 

கட்டிடம்,  வங்காருபுரம்

1.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு 3 (வார்டு 2) , 

2.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு 3 (வார்டு 2) , 

3.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு 2 (வார்டு 2) , 

4.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்தைரயர் ெதரு 1 (வார்டு 2) , 

5.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்தைரயர் ெதரு 2 (வார்டு 2) , 

6.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு 4 (வார்டு 3) , 

7.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு 5 (வார்டு 3) , 

8.வங்காருபுரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு 6 (வார்டு 4)
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267 267 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி, 

ெசய்யாமங்கலம்

1.ெபrயாைனக்குளம் (வ.கி) கீழக்ெகாடுமலுரர்(ஊ) முனியேனந்தல் 

ேமலத்ெதரு வார்டு 2,3 , 2.ெபrயாைனக்குளம் (வ.கி) 

கீழக்ெகாடுமலுரர்(ஊ) முனியேனந்தல் கீழத்ெதரு வார்டு 3 , 

3.ெபrயாைனக்குளம் (வ.கி) ேமலக்ெகாடுமலுரர்(ஊ) ெசய்யாமங்களம் 

வடக்குத்ெதரு வார்டு 5 , 4.ெபrயாைனக்குளம் (வ.கி) 

ேமலக்ெகாடுமலுரர்(ஊ) கீழச்ெசய்யாமங்களம் வார்டு 6 , 

5.ெபrயாைனக்குளம் (வ.கி) ேமலக்ெகாடுமலுரர்(ஊ) ெசய்யாமங்களம் 

ெதற்குத்ெதரு வார்டு 5 , 6.ெபrயாைனக்குளம் (வ.கி) 

ேமலக்ெகாடுமலுரர்(ஊ) ெசய்யாமங்களம் ேமலத்ெதரு வார்டு 5,6 , 

7.ெபrயாைனக்குளம் (வ.கி) கீழக்ெகாடுமலுரர்(ஊ) ெசய்யாமங்களம் 

முனியேனந்தல் புதுக்குடியிருப்பு  வார்டு 3 , 8.ெபrயாைனக்குளம் (வ.கி) 

கீழக்ெகாடுமலுரர்(ஊ) ெபrயாைனகுளம் வார்டு 3 , 9.ெபrயாைனக்குளம் 

(வ.கி) கீழக்ெகாடுமலுரர்(ஊ) விக்னஉைடப்பு வார்டு 4
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268 268 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம், அச்சங்குளம்

1.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அச்சங்குளம் 1 வார்டு 1 , 

2.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அச்சங்குளம் 2 வார்டு1 , 

3.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அச்சங்குளம் 3 வார்டு 1 , 

4.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அச்சங்குளம் 4 வார்டு 2 , 

5.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அச்சங்குளம் 5 வார்டு 2 , 

6.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அச்சங்குளம் 6 வார்டு 2 , 

7.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அச்சங்குளம் 7 வார்டு 2 , 

8.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) விரதக்குளம் 1 வார்டு4 , 

9.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) விரதக்குளம் 2 வார்டு 4 , 

10.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) விரதக்குளம் 3 வார்டு 4 , 

11.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காைரக்கூட்டம் வார்டு 3
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269 269 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், நடுப் பகுதி 

அச்சங்குளம்

1.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்தேனr வார்டு 5 , 

2.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவப்பங்குறிச்சி வார்டு 6 , 

3.அச்சங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அந்திrேயந்தல் வார்டு 7 , 

4.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காடநகr ெமயின் ேராடு வார்டு 8 , 

5.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காடநகr ெதற்கு ெதரு வார்டு 8 , 

6.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காடநகr வடக்குத் ெதரு வார்டு 8 , 

7.அச்சங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அச்சங்குளம் காலனி வார்டு 8 , 

8.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குருத்திக்கூட்டம் வார்டு 9 , 

9.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபாட்டக்குளம் ெமயின் ேராடு வார்டு 

10 , 10.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபாட்டக்குளம் கிழக்கு வார்டு 10 , 

11.அச்சங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபாட்டக்குளம் ேமற்கு வார்டு10
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270 270 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, புதிய 

கட்டிடம், அ. தைரக்குடி

1.அ. தைரக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தைரக்குடி 1வது ெதரு வார்டு 1 , 2.அ. 

தைரக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தைரக்குடி 2வது ெதரு வார்டு 1 , 3.அ. 

தைரக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தைரக்குடி 3வது ெதரு வார்டு 1 , 4.அ. 

தைரக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தைரக்குடி 4வது ெதரு வார்டு 1 , 5.அ. 

தைரக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தைரக்குடி 5வது ெதரு வார்டு 1 , 6.அ. 

தைரக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தைரக்குடி 6வது ெதரு வார்டு 1 , 

7.அ.தைரக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தைரக்குடி 7வது ெதரு வார்டு 1,2
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271 271 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, புதிய 

கட்டிடம், கிழக்குப்பக்கம், அ. 

தைரக்குடி

1.அ.தைரக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அ.தைரக்குடி(எஸ்.சி) காலணி வார்டு 3 

, 2.அ.தைரக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தைரக்குடி அருந்ததியர் காலணி 

வார்டு 3 , 3.அ.தைரக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலதைரக்குடி  வார்டு 3 , 

4.அ.தைரக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாப்பாங்குளம்  வார்டு 4 , 

5.அ.தைரக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கள்ளிகுளம் வார்டு 5 , 

6.அ.தைரக்குடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) துது குடியிருப்பு வார்டு 6
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272 272 பஞ்சாயத்து யூனியன் 

துவக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, வல்லந்ைத

1.வல்லந்ைத(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு 1 வார்டு 1 , 2.வல்லந்ைத 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு 2 வார்டு 1 , 3.வல்லந்ைத(வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) யாதவர் நடுத்ெதரு வார்டு 1 , 4.வல்லந்ைத(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கிழக்குத்ெதரு வார்டு 1 , 5.வல்லந்ைத(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வல்லந்ைத 

காலனி வார்டு 1 , 6.வல்லந்ைத(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழநrயன் காலனி 

வார்டு 1 , 7.வல்லந்ைத(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நrயன் காலனி வார்டு 1 , 

8.வல்லந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு வார்டு 2 , 

9.வல்லந்ைத(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு வார்டு 2 , 10.வல்லந்ைத 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காளிேகாவில் ெதரு வார்டு 2 , 11.வல்லந்ைத(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேமகாக்குளம் வார்டு 2
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273 273 பஞ்சாயத்து யூனியன் 

ஆரம்பப் பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, வல்லந்ைத

1.வல்லந்ைத(வ.கி) மற்றும் (ஊ) இலந்ைதகுளம் காலனி வார்டு 3 , 

2.வல்லந்ைத(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீட்டாங்குளம் கீழ்த்ெதரு வார்டு 3 , 

3.வல்லந்ைத(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாத்தநதி ேமற்குத்ெதரு வார்டு 4 , 

4.வல்லந்ைத(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வார்டு 4 , 5.வல்லந்ைத(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேபாத்தநதி கிழக்குத்ெதரு வார்டு 4
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274 274 பஞ்சாயத்து யூனியன் 

துவக்கப்பள்ளி   ,கூடக்குளம்

1.கூடக்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிரப்ணார்பட்டி பி1 , 2.கூடக்குளம்(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கூடக்குளம்  வடக்குெதரு , 3.கூடக்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கூடக்குளம்  ெதற்குெதரு 1 , 4.கூடக்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கூடக்குளம் 

 ெதற்குெதரு 11 , 5.கூடக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பல்லிமுட்ைட , 

6.கூடக்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாணிக்கனார் ேகாட்ைட , 

7.கூடக்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) புளியங்குளம்
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275 275 பஞ்சாயத்து யூனியன் நடு 

நிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், எழுவனூர்

1.எழுவனூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) எழுவனூர்ெதற்குெதரு வார்டு 1 , 

2.எழுவனூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) எழுவனூர் வடக்குெதரு வார்டு 1 , 

3.எழுவனூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) எழுவனூர் ேமற்குகாலணி வார்டு 1 , 

4.எழுவனூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) எழுவனூர் கிழக்குகாலணி  வார்டு 1 , 

5.எழுவனூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) பூலாங்கால் வடக்குெதரு வார்டு 1 , 

6.எழுவனூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பூலாங்கால் ேமற்குகாலணி வார்டு 1 , 

7.எழுவனூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) பூலாங்கால் கிழக்குகாலணி வார்டு 1 , 

8.எழுவனூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) கூடலாஊரணி ேராட்டுெதரு வார்டு 2 , 

9.எழுவனூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) சிலிப்பி வடக்குெதரு வார்டு 2 , 

10.எழுவனூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) சிலிப்பி  ெதற்குெதரு வார்டு 2 , 

11.எழுவனூர்(வ.கி)மற்றும் (ஊ) ெநடுங்குளம் கிராமெதரு வார்டு 2 , 

12.எழுவனூர் (வ.கி)மற்றும் (ஊ) கல்லத்திகுளம் ெதற்குெதரு வார்டு 2
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276 276 பஞ்சாயத்து யூனியன் 

துவக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி, 

காக்குடி

1.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) காக்குடி காலனி ெதரு வார்டு 1 , 

2.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) காக்குடி வடக்குத்ெதரு வார்டு 1 , 

3.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) காக்குடி யாதவர் ெதரு வார்டு 1 , 

4.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) காக்குடி நடுத்ெதரு வார்டு 1 , 

5.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வைளயமணக்குளம் வடக்கு ெதரு வார்டு 1 , 

6.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) வைளயமணக்குளம் ெதாகுப்பு வடுகள் ெதரு 

வார்டு 1 , 7.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) காக்குடி ெமயின் ேராடு வடக்கு 

வார்டு 2 , 8.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) காக்குடி ெமயின் ேராடு ெதற்கு 

வார்டு 2 , 9.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) காக்குடி பிடாrயம்மன் ெதரு 

வார்டு 2 , 10.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) காக்குடி பிள்ைளயார் ேகாவில் 

ெதரு வார்டு 2 , 11.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) காக்குடி குடிநீர் சாைல 

ெதரு வார்டு 2 , 12.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) காக்குடி காலனி ெதாகுப்பு 

வடுகள் ெதரு வார்டு 2 , 13.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) புத்துருத்தி 

புதுகுடியிருப்பு ெதரு வார்டு 2,3 , 14.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) புத்துருத்தி 

ெதற்கு ெதரு வார்டு 2,3 , 15.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) புத்துருத்தி வடக்கு 

ெதரு வார்டு 2,3 , 16.காக்குடி(வ.கி)மற்றும் (ஊ) புத்துருத்தி ெபாது மடம் 

ெதரு வார்டு 3
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277 277 பஞ்சாயத்து யூனியன் 

ஆரம்பப் பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம், நகரத்தார்குறிச்சி

1.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) குன்றங்குளம் 

ேமற்கு ெதரு வார்டு5 , 2.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் 

(ஊ) முத்துவிசயபுரம் வடக்குெதரு வார்டு4 , 3.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) முத்துவிசயபுரம் நடுத்ெதரு வார்டு 4 , 

4.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) முத்துவிசயபுரம் 

ெதற்குெதரு வார்டு 4 , 5.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் 

(ஊ) முத்துவிசயபுரம் கிழக்குெதரு வார்டு 4 , 6.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) புல்லந்ைத ேமற்குெதரு வார்டு 3 , 

7.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) புல்லந்ைத 

கிழக்குெதரு வார்டு 3 , 8.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் 

(ஊ) தர்த்தான் அச்சங்குளம் ேமற்குெதரு வார்டு 2 , 

9.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) தர்த்தான் 

அச்சங்குளம் கிழக்குெதரு வார்டு 2
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278 278 பஞ்சாயத்து யூனியன் 

ஆரம்பப் பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, புதிய 

கட்டிடம், நகரத்தார்குறிச்சி

1.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) பாப்பனம் 

வடக்குெதரு வார்டு 1 , 2.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் 

(ஊ) பாப்பனம் நடுத்ெதரு வார்டு 1 , 3.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் 

(ஊ), பாப்பனம் (ஊ) பாப்பனம் ேமற்கு ெதரு வார்டு 1 , 

4.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) பாப்பனம் 

ேமற்குெதரு 2 வார்டு 1 , 5.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் 

(ஊ) பாப்பனம் ெதற்குெதரு 1 வார்டு 1 , 6.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் 

(ஊ), பாப்பனம் (ஊ) பாப்பனம் ெதற்குத்ெதரு 2 வார்டு 1 , 

7.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) பாப்பனம் 

கிழக்குெதரு வார்டு 1 , 8.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் 

(ஊ) பாப்பனம் பஞ்சாயத்துஆபீஸ் ெதரு வார்டு 1 , 

9.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) நகரத்தார்குறிச்சி, 

வடக்குெதரு வார்டு 1 , 10.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் 

(ஊ) நகரத்தார்குறிச்சி, நடுத்ெதரு 1 வார்டு 1 , 11.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) நகரத்தார்குறிச்சி, நடுத்ெதரு 2 வார்டு 1 , 

12.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) 

நகரத்தார்குறிச்சி,ெதற்குெதரு வார்டு 2 , 13.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) நகரத்தார்குறிச்சி, அம்மன்ேகாவில் ெதரு வார்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 188 of 213



209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

279 279 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, அபிராமம்

1.அபிராமம் (வ.கி)மற்றும் (ேப) நrயன் ெதற்குத் ெதரு வார்டு 9 , 

2.அபிராமம்(வ.கி)மற்றும் (ேப) நrயன் வடக்குத் ெதரு வார்டு 9 , 

3.அபிராமம் (வ.கி)மற்றும் (ேப) நrயன் புது வடக்குத்ெதரு வார்டு 9 , 

4.அபிராமம் (வ.கி)மற்றும் (ேப) நrயன் கிழக்குத்ெதரு வார்டு 9 , 

5.அபிராமம் (வ.கி)மற்றும் (ேப) அகத்தாrருப்பு ெதற்குத்ெதரு வார்டு10 , 

6.அபிராமம் (வ.கி)மற்றும் (ேப) அகத்தாrருப்பு ேமற்குத்ெதரு வார்டு 10 , 

7.அபிராமம் (வ.கி)மற்றும் (ேப) அகத்தாrருப்பு நடுத்ெதரு வார்டு 11 , 

8.அபிராமம் (வ.கி)மற்றும் (ேப) அகத்தாrருப்பு கிழக்குத்ெதரு வார்டு 11 , 

9.அபிராமம் (வ.கி)மற்றும் (ேப) அகத்தாrருப்பு வடக்குத்ெதரு வார்டு 11
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280 280 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், அகத்தாrருப்பு, 

அபிராமம்

1.அபிராமம் (வ.கி)மற்றும் (ேப) சுப்பிரமணியசாமி ேகாயில் ெதரு  வார்டு 

12 , 2.அபிராமம் (வ.கி)மற்றும் (ேப) ேகாபால் ேவளார் சந்து வார்டு 12 , 

3.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) சுந்தராஜன் ஆச்சாr ெதரு வார்டு 8 , 

4.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ைதயற்காரத் ெதரு வார்டு 8 , 5.அபிராமம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) மூக்க முதலியார் ெதரு வார்டு 8 , 6.அபிராமம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) முத்து ைவரவ  பிள்ைள ெதரு வார்டு 7 , 7.அபிராமம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) இந்து பஜார் வார்டு 7 , 8.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

மறவர் ெதரு வார்டு 13 , 9.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பாண்டியன் 

கிணற்று ெதரு வார்டு 13
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281 281 அபிராமம் ஆரம்பப் பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, 

வடக்குப்பக்கம், 2வது அைற, 

அபிராமம்

1.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) சுப்பிரமணியசாமி ேகாயில் ெதரு (வார்டு 

12) , 2.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) அண்ணாமைல முதலியார் ெதரு  

(வார்டு 12) , 3.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) சூடியூர் ெதரு (வார்டு 12) , 

4.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) இந்து பஜார் (வார்டு 12) , 5.அபிராமம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) குமரேவலு ெதரு (வார்டு 7) , 6.அபிராமம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ெதாண்டர் முத்ைதயா ெதரு (வார்டு 7) , 7.அபிராமம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) குருநாதன் ேகாயில் ெதரு (வார்டு7) , 8.அபிராமம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) அப்பாவு ேசர்ைவ ெதரு (வார்டு 13) , 9.அபிராமம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) காரண மறவர் ெதரு  (வார்டு 14)
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்
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282 282 அபிராமம் ஆரம்பப் பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, 

ெதற்குப்பக்கம், 5வது அைற, 

அபிராமம்

1.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ஆசாrயார் ெதரு (வார்டு 14) , 2.அபிராமம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) மணிநகரம் புதுத் ெதரு (வார்டு 14) , 3.அபிராமம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) வல்லமுத்ைதயா ெதரு (வார்டு 15) , 4.அபிராமம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) வண்ணாரப்ேபட்ைடத் ெதரு (வார்டு 15)
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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283 283 அபிராமம் ஆரம்பப் பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, மத்திய பகுதி 

அைற 3, அபிராமம்

1.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) கான் முகம்மது பள்ளிவாசல் ெதரு 

வார்டு 1 , 2.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெபrய பள்ளிவாசல் வடக்குத் 

ெதரு வார்டு 1 , 3.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ைவரவக் கான் 

முகம்மது ெதரு வார்டு 1 , 4.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பாவடித் ெதரு 

வார்டு 1 , 5.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) முஸ்லிம் பஜார் வார்டு 4 , 

6.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) அப்துல் ரஹ்மான் ெதரு வார்டு 2 , 

7.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெதாண்டியார் ெதரு வார்டு 2 , 

8.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பள்ளபச்ேசr ேமற்கு ெதரு வார்டு 2 , 

9.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) உப்பூரணி ெதரு வார்டு 2
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷ 
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢ 
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284 284 எஸ் என் இஸ்மாயில் 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,வடக்குபக்கம், 

கிழக்குப்பகுதி, அபிராமம்

1.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெபrய பள்ளிவாசல் ெதற்கு ெதரு  

வார்டு 6 , 2.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெபrய பள்ளிவாசல் ேமற்கு 

ெதரு வார்டு 6 , 3.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) கவி முகம்மது அம்பலம் 

ெதரு வார்டு 6 , 4.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேசக் ைமதன் ெதரு 

வார்டு 6 , 5.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) உமர் கத்தாப் ெதரு வார்டு 5 , 

6.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) முஸ்lம் பஜார் ெதரு  வார்டு 5
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ 
 àó¤òî£? Üô¢ô¶ 
Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£?

1 2 3 4 5

285 285 எஸ் என் இஸ்மாயில் 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பக்கம், 

கிழக்குப்பகுதி, அபிராமம்

1.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) இஸ்மாயில் பள்ளித் ெதரு வார்டு 5 , 

2.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) முதுகுளத்தூர் ேராடு வார்டு 5 , 

3.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) சுருக்கார் ெதரு வார்டு 3 , 4.அபிராமம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) அகமது ராவுத்தர் ெதரு வார்டு 3 , 5.அபிராமம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) அலங்கார வாய்க்கால் ெதற்கு ெதரு வார்டு 3 , 6.அபிராமம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) அலங்கார வாய்க்கால் வடக்குத் ெதரு வார்டு 3 , 

7.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பள்ளபச்ேசr கிழக்கு ெதரு வார்டு 4 , 

8.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) உப்பூரணிப்பள்ளி ெமயின் ெதரு வார்டு 3 

, 9.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) யூசுப் ராவுத்தர் ெதற்கு ெதரு வார்டு 4 , 

10.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) யூசுப் ராவுத்தர் வடக்குத் ெதரு வார்டு4 , 

11.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) முகமது ராவுத்தர் ெதரு வார்டு 4 , 

12.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) உப்பூரணிப்பள்ளி ெதற்கு ெதரு வார்டு4 , 

13.அபிராமம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) உப்பூரணிப்பள்ளி கிழக்கு ெதரு வார்டு4
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்
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286 286 வி.எம். அப்துல் ரகுமான் 

துவக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, நத்தம்

1.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முத்தாதிபுரம் ஆதிதிராவிடர் காலனி மற்றும் 

கள்ளிக்கு , 2.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாடத்தி அம்மன் ேகாவில் ெதரு 

வார்டு1,2 , 3.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மாடத்தி அம்மன் ேகாவில் 

கிழக்குத் ெதரு வார்டு 1 , 4.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அண்ணாநகர் 

வடக்கு ெதரு வார்டு 3 , 5.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அண்ணாநகர் 

ெதற்கு ெதரு வார்டு 3 , 6.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) ைதகா ெதரு மற்றும் 

ைரஸ்மில் ெதரு வார்டு 3 , 7.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) அசனலி ெதரு 

காக்கா ேதாப்பு ெதரு புதிய விஜயன் ெதரு , 8.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

திடல் ெதரு, நர்சம்மாள் ெதரு வார்டு 3 , 9.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

கிருஷ்ணன் ேகாயில் ெதரு வார்டு 2 , 10.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

ஆண்டநாயகபுரம் வடக்கு ெதரு வார்டு 2 , 11.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

ஆண்டநாயக்கபுரம் ெதற்கு ெதரு வார்டு 2 , 12.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

விநாயகர் ேகாயில் ெதரு வார்டு 2
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்
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287 287 நத்தம் ெதாடக்கப்பள்ளி   

,நத்தம்

1.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) காவலர் குடியிருப்பு மற்றும் மணிநகரம் 

புதுத்ெதரு , 2.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெதரு  

வார்டு 1 , 3.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) மணிநகரம் ெதற்குெதரு  வார்டு 1 

, 4.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முத்தாதிபுரம் வடக்குத்ெதரு  வார்டு 1 , 

5.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) முத்தாதிபுரம் நடுத்ெதரு  வார்டு 1 , 

6.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) விஜயன் ெதரு , 7.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) 

துபாஸ் ெதரு வார்டு 4,5 , 8.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பைழய துபாஸ் 

ெதரு வார்டு4,5 , 9.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு வார்டு 5
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்
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288 288 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி    

,வடக்குப்பகுதி, அ. 

பள்ளபச்ேசr

1.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் உைடயநாதபுரம் (ஊ) அ.பள்ளபச்ேசr 

காலணிெதரு  வார்டு 1 , 2.நத்தம் (வ.கி) மற்றும் உைடயநாதபுரம் (ஊ) 

பள்ளபச்ேசr காலணித்ெதரு 2 வார்டு 1 , 3.நத்தம்(வ.கி.) 

மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) பள்ளபச்ேசr கிழக்குத்ெதரு வார்டு 1,2 , 

4.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) பள்ளபச்ேசr பைனத்ெதரு 

வார்டு 1 , 5.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும் உைடயநாதபுரம் (ஊ பள்ளபச்ேசr 

ேமற்குத்ெதரு வார்டு 1 , 6.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) 

பள்ளபச்ேசr கிழக்குெதரு வார்டு 1
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289 289 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி    

,ெதற்குப்பகுதி,  அ. 

பள்ளபச்ேசr

1.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) பள்ளபச்ேசr விநாயகெதரு 

வார்டு 1,2 , 2.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) அம்ேபத்கார் 

ெதரு வார்டு 2 , 3.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) ேசாைனயா 

ேகாவில் ெதரு வார்டு 3 , 4.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) 

காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு 3 , 5.நத்தம்(வ.கி.) 

மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) ெசவல் ேதாட்டம் வார்டு 3 , 6.நத்தம்(வ.கி.) 

மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) காலனி ெதரு வார்டு 3
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290 290 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

பக்கம், கிழக்கு கட்டிடம், 

உைடயநாதபுரம்

1.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) விநாயக ேகாவில் ெதரு 

வார்டு4,5 , 2.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) கல்யாண மகால் 

ெதரு வார்டு4,5 , 3.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) அய்யனார் 

ேகாவில் ெதரு வார்டு4 , 4.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) 

புதூர் வார்டு 5
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291 291 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ேமற்கு 

புதிய கட்டிடம், 

உைடயநாதபுரம்

1.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) ெதற்குெதரு வார்டு4,5 , 

2.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு வார்டு 4 , 

3.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) ெதற்குெதரு 2 வார்டு 5 , 

4.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) ஊரணி ேராடு வார்டு 4 , 

5.நத்தம்(வ.கி.) மற்றும்உைடயநாதபுரம் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு வார்டு 5
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292 292 ஷத்திrய வித்தியாசாலா 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, 

வைலயப்பூக்குளம்

1.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு வார்டு 4 , 

2.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) ஆதித்ராவிடர் கிழக்கு காலனி 

வார்டு 1 , 3.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) பள்ளித்ெதரு வார்டு 

1 , 4.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) வாத்தியார் ெதரு வார்டு 1 , 

5.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) ெபrய முத்தம்மன் ேகாவில் 

ெதரு வார்டு 1 , 6.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு 

வார்டு 1 , 7.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) 1வது குறுக்குத்ெதரு 

வார்டு 1 , 8.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) கமுதி ேராட்டுத் 

ெதரு வார்டு 2 , 9.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) காட்டுத்ெதரு 

வார்டு 2 , 10.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) கமுதி திரும்பும் 

ெதரு வார்டு 2 , 11.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) ெமயின் 

ேராடு குறுக்குச் சந்து வார்டு 2 , 12.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் 

(ஊ) ைரஸ்மில் குறுக்குத் ெதரு வார்டு 2 , 13.மரக்குளம் (வ.கி) 

வைலயபூக்குளம் (ஊ) குறுக்குச் சந்து வார்டு 2 , 14.மரக்குளம் (வ.கி) 

வைலயபூக்குளம் (ஊ) ேமலத்ெதரு வார்டு 2 , 15.மரக்குளம் (வ.கி) 

வைலயபூக்குளம் (ஊ) ெமயின் ேராடு குறுக்குத் ெதரு வார்டு 2 , 

16.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) மண்டலமாணிக்கம் ேராட்டுத் 

ெதரு வார்டு 2 , 17.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) புதுப்பட்டி ேராடு

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

 ðè¢èñ¢ âí¢ : 201 of 213



209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
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.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) புதுப்பட்டி ேராட்டுத்ெதரு 

வார்டு 2 , 19.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) வடக்குத்ெதரு 

வார்டு 3 , 20.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) குறுக்குத் ெதரு 

வார்டு 3 , 21.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) ேபாஸ்டாபீஸ் ெதரு 

வார்டு 3 , 22.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) ெபrயாண்டவர் 

ேகாவில் ெதரு 2 வார்டு 3 , 23.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) 

வடக்குக்காலனி வார்டு 3 , 24.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) 

முனியசாமி ேகாவில் ெதரு வார்டு 3
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293 293 ஷத்திrய வித்தியாசாலா 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, 

வைலயப்பூக்குளம்

1.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) குறுக்குத் ெதரு வார்டு 4 , 

2.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) நடுத்ெதரு வார்டு 4 , 

3.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) ெபrயாண்டவர் ேகாவில் ெதரு 

1 வார்டு 4 , 4.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) மகைம கைடத் 

ெதரு வார்டு 4 , 5.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) 

ெபrயாண்டவர் ேகாவில் குறுக்குத் ெதரு வார்டு 4 , 6.மரக்குளம் (வ.கி) 

வைலயபூக்குளம் (ஊ) மஹால் குறுக்குத் ெதரு வார்டு 4 , 7.மரக்குளம் 

(வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) டீக்கைடத் ெதரு வார்டு 4 , 8.மரக்குளம் 

(வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) கிழேமல் குறுக்குத் ெதரு வார்டு4 , 

9.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) கல்யாண மகால் ெதரு வார்டு 

4 , 10.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) நடுத்ெதரு வார்டு 4 , 

11.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு வார்டு 5 , 

12.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) 1வது ேராட்டுத் ெதரு வார்டு 5 

, 13.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு வார்டு 5 , 

14.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) 3வது ேராட்டுத் ெதரு வார்டு 5 

, 15.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) 1வது குறுக்குத் ெதரு வார்டு 

5 , 16.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) ேமலத்ெதரு வார்டு 5 , 

17.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) வடேமற்குத் ெதரு வார்டு 5 ,
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18.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) வடக்குத் ெதரு வார்டு 5 , 

19.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) வடகிழக்குத் ெதரு வார்டு 5 , 

20.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) ெதன்வடல் ெதரு வார்டு 5 , 

21.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) 2வது ேராட்டு குறுக்குத் ெதரு 

வார்டு 5 , 22.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) கிழேமல் நடுத்ெதரு 

வார்டு 5 , 23.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) வடகிழக்குத் ெதரு 

வார்டு 5 , 24.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) நடுத்ெதரு வார்டு 5 

, 25.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) 1வது குறுக்குத்ெதரு வார்டு 

5 , 26.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) வடகைடத்ெதரு வார்டு 5 , 

27.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) வடக்குத் ெதரு வார்டு 5 , 

28.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) ேமலத்ெதரு வார்டு 5 , 

29.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) 2வது குறுக்குத்ெதரு வார்டு 5 

, 30.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு வார்டு 5 , 

31.மரக்குளம் (வ.கி) வைலயபூக்குளம் (ஊ) கிழக்குத் ெதரு வார்டு 5
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294 294 பஞ்சாயத்து யூனியன் 

ஆரம்பப்பள்ளி   ,மரக்குளம்

1.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குெதரு 1 வார்டு 1 , 2.மரக்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 1வது குறுக்குெதரு வார்டு 1 , 3.மரக்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பள்ளத்துெதரு வார்டு 1 , 4.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கிழேமல்குறுக்குத்ெதரு 1 வார்டு 1 , 5.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கிழேமல் குறுக்குத்ெதரு 2 வார்டு 1 , 6.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கிழேமல் குறுக்குெதரு 3 வார்டு 1 , 7.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேமலத்ெதரு வார்டு 1 , 8.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 1வது ெதற்குெதரு 

வார்டு 1 , 9.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 2வது ெதற்குெதரு வார்டு 1 , 

10.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு கைடத்ெதரு வார்டு 1 , 

11.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பஞ்சாயத்துஆபிஸ் ெதரு வார்டு 2 , 

12.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மகளிர் சங்க கட்டிடத்ெதரு வார்டு 2 , 

13.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு வார்டு 2 , 14.மரக்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காலணி வார்டு 2 , 15.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வடக்குெதரு 2 வார்டு 2 , 16.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு 2 

வார்டு 2 , 17.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு 2 வார்டு 2 , 

18.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு வார்டு 2
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295 295 பஞ்சாயத்து யூனியன் 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,சின்ன 

உடப்பங்குளம்

1.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேராட்டுத்ெதரு வார்டு 2 , 2.மரக்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதன்கிழக்குத்ெதரு வார்டு 2 , 3.மரக்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு 2 வார்டு 3 , 4.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

நடுத்ெதரு வார்டு 3 , 5.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கிழேமல்குறுக்குெதரு வார்டு 3 , 6.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேமலத்ெதரு 3 வார்டு 3 , 7.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காலணிெதரு 

வார்டு 3 , 8.மரக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு 3 வார்டு 3
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296 296 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி , 

மண்டலமாணிக்கம்

1.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எம்.பள்ளபச்ேசr சாைல வார்டு 

1 , 2.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆசாr ெதரு வார்டு 1,2,4 , 

3.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு வார்டு 2 , 

4.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வார்டு 3,4 , 

5.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்குந்தர்ெதரு வார்டு 4
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297 297 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி , 

மண்டலமாணிக்கம்

1.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு 

வார்டு 4 , 2.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் 

ேகாவில் ெதரு வார்டு 5 , 3.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 5 

வது ெதரு வார்டு 4,5 , 4.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 6 வது 

ெதரு வார்டு 6 , 5.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மூப்பனார் 

ெதரு வார்டு 3 , 6.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆசாr ெதரு 

வார்டு 3 , 7.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கழுவன் ெபாட்டல் 

வார்டு 6
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298 298 பஞ்சாயத்து யூனியன் 

ஆரம்பப் பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, 

ெபருமாள்ேதவன் பட்டி

1.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருமாள் ேதவன்பட்டி  

கிழக்குத்ெதரு வார்டு 7 , 2.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெபருமாள் ேதவன்பட்டி  நடுத்ெதரு  வார்டு 7 , 3.மண்டலமாணிக்கம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருமாள் ேதவன்பட்டி ேமற்குத்ெதரு  வார்டு 7 , 

4.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடுகபட்டி கிழக்குெதரு வார்டு 

8 , 5.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடுகபட்டி ெதற்குெதரு 

வார்டு 8 , 6.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடுகபட்டி 

வடக்குெதரு வார்டு 8 , 7.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வடுகபட்டி ேமற்குெதரு வார்டு 8
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299 299 பஞ்சாயத்து யூனியன் 

ஆரம்பப்பள்ளி   

,மூலக்கைரப்பட்டி

1.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு 1  வார்டு 9 , 

2.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வார்டு 9 , 

3.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு வார்டு 9 , 

4.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு வார்டு 9 , 

5.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு 2 வார்டு 9 , 

6.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு வார்டு 9 , 

7.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வார்டு 9 , 

8.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு வார்டு 9
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300 300 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், ேமற்குக்கட்டிடம், 

இைடச்சூரணி

1.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு (வார்டு 12) , 

2.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழத்ெதரு (வார்டு12) , 

3.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வார்டு 12) , 

4.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடத்ெதரு (வார்டு 12) , 

5.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு (வார்டு 12) , 

6.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குறுக்குத்ெதரு (வார்டு 12) , 

7.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குறுக்குத்ெதரு (வார்டு 12) , 

8.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாவில் ெதரு (வார்டு 12) , 

9.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குறுக்குத்ெதரு (வார்டு 12) , 

10.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 12) , 

11.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு (வார்டு 12) , 

12.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு (வார்டு 12) , 

13.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கன்மாய்கைர கிழக்குெதரு 

(வார்டு 12) , 14.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கன்மாய்கைர 

ெதரு (வார்டு 12) , 15.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேராடு 

வடக்குெதரு (வார்டு 12) , 16.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேராடு ெதற்குெதரு (வார்டு 12)
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301 301 பஞ்சாயத்து யூனியன் 

ஆரம்பப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், வடக்குப்பகுதி, 

ம.பள்ளபச்ேசr

1.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளபச்ேசr ேமற்குெதரு 

வார்டு 11 , 2.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளபச்ேசr சர்ச் 

ெதரு வார்டு 11 , 3.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளபச்ேசr 

நடுத்ெதரு வார்டு 11 , 4.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பள்ளபச்ேசr ெதற்குெதரு வார்டு 11 , 5.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பள்ளபச்ேசr காலணித்ெதரு வார்டு 11

Ü¬ùî¢¶ 
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302 302 பஞ்சாயத்து யூனியன் 
ஆரம்பப்பள்ளி,  
வடக்குப்பகுதி, 
ேகாடாங்கிபட்டி

1.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாடாங்கிபட்டி 1 
வது ெதரு வார்டு 10 , 2.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் 
(ஊ) ேகாடாங்கிபட்டி 2 வது ெதரு  வார்டு 10 , 
3.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாடாங்கிபட்டி 3 
வது ெதரு வார்டு 10 ,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

நாள்:- 01.09.2018

இடம்:- இராமநாதபுரம்

        ெகா. வரீ ராகவ ராவ், இ.ஆ.ப.,

மாவட்ட ேதர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்
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1 1

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பக்கம், புதிய கட்டிடம், 

அதங்குடி

1.ெநய்வயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அதங்குடி 3வது வார்டு , 2.ெநய்வயல் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெநட்ேடந்தல் வார்டு 3

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

2 2
ஊராட்சி ஒன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெநய்வயல்

1.ெநய்வயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநய்வயல்  வார்டு 1 ,                     

2.ெநய்வயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாச்சிேயந்தல் வார்டு 2 ,                   

3.ெநய்வயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அனிக்கி  வார்டு 2 ,                       

4.ெநய்வயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வைலயன்வயல் வார்டு 2

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

3 3
ஊராட்சிய ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,இலுப்பக்குடி

1.ெநய்வயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இலுப்பக்குடி ,                            

2.ெநய்வயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மணப்புஞ்ைச ,                            

3.ெநய்வயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சர்தாங்கி ,                               

4.ெநய்வயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வரீாப்புலி ,                          5.ெநய்வயல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மடத்ேதந்தல்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

4 4 நூலக கட்டிடம்   ,கருெமாழி
1.கருெமாழி (வ.கி) மற்றும் ஆட்டூர் (வ.கி) மற்றும் ேகாவணி (வ.கி) மற்றும் 

கருெமாழிசாணான் வயல் (ஊ) கருெமாழிசானான் வயல் வார்டு 1

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

5 5

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ேமற்கு 

பகுதி ேகாவனி

1.கருெமாழி (வ.கி) மற்றும் ஆட்டூர் (வ.கி) மற்றும் ேகாவணி (வ.கி) 

மற்றும்கருெமாழிசாணான் வயல் (ஊ) ஆட்டூர்ேகாவணி வார்டு 2

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

6 6

ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

பகுதி பழங்குளம்

1.ஊரணிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் பழங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பழங்குளம் 

வார்டு 3 , 2.ஊரணிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் பழங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேமலைண வார்டு 4 , 3.ஊரணிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் பழங்குளம்(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பஞ்சமாr வார்டு 5 , 4.ஊரணிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் 

பழங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழப்புளி வார்டு 6 , 5.ஊரணிக்ேகாட்ைட (வ.கி) 

மற்றும் பழங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழப்புளி வார்டு 6

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

7 7

ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

பகுதி பழங்குளம்

1.திருப்பாக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் பழங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ஏரணிக்ேகாட்ைட வார்டு 2 , 2.ஊரணிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் பழங்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாணிக்கங்ேகாட்ைட வார்டு 1 , 3.ஊரணிக்ேகாட்ைட (வ.கி) 

மற்றும் பழங்குளம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊரணிக்ேகாட்ைட வார்டு 2

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

8 8
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்.பள்ளி   ,கடம்பூர்
1.கடம்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கடம்பூர்(வார்டு 1)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

9 9
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்.பள்ளி   ,குருந்தங்குடி

1.கடம்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குருந்தங்குடி(வார்டு 2) ,                       

2.கடம்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குணங்குடி(வார்டு 2) ,                           

3.கடம்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிறுகாைர(வார்டு 4) ,                               

4.கடம்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மருதாந்ைத(வார்டு 4)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

10 10

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி   ,ேமற்கு பகுதி 

கட்டவிளாகம்

1.கட்டவிளாகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கட்டவிளாகம்  வார்டு 3
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

11 11

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி   

,கள்ளவிழிேயந்தல்

1.கட்டவிளாகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இலுப்பக்குடி  வார்டு 3 ,                

2.கட்டவிளாகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ருத்திரன்பட்டி வார்டு 3 ,                

3.கட்டவிளாகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழ்குடி வார்டு 3 ,                      

4.கட்டவிளாகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கள்ளவழிேயந்தல் வார்டு 3

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

12 12

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்குப் 

பகுதி - ேமற்குப்பக்கம், 

நீர்க்குன்றம்

1.நீர்குன்றம் (வ.கி) மற்றும் கூகுடி (ஊ) ேவலாவயல்(வார்டு 3) ,              

2.நீர்குன்றம் (வ.கி) மற்றும் கூகுடி (ஊ) விசும்பூர்(வார்டு 3) ,                  

3.நீர்குன்றம் (வ.கி) மற்றும் கூகுடி (ஊ) தாதன்வயல்(வார்டு 3)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

13 13

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்குப் 

பகுதி - கிழக்குப்பக்கம், 

நீர்க்குன்றம்

1.நீர்குன்றம் (வ.கி) மற்றும் கூகுடி (ஊ) நீர்க்குன்றம்(வார்டு 4) ,               

2.நீர்குன்றம் (வ.கி) மற்றும் கூகுடி (ஊ) கூகுடி(வார்டு 4)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

14 14
ஊராட்சிய ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்.பள்ளி   ,அறிவித்தி

1.கூகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அறுநூற்றிவயல் வார்டு 1 ,                     

2.கூகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநடுமரம் வார்டு 2 ,                           3.கூகுடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அந்திவயல் வார்டு 1 ,                          4.கூகுடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) அறிவித்தி வார்டு 2 ,                           5.கூகுடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) சாணான் வயல் வார்டு 2

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

15 15

ஊராட்சி ம்ஓன்றிய நடுநிைலப். 

பள்ளி   ,கவைலெவன்றான் 

(கிழக்குப்பகுதி)

1.துத்தாகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கவைல ெவன்றான் (வார்டு 1) ,             

2.துத்தாகுடி  (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) கம்பக்ேகாட்ைட (வார்டு 2) ,               

3.துத்தாகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலக்ேகாட்ைட (வார்டு 3) ,              

4.துத்தாகுடி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) ெசகுடி (வார்டு 4) ,                      

5.துத்தாகுடி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) துத்தாகுடி வார்டு 5

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

16 16

ஊராட்சி ஓன்றிய ெதாடக்கப் 

பள்ளி   ,ேமற்கு - வடக்கு 

பகுதி,கீழக்ேகாட்ைட

1.சிறுமைலக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) பிராந்தன்வயல் (வார்டு 1) , 

2.சிறுமைலக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) சிறுமைலக்ேகாட்ைட (வார்டு 2)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

17 17

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் 

பள்ளி   ,(ேமற்கு - 

ெதற்குப்பகுதி), கீழக்ேகாட்ைட.

1.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் சிறுமைலக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) 

கீழக்ேகாட்ைட (வார்டு 1) , 2.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் 

சிறுமைலக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசட்டிேயந்தல் (வார்டு 1) , 

3.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் சிறுமைலக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் கடம்பூர் 

(ஊ) ேசந்தணி (வார்டு 3) , 4.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் சிறுமைலக்ேகாட்ைட 

(வ.கி) கடம்பூர் (ஊ) கலியணி (வார்டு 4) , 5.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் 

சிறுமைலக்ேகாட்ைட (வ.கி) கடம்பூர் (ஊ) சம்பாெநட்டி (வார்டு 4)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

18 18

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, மங்களக்குடி

1.மங்களக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மங்களக்குடி (வார்டு 1)
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

19 19

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,(ேமற்கு 

பகுதி) (ெதற்குப்பக்கம்) , 

மங்களக்குடி

1.மங்களக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மங்களக்குடி வார்டு 2
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

20 20

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,(ேமற்குப்பகுதி) (வடக்குப் 

பக்கம்), மங்களக்குடி

1.சம்பூரணி (வ.கி) மற்றும் மங்களக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சம்பூரணி வார்டு 3 , 

2.சம்பூரணி (வ.கி) மற்றும் மங்களக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வைலயன் வயல் 

வார்டு 3 , 3.சம்பூரணி (வ.கி) மற்றும் மங்களக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊைம 

உைடயான் மைட  வார்டு 3

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

21 21

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் 

பள்ளி   ,ெபருவாக்ேகாட்ைட 

(கிழக்குப்பகுதி)

1.பனிச்சகுடி (வ.கி) மற்றும் அரசத்தூர் (ஊ) ெபருவாக்ேகாட்ைட  வார்டு 1 , 

2.கட்டிமங்களம் (வ.கி) மற்றும் அரசத்தூர் (ஊ) கட்டிமங்களம்  வார்டு 1

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

22 22

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் 

பள்ளி   ,ேமற்குப்பகுதி 

,ெபருவாக்ேகாட்ைட

1.கட்டிமங்களம் (வ.கி) மற்றும் அரசத்தூர் (ஊ) வைலயேனந்தல்(வார்டு 2) , 

2.கட்டிமங்களம் (வ.கி) மற்றும்  அரசத்தூர் (ஊ) அரசத்தூர் (வார்டு 3) , 

3.கட்டிமங்களம் (வ.கி) மற்றும்  அரசத்தூர் (ஊ) ெகங்ைகவிலாசம்(வார்டு 3)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

23 23
ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் 

பள்ளி   ,அடுத்தகுடி
1.கட்டிமங்களம் (வ.கி) மற்றும் அரசத்தூர் (ஊ) அடுத்தகுடி(வார்டு 2)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

24 24
சிறுமலர் ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்கு பகுதி, ஆண்டாவூரணி

1.பனிச்சகுடி (வ.கி) மற்றும் ஆண்டாவூரணி (ஊ) ஆண்டாவூரணி (பரமணிவயல் 

வார்டு 1) , 2.பனிச்சகுடி (வ.கி) மற்றும் ஆண்டாவூரணி (ஊ) ஆண்டாவூரணி 

(பனிச்சகுடி) வார்டு 2

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

25 25
சிறுமலர் ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்கு பகுதி,ஆண்டாவூரணி

1.கூகுடி (வ.கி) மற்றும் ஆண்டாஊரணி (ஊ)  பரமணிவயல் வார்டு 1 ,        

2.கூகுடி (வ.கி) மற்றும் ஆண்டாஊரணி (ஊ) மணவாளன் வயல் வார்டு 1 , 

3.சித்தாமங்களம் (வ.கி) மற்றும் ஆண்டாஊரணி (ஊ) சித்தாமங்கலம் வார்டு 2 , 

4.பனிச்சகுடி (வ.கி) மற்றும் ஆண்டாஊரணி(ஊ) பனிச்சகுடி வார்டு 2

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

26 26

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேபராமங்களம்

1.பாகனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இளஞ்சியமங்கலம் 1 வதுவார்டு ,             

2.பாகனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமய்க்கவயல் 1 வதுவார்டு ,                 

3.பாகனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாகனூர் 1வதுவார்டு ,                        

4.பாகனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபராமங்கலம் 1வதுவார்டு ,                  

5.பாகனூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மணலூர் 2வதுவார்டு ,                        

6.பாகனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தாதக்கன்ேகாட்ைட  2வதுவார்டு ,             

7.பாகனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிடங்கூர்  2வதுவார்டு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

27 27

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ேமற்கு 

பகுதி சிறுகம்ைபயூர்

1.சிறுகம்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முடுக்கவயல்  வார்டு 1 ,               

2.சிறுகம்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உப்புக்ேகாட்ைட  வார்டு 1 ,             

3.சிறுகம்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவள்ளாளர்ேகாட்ைட  வார்டு 1 , 

4.சிறுகம்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) சவுந்திரபாண்டியன் குடியிருப்பு வார்டு 1 , 

5.சிறுகம்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) ெபrயகுடியிருப்பு  வார்டு 1

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

28 28

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

பகுதி சிறுகம்ைபயூர்

1.சிறுகம்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) மறவர்ேகாட்ைட  வார்டு 1 ,            

2.சிறுகம்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) மயிலாடுவயல் வார்டு 2 ,              

3.சிறுகம்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூைனக்குட்டிவயல்  வார்டு 2 ,       

4.சிறுகம்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆrயன்வயல்  வார்டு 2 ,           

5.சிறுகம்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) கஞ்சக்ேகான்வயல்  வார்டு 2

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

29 29
ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,பதனக்குடி

1.சிறுகம்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் பதனக்குடி (ஊ) பதனக்குடி(வார்டு 1 3) , 

2.சிறுகம்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் பதனக்குடி (ஊ) பதனக்குடி(வார்டு 2 3) , 

3.சிறுகம்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் பதனக்குடி (ஊ) பதனக்குடி (வார்டு 3)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

30 30

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளி   ,கிழக்கு பகுதி 

நிலமழகியமங்களம்

1.நிலமழகியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நிலமழகியமங்கலம்  வார்டு 1 , 

2.நிலமழகியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நிலமழகியமங்கலம்  வார்டு 2 , 

3.நிலமழகியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நிலமழகியமங்கலம்  வார்டு 1 , 2

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

31 31

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைலப் 

பள்ளி   ,ேமற்கு பகுதி 

நிலமழகியமங்களம்

1.நிலமழகியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நிலமழகியமங்கலம்  வார்டு 2 , 

2.நிலமழகியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநடும்ெபாட்டல்  வார்டு 2 , 

3.நிலமழகியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரசேனந்தல் வார்டு 2 , 

4.நிலமழகியமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிறுநாகுடி  வார்டு 2

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

32 32
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கட்டிவயல்

1.ஆக்கலூர் (வ.கி) மற்றும் கட்டிவயல் (ஊ) கட்டிவயல் வார்டு 1 ,          

2.ஆக்கலூர் (வ.கி) மற்றும் கட்டிவயல் (ஊ) கீழக்குறிச்சி  வார்டு 2 ,          

3.ஆக்கலூர் (வ.கி) மற்றும்  கட்டிவயல் (ஊ) ஆக்களுர் வார்டு 3 ,            

4.ஆக்கலூர் (வ.கி) மற்றும்  கட்டிவயல் (ஊ) ைநனாவயல்  வார்டு 6

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

33 33
ேராமன் கத்ேதாலிக்க 

ெதாடக்கப்பள்ளி, எட்டுகுடி

1.ஆக்கலூர் (வ.கி) மற்றும்  கட்டிவயல் (ஊ) சிறுநல்லூர் வார்டு 4,            

2.ஆக்கலூர் (வ.கி) மற்றும் கட்டிவயல் (ஊ) எட்டுகுடி  வார்டு 5

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

34 34

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,(ேமற்கு 

பகுதி) ெவள்ைளயாபுரம்

1.ெவள்ைளயாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவள்ைளயாபுரம்  

புதுத்ெதரு,வடக்குெதரு (வார்டு 1)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

35 35

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

பக்கம், புதிய கட்டிடம், 

ெவள்ைளயாபுரம்

1.ெவள்ைளயாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வில்லாேரந்தல் 

ேமலத்ெதரு,நடுெதரு,கிழக்குெதரு,பள்ளிவாசல் (வார்டு 2)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

36 36

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,(வடக்குப் 

பக்கம் - நடுப்பகுதி), 

ெவள்ைளயாபுரம்

1.மண்டலக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெவள்ைளயாபுரம்  (ஊ) ெவள்ைளயாபுரம் 

வில்லாேரந்தல் (வார்டு 3) , 2.மண்டலக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெவள்ைளயாபுரம்  

(ஊ) மண்டலேகாட்ைட வில்லாேரந்தல்(சன்னதி ெதரு,புனித ெசபஸ்தியார் 

ஆலயம் (வார்டு 3)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

37 37

புனிதஅருளானந்தர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,புதுக்கட்டிடம், ஓrயூர்

1.புல்லூர் (வ.கி) மற்றும் ஒrயூர் (ஊ) புலியூர்,காடுெவட்டி,முஸ்லிம் 

குடியிருப்பு(வார்டு 3) ,                                                       

2.புல்லூர் (வ.கி) மற்றும்  ஒrயூர் (ஊ) பட்டமங்கலம்(வார்டு 3) ,                   

3.புல்லூர் (வ.கி) மற்றும்  ஒrயூர் (ஊ) புல்லூர்(வார்டு 3) ,                      

4.புல்லூர் (வ.கி) மற்றும்  ஒrயூர் (ஊ) மருதன்வயல்(வார்டு 3)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

38 38

புனித அருளானந்தர் ேமல் 

நிைலப் பள்ளி   ,கிழக்குப்பகுதி, 

ஓrயூர்

1.ஓrயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓrயூர்,திட்ைட,புதுவயல்  (வார்டு 1) ,           

2.ஓrயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திட்ைட,புதுவயல்  (வார்டு 1) ,                

3.ஓrயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓrயூர் திட்ைட (வார்டு 1)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

39 39

புனித அருளானந்தர் ேமல் 

நிைலப் பள்ளி   ,ேமற்குப்பகுதி, 

ஓrயூர்

1.ஓrயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓrயூர் ேமலக்குடியிருப்பு  (வார்டு 1) ,           

2.ஓrயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓrயூர் கீழக்குடியிருப்பு  (வார்டு 1)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

40 40

பஞ்சாயத்து யூனியன் 

ெதாடக்கப்பள்ளி    

,கிழக்குப்பக்கம் - வடக்குப்பகுதி,

சுந்தரபாண்டியபட்டிணம்.

1.மருங்கூர் (வ.கி) மற்றும் சுந்தரபாண்டியபட்டிணம் (ஊ) 

சுந்தரபாண்டியபட்டிணம் (வார்டு 1) , 2.மருங்கூர் (வ.கி) மற்றும்  

சுந்தரபாண்டியபட்டிணம் (ஊ) சுந்தரபாண்டியபட்டிணம் (வார்டு 3)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

41 41

பஞ்சாயத்து யூனியன் 

ெதாடக்கப்பள்ளி    

,கிழக்குப்பக்கம் - ெதற்குப்பகுதி,

சுந்தரபாண்டியபட்டிணம்.

1.மருங்கூர் (வ.கி) மற்றும் சுந்தரபாண்டியபட்டிணம் (ஊ) 

சுந்தரபாண்டியபட்டிணம் (வார்டு 2)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

42 42

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,(புதிய கட்டிடம் - 

கிழக்குப்பக்கம்), 

சுந்தரபாண்டியபட்டிணம்

1.மருங்கூர் (வ.கி) மற்றும்  சுந்தரபாண்டியபட்டிணம் (ஊ) 

சுந்தரபாண்டியபட்டிணம் வார்டு 3

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

43 43

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி புதிய 

கட்டிடம்   ,(புதிய கட்டிடம் - 

ேமற்குப்பக்கம்), 

சுந்தரபாண்டியபட்டிணம்

1.மருங்கூர் (வ.கி) மற்றும்  சுந்தரபாண்டியபட்டிணம் (ஊ) 

சுந்தரபாண்டியபட்டிணம் வார்டு4-1

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

44 44

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பக்கம் - வட்டார 

வளைமயக்கட்டிடம்), 

சுந்தரபாண்டியபட்டிணம்

1.மருங்கூர் (வ.கி) மற்றும்  சுந்தரபாண்டியபட்டிணம் (ஊ) 

சுந்தரபாண்டியபட்டிணம் வார்டு4-2

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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45 45

ஊராட்சி ஒன்றிய நடு 

நிைலப்பள்ளி   

,பைழயகட்டிடம் - 

வடக்குப்பகுதி , பனஞ்சாயல்

1.வட்டாணம் (வ.கி) மற்றும்  பனஞ்சாயல் (ஊ) பனஞ்சாயல் வார்டு 1 , 

2.வட்டாணம் (வ.கி) மற்றும் பனஞ்சாயல் (ஊ) விருதன்வயல் வார்டு 2

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

46 46

ஊராட்சி ஒன்றிய நடு 

நிைலப்பள்ளி   

,பைழயகட்டிடம் - 

ெதற்குப்பகுதி, பனஞ்சாயல்

1.வட்டாணம் (வ.கி) மற்றும் பனஞ்சாயல் (ஊ) நாவலூர் வார்டு 1 , 2.வட்டாணம் 

(வ.கி) மற்றும்  பனஞ்சாயல் (ஊ) அடஞ்சான் மங்கலம் வார்டு 2 , 3.வட்டாணம் 

(வ.கி) மற்றும்  பனஞ்சாயல் (ஊ) புதுக்குடி வார்டு 2 , 4.வட்டாணம் (வ.கி) 

மற்றும்  பனஞ்சாயல் (ஊ) குஞ்சரன்வயல் வார்டு 2

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

47 47

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,இளங்குன்றம்

1.டி.நாகனி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இளங்குன்றம் புல்லாவயல் வார்டு 1 , 2.டி.நாகனி 

 (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) அல்லிக்ேகாட்ைட வார்டு 1 , 3.டி.நாகனி  (வ.கி) மற்றும்  

(ஊ) வழிமுத்தூர் வார்டு 2 ,

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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48 48
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ஆதியாகுடி
1.டி.நாகனி (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) ஆதியாகுடி வார்டு 3

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

49 49

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,திைனக்காத்தான்வயல்

1.சிறுமைலக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் குஞ்சங்குளம் (ஊ) கண்ணன் 

புஞ்ைச(வார்டு 1) ,2.சிறுமைலக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் குஞ்சங்குளம் (ஊ) 

திைனக்காத்தான்வயல்(வார்டு 1) , 3.சிறுமைலக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும்  

குஞ்சங்குளம் (ஊ) சந்திவயல்(வார்டு 3) , 4.சிறுமைலக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும்  

குஞ்சங்குளம் (ஊ) கீழக்ேகாட்ைட(வார்டு 3) , 5.சிறுமைலக்ேகாட்ைட (வ.கி) 

மற்றும்  குஞ்சங்குளம் (ஊ) மாவிலங்ைக(வார்டு 3)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

50 50

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,குஞ்சங்குளம் (வடக்குப்பகுதி)

1.சிறுமைலக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும்  குஞ்சங்குளம் (ஊ) ெவளியங்குடி(வார்டு 

2) 2.சிறுமைலக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் குஞ்சங்குளம் (ஊ) குஞ்சங்குளம் 

(வார்டு 3)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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51 51

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ெதற்குக் 

கட்டிடம் - கிழக்குப்பகுதி, 

அஞ்சுக்ேகாட்ைட

1.அஞ்சுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அஞ்சுக்ேகாட்ைட (வார்டு 1) , 

2.அஞ்சுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) சுப்பிரமணியபுரம்  (வார்டு 2) , 

3.அஞ்சுக்ேகாட்ைட  (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) சவீலாதி  (வார்டு 1)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

52 52
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   அழகமைட

1.அஞ்சுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) ெசங்கமைட (வார்டு 4) , 

2.அஞ்சுக்ேகாட்ைட  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அழகமைட (வார்டு 4)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

53 53

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி    ,ேமற்குக் 

கட்டிடம் - ெதற்குப் பகுதி, 

அஞ்சுக்ேகாட்ைட

1.அஞ்சுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்ன அஞ்சுக் ேகாட்ைட (1 வது வார்டு) 

, 2.அஞ்சுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வானிேயந்தல் (2 வது வார்டு) , 

3.அஞ்சுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலவயல்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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54 54

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி    ,ேமற்குக் 

கட்டிடம் - வடக்குப் பகுதி,  

அஞ்சுேகாட்ைட

1.ேமலவயல் (வ.கி) மற்றும் அஞ்சுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெபாட்டக்ேகாட்ைட (வார்டு 3) , 2.ேமலவயல் (வ.கி) மற்றும் அஞ்சுக்ேகாட்ைட 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கைரயக்ேகாட்ைட (வார்டு 3)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

55 55

புனித மrயன்ைன 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,(கிழக்குப்பகுதி), ஓrக்ேகாட்ைட

1.ஓrக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் டி.நாகனி (ஊ) பூவாணி(வார்டு 2) ,            

2.ஓrக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் டி.நாகினி (ஊ) நாகனி(வார்டு 3) ,            

3.ஓrக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும்  டி.நாகினி (ஊ) நாகனி(வார்டு 3)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

56 56

புனித மrயன்ைன 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ேமற்குப் 

பகுதி,  ஓrக்ேகாட்ைட

1.ஓrக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓrக்ேகாட்ைட(வார்டு 1)
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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57 57

ேராமன் கத்ேதாலிக்க 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குபகுதி, சின்னகீரமங்களம்

1.அரசூர் (வ.கி) மற்றும் ெபrயகீரமங்கலம் (ஊ) அரசூர் , 2.ெபrயகீரமங்கலம் 

(ஊ) நார்கனிேயந்தல் , 3.அரசூர் (வ.கி) மற்றும் ெபrயகீரமங்கலம் (ஊ) பாரூர்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

58 58

ேராமன் கத்ேதாலிக்க 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,நடுப்பகுதி, 

சின்னகீரமங்களம்

1.அரசூர் (வ.கி) மற்றும்  ெபrயகீரமங்கலம் (ஊ) ேசந்தனி ,                   

2.அரசூர் (வ.கி) மற்றும்  ெபrயகீரமங்கலம் (ஊ) ச.ீேக.மங்களம்(ெதாண்டி ேராடு 

, 3.அரசூர் (வ.கி) மற்றும் ெபrயகீரமங்கலம் (ஊ) இராமநாதபுரம் ேராடு(ேமற்கு)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

59 59

ேராமன் கத்ேதாலிக்க 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,(ேமற்குப்பகுதி) 

சின்னகீரமங்களம்

1.அரசூர் (வ.கி) மற்றும்  ெபrயகீரமங்கலம் (ஊ) சின்னகீரமங்கலம்(வார்டு 2)
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

60 60

ேராமன் கத்ேதாலிக்க 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,(ேமற்குப்பகுதி-2) 

சின்னகீரமங்களம்

1.அரசூர் (வ.கி) மற்றும் ெபrயகீரமங்கலம் (ஊ) ெபrயகீரமங்கலம்(வார்டு 3) , 

2.அரசூர் (வ.கி) மற்றும்  ெபrயகீரமங்கலம் (ஊ) ெபrயகீரமங்கலம்(வார்டு 3)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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61 61

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் 

பள்ளி   ,கிழக்குப்பகுதி , 

கல்லூர்

1.திருவாடாைன (வ.கி) மற்றும் கல்லூர் (ஊ) கல்லூர்  (வார்டு 1)
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

62 62
ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் 

பள்ளி   ,ேமற்குப்பகுதி , கல்லூர்

1.திருவாடாைன (வ.கி) மற்றும்  கல்லூர் (ஊ) ேகாேனrக்ேகாட்ைட  (வார்டு 3) , 

2.திருவாடாைன (வ.கி) மற்றும்  கல்லூர் (ஊ) மணிகண்டி  (வார்டு 4)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

63 63

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதுக்கட்டிடம், கல்லூர்

1.திருவாடாைன (வ.கி) மற்றும் கல்லூர் (ஊ) சந்திராக்ேகாட்ைட வார்டு 4 , 

2.திருவாடாைன (வ.கி) மற்றும்  கல்லூர் (ஊ) திருவிடமதியூர் வார்டு 4 , 

3.திருவாடாைன (வ.கி) மற்றும்  கல்லூர் (ஊ) கிளவண்டி வார்டு 2 , 

4.திருவாடாைன (வ.கி) மற்றும்  கல்லூர் (ஊ) ெகாட்டாங்குடி வார்டு 2 , 

5.திருவாடாைன (வ.கி) மற்றும்  கல்லூர் (ஊ) இளமணி வார்டு 2 , 

6.திருவாடாைன (வ.கி) மற்றும்  கல்லூர் (ஊ) மாங்குடி வார்டு 1

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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64 64

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்குக்கட்டிடம் 

(ேமற்குப்பகுதி), திருவாடாைன

1.திருவாடாைன (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிடாr ேகாவில் ெதரு  வார்டு 1 , 

2.திருவாடாைன  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு வார்டு 1 , 3.திருவாடாைன 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) எல்.ேக.நகர் வார்டு 1 , 4.திருவாடாைன (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

அண்ணா நகர் வார்டு 1 , 5.திருவாடாைன (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு 

வார்டு 3

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

65 65

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,(ேமற்குக் கட்டிடம் - வடக்குப் 

பகுதி) திருவாடாைன.

1.திருவாடாைன (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாlஸ்குடியிருப்பு வார்டு 3 , 

2.திருவாடாைன (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிேனகவள்ளிபுரம் பகுதி 1  வார்டு 3 , 

3.திருவாடாைன (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிேனகவள்ளிபுரம் பகுதி 2 வார்டு 3

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

66 66

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பக்கம் - ேமற்குக் 

கட்டிடம்,  திருவாடாைன

1.திருவாடாைன (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சன்னதிெதரு(வார்டு 2) ,                  

2.திருவாடாைன (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) வர்ணதர்த்தவடகைர(வார்டு 2) , 

3.திருவாடாைன (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வர்ணதர்த்த ேமற்கு(வார்டு 2) ,       

4.திருவாடாைன  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு(வார்டு 2) ,          

5.திருவாடாைன (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்கு ெதரு(வார்டு 2)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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67 67

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, திருவாடாைன

1.திருவாடாைன (வ.கி) மற்றும் கல்லூர் (ஊ) சூச்சனி
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

68 68

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, திருவாடாைன

1.திருவாடாைன (வ.கி) மற்றும் கல்லூர் (ஊ) பண்ணவயல் ,           

2.திருவாடாைன (வ.கி) மற்றும் கல்லூர் (ஊ) சமத்துவபுரம்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

69 69

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,(வடக்கு 

பகுதி) டி.கிளியூர்

1.கிளியூர் (வ.கி) மற்றும் ேகாடனூர் (ஊ) பிள்ைளயாேரந்தல்  (வார்டு 1, 2) , 

2.கிளியூர் (வ.கி) மற்றும் ேகாடனூர் (ஊ) ேசமனிவயல்  (வார்டு 3) ,           

3.கிளியூர் (வ.கி) மற்றும் ேகாடனூர் (ஊ) மாதவன்ேகாட்ைட (வார்டு 4) ,         

4.கிளியூர் (வ.கி) மற்றும்  ேகாடனூர் (ஊ) கிளியூர் (வார்டு 5) ,             

5.கிளியூர் (வ.கி) மற்றும்  ேகாடனூர் (ஊ) ெபாண்னகுறிச்சி (வார்டு 6)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

70 70
சமுதாயக்கூடம்   ,ெதற்கு 

பகுதி, டி.கிளியூர்.

1.கிளியூர் (வ.கி) மற்றும் ேகாடனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காட்டியேனந்தல்  

வார்டு 1 , 2.கிளியூர் (வ.கி) மற்றும் ேகாடனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாடனூர்   

வார்டு 1

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

71 71

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,(பைழய 

கட்டிடம்),  பாண்டுகுடி

1.பாண்டுகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாண்டுகுடி (வார்டு 1) ,                 

2.பாண்டுகுடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாண்டுகுடி (வார்டு 1) ,                  

3.பாண்டுகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாண்டுகுடி (வார்டு 1) ,                 

4.பாண்டுகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாண்டுகுடி வார்டு 1 ,                         

5.பாண்டுகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாண்டுகுடி(வார்டு 1)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

72 72

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,பாண்டுகுடி 

(புதிய கட்டிடம்)

1.பாண்டுகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இைளயத்தான் வயல்  1வது வார்டு ,          

2.பாண்டுகுடி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முருகேனந்தல்1வது வார்டு ,                    

3.பாண்டுகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாேனrேயந்தல்1வது வார்டு ,         

4.பாண்டுகுடி  (வ.கி) மற்றும் ேகாடனூர் (ஊ) ஆலம்பாடி 4வது வார்டு ,  

5.பாண்டுகுடி (வ.கி) மற்றும் ேதளூர் (ஊ) ெசௗந்தரபாண்டியபுரம் , 6.பாண்டுகுடி 

(வ.கி) மற்றும்  ேதளூர் (ஊ) அrயப்புவயல்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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73 73

புனித அந்ேதாணியார் ேராமன் 

கத்ேதாலிக்க நடுநிைலப் பள்ளி 

  ,நகrகாத்தான்

1.நகrகாத்தான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நகrகாத்தான் வார்டு 1, 2 ,        

2.நகrகாத்தான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நகrகாத்தான்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

74 74

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

பகுதி , ேதளூர்

1.ேதளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பழங்குளம் (வார்டு 2) , 2.ேதளூர் (வ.கி) மற்றும்  

(ஊ) ேசமன்வயல் (வார்டு 2) , 3.ேதளூர் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) மல்லனூர் (வார்டு 2)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

75 75

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ேமற்கு 

பகுதி , ேதளூர்

1.ேதளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாப்பேனந்தல்,கருங்காலக்குடி (வார்டு 3) ,       

2.ேதளூர் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) ேதளூர் (வார்டு 4) ,                          

3.ேதளூர் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) குருமிலாங்குடி (வார்டு 4)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

76 76
ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ெகாடிப்பங்கு

1.ெகாடிப்பங்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்கலான்வயல் வார்டு 1 , 2.ெகாடிப்பங்கு 

(வ.கி) மற்றும்  (ஊ) கருத்த பத்ைத வார்டு  1 , 3.ெகாடிப்பங்கு (வ.கி) மற்றும்  

(ஊ) ெகாடிபங்கு , 4.ெகாடிப்பங்கு(வ.கி) மற்றும்  (ஊ) நாேரந்தல்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

25 of  118



õ.âí¢ 
õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
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. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

77 77

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ேமற்கு 

பக்கம், ெகாடிப்பங்கு

1.ெகாடிப்பங்கு (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) மம்மலக்கைர , 2.ெகாடிப்பங்கு (வ.கி) 

மற்றும்  (ஊ) ேவலங்குடி , 3.ெகாடிப்பங்கு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விளக்காேனந்தல் 

, 4.ெகாடிப்பங்கு (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) சிறுகவயல் , 5.ெகாடிப்பங்கு (வ.கி) மற்றும் 

 (ஊ) அசுரவயல் , 6.ெகாடிப்பங்கு (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) ராஜாக்கவயல்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

78 78
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வட்டாணம்

1.வட்டாணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தாேமாதரப்பட்டிணம் (வார்டு 1) ,               

2.வட்டாணம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) வண்ணான்குளம் (வார்டு 2) ,                 

3.வட்டாணம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) வட்டாணம் (வார்டு 2)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

79 79
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,வட்டாணம்

1.வட்டாணம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) ஆர்.சி.நகர் நந்தியான்ேகாட்ைட ெதன்வயல் 

(வார்டு 3) , 2.வட்டாணம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) ஓடவயல் (வார்டு 3) , 

3.வட்டாணம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) மச்சூர் (வார்டு 3) , 4.வட்டாணம் (வ.கி) 

மற்றும்  (ஊ) நல்லகிராமவயல் (வார்டு 3)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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80 80

ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிைல 

பள்ளி   ,ேமற்குக்கட்டிடம் - 

கிழக்குப் பகுதி, பாசிப்பட்டிணம்

1.கலியநகr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கலியநகr பரப்புவயல் (வார்டு 1) , 2.கலியநகr 

 (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) பாசிப்பட்டிணம் (வார்டு 3)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

81 81

ஊராட்சி ஒன்றிய நடு 

நிைலப்பள்ளி   ,ேமற்குக் 

கட்டிடம் - கிழக்குப்பகுதி, 

பாசிப்பட்டிணம்.

1.கலியநகr  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாசிப்பட்டிணம் (வார்டு 2)
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

82 82

ஊராட்சி ஒன்றிய நடு 

நிைலப்பள்ளி   ,பாசிபட்டிணம், 

கூடுதல் கட்டிடம் 

(கிழக்குப்பகுதி)

1.கலியநகr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாசிப்பட்டிணம் (வார்டு 3) , 2.கலியநகr  (வ.கி) 

மற்றும்  (ஊ) பாசிப்பட்டிணம் (வார்டு 4)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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83 83

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, புதுக்கட்டிடம், 

தர்த்தாண்டதானம்

1.மருங்கூர் (வ.கி) மற்றும் புல்லக்கடம்பன் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) 

புல்லக்கடம்பன்(வார்டு 1) , 2.மருங்கூர் (வ.கி) மற்றும் புல்லக்கடம்பன் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ஸ்தானிகன்வயல்(வார்டு 2) , 3.மருங்கூர் (வ.கி) மற்றும் 

புல்லக்கடம்பன் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாணவநகr(வார்டு 3) , 4.மருங்கூர் (வ.கி) 

மற்றும்  புல்லக்கடம்பன் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மருங்கூர்(வார்டு 2)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

84 84

ஊராட்சி ஓன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி    

,வடக்குப்பகுதி, புதியக்கட்டிடம், 

தர்த்தாண்டதானம்

1.ெரகுநாதசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் புல்லக்கடம்பன் (ஊ) எட்டிேசr வார்டு 5 , 

2.ெரகுநாதசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் புல்லக்கடம்பன் (ஊ) இைடயன்வயல் 

வார்டு 6 , 3.ெரகுநாதசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும்  புல்லக்கடம்பன் (ஊ) 

ேசாழகன்ேபட்ைட(எ)ெரகுநாதசமுத்திரம் வார்டு 7 ,                   

4.ெரகுநாதசமுத்திரம் (வ.கி) மற்றும் புல்லக்கடம்பன் (ஊ) புதுக்குடிஇருப்பு 

வார்டு 7

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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85 85

வில்ெஹம் நடுநிைலப்பள்ளி    

,ெதற்குப்பக்கம் - கூடுதல் 

கட்டிடம், ெதாண்டி

1.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி அக்ரஹாரம் 1வது ெதரு வார்டு 1 ,   

2.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி அக்ரஹாரம் 2வது ெதரு (வார்டு 1) ,      

  3.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி சத்திரம் 1வது ெதரு (வார்டு 1) ,     

4.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி சத்திரம் 2வது ெதரு (வார்டு 1) ,     

5.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி தர்த்தக்கைர ெதரு (வார்டு 2) ,      

6.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி பவுண்டு ேதாப்பு ெதரு (வார்டு 1) ,   

7.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி சத்திரம் ெதற்கு ெதரு வார்டு 2 ,    

8.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும்  ேபரூராட்சி ஆஸ்பத்திr ெதற்கு ெதரு (வார்டு 2) , 

9.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி ெபருமாள் ேகாவில் சன்னதிெதரு 

(வார்டு 2) 10.ெதாண்டி   (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி தட்டர் ெதரு (வார்டு 2) ,       

  11.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும்  ேபரூராட்சி சிவன்ேகாவில் ெதற்குெதரு (வார்டு 

2) , 12.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும்  ேபரூராட்சி சிவன்ேகாவில் கிழக்குெதரு 

(வார்டு 2) , 13.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வாணியச் ெசட்டி ெதரு 

(வார்டு 2)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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86 86

வில்ெஹம் நடுநிைலப்பள்ளி    

,புதிய கட்டிடம் - ெதற்குப்பகுதி, 

ெதாண்டி

1.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி ெபருமாள் ேகாவில் சன்னதிெதரு 

(வார்டு 2) , 2.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி தரகன்காரன் ெதரு (வார்டு 4) 

,     3.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி முகமதுகாசிம் பங்களா ெதரு 

(வார்டு 4) , 4.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி பள்ளிவாசல் கிழக்குத்ெதரு 

(வார்டு 4) , 5.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் காவல்காரன் ெதரு (வார்டு 4) ,             

    6.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி பள்ளிவாசல் ெதரு (வார்டு 4) ,       

7.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி முைகதன் குப்ைபசந்து (வார்டு 4) ,   

8.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும்  ேபரூராட்சி யூசுப் ெதரு (வார்டு 4) ,           

9.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி ெலப்ைபமார் சந்து கிழக்குத்ெதரு 

(வார்டு 4) , 10.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி பலைகசாகிபு ெதரு (வார்டு 

4) , 11.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி பள்ளிவாசல் கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 

4) , 12.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும்  ேபரூராட்சி கிட்டங்கி ெதரு (வார்டு 4) ,      

13.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி முகமதுஅபுபக்கர் ெதரு (வார்டு 4) , 

14.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி ரங்கம்பைடயாச்சி ெதரு (வார்டு 4) , 

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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87 87

வில்ெஹம் நடுநிைலப்பள்ளி    

,பைழய கட்டிடம், 

ேமற்குப்பக்கம், ெதற்குப்பகுதி, 

ெதாண்டி

1.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி கைடயர் ெதரு (வார்டு 3) , 2.ெதாண்டி 

(வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி ெவள்ளாளர் ெதரு  (வார்டு  3) , 3.ெதாண்டி (வ.கி) 

மற்றும் ேபரூராட்சி ஆதினமிளகிபைடயாச்சி ெதரு (வார்டு 3) , 4.ெதாண்டி (வ.கி) 

மற்றும் ேபரூராட்சி பக்கிrபைடயாச்சி ெதரு (வார்டு 3) , 5.ெதாண்டி (வ.கி) 

மற்றும் ேபரூராட்சி கடற்கைரேராடுபக்கம் (வார்டு 3) , 6.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் 

ேபரூராட்சி காளியப்பபைடயாச்சி ெதரு (வார்டு 3) , 7.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் 

ேபரூராட்சி முத்துக்கருப்பன்பைடயாச்சி ெதரு (வார்டு  5) , 8.ெதாண்டி  (வ.கி) 

மற்றும் ேபரூராட்சி பழனிேவல்பைடயாச்சி ெதரு (வார்டு 5) , 9.ெதாண்டி  (வ.கி) 

மற்றும் ேபரூராட்சி வரீப்பத்திரன் பைடயாச்சி ெதரு (வார்டு 5) , 10.ெதாண்டி 

(வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி ேவலுபைடயாச்சி ெதரு (வார்டு 5)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

88 88

வில்ெஹம் நடுநிைலப்பள்ளி    

,புதிய கட்டிடம் -  

வடக்குப்பகுதி, ெதாண்டி

1.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி மீனவர் காலனி(வார்டு 5) ,          

2.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி நடுத் ெதரு( வார்டு 6) ,              

3.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி முகமது இப்ராகிம் காசியப்ப ெதரு(வார்டு 

6) , 4.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி முைகதன் குப்ைப ெதரு(வார்டு 6) ,

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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89 89

வில்ெஹம் நடுநிைலப்பள்ளி    

,புதிய கட்டிடம் -  வடக்குப்பகுதி-

2, ெதாண்டி

1.ெதாண்டி ( (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி மைரக்காயர் ெதரு(வார்டு 5) ,        

2.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி ஓடாவித் ெதரு(வார்டு 6) ,           

3.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி மஸ்தான்ராவுத்தர்ெதரு(வார்டு 6) ,    

4.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி முகமதுமுைகதன்காஜியார் ெதரு 

(வார்டு 6), 5.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி ேசக்தாவுது ெதரு (வார்டு 6)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

90 90

ெசய்யது முகம்மது அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,புதியகட்டிடம் ெதற்குப்பக்கம், 

ேமற்குப்பகுதி, ெதாண்டி

1.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும்  ேபரூராட்சி சனீிமாதர் ெதரு வார்டு 7 ,          

2.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும்  ேபரூராட்சி பள்ளிவாசல் ேமற்கு ெதரு வார்டு 7 , 

3.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி நடுத் ெதரு (வார்டு 7) ,               

4.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி பள்ளிவாசல் ெதரு (வார்டு 7) ,            

5.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி முகமது காசம் ெதரு வார்டு 8 ,        

6.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி மலுங்கு பக்கீர் ெதரு (வார்டு 8) ,       

7.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி ேமலத் ெதரு (வார்டு 9) ,           

8.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி ெலப்ைப சாகிப் ெதரு வார்டு 7 ,        

9.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி காதர்முைகதன் ெதரு (வார்டு 8)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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91 91

ெசய்யது முகம்மது அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,புதியகட்டிடம் ெதற்குப்பக்கம்இ 

கிழக்குப்பகுதி, ெதாண்டி

1.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி மைரக்காயர் ெதரு (வார்டு 6) ,             

2.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி சாகிப் தம்பி ெதரு (வார்டு 7) ,           

3.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி நல்ல கிணறு ெதரு (வார்டு 7) ,            

4.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி ேசகு முகமது அலியார் (வார்டு 6) , 

5.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும்  ேபரூராட்சி வாப்சா ெதரு வார்டு 7) ,             

6.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி முகமது அப்துல் காதர் ெதரு (வார்டு 7) , 

7.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி தர்கா வடக்குத் ெதரு வார்டு 8

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

92 92

ெசய்யது முகம்மது அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பக்கம் - ெதற்குப்பக்க 

கட்டிடம் - ெதற்குப்பக்கம் - 

7ஆம் வகுப்பு, ெதாண்டி

1.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி ேரடிேயா நிைலயம் ெதரு வார்டு 10 , 

2.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி இபுராஹம் பீவி ெதரு வார்டு 8 , 

3.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி முகமது அலியார் ெதரு வார்டு 9 , 

4.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி பிச்ைச ராவுத்தர் வடக்குத்ெதரு வார்டு 9 , 

5.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி பிச்ைச ராவுத்தர் ேமலத் ெதரு வார்டு 9

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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93 93

ெசய்யது முகம்மது அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பக்கம் - ெதற்குப்பக்க 

கட்டிடம் - வடக்குப்பக்கம் - 

6ஆம் வகுப்பு, ெதாண்டி

1.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி ெதற்கு ேதாப்புத் ெதரு வார்டு 10
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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94 94

ெசய்யது முகம்மது அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பக்கம் - வடக்குப் பக்க 

கட்டிடம்-ெதற்குப்பக்கம் - 12ம் 

வகுப்பு, ெதாண்டி.

1.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வாலம்பட்டி வடக்குத்ெதரு , 2.ெதாண்டி 

(வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி முைகதன் மலுங்கு ெதரு(வார்டு 13) , 3.ெதாண்டி  

(வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி உேசன் ெதரு (வார்டு 12) , 4.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் 

ேபரூராட்சி மீரா சாகிப் ெதரு (வார்டு 12) , 5.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் 

ேபரூராட்சி டுத்ெதரு (வார்டு 12) , 6.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி அசன் 

அலியார் சந்து (வார்டு 12) , 7.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி முஹமது 

ராவுத்தர் ெதரு (வார்டு 12) , 8.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி முகமது 

அலியார் ெதரு (வார்டு 12) , 9.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி முகமது 

யூசுப் ெதரு (வார்டு 12) , 10.ண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி குஞ்சுமைரக்காயர் 

ெதரு (வார்டு 12) , 11.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி ெலப்ைப ெதற்கு ெதரு 

(வார்டு 13) , 12.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி முகமது அப்துல் காதர் 

ெதரு (வார்டு 13) , 13.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி ெலப்ைப ெதற்கு ெதரு 

(வார்டு 13) , 14.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி முகமது இபுராம்சா ெதரு 

(வார்டு 13) , 15.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி நடுத்ெதரு (வார்டு 13) , 

16.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி அலியார் வடக்குத்ெதரு (வார்டு 13) , 

17.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி தர்ஹா ெதரு (வார்டு 8) , 18.ெதாண்டி (வ.கி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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95 95

ெசய்யது முகம்மது அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பக்கம் - வடக்குப் பக்க 

கட்டிடம்-வடக்குப்பக்கம் - 11ம் 

வகுப்பு, ெதாண்டி.

1.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி நூர் இபுராகிம் ெதரு (வார்டு 9) , 

2.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி ைஹஸ்கூல் ெதரு (வார்டு 9) , 

3.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி அனஸ் நகர் (வார்டு 9) , 4.ெதாண்டி 

(வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி ெபருமாள்ேகாவில் சன்னதி ெதரு (வார்டு 13) , 

5.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி பாது சாகிப் ெதரு (வார்டு 13) , 6.ெதாண்டி 

 (வ.கி) மற்றும்  ேபரூராட்சி நடுத்ெதரு (வார்டு 13) , 7.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் 

ேபரூராட்சி கமது நூர்தின் ெதரு , 8.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி 

ெசய்யது மலுங்கு ெதரு (வார்டு 12) , 9.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி 

முகமது தம்பி ெதரு , 10.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி முகமது தம்பி 

ெதரு (வார்டு 13) , 11.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி ெபருமாள்ேகாவில் 

சன்னதி ெதரு (வார்டு 13) , 12.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வட்டாணம் 

ேராடு (வார்டு 1) , 13.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி காதர் முைகதன் ெதரு 

(வார்டு 13) , 14.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி ெபருமாள்ேகாவில் சன்னதி 

ெதரு (வார்டு 13) , 15.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி ெபருமாள்ேகாவில் 

சன்னதி ெதரு (வார்டு 13)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

96 96

ெசய்யது முகம்மது அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம் - ெதற்கு பகுதி - 

நடுப்பகுதி,ெதாண்டி

1.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி விளத்து மணக்ேகாட்ைட (வார்டு 10) , 

2.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி ேகாடி வயல் (வார்டு 10) , 3.ெதாண்டி 

(வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி காமராஜ்நகர் (வார்டு 11) , 4.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும்  

ேபரூராட்சி ெபருமாேனந்தல் (வார்டு 11) , 5.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி 

புடனவயல் (வார்டு 11) , 6.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும்   (சி.சி) புதுக்குடியிருப்பு 

(வார்டு 11)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

97 97

ெசய்யது முகம்மது அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,(புதிய 

கட்டிடம்) (வடக்குப்பக்கம்-

கிழக்குப்பகுதி) , ெதாண்டி

1.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி நவக்குடி (வார்டு 11) , 2.ெதாண்டி (வ.கி) 

மற்றும் ேபரூராட்சி நrக்குடி(வார்டு 10) , 3.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி 

ேசகு சாயிபு ெதரு  (வார்டு 7) , 4.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி முகமது 

காசிம் ெதரு வார்டு 8 , 5.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி சங்கம் ேகாதா 

ெதரு  வார்டு 8 , 6.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி தர்ஹா கால்மாட்டுத் 

ெதரு 1 (வார்டு 8) , 7.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி தர்ஹாகால் மாட்டுத் 

ெதரு 2 (வார்டு 8) , 8.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி தர்ஹாகால் மாட்டுத் 

ெதரு  3 (வார்டு 8)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

98 98

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பக்கம் - ேமற்குப்பகுதி, 

ெதாண்டி

1.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி காந்தியார் வதீி (வார்டு 3) , 2.ெதாண்டி  

(வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி வட்டாணம் ேராடு (வார்டு 12) , 3.ெதாண்டி  (வ.கி) 

மற்றும் ேபரூராட்சி மலுங்கு சாகிபு ெதரு 1 , 4.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் 

ேபரூராட்சி மலுங்கு சாகிபு ெதரு 3 , 5.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி 

மலுங்கு சாகிபு ெதரு 4 , 6.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி மலுங்கு சாகிபு 

ெதரு 7

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

99 99

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பக்கம் - கிழக்குப்பகுதி, 

ெதாண்டி.

1.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி சின்னத்ெதாண்டி கிழக்குத் ெதரு(வார்டு 

14) , 2.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி சின்னத்ெதாண்டி ெதற்குத் 

ெதரு(வார்டு 14) , 3.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி சின்னத்ெதாண்டி 

வடக்குத் ெதரு(வார்டு 14) , 4.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி 

சின்னத்ெதாண்டி வடேமற்கு ெதரு(வார்டு 14) , 5.ெதாண்டி  (வ.கி) மற்றும் 

ேபரூராட்சி காந்தி நகர்(வார்டு 14)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

100 100

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,முத்துராமலிங்கபட்டணம்

1.ெதாண்டிவ (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி முத்துராமலிங்கபட்டிணம்(வார்டு 15) , 

2.ெதாண்டி (வ.கி) மற்றும் ேபரூராட்சி ெபrய வலைசப்பட்டிணம்(வார்டு 15)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

101 101
அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு பகுதி , தளிர்மருங்கூர்

1.தளிர்மருங்கூர் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) ெபான்னிமங்களம்(வார்டு 1) , 

2.தளிர்மருங்கூர் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) புத்தேநந்தல்(வார்டு 1) , 3.தளிர்மருங்கூர் 

(வ.கி) மற்றும்   (ஊ) தளிர்மருங்கூர்(வார்டு 1)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

102 102
அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பகுதி , தளிர்மருங்கூர்

1.காடாங்குடி (வ.கி) மற்றும் தளிர்மருங்கூர் (ஊ) பாகனவயல்(வார்டு 3) , 

2.காடாங்குடி (வ.கி) மற்றும்  தளிர்மருங்கூர் (ஊ) கூத்தேநந்தல்(வார்டு 3) , 

3.காடாங்குடி (வ.கி) மற்றும்  தளிர்மருங்கூர் (ஊ) விஸ்வநாதேனந்தல்(வார்டு 3) 

, 4.காடாங்குடி (வ.கி) மற்றும்  தளிர்மருங்கூர் (ஊ) தண்டலங்குடி(வார்டு 3) , 

5.காடாங்குடி (வ.கி) மற்றும்  தளிர்மருங்கூர் (ஊ) காடாங்குடி(வார்டு 3) , 

6.காடாங்குடி (வ.கி) மற்றும்  தளிர்மருங்கூர் (ஊ) உசிலனக்ேகாட்ைட(வார்டு 4) , 

7.காடாங்குடி (வ.கி) மற்றும்  தளிர்மருங்கூர் (ஊ) பைழயனக்ேகாட்ைட(வார்டு 4) 

, 8.காடாங்குடி (வ.கி) மற்றும்  தளிர்மருங்கூர் (ஊ) அமரன்வயல்(வார்டு 4)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

103 103

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி மாவூர்

1.ெசக்காந்திடல் (வ.கி) மற்றும் மாவூர் (ஊ) மாவூர்(வார்டு 1) , 2.ெசக்காந்திடல் 

(வ.கி) மற்றும்  மாவூர் (ஊ) மங்களம்(வார்டு 2) , 3.ெசக்காந்திடல் (வ.கி) மற்றும் 

மாவூர் (ஊ) மருதங்குடி(வார்டு 2)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

40 of  118



õ.âí¢ 
õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
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. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

104 104

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,திைனயத்தூர்

1.ெசக்காந்திடல் (வ.கி) மற்றும்  மாவூர் (ஊ) கங்கனாேரந்தல்(வார்டு 3) , 

2.ெசக்காந்திடல் (வ.கி) மற்றும்  பாண்டுகுடி (ஊ) திைனயத்தூர்(வார்டு 4)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

105 105

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி கடம்பாகுடி

1.கடம்பாகுடி (வ.கி) அச்சங்குடி(வ.கி) மற்றும்  (ஊ) கடம்பாகுடி(வார்டு 1) , 

2.கடம்பாகுடி (வ.கி) அச்சங்குடி(வ.கி) மற்றும்  (ஊ) கூத்தக்குடி, ஆண்டிவயல் 

(வார்டு 3)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

106 106

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,(ேமற்கு 

பகுதி) கடம்பாகுடி

1.கடம்பாகுடி (வ.கி) அச்சங்குடி(வ.கி) மற்றும்  (ஊ) அச்சங்குடி (வார்டு 2) , 

2.கடம்பாகுடி (வ.கி) அச்சங்குடி(வ.கி) மற்றும்  (ஊ) கருங்கவயல் (வார்டு 2) , 

3.கடம்பாகுடி (வ.கி) அச்சங்குடி(வ.கி) மற்றும்  (ஊ) மல்லிக்குடி (வார்டு 3) , 

4.கடம்பாகுடி (வ.கி) அச்சங்குடி(வ.கி) மற்றும்  (ஊ) இலங்குடி வார்டு 3

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

107 107

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம், ஆதியூர்.

1.ஆதியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதியூர் காரங்காடு (வார்டு 1)
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

108 108

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

கட்டிடம் , ஆதியூர்.

1.ஆதியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) படப்பேனந்தல் (வார்டு 2) , 2.ஆதியூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கருப்பூர் (வார்டு 2

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

109 109
ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,அரும்பூர்

1.பட்டமங்களம் (வ.கி) மற்றும் அரும்பூர் (ஊ) அரும்பூர் வார்டு1 , 

2.பட்டமங்களம் (வ.கி) மற்றும் அரும்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவலத்தூர் வார்டு 1

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

110 110

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ேமற்கு 

பக்கம் அரும்பூர்

1.பட்டமங்களம் (வ.கி) மற்றும் அரும்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பட்டமங்கலம் 

வார்டு 2 , 2.பட்டமங்களம் (வ.கி) மற்றும் அரும்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கட்டுகுடி 

வார்டு 2

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

111 111
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,குளத்தூர்

1.குளத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குக்குடியிருப்பு  1வதுவார்டு , 2.குளத்தூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குக்குடியிருப்பு  1வதுவார்டு , 3.குளத்தூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெதற்குக்குடியிருப்பு 1வதுவார்டு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

112 112
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கீழ்க்குடி

1.ெசக்காந்திடல் (வ.கி) மற்றும் குளத்தூர் (ஊ) கீழக்குடி(வார்டு 13) , 

2.ெசக்காந்திடல் (வ.கி) மற்றும் குளத்தூர் (ஊ) பூசாrேயந்தல்(வார்டு 13) , 

3.ெசக்காந்திடல் (வ.கி) மற்றும் குளத்தூர் (ஊ) ெசக்காந்திடல், ேமற்கு 

குடியிருப்பு(வார்டு 13) , 4.ெசக்காந்திடல் (வ.கி) மற்றும்  குளத்தூர் (ஊ) 

ெசக்காந்திடல் , நடு குடியிருப்பு(வார்டு 13) , 5.ெசக்காந்திடல் (வ.கி) மற்றும் 

குளத்தூர் (ஊ) ெசக்காந்திடல்  கிழக்கு குடியிருப்பு(வார்டு 13) , 6.ெசக்காந்திடல் 

(வ.கி) மற்றும் குளத்தூர் (ஊ) குணபதிமங்களம் ேமற்கு குடியிருப்பு (வார்டு 3) , 

7.ெசக்காந்திடல் (வ.கி) மற்றும் குளத்தூர் (ஊ) குணபதிமங்களம் கிழக்கு 

குடியிருப்பு(வார்டு 3)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

113 113

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,திருெவற்றியூர், வடக்குப்பகுதி

1.திருெவற்றியூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருெவற்றியூர்(வார்டு 1)
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

114 114

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்குப் 

பகுதி திருெவற்றியூர்

1.திருெவற்றியூர் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) புதுப்ைபயூர்(வார்டு 2) , 2.திருெவற்றியூர் 

(வ.கி) மற்றும்  (ஊ) கீழக்ைகக்குடி(வார்டு 3)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

115 115

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,(கிழக்கு 

பகுதி) முகிழ்தகம்

1.முகிழ்தகம்  (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) முகிழ்தகம்(வார்டு 1)
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

116 116

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

பகுதி, முகிழ்தகம்

1.முகிழ்தகம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முகிழ்தகம் 2 (வார்டு 1) , 2.முகிழ்தகம்  (வ.கி) 

மற்றும்  (ஊ) முத்துவடுகநாதபட்டிணம்(வார்டு 2)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

117 117

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   . எம்வி 

பட்டினம்

1.முகிழ்தகம்  (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) ேசாழியக்குடி (வார்டு 2) , 2.முகிழ்தகம் (வ.கி) 

மற்றும்  (ஊ) சம்ைப (வார்டு 3) , 3.முகிழ்தகம்  (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) 

கடம்பேனந்தல் (வார்டு 3)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

118 118

அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம் - ேமற்குப்பகுதி, 

நம்புதாைள.

1.நம்புதாைள  (வ.கி) மற்றும்   (ஊ) நம்புதாைள(வார்டு 1)
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

119 119

அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி   

,(புதிய கட்டிடம் - ைமயப்பகுதி , 

நம்புதாைள.

1.நம்புதாைள (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) நம்புதாைள(வார்டு 2)
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

120 120

அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப் பக்கம் - 

ேமற்குப்பகுதி, நம்புதாைள.

1.நம்புதாைள  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நம்புதாைள வார்டு 3
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

121 121

அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி   

,(கிழக்குப்பக்கம் - 

கிழக்குப்பகுதி, நம்புதாைள

1.நம்புதாைள (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) நம்புதாைள வார்டு 3 , 2.நம்புதாைள  (வ.கி) 

மற்றும்  (ஊ) பைடயாச்சி ெதரு மீனவர் காலணி (வார்டு 5)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

122 122

அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி   

,பைழய கட்டிடம் - 

ெதற்குப்பகுதி, நம்புதாைள.

1.நம்புதாைள  (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) நம்புதாைள பைடயாச்சியார் ெதரு (வார்டு 4)
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

123 123

அரசு உயா்நிைலப்பள்ளி   

,பைழய கட்டிடம் - 

வடக்குப்பகுதி, நம்புதாைள.

1.நம்புதாைள (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நம்புதாைள , 2.நம்புதாைள (வ.கி) மற்றும்   

(ஊ) நம்புதாைள

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

124 124

ஊராட்சி ஒன்றிய நடு 

நிைலப்பள்ளி   ,கிழக்கு பகுதி 

(புதுபட்டினம்)கண்ெகாள்ளாப்பட்

டிணம் (புதுப்பட்டிணம்)

1.புதுப்பட்டிணம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) புதுப்பட்டிணம் வார்டு 1
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

125 125

ஊராட்சி ஒன்றிய நடு 

நிைலப்பள்ளி   ,ேமற்கு பகுதி 

கண்ெகாள்ளாப்பட்டிணம் 

(புதுப்பட்டிணம்)

1.புதுப்பட்டிணம்  (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) கண்ெகாள்ளாப்பட்டிணம் வார்டு 1, 2 , 

2.புதுப்பட்டிணம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) வரீசங்கிலிமடம் வார்டு 2

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

126 126

ஊராட்சி ஒன்றிய நடு 

நிைலப்பள்ளி   ,ேமற்கு பகுதி 

முள்ளிமுைன

1.புதுப்பட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் முள்ளிமுைன (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முள்ளிமுைன 

இந்து கைடயர் பகுதி   (வார்டு 1)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

127 127

ஊராட்சி ஒன்றிய நடு 

நிைலப்பள்ளி   ,கிழக்கு பகுதி 

முள்ளிமுைன

1.புதுப்பட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் முள்ளிமுைன (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முள்ளிமுைன 

காலணி  (வார்டு 2)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

128 128

ேராமன் கத்ேதாலிக்க 

ெதாடக்கப்பள்ளி    ,கிழக்கு 

பகுதி காரங்காடு

1.எ.மனக்குடி (வ.கி) மற்றும் காரங்காடு (ஊ) காரங்காடு காலணி (வார்டு 1)
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

129 129

ேராமன் கத்ேதாலிக்க 

ெதாடக்கப்பள்ளி    ,ேமற்கு 

பகுதி காரங்காடு

1.எ.மனக்குடி (வ.கி) மற்றும் காரங்காடு (ஊ) காரங்காடு கிறிஸ்தவகைடயர் 

ெதரு (வார்டு 2)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

130 130

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,    ,புதிய 

கட்டிடம் இராதானூர் ேமற்கு 

பகுதி

1.இராதானூர் (ஊ) (வ கி) முடிச்சிணார்ேகாட்ைட , 2.இராதானூர் (ஊ) (வ கி) 

ெசட்டிேயந்தல் , 3.இராதானூர் (ஊ) (வ கி) ஆவேரந்தல் , 4.இராதானூர் (ஊ) (வ 

கி) ேமடாேகாட்ைட , 5.இராதானூர் (ஊ) (வ கி) திருவிருந்தாம்ேகாட்ைட , 

6.இராதானூர் (ஊ) (வ கி) தூக்கானாங்கைர

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

131 131

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,    ,புதிய 

கட்டிடம் இராதானூர் கிழக்கு 

பகுதி

1.இராதானூர் (ஊ) (வ கி) இராதானூர் , 2.இராதானூர் (ஊ) (வ கி) திருக்குறிச்சி , 

3.இராதானூர் (ஊ) (வ கி) ஒச்சன்வயல் , 4.இராதானூர் (ஊ) (வ கி) 

ேகாவில்வாசல் , 5.இராதானூர் (ஊ) (வ கி) ராஜெலட்சுமி நகர்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

132 132

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,கிழக்குக் 

கட்டிடம்,இராதானூர்.

1.இராதானூர் (ஊ) (வ கி) புளிச்சவயல் , 2.இராதானூர் (ஊ) (வ கி) 

ெசல்ைலயாபுரம் , 3.இராதானூர் (ஊ) (வ கி) பரஞ்ேசாதி வாசல் , 4.இராதானூர் 

(ஊ) (வ கி) பக்கத்தான்குடி , 5.இராதானூர் (ஊ) (வ கி) சித்தலூர் , 6.இராதானூர் 

(ஊ) (வ கி) முத்தவங்ேகாட்ைட , 7.இராதானூர் (ஊ) (வ கி) ஏந்தக்கைர

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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133 133

ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   , 

ேகாவிந்தமங்கலம்

1.ேகாவிந்தமங்கலம் (ஊ) (வ கி) நrக்கேனந்தல் , 2.ேகாவிந்தமங்கலம் (ஊ) (வ 

கி) மூலவயல் , 3.ேகாவிந்தமங்கலம் (ஊ) (வ கி) ேகாவிந்தமங்கலம் ,

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

134 134

ஊராட்சி 

ஒன்றியெதாடக்கப்பள்ளி,  

கீழ்மருதங்குளம்   ,

 1.ேகாவிந்தமங்கலம் (ஊ) (வ கி) ேமலக்கைர 2.ேகாவிந்தமங்கலம;(ஊ) 

வழீிமார் (வ கி) கீழமருதங்குளம்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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135 135

ஊராட்சி 

ஒன்றியெதாடக்கப்பள்ளி,    

,ெசவ்வாய்ப்ேபட்ைட

1.ெசவ்வாய்ப்ேபட்ைட (ஊ) ேகாவிந்தமஙகலம் (வ கி) ெசவ்வாய்ப்ேபட்ைட , 

2.ெசவ்வாய்ப்ேபட்ைட (ஊ) ேகாவிந்தமஙகலம் (வ கி) ெகாடுங்குளம் , 

3.ெசவ்வாய்ப்ேபட்ைட (ஊ) ேகாவிந்தமஙகலம் (வ கி) குறிச்சினங்கைர , 

4.ெசவ்வாய்ப்ேபட்ைட (ஊ) ேகாவிந்தமஙகலம் (வ கி) சிறுகுடி , 

5.ெசவ்வாய்ப்ேபட்ைட (ஊ) ேகாவிந்தமஙகலம் (வ கி) பாகனி , , 

6.ேகாவிந்தமங்களம் (வ.கி) மற்றும் கற்களத்தூர் (வ.கி) மற்றும் 

ெசவ்வாய்ப்ேபட்ைட (ஊ) பானேனந்தல் ,

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

136 136

ஊராட்சி 

ஒன்றியெதாடக்கப்பள்ளி,    

,தளக்காவூர்

1.ேகாவிந்தமங்களம் (வ.கி) மற்றும் கற்களத்தூர் (வ.கி) மற்றும் 

ெசவ்வாய்ப்ேபட்ைட (ஊ) தளக்காவூர் , 2.ேகாவிந்தமங்களம் (வ.கி) மற்றும் 

கற்களத்தூர் (வ.கி) மற்றும் ெசவ்வாய்ப்ேபட்ைட (ஊ) பைனயாக்குறிச்சி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

137 137
அரசு உதவி ெபறும் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கருங்குடி

1.கருங்குடி (ஊ) கருங்குடி வ கி) சம்பந்தவயல் , 2.கருங்குடி (ஊ) கருங்குடி வ 

கி) கருங்குடி , 3.கருங்குடி (ஊ) கருங்குடி வ கி) சுந்தமல்லி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

138 138
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கபள்ளி, கீழக்ேகாட்ைட

1.திருத்ேதர்வைள (ஊ) (வ கி) திருத்ேதர்வைள , 2.திருத்ேதர்வைள (ஊ) (வ கி) 

கீழக்குடியிருப்பு , 3.திருத்ேதர்வைள (ஊ) (வ கி) கீழக்ேகாட்ைட , 

4.திருத்ேதர்வைள (ஊ) (வ கி) கீழப்பச்ேசr , 5.திருத்ேதர்வைள (ஊ) (வ கி) 

கப்பகுடி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

139 139

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கபள்ளி   

,ேசந்தமங்களம்

1.திருத்ேதர்வைள (ஊ) (வ கி) கணக்கேனந்தல் , 2.திருத்ேதர்வைள (ஊ) (வ கி) 

ெவள்ளாேரந்தல் , 3.திருத்ேதர்வைள (ஊ) (வ கி) ேசந்தமங்களம் , 

4.திருத்ேதர்வைள (ஊ) (வ கி) அழகாபுr , 5.திருத்ேதர்வைள (ஊ) (வ கி) 

ஓடக்கைர

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

140 140

ஊராட்சி 

ஒன்றியெதாடக்கப்பள்ளி,    

,கிழக்குகட்டிடம், ஆனந்தூர்

1.ஆனந்தூர் (ஊ) (வ கி) ஆனந்தூர் வார்டு 1 , 2.ஆனந்தூர் (ஊ) (வ கி) ஆனந்தூர் 

வார்டு 2

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

141 141

ஊராட்சி 

ஒன்றியெதாடக்கப்பள்ளி,    

,ேமற்கு - புதிய 

கட்டிடம்,ஆனந்தூர்.

1.ஆனந்தூர் (ஊ) (வ கி) ஆனந்தூர் வார்டு 3 , 2.ஆனந்தூர் (ஊ) (வ கி) ஆனந்தூர் 

வார்டு 4

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

142 142

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி    

,புதிய கட்டிடம், ேமற்குப்பக்கம், 

வடக்குப்பகுதி, ஆனந்தூர்

1.சிறுநாகுடி (ஊ) ஆனந்தூர் (வ கி) ேமலவயல் , 2.ஆனந்தூர் (ஊ) ஆனந்தூர் (வ 

கி) துவார் , 3.ஆனந்தூர் (ஊ) ஆனந்தூர் (வ கி) ெகாரண்டிக்ேகாட்ைட , 

4.சிறுநாகுடி (ஊ) ஆனந்தூர் (வ கி) பாப்பாகுடி ,

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

143 143

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி,சிறுநாகுடி

1.ஆனந்தூர் (ஊ) ஆனந்தூர் (வ கி) புத்தூர் , 2.ஆனந்தூர் (ஊ) ஆனந்தூர் (வ கி) 

பச்சநத்திக்ேகாட்ைட , 3.சாத்தனூர் (ஊ) ஆனந்தூர் (வ கி) காட்டுக்குளம் 

4.சிறுநாகுடி (ஊ) ஆனந்தூர் (வ கி) சிறுநாகுடி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

144 144

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி,சாத்தனூர்

1.சாத்தனூர் (ஊ) (வ கி) விருதன் வயல் , 2.சாத்தனூர் (ஊ) (வ கி) ஆைணயார் 

ேகாட்ைட , 3.சாத்தனூர் (ஊ) (வ கி) எலிக்குளம் , 4.சாத்தனூர் (ஊ) (வ கி) 

சாத்தனூர்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

145 145

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, சாத்தனூர்

1.சாத்தனூர் (ஊ) (வ கி) ெமான்னாக்ேகாட்ைட , 2.சாத்தனூர் (ஊ) (வ கி) 

ேகாட்ைடக்காடு , 3.சாத்தனூர் (ஊ) (வ கி) ராக்கினாக்ேகாட்ைட

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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146 146
ஊராட்சி சமுதாயக்கூடம், 

ஆயங்குடி

1.ஆயங்குடி (ஊ) திருத்ேதர்வானள (வ கி) ெபாட்டக்காடு , 2.ஆயங்குடி (ஊ) 

திருத்ேதர்வானள (வ கி) பாம்பலம்பன் குடியிருப்பு , 3.ஆயங்குடி (ஊ) 

திருத்ேதர்வானள (வ கி) நடுக்குடியிருப்பு , 4.ஆயங்குடி (ஊ) திருத்ேதர்வானள 

(வ கி) ஆயங்குடி , 5.ஆயங்குடி (ஊ) திருத்ேதர்வானள (வ கி) பள்ளர் குடியிருப்பு 

, 6.ஆயங்குடி (ஊ)  திருத்ேதர்வானள (வ கி) கரவளத்தி ,

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

147 147

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,பாப்பனக்ேகாட்ைட

 1.ஆயங்குடி (ஊ) திருத்ேதர்வானள (வ கி) மாந்தாங்குடி , 2.ஆயங்குடி (ஊ) 

திருத்ேதர்வானள (வ கி) பாப்பனக்ேகாட்ைட , 3.ஆயங்குடி (ஊ) 

திருத்ேதர்வானள (வ கி) ேமைலயூர்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

148 148

வி.ேக.ராைமயா அரசு 

உதவிெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி  

 ,காவனக்ேகாட்ைட 

(வடக்குபக்கம்)

1.காவணக்ேகாட்ைட (ஊ) ெகாக்கூரணி (வ கி) பணிக்கேனந்தல் , 

2.காவணக்ேகாட்ைட (ஊ) ெகாக்கூரணி (வ கி) சிறுகளத்தூர் , 

3.காவணக்ேகாட்ைட (ஊ) கவ்வூர் (வ கி) காவணக்ேகாட்ைட , 

4.காவணக்ேகாட்ைட (ஊ) கள்ளிக்குடி (வ கி) அழியான் ெமாழி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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149 149

வி.ேக.ராைமயா அரசு 

உதவிெபறும் நடுநிைலப்பள்ளி,  

  ,காவனக்ேகாட்ைட 

(ெதற்குபகுதி)

1.காவனக்ேகாட்ைட (ஊ) ெகாக்கூரணி (வ கி) ெகாக்கூரணி , 

2.காவனக்ேகாட்ைட (ஊ) ெகாக்கூரணி (வ கி) ெசட்டியேகாட்ைட , 

3.காவனக்ேகாட்ைட (ஊ) கவ்வூர் (வ கி) சூச்சகேனr , 4.காவனக்ேகாட்ைட (ஊ) 

கவ்வூர் (வ கி) ெபருங்குடி , 5.காவனக்ேகாட்ைட (ஊ) கவ்வூர் (வ கி) பூவாணி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

150 150

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,வடக்குகட்டிடம், கூடலூர்

1.வடக்கனூர் (ஊ) கூடலூர் (வ கி) வடக்கனூர் , 2.வடக்கனூர் (ஊ) கூடலூர் (வ 

கி) தர்த்தான்குன்றம் , 3.வடக்கனூர் (ஊ) கூடலூர் (வ கி) சமாதிவயல் , 

4.வடக்கனூர் (ஊ) கூடலூர் (வ கி) காமினி , 5.வடக்கனூர் (ஊ) கூடலூர் (வ கி) 

குருப்புளி , 6.வடக்கனூர் (ஊ) கூடலூர் (வ கி) பவளக்கன்னி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

151 151

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி    ,(புதிய 

கட்டிடம்), கூடலூர்

1.கூடலூர் (ஊ) (வ கி) கூடலூர் , 2.கூடலூர் (ஊ) (வ கி) கூடலூர் குடியிருப்பு , 

3.கூடலூர் (ஊ) (வ கி) ெபான்னிேயந்தல் , 4.கூடலூர் (ஊ) (வ கி) 

மrயாயிபட்டிணம் , 5.கூடலூர் (ஊ) (வ கி) நத்தக்ேகாட்ைட

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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152 152

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,    ,பைழய 

கட்டிடம் , கற்காத்தகுடி

1.கற்காத்தக்குடி (ஊ) ேதாட்டமங்கலம் (வ கி) சிறுவண்டல் , 2.கற்காத்தக்குடி 

(ஊ)  ேதாட்டமங்கலம் (வ கி) ெபருவண்டல் , 3.கற்காத்தக்குடி (ஊ)  

ேதாட்டமங்கலம் (வ கி) சின்ன கற்காத்தக்குடி , 4.கற்காத்தக்குடி (ஊ) (வ கி) 

இலங்குளம்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

153 153

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,    

,புதுக்கட்டிடம் , கற்காத்தகுடி

1.கற்காத்தக்குடி (ஊ)  ேதாட்டமங்கலம் (வ கி) ெபrயகற்காத்தக்குடி , 

2.கற்காத்தக்குடி (ஊ) (வ கி) ேதாட்டாமங்கலம் , 3.கற்காத்தக்குடி (ஊ) (வ கி) 

ைகக்குடி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

154 154

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ெதற்குக் 

கட்டிடம், ேமல்ப்பைனயூர் ,

1.ேமல்பைனயூர் (ஊ) அறுநூத்திமங்கலம் (வ கி) கீழ்பைனயூர் , 2.ேமல்பைனயூர் 

(ஊ) அறுநூத்திமங்கலம் (வ கி) ஆயிரேவலி , 3.ேமல்பைனயூர் (ஊ) 

அறுநூத்திமங்கலம் (வ கி) மாடம்பூர் , 4.ேமலப்பைனயூர்(ஊ) அருந்திமங்கலம் 

(வ கி) ேமலப்பைனயூர் , 5.ேமல்பைனயூர்(ஊ) அருந்திமங்கலம் (வ கி) ஏசுபுரம்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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155 155

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,கிழக்குப் 

பக்கம்,ெகாட்டகுடி.

1.ெகாட்டகுடி (ஊ) காணட்டான்குடி (வ கி) புல்லுகுடி , 2.ெகாட்டகுடி (ஊ)  

காணட்டான்குடி (வ கி) கடுக்களூர் , 3.ெகாட்டகுடி (ஊ) காணட்டான்குடி (வ கி) 

கானாட்டாங்குடி , 4.ெகாட்டகுடி (ஊ) காணட்டான்குடி (வ கி) 

ேசனத்திக்ேகாட்ைட

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

156 156

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பக்கம், ெகாட்டகுடி.

1.ெகாட்டகுடி (ஊ)  காணட்டான்குடி (வ கி) ெகாட்டகுடி , 2.ெகாட்டகுடி (ஊ)  

காணட்டான்குடி (வ கி) விளத்தூர் , 3.ெகாட்டகுடி (ஊ) காணட்டான்குடி (வ கி) 

மலr , 4.ெகாட்டகுடி (ஊ) காணட்டான்குடி (வ கி) குமரங்காளி , 5.ெகாட்டகுடி 

(ஊ) காணட்டான்குடி (வ கி) நடுவக்குடி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

157 157

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,அறுநூத்திமங்களம்

1.ஏ.ஆர்.மங்களம் (ஊ) அறுநூத்திமங்கலம் (வ கி) அறுநூத்திமங்கலம் , 

2.ஏ.ஆர்.மங்களம் (ஊ) அறுநூத்திமங்கலம் (வ கி) ெவளியக்ேகாட்ைட

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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158 158

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,அங்கன்வாடி  கட்டிடம், 

அறுநூத்திமங்களம்.

1.ஏ.ஆர்.மங்களம் (ஊ) அறுநூத்திமங்கலம் (வ கி) புத்தேனந்தல் , 

2.ஏ.ஆர்.மங்களம் (ஊ) அறுநூத்திமங்கலம் (வ கி) ெகான்னக்குடி , 

3.ஏ.ஆர்.மங்களம் (ஊ) அறுநூத்திமங்கலம் (வ கி) குளநாத்தி , 4.ஏ.ஆர்.மங்களம் 

(ஊ) அறுநூத்திமங்கலம் (வ கி) பகவதிமங்கலம்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

159 159
ஊராட்சி அலுவலக கட்டிடம், 

அறுநூத்திமங்களம்

1.ஏ.ஆர்.மங்களம் (ஊ) அறுநூத்திமங்கலம் (வ கி) ஆேலந்தல் , 

2.ஏ.ஆர்.மங்களம் (ஊ) அறுநூத்திமங்கலம் (வ கி) ேமட்டுக்கற்களத்தூர் , 

3.ஏ.ஆர்.மங்களம் (ஊ) அறுநூத்திமங்கலம் (வ கி) கீேழந்தல் , 4.ஏ.ஆர்.மங்களம் 

(ஊ) அறுநூத்திமங்கலம் (வ கி) குமிழிேயந்தல் , 5.ஏ.ஆர்.மங்களம் (ஊ) 

அறுநூத்திமங்கலம் (வ கி) வாைகக்குடி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

160 160

கல்யாணி அரசு உதவிெபறும் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம், ஜனேவலி

1.ஜனேவலி (ஊ) அறுநூத்திமங்கலம் (வ கி) ெகாசக்குடி , 2.ஜனேவலி (ஊ) 

அறுநூத்திமங்கலம் (வ கி) கருங்களத்தூர் , 3.ஜனேவலி (ஊ) 

அறுநூத்திமங்கலம் (வ கி) ஆப்பிராய்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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161 161

கல்யாணி அரசு உதவிெபறும் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம், ஜனேவலி

1.ஜனேவலி (ஊ) அறுநூத்திமங்கலம் (வ கி) கண்ணுகுடி , 2.ஜனேவலி (ஊ) 

அறுநூத்திமங்கலம் (வ கி) ஜனேவலி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

162 162 நூலக கட்டிடம்   ,கவ்வூர் 1.ஜனேவலி (ஊ) அறுநூத்திமங்கலம் (வ கி) கவ்வூர்
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

163 163

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,    ,புதிய 

கட்டிடம், ேசத்திடல்

1.ேசத்திடல் (ஊ) (வ கி) மருதவயல் , 2.ேசத்திடல் (ஊ) (வ கி) ேசத்திடல்
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

164 164

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

முத்துபட்டிணம், (ேசத்திடல்(ஊ)

1.ேசத்திடல் (ஊ) (வ கி) முத்துப்பட்டிணம் , 2.ேசத்திடல் (ஊ) (வ கி) கருங்குடி , 

3.ேசத்திடல் (ஊ) (வ கி) சனீாங்குடி , 4.வரவனி (ஊ) (வ கி) எட்டியத்திடல்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

165 165
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, புல்லமைட

1.புல்லமைட (ஊ) (வ கி) ேமலமைட , 2.புல்லமைட (ஊ) (வ கி) வல்லமைட , 

3.புல்லமைட (ஊ) (வ கி) ெதற்கேனந்தல் காலனி , 4.புல்லமைட (ஊ) (வ கி) 

ெதற்கேனந்தல் , 5.புல்லமைட (ஊ) (வ கி) மணியம்பச்ேசr , 6.புல்லமைட (ஊ) 

(வ கி) வrீப்பச்ேசr , 7.புல்லமைட (ஊ) (வ கி) ஆதிமுத்தன் குடியிருப்பு , 

8.புல்லமைட (ஊ) (வ கி) புல்லமைட

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

166 166

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,சிலுகவயல் 

(புல்லமைட(ஊ)

1.புல்லமைட (ஊ) (வ கி) குருணிப்பச்ேசr , 2.புல்லமைட (ஊ) (வ கி) 

ெசாக்கன்பச்ேசr , 3.புல்லமைட (ஊ) (வ கி) இரட்ைடயூரணி , 4.புல்லமைட (ஊ) 

(வ கி) இராமனாதமைட , 5.புல்லமைட (ஊ) (வ கி) சிலுகவயல்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

167 167

ேராமன் கத்ேதாலிக்க 

உதவிெபறும் ெதாடக்கப்பள்ளி,  

        ,சவrயார்பட்டிணம்

1.புல்லமைட (ஊ) வாைக (வ கி) சித்தேனந்தல் , 2.புல்லமைட (ஊ)  வாைக (வ 

கி) சப்பாணிேயந்தல் , 3.புல்லமைட (ஊ) வாைக (வ கி) ெசங்கமைட , 

4.புல்லமைட (ஊ) வாைக (வ கி) பிrட்ேடா நகர் , 5.புல்லமைட (ஊ) வாைக (வ 

கி) சேவrயார் பட்டிணம்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

168 168

ேராமன் கத்ேதாலிக்க 

உதவிெபறும் ெதாடக்கப்பள்ளி,  

 , ஓைடக்கால்

1.ஒைடக்கால் (ஊ) (வ கி) ஒைடக்கால் , 2.ஒைடக்கால் (ஊ) (வ கி) ஓைடக்கால் 

வடக்கு குடியிருப்பு , 3.ஒைடக்கால் (ஊ) (வ கி) குலமாணிக்கம்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

169 169
ஊராட்சி ஓன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,    ,ேபைரயூர்.

1.கள்ளிக்குடி (ஊ) (வ கி) சூரம்புளி , 2.கள்ளிக்குடி (ஊ) (வ கி) ெசம்பிலாங்குடி , 

3.கள்ளிக்குடி (ஊ) (வ கி) கள்ளிக்குடி , 4.கள்ளிக்குடி (ஊ) குடியூர் , 5.கள்ளிக்குடி 

(ஊ) (வ கி) தாழியாேரந்தல் , 6.கள்ளிக்குடி (ஊ) (வ கி) அழியாதான்ெமாழி , 

7.கள்ளிக்குடி (ஊ) (வ கி) சுரட்டமணக்குடி , 8.கள்ளிக்குடி (ஊ) (வ கி) ஆத்தூர் , 

9.கள்ளிக்குடி (ஊ) (வ கி) ேபைரயூர்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

170 170

ஊராட்சி ஓன்றிய  

நடுநிைலப்பள்ளி,    ,வடக்கு 

பைழய கட்டிடம், அ. மணக்குடி

1.ஏ மனக்குடி (ஊ) (வ கி) ஆளிகுடி , 2.ஏ மனக்குடி (ஊ) (வ கி) மணக்குடி
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

171 171

ஊராட்சி ஓன்றிய  

நடுநிைலப்பள்ளி,    ,ெதற்குப் 

பகுதி கட்டிடம்,அ. மணக்குடி

1.ஏ மனக்குடி (ஊ) (வ கி) புதுக்காடு , 2.ஏ மனக்குடி (ஊ) (வ கி) ெமாச்சிேயந்தல் 

, 3.ஏ மனக்குடி (ஊ) (வ கி) சாணான்வயல் , 4.ஏ மனக்குடி (ஊ) (வ கி) 

கண்ணாேரந்தல்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

172 172

ஊராட்சி ஓன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி,     ,( கிழக்குக் 

கட்டிடம்) ெவட்டுக்குளம் 

(கிழக்குகட்டிடம்)

1.சித்தூர்வாடி(ஊ) ஊரணக்குடி (வ கி) ேமலச்ேசந்தேனந்தல் , 2.சித்தூர்வாடி (ஊ) 

ஊரணக்குடி (வ கி) கீழச்ேசந்தேனந்தல் , 3.சித்தூர்வாடி(ஊ) ஊரணக்குடி (வ கி) 

உகந்தான்குடி , 4.சித்தூர்வாடி(ஊ)  ஊரணக்குடி (வ கி) ேமலசித்தூர்வாடி , 

5.சித்தூர்வாடி(ஊ) ஊரணக்குடி (வ கி) கீழசித்தூர்வாடி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

173 173

ஊராட்சி ஓன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,    

,ேமற்குகட்டிடம், ெவட்டுக்குளம்

1.சித்தூர்வாடி(ஊ) ஊரணக்குடி (வ கி) ெவட்டுக்குளம் , 2.சித்தூர்வாடி (ஊ)  

ஊரணக்குடி (வ கி) ேகாளேலந்தல் , 3.பாரனூர் (ஊ) ஊரணக்குடி (வ கி) 

கலங்காப்புலி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

174 174

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,(கிழக்கு கட்டிடம்), உப்பூர் 

சத்திரம்

1.கடலூர் (ஊ) உப்பூர் (வ கி) உப்பூர்சத்திரம் , 2.கடலூர் (ஊ) உப்பூர் (வ கி) 

உப்பூர் (வடக்கு) , 3.கடலூர் (ஊ) உப்பூர் (வ கி) உப்பூர் (ெதற்கு)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

175 175
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்.பள்ளி   ,கடலூர்

1.கடலூர் (ஊ) உப்பூர் (வ கி) கூத்தன்வயல் , 2.கடலூர் (ஊ) உப்பூர் (வ கி) 

கடலூர்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

176 176

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குக்கட்டிடம், உப்பூர் 

சத்திரம்.

1.கடலூர் (ஊ) உப்பூர் (வ கி) ேமார்பண்ைண
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

177 177

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம் - நடுப்பக்கம், உப்பூர் 

சத்திரம்.

1.உப்பூர் (வ.கி) கடலூர் (ஊ) ேமார்ப்பண்ைண 2
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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178 178

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குக்கட்டிடம், உப்பூர் 

சத்திரம்.

1.ஊரணங்குடி (ஊ) உப்பூர் (வ கி) ஊரணங்குடி (வடக்கு) , 2.ஊரணங்குடி (ஊ) 

உப்பூர் (வ கி) புது ஊரணங்குடி , 3.ஊரணங்குடி (ஊ) உப்பூர் (வ கி) ெதற்கு 

ஊரணங்குடி , 4.ஊரணங்குடி (ஊ) உப்பூர் (வ கி) புறகைர

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

179 179

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலபள்ளி, பாரனூர்   

,ெதற்கு கட்டிடம், பாரனூர்

1.பாரனூர் (ஊ) (வ கி) மயிலூரணி , 2.பாரனூர் (ஊ) (வ கி) பாரனூர்
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

180 180

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, ஆவேரந்தல்   

,கிழக்கு கட்டிடம் வடக்குபகுதி

1.பாரனூர் (ஊ) (வ கி) ைகலாசசமுத்திரம் , 2.பாரனூர் (ஊ) (வ கி) ஆவேரந்தல்
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

181 181

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, ஆவேரந்தல்   

,கிழக்கு கட்டிடம் - 

ெதற்குப்பகுதி,ஆவேரந்தல்

1.க. ெகாத்திடல் (ஊ) (வ கி) ெகாத்திடல் , 2.க. ெகாத்திடல் (ஊ) (வ கி) களக்குடி
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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182 182

சி.எஸ்.ஐ. ெதாடக்கப்பள்ளி   

,(புதிய கட்டிடம்),ெதற்கு 

கிழக்குப்பகுதி, 

இராஜசிங்கமங்கலம்

1.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ)  வார்டு-1 ேசக்தாவூது 2வது ெதரு , 

2.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ)  வார்டு-2 அரசுஊரணி ேமலகைர , 

3.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ)  வார்டு-2 ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு , 

4.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) வார்டு-2 ேசக்தாவூது ெதரு 3 , 

5.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ)  வார்டு-2 மீன்சந்ைத ெதரு , 

6.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ)  வார்டு-2 காந்தி ெதரு ேமற்கு , 

7.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) வார்டு-2 பிஸ்மி ெதரு , 8.இராஜசிங்கமங்கலம் 

(சிசிஊ)  வார்டு-3 தர்மர்ேகாயில் ெதரு ெதற்கு , 9.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) 

(வ கி) வார்டு-3 காந்தி ெதரு கிழக்கு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

183 183

அரசு ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   , (வடக்கு 

கட்டிடம் - நடுப்பகுதி, 

இராஜசிங்கமங்களம்

1.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ)  வார்டு-1 ெசட்டியமைட 1வது ெதரு , 

2.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ)  வார்டு-1 ெசட்டியமைட 2வது ெதரு , 

3.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) வார்டு-1 ேசக்தாவூது ெதரு 1வது சந்து , 

4.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ)  வார்டு-1 பரம்ைப ேராடு வடக்கு , 

5.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ)  வார்டு-2 பரம்ைப ேராடு வடக்கு 4 , 

6.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ)  வார்டு-2 பரம்ைப ேராடு வடக்கு 8

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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184 184

சி.எஸ்.ஐ. ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம், ெதற்குப்பக்கம், 

ேமற்கு பகுதி, ஆர். எஸ் . 

மங்கலம்.

1.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-4 புல்லமைடேராடு கிழக்கு , 

2.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-4 தர்மர்ேகாவில் ெதரு கிழக்கு , 

3.இராஜசிங்கமங்கலம்(சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-4 பஸ்டாண்டு ெமயின் ேராடு , 

4.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-4 டி.டி. ெமயின் ேராடு வடக்கு , 

5.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-4 சதக்கத்துல்லா அப்பா ெதரு , 

6.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-4 பல்லாக்கு ஒலியுல்லா ெதரு , 

7.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-4 டி.டி. ெமயின் ேராடு வடக்கு , 

8.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-5 சேவrயார் நகர் , 

9.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-5 டி.டி. ெமயின்ேராடு 4வது ெதரு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

185 185

அரசு ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம் - ேமற்குப்பக்கம், 

இராஜசிங்கமங்களம்.

1.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-3 அரசு ஊரணி கீழ்கைர , 

2.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-3 அத்தாகமால் பாட்சா ெதரு , 

3.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-3 தர்மர் ேகாயில் ெதரு வடக்கு , 

4.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-3 அக்பர் ெதரு , 

5.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-3 புல்லமைடேராடு ேமற்கு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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186 186

சி.எஸ்.ஐ. ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம் (ெதற்குப் 

பகுதி), இராஜசிங்கமங்களம்

1.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-8 பாரதியார் ெதரு , 

2.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-8 நிஜாம் ெதரு , 

3.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-8 வள்ளுவர் ெதரு , 

4.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-8 சிதம்பரனார் ெதரு , 

5.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-8 கம்பர் ெதரு , 

6.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-8 பரம்ைபேராடு , 

7.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-8 இஸ்மாயில் சாகிப் பஜார் , 

8.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-8 ஆசாத் ெதரு , 

9.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-7 அலிகார்சாைல ேமற்கு , 

10.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-7 பரம்ைப ேராடு ெதற்கு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

187 187

சி.எஸ்.ஐ. ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம் , 

இராஜசிங்கமங்கலம்

1.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-15 என்.என். பார்க் ெதரு கிழக்கு , 

2.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-15 உமறுப்புலவர் ெதரு , 

3.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-15 கைலஞர் ெதரு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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188 188

அரசு ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம்  கிழக்குப்பகுதி, 

இராஜசிங்கமங்கலம்

1.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-10 பிச்சனாேகாட்ைட , 

2.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-10 ெபத்தார்ேதவன்ேகாட்ைட , 

3.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-9 சர்பாதம்தாங்கி ஏந்தல் , 

4.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-9 ெபருமாள்மைட காலனி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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189 189

சி.எஸ்.ஐ. ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம் - வடக்கு 

பகுதி, இராஜசிங்கமங்களம்

1.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-14 இஸ்மாயில்சாஹிப்பஜார் 

ேமற்கு , 2.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-14 ஜாகீர்உேசன் ெதரு , 

3.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-14 அலிகார் சாைல , 

4.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-14 பரக்கத்ெதரு வடக்கு , 

5.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-13 பரக்கத்ெதரு , 

6.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-13 மதினா ெதரு , 

7.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-13 பள்ளிவாசல் ெதரு வடக்கு 

1வது சந்து , 8.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-12 பள்ளிவாசல் ெதரு 

1 ,

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

190 190

அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி இராஜசிங்கமங்களம்

1.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-12 ைஹதர் வைளவு , 

2.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-13 பள்ளிவாசல் ெதரு 

,3.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-11 அலியார் சாைல ேமற்கு , 

4.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-12 பள்ளிவாசல் ெதரு 2

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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191 191

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, புதுக்கட்டிடம், 

இராஜசிங்கமங்களம்

1.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-12 ேகாைடயிடி சந்து , 

2.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-11 அலிகார் சாைல ேமற்கு , 

3.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-10 இக்பால் ெதரு , 

4.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-11 முகம்மது ேகாயா ெதரு , 

5.இராஜசிங்கமங்கலம்(சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-5 டி.டி. ெமயின் ேராடு ெதற்கு 1 , 

6.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-5 குயவன் குண்டு , 

7.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-12 அலிகார் சாைல ேமற்கு வார்டு 

12 ,

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

192 192

அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி இராஜசிங்கமங்களம்

1.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-11 இக்பால் ெதரு , 

2.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-10 முகம்மது ேகாயா ெதரு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

193 193

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

கட்டிடம் , இராஜசிங்கமங்களம்

1.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-6 கீழக்ேகாட்ைட , 

2.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-6 டி.டி. ெமயின் ேராடு ெதற்கு , 

3.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-7 தருமபுரம் , 

4.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-7 டி.டி. ெமயின் ேராடு ெதற்கு , 

5.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-7 பைழய ேபருந்து  நிைலயம் , 

6.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-7 அrயநாயகம் ேசர்ைவம்ம் ெதரு 

, 7.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-7 பாரதியார் ெதரு கிழக்கு , 

8.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-7 தர்ம முனஸ்வரன் ேகாவில் 

ெதரு , 9.இராஜசிங்கமங்கலம் (சிசிஊ) (வ கி) வார்டு-7 டி.டி. ெமயின் ேராடு 

ெதற்கு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

194 194
சி.எஸ்.ஐ. ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்கு பக்கம், வரவணி

1.வரவனி (ஊ) (வ கி) சாத்தமங்கலம் , 2.வரவனி (ஊ) (வ கி) கூட்டாம்புளி , 

3.வரவனி (ஊ) (வ கி) ெகாட்டுப்புலி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

195 195
சி.எஸ்.ஐ. ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம், வரவணி

1.வரவனி (ஊ) (வ கி) வரவனிேமற்க்குத்ெதரு , 2.வரவனி (ஊ) (வ கி) வரவனி 

கிழக்குத்ெதரு , 3.வரவனி (ஊ) (வ கி) வ.பரமக்குடி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

196 196

ெசயின்ட் 

ைமக்ேகல்ேமல்நிைலப்பள்ளி.   

,ெசங்குடி ,ேமற்குப்பக்கம்

1.ெசங்குடி (ஊ) (வ கி) ெசங்குடி வடக்குத்ெதரு , 2.ெசங்குடி (ஊ) (வ கி) ெசங்குடி 

ெதற்கு ெதரு , 3.ெசங்குடி (ஊ) ( வ கி) ெசங்குடி காலனி , 4.ெசங்குடி (ஊ) (வ கி) 

ேமலச்ெசங்குடி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

197 197

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,(ேமற்குப்பக்கம்), 

அழகர்ேதவன்ேகாட்ைட

1.அழகர்ேதவன்ேகாட்ைட (ஊ) (வ கி) ேநாக்கன் ேகாட்ைட , 

2.அழகர்ேதவன்ேகாட்ைட (ஊ) (வ கி) தலக்கான் பச்ேசr , 

3.அழகர்ேதவன்ேகாட்ைட (ஊ) (வ கி) ெபrயான் பச்ேசr , 

4.அழகர்ேதவன்ேகாட்ைட (ஊ) (வ கி) அளிந்திக்ேகாட்ைட

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

198 198

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   , 

(கிழக்குப்பக்கம்), 

அழகர்ேதவன்ேகாட்ைட

1.அழகர்ேதவன்ேகாட்ைட (ஊ) (வ கி) அண்ணாமைல நகர் , 

2.அழகர்ேதவன்ேகாட்ைட (ஊ) (வ கி) மங்கலம் , 3.அழகர்ேதவன்ேகாட்ைட (ஊ) 

(வ கி) அழகர்ேதவன்ேகாட்ைட , 4.அழகர்ேதவன்ேகாட்ைட (ஊ) (வ கி) சூரமைட

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

199 199

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலபள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம் - 

ேமற்குப்பகுதி,காவனூர்

1.காவனூர் (ஊ) சித்தூர்வாடி (வ கி) அடந்தனார்ேகாட்ைட , 2.காவனூர் (ஊ) 

கருங்குடி (வ கி) காவனூர் , 3.காவனூர் (ஊ) உப்பூர் (வ கி) ேமலவயல்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

200 200

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம் - 

கிழக்குப்பகுதி,காவனூர்

1.காவனூர் (ஊ) வளமாவூர் (வ கி) வடக்கு வளமாவூர் , 2.காவனூர் (ஊ) 

வளமாவூர் (வ கி) ெதற்கு வளமாவூர் , 3.காவனூர் (ஊ) கருங்குடி (வ கி) 

தூத்திேயந்தல் , 4.காவனூர் (ஊ) உப்பூர் (வ கி) நாகேனந்தல்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

201 201

ேராமன் கத்ேதாலிக்க மிஷன் 

உயர்நிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பக்கம், இருதயபுரம்

1.தும்பைடக்காேகாட்ைட (ஊ) (வ கி) ஆவான்பச்ேசr , 2.தும்பைடக்காேகாட்ைட 

(ஊ) (வ கி) மருதம்பச்ேசr , 3.தும்பைடக்காேகாட்ைட (ஊ) (வ கி) 

கருப்பகுடும்பன் பச்ேசr , 4.தும்பைடக்காேகாட்ைட (ஊ) (வ கி) 

தும்பைடக்காேகாட்ைட , 5.தும்பைடக்காேகாட்ைட (ஊ) (வ கி) ெபான்மாr , 

6.தும்பைடக்காேகாட்ைட (ஊ) (வ கி) ெபான்னாண்டார்ேகாட்ைட , 

7.தும்பைடக்காேகாட்ைட (ஊ) (வ கி) பன்னாேகாட்ைட , 

8.தும்பைடக்காேகாட்ைட (ஊ) (வ கி) இருதயபுரம் , 9.தும்பைடக்காேகாட்ைட 

(ஊ) (வ கி) மாங்குளம் , 10.அழகர்ேதவன்ேகாட்ைட (ஊ) களிச்சிக்கட்டிமைட , 

11.அழகர்ேதவன்ேகாட்ைட (ஊ) ெநடும்புளிக்ேகாட்ைட , 

12.அழகர்ேதவன்ேகாட்ைட (ஊ) ெரகுநாதமைட

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

202 202

ேராமன் கத்ேதாலிக்க மிஷன் 

உயர்நிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

பக்கம், இருதயபுரம்

1.தும்பைடக்காேகாட்ைட (ஊ) (வ கி) புலிவரீேதவன் ேகாட்ைட , 

2.தும்பைடக்காேகாட்ைட (ஊ) (வ கி) ெகால்லான்பச்ேசr , 

3.தும்பைடக்காேகாட்ைட (ஊ) (வ கி) சின்னெபாட்டக் ேகாட்ைட , 

4.தும்பைடக்காேகாட்ைட (ஊ) (வ கி) இருவான்பச்ேசr , 

5.தும்பைடக்காேகாட்ைட (ஊ) (வ கி) முத்துேவலாயுதேதவர் குடியிருப்பு , 

6.தும்பைடக்காேகாட்ைட (ஊ) (வ கி) ெபrயெபாட்டக்ேகாட்ைட , 

7.தும்பைடக்காேகாட்ைட (ஊ) (வ கி) பணிக்ேகாட்ைட

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

203 203
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, சனீாங்குடி

1.பிச்சங்குறிச்சி (ஊ) சனீாங்குடி (வ கி) பிச்சங்குறிச்சி , 2.பிச்சங்குறிச்சி (ஊ) 

சனீாங்குடி (வ கி) களவாங்குடி , 3.பிச்சங்குறிச்சி (ஊ) சனீாங்குடி (வ கி) 

முள்ளிக்குடி , 4.பிச்சங்குறிச்சி (ஊ) சனீாங்குடி (வ கி) புரண்டியாேரந்தல் , 

5.பிச்சங்குறிச்சி (ஊ) சனீாங்குடி (வ கி) சனீாங்குடி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

204 204
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ேசாழந்தூர்

1.ேசாழந்தூர் (ஊ) (வ கி) ேசாழந்தூர் , 2.ேசாழந்தூர் (ஊ) (வ கி) 

ேமட்டுச்ேசாழந்தூர்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

205 205
ஆதிதிராவிடர் உயர்நிைலப் 

பள்ளி   ,வடவயல்
1.ேசாழந்தூர் (ஊ) (வ கி) வடவயல்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

206 206

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி ,கருங்குடி   

,கிழக்கு பக்கம்

1.கருங்குடி (ஊ) (வ கி) மாவலிங்ைக ஏந்தல் ,                          2.கருங்குடி 

(ஊ) (வ கி) ெகாத்தமங்கலம் ,                           3.கருங்குடி (ஊ) (வ கி) 

ெகாத்தியார்ேகாட்ைட ,                        4.கருங்குடி (ஊ) (வ கி) ஆலங்குளம்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

207 207

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ேமற்குபகுதி 

கருங்குடி

1.கருங்குடி (ஊ) (வ கி) கருங்குடி கிறிஸ்தவர் குடியிருப்பு ,                  

2.கருங்குடி (ஊ) (வ கி) கருங்குடி ,                                 3.கருங்குடி (ஊ) 

(வ கி) ஊரவயல் , 4.கருங்குடி (ஊ) (வ கி) பால்குளம்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

208 208

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கிழக்கு, 

அத்தானூர்

1.கருங்குடி (ஊ) (வ கி) அத்தானூர்
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

209 209

அல் அசர் நடுநிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குகட்டிடம்,வடக்குபகுதி, 

திருப்பாைலக்குடி

1.திருப்பாைலக்குடி (ஊ) (வ கி) திருப்பாைலக்குடி வடக்கு ெதரு , 

2.திருப்பாைலக்குடி (ஊ) (வ கி) திருப்பாைலக்குடி வடக்குத்ெதரு வார்டு 2

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

210 210

அல் அசர் நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம், ெதற்குப்பகுதி, 

திருப்பாைலக்குடி

1.திருப்பாைலக்குடி (ஊ) (வ கி) திருப்பாைலக்குடி கிழக்குத்ெதரு , 

2.திருப்பாைலக்குடி (ஊ) (வ கி) திருப்பாைலக்குடி ேமற்குத்ெதரு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

211 211

அல் அசர் நடு நிைலப்பள்ளி,    

,கிழக்கு கட்டிடம் -ெதற்குபகுதி, 

திருப்பாைலக்குடி

1.திருப்பாைலக்குடி (ஊ) (வ கி) திருப்பாைலக்குடி வடக்குெதரு , 

2.திருப்பாைலக்குடி (ஊ) (வ கி) கீழக்குத்ெதரு ,                        

3.திருப்பாைலக்குடி (ஊ) (வ கி) காந்திநகர்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

212 212

அல் அசர் நடு நிைலப்பள்ளி,    

,ேமற்கு கட்டிடம் - 

வடக்குப்பகுதி, திருப்பாைலக்குடி

1.திருப்பாைலக்குடி (ஊ) (வ கி) ெதற்குத்ெதரு-1 ,
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

213 213

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   - 

ெதற்குக் கட்டிடம் -

ேமற்குப்பகுதி), 

திருப்பாைலக்குடி

1.திருப்பாைலக்குடி (ஊ) (வ கி) ெதற்குத்ெதரு வார்டு 2 .         

2.திருப்பாைலக்குடி (ஊ) (வ கி) ெதற்குத்ெதரு-2 ,

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

214 214

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பக்கம் - ெதற்குக் 

கட்டிடம் - வடக்குப்பகுதி), 

திருப்பாைலக்குடி

1.திருப்பாைலக்குடி(ஊ) (வ கி) திருப்பாைலக்குடி கிழக்குத்ெதரு ேமற்கு , 

2.திருப்பாைலக்குடி (ஊ) (வ கி) கிழக்குத்ெதரு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

215 215

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பக்கம் - ெதற்குக் 

கட்டிடம் - ெதற்குப்பக்கம்,  

திருப்பாைலக்குடி

1.திருப்பாைலக்குடி (ஊ) (வ கி) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

216 216

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி    

,ேமற்குப்பக்கம் - வடக்குக் 

கட்டிடம் - ெதற்குப்பக்கம், 

திருப்பாைலக்குடி

1.திருப்பாைலக்குடி (ஊ) (வ கி) மந்திரநாதசாமி ேகாவில் , 2.திருப்பாைலக்குடி 

(ஊ) (வ கி) பழங்ேகாட்ைட

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

217 217

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி    

,கிழக்கு கட்டிடம் - நடுப்பகுதி, 

திருப்பாைலக்குடி

1.திருப்பாைலக்குடி (ஊ) (வ கி) முருகானந்தபுரம்
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

218 218

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி    

,ேமற்குப் பக்கம் - வடக்குக் 

கட்டிடம் - வடக்குப்பகுதி, 

திருப்பாைலக்குடி

1.திருப்பாைலக்குடி (ஊ) (வ கி) காந்திநகர் ,                         

2.திருப்பாைலக்குடி (ஊ) (வ கி) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 

3.திருப்பாைலக்குடி (ஊ) (வ கி) மீனவர் ெதரு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

219 219

ஊராட்சி ஒன்றிய  

நடுநிைலப்பள்ளி   

,நாரணமங்கலம்

1.ெவண்ணத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிறுகுடி (வார்டு 1) ,          

2.நாரணமங்களம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவலாங்குளம் (வார்டு 3) , 

3.நாரணமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாரணமங்களம் (வார்டு 3)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

220 220

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்.பள்ளி   

,நாரணமங்கலம்

1.பாண்டமங்களம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாண்டமங்களம் (வார்டு 1) , 

2.ெவண்ணத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எருைமப்பட்டி (வார்டு 2)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

221 221

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம் திம்மாபட்டி

1.நாரணமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திம்மாப்பட்டி (வார்டு 3) , 

2.நாரணமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கேனந்தல் (வார்டு 4) , 

3.நாரணமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைவைக (வார்டு 4)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

222 222

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,புதுக்கட்டிடம், (கிழக்குப் பகுதி), 

சம்ைப

1.ெவண்ணத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சம்ைப ,                  2.ெவண்ணத்தூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பத்தேனந்தல் ,            3.ெவண்ணத்தூர் பத்தேனந்தல் 

ஆண்டிச்சிேயந்தல்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆண்டிச்சிேயந்தல்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

223 223

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,புதியக்கட்டிடம், (ேமற்குப் 

பக்கம் கிழக்கு பகுதி), சம்ைப

1.ெவண்ணத்தூர் பத்தேனந்தல்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாப்பேனந்தல் , 

2.ெவண்ணத்தூர் பத்தேனந்தல்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவண்ணத்தூர் , 

3.ெவண்ணத்தூர் பத்தேனந்தல்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்து ெரகுநாதபுரம் , 

4.ெவண்ணத்தூர் பத்தேனந்தல்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்து ெரகுநாதபுரம்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

224 224

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

ேமற்குக் கட்டிடம் ைமய அைற 

 மாதவனூர்

1.அலமேலந்தல்  (வ.கி) மாதவனூர் (ஊ) சிங்கேனந்தல் ,        2.அலமேலந்தல் 

 (வ.கி) மாதவனூர் (ஊ) முத்துவார் ெகாண்டான் , 3.அலமேலந்தல்  (வ.கி) 

மாதவனூர் (ஊ) புறக்குடி ,             4.அலமேலந்தல்  (வ.கி) மாதவனூர் (ஊ) 

வட்டக்குடி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

225 225

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 

மாதவனூர்

1.அலமேலந்தல்  (வ.கி) மாதவனூர் (ஊ) மாதவனூர் ,           2.அலமேலந்தல் 

 (வ.கி) மாதவனூர் (ஊ) பூத்ேதாண்டி ,           3.அலமேலந்தல்  (வ.கி) 

மாதவனூர் (ஊ) நrயேனந்தல்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

226 226

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி    

,ேமற்கு கட்டிடம்  (ெதற்கு 

அைற) ேதவிபட்டிணம்

1.ேதவி பட்டிணம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு(வார்டு 1)
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

227 227

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம் ,10ம் வகுப்பு பி 

பிrவு அைற ேதவிபட்டினம்

1.ேதவி பட்டிணம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) ேதாப்புக்காரத் ெதரு , 2.ேதவிபட்டிணம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத் ெதரு 2

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

228 228

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,மத்திய கட்டிடம் , 

ேதவிபட்டிணம்

1.ேதவி பட்டிணம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வாணியர் ெதரு,ேபாஸ்டாபிஸ் 

ெதரு,கைடத்ெதரு , 2.ேதவி பட்டிணம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

229 229

ஊராட்சி ஒன்றிய  

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

ேதவிப்பட்டிணம்.

1.ேதவி பட்டிணம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) கழனிக்குடி ,                   2.ேதவி 

பட்டிணம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) சக்கரவான நல்லூர்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

230 230

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி (வடக்கு)    

,வடக்கு பக்கம், ேமற்கு 

கட்டிடம் ,ேதவிபட்டிணம்

1.ேதவி பட்டிணம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) தட்டார் ெதரு, ,                  2.ேதவி 

பட்டிணம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) முட்ைடக்காரத்ெதரு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

231 231

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்குக் 

கட்டிடம் ெதற்குப் பக்கம்  

ேதவிப்பட்டிணம்

1.ேதவி பட்டிணம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) கைடத்ெதரு, ,                  2.ேதவி 

பட்டிணம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

232 232

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி  

,வடக்குக் கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி  ேதவிபட்டிணம்

1.ேதவி பட்டிணம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) பைடயாச்சி ெதரு               2.ேதவி 

பட்டிணம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) மீனவர் காலணி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

233 233

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, வடக்கு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 

ேதவிபட்டினம்

1.ேதவி பட்டிணம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) ஆர்.சி.கிருஸ்டியன் ெதரு ,   
2.ேதவி பட்டிணம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) நாடார் ெதரு ,

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

234 234

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 

ேதவிபட்டினம்

1.ேதவி பட்டிணம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) லயன்வாடி ெதரு ,
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

235 235

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 

ேதவிபட்டினம்

1.ேதவி பட்டிணம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) மதுக்கைரெதரு,மண்ணடி ெதரு
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

236 236

அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு கட்டிடம் (ேமற்குப் 

பக்கம்) (அைற எண் 6 ) 

ேதவிபட்டினம்

1.ேதவி பட்டிணம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) சின்ன பள்ளி வாசல் ெதரு,
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

237 237

அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு கட்டிடம் (ேமற்குப் 

பக்கம்) (அைற எண் 5 ) 

ேதவிபட்டினம்

1.ேதவி பட்டிணம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) பழங்ேகாட்ைட, பைழயகைடத்ெதரு ,
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

238 238

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம் ,9ம் வகுப்பு பி 

பிrவு அைற ேதவிபட்டினம்

1.ேதவி பட்டிணம் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) காந்தி நகர்
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

239 239

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம் , ெபருவயல்

1.ெபருவயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விளாங்குளம் ,                    2.ெபருவயல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கைலயனூர் காலனி ,              3.ெபருவயல் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெபருவயல் ,                     4.ெபருவயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கைரேமல் குடியிருப்பு ,             5.ெபருவயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு 

ெபருவயல் ,               6.ெபருவயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திடக்ேகாட்ைட

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

240 240
முருகானந்தா ெதாடக்கப்பள்ளி 

,காேரந்தல்

1.காேரந்தல் குமrேயந்தல் (வ.கி) காேரந்தல் (ஊ) குமrேயந்தல் , 2.காேரந்தல் 

குமrேயந்தல் (வ.கி) காேரந்தல் (ஊ) காேரந்தல் ஆதிதிராவிடர் காலணி , 

3.காேரந்தல் குமrேயந்தல் (வ.கி) காேரந்தல் (ஊ) காேரந்தல் ேமற்குெதரு , 

4.காேரந்தல் குமrேயந்தல் (வ.கி) காேரந்தல் (ஊ) காேரந்தல் கிழக்குெதரு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

241 241

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

புல்லங்குடி

1.புல்லங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவங்குளம் ,                      2.புல்லங்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாகீண்டேசr , 3.புல்லங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கூட்டாம்புளி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

242 242

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

புல்லங்குடி

1.புல்லங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புல்லங்குடி
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

243 243

முகமதியா ேமல்நிைலப்பள்ளி 

,ெதற்கு முதல் கட்டிடம் கிழக்கு 

பக்கம் சித்தார்ேகாட்ைட

1.சித்தார்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஜமீன்தார் வலைச வார்டு 1 , 

2.சித்தார்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இலந்ைதக்கூட்டம் வார்டு 1

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

244 244

முகமதியா ெதாடக்கப்பள்ளி 

,வடக்கு கட்டிடம் மத்திய பகுதி 

சித்தார்ேகாட்ைட

1.சித்தார்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சித்தார்ேகாட்ைட வடக்கு
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

245 245

முகமதியா ெதாடக்கப்பள்ளி 

,ேமற்கு  கட்டிடம், 

சித்தார்ேகாட்ைட

1.சித்தார்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சித்தார்ேகாட்ைட ெதற்கு
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

246 246

முகமதியா ேமல்நிைலப்பள்ளி 

,ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

அைற எண் 3  சித்தார் ேகாட்ைட

1.சித்தார்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சித்தார்ேகாட்ைட கிழக்கு
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

247 247

முகமதியா ேமல்நிைலப்பள்ளி 

,ெதற்கு கட்டிடம் மத்திய பகுதி  

அைற எண் 2 சித்தார் ேகாட்ைட

1.சித்தார்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சித்தார்ேகாட்ைட பாவாடிெதரு
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

248 248

முகமதியா ேமல்நிைலப்பள்ளி 

,ெதற்கு 2வது கட்டிடம் கிழக்கு 

பக்கம் அைற எண் 1 சித்தார் 

ேகாட்ைட

1.சித்தார்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்மாr
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

249 249

முகமதியா ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

வடக்கு கட்டிடம் ெதற்குபகுதி, 

சித்தார் ேகாட்ைட

1.சித்தார்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குலேசகரக்கால்
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

250 250

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி   ,கிழக்குப்பகுதி 

பழனிவலைச

1.சித்தார்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாழூர்
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

251 251

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பக்கம் வடக்குக் 

கட்டிடம் பழனிவலைச

1.சித்தார்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பழனிவலைச
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

252 252
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, பழனிவலைச
1.சித்தார்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முடிவரீன் பட்டிணம்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

253 253

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குக் கட்டிடம் ைமய அைற 

 அத்தியூத்து

1.அத்தியூத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அத்தியூத்து ேமற்கு , 2.அத்தியூத்து (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) அத்தியூத்து கிழக்கு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

254 254

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம் மத்திய பகுதி  

அத்தியூத்து

1.அத்தியூத்து (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு , 2.அத்தியூத்து 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) இரணியன்வலைச

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

255 255

அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி   

,கூடுதல்கட்டிடம் 

கிழக்குப்பக்கம், ெதாருவளூர்

1.ெதாருவளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு ,          2.ெதாருவளூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத் ெதரு , 3.ெதாருவளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ஆதிதிராவிடர் ெதரு ,                                4.ெதாருவளூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) நடுத்ெதரு ,                     5.ெதாருவளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத் 

ெதரு , 6.ெதாருவளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதாருவரூர்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

256 256

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம் ேமற்குப் பகுதி 

கவரங்குளம்

1.ெதாருவளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கவரங்குளம் ,                   2.ெதாருவளூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாப்பாகுடி , 3.ெதாருவளூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இைடதாங்கி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

257 257

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

)umg<G கட்டிடம்)!:l<!uGh<H 

காவனூர்

1.காவனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காவனூர் நடுக்குடியிருப்பு வடக்குெதரு , 

2.காவனூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காவனூர் கிழக்கு குடியிருப்பு ,           

3.காவனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காவனூர் கிழக்கு காலணி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

258 258
அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி )umg<G 

கட்டிடம்) 22l<!uGh<H காவனூர்

1.காவனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காவனூர் ேமற்கு குடியிருப்பு , 2.காவனூர்(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலணி ெதற்கு குடியிருப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

259 259
ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,கார்குடி

1.காருகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காருகுடி காலணி, காருகுடி வடக்குத்ெதரு , 

2.காருகுடி(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காருகுடி வடக்குெதரு , காருகுடி நடுத்ெதரு , 

3.காருகுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காருகுடி ெதற்குத்ெதரு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

260 260

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,இரட்ைட 

வகுப்பு அைற வடக்கு கட்டிடம்  

வன்னிவயல்

1.வன்னிவயல் (வ.கி) மற்றும் சித்தூர்(ஊ) சாக்கன்குடி ,                 

2.வன்னிவயல் (வ.கி) மற்றும் சித்தூர்(ஊ) வன்னி வயல்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

261 261 அrஜன பள்ளி, சித்தூர் 1.வன்னிவயல் (வ.கி) மற்றும் சித்தூர்(ஊ) சித்தூர்
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

262 262

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்குக் 

கட்டிடம்  பகுதி (சி ஆர் சி) 

கட்டிடம்) சூரங்ேகாட்ைட

1.சூரங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூரங்ேகாட்ைட-1
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

263 263

வாசன் நர்சr மற்றும் பிைரமr 

பள்ளி, ெதற்கு பகுதி கட்டிடம், 

சூரங்ேகாட்ைட

1.சூரங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூரங்ேகாட்ைட-2
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

264 264

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

முதுனாள்

1.சூரங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முதுனாள் (வார்டு 2) , 

2.சூரங்ேகாட்ைட(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முதுனாள் (வார்டு 3)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

265 265

ஊராட்சி ஒன்றிய 

குழந்ைதகள் நல ைமயம்   

,இைடயர் வலைச

1.சூரங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இைடயர் வலைச , 2.சூரங்ேகாட்ைட(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) களத்தாவூர்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

266 266

ஊராட்சி ஓன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, ெதற்கு  

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி ேக ேக 

நகர் சூரங்ேகாட்ைட

1.சூரங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாட்டைக ,                  

2.சூரங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேக ேக நகர், மீனாட்சிபுரம்-1

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

267 267

ஊராட்சி ஓன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ேக ேக 

நகர் சூரங்ேகாட்ைட

1.சூரங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேக ேக நகர், மீனாட்சிபுரம்-2
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

268 268

ஊராட்சி ஓன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பக்கம் சூரங்ேகாட்ைட 

காலனி

1.சூரங்ேகாட்ைட(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீனாட்சிபுரம் ,              2.சூரங்ேகாட்ைட 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சூரங்ேகாட்ைட காலணி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

269 269

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

கட்டிடம், ெதற்குப் பக்கம் 

ேபராவூர்

1.பழங்குளம் மற்றும் பட்டிணம்காத்தான் (வ.கி) இளமனுரர் (ஊ) மஞ்சேலாைட 

(வார்டு 1) , 2.பழங்குளம் மற்றும் பட்டிணம்காத்தான் (வ.கி) இளமனுரர் (ஊ) 

பழங்குளம் (வார்டு 1) , 3.பழங்குளம் மற்றும் பட்டிணம்காத்தான் (வ.கி) 

ேபராவூர் (ஊ) ேபராவூர் (வார்டு 1)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

270 270

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

கட்டிடம் வடக்குப்பக்கம் 

ேபராவூர்

1.பழங்குளம் மற்றும் பட்டிணம்காத்தான் (வ.கி) ேபராவூர் (ஊ) ேபராவூர் ேமற்கு 

ஆதிதிராவிடர் காலனி  (வார்டு 2)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

271 271

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் வடக்குப்பக்கம் 

ேபராவூர்

1.பழங்குளம் மற்றும் பட்டிணம்காத்தான் (வ.கி) ேபராவூர் (ஊ) ேபராவூர் கிழக்கு 

ஆதிதிராவிடர் காலனி(வார்டு 3)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

272 272

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி    ,வடக்கு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

ேமலக்ேகாட்ைட

1.பழங்குளம் பட்டிணம்காத்தான் கழுகூரணி  (வ.கி) மாடக்ெகாட்டான் (ஊ) 

தில்ைலநாயகபுரம்(வார்டு 5) , 2.பழங்குளம் பட்டிணம்காத்தான் கழுகூரணி  

(வ.கி) மாடக்ெகாட்டான் (ஊ) மாயவரம் (வார்டு 3)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

273 273
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, இளமனூர்

1.பழங்குளம் பட்டிணம்காத்தான் கழுகூரணி  (வ.கி) மற்றும் இளமனுரர் (ஊ) 

இளமனூர் (வார்டு 1)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

274 274

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி , ெதற்குக் 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

ேமலக்ேகாட்ைட

1.கழுகூரணி பட்டிணம்காத்தான் (வ.கி) ேமலக்ேகாட்ைட (ஊ) காட்டூரணி  

தங்கப்பாபுரம் , 2.கழுகூரணி பட்டிணம்காத்தான் (வ.கி) ேமலக்ேகாட்ைட (ஊ) 

சாைலக்குடியிருப்பு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

275 275

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி    ,வடக்கு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி  

ேமலக்ேகாட்ைட

1.கழுகூரணி பட்டிணம்காத்தான் (வ.கி) ேபராவூர் (ஊ) ேமலக்ேகாட்ைட
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

276 276

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, ெதற்கு 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி  

ேமலக்ேகாட்ைட

1.கழுகூரணி பட்டிணம்காத்தான் (வ.கி) ேபராவூர் (ஊ) ேமலக்ேகாட்ைட  

மாடக்ெகாட்டான் , 2.கழுகூரணி பட்டிணம்காத்தான் (வ.கி) ேமலக்ேகாட்ைட 

(ஊ) ரம்லான் நகர்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

277 277

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ேமற்கு 

கட்டிடம் கழுகூரணி

1.டி.கழுகூரணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கழுகூரணி வடக்கு , 2.டி.கழுகூரணி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கழுகூரணி ெதற்கு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

278 278

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

கட்டிடம் கழுகூரணி

1.டி.கழுகூரணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சைடயன் வலைச
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

279 279
கண்ணன் ெதாடக்கப்பள்ளி,    

,வடக்கு பக்கம், அச்சுந்தன்வயல்
1.அச்சுந்தன் வயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அச்சுந்தன் வயல்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

280 280
கண்ணன் ெதாடக்கப்பள்ளி,    

,ெதற்கு பக்கம், அச்சுந்தன்வயல்
1.அச்சுந்தன் வயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அச்சுந்தன் வயல்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

281 281

ஊராட்சி ஓன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி ெதற்குப்பகுதி 

,ெநாச்சிவயல்

 1.அச்சுந்தன் வயல் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) ெநாச்சிவயல்
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

282 282

ஊராட்சி ஓன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குக்கட்டிடம் புத்ேதந்தல்

1.கூrயூர் (வ.கி) புத்ேதந்தல்(ஊ) புத்ேதந்தல் (ெதற்கு)                       

2.கூrயூர் (வ.கி) புத்ேதந்தல் (ஊ) புத்ேதந்தல் (வடக்கு)                      

3.கூrயூர் (வ.கி) புத்ேதந்தல் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு                           4.கூrயூர் 

(வ.கி) புத்ேதந்தல் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

283 283
ேதேவந்திரகுல பூைவசியர் 

ஆரம்பப்பள்ளி   ,கூrயூர்

1.கூrயூர் (வ.கி) புத்ேதந்தல் (ஊ) கூrயூர் கிழக்கு ெதரு                    

2.கூrயூர் (வ.கி) புத்ேதந்தல் (ஊ ) கூrயூர் ேமற்கு ெதரு                  

3.கூrயூர் (வ.கி) புத்ேதந்தல் (ஊ ) கூrயூர் ெதற்கு ெதரு                   

4.கூrயூர் (வ.கி) புத்ேதந்தல் (ஊ) மல்லிைக நகர்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

284 284

சமுதாயக்கூடம்   ,வடக்குப் 

பகுதி , ேமலேசாத்தூரணி, 

சக்கரக்ேகாட்ைட

1.சக்கரக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிவஞானபுரம் கிழக்கு பகுதி , 

2.சக்கரக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வ. உ. சி. நகர் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

285 285

சமுதாயக்கூடம்   

,ெதற்குப்பகுதி , 

ேமலேசாத்தூரணி, 

சக்கரக்ேகாட்ைட

1.சக்கரக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேநரு நகர்
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

286 286

நூலக கட்டிடம்   , 

ேமலேசாத்தூரணி, 

சக்கரக்ேகாட்ைட

1.சக்கரக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மகாசக்தி நகர் ேமற்கு பகுதி
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

287 287

மாவட்ட ெதாடக்கக் கல்வி 

திட்ட கூட்ட அரங்கம்   

,கீழேசாத்தூரணி, 

சக்கரக்ேகாட்ைட

1.சக்கரக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வ. உ. சி நகர்  ேமற்கு பகுதி , 

2.சக்கரக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருள் நகர்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

288 288

நர்மதா ெதாடக்க பள்ளி 

கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் 

,மகாசக்தி நகர், 

சக்கரக்ேகாட்ைட

1.சக்கரக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மகாசக்தி நகர் கிழக்கு பகுதி
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

289 289

நர்மதா ெதாடக்க பள்ளி ைமய 

கட்டிடம்  ,மகாசக்தி நகர், 

சக்கரக்ேகாட்ைட

1.சக்கரக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேநரு நகர்  கிழக்கு பகுதி
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

290 290

வட்டார வள ைமயம் ெதற்கு 

கட்டிடம், கீழசாத்துரணி, 

சக்கரக்ேகாட்ைட, 

இராமநாதபுரம்.

1.சக்கரக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதி நகர் ெதற்கு
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

291 291

ஓருங்கிைணந்த குழந்ைதகள் 

வளர்ச்சி திட்ட அலுவலகம் 

கீழசாத்துரணி, 

சக்கரக்ேகாட்ைட, 

இராமநாதபுரம்.

1.சக்கரக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காவலர் குடியிருப்பு
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

292 292

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு 

பகுதி கட்டிடம், 10ம் வகுப்பு 

அைற எண்  சக்கரக்ேகாட்ைட

1.சக்கரக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசாத்தூரணி
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

293 293

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி ேமற்கு 

பகுதி கட்டிடம், 9ம் வகுப்பு 

அைற எண்  சக்கரக்ேகாட்ைட

1.சக்கரக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சக்கரக்ேகாட்ைட வடக்கு
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

294 294

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி    ,வடக்கு 

பக்கம் கிழக்கு பகுதி 

சக்கரக்ேகாட்ைட

1.சக்கரக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சக்கரக்ேகாட்ைட
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

295 295

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ேமற்கு 

பகுதி வடக்கு கட்டிடம் 

சக்கரக்ேகாட்ைட

1.சக்கரக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசது நகர்                  

2.சக்கரக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சக்கரக்ேகாட்ைடேசது நகர்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

296 296

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி ெதற்கு 

பகுதி கட்டிடம்,  

சக்கரக்ேகாட்ைட

1.சக்கரக்ேகாட்ைட(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பசும்ெபான் நகர்
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

297 297
ஊராட்சி ஒன்றிய 

சமுதாயக்கூடம் ,வாணி

1.சக்கரக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாணி வடக்கு              

2.சக்கரக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாணி ெதற்கு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

298 298
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,காrக்கூட்டம்
1.சக்கரக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காrக் கூட்டம்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

299 299
உதவிெபறும் ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பக்கம் ெதற்குத்தரைவ

1.சக்கரக்ேகாட்ைட (வ.கி) ெதற்குத் தரைவ (ஊ) அம்மன் ேகாவில் , 

2.சக்கரக்ேகாட்ைட (வ.கி) ெதற்குத் தரைவ (ஊ) முடுக்குத் தரைவ , 

3.சக்கரக்ேகாட்ைட (வ.கி) ெதற்குத் தரைவ (ஊ) சுப்புத்ேதவன் வலைச

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

300 300

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி, 

ைவரவன்ேகாவில்

1.சக்கரக்ேகாட்ைட (வ.கி) ெதற்குத் தரைவ (ஊ) ஊரணிக்காரன் வலைச , 

2.சக்கரக்ேகாட்ைட (வ.கி) ெதற்குத் தரைவ (ஊ) மங்களக்குடியான் வலைச

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

301 301

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி, 

ைவரவன்ேகாவில்

1.சக்கரக்ேகாட்ைட (வ.கி) ெதற்குத் தரைவ (ஊ) ைவரவன் ேகாவில் , 

2.சக்கரக்ேகாட்ைட (வ.கி) ெதற்குத் தரைவ (ஊ) விக்கிரபாண்டி வலைச

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

302 302
பஞ்சாயத்து கட்டிடம்   

,ெதற்குத்தரைவ

1.சக்கரக்ேகாட்ைட (வ.கி) ெதற்குத் தரைவ (ஊ) ெதற்குத் தரைவ , 

2.சக்கரக்ேகாட்ைட (வ.கி) ெதற்குத் தரைவ (ஊ) ெதற்குத் தரைவ காலணி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

303 303

ஊராட்சி ஒன்றியத் 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,கூடுதல் 

புதிய கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி, 

ேதர்ேபாகி.

1.ேதர்ேபாகி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதர்ேபாகி வடக்குெதரு                   

2.ேதர்ேபாகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதர்ேபாகி மாமரத்து ெதரு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

304 304

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி ேமற்குப்பக்கம் 

ேதர்ேபாகி

1.ேதர்ேபாகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதர்ேபாகி ெதற்குெதரு                 

2.ேதர்ேபாகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நல்லதம்பி வலைசெதரு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

305 305

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி 

,கிழக்குப்பகுதி கிழக்குப்பக்கம் 

ேதர்ேபாகி

1.ேதர்ேபாகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாடசாமி ேகாவில்ெதரு                

2.ேதர்ேபாகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதர்ேபாகி காலணிெதரு                

3.ேதர்ேபாகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பைழய ேதர்ேபாகி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

306 306

அரபி ஒலியுல்லா உதவி 

ெபறும் உயர்நிைலப் பள்ளி   

,முன்பகுதி கட்டிடம், புதுவலைச

1.ேதர்ேபாகி (வ.கி ) புதுவலைச (ஊ) கடற்கைர சத்திரம் (வார்டு 1)       

2.ேதர்ேபாகி (வ.கி ) புதுவலைச (ஊ) தாவுகாடு                           

3.ேதர்ேபாகி (வ.கி ) புதுவலைச (ஊ) புதுவலைச நாடார்ெதரு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

307 307

அரபி ஒலியுல்லா உதவி 

ெபறும் உயர்நிைலப் பள்ளி   

,ெதற்குகட்டிடம் கிழக்குபகுதி  

புதுவலைச

1.ேதர்ேபாகி (வ.கி ) புதுவலைச (ஊ) புதுவலைச ேமற்குத்ெதரு, கிழக்குெதரு
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

308 308

அரபி ஒலியுல்லா உதவி 

ெபறும் உயர்நிைலப் பள்ளி   

,ெதற்குகட்டிடம் ேமற்குக் பகுதி 

புதுவலைச

1.ேதர்ேபாகி (வ.கி ) புதுவலைச (ஊ) புதுவலைச ேமற்குெதரு, கிழக்குெதரு
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

309 309

அரபி ஒலியுல்லா உதவி 

ெபறும் உயர்நிைலப் பள்ளி   

,ெதற்குகட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

புதுவலைச

1.ேதர்ேபாகி (வ.கி ) புதுவலைச (ஊ) புதுவலைச ெதற்குெதரு
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

310 310

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேசாைகயன்ேதாப்பு

1.அழகன் குளம் (வ.கி) பைனக்குளம் (ஊ) ேசாைகயன்ேதாப்பு               

2.அழகன் குளம் (வ.கி) பைனக்குளம் (ஊ) புதுக்குடியிருப்பு கடற்கைர வலைச

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

311 311

பகுருதன் பஞ்சாயத் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குகட்டிடம் வடக்கு பக்கம் 

பைனக்குளம்

1.அழகன் குளம் (வ.கி) பைனக்குளம் (ஊ) பைனக்குளம் அண்ணா நகர்-1
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

312 312

அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

பகுதி பைனக்குளம்

1.அழகன் குளம் (வ.கி) பைனக்குளம் (ஊ) பைனக்குளம் ேமற்குெதரு       

2.அழகன் குளம் (வ.கி) பைனக்குளம் (ஊ) பைனக்குளம் ேமற்குெதரு 2

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

313 313

அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ேமற்குக் 

கட்டிடம் ைமய பகுதி 

பைனக்குளம்

1.அழகன் குளம் (வ.கி) பைனக்குளம் (ஊ) பைனக்குளம் கிழக்குெதரு       

2.அழகன் குளம் (வ.கி) பைனக்குளம் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

314 314

பகுருதன் பஞ்சாயத் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குகட்டிடம் வடக்கு பக்கம் 

பைனக்குளம்

1.அழகன் குளம் (வ.கி) பைனக்குளம் (ஊ) பைனக்குளம் ேமற்கு ெதரு         

2.அழகன் குளம் (வ.கி) பைனக்குளம் (ஊ) பைனக்குளம் அண்ணா நகர்-2

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

315 315

அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம்  

பைனக்குளம்

1.அழகன் குளம் (வ.கி) பைனக்குளம் (ஊ) பைனக்குளம் ேமற்கு ,           

2.அழகன் குளம் (வ.கி) பைனக்குளம் (ஊ) பைனக்குளம்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

316 316
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெபான்குளம்
1.அழகன் குளம் (வ.கி) பைனக்குளம் (ஊ) ெபான்குளம் (வார்டு 12)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

317 317

அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம் கிழக்கு பக்கம் 

பைனக்குளம்

1.அழகன் குளம் (வ.கி) பைனக்குளம் (ஊ) பைனக்குளம் (வார்டு 10)
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

318 318

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம் கிழக்குபகுதி 

அழகன்குளம்

1.அழகன் குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடார் வலைச                       

2.அழகன் குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கடற்கைர வலைச

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

319 319

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

அழகன்குளம்

1.அழகன் குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாவடித்ெதரு நடுத்ெதரு              

2.அழகன் குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாமித் ேதாப்பு                        

3.அழகன் குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

320 320

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

பகுதி வடக்கு கட்டிடம் 

அழகன்குளம்

1.அழகன் குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அழகன்குளம் வடக்கு ெதரு           

2.அழகன் குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அழகன்குளம் நடுத்ெதரு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

321 321

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

பகுதி ெதற்கு கட்டிடம், 

அழகன்குளம்

1.அழகன் குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அழகன்குளம் வடக்கு ெதரு           

2.அழகன் குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அழகன்குளம் பாவடித் ெதரு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

322 322

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப் பகுதி ேமற்கு 

கட்டிடம் அழகன்குளம்

1.அழகன் குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு வலைச
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

323 323

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குக் கட்டிடம் ைமய அைற 

அழகன்குளம்

1.அழகன் குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பஜைனமடத் ெதரு                   

2.அழகன் குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

324 324

கைலவாணி ெமட்rக்குேலசன் 

பள்ளி   ,ெதற்கு கட்டிடம் 1வது 

அைற  பாரதி நகர் 

இராமநாதபுரம்

1.பட்டிணம் காத்தான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதிநகர் ேமற்கு 1வது மற்றும் 

2வதுெதரு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

325 325

கைலவாணி ெமட்rக்குேலசன் 

பள்ளி    ,ெதற்குக் கட்டிடம் 

2வது அைற  பாரதி நகர், 

இராமநாதபுரம்

1.பட்டிணம் காத்தான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதிநகர் ேமற்கு 6 7 8 9வது ெதரு , 

2.பட்டிணம் காத்தான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதிநகர் நடுத்ெதரு 10 11வது ெதரு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

326 326

கைலவாணி ெமட்rக்குேலசன் 

பள்ளி   ,ெதற்குக் கட்டிடம் 

3வது அைற பாரதி நகர் 

இராமநாதபுரம்

1.பட்டிணம் காத்தான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காந்தி நகர்                     

2.பட்டிணம் காத்தான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதிநகர் கிழக்கு              

3.பட்டிணம் காத்தான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதிநகர் ேமற்கு 3 4 5வது ெதரு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

327 327

ஆல்வின் ெமட்rக்குேலசன் 

பள்ளி  ,ேமற்குக் கட்டிடம் 

ெதற்குபகுதி ஓம்சக்தி நகர் 

இராமநாதபுரம்

1.பட்டிணம் காத்தான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓம் சக்தி நகர் 17வது ெதரு
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

328 328

ஆல்வின் ெமட்rக்குேலசன் 

பள்ளி  ,ெதற்குபகுதி கட்டிடம் 

ைமயப் பகுதி ம் 2வகுப்பு அ 

பிrவு ஓம்சக்தி நகர் 

இராமநாதபுரம்

1.பட்டிணம் காத்தான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஜவகர்நகர் 18வது ெதரு         

2.பட்டிணம் காத்தான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓம் சக்தி நகர் கிழக்கு பகுதி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

329 329

ஆல்வின் ெமட்rக்குேலசன் 

பள்ளி    ,கிழக்கு பக்கம், முதல் 

அைற, ஓம் சக்தி நகர் 

இராமநாதபுரம்

1.பட்டினம் காத்தான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓம் சக்தி நகர்-1
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

330 330

ஆல்வின் ெமட்rக்குேலசன் 

பள்ளி    ,கிழக்கு பக்கம், முதல் 

வகுப்பு பி பிrவு , ஓம் சக்தி 

நகர் இராமநாதபுரம்

1.பட்டிணம் காத்தான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காலாங்கைர பாரதி நகர்         

2பட்டிணம் காத்தான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓம் சக்தி நகர்-2                        

3பட்டிணம் காத்தான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காலாங்கைர

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

331 331

ஆல்வின் ெமட்rக்குேலசன் 

பள்ளி    ,ேமற்கு கட்டிடம் 

வடக்கு பகுதி ஓம் சக்தி நகர் 

இராமநாதபுரம்

1.பட்டிணம் காத்தான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு வசந்த நகர் ஓம்சக்தி 

நகர்

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

332 332

ேநசனல் அக்டாமி 

மாண்டிேஸாr ெமட்rக் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

குழந்ைதகள் பிளாக், 1வது 

அைற, பட்டிணம்காத்தான்.

1.பட்டிணம்காத்தான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பட்டிணம்காத்தான் வடக்கு 1
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

333 333

ேநசனல் அக்டாமி 

மாண்டிேஸாr ெமட்rக் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

குழந்ைதகள் பிளாக், 2வது 

அைற, பட்டிணம்காத்தான்.

1.பட்டிணம்காத்தான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பட்டிணம்காத்தான் வடக்கு 2
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

334 334

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம்  ைமய பகுதி   

பட்டினம்காத்தான்

1.பட்டிணம்காத்தான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பட்டிணம்காத்தான் வடக்கு 2
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

335 335

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம் கிழக்குப் பகுதி 

பட்டிணம்காத்தான்

1.பட்டிணம் காத்தான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பட்டிணம்காத்தான் முனியசாமிநகர்    

                                           2 .பட்டிணம்காத்தான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ராம்நகர்                 3.பட்டிணம்காத்தன் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

இருளன்குடியிருப்பு        4.பட்டிணம்காத்தன் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குகாலணி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

336 336

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ,ெதற்குக் 

கட்டிடம் பட்டிணம்காத்தான்

1.பட்டிணம்காத்தன் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு-1
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

337 337

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி ,ெதற்குக் 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

பட்டிணம்காத்தான்

1.பட்டிணம்காத்தன் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு-2
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

338 338

விேவகானந்தா வித்தியாலாயா 

ெமட்rக்ேலசன் பள்ளி   ,ேமற்கு 

கட்டிடம் ெதற்குப் பகுதி  

ேசதுபதிநகர் இராமநாதபுரம்

1.பட்டிணம் காத்தான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  ேசதுபதிநகர் வடக்கு 1வது ெதரு 

2.பட்டிணம் காத்தான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  ேசதுபதிநகர் வடக்கு 2வது ெதரு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

339 339

விேவகானந்தா வித்தியாலாயா 

ெமட்rக்ேலசன் பள்ளி   ,ேமற்கு 

கட்டிடம் வடக்குப் பகுதி  

ேசதுபதிநகர் இராமநாதபுரம்

1.பட்டிணம் காத்தான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  ேசதுபதிநகர் வடக்கு 3வது ெதரு 

2.பட்டிணம் காத்தான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ)  ேசதுபதிநகர் வடக்கு 4வது மற்றும் 

5வது ெதரு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

340 340

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குக்கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

எல். கருங்குளம்

1.லாந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருங்குளம் ,
அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

341 341
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, லாந்ைத
 1.லாந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) லாந்ைத

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

342 342

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,   

,ேமற்குக்கட்டிடம் கிழக்குப் 

பகுதி எல். கருங்குளம்

1.லாந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கன்னைன                                 

2.லாந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபrயதாமைரக்குடி                        

3.லாந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அச்சங்குடி

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்
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210. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

343 343

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,   ,வடக்கு 

கட்டிடம்(வடக்குப்பகுதி), 

பிரதான கட்டிடம் , எக்ககுடி

1.எக்ககுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பக்கிr புதுக்குளம்                         

2.எக்ககுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாத்தங்குளம்                            

3.எக்ககுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எக்ககுடி ெதற்குத்ெதரு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

344 344

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   , வடக்கு 

கட்டிடம், ெதற்குப்பகுதி, 

எக்ககுடி

1.எக்ககுடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு                              2.எக்ககுடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு, வடக்குத்ெதரு

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

345 345

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம் பைனக்குளம்

1.பைனக்குளம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பைனக்குளம் (வார்டு 1)          

2.பைனக்குளம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நல்லாங்குடி  (வார்டு 1)          

3.பைனக்குளம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருகுடி  (வார்டு 2)              

4.பைனக்குளம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கடம்பங்குடி  (வார்டு 2)          

5.பைனக்குளம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புக்குளம்   (வார்டு 2)

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

117 of  118



õ.âí¢ 
õ£.ê£.
âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶ 
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. திருவாடைன சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்குசாவடி பட்டியல்

346 346
அங்கண்வாடி ைமய கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி, மாலங்குடி.

1.மல்லல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடவாலங்குளம்  வார்டு 1                  

2.மல்லல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாலங்குடி  வார்டு 1                       

3.மல்லல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலசத்ைத  ேகாவிலான் சாத்தான் வார்டு 2

அைனத்து 

வாக்காளர்கள்

நாள்:- 01.09.2018                           ெகா. வரீ ராகவ ராவ், இ.ஆ.ப.,
இடம்:- இராமநாதபுரம் மாவட்ட ேதர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்
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1 1

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,புதிய கட்டிடம், 

அைற எண்.01, ெதற்கு மல்லல்

1.மல்லல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு மல்லல்  வார்டு 3 அைனத்து வாக்காளர்கள்

2 2

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,புதிய கட்டிடம், 

அைற எண்.02, ெதற்கு மல்லல்

1.மல்லல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஞ்சான் வார்டு 2 ,          2.மல்லல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு மல்லல் வார்டு 3
அைனத்து வாக்காளர்கள்

3 3
ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ஆலங்குளம்

1.ஆலங்குளம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆலங்குளம் ,      2.ஆலங்குளம்  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆலங்குளம் ,     3.ஆலங்குளம்  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெபrயகண்ணங்குடி ,  4.ஆலங்குளம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

புதுக்குளம்

அைனத்து வாக்காளர்கள்

322!இராமநாதபுரம் சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்கு <சாவடிகளின் பட்டியல்
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322!இராமநாதபுரம் சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்கு <சாவடிகளின் பட்டியல்

4 4

அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி 

திரு உத்திரேகாசமங்ைக

1.திருஉத்திரேகாசமங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருஉத்தரேகாசமங்ைக 

,                                              2.திருஉத்திரேகாசமங்ைக 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருஉத்திரேகாசமங்ைக ெதற்கு ெதரு ,    

3.திருஉத்திரேகாசமங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சத்ைத

அைனத்து வாக்காளர்கள்

5 5

அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

திருஉத்திரேகாசமங்ைக

1.திருஉத்திரேகாசமங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருஉத்திரேகாசமங்ைக 

யாதவர் ெதரு , 2.திருஉத்திரேகாசமங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

திருஉத்திரேகாசமங்ைக ,                   3.திருஉத்திரேகாசமங்ைக 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) களக்குடி

அைனத்து வாக்காளர்கள்

6 6

சண்முகா உதவி ெபறும் 

ஆரம்பப்பள்ளி   ,புதிய கட்டிடம், 

ெதற்குப்பக்கம் 

ெவள்ளாமrச்சுக்கட்டி

1.ெவள்ளாமrச்சுக்கட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதய்வச்சிைல நல்லூர் ,   

                                      2 .ெவள்ளாமrச்சுக்கட்டி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெவள்ளாமrச்சுகட்டி வடக்குெதரு ,                          

             3.ெவள்ளாமrச்சுக்கட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெவள்ளாமrச்சுக்கட்டி ெதற்குெதரு ,                                 

4.ெவள்ளாமrச்சுக்கட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கைதக்குளம்

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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7 7

ஆதி திராவிடர் நல 

சமுதாயக்கூடம்   

,ெவள்ளாமrச்சுக்கட்டி

1.ெவள்ளாமrச்சுக்கட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வித்தானூர் , 

2.ெவள்ளாமrச்சுக்கட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாடிக்குளம் , 

3.ெவள்ளாமrச்சுக்கட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவங்குளம் , 

4.ெவள்ளாமrச்சுக்கட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைகலாசமங்களம்

அைனத்து வாக்காளர்கள்

8 8

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பக்கம் , களr

1.களr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழச்சத்ைத ,                        2.களr 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) களr ெதற்கு ,                      3.களr (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) களr வடக்கு ,                     4.களr (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ஆைணகுடி

அைனத்து வாக்காளர்கள்

9 9

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், சுைமதாங்கி

1.களr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சுைமதாங்கி அைனத்து வாக்காளர்கள்
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10 10
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,நல்லிருக்ைக

1.நல்லிருக்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாேனr ,           

2.நல்லிருக்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நல்லிருக்ைக 1 , 3.நல்லிருக்ைக 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நல்லிருக்ைக 2 , 4.நல்லிருக்ைக (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெசட்டிேயந்தல்

அைனத்து வாக்காளர்கள்

11 11

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,பைனயடிேயந்தல்

1.பைனயடிேயந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மrயராயபுரம் , 

2.பைனயடிேயந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பைனயடிேயந்தல் (வடக்கு 

ெதரு) ,                                     3.பைனயடிேயந்தல் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பைனயடிேயந்தல் (ேமற்கு ெதரு) ,                           

                          4 .பைனயடிேயந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பைனயடிேயந்தல் (ெதற்கு ெதரு) ,                                         

    5.பைனயடிேயந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பைனயடிேயந்தல் காலணி

அைனத்து வாக்காளர்கள்

12 12
அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி   

,ேவளானூர்

1.ேவளானூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ேவளானூர் , 2.ேவளானூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ேவளானூர் , 3.ேவளானூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ேவளானூர் காலனி

அைனத்து வாக்காளர்கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6

322!இராமநாதபுரம் சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்கு <சாவடிகளின் பட்டியல்

13 13

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம் ெதற்குபக்கம்  

ேமலமைட

1.ேவலனூர் (வ.கி) மற்றும் ேமலமைட (ஊ) படிப்பான் , 2.ேவளானூர் 

(வ.கி) மற்றும் ேமலமைட (ஊ) ேமலமைட
அைனத்து வாக்காளர்கள்

14 14

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குகட்டிடம் வடக்குப்பக்கம்  

ேமலமைட

1.ேவளானூர் (வ.கி) மற்றும் ேமலமைட (ஊ) கன்னிபாபுரம் , 

2.ேவளானூர் (வ.கி) மற்றும் ேமலமைட (ஊ) கருகாத்தி , 3.ேவளானூர் 

(வ.கி) மற்றும் ேமலமைட (ஊ) கருகாத்திகாலணி

அைனத்து வாக்காளர்கள்

15 15

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,கிழக்குப் 

பக்கம் வடக்குப் பகுதி நத்தம்

1.குளபதம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குளபதம் (வார்டு 1) ,       2.குளபதம்  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குளபதம் நத்தம் (வார்டு 1)
அைனத்து வாக்காளர்கள்
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16 16

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,ெதற்கு பக்கம் 

நத்தம்

1.குளபதம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குளபதம் நத்தம் (வார்டு 2) , 2.குளபதம் 

 (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குளபதம் நத்தம் காலணி (வார்டு 2) ,               

                                               3 .குளபதம்  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ைவைக (வார்டு 2)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

17 17

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

சின்னபாைளயேரந்தல்

1.பள்ளேமார்குளம்(வ.கி) மற்றும் தில்ைலேயந்தல் (ஊ) 

தில்ைலேயந்தல் ,                                        

2.பள்ளேமார்குளம்(வ.கி) மற்றும் தில்ைலேயந்தல் (ஊ) 

கீழத்தில்ைலேயந்தல் ,                                 

3.பள்ளேமார்குளம்(வ.கி) மற்றும் தில்ைலேயந்தல் (ஊ) 

ெபrயபாைளயேரந்தல் ,                                    

4.பள்ளேமார்குளம் (வ.கி) மற்றும் தில்ைலேயந்தல் (ஊ) சின்ன 

பாைளயேரந்தல் ,                                        

5.பள்ளேமார்குளம்(வ.கி) மற்றும் தில்ைலேயந்தல் (ஊ) முஸ்லிம் 

ேமார்க்குளம்

அைனத்து வாக்காளர்கள்

18 18

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், பள்ளேமார்க்குளம்

1.பள்ளேமார்குளம்(வ.கி) மற்றும் தில்ைலேயந்தல் (ஊ) 

பள்ளேமார்க்குளம்
அைனத்து வாக்காளர்கள்
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19 19
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,ெகாம்பூதி

1.மாணிக்கேனr (வ.கி) மற்றும் ெகாம்பூதி (ஊ) ெகாம்பூதி 

வடக்குத்ெதரு ,                                              

2.மாணிக்கேனr (வ.கி) மற்றும் ெகாம்பூதி (ஊ) ெகாம்பூதி 

ெதற்குத்ெதரு

அைனத்து வாக்காளர்கள்

20 20
அரசு ஆதிதிராவிடர்  

உயர்நிைலப்பள்ளி   ,பழஞ்சிைற

1.பள்ளேமார்குளம்(வ.கி) மற்றும் தில்ைலேயந்தல் (ஊ) 

ஆைமக்கூட்டம் ,                                     

2.பள்ளேமார்குளம்(வ.கி) மற்றும் தில்ைலேயந்தல் (ஊ) பழஞ்சிைற

அைனத்து வாக்காளர்கள்

21 21
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி   ,கும்பிடாமதுைர
1.பள்ளேமார்குளம்(வ.கி) மற்றும் தில்ைலேயந்தல் (ஊ) கும்பிடாமதுைர அைனத்து வாக்காளர்கள்
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22 22

நாடார் நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு கட்டிடம், 

மாவிலந்ேதாப்பு

1.பள்ளேமார்குளம்(வ.கி) மற்றும் தில்ைலேயந்தல் (ஊ) மருதன்ேதாப்பு 

,                                  2.பள்ளேமார்குளம்(வ.கி) மற்றும் 

தில்ைலேயந்தல் (ஊ) மாவிலந்ேதாப்பு, முருங்ைகேதாப்பு

அைனத்து வாக்காளர்கள்

23 23
நாடார் நடுநிைலப்பள்ளி   

,நடுக்கட்டிடம், மாவிலந்ேதாப்பு

1.பள்ளேமார்குளம் (வ.கி) மற்றும் தில்ைலேயந்தல் (ஊ) 

தில்ைலேயந்தல்
அைனத்து வாக்காளர்கள்

24 24
சமுதாயக்கூடம்   ,வடக்கு 

பகுதி புதுமாயாகுளம்

1.மாயாகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுமாயாகுளம் ,           

2.மாயாகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதாண்டாைலேமலக்கைர
அைனத்து வாக்காளர்கள்
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25 25
சமுதாயக்கூடம்   

,ெதற்குப்பகுதி புதுமாயாகுளம்

1.மாயாகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னமாயாகுளம் , 2.மாயாகுளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தட்டான்ேதாப்புெதரு
அைனத்து வாக்காளர்கள்

26 26
சி எஸ் ஐ ஆரம்பப்பள்ளி   

,சின்னமாயாகுளம்

1.மாயாகுளம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முள்ளுவாடி (வார்டு 3) , 

2.மாயாகுளம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்துராஜ்நகர் (வார்டு 6)
அைனத்து வாக்காளர்கள்

27 27
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புல்லந்ைத

1.மாயாகுளம்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புல்லந்ைத(வார்டு 1) , 2.மாயாகுளம் 

 (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புல்லந்ைத (வார்டு 2)
அைனத்து வாக்காளர்கள்
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28 28

ேநரு ஜ ீநர்சr மற்றும் பிைரமr 

பள்ளி, வடக்கு கட்டிடம் அைற 

எண்.01, மாயாகுளம்.

1.மாயாகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாயாகுளம் அைனத்து வாக்காளர்கள்

29 29

ேநரு ஜ ீநர்சr மற்றும் பிைரமr 

பள்ளி, வடக்கு கட்டிடம் அைற 

எண்.02, மாயாகுளம்.

1.மாயாகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாரதிநகர் விேவகானந்தபுரம் , அைனத்து வாக்காளர்கள்

30 30

ேநரு ஜ ீநர்சr மற்றும் பிைரமr 

பள்ளி, வடக்கு கட்டிடம் அைற 

எண்.04, மாயாகுளம்.

2/மாயாகுளம் )வ.கி*!மற்றும் )ஊ*!மங்கேளஸ்வr நகர் அைனத்து வாக்காளர்கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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31 31

சி.எஸ்.ஐ. நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, ெதற்குப்பக்கம், 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ஏர்வாடி ேராடு, சதீக்காதி சாைல  

(வார்டு 21) ,                                                    2.கீழக்கைர 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்குத் ெதரு(வார்டு  20) வட்டு எண். 10 முதல் 

135

அைனத்து வாக்காளர்கள்

32 32

சி.எஸ்.ஐ. நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி நடுக்கட்டிடம் 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) தட்டான் ேதாப்புத் ெதரு  (வார்டு 21 ) , 

                                                         2 .கீழக்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) சாயக்காரத்ெதரு (வார்டு 20) , 3.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) வண்ணார் ெதரு (வார்டு 20)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

33 33

முஹ்யித்தனீியா 

ெமட்rகுேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி    ,ேமற்கு 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்குத் ெதரு(வார்டு 20) அைனத்து வாக்காளர்கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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34 34

முஹ்யித்தனீியா 

ெமட்rகுேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி    ,ேமற்கு 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத் ெதரு 2 அைனத்து வாக்காளர்கள்

35 35

இஸ்லாமியா ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்குத் ெதரு 6 ,           

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்குத் ெதரு 1,            

3.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) புதுக்குடிெதரு(வார்டு 16)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

36 36

இஸ்லாமியா ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி  

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்குத் ெதரு(வார்டு 19) , 

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்குத் ெதரு(வார்டு 16) , 

3.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) புதுக்குடிெதரு(வார்டு 16)

அைனத்து வாக்காளர்கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6

322!இராமநாதபுரம் சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்கு <சாவடிகளின் பட்டியல்

37 37

இஸ்லாமியா ெமட்rகுேலஷன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி,ெதற்குப்பககம் 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்குத் ெதரு 4  சதீக்காதி சாைல ,  

                                                    2 .கீழக்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) வடக்குத் ெதரு 5, ெதற்குத் ெதரு 1 ,                        

                                         3 .கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

ெசங்காரத் ெதரு

அைனத்து வாக்காளர்கள்

38 38

இஸ்லாமியா ெமட்rகுேலஷன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி (நடுப்பகுதி) 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெசாக்க நாதர் சாமி ேகாவில்  ெதரு ,  

                                                          2 .கீழக்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ஈசாதண்டயல் ெதரு ,    3.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

ெதற்குெதரு , 4.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெதற்கு ெதரு

அைனத்து வாக்காளர்கள்

39 39

இஸ்லாமியா ெமட்rக்குேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குக்கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி 

 கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) புதுத் ெதரு ,              2.கீழக்கைர 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்குெதரு (வார்டு 17) , 3.கீழக்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ெதற்குெதரு(வார்டு 17)

அைனத்து வாக்காளர்கள்



õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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40 40

சதக்கத்துல் ஜாrயா 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி வடக்குப்பக்கம், 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெதற்குத் ெதரு (வார்டு 18) அைனத்து வாக்காளர்கள்

41 41

சதக்கத்துல் ஜாrயா 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி ெதற்குப்பக்கம், 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்குத் ெதரு  (வார்டு 16) , 

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) நடுத்ெதரு (வார்டு 16) , 3.கீழக்கைர 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) நடுத்ெதரு(வார்டு 16)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

42 42

சதக்கத்துல் ஜாrயா 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, கிழக்குகட்டிடம், 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெநய்னா முகம்மது தண்டயர் ெதரு  

(வார்டு 14 ,                                           2.கீழக்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ெசாக்கநாதர்சாமி ேகாவில் ெதரு  (வார்டு   14 ,           

                                         3 .கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

ேமலத் ெதரு 1

அைனத்து வாக்காளர்கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ àó¤òî£? 
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43 43

சதக்கத்துல் ஜாrயா 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி (கிழக்குப்பக்கம்) 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ஈசாதண்ைடயர் ெதரு  (வார  (வார்டு 

21 ,                                                   2.கீழக்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ெதற்குத் ெதரு 4

அைனத்து வாக்காளர்கள்

44 44

ஹமீதியா  ெமட்rகுேலசன் 

ேமல்நிைல பள்ளி   ,ேமற்கு 

கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேசக் அகமது ெதரு ,         

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) சின்ன பிச்ைச மைரக்காயர் ெதரு,      

                                                            3 .கீழக்கைர 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) ேமலத் ெதரு 2 ,            4.கீழக்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ேசர்மன் சதக் சாைல , 5.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

ஆலிம்மாதி ஹிரகுல்லா சாைல

அைனத்து வாக்காளர்கள்

45 45

ஹமீதியா  ெமட்rகுேலசன் 

ேமல் நிைலப் பள்ளி   ,ேமற்கு 

கட்டிடம் ெதற்குப்பகுதி 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெநய்னாமுகமது தண்ைடயர் ெதரு  

(வார்டு 12) ,                                              2.கீழக்கைர 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) முசாம்பு ெதரு (வார்டு 12) , 3.கீழக்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) சாைலத் ெதரு (வார்டு 12) , 4.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) நடுத் ெதரு (வார்டு 12) , 5.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெதற்கு 

ெதரு  (வார்டு 12) , 6.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

தம்பிைநனாபிள்ைள ெதரு (வார்டு 12)

அைனத்து வாக்காளர்கள்



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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2 3 4 5 6
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46 46

சதக்கத்துல் ஜாrயா 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குபக்கம் (வடக்குபகுதி), 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெநய்னா முகமது தண்டயல் ெதரு ,    

                                                      2 .கீழக்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) வள்ளல் சதீக்காதி சாைல , 3.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) பனங்காட்டு ஆதிதிராவிடர் ெதரு

அைனத்து வாக்காளர்கள்

47 47

சதக்கத்துன் ஜாrயா 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குபக்கம் (ெதற்குபகுதி), 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) நடுத்ெதரு 1 ,                    

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) நடுத்ெதரு 2 ,           3.கீழக்கைர 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) பச்சிைலத் ெதரு ,             4.கீழக்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) அத்தியிைலத் ெதரு ,       5.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) மதார் அம்பலம் ெதரு , 6.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) நாடார் 

கைடத் ெதரு

அைனத்து வாக்காளர்கள்

48 48

ஹமீதியா ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பக்கம் 

(கிழக்குப்பகுதி)கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேமலத்ெதரு 1(வார்டு 13) , 2.கீழக்கைர 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) ேமலத்ெதரு 2(வார்டு 15)
அைனத்து வாக்காளர்கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6

322!இராமநாதபுரம் சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்கு <சாவடிகளின் பட்டியல்

49 49

ஹமீதியா ஆரம்பப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பக்கம் (ேமற்கு 

பகுதி)கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) சங்குெவட்டித்  ெதரு (வார்டு 13), 

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) பன்னாட்டார்  ெதரு (வார்டு 13)
அைனத்து வாக்காளர்கள்

50 50

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி எண் 1   

,வடக்குப்பகுதி, கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) வாணியர் ெதரு (வார்டு 6) , 

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) வள்ளல் சதீக்காதி சாைல , 

3.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) கிழக்கு ெதரு ,         4.கீழக்கைர 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) புதுக்காலனி  வார்டு 2

அைனத்து வாக்காளர்கள்

51 51

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி எண் 1   

,ெதற்கு பகுதி , கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) கிழக்கு நாடார் ெதரு , 2.கீழக்கைர 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) மறவர் ெதரு
அைனத்து வாக்காளர்கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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52 52

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,முத்துச்சாமிபுரம்

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) முத்துச்சாமிபுரம் அைனத்து வாக்காளர்கள்

53 53

மஹ்தூமியா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி ெதற்குப்பக்கம் 

5வது அைற கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) தச்சர் ெதரு(வார்டு 7) அைனத்து வாக்காளர்கள்

54 54

மஹ்தூனியா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பக்கம் ெதற்குப்பகுதி 4 

வது அைற கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) வள்ளல் சதீக்காதி சாைல(வார்டு 7) ,  

                                                    2 .கீழக்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) கிழக்குத் ெதரு(வார்டு 7)

அைனத்து வாக்காளர்கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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55 55

மஹ்தூமியா ேமல் 

நிைலப்பள்ளி   ,ேமற்கு பகுதி 

வடக்கு பக்கம் அைற எண் 3 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேசரன் ெதரு(வார்டு 10) , 2.கீழக்கைர 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) ஆடறுத்தான் ெதரு(வார்டு 7) , 3.கீழக்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) பணியக்காரத் ெதரு(வார்டு 10)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

56 56

ைஹரத்துல் ஜலாலியா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி    ,அைற 

எண் 4 கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) பரதர் ெதரு(வார்டு 3) அைனத்து வாக்காளர்கள்

57 57

ைஹரத்துல் ஜலாலியா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி    ,அைற 

எண் 6 கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெபத்தr ெதரு(வார்டு 9) , 2.கீழக்கைர 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) சங்குளிகாரத் ெதரு (வார்டு 3) , 3.கீழக்கைர (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) கீழக்கைர(வார்டு 9)

அைனத்து வாக்காளர்கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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58 58

ைஹரத்துல் ஜலாலியா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ெதன் 

கிழக்கு கட்டிடம் அைற எண் 28 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) தச்சர் ெதரு(வார்டு 9) அைனத்து வாக்காளர்கள்

59 59

ைஹரத்துல் ஜலாலியா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதன்ேமற்கு கட்டிடம் , அைற 

எண் 29 கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) சங்குளிக்காரத் ெதரு(வார்டு 8) , 

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) ஆடறுத்தான் ெதரு(வார்டு 9)
அைனத்து வாக்காளர்கள்

60 60

ைஹரத்துல் ஜலாலியா 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்குக்கட்டிடம், கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) வாணியர்  ெதரு(வார்டு 5,6) அைனத்து வாக்காளர்கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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61 61

ைஹரத்துல் ஜலாலியா 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ைமயப்பகுதி 

கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) பருத்திக்காரத் ெதரு(வார்டு 5) அைனத்து வாக்காளர்கள்

62 62

ைஹரத்துல் ஜலாலியா 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

பகுதி 7வது அைற கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) கிழக்குத் ெதரு  (வார்டு 4 ) , 

2.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) கிழக்குத் ெதரு  (வார்டு 4 )
அைனத்து வாக்காளர்கள்

63 63

ைஹரத்துல் ஜலாலியா 

ஆரம்பப்பள்ளி   ,ெதற்கு பகுதி 

9வது அைற கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) கிழக்குத் ெதரு(வார்டு 4) அைனத்து வாக்காளர்கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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64 64

ைஹரத்துல் ஜலாலியா 

ஆரம்பப்பள்ளி   ,ெதற்கு பகுதி 

8வது அைற கீழக்கைர

1.கீழக்கைர (வ.கி) மற்றும் (ேப) மீனாட்சிபுரம்(வார்டு 2) , 2.கீழக்கைர 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) கிழக்குத் ெதரு(வார்டு 3)
அைனத்து வாக்காளர்கள்

65 65

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் காஞ்சிரங்குடி

1.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவர் குடியிருப்பு , 

2.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காஞ்சிரங்குடி முஸ்lம் 

குடியிருப்பு ,                                               3.காஞ்சிரங்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலவலைச , 4.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேமலவலைச காலணி

அைனத்து வாக்காளர்கள்

66 66

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம் காஞ்சிரங்குடி

1.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காஞ்சிரங்குடி , 2.காஞ்சிரங்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்கலுநீேராைட
அைனத்து வாக்காளர்கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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67 67 சமுதாயக்கூடம்   ,காஞ்சிரங்குடி
1.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காஞ்சிரங்குடி , 2.காஞ்சிரங்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழவலைச
அைனத்து வாக்காளர்கள்

68 68

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,வடக்குக்கட்டிடம் ெலட்சுமிபுரம்

1.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அலவாய்க்கைரவாடி, 

2.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இடிந்தகல்
அைனத்து வாக்காளர்கள்

69 69

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குக்கட்டிடம் ெலட்சுமிபுரம்

1.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெலட்சுமிபுரம்,  2.காஞ்சிரங்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெலட்சுமிபுரம் புதுநகரம்,
அைனத்து வாக்காளர்கள்
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70 70

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி, 

ெலட்சுமிபுரம்

1.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெலட்சுமிபுரம் புதுநகர், 

2.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாகுலநகர்
அைனத்து வாக்காளர்கள்

71 71

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் வடக்கு பக்கம் 

ெலட்சுமிபுரம்

1.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஸ்ரீநகர் ,             

2.காஞ்சிரங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிவகாமிபுரம் , 3.காஞ்சிரங்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாகுலநகர், ஸ்ரீநகர்

அைனத்து வாக்காளர்கள்

72 72

ஊராட்சி ம்ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி,(கிழக்குபக்கம்) 

அைற எண் 1தாதேனந்தல்

1.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் தாதேனந்தல் (ஊ) தாதேனந்தல்,       

                                                   2 .திருப்புல்லாணி (வ.கி) 

மற்றும் தாதேனந்தல் (ஊ) பள்ளப்பச்ேசாr

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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73 73

ஊராட்சி ம்ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்குபக்கம் கிழக்குபகுதி 

அைற எண் 2தாதேனந்தல்

1.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் தாதேனந்தல் (ஊ) ெபாக்காேரந்தல் ,  

                                             2 .திருப்புல்லாணி (வ.கி) 

மற்றும் தாதேனந்தல் (ஊ) முத்துவரீப்பன்வலைச ,                       

               3.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் தாதேனந்தல் (ஊ) 

ெபாக்காேரந்தல்

அைனத்து வாக்காளர்கள்

74 74

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பக்கம் கிழக்கு 

கட்டிடம் ேமல்புதுக்குடி

1.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் ேசதுக்கைர (ஊ) பஞ்சந்தாங்கி , 

2.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் ேசதுக்கைர (ஊ) சனீிவலைச , 

3.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் ேசதுக்கைர (ஊ) ேதச்சிவலைச, 

4.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் ேசதுக்கைர (ஊ) பிச்சாவலைச

அைனத்து வாக்காளர்கள்

75 75

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பக்கம் கிழக்கு கட்டிடம் 

ேமலப்புதுக்குடி

1.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் ேசதுக்கைர (ஊ) கீழப்புதுக்குடி, 

2.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் ேசதுக்கைர (ஊ) ேமலப்புதுக்குடி,      

                                            3 .திருப்புல்லாணி (வ.கி) 

மற்றும் ேசதுக்கைர (ஊ) அகஸ்தியார்புரம் ,                              

                4.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் ேசதுக்கைர (ஊ) 

ேசதுக்கைர

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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76 76

சுேரஸ் சுதா அழகன் அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பகுதி கிழக்கு பக்கம் 

திருப்புல்லாணி

1.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருப்புல்லாணி காலனி 

குடியிருப்பு ,                                                 

2.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருப்புல்லாணி ேமற்குெதரு ,    

                                     3 .திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

திருப்புல்லாணி ெதற்குெதரு

அைனத்து வாக்காளர்கள்

77 77

சுேரஸ் சுதா அழகன் அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பகுதி ேமற்கு பக்கம்  

திருப்புல்லாணி

1.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருப்புல்லாணி கிழக்குெதரு ,   

                                      2 .திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) திருப்புல்லாணி சாைலத்ெதரு ,                                       

  3.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வைளயேனந்தல் , 

4.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உப்பிலான்வலைச

அைனத்து வாக்காளர்கள்

78 78

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேகாைரக்கூட்டம்

1.திருப்புல்லாணி (வ.கி) மற்றும் ேகாைரக்குட்டம் (ஊ) 

ேகாைரக்குட்டம் (வடக்கு) ,                             2.திருப்புல்லாணி 

(வ.கி) மற்றும் ேகாைரக்குட்டம் (ஊ) ேகாைரக்குட்டம் (ெதற்கு)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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79 79

பாத்திமா ஆசிrயர் பயிற்சி 

பள்ளி,ேமற்குப்பகுதி 

வடக்குப்பக்கம், பசும்ெபான்நகர் 

இராமநாதபுரம்

1.இராஜசூrயமைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இராஜசூrயமைட எம் எஸ் ேக 

நகர் ேமற்குப் பகுதி
அைனத்து வாக்காளர்கள்

80 80

பாத்திமா ஆசிrயர் பயிற்சி 

பள்ளி   ,ேமற்கு  கட்டிடம் 

ெதற்குப்பகுதி, பசும்ெபான்நகர், 

இராமநாதபுரம்

1.இராஜசூrயமைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இராஜசூrயமைட எம் எஸ் ேக 

நகர்(கிழக்குப் பகுதி) ,                                    

2.இராஜசூrயமைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இராஜசூrயமைட எம் எஸ் ேக 

நகர் ேமற்குப் பகுதி - 2

அைனத்து வாக்காளர்கள்

81 81

ஊராட்சி ஒன்றியத் 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, இராஜசூrயமைட

1.இராஜசூrயமைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இராஜசூrயமைட (வார்டு 2) அைனத்து வாக்காளர்கள்
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82 82

ஊராட்சி ஒன்றியத் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி, 

பால்க்கைர

1.இராஜசூrயமைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அச்சடிப்பிரம்பு வார்டு 3 , 

2.இராஜசூrயமைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாவிந்தேநந்தல்  வார்டு 4 ,   

                                                         3 .இராஜசூrயமைட 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பால்கைர வார்டு 5 , 4.இராஜசூrயமைட(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வன்னிக்குடி  வார்டு 6

அைனத்து வாக்காளர்கள்

83 83

இராஜா ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு பகுதி  அைற எண். 19, 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) ெதற்குரத வதீி ( வார்டு 1) ,                 

2.இராமநாதபுரம் (ந) ேகாட்ைட ேமட்டுத் ெதரு  (வார்டு 1) , 

3.இராமநாதபுரம் (ந) புது அக்ரஹாரம் ெதரு  (வார்டு 1 , 

4.இராமநாதபுரம் (ந) ேகாழிகூட்டுத் ெதரு  (வார்டு 1)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

84 84

இராஜா ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பக்கம் வடக்கு பகுதி 

அைற எண் 20 இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) அக்ரஹாரம் நடுத்ெதரு  (வார்டு 1) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) முகைவஊரணி ேமற்குஅக்ரஹாரம் (வார்டு 1) ,   

                                                      3 .இராமநாதபுரம் (ந) 

இராஜாமாைலயிட்டுத் ெதரு (வார்டு 1) , 4.இராமநாதபுரம் (ந) 

சிவன்ேகாவில் வடக்கு அக்ரஹாரம்  (  வார்டு  1)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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இராஜா ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு பக்கம் கிழக்கு பகுதி  

இராமநாதபுரம்                    

  ேமற்கு பக்கம் வடக்கு பகுதி 

அைற எண் 20 இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) சிவன்ேகாவில் கிழக்குரத வதீி  (வார்டு 1) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) குழந்ைதசாமி சந்து (வார்டு 1) , 3.இராமநாதபுரம் 

(ந) ராஜாஅரண்மைன ேமற்குெதரு  (வார்டு 3) , 4.இராமநாதபுரம் (ந) 

முனியசாமி ேகாவில் ேமற்கு ெதரு  (வார்டு 1) ,                          

                               5 .இராமநாதபுரம் (ந) திெரௗபதி அம்மன் 

ேகாவில் ெதற்கு வடக்கு ெதரு(வார்டு 3) ,                                 

          6.இராமநாதபுரம் (ந) முகைவயூரணி ேமற்கு ெதரு(வார்டு 1) , 

7.இராமநாதபுரம் (ந) சன்னதித் ெதரு (வார்டு 3) ,          

8.இராமநாதபுரம் (ந) பானுமதி நாச்சியார் வடக்குெதரு(வா.எண் 1),      

                                                        9 .இராமநாதபுரம் (ந) 

அரண்மைன கிழக்கு ெதருவார்டு 4 , 10.இராமநாதபுரம் (ந) 

அரண்மைன ெதற்கு ெதருவார்டு 3 , 11.இராமநாதபுரம் (ந) 

அரண்மைனத்ெதருவார்டு-4) , 12.இராமநாதபுரம் (ந) இராஜா 

அரண்மைன ேமலத் ெதருவார்டு-3), 13.இராமநாதபுரம் (ந) சன்னதி 

ெதருவார்டு-3)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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இராஜா ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு பக்கம் ேமற்கு பகுதி 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) ெதான்ைன குருசாமி ேகாவில் கிழக்கு ெதரு  

(வா2) ,                                                   2.இராமநாதபுரம் 

(ந) சின்னசாமி  புதுத்ெதரு (வா2) , 3.இராமநாதபுரம் (ந) முனியாண்டி 

சுப்பிரமணியசாமிேகாவில் ேமற்குத் ெதரு,                               

         4.இராமநாதபுரம் (ந) ேகாவிந்த தட்சதர்  கிழக்கு  ரத 

வதீி(வா2) , 5.இராமநாதபுரம் (ந) ெஜயபால்சாமி வடக்கு  ெதரு (வா3) , 

6.இராமநாதபுரம் (ந) காத்தமுத்து சந்து (வா2) ,                  

7.இராமநாதபுரம் (ந) ைதப்பிrயாைன ெதரு (வா3)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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இராஜா ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு பக்கம் பதிெனான்றாம் 

வகுப்பு ஜி பிrவு

1.இராமநாதபுரம் (ந) முத்துேதவன் சந்து (வா3) ,           

2.இராமநாதபுரம் (ந) திரவியம் சந்து (வா3) ,            3.இராமநாதபுரம் 

(ந) சுப்ரமணிய ேலாககுரு வடக்குத் ெதரு (வா2),                         

                                4 .இராமநாதபுரம் (ந) யாைனக்கல் ேராடு 

(வா4) ,          5.இராமநாதபுரம் (ந) முனியாண்டி ேசர்ைவ சந்து (வா2) 

, 6.இராமநாதபுரம் (ந) முனியாண்டி சுப்பிரமணியன்ேகாவில்ெதற்கு 

ெதரு (ர்டு 2)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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சி.எஸ்.ஐ. ெதாடக்கப்பள்ளி    

,ெதன் ேமற்கு கட்டிடம் , 

இராமநாதபுரம்.

1.இராமநாதபுரம் (ந) நீலகண்டி அக்கிரஹாரம் ெதரு வார்டு2) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) நீலகண்டிமதுைர வரீாச்சாமிேகாவில் 

வடக்குெதருவார்டு 2 ,                                  3.இராமநாதபுரம் 

(ந) ஔைவயார் ெதருவார்டு-27) , 4.இராமநாதபுரம் (ந) கர்ணல் 

பங்காளத்ெதருவார்டு-3) , 5.இராமநாதபுரம் (ந) மில்லர் பங்களாத் 

ெதருவார்டு-4) , 6.இராமநாதபுரம் (ந) ெவங்கிடசாமி ெதரு(வார்டு5) , 

7.இராமநாதபுரம் (ந) தங்கேவல்சாமி ெதருவார்டு-4) , 8.இராமநாதபுரம் 

(ந) ைநனா ெதருவார்டு-4) ,          9.இராமநாதபுரம் (ந) 

ேகாவிந்தசாமி சந்துவார்டு-4) , 10.இராமநாதபுரம் (ந) கந்தசாமி 

சந்துவார்டு-4) ,      11.இராமநாதபுரம் (ந) முத்து கருப்பன் சந்துவார்டு-

4) , 12.இராமநாதபுரம் (ந) காசி ராஜாசந்துவார்டு-4) ,       

13.இராமநாதபுரம் (ந) ைவரலிங்கம் சந்துவார்டு-4) , 14.இராமநாதபுரம் 

(ந) ெலட்சப்பிரபு ஆறுமுகம் வடக்குெதருவார்டு-4),                        

                         15 .இராமநாதபுரம் (ந) ேபாஸ்ட் ஆப்பிஸ் 

ெதருவார்டு-3)

அைனத்து வாக்காளர்கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6

322!இராமநாதபுரம் சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்கு <சாவடிகளின் பட்டியல்

89 89
ேசதுபதி நடுநிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு பகுதி, இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) பாண்டிக்கண்மாய்சாமி 

அரண்மைனேமற்குத்ெதரு (வா.எண்-5) ,                2.இராமநாதபுரம் 

(ந) ேதவஸ்தானம் மாேனஜர்அய்யாக்கண்ணு கிழக்குத்ெதரு (வார் ,    

                              3 .இராமநாதபுரம் (ந) அலங்கேசr ெதரு 

(வார்டு 5 , 4.இராமநாதபுரம் (ந) யாைனக்கல் ெதரு (வார்டு 4 , 

5.இராமநாதபுரம் (ந) குப்பா வடக்கு ெதரு (வா.எண்-5) , 

6.இராமநாதபுரம் (ந) சிக்கந்தர் ெதரு (வா.எண்-5) ,  7.இராமநாதபுரம் 

(ந) ெலட்சுமணன் வடக்குத் ெதரு  (வா.எண்-5) , 8.இராமநாதபுரம் (ந) 

பாண்டியசாமி சந்து (வா.எண்-5)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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இராஜா  தினகர் 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,பிரதான 

கட்டிடம் இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு-6) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) காந்திஅடிகள் ெதரு(வார்டு-6) , 3.இராமநாதபுரம் 

(ந) மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு கிழக்குபகுதிவா(ர்டு-6)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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இராஜா  தினகர் 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,பைழய 

ஒட்டு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) அல்லிக் கண்மாய் ெதற்கு ெதரு(வார்டு-6) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) ஈசாப்பள்ளிவாசல்ெதரு(வார்டு-6) , 

3.இராமநாதபுரம் (ந) சாமி அய்யா சந்து  (வா.எண்-6)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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இராஜா  தினகர் நடுநிைலப் 

பள்ளி   ,பிரதான 

கட்டிடம்ஒன்பதாம் வகுப்பு அ 

பிrவு இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) சிகில்ராஜவதீி, ேகணிக்கைரவார்டு-8) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) சவணக்காரத் ெதருவார்டு-8) , 3.இராமநாதபுரம் 

(ந) ேபார்டு ஸ்கூல் சந்துவார்டு-8) , 4.இராமநாதபுரம் (ந) சிகில் 

கைடவம்பன் சந்துவார்டு-8) , 5.இராமநாதபுரம் (ந) சிகில் கைட 

மண்ைடயன் சந்துவார்டு-8) , 6.இராமநாதபுரம் (ந) இராஜதினகர் 

அரண்மைன ேமற்குத்ெதருவார்டு-8) ,                                      

7.இராமநாதபுரம் (ந) ேகணிக்கைரச் சந்துவார்டு-8) , 8.இராமநாதபுரம் 

(ந) டாக்டர்அம்ேபத்கார் ெதற்கு வடக்கு ெதருவார்டு-7)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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அரசு ெபண்கள் கைல கல்லூr  

 ,வடக்கு பக்கம் நியுட்rசியன் 

டிபார்ட்ெமன்ட்  கிழக்கு பக்கம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) மகர்ேநாம்பு ெபாட்டல் ேராடு 1வது ெதரு (வார்டு-

8) ,                                                2.இராமநாதபுரம் (ந) 

மகர்ேநாம்பு ெபாட்டல் ேராடு 2வது ெதரு (வார்டு-8) ,                     

                             3 .இராமநாதபுரம் (ந) மகர் ேநான்பு ெபாட்டல் 

ேராடு 3வது ெதரு (வார்டு-8) ,                                               

   4.இராமநாதபுரம் (ந) மகர் ேநான்பு ெபாட்டல் ேராடு4ெதரு (வார்டு-8)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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94 94

அரசு ெபண்கள் கைல கல்லூr  

 ,ெதற்கு பகுதி நியுட்rசியன் 

டிபார்ட்ெமன்ட் ேமற்கு பக்கம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) மகர் ேநான்பு ெபாட்டல் ேராடு 5வது ெதரு (வார்டு-

8) ,                                              2.இராமநாதபுரம் (ந) மகர் 

ேநான்பு ெபாட்டல் ேராடு 6வது ெதரு (வார்டு-8) ,                         

                      3.இராமநாதபுரம் (ந) மகர் ேநான்பு ெபாட்டல் 

ேராடு 7வது ெதரு (வார்டு-8) ,                                               

    4.இராமநாதபுரம் (ந) மகர் ேநான்பு ெபாட்டல் ேராடு 8வது ெதரு 

(வார்டு-8)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

95 95

இராஜா தினகர் 

உயர்நிைலப்பள்ளி   

,புதியகட்டிடம் (வடக்குப் 

பகுதி)10ம் வகுப்பு  அ பிrவு 

கிழக்கு பக்கம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) ேதவிபட்டிணம் ேராடு(வார்டு-9) , 2.இராமநாதபுரம் 

(ந) ெவற்றிைலக்காரத் ெதரு(வார்டு-7) , 3.இராமநாதபுரம் (ந) 

சேவாயிரர்ேகாயில் கிழக்குசந்து(வார்டு-7) , 4.இராமநாதபுரம் (ந) 

சேவாயிரர்ேகாயில் கிழக்குெதரு(வார்டு-7)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

96 96

இராஜா தினகர் 

உயர்நிைலப்பள்ளி 

இராமநாதபுரம்   ,புதியகட்டிடம் 

(வடக்குப்பக்கம்)9ம் வகுப்பு ஆ 

பிrவு இராமநாதபுரம்.

1.இராமநாதபுரம் (ந) சேவாயிரர் ேகாயில் ெதற்குெதரு(வார்டு7) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) டாக்டர் அம்ேபத்கார் நடுத்ெதரு(வார்டு7) , 

3.இராமநாதபுரம் (ந) வண்டிக்காரச்சந்து(வார்டு)26 , 4.இராமநாதபுரம் (ந) 

டாக்டர் அம்ேபத்கார் கிழக்கு ேமற்கு ெதரு(வார்டு)7

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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97 97

ெசய்யது அம்மாள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ேமற்கு 

பக்கம் அைற எண்.8, 

இராமநாதபுரம்.

1.இராமநாதபுரம் (ந) திருவள்ளுவர் ெதரு (வார்டு 10) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) ெலட்சுமிபுரம் ஊரணி ேமல்கைர பாைத  (வார்டு 

9) ,                                                  3.இராமநாதபுரம் (ந) 

திெரௗபதியம்மன்ேகாயில் வடக்கு ெதரு  (  வார்டு12) ,                  

                                 4 .இராமநாதபுரம் (ந) 

பாலசுப்பிரமணியசுவாமி ேகாயில் ெதரு  (வார்டு 12) ,                   

                                 5 .இராமநாதபுரம் (ந) 

லட்சுமிபுரம்ேமலரதவதீி ேராடு - வார்டு 10)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

98 98

ெசய்யது அம்மாள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,பிரதான 

கட்டிடம் அைற எண் 7 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) ெலட்சுமிபுரம் அஹ்ரகாரம் ேராடு(வார்டு-10) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) வாணிபட்டணம் ேராடு(வார்டு-10) , 

3.இராமநாதபுரம் (ந) ெலட்சுமிபுரம் சத்திரத்ெதரு(வார்டு-10) ,

அைனத்து வாக்காளர்கள்

99 99

ெசய்யது அம்மாள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,பிரதான 

கட்டிடம் ைமயப்பகுதி அைற 

எண் பி5, இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) ெலட்சுமிபுரம் ெதற்கு ெதரு(வார்டு-10) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) தாயுமானசாமி ேகாயில் மடம் 

வடக்குத்ெதரு(வார்டு-10) ,                              3.இராமநாதபுரம் 

(ந) தாயுமானசாமிமடம் ெதற்குத் ெதரு(வார்டு-10),                        

                               4 .இராமநாதபுரம் (ந) சின்னச்சாமி 

சந்து(வார்டு-10)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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100 100

ெசய்யது அம்மாள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,பிரதான 

கட்டிடம் அைற எண் 9 

இராமநாதபுரம்.

1.இராமநாதபுரம் (ந) வண்டிக்காரமுருைகயா ெதரு(வார்டு-12) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) பாலசுப்பிரமணியேகாவில் வடக்கு ரதவதீி(வார்டு-

12) ,                                       3.இராமநாதபுரம் (ந) 

ெலட்சுமிபுரம் கிருஷ்ணன்ேகாவில் ெதற்கு வதீி(வார்டு11) ,              

                               4 .இராமநாதபுரம் (ந) ெலட்சுமி முத்து 

ராமலிங்கசாமி ேகாவில் ெதற்கு ெதரு(வா12) ,                           

        5.இராமநாதபுரம் (ந) ெலட்சுமி முத்துராமலிங்கசுவாமி 

ேகாவில் கிழக்கு ெதரு(வா 12) ,                                

6.இராமநாதபுரம் (ந) ெலட்சுமிபுரம் முத்துராமலிங்கசாமி ேகாவில் 

ேமற்கு ெதரு(வார்டு12) ,                             7.இராமநாதபுரம் (ந) 

ெலட்சுமிபுரம் முத்துராமலிங்கசாமி ேகாவில் ேமற்கு சந்து(வார்டு12)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

101 101

ஆயிரைவஸ்ய ெமட்rக் பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம் இ-பிrவு 

வடக்குப்பக்கம், இராமநாதபுரம்.

1.இராமநாதபுரம் (ந) பாலசுப்பிரமணியசாமிேகாவில் 

ெதற்குரதவதீி(வார்டு-12) ,                                 

2.இராமநாதபுரம் (ந) சாயக்காரத்ெதரு(வார்டு-12)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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102 102

ஆயிரைவஸ்ய ெமட்rக் 

பள்ளி,ேமற்கு கட்டிடம் 

வடக்குப்பக்கம், 11ஆம் வகுப்பு 

அ பிrவு அைற இராமநாதபுரம்.

1.இராமநாதபுரம் (ந) கம்பர் ெதரு(வார்டு-12) ,        2.இராமநாதபுரம் 

(ந) முத்துராமலிங்கசாமி வடக்கு ரத வதீி(வார்டு-12) ,                    

                              3 .இராமநாதபுரம்(ந) வசந்த நகர் 1வது ெதரு 

(வார்டு-12)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

103 103

ஆயிரைவஸ்ய ெமட்rக் பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம் இ-பிrவு 

வடக்குப்பகுதி , இராமநாதபுரம்.

1.இராமநாதபுரம்(ந) வசந்த நகர் 2வது ெதரு (வார்டு-12) , 

2.இராமநாதபுரம்(ந) வசந்த நகர் 3வது ெதரு (வார்டு-12) , 

3.இராமநாதபுரம்(ந) வசந்த நகர் 4வது ெதரு (வார்டு-12) , 

4.இராமநாதபுரம்(ந) வசந்த நகர் 5வது ெதரு (வார்டு-12)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

104 104

ெசய்யது அம்மாள் 

ெமட்rகுேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு 

பக்கம் அைற எண் 7 

இராமநாதபுரம்.

1.இராமநாதபுரம் (ந) குருவிக்காரத் ெதரு(வார்டு-11) அைனத்து வாக்காளர்கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6

322!இராமநாதபுரம் சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்கு <சாவடிகளின் பட்டியல்

105 105

ெசய்யது அம்மாள் ெமட்rக் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பக்கம் அைற எண் 8 

இராமநாதபுரம்.

1.இராமநாதபுரம் (ந) கருேவப்பிைலக்காரத்ெதரு(வார்டு-11) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) இராேமஸ்வரம் ேதவஸ்தானம் ெதற்கு ெதரு  

(வா-11) ,                                                  3.இராமநாதபுரம் 

(ந) ராேமஸ்வரம் ேதவஸ்தானம் ஆபிஸ் கிழக்குத்ெதரு  (வா-11) ,      

                         4.இராமநாதபுரம் (ந) ராேமஸ்வரம் 

ேதவஸ்தானம்  ேமற்குத்ெதரு  (வா - 11) ,                                 

            5.இராமநாதபுரம் (ந) முத்துராமலிங்கசாமி ேகாவில் ெதற்கு 

ெதரு  (வா - 12) ,                                                

6.இராமநாதபுரம் (ந) பாலசுப்பிரமணியசாமி ேகாவில் கிழக்கு 

ெதருவார்டு-12)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

106 106

ஆயிரைவஸ்ய ெமட்rக் பள்ளி   

,ேமற்குக்கட்டிடம், F பிளாக் 11 

ம் வகுப்பு இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) சிவன்ேகாவில் ெதற்குத்ெதரு(வார்டு-13) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) நடுத் ெதரு(வார்டு-13) ,             

3.இராமநாதபுரம் (ந) வடக்குத் ெதரு(வார்டு-13) ,      4.இராமநாதபுரம் 

(ந) சிவன்ேகாவில் வடக்குெதரு(வார்டு-13) , 5.இராமநாதபுரம் (ந) 

ெதற்குத்ெதரு(வார்டு-13) ,           6.இராமநாதபுரம் (ந) 

கருப்பன்ஊரணிெதரு(வார்டு-13) , 7.இராமநாதபுரம் (ந) 

ேமார்கைடத்ெதரு(வார்டு-13)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

107 107

தர்ம தாவள விநாயகர் பள்ளி   

,புதுக்கட்டிடம் 10ம்-வகுப்பு சி 

பிrவு அைற, இராமநாதபுரம்.

1.இராமநாதபுரம் (ந) தர்பசயனம் ேராடு (வா.எண்-13) , 2.இராமநாதபுரம் 

(ந) முத்துக்ேகாரக்கி ெதரு (வா.எண்-17)
அைனத்து வாக்காளர்கள்
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108 108

தர்ம தாவள விநாயகர் பள்ளி   

,புதுக்கட்டிடம் 10ம்-வகுப்பு பி 

பிrவு அைற, இராமநாதபுரம்.

1.இராமநாதபுரம் (ந) மதுைரயார்கள்ெதரு (வார்டு 9) , 2.இராமநாதபுரம் 

(ந) பாரதியார் ெதரு வா.எண்-17) , 3.இராமநாதபுரம் (ந) தர்மதாவள 

விநாயகர் ேகாவில் கிழக்கு ெதரு வா.எண்-17)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

109 109

கிெரசன்ட் உயர்நிைலப்பள்ளி   

,புதுக்கட்டிடம் அைற எண் 2 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) புதுத் ெதரு (வார்டு 17) ,          2.இராமநாதபுரம் 

(ந) ெதற்குரத வதீி (வார்டு 16) ,       3.இராமநாதபுரம் (ந) பள்ளிவாசல் 

ெதரு (வார்டு 14 , 4.இராமநாதபுரம் (ந) கட்டியகாரத் ெதரு (வார்டு 14

அைனத்து வாக்காளர்கள்

110 110

கிெரசன்ட் உயர்நிைலப்பள்ளி   

,புதுக்கட்டிடம் அைற எண் 3 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) காளிக்காேதவியம்மன்ேகாவில் புதுத் 

ெதரு(வார்டு-17) ,                                        2.இராமநாதபுரம் 

(ந) ேதவிபட்டினம் ேராடு(வார்டு-17) , 3.இராமநாதபுரம் (ந) 

ேதவிபட்டிணம் ேராடு(கிடாெவட்டி ஊரணி பகுதி) வா.எண்-17

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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111 111

கிெரசன்ட் உயர்நிைலப்பள்ளி  

,புதுக்  ேமற்குப் பக்கம் வடக்கு 

பகுதி இராமநாதபுரம்.

1.இராமநாதபுரம் (ந) அம்பலக்காரத் ெதரு (வா-14) , 2.இராமநாதபுரம் 

(ந) ைகக்ெகாள்வார் ெதரு (வா-14)
அைனத்து வாக்காளர்கள்

112 112

முஸ்lம் பிைரமr பள்ளி 

பிரதான கட்டிடம் 

ேமற்குப்பக்கம் அைற 

எண்.01,இராமநாதபுரம்.

1.இராமநாதபுரம் (ந) ெகால்லம்பட்டைரத் ெதரு (வா-15) அைனத்து வாக்காளர்கள்

113 113

ெகாழும்பு ஆலிம் பள்ளி   

,10ம்வகுப்பு அ பிrவு 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) நாகநாதபுரம் வடக்கு 1வது ெதரு(வார்டு 15), 

2.இராமநாதபுரம் (ந) நாகநாதபுரம் வடக்கு 2வது ெதரு(வார்டு 15), 

3.இராமநாதபுரம் (ந) கான்சாகிப் ெதரு (வார்டு-15)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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114 114

ெகாழும்பு ஆலிம் பள்ளி   

,கிழக்கு பகுதி  8ம் வகுப்பு  அ 

பிrவு இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) நாகநாதபுரம் ெமயின்(வார்டு 15) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) நாகநாதபுரம் ெதற்குத்ெதரு(வார்டு 15) , 

3.இராமநாதபுரம் (ந) நாகநாதபுரம் கீழ்க்கைர (வார்டு-15)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

115 115
வள்ளல் பாr நடுநிைலப்பள்ளி  

 ,கிழக்குப்பகுதி, இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) அம்பலகாரத்ெதரு வடக்குச்சந்துவார்டு 14) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) தர்ப்பசயனேராடுவார்டு 14) ,      3.இராமநாதபுரம் 

(ந) அம்பலக்காரத்ெதருவார்டு 14) , 4.இராமநாதபுரம் (ந) கவராயர் 

ெதருவார்டு 18),                      5.இராமநாதபுரம் (ந) 

துைரராஜ்சத்திரத்ெதருவார்டு 18) , 6.இராமநாதபுரம் (ந) கவராயர் 

ேமற்கு ெதருவார்டு 18) , 7.இராமநாதபுரம் (ந) 

காளிகாேதவிஅம்மன்ேகாவில் கிழக்குெதருவார்டு 16) ,                  

            8.இராமநாதபுரம் (ந) காளிமா ேதவி அம்மன் ேகாவில் 

ெதருவார்டு 16),                                                        

9.இராமநாதபுரம் (ந) துைரராஜ்சத்திர வடக்குத்ெதருவார்டு 18) , 

10.இராமநாதபுரம் (ந) ெசல்லப்ெபருமாள் ெதருவார்டு 22) , 

11.இராமநாதபுரம் (ந) கீைரக்காரஊரணி கிழக்கு ெதருவார்டு22) , 

12.இராமநாதபுரம் (ந) தர்ப்பசயனம் ேராடுவார்டு21)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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116 116
வள்ளல் பாr நடுநிைலப்பள்ளி  

 ,கிழக்கு பகுதி இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) ைதயல்காரத் ெதரு(வார்டு-16) , 2.இராமநாதபுரம் 

(ந) வள்ளல்பாr வடக்குத் ெதருவார்டு16) , 3.இராமநாதபுரம் (ந) 

வள்ளல்பாr ெதற்குத் ெதரு(வார்டு16)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

117 117

எம் எஸ் குப்புசாமி நிைனவு 

நகராட்சிப்பள்ளி   ,அைற எண்.2 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) மீன்காரத் ெதரு (வார்டு 19) , 2.இராமநாதபுரம் (ந) 

பட்சிவைளயக்காரத் ெதரு (வார்டு 19) , 3.இராமநாதபுரம் (ந) 

தர்பசயணம் ேராடு சந்து  (வார்டு 20)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

118 118

எம் எஸ் குப்புசாமி நிைனவு 

நகராட்சிப்பள்ளி   ,அைற 

எண்.5, இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) சிவஞானபுரம் ேராடு (வார்டு 20) அைனத்து வாக்காளர்கள்
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119 119

எம் எஸ் குப்புசாமி நிைனவு 

நகராட்சிப்பள்ளி   ,அைற 

எண்.4, இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) பாம்பூரணி ெதரு  (வார்டு 20) , 2.இராமநாதபுரம் 

(ந) அருப்புக்காரத் ெதரு (வார்டு 20) , 3.இராமநாதபுரம் (ந) 

அருப்புக்காரச்சந்து (வார்டு-20)  , 4.இராமநாதபுரம் (ந) பாம்பூரணி சந்து 

(வார்டு-20)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

120 120

எம் எஸ் குப்புசாமி நிைனவு 

நகராட்சிப்பள்ளி   ,அைற எண் 

3, இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) கீைரக்காரத் ெதருவார்டு-22) , 2.இராமநாதபுரம் (ந) 

தர்ப்பசயணம் ேராடு(வார்டு-21)
அைனத்து வாக்காளர்கள்

121 121

நகராட்சி ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,பிரதான 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) ெதர்பசயணம் ேராடு சந்து நிர்-1வார்டு-19) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) ெதர்பசயணம் ேராடு சந்து நிர் 2வார்டு-19) , 

3.இராமநாதபுரம் (ந) ெதர்பசயணம் ேராடு சந்து நிர் 3வார்டு-19) , 

4.இராமநாதபுரம் (ந) மண்டபம்ேராடு(வார்டு-21) ,         

5.இராமநாதபுரம் (ந) புளிக்காரத்ெதரு(வார்டு-21)

அைனத்து வாக்காளர்கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6

322!இராமநாதபுரம் சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்கு <சாவடிகளின் பட்டியல்

122 122

நகராட்சி ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,    ,பிரதான 

கட்டிடம் நடுப்பகுதி 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) புளிக்காரத் ெதரு(வார்டு-21),   2.இராமநாதபுரம் (ந) 

கண்ணகி ெதரு(வார்டு-22),                     3.இராமநாதபுரம் (ந) 

ரயில்ேவ காம்பவுண்டு(வார்டு-21)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

123 123

நகராட்சி ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,    ,பிரதான 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) விேவகானந்தா ெதரு  (வார்டு 22) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) மாடத்தி அம்மன்ேகாவில் ெதரு,(வார்டு  22), 

3.இராமநாதபுரம் (ந) ெசம்மாங்குடி ெதரு (வார்டு-22) , 4.இராமநாதபுரம் 

(ந) ேதவிபட்டிணம் ேராடுவார்டு-22)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

124 124

அறிஞர் அண்ணா நடு நிைலப் 

பள்ளி   ,ேமற்குப்பகுதி கட்டிடம், 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) குட்ெசட் காலனி ெமயின் ேராடு(வார்டு-23) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) குட்ெசட் காலனி 1வது ெதரு (வார்டு-23) , 

3.இராமநாதபுரம் (ந) குட்ெசட் காலணி 2வது ெதரு (வார்டு-23) , 

4.இராமநாதபுரம் (ந) குட்ெசட் காலனி 3வது ெதரு (வார்டு-23)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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சுவார்ட்ஸ் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,அைற எண் ேமற்குப் பக்கம் 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) குட்ெசட் காலனி(வார்டு-23) , 2.இராமநாதபுரம் (ந) 

அண்ணா நகர்(வார்டு-23)
அைனத்து வாக்காளர்கள்
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சுவார்ட்ஸ் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,பதிெனான்றாம் வகுப்பு இபிrவு 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) காந்தி நகர்(வார்டு-24),            2.இராமநாதபுரம் 

(ந) N  G O காலணி(வார்டு-23)
அைனத்து வாக்காளர்கள்

127 127

அறிஞர் அண்ணா 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,புதுக்கட்டிடம்  ேமற்குப் பகுதி 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) இளங்ேகாவடிகள் ெதருவார்டு 25) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) இளங்ேகாவடிகள் ெதரு(நாைரயூரணி) வா.எண்-25)
அைனத்து வாக்காளர்கள்
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128 128

அறிஞர் அண்ணா நிைனவு 

நகராட்சி பள்ளி   , 

புதுக்கட்டிடம்  ேமற்கு பகுதி, 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) வண்டிக்காரத் ெதருவார்டு 26) , 2.இராமநாதபுரம் 

(ந) வண்டிக்காரத்ெதரு(சங்கம்) வா.எண்-26)
அைனத்து வாக்காளர்கள்
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சுவார்ட்ஸ் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,அைற எண் 13 ெதற்கு பகுதி , 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) இளங்ேகாவடிகள் ெதரு  (வார்டு 25) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) ேலத்தம்ஸ் பங்களா ேராடு  (வார்டு 24) , 

3.இராமநாதபுரம் (ந) ெசம்மான்குண்டுத் ெதரு (வார்டு 25) , 

4.இராமநாதபுரம் (ந) ரயில்ேவ ைலன் பாைத(வார்டு-29) , 

5.இராமநாதபுரம் (ந) ேலாககல்பண்டு ேராடு(வார்டு-26)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

130 130
சுவார்ட்ஸ் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,அைற எண் 12 , இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) அக்ராகாரம் ேராடு(வார்டு-27) , 2.இராமநாதபுரம் 

(ந) கறிக்கைட சந்து(வார்டு-27) , 3.இராமநாதபுரம் (ந) 

சிங்காரத்ேதாப்புவார்டு-29) ,                    4.இராமநாதபுரம் (ந) 

வண்டிகாரபிள்ைளயார் ேகாவில்ெதரு  (வார்டு 26) ,                      

                                       5 .இராமநாதபுரம் (ந) 

வண்டிக்காரச்சந்து (வார்டு 26) , 6.இராமநாதபுரம் (ந) இராஜா ராமநாத 

ேசதுபதி நகர் (வார்டு-24) , 7.இராமநாதபுரம் (ந) பவுண்டு கைடத்ெதரு 

(வார்டு-27

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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சுவார்ட்ஸ் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,அைற எண் 11 வடக்கு பகுதி 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) அகிழ்கிடங்குத்ெதரு (வார்டு 27)◌ா , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) ெதற்கு ெதரு  (வார்டு 29) ,        3.இராமநாதபுரம் 

(ந) பதிெனட்டாம்படி ேகாயில் ெதரு,(வார்டு -28), 4.இராமநாதபுரம் (ந) 

கண்ணன்வடக்குெதரு (வார்டு-27) , 5.இராமநாதபுரம் (ந) காயக்காr 

அம்மன் ேகாவில் ெதரு (வார்டு-27)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

132 132

ேக சபாநேடசய்யர் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,பிரதான 

கட்டிடம் முன்பக்கம் 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) ேலாக்கல் பண்டு ேராடு  (வார்டு-29) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) பாலாஜி கிழக்கு  ெதரு(வார்டு-29) , 

3.இராமநாதபுரம் (ந) சிதம்பரனார் ெதரு (வார்டு -28)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

133 133

ேக சபாநேடசய்யர் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,பிரதான 

கட்டிடம் பின்பக்கம், ெதற்கு 

பக்கம் இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) முனியசாமி ேகாவில்  ெதரு (வார்டு 28) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) கட்டெபாம்மன் நடுத்ெதரு (வார்டு 28 , 

3.இராமநாதபுரம் (ந) சுப்ைபயா ெதரு(வார்டு-28) ,      4.இராமநாதபுரம் 

(ந) நீலகண்டன் சந்து  (வார்டு 28) , 5.இராமநாதபுரம் (ந) ஆதிமூலம் 

வடக்குத்ெதரு(வார்டு-30) , 6.இராமநாதபுரம் (ந) அக்ரஹாரம் 

ேராடு(வார்டு-30) , 7.இராமநாதபுரம் (ந) திவான் நாராயணசாமி 

கிழக்குத் ெதரு(வார்டு-30)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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134 134

புனித அந்திேரயா ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,அைற எண்  

1 இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) காந்தாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு(வார்டு-29) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) அக்ரஹாரம் ேராடு (வார்டு-3) , 3.இராமநாதபுரம் 

(ந) காந்தாr அம்மன் ேகாவில் ெதரு(வார்டு 29), 4.இராமநாதபுரம் (ந) 

அக்ரஹாரம் ேராடு (வார்டு -3)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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புனித அந்திேரயா ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,கைலப்பிrவு அைற எண்  7 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) முனியசாமி ேகாவில் ெதற்குத் ெதரு (வா29),       

                                                    2 .இராமநாதபுரம் (ந) 

வானக்காரத் ெதரு (வா28) ,   3.இராமநாதபுரம் (ந) வனசங்கr அம்மன் 

ேகாவில் ெதரு  (வார்டு-30

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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இராமானுஜம் ஆரம்பப்பள்ளி   

,ேமற்கு பகுதி,இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) ைதயல்பாகம் ெதருவார்டு-30) , 2.இராமநாதபுரம் 

(ந) ைதயல்பாகம் சந்துவார்டு-30) , 3.இராமநாதபுரம் (ந) வனசங்கr 

அம்மன்ேகாவில் அக்ரஹாரம்வார்டு-30) ,                               

4.இராமநாதபுரம் (ந) வக்கீல் நாகலிங்கம் பிள்ைளெதரு(வார்டு 32),      

                                                       5 .இராமநாதபுரம் (ந) 

வக்கீல் நாகலிங்கம் கிழக்கு ெதரு(வார்டு-31)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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இராமானுஜம் ஆரம்பப்பள்ளி   

,ேமற்கு பகுதி ெதற்கு பக்கம் 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) திவான் நாராயணசாமி ேமற்கு ெதரு(வார்டு-32),   

                                                   2 .இராமநாதபுரம் (ந) 

சதீக்காதி கிழக்கு ேமற்கு ெதரு(வார்டு-33) , 3.இராமநாதபுரம் (ந) 

ெகாத்தனார் ெதரு(வார்டு-31) , 4.இராமநாதபுரம் (ந) 

அரண்மைனராமசாமி ெகாத்தனார் ேமற்குத்ெதரு(வார்டு-31) ,            

                     5.இராமநாதபுரம் (ந) அrயநாயகம் கிழக்குத்ெதரு 

(வார்டு-32)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

138 138

இராமானுஜம் ஆரம்பப்பள்ளி   

,கிழக்கு பகுதி வடக்கு பக்கம் 

இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) ஓைவயார் ெதரு(வார்டு-27) , 2.இராமநாதபுரம் (ந) 

ெபான்ைனய்யா பாகவதர் (வார்டு 31) , 3.இராமநாதபுரம் (ந) 

ெகாத்தனார் ெதற்கு ெதரு  (வார்டு 31) , 4.இராமநாதபுரம் (ந) 

நாகர்ேகாவில் ெதரு  (வார்டு 31) , 5.இராமநாதபுரம் (ந) ெபான்ைனயா 

பாகவதர் ேமற்கு சந்து  ( வார்டு 31),                                       

                     6.இராமநாதபுரம் (ந) அரண்மைன இராேசாமி 

ெகாத்தனார் ெதரு  (வார்டு 31) ,                                            

                 7.இராமநாதபுரம் (ந) சிதம்பரம் ஊரணி ேராடு  (வார்டு-

33) , 8.இராமநாதபுரம் (ந) வனசங்கரஅம்மன் ேகாவில் ேமற்குப்பகுதி 

ெதரு  (வார்டு-3 ,                                        9.இராமநாதபுரம் 

(ந) கருப்பணன் சந்து (வார்டு 31) , 10.இராமநாதபுரம் (ந) அரண்மைன 

இராமசாமி ெகாத்தனார் கிழக்குத் ெதரு (வார்டு31) ,                      

        11.இராமநாதபுரம் (ந) வக்கீல் நாகலிங்கம் பிள்ைளத் ெதரு  

(வார்டு 31)

அைனத்து வாக்காளர்கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6

322!இராமநாதபுரம் சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்கு <சாவடிகளின் பட்டியல்

139 139

வட்டுவசதி வாrய 

உrைமயாளர்கள் சங்க ெமட்rக் 

பள்ளி   ,வடக்கு பகக்ம் ேமற்கு 

பகுதி கட்டிடம் இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) ெநாச்சி வயல் ஊரணிேராடு(வார்டு-32) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) கூrசாத்தான் ேகாவில் ெதரு(வார்டு-32)
அைனத்து வாக்காளர்கள்

140 140

வட்டுவசதி வாrய 

உrைமயாளர்கள் சங்க ெமட்rக் 

பள்ளி   ,வடக்கு பகுதி 

கிழக்குபக்கம் இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) மூைலக்ெகாத்தளம் பங்களா ேராடு(வார்டு-33) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) ெகாத்தனார் ேமற்கு ெதரு(வார்டு-31) , 

3.இராமநாதபுரம் (ந) ெகாத்தனார் சந்து(வார்டு-31) , 4.இராமநாதபுரம் (ந) 

அரண்மைன இராமசாமி ெகாத்தனார் ேமற்கு ெதரு(வார்டு-31) , 

5.இராமநாதபுரம் (ந) ெநாச்சி வயல் ஊரணிேராடு (ேசதுபதி நகர்)வார்டு-

32) , 6.இராமநாதபுரம் (ந) ெநாச்சி வயல் ஊரணிேராடு (கரும்புக் 

ெகால்ைல)வார்டு-32)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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141 141

வட்டு வசதி வாrய 

உrைமயாளர்கள் சங்க ெமட்rக் 

பள்ளி, ெதற்கு பகுதி ேமற்கு 

பக்கம் இராமநாதபுரம்

1.இராமநாதபுரம் (ந) மூலக்ெகாத்தலம் ெதரு (வா 33) , 

2.இராமநாதபுரம் (ந) ெநாச்சிவயல் ஊரணி ெமயின் ேராடு (வா 32),     

                                                     3 .இராமநாதபுரம் (ந) 

மதுைர ேராடு (L.F.ேராடு ெதற்கு வrைச)வார்டு-29) ,                      

              4.இராமநாதபுரம் (ந) ெநசவாளர் ெதரு(வார்டு 32) , 

5.இராமநாதபுரம் (ந) சதீக்காதி கிழக்கு ேமற்குத் ெதருவார்டு-33) , 

6.இராமநாதபுரம் (ந) சிதம்பரம் ஊரணி ெதருவார்டு-33)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

142 142

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,(கிழக்குப்பக்கம்) உத்தரைவ

1.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் உத்தரைவ (ஊ) உத்தரைவ , 

2.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் உத்தரைவ (ஊ) நம்பியான் வலைச
அைனத்து வாக்காளர்கள்

143 143

ஊராட்சி ஒன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,(ேமற்குப்பக்கம்) உத்தரைவ

1.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் உத்தரைவ (ஊ) உைமயன் வலைச     

                                                 2 .குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) 

மற்றும் உத்தரைவ (ஊ) இரட்ைடயூரணி 3.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) 

மற்றும் உத்தரைவ (ஊ) வரீன் வலைச

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பக்கம் 

ெகாட்டியக்காரன்வலைச

1.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வள்ளி மாடன் வலைச , 

2.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆண்டித்ேதவன் வலைச , 

3.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீதாrவலைச(வா.எண் 1) , 

4.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆட்டுக்காரன் வலைச(வா.எண் 1) 

,                                   5.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

காடு காவல்காரன் வலைச

அைனத்து வாக்காளர்கள்

145 145

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பக்கம் 

ெகாட்டியக்காரன்வலைச

1.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஐயப்பன் வலைச (வா.எண் 2),     

                                                         2 .குதக்ேகாட்ைட 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பண்ணிெவட்டி வலைச(வா.எண் 2) ,                 

                      3.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெகாட்டியக்காரன் வலைச , 4.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ஈச்சுப்புளி வலைச (வார்டு 3),                                               

            5.குதக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrவலைச(வார்டு 3)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

146 146
அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி    

,கிழக்குப்பகுதி புதுக்ேகாவில்

1.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் சின்னாண்டி வலைச (ஊ) 

புதுேகாவில் ெசட்டிேதாட்டம் சங்கன்வலைச
அைனத்து வாக்காளர்கள்
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அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   , நடு 

கட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி 

புதுக்ேகாவில்

1.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் சின்னாண்டி வலைச (ஊ) 

பrவிநிலம் வில்லி வலைச ேதார வலைச
அைனத்து வாக்காளர்கள்

148 148

சரஸ்வதி உதவி ெபறும் 

ஆரம்பப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

கட்டிடம் பத்திராதரைவ

1.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் பத்திராதரைவ (ஊ) பூச்சிவலைச,   

                                        2 .வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் 

பத்திராதரைவ (ஊ) இராஜ ெவளி பருத்திக்காட்டு வலைச,              

        3.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் பத்திராதரைவ (ஊ) 

பத்திராதரைவ

அைனத்து வாக்காளர்கள்

149 149

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம்  வடக்கு பகுதி 

, வண்ணான்குண்டு

1.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாைடக்கான் ெசல்வனூர் 

ேநருபுரம் சிலம்பி நாடு
அைனத்து வாக்காளர்கள்
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அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம் நடு அைற 

எண் 1, வண்ணான்குண்டு

1.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதூர் வண்ணாங்குண்டு 

முஸ்லிம் வடக்குத்ெதரு
அைனத்து வாக்காளர்கள்

151 151

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி , 

வண்ணான்குண்டு

1.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வண்ணன்குண்டு முஸ்lம் 

வடக்குெதரு(வார்டு 2)
அைனத்து வாக்காளர்கள்

152 152

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம் நடுஅைற 

எண் 2 வண்ணான்குண்டு

1.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்து ெதற்குத்ெதரு(வார்டு 2), 

                           2 .வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கிருஷ்ணாபுரம்

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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153 153

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம் வண்ணான்குண்டு

1.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வண்ணான்குண்டு இந்து 

ெதரு,                                                   

2.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrபுரம், 3.வண்ணான்குண்டு 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாகநாத சமுத்திரம், 4.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பண்ணக்கைர, 5.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

இலங்காமணி, 6.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மைரக்காயர் 

நகர், 7.வண்ணான்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கல்காடு

அைனத்து வாக்காளர்கள்

154 154

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி 

கிழக்குப்பக்கம் 

குத்துக்கல்வலைச

1.களிமண்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குத்துக்கல் வலைச குப்பச்சி 

வலைச
அைனத்து வாக்காளர்கள்

155 155

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம்   வடக்குப்பகுதி 

ேமற்குப்பக்கம் 

குத்துக்கல்வலைச

1.களிமண்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமாட்ைடயன் வலைச 

ெவள்ைளயன் வலைச,                                   

2.களிமண்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சைடயன் 

வலைச,ேவலாயுதபுரம்,களிமண்குண்டு

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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156 156

ஊராட்சி ஒன்றிய  

நடுநிைலப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம் ேமற்குப்பக்கம்  

குத்துக்கல்வலைச

1.களிமண்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) களிமண் குண்டு அைனத்து வாக்காளர்கள்

157 157

ஊராட்சி ஒன்றிய  

நடுநிைலப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி, 

குத்துக்கல்வலைச

1.களிமண்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சைடயன்வலைச , 

2.களிமண்குண்டு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமாங்கான் 

வலைச,கட்ைடயன்ேபரன் வைளவு

அைனத்து வாக்காளர்கள்

158 158

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பக்கம்திைனக்குளம்

1.களிமண்குண்டு (வ.கி) மற்றும் திைணக்குளம் (ஊ) காவல்காரன் 

வலைச,                                   2.களிமண்குண்டு (வ.கி) 

மற்றும் திைணக்குளம் (ஊ) சிைலயப்பன் வலைச,                       

                         3.களிமண்குண்டு (வ.கி) மற்றும் திைணக்குளம் 

(ஊ) அதிட்சியாபுரம்,                                          

4.களிமண்குண்டு (வ.கி) மற்றும் திைணக்குளம் (ஊ) ெமாத்தி வலைச

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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159 159

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   ,ேமற்கு 

பக்கம், திைனக்குளம்

1.களிமண்குண்டு (வ.கி) மற்றும் திைணக்குளம் (ஊ) திைனக்குளம்,    

                                     2 .களிமண்குண்டு (வ.கி) மற்றும் 

திைணக்குளம் (ஊ) நாடார் குடியிருப்பு

அைனத்து வாக்காளர்கள்

160 160

நாடார் மகாஜனசங்க 

உயர்நிைலப்பள்ளி   

,ேமதேலாைட

1.களிமண்குண்டு (வ.கி) மற்றும் ேமதேலாைட (ஊ) ேமதேலாைட 

வடக்கு,                                               2.களிமண்குண்டு 

(வ.கி) மற்றும் ேமதேலாைட (ஊ) ேமதேலாைட ெதற்கு,                 

                                 3 .களிமண்குண்டு (வ.கி) மற்றும் 

ேமதேலாைட (ஊ) சிட்டங்காடு

அைனத்து வாக்காளர்கள்

161 161

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி , 

ைநனாமைரக்கான்

1.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் ைநனா மைரக்கான் (ஊ) பருத்திகாட்டு 

வலைச வார்டு 1,                          2.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் 

ைநனா மைரக்கான் (ஊ) பருத்திகாட்டுவலைச வார்டு 1,                 

           3.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் ைநனா மைரக்கான் (ஊ) 

வரீேவல் வலைச வார்டு 1,                                       

4.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் ைநனா மைரக்கான் (ஊ) ைநனா 

மைரக்கான் வார்டு 1

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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162 162

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி  

ைநனாமைரக்கான்

1.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் ைநனா மைரக்கான் (ஊ) ைநனா 

மைரக்கான்  வார்டு 2,                                       

2.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் ைநனா மைரக்கான் (ஊ) சக்திபுரம் 

வார்டு 2,                                                  3.ெரகுநாதபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் ைநனா மைரக்கான் (ஊ) ெகால்லந்ேதாப்பு வார்டு 2

அைனத்து வாக்காளர்கள்

163 163

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கூடுதல் 

கட்டிடம், ெரகுநாதபுரம்

1.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாண்டியன் நகர் வார்டு 1 , 

2.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிருஷ்ணாபுரம் வார்டு 1 , 

3.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுமைனத்ெதரு வார்டு 1

அைனத்து வாக்காளர்கள்

164 164

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம், ெரகுநாதபுரம்

1.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராஜூவ் காந்திநகர் வார்டு 1 , 

2.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குண்டூரணி வார்டு 1 , 

3.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆர்.கண்ணாபுரம் வார்டு 1 , 

4.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலூர்சாைல வார்டு 1

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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165 165

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம் எஸ் எஸ் ஏ 

கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி, 

ெரகுநாதபுரம்

1.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மணியக்காரன் வலைச (வார்டு 2),  

                                                  2 .ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேமலூர் காலணி (வார்டு 1) , 3.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேமலூர் (வார்டு 1)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

166 166

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி,    

,ேமற்கு கட்டிடம் எஸ் எஸ் ஏ 

கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம் 

ெரகுநாதபுரம்

1.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலூர் ேதாட்டகாடு (வார்டு 1),     

                                                     2 .ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கீழவலைச (வார்டு 2) , 3.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) முஸ்லிம் ெதரு (வார்டு 2)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

167 167

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,எஸ் எஸ் ஏ கிழக்கு கட்டிடம்  

ெரகுநாதபுரம்

1.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமல வலைச வடக்கு வார்டு 3 அைனத்து வாக்காளர்கள்
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168 168

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,எஸ் எஸ் ஏ ேமற்கு கட்டிடம் 

ேமற்குபகுதி ெரகுநாதபுரம்

1.ெரகுநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமல வலைச ெதற்கு வார்டு 3,     

                                                         2 .ெரகுநாதபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னெரகுநாதபுரம் வார்டு 3

அைனத்து வாக்காளர்கள்

169 169

ெசயின்ட் ேஜாசப் உதவிெபறும் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி முத்துப்ேபட்ைட

1.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் முத்துப்ேபட்ைட (ஊ) நாடார் 

குடியிருப்பு (வா.எண் 1),                                  

2.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் முத்துப்ேபட்ைட (ஊ) இைடயர்ெதரு 

(வார்டு 1),                                 3.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) 

மற்றும் முத்துப்ேபட்ைட (ஊ) ெசட்டியார் ெதரு(வார்டு 1)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

170 170

ெசயின்ட் ேஜாசப் உதவிெபறும் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ேமற்கு 

பகுதி முத்துப்ேபட்ைட

1.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் முத்துப்ேபட்ைட (ஊ) நடுத்ெதரு 

(வார்டு 1),                                                  

2.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் முத்துப்ேபட்ைட (ஊ) வடக்குெதரு 

(வார்டு 1),                                      3.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) 

மற்றும் முத்துப்ேபட்ைட (ஊ) பரவர் ெதரு(வார்டு 2),                      

                  4.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் முத்துப்ேபட்ைட (ஊ) 

இந்திரா நகர் (வார்டு 2)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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171 171

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம்(மத்தியப்பகுதி) 

ெபrயபட்டிணம்

1.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாைலத்ேதாட்டம் , 

2.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு புதுக்குடியிருப்பு , 

3.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்தைரயர்நகர் , 

4.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தங்ைகயா நகர்

அைனத்து வாக்காளர்கள்

172 172

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம்(வடக்குப்பகுதி) 

ெபrயபட்டிணம்

1.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கrச்சான்குண்டு , 

2.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஜலாலியாஸ நகர் , 

3.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு

அைனத்து வாக்காளர்கள்

173 173

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,பைழயக்கட்டிடம் 

கிழக்குப்பகுதி , ெபrயபட்டிணம்

1.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காயிேதமில்லத் ெதரு 

ேமற்குபகுதி
அைனத்து வாக்காளர்கள்
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174 174

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,பைழய ேமற்கு கட்டிடம்  

ெபrயபட்டிணம்

1.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிலால் நகர் (வா.எண் 2) , 

2.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காயிேதமில்லத்ெதரு 

கிழக்குத்ெதரு

அைனத்து வாக்காளர்கள்

175 175

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,பைழய கட்டிடம்(வடக்குப்பகுதி) 

ெபrயபட்டிணம்

1.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு , 2.ெபrயபட்டிணம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு
அைனத்து வாக்காளர்கள்

176 176

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,பைழய கட்டிடம்(ெதற்குப்பகுதி) 

ெபrயபட்டிணம்

1.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு புதுக்குடியிருப்பு , 

2.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குெதரு
அைனத்து வாக்காளர்கள்
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177 177

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பக்கம் புதிய கட்டிடம் 

நடுப் பகுதி ெபrயபட்டிணம்

1.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு (வா.எண் 3), 

2.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு(வார்டு 3)
அைனத்து வாக்காளர்கள்

178 178

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பக்கம் புதிய கட்டிடம் 

ேமற்கு பக்கம் ைமயப் பகுதி 

ெபrயபட்டிணம்

1.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குெதரு (வார்டு 3) , 

2.ெபrயபட்டிணம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கமீதியா ெதரு
அைனத்து வாக்காளர்கள்

179 179

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

பகுதி குயவன்குடி

1.குயவன்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இலங்ைக ேமடு , 2.குயவன்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குயவன்குடி
அைனத்து வாக்காளர்கள்
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180 180

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,முனியன்வலைச

1.குயவன்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முனியன்வலைச , 2.குயவன்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குப்பானிவலைச
அைனத்து வாக்காளர்கள்

181 181

அரசு ேமல் நிைலப் பள்ளி   

,ேமற்குபக்கம், ெதற்கு கட்டிடம், 

சாத்தான்குளம்

1.பட்டினம்காத்தான் குயவன்குடி (வ.கி) பட்டினம்காத்தான் (ஊ) 

சாத்தான்குளம் முஸ்lம் ெதரு   வார்டு 4,                

2.பட்டினம்காத்தான் குயவன்குடி (வ.கி) பட்டினம்காத்தான் (ஊ) 

சாத்தான்குளம் ேமற்கு ெதரு மற்றும் இந்துக்கள் ெதரு வார்டு 4

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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182 182

அரசு ேமல் நிைலப் பள்ளி   

,ெதற்குக் கட்டிடம்  கிழக்கு  

பக்கம் சாத்தான்குளம்

1.பட்டினம்காத்தான் குயவன்குடி (வ.கி) பட்டினம்காத்தான் (ஊ) 

சாத்தான்குளம் கிழக்குத் ெதரு மற்றும் காலனி , 2.பட்டினம்காத்தான் 

குயவன்குடி (வ.கி) பட்டினம்காத்தான் (ஊ) கற்பூரவலைசபாகம்,        

                          3 .பட்டினம்காத்தான் குயவன்குடி (வ.கி) 

பட்டினம்காத்தான் (ஊ) கற்பூரவலைச ெதற்கு,                            

 4.பட்டினம்காத்தான் குயவன்குடி (வ.கி) பட்டினம்காத்தான் (ஊ) 

சங்கந்தியான் வலைச,                              5.பட்டினம்காத்தான் 

குயவன்குடி (வ.கி) பட்டினம்காத்தான் (ஊ) ெதன்னம்பிள்ைள வலைச,  

                           6 .பட்டினம்காத்தான் குயவன்குடி (வ.கி) 

பட்டினம்காத்தான் (ஊ) அம்ேபத்கார் நகர்,                                 

 7.பட்டினம்காத்தான் குயவன்குடி (வ.கி) பட்டினம்காத்தான் (ஊ) 

சண்முகேவல் நகர்

அைனத்து வாக்காளர்கள்

183 183

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம்  வடக்கு பகுதி 

வாலாந்தரைவ

1.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீrப்பூr வலைச , 

2.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாலாந்தரைவ முஸ்lம் ெதரு
அைனத்து வாக்காளர்கள்
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184 184

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம்  okx<G பகுதி 

வாலாந்தரைவ

1.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாலாந்தரைவ இந்துக்கள் 

குடியிருப்பு,                                              2.வாலாந்தரைவ 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாலாந்தரைவ ம்அண்ணாநகர்

அைனத்து வாக்காளர்கள்

185 185

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பகுதி  

வாலாந்தரைவ

1.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாலாந்தரைவ ெதற்கூர் அைனத்து வாக்காளர்கள்

186 186

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி    ,ெதற்கு 

காட்டூர்

1.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வழுதூர் ெதற்கு காட்டூர் அைனத்து வாக்காளர்கள்



õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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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187 187

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதுக்கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி 

ெதற்குவாணிவதீி

1.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு வாணி வதீி , 

2.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) படகுெவட்டிவலைச
அைனத்து வாக்காளர்கள்

188 188

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதுக்கட்டிடம் வழுதூர்

1.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வழுதூர் முஸ்lம் குடியிருப்பு,    

                                         2 .வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வழுதூர், அளம்

அைனத்து வாக்காளர்கள்

189 189

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,உைடச்சியார் வலைச

1.வாலாந்தரைவ (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உைடச்சியார் வலைச , 2.- - அைனத்து வாக்காளர்கள்
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190 190

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் 

பள்ளி   ,ெதற்கு கட்டிடம் 

கிழக்குப் பகுதி ெபருங்குளம்

1.ெபருங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருங்குளம் வடக்கு ெதரு , அைனத்து வாக்காளர்கள்

191 191

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப் 

பள்ளி,ெதற்கு கட்டிடம் 

ேமற்குப்பகுதி, ெபருங்குளம்

1.ெபருங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருங்குளம் நடுத் ெதரு , 

2.ெபருங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருங்குளம் அருக்கன் வலைச,    

                                                    3 .ெபருங்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) குமராண்டி வலைச, 4.ெபருங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

உப்பளம்

அைனத்து வாக்காளர்கள்

192 192

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு புதுக்கட்டிடம், ெதற்குப் 

பக்கம் ெபருங்குளம்

1.ெபருங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருங்குளம் ேமற்குத் ெதரு அைனத்து வாக்காளர்கள்
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193 193

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு புதுக்கட்டிடம் வடக்கு 

பக்கம் ெபருங்குளம்

1.ெபருங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருங்குளம் கிழக்குத் ெதரு அைனத்து வாக்காளர்கள்

194 194

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி   ,ேமற்கு 

புதுக்கட்டிடம் 

ெசம்பைடயார்குளம்

1.ெபருங்குளம் (வ.கி) ெசம்பைடயார்குளம் (ஊ) ெசம்பைடயார்குளம்,   

                                 2 .ெபருங்குளம் (வ.கி) 

ெசம்பைடயார்குளம் (ஊ) உசிலங்காட்டு வலைச

அைனத்து வாக்காளர்கள்

195 195

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி   ,ேமற்கு பகுதி 

ெசம்பைடயார்குளம்

1.ெபருங்குளம் (வ.கி)ெசம்பைடயார்குளம் (ஊ) வட்டான் வலைச, 

2.ெபருங்குளம் (வ.கி) ெசம்பைடயார்குளம் (ஊ) இந்திரா நகர்
அைனத்து வாக்காளர்கள்
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196 196

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி   ,வட கிழக்கு 

கட்டிடம் கும்பரம்

1.கும்பரம்(வ.கி) கும்பரம் (ஊ) ராமன் வலைச,              

2.கும்பரம்(வ.கி) கும்பரம் (ஊ) வடக்கு கும்பரம்,            

3.கும்பரம்(வ.கி) கும்பரம் (ஊ) கும்பரம் (எ  டி நகர்), 4.கும்பரம்(வ.கி) 

கும்பரம் (ஊ) கும்பரம் நாடார் வலைச கிழக்கு

அைனத்து வாக்காளர்கள்

197 197

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி   ,வடக்கு நடு 

கட்டிடம் கும்பரம்

1.கும்பரம்(வ.கி) கும்பரம் (ஊ) கும்பரம் ேகாகுலம் நகர் , 

2.கும்பரம்(வ.கி) கும்பரம் (ஊ) கும்பரம் ேமற்கு நாடார் வலைச , 

3.கும்பரம்(வ.கி) கும்பரம் (ஊ) கல்கிணற்று வலைச , 4.கும்பரம்(வ.கி) 

கும்பரம் (ஊ) பூசாrவலைச

அைனத்து வாக்காளர்கள்

198 198

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புது 

கட்டிடம் நடுப்பகுதி 

வாணியங்குளம்

1.இரட்ைடயூரணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு வலைச , 

2.இரட்ைடயூரணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாணியங்குளம்
அைனத்து வாக்காளர்கள்
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199 199

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் ைமயப்பகுதி  

இரட்ைடயூரணி

1.இரட்ைடயூரணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இருட்டூரணி , 2.இரட்ைடயூரணி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மூப்பன் வலைச , 3.இரட்ைடயூரணி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) மூக்கரப் பிள்ைளயார் ேகாவில் வலைச

அைனத்து வாக்காளர்கள்

200 200

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

கட்டிடம் இரட்ைடயூரணி

1.இரட்ைடயூரணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இரட்ைடயூரணி அைனத்து வாக்காளர்கள்

201 201

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி ெதற்கு கட்டிடம் 

இரட்ைடயூரணி

1.இரட்ைடயூரணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்ன இரட்ைடயூரணி , 

2.இரட்ைடயூரணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கயவம் ெபருமாள் வலைச
அைனத்து வாக்காளர்கள்



õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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202 202
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ேகாரவள்ளி

1.இரட்ைடயூரணி (வ.கி) ேகாரவள்ளி (ஊ) ேகாரவள்ளி சைடயன் 

வலைச,                                                 2.இரட்ைடயூரணி 

(வ.கி) ேகாரவள்ளி (ஊ) ேகாரவள்ளி, 3.இரட்ைடயூரணி (வ.கி) 

ேகாரவள்ளி (ஊ) ேகாரவள்ளி பருத்திகாடு

அைனத்து வாக்காளர்கள்

203 203

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதன் 

கிழக்கு கட்டிடம், தாமைரக்குளம்

1.இரட்ைடயூரணி (வ.கி) தாமைரக்குளம் (ஊ) கீழமண்குண்டு , 

2.இரட்ைடயூரணி (வ.கி) தாமைரக்குளம் (ஊ) ேமலமண்குண்டு , 

3.இரட்ைடயூரணி (வ.கி) தாமைரக்குளம் (ஊ) தாமைரக்குளம் ஆதி 

திராவிடர் குடியிருப்பு

அைனத்து வாக்காளர்கள்

204 204

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதன் 

கிழக்கு கட்டிடம், தாமைரக்குளம்

1.இரட்ைடயூரணி (வ.கி) தாமைரக்குளம் (ஊ) தாமைரக்குளம் , 

2.இரட்ைடயூரணி (வ.கி) தாமைரக்குளம் (ஊ) வலங்காபுr
அைனத்து வாக்காளர்கள்



õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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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205 205

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி கூடுதல் 

கட்டிடம் காரான்

1.காரான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காரான் சாைலத் ேதாட்டம் , 2.காரான் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமட்டுக்காரன்
அைனத்து வாக்காளர்கள்

206 206

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி    ,கூடுதல் 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி, காரான்

1.காரான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதன்ைன பண்ைண,          2.காரான் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தைலத்ேதாப்பு (ேதாப்புகாடு)
அைனத்து வாக்காளர்கள்

207 207
ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி    ,ேசது நகர்
1.காரான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இைடயர் குடியிருப்பு ேசது நகர் அைனத்து வாக்காளர்கள்
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208 208

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெவள்ளrேயாைட

1.காரான் (வ.கி) ெவள்ளr ஓைட (ஊ) நத்தகுளம்,          2.காரான் 

(வ.கி) ெவள்ளr ஓைட (ஊ) ெவள்ளr ஓைட ேமற்கு, 3.காரான் (வ.கி) 

ெவள்ளr ஓைட (ஊ) ெவள்ளr ஓைட கிழக்கு, 4.காரான் (வ.கி) 

ெவள்ளr ஓைட (ஊ) தன்பிறந்தான்

அைனத்து வாக்காளர்கள்

209 209

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்கு 

கட்டிடம் ஆற்றாங்கைர

1.ஆற்றாங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு, 

2.ஆற்றாங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத் ெதரு
அைனத்து வாக்காளர்கள்

210 210

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ேமற்கு 

கட்டிடம் ஆற்றாங்கைர

1.ஆற்றாங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத் ெதரு, 2.ஆற்றாங்கைர 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவர் ெதரு
அைனத்து வாக்காளர்கள்



õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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211 211

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி கட்டிடம், 

ேசர்ைவக்காரன் ஊரனி

1.ஆற்றாங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசர்ைவகாரன் ஊரணி 

கிழக்குெதரு,                                                 

2.ஆற்றாங்கைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசர்ைவக்காரன் ஊரணி 

ெதற்குத்ெதரு,                                          3.ஆற்றாங்கைர 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசர்ைவக்காரன் ஊரணி ேமற்கு ெதரு

அைனத்து வாக்காளர்கள்

212 212

ஊராட்சி ஓன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி  ெதற்கு 

கட்டிடம் ைமய அைற 

கல்கிணற்றுவலைச

1.நாகாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கல்கிணற்று வலைச அைனத்து வாக்காளர்கள்

213 213

ஊராட்சி ஓன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி  ெதற்கு 

கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி அைற 

கல்கிணற்றுவலைச

1.நாகாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முட்ைட முைடயாளி வலைச , 

2.நாகாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடு வலைச ,                3.நாகாச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகணிக்கைர வலைச

அைனத்து வாக்காளர்கள்



õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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214 214
ேதவர் உதவிெபறும் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,நாகாச்சி
1.நாகாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாகாச்சி அைனத்து வாக்காளர்கள்

215 215

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ஆக்கிடாவலைச

1.நாகாச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நம்பாயி வலைச,             2.நாகாச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆக்கடா வலைச
அைனத்து வாக்காளர்கள்

216 216

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம் நடு அைற 10-

ம் வகுப்பு பி பிrவு  

என்மணங்ெகாண்டான்

1.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தர்ஹாவலைச அைனத்து வாக்காளர்கள்



õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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217 217

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு 2வது 

அைற 9ம் வகுப்பு சி பிrவு 

என்மணங்ெகாண்டான்

1.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என்மனங்ெகாண்டான்,     

                          2 .என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெரயில்ேவ பீடர் ேராடு

அைனத்து வாக்காளர்கள்

218 218

அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு பகுதி கட்டிடம் 1வது 

அைற  10ம் வகுப்பு ஏ பிrவு 

என்மணங்ெகாண்டான்

1.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புது நகரம் , 

2.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூைனக்கால் வலைச
அைனத்து வாக்காளர்கள்

219 219

ஊராட்சி ஒன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி   , வடக்கு 

கட்டிடம் உச்சிப்புளி

1.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எஸ்.எம்.காலணி 

கிழக்குவாசல்,                                    

2.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரசு மருத்துவமைன 

பின்புறம் பகுதி ,                                3.என்மனங்ெகாண்டான் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முருகானந்தபுரம்

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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220 220

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குக்கட்டிடம், உச்சிப்புளி

1.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உச்சிப்புளி , 

2.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகட்டு வலைச
அைனத்து வாக்காளர்கள்

221 221

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குக்கட்டிடம் ெதற்கு 

பக்கம், உச்சிப்புளி

1.என்மனங்ெகாண்டான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) துத்திவலைச அைனத்து வாக்காளர்கள்

222 222

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி (வடக்கு)   

,வடக்குக் கட்டிடம்  வடக்கு 

பக்கம் புதுமடம்

1.புதுமடம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்மாபட்டிணம்,           2.புதுமடம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அகஸ்தியர்கூட்டம்
அைனத்து வாக்காளர்கள்
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223 223

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   , வட்க்கு 

கட்டிடம் ெதற்கு பக்கம் புதுமடம்

1.புதுமடம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அைரக்கான் வலைச,         2.புதுமடம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாைரயூரணி
அைனத்து வாக்காளர்கள்

224 224

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,புதிய வளாகம் ேமற்கு பகுதி 

ெதற்கு புதிய கட்டிடம் நடுபகுதி 

புதுமடம்

1.புதுமடம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குண்டுவத்தி,               2.புதுமடம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குவலைச(கிழக்கு)
அைனத்து வாக்காளர்கள்

225 225

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு பக்கம் புதுக் கட்டிடம் 

ேமற்குப் பகுதி கிழக்கு பக்கம் 

புதுமடம்

1.புதுமடம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குவலைச(வடக்கு) , 2.புதுமடம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு வலைச(ெதற்கு)
அைனத்து வாக்காளர்கள்
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226 226

ஊராட்சி ஒன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்குகட்டிடம் வடக்கு ெதரு 

புதுமடம்

1.புதுமடம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு,             2.புதுமடம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு
அைனத்து வாக்காளர்கள்

227 227

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதுக் 

கட்டடிம் ேமற்கு கட்டிடம் 

வடக்கு ெதரு, புதுமடம்

1.புதுமடம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு,                 2.புதுமடம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு
அைனத்து வாக்காளர்கள்

228 228

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்கு புதிய 

கட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி 

(ெதற்குப்பக்கம்), புதுமடம்

1.புதுமடம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு அைனத்து வாக்காளர்கள்
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229 229

ஊராட்சி ஒன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

பைழய எஸ் எஸ் ஏ கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி ெதற்கு பக்கம்  

புதுமடம்

1.புதுமடம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 4) அைனத்து வாக்காளர்கள்

230 230

ஊராட்சி ஒன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

பைழய எஸ் எஸ் ஏ கட்டிடம் 

ேமற்கு பகுதி வடக்கு பக்கம் 

புதுமடம்

1.புதுமடம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு (வார்டு 5) அைனத்து வாக்காளர்கள்

231 231

அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம் அைற எண் 04, 

 இருேமனி

1.பிரப்பன் வலைச (வ.கி) இருேமனி (ஊ) அழகாத்தா வலைச அைனத்து வாக்காளர்கள்
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232 232

அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம் அைற எண் 03, 

இருேமனி

1.பிரப்பன் வலைச (வ.கி) இருேமனி (ஊ) இருேமனி ேமற்கு, 2.பிரப்பன் 

வலைச (வ.கி) இருேமனி (ஊ) இருேமனி கிழக்கு
அைனத்து வாக்காளர்கள்

233 233

அரசு உயர் நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்குப் 

பக்கம் இருேமனி

1.பிரப்பன் வலைச (வ.கி) இருேமனி (ஊ) இருேமனி ேமற்கு பகுதி,      

                                                            2 .பிரப்பன் 

வலைச (வ.கி) இருேமனி (ஊ) இருேமனி கிழக்கு பகுதி

அைனத்து வாக்காளர்கள்

234 234

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி    ,புது 

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 7ம் 

வகுப்பு பிரப்பன்வலைச

1.பிரப்பன் வலைச (வ.கி) இருேமனி (ஊ) சாைல வலைச , 2.பிரப்பன் 

வலைச (வ.கி) இருேமனி (ஊ) குப்பானி வலைச , 3.பிரப்பன் வலைச 

(வ.கி) இருேமனி (ஊ) மரெவட்டி வலைச , 4.பிரப்பன் வலைச (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் ெதரு

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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235 235

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

பிரப்பன்வலைச

1.பிரப்பன் வலைச மற்றும் ெநாச்சியூரணி (வ.கி) பிரப்பன் வலைச 

(ஊ) பிரப்பன் வலைச,                                        2.பிரப்பன் 

வலைச மற்றும் ெநாச்சியூரணி (வ.கி)பிரப்பன் வலைச (ஊ) கடுக்காய் 

வலைச

அைனத்து வாக்காளர்கள்

236 236

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்குக் 

கட்டிடம் கடுக்காய்வலைச

1.ெநாச்சியூரணி (வ.கி) மானாங்குடி (ஊ) கிழக்கு நாைரயூரணி (வார்டு 

1),                                                   2.ெநாச்சியூரணி (வ.கி) 

மானாங்குடி (ஊ) சின்னுைடயார் வலைச (வார்டு 2),                     

                            3 .ெநாச்சியூரணி (வ.கி) மானாங்குடி (ஊ) 

மானாங்குடி

அைனத்து வாக்காளர்கள்

237 237

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்குக் 

கட்டிடம் கிழக்குபகுதி  

கடுக்காய்வலைச

1.ெநாச்சியூரணி (வ.கி) மானாங்குடி (ஊ) சூரன்காட்டு வலைச (வார்டு 

3) ,                                                   2.ெநாச்சியூரணி 

(வ.கி) மானாங்குடி (ஊ) ேமலக்கடுக்காய் வலைச(வார்டு 4),             

                          3 .ெநாச்சியூரணி (வ.கி) மானாங்குடி (ஊ) 

கீழக்கடுக்காய் வலைச (வார்டு 5)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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238 238

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதுக் 

கட்டிடம் ெதற்குப் பக்கம் 

ெநாச்சியூரணி

1.ெநாச்சியூரணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநாச்சியூரணி (வார்டு 1) , 

2.ெநாச்சியூரணி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநாச்சியூரணி (வார்டு 2)
அைனத்து வாக்காளர்கள்

239 239

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி    ,ைமய 

அைற  சுந்தரமுைடயான்

1.சாத்தக்ேகான் வலைச (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாத்தக்ேகான் வலைச,    

                                                     2 .சாத்தக்ேகான் 

வலைச (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrயமான், 3.சாத்தக்ேகான் வலைச (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) தில்ைல நாச்சியம்மன் ேகாவில் குடியிருப்பு,               

         4.சாத்தக்ேகான் வலைச (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளமடம்

அைனத்து வாக்காளர்கள்

240 240

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு கட்டிடம் ைமய அைற 

9ம் வகுப்பு சுந்தரமுைடயான்

1.சாத்தக்ேகான் வலைச (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சுந்தரமுைடயான் , 

2.சாத்தக்ேகான் வலைச (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சனீியப்பா தர்ஹா , 

3.சாத்தக்ேகான் வலைச (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பால் குளம்

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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241 241

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு பகுதி ேமற்கு கட்டிடம் 

மத்தியபகுதி  10ம் வகுப்பு 

ேவதாைள

1.மண்டபம் (வ.கி) ேவதாைள (ஊ) நடுமைனக்காடு,           

2.மண்டபம் (வ.கி) ேவதாைள (ஊ) இைடயர் வாடி
அைனத்து வாக்காளர்கள்

242 242

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குபகுதி ேமற்குகட்டிடம் 

மத்தியபகுதி 7ம் வகுப்பு பி 

பிrவு ேவதாைள

1.மண்டபம் (வ.கி) ேவதாைள (ஊ) வைலயர் வாடி,            

2.மண்டபம் (வ.கி) ேவதாைள (ஊ) சமத்துவபுரம்
அைனத்து வாக்காளர்கள்

243 243

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குகட்டிடம் ெதற்கு பகுதி  

ேவதாைள

1.மண்டபம் (வ.கி) ேவதாைள (ஊ) வடக்குத்ெதரு சதீக்காதி நகர் அைனத்து வாக்காளர்கள்
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244 244

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குகட்டிடம் வடக்குபகுதி  

ேவதாைள

1.மண்டபம் (வ.கி) ேவதாைள (ஊ) அருப்புக்காடு அைனத்து வாக்காளர்கள்

245 245

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி புது கட்டிடம் 

ேவதாைள

1.மண்டபம் (வ.கி) ேவதாைள (ஊ) ேவதாைள அைனத்து வாக்காளர்கள்

246 246

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி  (கிழக்கு 

கட்டிடம்), ேவதாைள

1.மண்டபம் (வ.கி) ேவதாைள (ஊ) ஹனபி ெதரு அைனத்து வாக்காளர்கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ 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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247 247

அரசு ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   , வடக்கு 

கட்டிடம் (ேமற்குப்பகுதி), 

ேவதாைள

1.மண்டபம் (வ.கி) ேவதாைள (ஊ) குஞ்சார் வலைச அைனத்து வாக்காளர்கள்

248 248

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கிழக்கு 

கட்டிடம் மைரக்காயர் பட்டிணம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மைரக்காயர்பட்டிணம் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு , 

2.மண்டபம் (வ.கி) மைரக்காயர்பட்டிணம் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு , 

3.மண்டபம் (வ.கி) மைரக்காயர்பட்டிணம் (ஊ) சி.எம்.எப்.ஆர்.ஐ.காலனி, 

                                    4 .மண்டபம் (வ.கி) 

மைரக்காயர்பட்டிணம் (ஊ) மைரக்காயர் பட்டிணம்

அைனத்து வாக்காளர்கள்

249 249

அரசு ெபண்கள் 

உயர்நிைலப்பள்ளி   

,கூடுதல்கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி 

10ம் வகுப்பு சி பிrவு  மண்டபம் 

முகாம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) மண்டபம் ஏ.ேக.எஸ் ேதாப்பு (வார்டு 

1),                                                        2.மண்டபம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ராவுத்தர் அப்பா தர்ஹா சந்து (வார்டு 2),                   

                                 3 .மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ராவுத்தர் 

அப்பா தர்ஹா சந்து 2  2வது ெதரு (வார்டு 2),                             

           4.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ராவுத்தர் அப்பா தர்ஹா 

சந்து 2  4வது சந்து(வார்டு 2)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6

322!இராமநாதபுரம் சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்கு <சாவடிகளின் பட்டியல்

250 250

அரசு ெபண்கள் 

உயர்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி (கூடுதல் 

கட்டிடம்),  9ம் வகுப்பு பி பிrவு 

மண்டபம் முகாம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ராவுத்தர் அப்பா தர்ஹா  (வார்டு 2),    

                                                           2 .மண்டபம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ைமக்குண்டு (வார்டு 2), 3.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

சிங்காரத்ேதாப்பு 1வது ெதரு (வார்டு 17),                                   

                 4.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) மீனவர் நகர்

அைனத்து வாக்காளர்கள்

251 251

அரசு ெபண்கள் 

உயர்நிைலப்பள்ளி   ,கூடுதல் 

கட்டிடம் வடக்கு பக்கம் 

கிழக்குப் பகுதி  மண்டபம் 

முகாம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) அண்ணா நகர் (வார்டு 18) , 2.மண்டபம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) அரசு ஊழியர் குடியிருப்பு  (வார்டு 18),               

                                               3 .மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) சிங்காரத்ேதாப்பு 2வது ெதரு (வார்டு 18),                             

                             4 .மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) டி நகர் , 

5.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) அரசு ஊழியர்குடியிருப்பு

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம், (வடக்குப்பக்கம்), 

மண்டபம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேகாட்ைடத் திடல் வார்டு 3 , 

2.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) கணக்குஅப்புசாமி 1வது ெதரு  வார்டு 

3,                                                        3.மண்டபம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) கணக்கு அப்புச்சாமி 2வது ெதரு வார்டு 3,                  

                                            4 .மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

கணக்கு அப்புச்சாமி ெதரு  வார்டு 3,                                      

                         5.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பாரதி நகர்  

வார்டு 4,           6.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேசதுநகர் 

ெமயின்ேராடு 1வது சந்து  வார்டு 4

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,முக்கிய 

கட்டிடம் ெதற்குப்பக்கம்  

மண்டபம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேசதுநகர் ெமயின்ேராடு 3வது சந்து  

(வார்டு 4),                                              2.மண்டபம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ேசதுநகர் ெமயின் ேராடு 4வது சந்து  (வார்டு 4),           

                                    3 .மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

ேசதுநகர் ெமயின் ேராடு 5வது சந்து   (வார்டு 5),                         

                        4.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேசதுநகர் 

ெமயின்ேராடு 6வது சந்து   (வார்டு 5),                                     

         5.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேசதுநகர் ெமயின் ேராடு 7வது 

சந்து,                                                             

6.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேசது ரஸ்தா ெமயின் ேராடு  (வார்டு 

5),                                                       7.மண்டபம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ேசதுரஸ்தா ெமயின் ேராடு 1வது ெதரு  (வார்டு 5),        

                                         8 .மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

ேசதுரஸ்தா ெமயின்ேராடு ேமற்கு (வார்டு 6)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கூடுதல்கட்டிடம் வடக்கு பக்கம் 

கிழக்கு பகுதி  மண்டபம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேசதுரஸ்தாெமயின் ேராடுகிழக்கு,      

                                                  2 .மண்டபம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) வடக்குத்ெதரு,                 3.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) பல்லுக்கடிச்சார் ெதரு , 4.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

பல்லுக்கடிச்சார் ெதரு , 5.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேசது ரஸ்தா 

ெபங்காலித் ெதரு (வார்டு 5)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,கூடுதல் 

கட்டிடம் வடேமற்குப்பக்கம்  

மண்டபம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) சம்மாட்டியப்பா ெதரு , 2.மண்டபம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) தண்ைடயல் ெதரு ,           3.மண்டபம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) தட்டார் ெதரு ,             4.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

மணியக்காரத் ெதரு ,        5.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேமாதின் 

ெதரு

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,பிரதான 

கட்டிடம் ேமற்குப்பக்கம் 

வடக்குப்பகுதி மண்டபம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) நடுத்ெதரு மைரக்காயர் ெதரு  (வார்டு 

9) ,                                                    2.மண்டபம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) அம்பலக்காரத்ெதரு (வார்டு 9) , 3.மண்டபம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) கிழக்குத் ெதரு (வார்டு 9)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,முக்கிய 

கட்டிடம் ேமற்குபகுதி ெதற்கு 

பக்கம் மண்டபம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) கிழக்கு இரண்டாவது ெதரு (வார்டு 10) 

,                                                  2.மண்டபம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ரயில்ேவ பீடர் ேராடு  (வார்டு 10), 3.மண்டபம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) காந்தி நகர் வார்டு 13 , 4.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

ஜமீன் சத்திரம் வார்டு 14

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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ேபரூராட்சி திருமண மண்டபம்  

 ,ெதற்குப்பகுதி ,மண்டபம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ரயில்ேவ காலனி,              

2.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ஓடத்ேதாப்பு 1வது ெதரு , 3.மண்டபம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) ஓடத்ேதாப்பு 2வது ெதரு , 4.மண்டபம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ேதாப்புக்காடு

அைனத்து வாக்காளர்கள்

259 259
ேபரூராட்சி திருமண மண்டபம்  

 ,வடக்குப்பகுதி ,மண்டபம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெதற்கு கடற்கைர,        2.மண்டபம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) மீனவர் காலனி ,          3.மண்டபம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ரயில்ேவ காலனி ,        4.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

மீனவர் காலணி உைமயாள்புரம்

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குகட்டிடம் மத்திய பகுதி 

கடற்கைர அருகில், மண்டபம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ஜமீன்சத்திரம் 2 வது ெதரு(வார்டு 14) ,  

                                                    2 .மண்டபம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) இைடயர் ெதரு(வார்டு 15) , 3.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) ஜமீன்சத்திரம் ெதரு(வார்டு 15) , 4.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

மறவர் ெதரு(வார்டு 16) , 5.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) மறவர் 

கிழக்கு 1வது ெதரு(வார்டு 16)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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261 261

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதுக் 

கட்டிடம் ெதற்கு கட்டிடம் 

கடற்கைர அருகில் மண்டபம்

1.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) மறவர்கிழக்கு 2 வது ெதரு(வார்டு 16) , 

                                                      2 .மண்டபம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) மறவர் ேமற்கு 1வது ெதரு(வார்டு 16) ,                      

                       3.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) மறவர் ேமற்கு 

2வது ெதரு(வார்டு 14) ,                                                 

4.மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) மறவர் ேமற்கு 3வது ெதரு(வார்டு 16) , 

                                                5 .மண்டபம் (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) ஆதிதிராவிடர் காலனி(வார்டு 17)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

262 262

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி    ,புது 

கட்டிடம் ெதற்குப்பக்கம் 

வடக்குப்பகுதி, பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) ெபrய கைட ெதரு,         2.பாம்பன் 

(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) ெஜயில் ெதரு,               3.பாம்பன் (வ.கி ) 

மற்றும் (ஊ) முருகன் ேகாவில் ெதரு,  4.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) 

அண்ணா நகர் , 5.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) கிழக்குவலைச

அைனத்து வாக்காளர்கள்

263 263

ெபருந்ைதலவர் காமராஜர் 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குகட்டிடம் பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) சந்திரகிrத் ெதரு  வார்டு 1 அைனத்து வாக்காளர்கள்
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264 264

ெபருந்ைதலவர் காமராஜர் 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,மத்திய 

கட்டிடம் பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு வார்டு 1 , 2.பாம்பன் 

(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) விேவகானந்தர் நகர் வார்டு 1
அைனத்து வாக்காளர்கள்

265 265

புனித அந்ேதானியார் 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பகுதி, கிழக்கு பக்கம், 4ம் 

வகுப்பு அைற, கமாராஜர் நகர், 

பாம்பன்.

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) ைலட்ஹவுஸ் ெதரு அைனத்து வாக்காளர்கள்

266 266

புனித அந்ேதானியார் 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பகுதி, ேமற்கு பக்கம், 5ம் 

வகுப்பு அைற, காமராஜர் நகர், 

பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) பிரான்ஸிஸ் நகர் அைனத்து வாக்காளர்கள்



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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267 267

ெசயிண்ட் அனிஸ் 

ெமட்rக்குேலஷன் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி   ,பிரதான கட்டிடம் 

ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி  

அக்காள்மடம் பாம்பன்

1.பாம்பன்(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) அக்காள் மடம் வார்டு 3 அைனத்து வாக்காளர்கள்

268 268

ெசயிண்ட் அனிஸ் 

ெமட்rக்குேலஷன் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி   ,புதிய கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி  அக்காள்மடம் பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) ேசதுபதிநகர்  வார்டு 3 அைனத்து வாக்காளர்கள்

269 269

ெசயிண்ட் அனிஸ் 

ெமட்rக்குேலஷன் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி   ,புதிய வடக்கு கட்டிடம் 

மத்திய பகுதி  அக்காள்மடம் 

பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) மீனவர் காலனி,எம்.எம்.ேக. நகர்  

வார்டு 3
அைனத்து வாக்காளர்கள்
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270 270

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,தரைவேதாப்பு, அக்காள்மடம், 

பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) குந்துகால் வார்டு 5,          2.பாம்பன் 

(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) தரைவத்ேதாப்பு வார்டு 7
அைனத்து வாக்காளர்கள்

271 271

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,7ம் வகுப்பு 

அைற, சின்னபாலம், பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) சின்னப்பாலம் வார்டு 5 அைனத்து வாக்காளர்கள்

272 272

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,8ம் வகுப்பு 

அைற, சின்னபாலம், பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) ேதாப்புக்காடு வார்டு 4 அைனத்து வாக்காளர்கள்



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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273 273

புனித அந்ேதானியார் 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பகுதி, கிழக்கு பக்கம், 2ம் 

வகுப்பு அைற, கமாராஜர் நகர், 

பாம்பன்.

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) காமராஜர்நகர் வார்டு 4 , 2.பாம்பன் 

(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) பனந்ேதாப்பு  வார்டு 3
அைனத்து வாக்காளர்கள்

274 274

சி எஸ் ஐ நடுநிைலப்பள்ளி   

,பைழயகட்டிடம் ேமற்கு பக்கம் , 

வடக்குப்பகுதி  பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு வாடி  வார்டு 4 அைனத்து வாக்காளர்கள்

275 275

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம், வடக்கு பக்கம்,  Olx<G 

பகுதி அைற எண் 1 பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ)) பட்டாளத்தார் ெதரு வார்டு 3 , 

2.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) சின்னக்கைட ெதரு வார்டு 3
அைனத்து வாக்காளர்கள்
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276 276

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம் வடக்கு பக்கம் கிழக்கு 

பகுதி அைற எண் 2 பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) பக்காளி அபுபக்கர் ெதரு வார்டு 3 , 

2.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) கைடத்ெதரு வார்டு 3 , 3.பாம்பன் (வ.கி 

) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு வார்டு 3 , 4.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் 

(ஊ) பக்கீர் ராவுத்தர் ெதரு வார்டு 3

அைனத்து வாக்காளர்கள்

277 277

சி எஸ் ஐ நடுநிைலப்பள்ளி   

,பைழயகட்டிடம் ேமற்கு பக்கம்  

வடக்குபகுதி பாம்பன்

1.பாம்பன் (வ.கி ) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு  வார்டு 5,        2.பாம்பன் 

(வ.கி ) மற்றும் (ஊ) ெதற்குவாடி வார்டு 4
அைனத்து வாக்காளர்கள்

278 278
Heqk!bigh<hi!dbIfqjzh<ht<tq!
Hkqb!umg<G!gm<cml<!fMh<!hGkq!
kr<gs<sqlml<

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) நாலுபைன,           2.பாம்பன் 

(வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) அந்ேதாணியார்புரம், 3.பாம்பன் (வ.கி ) 

தங்கச்சிமடம் (ஊ) சூைசயப்பர் ேகாவில் ெதரு

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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279 279

புனித யாகப்பா 

உயர்நிைலப்பள்ளி   

,பைழயக்கட்டிடம், 

கிழக்குப்பக்கம் வடக்குப்பகுதி, 

தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) சூைசயப்பர் பட்டிணம் அைனத்து வாக்காளர்கள்

280 280

புனித யாகப்பா 

உயர்நிைலப்பள்ளி   

,புதியகட்டிடம், வடக்குப்பக்கம் 

10ம் வகுப்பு அ பிrவு, 

தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) புங்கடி (வார்டு 3)        2.பாம்பன் 

(வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) புங்கடி(வார்டு 1)
அைனத்து வாக்காளர்கள்

281 281

புனித யாகப்பா 

உயர்நிைலப்பள்ளி, பைழய 

கட்டிடம்  கிழக்குப்பக்கம், 

தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) மாந்ேதாப்பு வார்டு 1 அைனத்து வாக்காளர்கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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282 282

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,புதுக்கட்டிடம் ேமற்குப்பக்கம் 

ெதற்குபகுதி ெமய்யம்புளி

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) அrயாங்குண்டு வார்டு 2 அைனத்து வாக்காளர்கள்

283 283

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பக்கம், கிழக்குபகுதி, வடகாடு

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) பிள்ைளயார் குளம் வார்டு 2 , 

2.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) வடகாடு வார்டு 2
அைனத்து வாக்காளர்கள்

284 284

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம் ேமற்குபகுதி 

ெமய்யம்புளி

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) ெமய்யம்புளி வார்டு 2 அைனத்து வாக்காளர்கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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285 285

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

பகுதி கட்டிடம், ெமய்யம்புளி

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) தங்கச்சிமடம் குடியிருப்பு வார்டு 

2,                                                          2.பாம்பன் (வ.கி ) 

தங்கச்சிமடம் (ஊ) ேபய்க்கரும்பு வார்டு 2

அைனத்து வாக்காளர்கள்

286 286

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,பைழய 

பிரதான கட்டிடம் தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) தண்ணர் ஊற்று,           

2.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) ேசதுபதி நகர்
அைனத்து வாக்காளர்கள்

287 287

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

பிரதான கட்டிடம் தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) முஸ்lம் ெதரு 1 அைனத்து வாக்காளர்கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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288 288

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,பைழய 

பிரதான கட்டிடம் முதலாம் 

வகுப்பு அைற தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) ெதன்குடா,                

2.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) ெநாச்சிவாடி,           3.பாம்பன் 

(வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) முஸ்lம் ெதரு 2

அைனத்து வாக்காளர்கள்

289 289

அரசினர் ேமல்  நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம், okx<G!பகுதி  9-

அ வகுப்பு அைற தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) ேவர்க்காடு வார்டு 3, 2.பாம்பன் 

(வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) சர்ச் ெதரு வார்டு 4, 3.பாம்பன் (வ.கி ) 

தங்கச்சிமடம் (ஊ) புதூர் வார்டு 3,           4.பாம்பன் (வ.கி ) 

தங்கச்சிமடம் (ஊ) ெமயின் ேராடு (எல் எப்) வார்டு 4

அைனத்து வாக்காளர்கள்

290 290

அரசினர் ேமல்  நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பகுதி கட்டிடம் வடக்கு 

பகுதி 6-n வகுப்பு அைற 

தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) வ.உ.சி.ெதரு வார்டு 4, 2.பாம்பன் 

(வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) நாடார் ெதரு ,வடக்குத்ெதரு,நடுத்ெதரு 

வார்டு 4

அைனத்து வாக்காளர்கள்



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£?
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291 291

அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம் ெதற்குபகுதி 11-

ஏ வகுப்பு அைற தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) வலைசத்ெதரு-1 வார்டு 4 அைனத்து வாக்காளர்கள்

292 292

அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பக்க கட்டிடம்  ெதற்கு 

பகுதி 12-ஏ வகுப்பு அைற 

தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) வலைசத்ெதரு-2 வார்டு 4 அைனத்து வாக்காளர்கள்

293 293

அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பக்க கட்டிடம்  ெதற்கு 

பகுதி 9-ஏ வகுப்பு அைற 

தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) இந்திராநகர் வார்டு 4 , 2.பாம்பன் 

(வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) காந்தி நகர் வார்டு 4 , 3.பாம்பன் (வ.கி ) 

தங்கச்சிமடம் (ஊ) எம் ஜி ஆர் நகர் வார்டு 4

அைனத்து வாக்காளர்கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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294 294

அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,வடக்குகட்டிடம் கிழக்குபகுதி 11-

பி வகுப்பு அைற தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) சமயன்நகர் வார்டு 4 , 2.பாம்பன் 

(வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) விக்ேடாrயா நகர்-1 வார்டு 4
அைனத்து வாக்காளர்கள்

295 295

அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,வடக்குகட்டிடம் ேமற்குபகுதி 11-

ஏ வகுப்பு அைற தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி) தங்கச்சிமடம் (ஊ) விக்ேடாrயா நகர் -2 அைனத்து வாக்காளர்கள்

296 296

புனித யாகப்பா 

உயர்நிைலப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம்  கிழக்கு பக்கம் 

ெதற்குபகுதி தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி ) தங்கச்சிமடம் (ஊ) அய்யன் ேதாப்பு (தரைவ ேதாப்பு), 

                                                        2 .பாம்பன் (வ.கி ) 

தங்கச்சிமடம் (ஊ) இராஜாநகர்,வண்ணார் குடியிருப்பு

அைனத்து வாக்காளர்கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6
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297 297

புனித யாகப்பா 

உயர்நிைலப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம், கிழக்குப்பக்கம் okx<G!

பகுதி தங்கச்சிமடம்

1.பாம்பன் (வ.கி) தங்கச்சிமடம் (ஊ) ராஜா நகர் வண்ணார் குடியிருப்பு -

2
அைனத்து வாக்காளர்கள்

298 298

விேவகானந்தா வித்தியாலயா 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,புதியகட்டிடம் வடக்குப்பக்கம் 

கிழக்குப்பகுதி 6-ஏ வகுப்பு 

அைற இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) சன்னதி ெதரு வார்டு 1 , 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) கிழக்குரதவதீி   வார்டு 1 , 

3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெதற்கு ரதவதீி  வார்டு 1 , 

4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) சித்திவினாயகர் ேகாவில்  

வார்டு 1,                                                  5.இராேமஸ்வரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) உத்திரகாளியம்மன்ேகாவில்  வார்டு 1,              

              6.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேமற்கு ரதவதீி  

வார்டு 1, 7.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்கு ரதவதீி   

வார்டு 18, 8.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பத்திரகாளியம்மான் 

ேகாவில் ெதரு வார்டு18

அைனத்து வாக்காளர்கள்

299 299

விேவகானந்தா வித்தியாலயா 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பகுதி புதியகட்டிடம் 

மத்தியப்பகுதி 5ம் வகுப்பு அைற 

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) வரீபத்திரன் சாவடிெதரு ெதற்கு  

வார்டு 11,                                        2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) வரீபத்திரன் சாவடிவடக்கு   வார்டு 18,                     

                         3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) காமராஜ் 

நகர் வார்டு 18, 4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பைழய ேபாlஸ் 

லயன் ெதரு  வார்டு 18

அைனத்து வாக்காளர்கள்



õ.âí¢ õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ 
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300 300

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வள்ளுவர்வளாகம் 

கிழக்குப்பகுதி அைற எண் 1-12 

ம் வகுப்பு இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) சல்லிமைல வார்டு 15 , 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பாரதிநகர் வார்டு 15 , 

3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) சூரன் திடல் வார்டு 16

அைனத்து வாக்காளர்கள்

301 301

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வள்ளுவர்வளாகம் 

கிழக்குப்பகுதி அைற எண் 2 

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெசௗந்தrயம்மன் ேகாவில் 

ெதரு வார்டு 15,                                         2.இராேமஸ்வரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) கஸ்டம்ஸ் குவாட்டர்ஸ் வார்டு 16

அைனத்து வாக்காளர்கள்

302 302

ஊராட்சி ஓன்றிய ஆராம்ப 

பள்ளி கிழக்குப்பக்கம் ேமற்கு 

பகுதி, ெகந்தமானபருவதம்.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெகந்தமானபர்வதம் வார்டு 16 ,   

                                                  2 .இராேமஸ்வரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ெகந்தமான பர்வதம்  வார்டு 16

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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303 303

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி எண் 1   

,புதுக்கட்டிடம் வடக்குப்பக்கம் 

ேமற்குபகுதி அைற எண் 1 

வர்த்தகன் ெதரு  இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேமலக்கைடத் ெதரு  (வார்டு 3) , 

                                                 2 .இராேமஸ்வரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) புதுத்ெதரு  (வார்டு 2) , 3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) உண்டியல் குடத்ெதரு, 4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

குட்டச்சி முடுக்கு ெதரு வார்டு 2,                                          

        5.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெபான்னப்பபிள்ைளத் 

ெதரு வார்டு 2,                                                  

6.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) கிழக்கு  கைடத்  ெதரு (வார்டு 

2),                                                7.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) மார்க்ெகட் ெதரு (வார்டு 2), 8.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) முத்துச்சாவடித் ெதரு (வார்டு 3),                             

                  9.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) களச்சிக்காய் 

முடுக்கு, 10.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) வர்த்தகன் ெதரு  

(வார்டு 3),                                                         

11.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) சின்னவம்பிள்ைளத் ெதரு   

(வார்டு 3) , 12.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பள்ளிவாசல்ெதரு 

(வார்டு 3)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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304 304

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி எண் 1,    

புதுக்கட்டிடம் வடக்குப்பக்கம் 

கிழக்குப்பகுதி அைற எண் 2 

வர்த்தகன்ெதரு, இராேமஸ்வரம்.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) பைழய மார்க்ெகட்ெதரு (வார்டு 

4),                                               2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) சந்தன மாrயம்மன் ேகாவில் ெதரு (வார்டு 4)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

305 305

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி எண் 2, 

புதுக்கட்டிடம்,  இராேமஸ்வரம்.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) என் எஸ் ேக ெதரு (வார்டு 4) ,   

                                                    2 .இராேமஸ்வரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) இரயில்ேவ பீடர் ேராடு (வார்டு 4) ,                          

                    3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) மாந்ேதாப்பு 

வயர்ெலஸ் ெதற்கு (வார்டு 5)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

306 306

ெசயின்ட் ேஜாசப் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி     ,பிரதான 

கட்டிடம்,  ேமற்குப்பக்கம் 

ெதற்கு பகுதி ேவர்க்ேகாடு 

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) துைறமுக வதீி (வார்டு 5) , 

2.இராேமஸ்வரம் ந அட்டமாள் ெதரு  (வார்டு 5) , 3.இராேமஸ்வரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) வாட்டர்ஒர்க்ஸ்ேராடு  (வார்டு 5),                     

                           4 .இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ஹrஜன் 

காலனி அம்ேபத்கார் நகர் (வார்டு 5),                            

5.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) இந்திரா நகர் (வார்டு 5)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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307 307

ெசயின்ட் ேஜாசப் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,ெதற்குப்பக்க 

கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி  

ேவர்க்ேகாடு இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) இரயில்ேவ பீடர் ேராடு வார்டு 

11,                                                        2.இராேமஸ்வரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) இரயில்ேவ ெதற்கு  வார்டு 11,                        

                              3 .இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

இரயில்ேவ காம்பவுண்டு வார்டு 11,                                        

               4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) மருதுபாண்டியர் 

நகர் வார்டு 7

அைனத்து வாக்காளர்கள்

308 308

ெசயின்ட் ேஜாசப் ஆரம்பப்பள்ளி 

  ,கிழக்கு கட்டிடம் 

வடக்குப்பகுதி, ேவர்க்ேகாடு 

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேவர்க்ேகாடு  (வார்டு 6) அைனத்து வாக்காளர்கள்

309 309

ெசயின்ட் ேஜாசப் ஆரம்பப்பள்ளி 

  ,கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு 

பகுதி ேவர்க்ேகாடு 

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவர்க்ேகாடு - 2 , 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேவர்க்ேகாடு கைரயூர் (வார்டு 6)
அைனத்து வாக்காளர்கள்
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310 310

ெசயின்ட் ேஜாசப் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

கட்டிடம்  மத்தியபகுதி 

ேவர்க்ேகாடு இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) முத்துராமலிங்க நகர்  வார்டு 7 அைனத்து வாக்காளர்கள்

311 311

ெசயின்ட் ேஜாசப் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,பிராதன 

கட்டிடம், ேமற்குப்பக்கம் 

வடக்குப்பகுதி ேவர்க்ேகாடு 

இராேமஸ்வரம்.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) இராஜேகாபால் நகர்   வார்டு 7,  

                                                   2 .இராேமஸ்வரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ேநத்தாஜி நகர் (வார்டு 8)

அைனத்து வாக்காளர்கள்

312 312

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 10-ஏ 

வகுப்பு அைற ேமற்கு பக்கம் 

வடக்கு பகுதி கைரயூர்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேகாதண்டம் கைரயூர் வார்டு 10,  

                                              2 .இராேமஸ்வரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ேசரங்ேகாட்ைட கைரயூர்1 (வார்டு 10)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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313 313

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 9-ஏ 

வகுப்பு அைற ேமற்கு பக்கம் 

வடக்கு பகுதி கைரயூர்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேசரங்ேகாட்ைட கைரயூர் 2 அைனத்து வாக்காளர்கள்

314 314

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,பைழய 

கட்டிடம் முதலாம் வகுப்பு 

அைற நடராஜபுரம் 

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) நடராஜபுரம் ெதற்கு (வார்டு 9) அைனத்து வாக்காளர்கள்

315 315

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,புதியகட்டிடம் 5-ம் வகுப்பு 

அைற நடராஜபுரம் 

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) நடராஜபுரம் வடக்கு மற்றும் 

ேமற்கு (வார்டு 9)
அைனத்து வாக்காளர்கள்
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316 316

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,முக்கிய 

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி 8-ம் 

வகுப்பு அைற நடராஜபுரம் 

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) இராமகிருஷ்ணாபுரம் வார்டு 8,   

                                                   2 .இராேமஸ்வரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) இராேமஸ்வரம் ேராடு வார்டு 8

அைனத்து வாக்காளர்கள்

317 317

ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   ,முக்கிய 

கட்டிடம் வடக்கு பக்கம் ேமற்கு 

பகுதி 4-ம் வகுப்பு அைற  

நடராஜபுரம் இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) தனுஸ்ேகாடி வார்டு 9 அைனத்து வாக்காளர்கள்

318 318

ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினி அம்மன் 

ெபண்கள் ேமல் நிைல பள்ளி   

,பிரதானகட்டிடம் அைற எண் 7 - 

12-சி ேமற்குபக்கம் ெதற்குபகுதி 

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) இராமதர்த்தம் ெதற்கு (வார்டு 

12),                                                 2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) இராமதர்த்தம் (வடக்கு)( வார்டு 2)

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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319 319

ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினி அம்மன் 

ெபண்கள் ேமல் நிைல பள்ளி   

,பிரதானகட்டிடம் அைற எண் 8 - 

12-பி கிழக்கு பக்கம் வடக்கு 

பகுதி இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) முருங்ைகவாடி (வார்டு 12) அைனத்து வாக்காளர்கள்

320 320

ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினி அம்மன் 

ெபண்கள் ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,பிரதான கட்டிடம் அைற எண்- 

12-(10-டி) கிழக்குபக்கம் 

ெதற்குபகுதி இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) முஸ்lம் ெதரு (கிழக்கு) வார்டு 

12,                                                2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) முஸ்lம் ெதரு (ேமற்கு)  வார்டு 12,                         

                       3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) மறவர் 

ெதரு வார்டு 12 , 4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெசட்டியார் 

ெதரு வார்டு 3

அைனத்து வாக்காளர்கள்

321 321

ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினி அம்மன் 

ெபண்கள் ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,பிரதான கட்டிடம் அைற எண்- 

11-(10-சி) கிழக்குபக்கம் 

ெதற்குபகுதி இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) துளசிபாவா மடம் ெதரு  வார்டு 

12,                                               2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) இரயில்ேவ வடக்கு வார்டு 3

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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322 322

ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினி அம்மன் 

ெபண்கள் ேமல்நிைல பள்ளி   

,பிரதான கட்டிடம் அைற எண் 

10 (10-பி) ேமற்கு பக்கம் ெதற்கு 

பகுதி இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) லஷ்மண தர்த்தம் (வார்டு 13),     

                                                  2 .இராேமஸ்வரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) தட்சதர் ெகால்ைல (வார்டு 13),                              

                         3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) தட்சதர் 

ெகால்ைல (ேமற்கு) (வார்டு 13),                                            

4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) மல்லிைகநகர் தட்சதர் 

ெகால்ைல ேமற்கு வார்டு 13

அைனத்து வாக்காளர்கள்

323 323

ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினி அம்மன் 

ெபண்கள் ேமல் நிைலப்பள்ளி   

,பிரதான கட்டிடம் அைற எண் 9 

(10-ஏ) ேமற்கு பக்கம் வடக்கு 

பகுதி இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) அண்ணா நகர் (வார்டு 13) , 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) காந்தி நகர் (வார்டு 13)
அைனத்து வாக்காளர்கள்

324 324

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம் (ெதற்குப்பக்கம்) 

காட்டுப்பிள்ைளயார் ேகாவில்  

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) காட்டுப்பிள்ைளயார் ேகாவில் 

ெதரு  (வார்டு 14)
அைனத்து வாக்காளர்கள்
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325 325

ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,புதிய 

கட்டிடம் (ெதற்குப்பக்கம்) 

ேமற்கு பகுதி  

காட்டுப்பிள்ைளயார் ேகாவில்  

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) எம்.ஜி.எஸ் நகர் வார்டு 14 , 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) எம்.ேக. நகர்  வார்டு 14 , 

3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ஆத்திக்காடு  வார்டு 14 , 

4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) கிழகாடு வார்டு 14 , 

5.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெபான்னகரம் வார்டு 10

அைனத்து வாக்காளர்கள்

326 326

ேநசனல் ெமட்rக் 

உயர்நிைலப்பள்ளி வடக்கு பது 

கட்டிடம் அைற எண்.02, 

இராேமஸ்வரம்.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெசம்மடம்  வார்டு 14 , 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) சத்தியாநகர்   வார்டு 14     

3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ராஜவ்காந்தி நகர்   வார்டு 14 ,   

                                                     4 .இராேமஸ்வரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) கிழகாடு வார்டு 10

அைனத்து வாக்காளர்கள்

327 327

ஊராட்சி ஓன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி புதிய கட்டிடம் 

ெதற்குப்பகுதி, ஏர்காடு.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ஏர்காடு   வார்டு 14 , அைனத்து வாக்காளர்கள்



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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹ Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢ àó¤òî£? 
Üô¢ô¶ Ýí¢èÀè¢° 
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶ 
ªðí¢èÀè¢° ñì¢´ñ£?

2 3 4 5 6

322!இராமநாதபுரம் சட்டமன்ற ெதாகுதி வாக்கு <சாவடிகளின் பட்டியல்

328 328

அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி,    

,பிரதானகட்டிடம்  

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) நடுத்ெதரு  வார்டு 17 , 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேமலத்ெதரு  வார்டு 17 , 

3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) தம்பியான் ெகால்ைல  வார்டு 17

அைனத்து வாக்காளர்கள்

329 329
அரசினர் ேமல் நிைலப்பள்ளி,   

,ேநரூஜி அைற, இராேமஸ்வரம்.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) திட்டகுடித்ெதரு (வார்டு 15), 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) இராமநாதசுவாமி நகர்   வார்டு 

18,                                              3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ராமசாமி நகர்  வார்டு 18, 4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) தமிழ்நாடு வட்டுவசதி வாrயம் வார்டு 15

அைனத்து வாக்காளர்கள்

330 330

ஊராட்சி ஓன்றிய ஆராம்ப 

பள்ளி வடக்கு பக்கம் ேமற்கு 

பகுதி, சம்ைப.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) சம்ைப வார்டு 19 அைனத்து வாக்காளர்கள்
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331 331

ஊராட்சி ஓன்றிய ஆராம்ப 

பள்ளி கிழக்கு பக்கம் வடக்கு 

பகுதி, மாங்காடு.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) மாங்காடு   வார்டு 19 அைனத்து வாக்காளர்கள்

332 332

புனித ேமr ஆராம்ப பள்ளி 

ேமற்கு பக்கம் வடக்கு பகுதி, 

ஓைலக்குடா.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) நrக்குழி  வார்டு 19   

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ஒைலக்குடா  வார்டு 19
அைனத்து வாக்காளர்கள்

333 333

விேவகானந்தா வித்தியாலயா 

நடுநிைலப் பள்ளி   

,புதுக்கட்டிடம் வடக்குப்பக்கம் 

மத்தியபகுதி 7-ஏ வகுப்பு அைற , 

இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) மறவர் ெதரு வார்டு 20 , 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்குத்ெதரு வார்டு 20 , 

3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) காளவாய் ெதரு  வார்டு 20

அைனத்து வாக்காளர்கள்
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334 334

ஊராட்சி ஓன்றிய ஆராம்ப 

பள்ளி ேமற்கு பக்கம் வடக்கு 

பகுதி, சுடுகாட்டன்பட்டி.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) சுடுகாட்டன் பட்டி (வார்டு 20)      

                                                      2 .இராேமஸ்வரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) சங்குமால்  வார்டு 20

அைனத்து வாக்காளர்கள்

335 335

சரஸ்வதி ெதாடக்கப்பள்ளி   

,பிரதான கட்டிடம் njx!w{;4 

ெஜ ெஜ நகர்  இராேமஸ்வரம்

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேதசாய் நகர்  வார்டு 21 , 

2.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) ைமனர்பிள்ைளெதரு  வார்டு 21 

,                                               3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) கிழக்குத்ெதரு  வார்டு 21 , 4.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) மண்டிெதரு  (வார்டு 21) , 5.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) அகஸ்தியர் தர்த்தம்  (வார்டு 21)                             

                                  6 .இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

ெஜ ெஜ நகர்  வார்டு 12

அைனத்து வாக்காளர்கள்

336 336

சரஸ்வதி ெதாடக்கப்பள்ளி   

,பிரதான கட்டிடம், ேமற்கு 

பக்கம் 2ம் வகுப்பு அைற, ெஜ 

ெஜ நகர்,  இராேமஸ்வரம்.

1.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) மற்றும் (ேப) விட்டிப்பிள்ைள முடுக்கு ெதரு 

(வார்டு 21),                                               2.இராேமஸ்வரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்கு ெதரு   வார்டு 20 , 3.இராேமஸ்வரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) இத்தி ெதரு   வார்டு 21

அைனத்து வாக்காளர்கள்

நாள்;.!12/1:/3129

இடம்;.!இராமநாதபுரம் மாவட்ட ேதர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்

        ெகா. வரீ ராகவ ராவ்?!இ.ஆ.ப.?
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1 1 ஊராட்சி ஒன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமலமுடிமன்னார்

ேகாட்ைட

1.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) வடக்குெதரு1 வார்டு 1 , 

2.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூசாr ெதரு வார்டு 1 , 

3.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைவயப்பாநாயக்கர்ெதரு வார்டு 1 , 

4.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு வார்டு 2 , 

5.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வார்டு 1 , 

6.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு வார்டு 2 , 

7.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு வார்டு 1 , 

8.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு 1 , 

9.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முனியசாமிேகாவில் ெதரு வார்டு 1 , 

10.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வண்ணார்ெதரு வார்டு 1 , 

11.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காலணி வார்டு 3,2 , 

12.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாட்ைடயூர் வடக்குெதரு 2 வார்டு 2,3 

, 13.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாட்ைடயூர் கிழக்குத்ெதரு வார்டு 

2,3 , 14.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாட்ைடயூர் ெதற்குெதரு வார்டு 

2,3 , 15.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாட்ைடயூர் ெதற்குெதரு 

ெதன்புறம் வார்டு 3
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2 2 புனித ஜான்ஸ் 

உயர்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு கட்டிடம், 

கைலயரங்கம் 

அருகில் ெதற்கு 

பகுதி,  அைறஎண் 2 

, கீழமுடிமன்னார் 

ேகாட்ைட

1.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (ஊ) மறவர் ெதரு (வார்டு1) , 

2.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (ஊ) காளியம்மன் ேகாவில் 

ெதரு (வார்டு1) , 3.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (ஊ) வடக்கு 

ெதரு(வார்டு1) , 4.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (ஊ) எர்ரம்மன் 

ேகாவில் ெதரு (வார்டு1) , 5.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (ஊ) 

கந்தசாமி நாயக்கர் வதீி  (வார்டு1) , 6.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) 

கீழமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (ஊ) ேமற்கு வதீி (வார்டு1) , 7.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) 

கீழமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (ஊ) குமைரயா நாயக்கர் ெதரு (வார்டு 2) , 

8.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (ஊ) பட்டத்து நாயக்கர் ெதரு 

(வார்டு 2) , 9.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (ஊ) ேசைலக்காr 

அம்மன் ெதரு (வார்டு 2) , 10.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (ஊ) 

ெதற்கு ெதரு (வார்டு 2) , 11.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (ஊ) 

ேதாப்பு நத்தம் சாைல  (வார்டு 2) , 12.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) 

கீழமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (ஊ) ஆர்.சி. வடக்கு ெதரு  (வார்டு 2) , 

13.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (ஊ) ஆர்.சி. வடக்கு ெதரு  (வார்
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3 3 புனித ஜான்ஸ் 

உயர்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குக்கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி, 

கீழமுடிமன்னார்ேகாட்

ைட

1.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (ஊ) வடக்கு ெதரு பகுதி 

2  (வார்டு 3) , 2.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (ஊ) 

வடக்கு ெதரு பகுதி 4  (வார்டு 3) , 3.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) 

கீழமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (ஊ) நடுத்ெதரு பகுதி1 (வார்டு 3) , 

4.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (ஊ) நடுத்ெதரு பகுதி2 

(வார்டு 4) , 5.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (ஊ) ஆர்.சி. 

ேகாவில் ெதரு பகுதி 2  (வார்டு 4) , 6.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) 

கீழமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (ஊ) ஆர்.சி.ேகாவில் ெதரு பகுதி 2  (வார்டு 4) , 

7.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (ஊ) சிங்கம்பட்டி 

சாைலத்ெதரு பகுதி 1  (வார்டு 4) , 8.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) 

கீழமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (ஊ) ைரஸ்மில் ெதரு  (வார்டு 4) , 

9.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (ஊ) சிங்கம்பட்டி 

சாைலத்ெதரு பகுதி 2  (வார்டு 4) , 10.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) 

கீழமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (ஊ) அrஜன காலனி (வார்டு 4) , 

11.ேமலமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (வ.கி) கீழமுடிமன்னார்ேகாட்ைட (ஊ) கிழக்குத்ெதரு 

(வார்டு 5)
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4 4 ேதவாங்கர் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி  

 ,ேமற்குப்பகுதி , 

நீராவி

1.நீராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நீராவி ேமற்கு ெதரு வார்டு 1,2 , 2.நீராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

நீராவி வடக்குத்ெதரு வார்டு 1 , 3.நீராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நீராவி 1வது நடுத்ெதரு 

வார்டு 1,2 , 4.நீராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நீராவி 2வது நடுத்ெதரு வார்டு 2 , 5.நீராவி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) நீராவி  1வது ெதற்குத்ெதரு  வார்டு 2,3 , 6.நீராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நீராவி 

 2வது ெதற்குத்ெதரு  வார்டு 2,3 , 7.நீராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நீராவி காலணி ெதரு 

வார்டு 3 , 8.நீராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கூளிபட்டி வடக்குெதரு வார்டு 4 , 9.நீராவி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கூளிபட்டி ேமலத்ெதரு வார்டு 4,5 , 10.நீராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கூளிபட்டி 

நடுத்ெதரு1 வார்டு 4 , 11.நீராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கூளிபட்டி கிழக்குத்ெதரு1 வார்டு  4,5 , 

12.நீராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கூளிபட்டி கிழக்குத்ெதரு2 வார்டு 4,5 , 13.நீராவி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கூளிபட்டி நடுத்ெதரு 2 வார்டு 4,5 , 14.நீராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கூளிபட்டி 

நடுத்ெதரு3 வார்டு 5 , 15.நீராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கூளிபட்டி ெதற்குத்ெதரு வார்டு 5
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5 5 ேதவாங்கர் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி  

 ,கிழக்கு பகுதி , 

நீராவி

1.நீராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதாப்புநத்தம் வடக்கு ெதரு (வார்டு 6) , 2.நீராவி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேதாப்புநத்தம் நடுத்ெதரு (வார்டு 7) , 3.நீராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேதாப்புநத்தம் ெதற்கு ெதரு (வார்டு 6) , 4.நீராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதாப்புநத்தம் ேமற்கு 

ெதரு (வார்டு 6) , 5.நீராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என். ேவப்பங்குளம் 1வது வடக்கு ெதரு 

(வார்டு  7) , 6.நீராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என். ேவப்பங்குளம் 2வது ெதரு (வார்டு 7) , 

7.நீராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என். ேவப்பங்குளம் 3வது ெதரு (வார்டு 7) , 8.நீராவி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) என். ேவப்பங்குளம் 4வது ெதரு (வார்டு 7) , 9.நீராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என். 

ேவப்பங்குளம் 5து ெதரு (வார்டு 7) , 10.நீராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என். ேவப்பங்குளம் 

6வது ெதரு (வார்டு 8) , 11.நீராவி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என். ேவப்பங்குளம் காலனி ெதரு 

(வார்டு 8)
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6 6 சமுதாயகூடம்   

,நீ.கrசல்குளம்

1.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என்.கrசல்குளம் ேமற்குத்ெதரு1 வார்டு 3 , 

2.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என்.கrசல்குளம் ேமற்குத்ெதரு2 வார்டு 3 , 

3.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என்.கrசல்குளம் ெதற்குெதரு வார்டு 2 , 

4.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என்.கrசல்குளம் வடக்குத்ெதரு1 வார்டு 1 , 

5.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என்.கrசல்குளம் வடக்குத்ெதரு2  வார்டு 1 , 

6.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என்.கrசல்குளம் வடக்குத்ெதரு3 வார்டு 2 , 

7.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என்.கrசல்குளம் ெதற்குத்ெதரு2 வார்டு 2 , 

8.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என்.கrசல்குளம் ெதற்குத்ெதரு3 வார்டு 2 , 

9.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என்.கrசல்குளம் ெதற்குத்ெதரு 4 வார்டு 2 , 

10.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னகrசல்குளம் சர்ச்ெதரு வார்டு 4 , 

11.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னகrசல்குளம் ெதற்குெதரு வார்டு 4
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7 7 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதுக்கட்டிடம்,நீ.வால

சுப்பிரமணியபுரம்

1.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என்.வ.ீஎஸ் புரம் சந்தனமாrயம்மன் ேகாவில் 

ெதரு வார்டு 5 , 2.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என்.வ.ீஎஸ் புரம் 

சந்தனமrயம்மன் ேகாவில் ெதரு 2 வார்டு 5 , 3.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

என்.வ.ீஎஸ் புரம் சந்தனமrயம்மன் ேகாவில் ெதரு3 வார்டு 5 , 4.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) என்.வ.ீஎஸ்.புரம் ெமயின் ெதரு வார்டு 5 , 5.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) மங்கம்மாசாைலத்ெதரு வார்டு 5 , 6.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேகாபாலபுரம் நாயக்கர்ெதரு வார்டு 6 , 7.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேகாபாலபுரம் ஏகாளிெதரு வார்டு 6 , 8.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாபாலபுரம் 

ஆதிதிராவிடர்ெதரு வார்டு 6 , 9.என்.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாபாலபுரம் 

கிழக்குத்ெதரு வார்டு 6
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8 8 இந்து 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,காவடிப்பட்டி

1.ேமலராமநதி (வ.கி) காவடிப்பட்டி (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு ேமல்புறம் கீழ்புறம்  

 வார்டு 3 , 2.ேமலராமநதி (வ.கி) காவடிப்பட்டி (ஊ) கிழக்குத்ெதரு கீழ்புறம் வார்டு 3 , 

3.ேமலராமநதி (வ.கி) காவடிப்பட்டி (ஊ) நடுத்ெதரு, வடபுறம், ெதன்புறம்  வார்டு 3 , 

4.ேமலராமநதி (வ.கி) காவடிப்பட்டி (ஊ) ெதற்குெதரு ெதன்புறம் வார்டு 3 , 5.ேமலராமநதி 

(வ.கி) காவடிப்பட்டி (ஊ) ேமலத்ெதரு, ெதன்புறம் வார்டு 3
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9 9 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,(புதுக்கட்டிடம்),ேமல

ராமநதி,

1.ேமலராமநதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு வார்டு 1 , 2.ேமலராமநதி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வடக்குெதரு வார்டு 2 , 3.ேமலராமநதி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு 

வடபுறம் வார்டு 3 , 4.ேமலராமநதி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு ெதன்புறம் வார்டு 3 , 

5.ேமலராமநதி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வார்டு 5 , 6.ேமலராமநதி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெதற்குெதரு வார்டு 6 , 7.ேமலராமநதி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சர்ச் ெதரு  வார்டு 7 , 

8.ேமலராமநதி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திராகாலணி வார்டு 8
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10 10 புனித ேசவியர் ஆர் 

சி நடுநிைலப் பள்ளி  

 ,வடக்குக்கட்டிடம், 

கீழராமநதி

1.கீழராமநதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காளியம்மன் ேகாயில் ெதரு  வார்டு 1 , 2.கீழராமநதி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்தாலம்மன் ேகாயில் ெதரு  வார்டு 1 , 3.கீழராமநதி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு வார்டு 1 , 4.கீழராமநதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விநாயகர் 

ேகாயில் ெதரு வார்டு 3 , 5.கீழராமநதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாயக்கர் ெதரு வார்டு 3 , 

6.கீழராமநதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு வார்டு 3
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11 11 புனித ேசவியர் ஆர் 

சி நடுநிைலப் பள்ளி  

 ,ெதற்குக்கட்டிடம், 

கீழராமநதி

1.கீழராமநதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆர்.சி. பள்ளி ெதரு வார்டு 1 , 2.கீழராமநதி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) நடுத் ெதரு வார்டு 1 , 3.கீழராமநதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆசாr ெதரு வார்டு 

2 , 4.கீழராமநதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேஜாதிடர் ெதரு வார்டு 2 , 5.கீழராமநதி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) முஸ்lம் ெதரு வார்டு 2 , 6.கீழராமநதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு 

வார்டு 2 , 7.கீழராமநதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வரீமுத்தம்மன் ெதரு வார்டு 3
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12 12 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,கல்லுப்பட்டி

1.கமுதி (வ.கி.) மற்றும் நாராயணபுரம் (ஊ) ேமலத்ெதரு வார்டு 1 , 2.கமுதி (வ.கி.) மற்றும் 

நாராயணபுரம் (ஊ) ஆசாr ெதரு வார்டு 1 , 3.கமுதி (வ.கி.) மற்றும் நாராயணபுரம் (ஊ) 

அழகர்ெதரு வார்டு 1 , 4.கமுதி (வ.கி.) மற்றும்நாராயணபுரம் (ஊ) 

பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு வார்டு 1 , 5.கமுதி (வ.கி.) மற்றும்நாராயணபுரம் (ஊ) குருசாமி 

ெதரு வார்டு 1 , 6.கமுதி (வ.கி.) மற்றும்நாராயணபுரம் (ஊ) கிழக்குெதரு வார்டு 1 , 

7.கமுதி (வ.கி.) மற்றும்நாராயணபுரம் (ஊ) மாயாண்டிெதரு வார்டு 1 , 8.கமுதி (வ.கி.) 

மற்றும்நாராயணபுரம் (ஊ) ெவங்கிடசாமி ெதரு வார்டு 1 , 9.கமுதி (வ.கி.) 

மற்றும்நாராயணபுரம் (ஊ) காளியம்மன் ெதரு வார்டு 1 , 10.கமுதி (வ.கி.) 

மற்றும்நாராயணபுரம் (ஊ) நடுத்ெதரு வார்டு 1 , 11.கமுதி (வ.கி.) மற்றும்நாராயணபுரம் 

(ஊ) முத்ைதயா ெதரு வார்டு 1 , 12.கமுதி (வ.கி.) மற்றும்நாராயணபுரம் (ஊ) ெசாக்கப்பன் 

ெதரு வார்டு 1 , 13.கமுதி (வ.கி.) மற்றும்நாராயணபுரம் (ஊ) இராமுநாயக்கர் ெதரு 

வார்டு1 , 14.கமுதி (வ.கி.) மற்றும்நாராயணபுரம் (ஊ) ெதற்குெதரு வார்டு 1 , 15.கமுதி 

(வ.கி.) மற்றும்நாராயணபுரம் (ஊ) கிருஷ்ணன் ேகாவில் ெதரு வார்டு1 , 16.கமுதி (வ.கி.) 

மற்றும்நாராயணபுரம் (ஊ) முத்துகிருஷ்ணன் ெதரு வார்டு 1 , 17.கமுதி (வ.கி.) 

மற்றும்நாராயணபுரம் (ஊ) காளவாயில் ெதரு வார்டு 1 , 18.கமுதி (வ.கி.) மற்றும்நாராயண
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13 13 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதியகட்டிடம், 

கிழக்குப்பக்கம்,  

ேகாட்ைடேமடு

1.கமுதி (வ.கி) நாராயணபுரம் (ஊ) வ.ீவ.ீஏ. நகர்ெதரு வார்டு 3 , 2.கமுதி (வ.கி) 

நாராயணபுரம் (ஊ) அழகர்சாமி காம்பவுண்டு ெதரு வார்டு 3 , 3.கமுதி (வ.கி) 

நாராயணபுரம் (ஊ) ஆசாr ெதரு வார்டு 3 , 4.கமுதி (வ.கி) நாராயணபுரம் (ஊ) ேநதாஜி 

ெதரு வார்டு 3 , 5.கமுதி (வ.கி) நாராயணபுரம் (ஊ) ேசதுபதி ெதரு வார்டு 3 , 6.கமுதி 

(வ.கி) நாராயணபுரம் (ஊ) பால்பண்ைண ெதரு வார்டு 3 , 7.கமுதி (வ.கி) நாராயணபுரம் 

(ஊ) ேஹமலதா காலணி ெதரு வார்டு 3 , 8.கமுதி (வ.கி) நாராயணபுரம் (ஊ) 

rசர்வ்ைலன் குடியிருப்பு வார்டு 3 , 9.கமுதி (வ.கி) நாராயணபுரம் (ஊ) ெவள்ைளயேதவர் 

நகர் வார்டு 3 , 10.கமுதி (வ.கி) மற்றும் நாராயணபுரம்(ஊ) அழகர்சாமி ேதவர் ெதரு 

வார்டு 3
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14 14 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம், 

ெதற்குப் பக்கம்,  

அைற எண் 1, 

ேகாட்ைடேமடு

1.கமுதி (வ.கி) நாராயணபுரம் (ஊ) மருதுபாண்டியர் ெதரு வார்டு 3 , 2.கமுதி (வ.கி) 

நாராயணபுரம் (ஊ) முனியசாமி ேகாவில் ெதரு வார்டு 3 , 3.கமுதி (வ.கி) நாராயணபுரம் 

(ஊ) முத்தாலங்குளம் வடக்கு ெதரு வார்டு 4 , 4.கமுதி (வ.கி) நாராயணபுரம் (ஊ) 

முத்தாலங்குளம் நடுத்ெதரு வார்டு 4 , 5.கமுதி (வ.கி) நாராயணபுரம் (ஊ) 

முத்தாலங்குளம் கிழக்குத்ெதரு வார்டு 4 , 6.கமுதி (வ.கி) மற்றும் நாராயணபுரம்(ஊ) 

சுபாஷ் நகர் வார்டு 3 , 7.கமுதி (வ.கி) மற்றும் நாராயணபுரம்(ஊ) ெதற்குத்ெதரு வார்டு 3 , 

8.கமுதி (வ.கி) மற்றும் நாராயணபுரம்(ஊ) வடக்குத்ெதரு வார்டு 3 , 9.கமுதி (வ.கி) மற்றும் 

நாராயணபுரம்(ஊ) முத்துராமலிங்கேதவர் சிைலத்ெதரு வார்டு 3 , 10.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் நாராயணபுரம்(ஊ) பால்பண்ைணத்ெதரு வார்டு 3 , 11.கமுதி (வ.கி) மற்றும் 

நாராயணபுரம்(ஊ) ேசதுபதி நகர் வார்டு 3 , 12.கமுதி (வ.கி) மற்றும் நாராயணபுரம்(ஊ) 

முனஸ்வரன் ேகாவில் ெதரு வார்டு 3
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15 15 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,    

,புதிய கட்டிடம் 

ேமற்குப்பகுதி,பசும்

ெபான்

1.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) தவசிக்குறிச்சி காலனி1 , 2.தவசிக்குறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) தவசிக்குறிச்சி காலனி 2 , 3.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) பசும்ெபான்  காலனி , 4.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்பசும்ெபான் 

(ஊ) பசும்ெபான்  காலனி 2வது ெதரு , 5.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) 

ேசாடேனந்தல் , 6.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் பசும்ெபான் (ஊ) ேசாடேனந்தல் , 

7.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) கடம்பன்குளம் , 8.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) கடம்பன்குளம் 2 , 9.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) 

கடம்பன்குளம் 3 , 10.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) கடம்பன்குளம் 4
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16 16 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதுக்கட்டிடம்,கிழக்கு

 பகுதி,பசும்ெபான்

1.தவசிகுறிச்சி (வ.கி.) மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) தவசிக்குறிச்சி , 2.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும் பசும்ெபான் (ஊ) தவசிக்குறிச்சி 2 , 3.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) 

ெதற்குத்ெதரு 2 , 4.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) வடக்குத்ெதரு , 

5.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) பசும்ெபான் , 6.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) ேகாட்ைடேமடு 1 , 7.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) 

ேகாட்ைடேமடு 2 , 8.தவசிக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும்பசும்ெபான் (ஊ) முதுகுளத்தூர் ேராடு
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17 17 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,சைடயேனந்தல்

1.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )மற்றும் (ஊ) சைடயேனந்தல் 

பள்ளிக்கூடத்ெதரு வார்டு 1 , 2.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )மற்றும் (ஊ) 

சைடயேனந்தல்  வடக்குெதரு  வார்டு 1 , 3.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி 

)மற்றும் (ஊ) சைடயேனந்தல் அஞ்சல் அலுவலகத்ெதரு  வார்டு 1 , 4.சாம்பக்குளம் 

(வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல்  (ஊ) சைடயேனந்தல் ஊரணித்ெதரு  

வார்டு 1 , 5.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல்  (ஊ) 

சைடயேனந்தல் ெபான்னுசாமி ெதரு வார்டு 1 , 6.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் 

(வ.கி )சைடயேனந்தல்  (ஊ) சைடயேனந்தல் ெதற்குெதரு  வார்டு 1 , 7.சாம்பக்குளம் 

(வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல்  (ஊ) சைடயேனந்தல் அம்மன்ேகாவில் 

ெதரு  வார்டு 1 , 8.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) 

சைடயேனந்தல் சங்கிலிதுைர ெதரு வார்டு 1 , 9.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் 

(வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) ஏ.ெநடுங்குளம் வடக்குெதரு வார்டு 5 , 10.சாம்பக்குளம் 

(வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) ஏ.ெநடுங்குளம் ஊரணி கிழக்குெதரு 

வார்டு 5 , 11.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) 

ஏ.ெநடுங்குளம் ெதற்குெதரு வார்டு 5 , 12.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைட
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18 18 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   ,R. 

ேசாடேனந்தல்

1.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) பாப்பாங்குளம் 

வடக்குெதரு வார்டு 3 , 2.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் 

(ஊ) பாப்பாங்குளம் சின்னதம்பி ேதவர் ெதரு வார்டு 3 , 3.சாம்பக்குளம் (வ..கி), 

சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) பாப்பாங்குளம் நடுத்ெதரு வார்டு 3 , 

4.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) பாப்பாங்குளம்  

ெதற்கு ெதரு வார்டு 3 , 5.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் 

(ஊ) பாப்பாங்குளம் பள்ளிக்கூடத்ெதரு வார்டு 3 , 6.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் 

(வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) ஆர்.ேசாடேனந்தல்.ேசாடேனந்தல் வடக்குெதரு வார்டு4 , 

7.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) ஆர்.ேசாடேனந்தல் 

நடுத்ெதரு வார்டு 4 , 8.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) 

ஆர்.ேசாடேனந்தல் கிழக்குத்ெதரு வார்டு4 , 9.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி 

)சைடயேனந்தல் (ஊ) ஆர்.ேசாடேனந்தல் முனியாண்டி வாத்தியார் ெதரு வார்டு 4 , 

10.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) ஆர்.ேசாடேனந்தல் 

பள்ளிக்கூடத்ெதரு வார்டு 4 , 11.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி 

)சைடயேனந்தல் (ஊ) ஆர்.ேசாடேனந்தல் ேகாவில்ெதரு வார்டு 4 , 12.சாம்பக்குளம் (வ..கி), ச
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19 19 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதியகட்டிடம், 

நந்திேசr

1.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) சம்பக்குளம் வடக்குெதரு வார்டு 3 , 

2.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற்றும் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) சம்பக்குளம் ெதற்குெதரு வார்டு 3 , 

3.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) பூதத்தான் 

ேமலத்ெதரு வார்டு 7 , 4.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் 

(ஊ) பூதத்தான் வடக்குெதரு வார்டு 7 , 5.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி 

)சைடயேனந்தல் (ஊ) பூதத்தான் காலணி வார்டு 7 , 6.சாம்பக்குளம் (வ..கி), 

சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) பூதத்தான் நடுத்ெதரு வார்டு 7 , 

7.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) பூதத்தான் ேமல் 

நிைலத்ெதாட்டிெதரு வார்டு 7 , 8.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி 

)சைடயேனந்தல் (ஊ) பூதத்தான் ெதற்குெதரு வார்டு 7 , 
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9.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) பளுவூர் வடக்குெதரு 

வார்டு 6 , 10.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) பளுவூர் 

நடுத்ெதரு வார்டு 6 , 11.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) 

பளுவூர் ெதற்குெதரு வார்டு 6 , 12.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி 

)சைடயேனந்தல் (ஊ) நந்திேசr வடக்குெதரு வார்டு 8 , 13.சாம்பக்குளம் (வ..கி), 

சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) நந்திேசr நடுத்ெதரு வார்டு 8 , 

14.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) நந்திேசr 

கிழக்குெதரு வார்டு 8 , 15.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் 

(ஊ) நந்திேசr ஊராட்சி மன்றதைலவர் ெதரு வார்டு 8 , 16.சாம்பக்குளம் (வ..கி), 

சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) நந்திேசr அழகர்ேகாவில் ெதரு வார்டு 8 , 

17.சாம்பக்குளம் (வ..கி), சைடயேனந்தல் (வ.கி )சைடயேனந்தல் (ஊ) நந்திேசr 

ேமலத்ெதரு வார்டு 8

20 20 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ஆைனயூர்

1.ஆைணயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆைணயூர் ேமலத்ெதரு வார்டு 1 , 2.ஆைணயூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ஆைணயூர் வடக்குெதரு வார்டு 1 , 3.ஆைணயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ஆைணயூர் கிழக்குெதரு வார்டு 1 , 4.ஆைணயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆைணயூர் 

ெதற்குெதரு வார்டு 1 , 5.ஆைணயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்ன ஆைணயூர் ேமலத்ெதரு 

வார்டு 2 , 6.ஆைணயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்ன ஆைணயூர் கிழக்குெதரு வார்டு 2 , 

7.ஆைணயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்ன ஆைணயூர் ெதற்குெதரு வார்டு 2 , 8.ஆைணயூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) உரத்தூர் வடக்குெதரு வார்டு 2 , 9.ஆைணயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

உரத்தூர் ெதற்குெதரு வார்டு 2 , 10.ஆைணயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புளியங்குளம் 

ேமலத்ெதரு  வார்டு 3 , 11.ஆைணயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புளியங்குளம் வடக்குெதரு 

வார்டு 3 , 12.ஆைணயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புளியங்குளம் ெதற்குெதரு வார்டு 3 , 

13.ஆைணயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புளியங்குளம் கிழேமல்ெதரு வார்டு 3
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21 21 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,மருதங்கநல்லூர்

1.ஆைணயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மருதங்கநல்லூர் கிழக்குத்ெதரு வார்டு 3 , 2.ஆைணயூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மருதங்கநல்லூர் வடக்குத்ெதரு வார்டு 3 , 3.ஆைணயூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) மருதங்கநல்லூர் நடுத்ெதரு வார்டு 3 , 4.ஆைணயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மருதங்கநல்லூர் ெதன்கிழக்குத்ெதரு வார்டு 3 , 5.ஆைணயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மருதங்கநல்லூர் ெதற்குத்ெதரு வார்டு 3 , 6.ஆைணயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மருதங்கநல்லூர் வடேமற்குத்ெதரு வார்டு 3 , 7.ஆைணயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மருதங்கநல்லூர் ெதன்ேமற்குத்ெதரு வார்டு 3 , 8.ஆைணயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மருதங்கநல்லூர் மடத்துத்ெதரு வார்டு 4 , 9.ஆைணயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மருதங்கநல்லூர் ேமற்குத்ெதரு வார்டு 4 , 10.ஆைணயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

இலுப்ைபக்குளம் முதல் ெதரு வார்டு 4
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22 22 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,பாக்குெவட்டி

1.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாக்குெவட்டி வடக்குெதரு வார்டு 1 , 2.பாக்குெவட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாக்குெவட்டி  நடுத்ெதரு வார்டு 1 , 3.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பாக்குெவட்டி நடுத்ெதரு 2 வார்டு 1 , 4.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பாக்குெவட்டி ெதற்குெதரு வார்டு 1 , 5.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாக்குெவட்டி 

கண்மாய்ெதரு வார்டு 1 , 6.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உப்பங்குளம் 1 வது ெதரு 

வார்டு 2 , 7.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உப்பங்குளம் 2 வது ெதரு வார்டு 3 , 

8.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உப்பங்குளம் 3 வது ெதரு வார்டு 3
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23 23 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி,கருங்

குளம்

1.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உப்பங்குளம் 4 வது ெதரு வார்டு 3 , 2.பாக்குெவட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) உப்பங்குளம் 5 வது ெதரு வார்டு 3 , 3.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) விநாயகர் ேகாவில் ெதரு வார்டு 3 , 4.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருங்குளம் 

டி.வி.ரூம் ெதரு வார்டு .4 , 5.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருங்குளம் டிவி 

பள்ளிக்கூடத்ெதரு வார்டு 4 , 6.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருங்குளம் 

டிவி.நடுத்ெதரு வார்டு.4 , 7.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருங்குளம் டி.வி 

ெதற்குெதரு வார்டு .4
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24 24 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேசகநாதபுரம்

1.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உலகநைட வடக்குத்ெதரு வார்டு 9 , 2.பாக்குெவட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) உலகநைட ெதற்குெதரு வார்டு 2 , 3.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேசகநாதபுரம் 4வது ெதரு வார்டு 8 , 4.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசகநாதபுரம் 

1வது ெதரு வார்டு 8 , 5.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசகநாதபுரம் 2வது ெதரு வார்டு 

8 , 6.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசகநாதபுரம் 3வது ெதரு வார்டு 8 , 7.பாக்குெவட்டி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசகநாதபுரம் 5வது ெதரு வார்டு 8 , 8.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ேசகநாதபுரம் ெதற்குெதரு வார்டு 8 , 9.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிடாrகுளம் 

வடக்குெதரு வார்டு 7 , 10.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உைடயார்கூட்டம் 

வடக்குெதரு வார்டு 6 , 11.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உைடயார்கூட்டம் 

ெதற்குெதரு வார்டு 6 , 12.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாழிபத்தி வடக்குெதரு 

வார்டு 5 , 13.பாக்குெவட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாழிபத்தி ெதற்குெதரு வார்டு 5
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25 25 இக்பால் 

உயர்நிைலப்பள்ளி(வ

டக்கு கட்டிடம்)   

,வடக்கு 

கட்டிடம்,கமுதி

1.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) வண்ணார் ெதரு வார்டு 4 , 2.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

எல்.எஃப். ேராடு வார்டு 1 , 3.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ெவள்ைளயாபுரம் வார்டு 2 , 

4.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) மடத்துத் ெதரு வார்டு 1 , 5.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

ெவள்ைளயாபுரம் காலனி  வார்டு 2 , 6.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) சூrயத்ேதவர் ெதரு 

வார்டு 1 , 7.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ேதவர் மடத்ெதரு வார்டு 1 , 8.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) வடக்குத்ெதரு  வார்டு1 , 9.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) அரண்மைன ேமடு 

 வார்டு 1 , 10.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) அரண்மைன ேமடு காலனி  வார்டு1
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26 26 கலாவிருத்தி 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பக்கம், 

வடக்குப்பகுதி, கமுதி

1.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) மலுக்மாலியா பள்ளித்ெதரு வார்டு 4 , 2.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) வருைச இபுறாகிம் ெதரு வார்டு 4 , 3.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

ஹாஜியார் ெதரு வார்டு 3 , 4.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) நடுத் ெதரு வார்டு 3 , 5.கமுதி 

(வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) அப்துல்லா ெதரு  வார்டு 3 , 6.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

பள்ளிவாசல் ெதரு வார்டு 3 , 7.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ேலாக்கல் பண்டு ேராடு 

வார்டு 3 , 8.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ெபrய பள்ளிவாசல் ெதரு வார்டு 5 , 9.கமுதி 

(வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) அ.ெச.ெதரு வார்டு 11 , 10.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) பக்கீர் 

அம்பலம் ெதரு வார்டு 14 , 11.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) முஸ்lம் பஜார்  வார்டு 6 , 

12.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) பிஸ்மில்லா தர்கா ெதரு   வார்டு 4
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27 27 கலாவிருத்தி 

ஆரம்பப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பக்கம், 

வடக்குப்பகுதி, கமுதி

1.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) பல்லாக்குக்காரத் ெதரு  வார்டு 6 , 2.கமுதி (வ.கி) மற்றும் 

(சி.ேப) ெபrயபள்ளிவாசல் கிழக்கு ெதரு வார்டு 6 , 3.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

அல்லாபிச்ைசத் ெதரு  வார்டு 6 , 4.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ெவற்றிைலக்காரத் ெதரு 

வார்டு 6 , 5.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) முசாபுகனி அம்பலம் ெதரு வார்டு 5 , 6.கமுதி 

(வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) தர்கா ேராடு வார்டு 5 , 7.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

முகமதுஅம்பலம் ெகாட்டைகத் ெதரு( வார்டு 5) , 8.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) புதுபாவடி 

ெதரு வார்டு 5 , 9.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) முசாபர்கனி அம்பலம் ெகாட்டைக ெதரு , 

10.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ெபrயபள்ளிவாசல் ெதரு(வார்டு 4) , 11.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) சின்ன பள்ளிவாசல் ெதரு வார்டு 5 , 12.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

அப்துல் கrம் ெதரு வார்டு 5 , 13.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) நல்லஇபுராகிம்ெதரு , 

14.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) தர்காெதரு (வார்டு 6) , 15.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

ேவப்பங்குளம் சம்சு ராவுத்தர்ெதரு , 16.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) முஸ்lம் பஜார்  

வார்டு 6 , 17.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ெபrய பள்ளிவாசல்  ெதரு வார்டு 5
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28 28 சத்திrய நாடார் 

ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி  

 ,ெதற்கு கட்டிடம், 

கிழக்கு பகுதி, அைற 

எண் 10, கமுதி

1.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) மகைம கைடத் ெதரு வார்டு 12 , 2.கமுதி (வ.கி) மற்றும் 

(சி.ேப) சனீி நாடார் ெதரு வார்டு 12 , 3.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) இராச நாடார் ெதரு 

வார்டு 12 , 4.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ெதற்கு முதுகுளத்தூர் ேராடு வார்டு 13 , 5.கமுதி 

(வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) முத்து நகர் வார்டு 13 , 6.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) பனந்ேதாப்பு 

வார்டு 13 , 7.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ேபட்ைடத்ெதரு வார்டு 13 , 8.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) பழனிச்சாமி நாடார் ெதரு வார்டு13 , 9.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ஊர் 

காவலன் ேகாவில் ெதரு வார்டு 13 , 10.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) காைள நாடார் ெதரு 

வார்டு 13 , 11.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ெபருமாள் நாடார் ெதரு வார்டு 13 , 12.கமுதி 

(வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) நார்க்காரத்ெதரு வார்டு 13 , 13.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) நாடார் 

பஜார் வார்டு 14 , 14.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) சி.எஸ்.எம் காம்பவுண்டு வார்டு 15
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29 29 சத்திrயநாடார் 

ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி  

 

,ேமற்குப்பகுதி,ெதற்கு

 கட்டிடம், அைற 

எண் 11கமுதி

1.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ஆதிதிராவிடர் வடக்குத்ெதரு வார்டு 13 , 2.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) ஆதிதிராவிடர் கிழக்குத்ெதரு வார்டு 13 , 3.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

ஆதிதிராவிடர் வடக்குத்ெதரு 2 வார்டு 13 , 4.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) காளியம்மன் 

ேகாவில்ெதரு வார்டு 15 , 5.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) நடுத்ெதரு வார்டு 15 , 6.கமுதி 

(வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) சந்தப்ேபட்ைடெதரு வார்டு 15 , 7.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

கிழக்குத்ெதரு வார்டு 15 , 8.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) காலணி வடக்குத்ெதரு வார்டு 

15 , 9.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) காலணி ெதற்குத்ெதரு வார்டு 15
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30 30 சத்திrய நாடார் 

ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி  

 ,ெதற்கு கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, 

அைறஎண்.6,  கமுதி

1.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) பாவடித் ெதரு வார்டு 11 , 2.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

வைளயல்காரத் ெதரு வார்டு 11 , 3.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) நாடார் பஜார்  வார்டு 11 

, 4.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ேபட்ைட ெதரு வார்டு 11 , 5.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

அந்ேதாணியார் ெதரு வார்டு 14 , 6.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) முன்சப் ெதரு வார்டு 10 , 

7.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) பைழய ேபாஸ்ட் ஆபீஸ் ெதரு வார்டு 11 , 8.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) அம்ைமயாண்டி நாடார் ெதரு வார்டு 11 , 9.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

குளிமுத்து நாடார் ெதரு வார்டு 11 , 10.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) வண்ணார் ெதரு 

வார்டு 11 , 11.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) முத்துமாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு  வார்டு 11 , 

12.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) கிட்டங்கி ெதரு வார்டு 14 , 13.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

மகைமக் கைடத் ெதரு  வார்டு 12
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31 31 சத்திrய நாடார் 

ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி  

 ,ெதற்கு கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி அைற 

எண்.8கமுதி

1.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) அந்ேதானியார் ெதரு வார்டு 14 , 2.கமுதி (வ.கி) மற்றும் 

(சி.ேப) முஸ்lம் பஜார் வார்டு 14 , 3.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) சேவாrயர் ெதரு வார்டு 

14 , 4.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ெகாத்தனார் ெதரு வார்டு 14 , 5.கமுதி (வ.கி) மற்றும் 

(சி.ேப) நாடார் பஜார் வார்டு 14 , 6.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) வடக்கு முதுகுளத்தூர் 

ேராடு வார்டு 10 , 7.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) நாவிதர் ெதரு வார்டு 11 , 8.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) வாலகுருநாத நாடார் ெதரு வார்டு 12 , 9.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

ெகாத்தாளம்மன் ேகாயில் ெதரு வார்டு 12 , 10.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ெமாட்ைடய 

நாடார் ெதரு வார்டு 12
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32 32 ெகௗரவா 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புது கட்டிடம்,கமுதி

1.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) குண்டாறு திரும்பும் ெதரு வார்டு 9 , 2.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) ேலாக்கல் பண்டு ெதரு வார்டு 7 , 3.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

காசுக்கார பஜார் வார்டு 7 , 4.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ேசர்மன் ெசட்டியார் ெதரு  

வார்டு 7 , 5.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) கிருஷ்ணன் ேகாயில் ெதரு  வார்டு 7 , 6.கமுதி 

(வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) பஜைனமடத் ெதரு வார்டு 7 , 7.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

காமாட்சி ெசட்டியார் ெதரு  வார்டு 7 , 8.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) எல்.எப். ேராடு 

வார்டு 7
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33 33 ெகௗரவா 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, கமுதி

1.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) அக்ரஹாரம் ெதரு வார்டு 9 , 2.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

மறவர் சங்கம் சுந்தரம் ெசட்டியார் ெதரு வார்டு 10 , 3.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

தாலுகா கச்ேசr ெதரு வார்டு 9 , 4.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) அண்ணாமைல 

ெசட்டியார் ெதரு வார்டு 10 , 5.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெதரு 

(வார்டு7) , 6.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) கடலாடி ெசட்டியார் ெதரு வார்டு 7 , 7.கமுதி 

(வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) தாலுகா அலுவலக ெதரு  வார்டு 9 , 8.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

ேமளகாரத் ெதரு   வார்டு 9 , 9.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) சாயக்காரத் ெதரு  வார்டு 9 , 

10.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) ேமட்டுத் ெதரு  வார்டு 10 , 11.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

பவுண்டுத் ெதரு  வார்டு 9 , 12.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) முத்திருளாண்டி ேசர்ைவ 

ெதரு  வார்டு 12 , 13.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) வடக்கு முதுகுளத்தூர் ேராடு  வார்டு 10 

, 14.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) அண்ணாமைலச் ெசட்டியார் ெதரு  வார்டு 10 , 15.கமுதி 

(வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) காசுக்கார பஜார்   வார்டு 7 , 16.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

சிங்கன் ராவ் ெதரு வார்டு 10 , 17.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) முன்சப் ெதரு வார்டு 10
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34 34 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, 

கண்ணார்பட்டி

1.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) கண்ணார்பட்டி வடக்கு ெதரு வார்டு 8 , 2.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) கண்ணார்பட்டி நடுத் ெதரு வார்டு 8 , 3.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

கண்ணார்பட்டி  ேலாக்கல் பண்டு ேராடு வார்டு 8 , 4.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

ேபாlஸ் காலனி வார்டு 8
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35 35 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, 

கண்ணார்பட்டி

1.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) கண்ணார்பட்டி ேமற்கு ெதரு வார்டு 8 , 2.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) ெபrய உடப்பங்குளம் 1வது வடக்குத்ெதரு வார்டு 5 , 3.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) ெபrய உடப்பங்குளம் 2வது வடக்குத்ெதரு வார்டு 5 , 4.கமுதி (வ.கி) 

மற்றும் (சி.ேப) ெபrய உடப்பங்குளம் ெதற்குத்ெதரு வார்டு 5 , 5.கமுதி (வ.கி) மற்றும் 

(சி.ேப) ேசதுராஜபுரம் ெதற்குத்ெதரு வார்டு 5 , 6.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) 

ேசதுராஜபுரம் வடக்குத்ெதரு வார்டு 5 , 7.கமுதி (வ.கி) மற்றும் (சி.ேப) அய்யன் 

ேகாவில்பட்டி வார்டு 5
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36 36 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி 

ேக.ெநடுங்குளம்

1.ேக. ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குெதரு வார்டு 3 , 2.ேக. ெநடுங்குளம் (வ.கி) 

மற்றும்  (ஊ) கிழக்குத்ெதரு வார்டு 3 , 3.ேக. ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) 

வடக்குத்ெதரு வார்டு 2 , 4.ேக. ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு 2 வார்டு 2 

, 5.ேக. ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு வார்டு 2 , 6.ேக. ெநடுங்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு 2 வார்டு 2 , 7.ேக. ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு 2 , 8.ேக. ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு 

வார்டு 2 , 9.ேக. ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு வார்டு 2
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37 37 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, 

ேக.ெநடுங்குளம்

1.ேக. ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு வார்டு 1 , 2.ேக. ெநடுங்குளம்  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வார்டு 1 , 3.ேக. ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேக. 

ெநடுங்குளம் நடுத்ெதரு  வார்டு 1 , 4.ேக. ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காளியம்மன் 

ேகாவில் ெதரு வார்டு 1 , 5.ேக. ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேக. ெநடுங்குளம் 

வடக்குக்காலனி   வார்டு 5 , 6.ேக. ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கைலக்குளம் வார்டு 

4 , 7.ேக. ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேக. ெநடுங்குளம் ெதற்கு காலனி வார்டு 1 , 

8.ேக. ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெநடுங்குளம்  வார்டு 1
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38 38 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்கு பகுதி, 

வடக்குப்பக்கம், 

இராமசாமி பட்டி

1.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி (ஊ) 1வது ெதரு , 2.ேமலராமநதி (வ.கி) 

ராமசாமிபட்டி (ஊ) 2வது ெதரு , 3.ேமலராமநதி (வ.கி)  ராமசாமிபட்டி (ஊ) 3வது ெதரு , 

4.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி (ஊ) 4 வது ெதரு
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39 39 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்கு பகுதி, 

புதுக்கட்டிடம், 

இராமசாமி பட்டி

1.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி (ஊ) 5வது ெதரு , 2.ேமலராமநதி (வ.கி) 

ராமசாமிபட்டி (ஊ) 6வது ெதரு , 3.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி (ஊ) 7வது ெதரு , 

4.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி (ஊ) 8வது ெதரு , 5.ேமலராமநதி (வ.கி) 

ராமசாமிபட்டி (ஊ) 9வது ெதரு
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40 40 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம், 

ேமற்கு பகுதி, 

இரண்டாவது 

கட்டிடம் , 

இராமசாமிப்பட்டி

1.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி(ஊ) அய்யனார்குளம் வடக்குத்ெதரு வார்டு 4 , 

2.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி(ஊ) அய்யனார்குளம் ேமலத்ெதரு வார்டு 4 , 

3.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி(ஊ) அய்யனார்குளம் நடுத்ெதரு வார்டு 4 , 

4.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி(ஊ) அய்யனார்குளம் கிழக்குத்ெதரு வார்டு 4 , 

5.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி(ஊ) ேகாைரப்பள்ளம் மாrயம்மன் ேகாவில் 

ேமலத்ெதரு வார்டு 4 , 6.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி(ஊ) ேகாைரப்பள்ளம் 

கிழக்குத்ெதரு வார்டு 4 , 7.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி(ஊ) ெரட்ைடப்புளி வார்டு 4
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41 41 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

, ெதற்கு கட்டிடம், 

கிழக்கு பகுதி 

(கீழ்த்தளம்), 

இராமசாமிபட்டி

1.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி(ஊ) ராமசாமிபட்டி ெதற்குத்ெதரு வார்டு 3 , 

2.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி(ஊ) ராமசாமிபட்டி ேமலத்ெதரு வார்டு 3 , 

3.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி(ஊ) ராமசாமிபட்டி பிள்ைளயார் ேகாவில் 

ெதற்குத்ெதரு  வார்டு 3 , 4.ேமலராமநதி (வ.கி) ராமசாமிபட்டி(ஊ) ராமசாமிபட்டி 

நடுத்ெதரு  வார்டு 4
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42 42 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, புதிய 

கட்டிடம், 

முஷ்டக்குறிச்சி

1.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குெதரு காலணி வார்டு 1 , 2.முஸ்டகுறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுெதரு வார்டு 1 , 3.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு 

வார்டு 1 , 4.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குெதரு வார்டு 1 , 5.முஸ்டகுறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு வார்டு 1 , 6.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

குறுக்குெதரு வார்டு 1 , 7.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காலணிெதரு வார்டு 1 , 

8.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்டக்குறிச்சி கிழக்குெதரு வார்டு 2 , 

9.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்டக்குறிச்சி காலணிெதரு வார்டு 2 , 

10.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்டக்குறிச்சி ெதற்குெதரு வார்டு 2
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43 43 ஊராட்சி ஒன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புது 

கட்டிடம்,ெபருமாள்கு

டும்பன்பட்டி

1.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருமாள்குடும்பன்பட்டி ஊரணிெதரு வார்டு 2 , 

2.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருமாள்குடும்பன்பட்டி ெதற்குெதரு 1 வார்டு 2 , 

3.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருமாள்குடும்பன்பட்டி ெதற்குெதரு 2 வார்டு 2 , 

4.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருமாள்குடும்பன்பட்டி ேமற்குெதரு வார்டு 2 , 

5.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருமாள்குடும்பன்பட்டி வடக்குெதரு வார்டு 2 , 

6.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுபட்டிவடக்குெதரு வார்டு 3 , 7.முஸ்டகுறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுபட்டி ெதற்குெதரு வார்டு 3 , 8.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ஆசூர் காலணிெதரு வார்டு 3 , 9.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆசூர் ெதற்குெதரு 1 

வார்டு 3 , 10.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆசூர் ெதற்குெதரு 2 வார்டு 3
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44 44 ஆர்.சி. 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,திருச்சிலுைவயாபுரம்

1.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓத்தப்புளி கிராமம் ேமற்குத்ெதரு (வார்டு  5) , 

2.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒத்தப்புளி கிழக்குெதரு வார்டு 5 , 3.முஸ்டகுறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) உைடகுளம் வடக்குெதரு வார்டு 5 , 4.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) உைடகுளம் ெதற்குத்ெதரு வார்டு 5 , 5.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

திருசிலுைவயாபுரம் வடக்குெதரு வார்டு 5 , 6.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

திருசிலுைவயாபுரம் ெதற்குெதரு வார்டு 5
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45 45 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, 

ெபrயமணக்குளம்

1.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்னமணக்குளம் வார்டு 4 , 2.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு வார்டு 4 , 3.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெபrயமணக்குளம் வடக்கு ெதரு (வார்டு  4) , 4.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெபrயமணக்குளம் ேமற்கு ெதரு  வார்டு 4 , 5.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெபrயமணக்குளம் கிழக்குெதரு (வார்டு  4) , 6.முஸ்டகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெபrயமணக்குளம் ேராட்டுத்ெதரு (வார்டு  4)
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46 46 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,முதல்நாடு

1.முதல்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்கு ெதரு வார்டு 1 , 2.முதல்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

நடுத்ெதரு வார்டு 2 , 3.முதல்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு வார்டு 2 , 

4.முதல்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குெதரு  வார்டு 2 , 5.முதல்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

தல்நாடு காலணி வார்டு 2 , 6.முதல்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முதல்நாடு ஒத்த வடு வார்டு 

3 , 7.முதல்நாடு(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குடிக்கினியான் வார்டு 3 , 8.சமீாேனந்தல் (வ.கி) 

மற்றும் முதல்நாடு (ஊ) அrசிக்குழுதான் வார்டு 3
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47 47 அrஜன நலத் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்கு 

கட்டிடம்,ெசங்கப்பைட

1.ெசங்கப்பைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்கப்பைட ேமலத்ெதரு (வடபுறம்) வார்டு 1 , 

2.ெசங்கப்பைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்கப்பைட முைளக்ெகாட்டு திண்ைண ெதரு 

வார்டு 1 , 3.ெசங்கப்பைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்கப்பைட 2வது ெதரு வார்டு 2 , 

4.ெசங்கப்பைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்கப்பைட 1வது ெதரு வார்டு 1 , 5.ெசங்கப்பைட 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்கப்பைட ெதற்கு ெதரு ேமல்புறம் வார்டு 1 , 6.ெசங்கப்பைட 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ங்கப்பைட அம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு 2 , 7.ெசங்கப்பைட (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெசங்கப்பைட ெமயின் ேராடு வார்டு 2 , 8.ெசங்கப்பைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெசங்கப்பைட ெதற்கு ெதரு கீழ்புறம் வார்டு 2
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48 48 அrஜன நலத் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெசங்கப்பைட

1.ெசங்கப்பைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்கப்பைட ெதற்கு ெதரு வார்டு 2 , 2.ெசங்கப்பைட 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்கப்பைட சாயல்குடி ெமயின் ேராடு வார்டு 1 , 3.ெசங்கப்பைட 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாம்புல் நாயக்கன்பட்டி வடக்குெதரு ேமல் புறம் வார்டு , 

4.ெசங்கப்பைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாம்புல் நாயக்கன்பட்டி வடக்குெதரு கீழ்புறம் வார்டு 

, 5.ெசங்கப்பைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாம்புல் நாயக்கன்பட்டி வடக்குெதரு கீழ்புறம் 

வார்டு , 6.ெசங்கப்பைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாம்புல் நாயக்கன்பட்டி ெமயின்ேராடு வார்டு 

3 , 7.ெசங்கப்பைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாம்புல் நாயக்கன்பட்டி ேமற்கு ெதரு வார்டு 3 , 

8.ெசங்கப்பைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாம்புல் நாயக்கன்பட்டி பஜார் ெதரு வார்டு 3 , 

9.ெசங்கப்பைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாம்புல் நாயக்கன்பட்டி கிழக்குெதரு வார்டு 3 , 

10.ெசங்கப்பைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாம்புல் நாயக்கன்பட்டி ெமயின்ேராடு வார்டு 3
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49 49 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,பைழய கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, 

ேபைரயூர்

1.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபைரயூர் பிள்ைளமார்ெதரு  1 வார்டு 1 , 2.ேபைரயூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபைரயூர்பிள்ைளமார் ெதரு 2 வார்டு 1 , 3.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ேபைரயூர்நாடார் 1வது ெதரு வார்டு 1 , 4.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேபைரயூர்நாடார் 2வது ெதரு வார்டு 1 , 5.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேபைரயூர்கிழக்குெதரு வார்டு 1 , 6.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேபைரயூர்ேபாlஸ்ைலன்ெதரு வார்டு 1 , 7.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேபைரயூர்ெதற்குெதரு 1 வார்டு 1 , 8.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபைரயூர்ெதற்குெதரு 

2 வார்டு 1
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50 50 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,பைழய கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி, 

ேபைரயூர்

1.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமட்டுபட்டி வடக்குெதரு வார்டு 3 , 2.ேபைரயூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேமட்டுபட்டி நாடார்ெதற்கு ெதரு  வார்டு 3 , 3.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேமட்டுபட்டி ேமட்டுபட்டிகாலணி  வார்டு 3 , 4.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேசர்ந்தேகாட்ைட அம்ேபத்கார் ெதரு வார்டு 3 , 5.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேசர்ந்தேகாட்ைடகாலணிெதரு வார்டு 3 , 6.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேசர்ந்தேகாட்ைட வரீன்சுந்தரலிங்கெதரு
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51 51 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு பகுதி, 

கிழக்கு கட்டிடம், 

மூன்றாவது 

வகுப்பைற, ேபைரயூர்

1.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கைடத்ெதரு வதீி வார்டு  2 , 2.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) முஸ்lம் 2வது ெதரு  வார்டு 2 , 3.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் 1வது 

ெதரு  வார்டு 2 , 4.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு வார்டு  2 , 5.ேபைரயூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 1வது நடுத்ெதரு வார்டு  2 , 6.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 2வது 

நடுத்ெதரு வார்டு   2 , 7.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 2வது கிழக்குெதரு வார்டு   2 , 

8.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 3வது கிழக்குெதரு வார்டு    2 , 9.ேபைரயூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) 1வது கிழக்கு ெதரு  வார்டு  2
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52 52 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு பகுதி, புதிய 

கட்டிடம், ேமற்கு 

பக்கம்(கீழ்த்தளம்), 

ேபைரயூர்

1.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 1வது வடக்கு ெதரு வார்டு  2 , 2.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) 2வது வடக்கு ெதரு வார்டு  2 , 3.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 4வது வடக்குெதரு 

வார்டு 2 , 4.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 3வது வடக்குெதரு வார்டு  2 , 5.ேபைரயூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கண்மாய்கைர 1வது ெதரு  வார்டு  2 , 6.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேபைரயூர் காலணி லார்டு   2 , 7.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கண்மாய்கைர 2வது 

ெதரு  வார்டு    2 , 8.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கண்மாய்கைர 3வது ெதரு  வார்டு  2
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53 53 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,புதுக்கட்டிடம்,ேமற்கு 

பகுதி,ேபைரயூர்

1.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrயநாச்சிபுரம் வார்டு 2 , 2.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேபைரயூர் வடக்குத்ெதரு காலணி வார்டு  2 , 3.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காலணி 

வார்டு  2 , 4.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு வார்டு   2 , 5.ேபைரயூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பீட்டர் புரம் வார்டு  2
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54 54 ஊராட்சி ஒன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி 

கீழவலைச

1.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாமிபட்டி கிழக்குெதரு வார்டு 4 , 2.ேபைரயூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) சாமிபட்டி ேமற்குெதரு வார்டு 4 , 3.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

காலணிெதரு வார்டு 4 , 4.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சங்கரப்பன்பட்டி ெதற்குெதரு 

வார்டு 5 , 5.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சங்கரப்பன்பட்டி வடக்குெதரு வார்டு 5 , 

6.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழவலைச  ேமற்குெதரு வார்டு 5 , 7.ேபைரயூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கீழவலைச  கிழக்குெதரு வார்டு 5
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55 55 ஊராட்சி ஒன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி 

கீழவலைச

1.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்ேகாட்ைடப்பட்டி காலணி வார்டு 4 , 2.ேபைரயூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்ேகாட்ைடப்பட்டி ெதற்குெதரு வார்டு 4 , 3.ேபைரயூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெசங்ேகாட்ைடப்பட்டி வடக்குெதரு வார்டு 4 , 4.ேபைரயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெசங்ேகாட்ைடப்பட்டி  ேமற்கு ெதரு வார்டு 4
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56 56 ஊராட்சி ஒன்றிய  

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பகுதி,எம். 

புதுக்ேகாட்ைட

1.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு வார்டு 1 , 2.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வடக்குெதரு 2 வார்டு 1 , 3.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு 

வார்டு 1 , 4.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு  வார்டு 1 , 5.புதுக்ேகாட்ைட 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு 2 வார்டு 1 , 6.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

நடுத்ெதரு வார்டு 1 , 7.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு  வார்டு 1 , 

8.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrஜனகாலணி வார்டு 1 , 9.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு வார்டு 1
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57 57 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலபள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி , M. 

புதுக்ேகாட்ைட

1.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் இைடயங்குளம் (ஊ) இைடயன்குளம் வடக்குத்ெதரு  

வார்டு    1 , 2.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும்  இைடயங்குளம் (ஊ) இைடயன்குளம் 

வடக்குத்ெதரு  2 , 3.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும்  இைடயங்குளம் (ஊ) இைடயன்குளம் 

நடுத்ெதரு 1 , 4.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும்  இைடயங்குளம் (ஊ) இைடயன்குளம் 

நடுத்ெதரு  2 , 5.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் இைடயன்குளம் (ஊ) இைடயன்குளம் 

ெதற்குத்ெதரு  1 , 6.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் இைடயங்குளம்(ஊ) இைடயன்குளம் 

ேகாவில்ெதரு , 7.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் இைடயங்குளம் (ஊ) வடக்குத்ெதரு 

(வார்டு 2) , 8.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் இைடயங்குளம் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு 2 , 

9.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் இைடயங்குளம் (ஊ) ேமலத்ெதரு (வார்டு 2) , 

10.புதுக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் இைடயங்குளம் (ஊ) மயாணச்சாைல ெதரு (வார்டு 2)
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58 58 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புது 

கட்டிடம்,ெசந்தேனந்த

ல்

1.சமீேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் பாப்பாங்குளம் (ஊ) நடுத்ெதரு வார்டு 5 , 2.சமீேனந்தல் 

(வ.கி) மற்றும் பாப்பாங்குளம் (ஊ) வடக்குத் ெதரு வார்டு 5 , 3.சமீேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் 

பாப்பாங்குளம் (ஊ) கிழக்குத் ெதரு வார்டு 5 , 4.சமீேனந்தல் (வ.கி) மற்றும்  

பாப்பாங்குளம் (ஊ) ெதற்கு ெதரு வார்டு 5 , 5.சமீேனந்தல் (வ.கி) மற்றும்  பாப்பாங்குளம் 

(ஊ) ெதற்குத் ெதரு 2 வார்டு 5
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59 59 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புது கட்டிடம், 

கிழக்கு பக்கம், 

சமீாேனந்தல்

1.சமீேனந்தல் (வ.கி) மற்றும்  பாப்பாங்குளம் (ஊ) பாப்பாங்குளம் வடக்குத்ெதரு வார்டு 1 

, 2.சமீேனந்தல் (வ.கி) மற்றும்  பாப்பாங்குளம் (ஊ) பாப்பாங்குளம் நடுத்ெதரு வார்டு 1 , 

3.சமீேனந்தல் (வ.கி) மற்றும்  பாப்பாங்குளம் (ஊ) பாப்பாங்குளம் ெதற்குெதரு வார்டு 1 , 

4.சமீேனந்தல் (வ.கி) மற்றும்  பாப்பாங்குளம் (ஊ) பூமாவிலங்ைக ேமலத்ெதரு வார்டு 3 , 

5.சமீேனந்தல் (வ.கி) மற்றும்  பாப்பாங்குளம் (ஊ) பூமாவிலங்ைக கிழக்குெதரு வார்டு 3
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60 60 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புது கட்டிடம், 

ேமற்கு பக்கம், 

சமீாேனந்தல்

1.சமீேனந்தல் (வ.கி) மற்றும்  பாப்பாங்குளம் (ஊ) சமீாேனந்தல் வடக்குத்ெதரு வார்டு 2 , 

2.சமீேனந்தல் (வ.கி) மற்றும்  பாப்பாங்குளம் (ஊ) சமீாேனந்தல் நடுத்ெதரு வார்டு 2 , 

3.சமீேனந்தல் (வ.கி) மற்றும்  பாப்பாங்குளம் (ஊ) சமீாேனந்தல் ெதற்குத்ெதரு வார்டு 2 , 

4.சமீேனந்தல் (வ.கி) மற்றும்  பாப்பாங்குளம் (ஊ) சமீாேனந்தல் ெதற்குத்ெதரு வார்டு 2
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61 61 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   , 

K ேவப்பங்குளம்

1.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு வார்டு 1 , 2.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வார்டு 1 , 3.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குெதரு 

வார்டு 1 , 4.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு வார்டு 1 , 

5.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குெதரு வார்டு 1 , 6.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வடக்குெதரு 3 வார்டு 1 , 7.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கிழக்குெதரு வார்டு 1
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62 62 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,குண்டுகுளம்

1.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வண்ணாங்குளம் வடக்குத்ெதரு வார்டு 2 , 

2.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வண்ணாங்குளம் ெதற்கு ெதரு வார்டு 2 , 

3.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வண்ணாங்குளம் ெதற்கு ெதரு வார்டு 2 , 

4.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குண்டுகுளம் ெதற்குெதரு வார்டு 3 , 

5.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குண்டுகுளம் நடுத்ெதரு வார்டு 3 , 

6.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குண்டுகுளம் வடக்குெதரு 1 வார்டு 3 , 

7.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குண்டுகுளம் வடக்குத்ெதரு 2 வார்டு 3 , 

8.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குண்டுகுளம் ேமலத்ெதரு வார்டு 3
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63 63 ஊராட்சி ஒன்றியத் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்குப்பக்கம், 

கிழக்குப்பகுதி, ஊ 

கrசல்குளம்

1.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு வார்டு 6 , 2.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு வார்டு 6 , 3.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்தாலம்மன் 

ேகாவில் ெதரு வார்டு 1 , 4.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊ.கrசல்குளம் 

ேமலத்ெதரு வார்டு 1 , 5.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊ.கrசல்குளம் ேமலத்ெதரு 

2 வார்டு 1
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64 64 ஊராட்சி ஒன்றியத் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்குப்பக்கம், 

ேமற்குப்பகுதி, ஊ 

கrசல்குளம்

1.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊ.கrசல்குளம்  கிழக்குெதரு வார்டு 1 , 

2.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊ.கrசல்குளம்  கிழக்குெதரு 2 வார்டு 2 , 

3.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊ.கrசல்குளம் ெதற்குெதரு 1 வார்டு 2 , 

4.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊ.கrசல்குளம் ெதற்குெதரு 2 வார்டு 2 , 

5.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊ.கrசல்குளம் ெதற்கு ெதரு 3 வார்டு 3 , 

6.ஊ.கrசல்குளம்  (ஊ) ஊ.கrசல்குளம் ேமலத்ெதரு 3 வார்டு 3 , 7.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு வார்டு 7 , 8.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு 

வார்டு 7 , 9.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதன்வடல்ெதரு வார்டு 7
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65 65 சி எஸ் ஐ 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேதாப்படப்பட்டி

1.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கள்ளிக்குளம் இைணப்புச்சாைல வார்டு 4 , 

2.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு வார்டு 4 , 3.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கள்ளிக்குளம் இைணப்புச்சாைல வார்டு 4 , 4.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ஆர்.சி.. சர்ச் சாைல 1 வார்டு 4 , 5.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆர்.சி. சர்ச் 

சாைல  2 வார்டு 4 , 6.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு வார்டு 4 , 

7.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு சாைல  2 வார்டு 4 , 8.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு வார்டு 4 , 9.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு 

வார்டு 5 , 10.ஊ.கrசல்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு  2 வார்டு 5
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ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கிழக்கு கட்டிடம், 

ெதற்கு பகுதி, 

இலந்ைதக்குளம்

1.கள்ளிக்குளம் (வ.கி) மற்றும் இலந்ைதக்குளம் (ஊ) இலந்ைதக்குளம் ஊரணி ெதரு 

வார்டு 1 , 2.கள்ளிக்குளம் (வ.கி) மற்றும் இலந்ைதக்குளம் (ஊ) இலந்ைதக்குளம் 

வடக்குத்ெதரு வார்டு 1 , 3.கள்ளிக்குளம் (வ.கி) மற்றும் இலந்ைதக்குளம் (ஊ) நடுத்ெதரு 

1 வது சந்து வார்டு 1 , 4.கள்ளிக்குளம் (வ.கி) மற்றும் இலந்ைதக்குளம் (ஊ) நடுத்ெதரு 2 

வது சந்து வார்டு 1 , 5.கள்ளிக்குளம் (வ.கி) மற்றும் இலந்ைதக்குளம் (ஊ) 

பள்ளிக்கூடத்ெதரு வார்டு 1 , 6.கள்ளிக்குளம் (வ.கி) மற்றும் இலந்ைதக்குளம் (ஊ) 

ெதற்குெதரு வார்டு 1 ,
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67 67 ஊராட்சி ஒன்றியத் 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கிழக்கு கட்டிடம், 

வடக்கு பகுதி,   

,இலந்ைதக்குளம்

1.கள்ளிக்குளம் (வ.கி) மற்றும் இலந்ைதக்குளம் (ஊ) கள்ளிக்குளம் ஜக்கம்மாள் ேகாவில் 

ெதரு  வார்டு 2 , 2.கள்ளிக்குளம் (வ.கி) மற்றும் இலந்ைதக்குளம் (ஊ) கள்ளிக்குளம்  

ெதற்கு ெதரு வார்டு 2 , 3.கள்ளிக்குளம் (வ.கி) மற்றும் இலந்ைதக்குளம் (ஊ) 

கள்ளிக்குளம் நடுத்ெதரு வார்டு 2 , 4.கள்ளிக்குளம் (வ.கி) மற்றும் இலந்ைதக்குளம் (ஊ) 

ெதற்கு கள்ளிக்குளம் ெதற்குெதரு வார்டு 2 , 5.கள்ளிக்குளம் (வ.கி) மற்றும் 

இலந்ைதக்குளம் (ஊ) ெதற்கு கள்ளிக்குளம் வடக்குத்ெதரு வார்டு 2 , 6.கள்ளிக்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் இலந்ைதக்குளம் (ஊ) பாம்பு விழுந்தான் பள்ளம் வார்டு 2
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெநருஞ்சிபட்டி

1.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநருஞ்சிபட்டி காளியம்மன் ேகாவில் ெதரு 

(வார்டு 5) , 2.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநருஞ்சிபட்டி வடக்கு ெதரு (வார்டு 5) 

, 3.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநருஞ்சிபட்டி பள்ளிக்கூடத்ெதரு வார்டு 5) , 

4.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநருஞ்சிபட்டி பள்ளிக்கூடத்ெதரு(வார்டு 5) , 

5.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநருஞ்சிபட்டி ெதற்கு ெதரு (வார்டு 5) , 

6.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநருஞ்சிபட்டி ேமலத்ெதரு(வார்டு 5) , 

7.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநருஞ்சிபட்டி ஊரணிப்பாைத(வார்டு 5) , 

8.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநருஞ்சிபட்டி ேமலத்ெதருவில் வடக்குெதரு 

(வார்டு 5)
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ேமல்நிைலப்பள்ளி   

 ,புதுக்கட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி, 

ேகாவிலாங்குளம்

1.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாவிலாங்குளம் மடத்துெதரு  வார்டு2 ,          

                                                                                      

2.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாவிலாங்குளம் மடத்து வார்டு1 

3.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாவிலாங்குளம் ெதற்குெதரு வார்டு 1 ,          

                                                                                      

4.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாவிலாங்குளம் ெதற்குெதரு வார்டு 1 , 

5.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாவிலாங்குளம் ெதற்கு வார்டு 1 , 

6.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாவிலாங்குளம் ெதற்குெதரு வார்டு1 , 

7.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாவிலாங்குளம் காலணிெதரு வார்டு 3 , 

8.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாவிலாங்குளம் காலணிெதரு வார்டு 3 , 

9.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாவிலாங்குளம் காலணிெதரு கிழக்குெதரு 

வார்டு 3
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ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

புதுக்கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி, 

ேகாவிலாங்குளம்

1.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கண்மாய்ெதரு வார்டு 3 , 2.ேகாவிலாங்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாவிலாங்குளம் வடக்குெதரு வார்டு 2 , 3.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெதாட்டியபட்டி கிழக்குத்ெதரு வார்டு 4 , 4.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெதாட்டியபட்டி வடக்குத்ெதரு வார்டு 4 , 5.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பள்ளப்பட்டி 1வது ெதரு வார்டு 4 , 6.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளப்பட்டி 

2வது ெதரு வார்டு 4 , 7.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளப்பட்டி 3வது ெதரு 

வார்டு 4 , 8.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆைரக்குடி வடக்குத்ெதரு வார்டு 6 , 

9.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆைரக்குடி ெதற்குெதரு வார்டு 6 , 

10.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆைரக்குடி ெதற்குெதரு வார்டு 6 , 

11.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆைரக்குடி ெதற்குத்ெதரு வார்டு 6 , 

12.ேகாவிலாங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாைரயூரணி வார்டு 6
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71 71 இ- ேசைவ ைமயம், 

புதுக்கட்டிடம்,  

அrயமங்களம்

1.அrயமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மடத்துெதரு வார்டு 1 , 2.அrயமங்கலம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வார்டு 1 , 3.அrயமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு 

வார்டு 1 , 4.அrயமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிகூடத்ெதரு வார்டு 1 , 

5.அrயமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு வார்டு 1 , 6.அrயமங்கலம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) காலணிெதரு வார்டு 2 , 7.அrயமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

சக்கிலியர்குடியிருப்பு வார்டு 2 , 8.அrயமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவலாங்குளம் 

வார்டு 4 , 9.அrயமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாத்தூர்நாயக்கன்பட்டி கிழக்குெதரு 

வார்டு 5 ,                                                                                           

                              10.அrயமங்கலம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாத்தூர்நாயக்கன்பட்டி 

ேமற்குெதரு வார்டு 5
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உயர்நிைலப் பள்ளி   

,பம்மேனந்தல்

1.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு வார்டு 1 , 2.பம்மேனந்தல் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு 2 வார்டு 1 , 3.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு 

3வார்டு 1 , 4.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு 4 வார்டு 1 , 5.பம்மேனந்தல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு 5 வார்டு 1 , 6.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேமற்குத்ெதரு  6 வார்டு 1 , 7.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு 1 வார்டு 1 , 

8.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு 2 வார்டு 1 , 9.பம்மேனந்தல் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வடக்குெதரு வார்டு 2 , 10.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு 2 

வார்டு 2 , 11.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வார்டு 2 , 12.பம்மேனந்தல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு  வார்டு 2 , 13.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெதற்குத்ெதரு 2 வார்டு 2 , 14.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு  2 வார்டு 3 

, 15.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு  3 வார்டு 3 , 16.பம்மேனந்தல் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு  3 வார்டு 3 , 
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17.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வார்டு 3 , 18.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) நடுத்ெதரு 2 வார்டு 3 , 19.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு 1 வார்டு 3 

, 20.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு 2 வார்டு 3 , 21.பம்மேனந்தல் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு 1 வார்டு 3 , 22.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கிழக்குத்ெதரு 2 வார்டு 3 , 23.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒத்தவடு  1 வார்டு 3 , 

24.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒத்தவடு 2 வார்டு 3 , 25.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) சிறுகுளம்  1 வார்டு 4 , 26.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிறுகுளம்  2 வார்டு 4 , 

27.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிறுகுளம்  4 வார்டு 4 , 28.பம்மேனந்தல் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) சிறுகுளம் 5 வார்டு 4 , 29.பம்மேனந்தல் (ஊ)P.கrசல்குளம் P.கrசல்குளம் 

வார்டு-5 , 30.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பி.கrசல்குளம் 2 வார்டு 5 , 

31.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பி.கrசல்குளம் 3 வார்டு 3 , 32.பம்மேனந்தல் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பி.கrசல்குளம் 4 வார்டு 5 , 33.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பி.கrசல்குளம் 5 வார்டு 5 , 34.பம்மேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பி.கrசல்குளம் 6 வார்டு 5



73 73 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கீழமாவிலங்ைக

1.மாவிலங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு வார்டு 1 , 2.மாவிலங்ைக (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) கிழக்கு ெதரு 1 வார்டு 1 , 3.மாவிலங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு 1 வார்டு 1 

, 4.மாவிலங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு 1   வார்டு 1 , 5.மாவிலங்ைக (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ஒத்த வடு  வார்டு 1 , 6.மாவிலங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காலணி வார்டு 1 , 

7.மாவிலங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு 2 (வார்டு 1) , 8.மாவிலங்ைக (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு 3  (வார்டு  2) , 9.மாவிலங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு ( 

வார்டு 2) , 10.மாவிலங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு 2 ( வார்டு 2) , 

11.மாவிலங்ைக (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு 2 ( வார்டு 2)
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74 74 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, 

திம்மநாதபுரம்

1.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருமாள் நாயக்கர் ெதரு வார்டு 1 , 2.திம்மநாதபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முருகன் ெதரு வார்டு 1 , 3.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

அய்யரப்ப நாயக்கர் ெதரு வார்டு 1 , 4.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு 

வார்டு 1 , 5.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெடலிேபான் ெதரு வார்டு 1 , 

6.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குமாரசாமி நாயக்கர் ெதரு  வார்டு 1 , 

7.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆச்சாr ெதரு வார்டு 2 , 8.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) புச்சாr அம்மன் ெதரு வார்டு 2 , 9.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மாrயப்ப ஆசாr ெதரு வார்டு 2 , 10.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மடத்து ெதரு 

வார்டு 2 , 11.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காலணி வார்டு 2 , 12.திம்மநாதபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழக்குத்ெதரு வார்டு 2
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75 75 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,  

கிழக்கு கட்டிடம், 

வடக்கு பகுதி, 

திம்மநாதபுரம்

1.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒக்கைர நாயக்கர் ெதரு வார்டு 3 , 2.திம்மநாதபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு வார்டு 3 , 3.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

த.முத்தப்பன் ெதரு வார்டு 3 , 4.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு வார்டு 3 

, 5.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாழும்பு நாயக்கர் ெதரு வார்டு 3 , 

6.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ரத்தினேவல் ெதரு வார்டு 3 , 7.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு வார்டு 3 , 8.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒக்கைர 

நாயக்கர் ெதரு வார்டு 3 , 9.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குருசாமி நாயக்கர் ெதரு 

வார்டு 3 , 10.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு வார்டு 3 , 11.திம்மநாதபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேராட்டுத்ெதரு வார்டு 3 , 12.திம்மநாதபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பிள்ைளயார் ேகாவில் மற்றும் கிழக்குத்ெதரு வார்டு 3
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76 76 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,டி. 

வாலசுப்பிரமணியபுர

ம்

1.டி.வாலசுப்பிரமணியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத் ெதரு (வார்டு 2) , 

2.டி.வாலசுப்பிரமணியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 

3.டி.வாலசுப்பிரமணியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 

4.டி.வாலசுப்பிரமணியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாஸ்டாபீஸ் ெதரு (வார்டு 2) , 

5.டி.வாலசுப்பிரமணியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியினர் குடியிருப்பு (வார்டு 1)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

77 77 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,முத்துெசல்ைலயாபுர

ம்

1.டி.வாலசுப்பிரமணியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊரணி ெதரு (வார்டு 3) , 

2.டி.வாலசுப்பிரமணியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 3) , 

3.டி.வாலசுப்பிரமணியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு  (வார்டு 3) , 

4.டி.வாலசுப்பிரமணியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு (வார்டு 3) , 

5.டி.வாலசுப்பிரமணியாபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் குடியிருப்பு வார்டு 3
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78 78 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   , 

பாப்புெரட்டியபட்டி

1.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) பாப்புெரட்டியபட்டி ெதற்கு 

ெதரு வார்டு 1 , 2.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) 

பாப்புெரட்டியபட்டி ெதற்கு ெதரு வார்டு 1 , 3.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் 

பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) பாப்புெரட்டியபட்டி நடுத்ெதரு வார்டு 1 , 4.முத்துராமலிங்கபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) பாப்புெரட்டியபட்டி வடக்குத்ெதரு வார்டு 1 , 

5.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) பாப்புெரட்டியபட்டி கிழக்கு 

ெதரு வார்டு 1 , 6.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) டி. 

குமாரபுரம் ஊரணித்ெதரு வார்டு 2 , 7.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் 

பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) டி. குமாரபுரம் நடுத்ெதரு வார்டு 2 , 8.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) 

மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) டி. குமாரபுரம் கிழக்குத்ெதரு வார்டு 2 , 

9.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) டி. குமாரபுரம் 

ெதற்குத்ெதரு வார்டு 2 , 10.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) டி. 

குமாரபுரம் ேமற்குத்ெதரு வார்டு 2
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79 79 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ராணிேசதுபுரம்

1.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) ராமசமுத்திரம் 

ெதற்குத்ெதரு வார்டு 3 , 2.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) 

ராமசமுத்திரம் வடக்குத்ெதரு வார்டு 3 , 3.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் 

பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) ராணிேசதுபுரம் வடக்குத்ெதரு வார்டு 4 , 4.முத்துராமலிங்கபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) ராணிேசதுபுரம் மடத்துத்ெதரு வார்டு 4 , 

5.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) ராணிேசதுபுரம் 

மடத்துத்ெதரு 2 வார்டு 4 , 6.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) 

ராணிேசதுபுரம் அருந்ததியர் ெதரு வார்டு 4 , 7.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் 

பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) ராணிேசதுபுரம் ெதற்குத்ெதரு வார்டு 4 , 8.முத்துராமலிங்கபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) ராணிேசதுபுரம் மடம் ேமலத்ெதரு வார்டு 4 , 

9.முத்துராமலிங்கபுரம் (வ.கி) மற்றும் பாப்புெரட்டியபட்டி (ஊ) ராணிேசதுபுரம் 

ஊரணித்ெதரு வார்டு 4
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80 80 சத்தி◌ா◌ிய இந்து 

நாடா◌ா◌் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெமயின் கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, 

ெபருநாழி

1.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல்1வது ெதரு வார்டு 2 , 2.ெபருநாழி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல்2வது ெதரு வார்டு 2 , 3.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பால்பண்ைணத்ெதரு வார்டு 2 , 4.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் ெதரு வார்டு 2 

, 5.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் வடக்குெதரு வார்டு 2 , 6.ெபருநாழி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பைழய ேபாஸ்ட் ஆபிஸ் ெதரு வார்டு 4 , 7.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெவள்ளாளர் ெதரு வார்டு 4 , 8.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு 3 வார்டு 4 , 

9.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவள்ளாளர் கிழக்குத்ெதரு வார்டு 4 , 10.ெபருநாழி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ைசவ ெவள்ளாளர் ெதரு வார்டு 4 , 11.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெவள்ளாளர் ேமலத்ெதரு வார்டு 4
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81 81 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குபகுதி,ெபருநா

ழி

1.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் பால்பண்ைனத்ெதரு1 வார்டு 1 , 2.ெபருநாழி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் பால்பண்ைனத்ெதரு 2 வார்டு 1 , 3.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பள்ளிவாசல் கிழக்குத்ெதரு வார்டு 1 , 4.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் 

ெதரு வார்டு 1 , 5.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் வடக்குத்ெதரு வார்டு 1 , 

6.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடார் பள்ளிக்கூடத்ெதரு1 வார்டு 7 , 7.ெபருநாழி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) நாடார் பள்ளித்ெதரு2 வார்டு 7 , 8.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

முத்துமாrயம்மன் ேகாவில் பின்புறம் வார்டு 7
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82 82 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, 

ெபருநாழி

1.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பைழய ேபாஸ்ட் ஆபீஸ் ெதரு (வார்டு 3) , 2.ெபருநாழி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆசாr ெதரு (வார்டு 3) , 3.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வடக்குத்ெதரு1 (வார்டு 3) , 4.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஸ்ரீ பாகம்பிrயாள் ேகாவில் 

ெதரு (வார்டு 3) , 5.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு2 (வார்டு 3) , 6.ெபருநாழி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவர் ெதரு (வார்டு 3) , 7.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைரஸ் மில் 

ெதரு (வார்டு 5) , 8.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவள்ளாளர் ெதரு (வார்டு 5) , 

9.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எம்.எஸ்.ஆர் ெதரு (வார்டு 5) , 10.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) காவல் நிைலயத்ெதரு (வார்டு 5) , 11.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு3 

(வார்டு 5) , 12.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விநாயகர் ெதரு (வார்டு 5)
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83 83 ஷத்திrய இந்து 

நாடார்  

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதுக்கட்டிடம்,ெபருநா

ழி

1.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடார் ெமயின் ெதரு (வார்டு 6) , 2.ெபருநாழி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) நாடார் ெதரு 1 (வார்டு 6) , 3.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடார் ெதரு 2 

(வார்டு 6) , 4.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிறிஸ்தவர் ெதரு 1 (வார்டு 6) , 5.ெபருநாழி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிறிஸ்தவர் ெதரு 2 (வார்டு 6) , 6.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைரஸ் 

மில் ெதரு (வார்டு 6) , 7.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பஜார் ெதரு 1 (வார்டு 8) , 

8.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதி பராசக்தி ேகாவில் ெதரு (வார்டு 8) , 9.ெபருநாழி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பஜார் ெதரு 2 (வார்டு 8) , 10.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

சண்முகபுரம் முதல் ெதரு (வார்டு 9) , 11.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சண்முகபுரம் 

கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 9) , 12.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சண்முகபுரம் ெதரு 2 (வார்டு 

9) , 13.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சண்முகபுரம் ெதரு 3 (வார்டு 9) , 14.ெபருநாழி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) சண்முகபுரம் ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 9) , 15.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேபருந்து நிைலயத்ெதரு (வார்டு 10) , 16.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாயல்குடி ேராடு 

(வார்டு 10) , 17.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விளாத்திகுளம் ேராடு 1 (வார்டு 10) , 

18.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா காலணி (வார்டு 10) , 19.ெபருநாழி (வ.கி) மற்றும் 
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84 84 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெபாந்தம்புளி

1.ெபாந்தம்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாழவந்தாள்புரம் கிழக்குெதரு வார்டு 3 , 

2.ெபாந்தம்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாழவந்தாள்புரம் ேமற்குெதரு வார்டு 3 , 

3.ெபாந்தம்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபாந்தம்புளி கிழக்குெதரு வார்டு 1 , 4.ெபாந்தம்புளி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபாந்தம்புளி ெதற்குெதரு வார்டு 2 , 5.ெபாந்தம்புளி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெபாந்தம்புளி பள்ளிகூடத்ெதரு  வார்டு 2 , 6.ெபாந்தம்புளி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெபாந்தம்புளி பள்ளிவாசல் வடக்குெதரு வார்டு 2
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85 85 மகளி◌ா◌் சுய 

உதவிக் குழு ைமயக் 

கட்டிடம்   ,இடிவிலகி

1.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு 1 வார்டு 1 , 2.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெதற்கு ெதரு 2 வார்டு 1 , 3.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குெதரு வார்டு 1 , 

4.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு 1 வார்டு 1 , 5.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வடக்குெதரு 2 வார்டு 1 , 6.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குெதரு 3 வார்டு 1 , 

7.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாசுராமன்  ெதற்கு ெதரு 1 வார்டு 1 , 8.இடிவிலகி  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாசுராமன் ெதற்கு ெதரு 2 வார்டு 1 , 9.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ேகாசுராமன் வடக்குெதரு 1 வார்டு 1 , 10.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாசுராமன் 

வடக்குெதரு 2 வார்டு 1 , 11.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூலாபத்தி ேமற்கு ெதரு 1 

வார்டு 1 , 12.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூலாபத்தி ேமற்கு ெதரு 2 வார்டு 1 , 

13.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூலாபத்தி ேமற்கு ெதரு வார்டு 1 , 14.இடிவிலகி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பூலாபத்தி ெதற்குெதரு வார்டு 1 , 15.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பூலாபத்தி கிழக்குெதரு வார்டு 1 , 16.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூலாபத்தி 

வடக்குெதரு 1 வார்டு 1 , 17.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூலாபத்தி வடக்குெதரு 2 

வார்டு 1
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86 86 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கழுத்தறுகான்

1.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத் ெதரு 1(வார்டு 2) , 2.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ேமற்குத்ெதரு 1(வார்டு 2) , 3.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு(வார்டு 2) , 

4.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு 2(வார்டு 2) , 5.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெதற்கு ெதரு 2(வார்டு 2) , 6.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்கு ெதரு 2(வார்டு 2) , 

7.இடிவிலகி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத் ெதரு 3 (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

87 87 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கrசல்புளி

1.இடிவிலகி (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) கrசல்புளி ேமற்கு ெதரு  வார்டு  4 , 

2.இடிவிலகி (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) கrசல்புளி ேமற்கு ெதரு வார்டு 3 , 

3.இடிவிலகி (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) கrசல்புளி நடுத்ெதரு வார்டு 3 , 

4.இடிவிலகி (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) கrசல்புளி நடுத்ெதரு வார்டு 3 , 

5.இடிவிலகி (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) கrசல்புளி ெதற்குெதரு வார்டு 3 , 

6.இடிவிலகி (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) கrசல்புளி ெதற்கு ெதரு 2 வார்டு 4 , 

7.இடிவிலகி (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) கrசல்புளி ெதற்குெதரு வார்டு 3 , 

8.இடிவிலகி (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) கrசல்புளி கிழக்கு ெதரு வார்டு 3 , 

9.இடிவிலகி (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) ெபாட்டல்புளி வடக்குெதரு வார்டு 4 , 

10.இடிவிலகி (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) ெபாட்டல்புளி வடக்குெதரு 2 வார்டு 4 , 

11.இடிவிலகி (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) ெபாட்டல்புளி வடக்குெதரு 3 வார்டு 4 , 

12.இடிவிலகி (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) ெபாட்டல்புளி ெதற்குெதரு 2 வார்டு 4 , 

13.இடிவிலகி (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) ெபாட்டல்புளி ெதற்குெதரு வார்டு 4
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ெதாடக்கப்பள்ளி   , 

எருைமக்குளம்

1.அrயமங்களம் (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) மடத்துெதரு  வார்டு 1 , 

2.அrயமங்களம் (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) மடத்துக்கு எதிர் ெதரு வார்டு 1 , 

3.அrயமங்களம் (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) வடக்கு ெதரு வார்டு 1 , 

4.அrயமங்களம் (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) நடுத்ெதரு வார்டு 1 , 

5.அrயமங்களம் (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) ெதற்குெதரு 1வது சந்து வார்டு 2 , 

6.அrயமங்களம் (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) ெதற்குெதரு 2வது சந்து வார்டு 2 , 

7.அrயமங்களம் (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) கிழக்குெதரு 1வது சந்து வார்டு 2 , 

8.அrயமங்களம் (வ.கி) மற்றும் எருைமக்குளம் (ஊ) கிழக்குெதரு 2வது சந்து வார்டு 2
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,எம். புதுக்குளம்

1.முதலியார் புதுக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காடமங்கலம்ேராடு வார்டு 1 , 2.முதலியார் 

புதுக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வார்டு 1 , 3.முதலியார் புதுக்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு 1 வார்டு 1 , 4.முதலியார் புதுக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெதற்குெதரு 2 வார்டு 1 , 5.முதலியார் புதுக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கண்மாய்கைரத்ெதரு வார்டு 2 , 6.முதலியார் புதுக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுக்குளம்  

திருவைரேராடு வார்டு 2 , 7.முதலியார் புதுக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிகூடத்ெதரு 

வார்டு 2 , 8.முதலியார் புதுக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காலணிெதரு வார்டு 2 , 

9.முதலியார் புதுக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காலணிகிழக்குெதரு வார்டு 2 , 10.முதலியார் 

புதுக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருவைர கிழக்குெதரு வார்டு 2 , 11.முதலியார் 

புதுக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருவைர வடக்குெதரு வார்டு 2
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,K.வில்லாேனந்தல்

1.வில்ேலந்தல் (வ.கி) மற்றும் முதலியார் புதுக்குளம் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு(வார்டு 3) , 

2.வில்ேலந்தல் (வ.கி) மற்றும் முதலியார் புதுக்குளம் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு(வார்டு 3) , 

3.வில்ேலந்தல் (வ.கி) மற்றும் முதலியார் புதுக்குளம் (ஊ) ேமலவில்லாேனந்தல் 

கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 3) , 4.வில்ேலந்தல் (வ.கி) மற்றும் முதலியார் புதுக்குளம் (ஊ) 

ேமலவில்லாேனந்தல் வடக்குத்ெதரு (வார்டு 3) , 5.வில்ேலந்தல் (வ.கி) மற்றும் 

முதலியார் புதுக்குளம் (ஊ) கீழவில்லாேனந்தல் வடக்குத்ெதரு (வார்டு 3)
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நடுநிைலப் பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி,புதுக்க

ட்டிடம்,காத்தேனந்தல்

1.ெகாம்பூதி (வ.கி) மற்றும் காத்தேனந்தல் (ஊ) ேமற்குெதரு வார்டு 1 , 2.ெகாம்பூதி (வ.கி) 

மற்றும் காத்தேனந்தல் (ஊ) ெதற்குெதரு1 வார்டு 1 , 3.ெகாம்பூதி (வ.கி) மற்றும் 

காத்தேனந்தல் (ஊ) ெதற்குெதரு 2 வார்டு 1 , 4.ெகாம்பூதி (வ.கி) மற்றும் காத்தேனந்தல் 

(ஊ) கிழக்குெதரு 1 வார்டு 1 , 5.ெகாம்பூதி (வ.கி) மற்றும் காத்தேனந்தல் (ஊ) 

வடக்குெதரு வார்டு 2 , 6.ெகாம்பூதி (வ.கி) மற்றும் காத்தேனந்தல் (ஊ) ெதற்கு ெதரு 3 

வார்டு 2 , 7.ெகாம்பூதி (வ.கி) மற்றும் காத்தேனந்தல் (ஊ) கிழக்குெதரு 2 வார்டு 2
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நடுநிைலப் பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி,புதுக்க

ட்டிடம்,காத்தேனந்தல்

1.ெகாம்பூதி (வ.கி) மற்றும் காத்தேனந்தல் (ஊ) குமிழங்குளம் ேமற்குெதரு வார்டு 3 , 

2.ெகாம்பூதி (வ.கி) மற்றும் காத்தேனந்தல் (ஊ) குமிழங்குளம் ெதற்குத்ெதரு வார்டு 3 , 

3.ெகாம்பூதி (வ.கி) மற்றும் காத்தேனந்தல் (ஊ) குமிழங்குளம் கிழக்குத்ெதரு வார்டு 3 , 

4.ெகாம்பூதி (வ.கி) மற்றும் காத்தேனந்தல் (ஊ) பைரயங்குளம் வடக்குத்ெதரு வார்டு 4 , 

5.ெகாம்பூதி (வ.கி) மற்றும் காத்தேனந்தல் (ஊ) பைரயங்குளம் வடக்குத்ெதரு வார்டு 4 , 

6.ெகாம்பூதி (வ.கி) மற்றும் காத்தேனந்தல் (ஊ) பைரயங்குளம் ெதற்குெதரு 2 வார்டு 4 , 

7.ெகாம்பூதி (வ.கி) மற்றும் காத்தேனந்தல் (ஊ) பைரயங்குளம் கிழக்குத்ெதரு வார்டு 4 , 

8.ெகாம்பூதி (வ.கி) மற்றும் காத்தேனந்தல் (ஊ) தம்பிரான்குட்டம் வார்டு 5
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, 

ெகாம்பூதி

1.ெகாம்பூதி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாம்பூதி  வடக்கு ெதரு வார்டு 1 , 2.ெகாம்பூதி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெகாம்பூதி ேமலத்ெதரு வார்டு 1 , 3.ெகாம்பூதி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாம்பூதி 

நடுத்ெதரு வார்டு 1 , 4.ெகாம்பூதி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாம்பூதி கிழக்குெதரு வார்டு 1
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, 

ெகாம்பூதி

1.ெகாம்பூதி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாம்பூதி ெதற்கு ெதரு 1 வார்டு 2 , 2.ெகாம்பூதி  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெகாம்பூதி ெதற்குெதரு 2 வார்டு 2 , 3.ெகாம்பூதி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேவடங்கூட்டம் வடக்குெதரு வார்டு 3 , 4.ெகாம்பூதி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவடங்கூட்டம் 

ெதற்குெதரு வார்டு 3 , 5.ெகாம்பூதி  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவடங்கூட்டம் கிழக்குெதரு 

வார்டு 3
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெவள்ளாங்குளம்

1.காடமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு வார்டு 3 , 2.காடமங்களம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) நடுத்ெதரு வார்டு 3 , 3.காடமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு வார்டு 3 , 

4.காடமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு வார்டு 3
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  ,காடமங்கலம்

1.காடமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காடமங்கலம் வடக்குத்ெதரு வார்டு 2 , 

2.காடமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காடமங்கலம் சிைலத்ெதரு வார்டு 1 , 3.காடமங்களம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காடமங்கலம் ேமற்க்குத்ெதரு வார்டு 2 , 4.காடமங்களம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) காடமங்கலம் நடுத்ெதரு வார்டு 1 , 5.காடமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

காடமங்கலம் சர்ச்ெதரு வார்டு 1 , 6.காடமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காடமங்கலம் 

கிழக்குெதரு வார்டு 1 , 7.காடமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காடமங்கலம் 

பள்ளிக்கூடத்ெதரு வார்டு 2 , 8.காடமங்களம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காடமங்கலம் 

ெதற்க்குெதரு வார்டு 2
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நடுநிைலப்பள்ளி   

,இடது பக்கம் 

ேமலக்ெகாடுமலூர்

1.ேமலக்ெகாடுமலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலக்ெகாடுமலூர் கிழக்குத்ெதரு , 

2.ேமலக்ெகாடுமலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலக்ெகாடுமலூர் ேமற்குத்ெதரு , 

3.ேமலக்ெகாடுமலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலக்ெகாடுமலூர் ெதற்கு 1வது  ெதரு , 

4.ேமலக்ெகாடுமலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலக்ெகாடுமலூர் ெதற்கு 2வது ெதரு
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நடுநிைலப்பள்ளி   

,வலது பக்கம், 

ேமலக்ெகாடுமலூர்

1.ேமலக்ெகாடுமலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாேனrேயந்தல் காலனிெதரு(வார்டு 4) , 

2.ேமலக்ெகாடுமலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு(வார்டு 4) , 

3.ேமலக்ெகாடுமலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு(வார்டு4)
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கீழக்ெகாடுமலூர்

1.கீழக்ெகாடுமலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழக்ெகாடுமலூர் வடக்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 

2.கீழக்ெகாடுமலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வார்டு 1) , 3.கீழக்ெகாடுமலூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேமற்குெதரு (வார்டு 1) , 4.கீழக்ெகாடுமலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதரு (வார்டு 1) , 5.கீழக்ெகாடுமலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெதற்குெதரு (வார்டு 1) , 6.கீழக்ெகாடுமலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சங்கத்துமுதல்ெதரு 

(வார்டு 1) , 7.கீழக்ெகாடுமலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சங்கத்து2வது ெதரு (வார்டு 1,2) , 

8.கீழக்ெகாடுமலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தட்டாேனந்தல் (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

100 100 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, 

நல்லுக்குறிச்சி

1.விக்கிரமபாண்டியபுரம் (வ.கி) நல்லுக்குறிச்சி (ஊ) நல்லுக்குறிச்சி ேமற்குெதரு  (வார்டு 

1,2) , 2.விக்கிரமபாண்டியபுரம் (வ.கி) நல்லுக்குறிச்சி (ஊ) நல்லுக்குறிச்சி கிழக்குெதரு 

(வார்டு 2) , 3.விக்கிரமபாண்டியபுரம் (வ.கி) நல்லுக்குறிச்சி (ஊ) அக்ரகாரம்ெதரு (வார்டு 

1,2) , 4.விக்கிரமபாண்டியபுரம் (வ.கி) நல்லுக்குறிச்சி (ஊ) ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு  

(வார்டு 2,3) , 5.விக்கிரமபாண்டியபுரம் (வ.கி) நல்லுக்குறிச்சி (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலணி  

(வார்டு 3) , 6.விக்கிரமபாண்டியபுரம் (வ.கி) நல்லுக்குறிச்சி (ஊ) தாதேனந்தல் (வார்டு 4), 

7.விக்கிரமபாண்டியபுரம் (வ.கி) நல்லுக்குறிச்சி (ஊ) ஆம்பல்கூட்டம்  (வார்டு 4) ,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢



101 101 நாலக கட்டிடம்,  

காவல்கூட்டம்

1.விக்கிரமபாண்டியபுரம் (வ.கி) நல்லுக்குறிச்சி (ஊ) காவல் கூட்டம் ெதற்கு(வார்டு 5) , 

2.விக்கிரமபாண்டியபுரம் (வ.கி) நல்லுக்குறிச்சி (ஊ) காவல் கூட்டம் வடக்கு (வார்டு5,6)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

102 102 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,விக்கிரமபாண்டியபுர

ம்

1.விக்கரமபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விக்கரமபாண்டியபுரம் வார்டு 1 , 

2.விக்கரமபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழக்குடியிருப்பு வார்டு 1 , 

3.விக்கரமபாண்டியபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வலைச வார்டு 2 , 4.கீழக்ெகாடுமலூர் (வ.கி) 

விக்கிரமபாண்டியபுரம்(ஊ) வாrயங்கூட்டம் வார்டு 3

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

103 103 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, 

சாத்தனூர்

1.சாத்தனூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) கிழாக்குளம் (வார்டு 1) , 2.சாத்தனூர்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வடக்கு ஒத்தவடு (வார்டு 2) , 3.சாத்தனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு 

தட்டான்குடியிருப்பு (வார்டு 3) , 4.சாத்தனூர்(வ.கி) மற்றும்(ஊ) ெதற்குெதரு (வார்டு 4) , 

5.சாத்தனூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) அம்மன் ேகாவில் ெதரு (வார்டு 2) , 6.சாத்தனூர் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு  (வார்டு 2)
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104 104 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, 

சாத்தனூர்

1.சாத்தனூர் (வ.கி) மற்றும்(ஊ) முனியன் ேகாவில் ெதரு (வார்டு 2) , 2.சாத்தனூர் (வ.கி) 

மற்றும்(ஊ) ெதற்கு ஒத்தவடு (வார்டு 3) , 3.கீழக்குளம் (வ.கி) சாத்தனூர் (ஊ) 

ஏ.ெநடுங்குளம் (வார்டு 3) , 4.கீழக்குளம் (வ.கி) சாத்தனூர் (ஊ) கீழக்குடியிருப்பு (வார்டு 3) 

, 5.கீழக்குளம் (வ.கி) சாத்தனூர் (ஊ) அப்பேனந்தல் (வார்டு 4) , 6.கீழக்குளம் (வ.கி) 

சாத்தனூர் (ஊ) நாயேனந்தல் (வார்டு 5)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



105 105 அரசு உயர் நிைலப் 

பள்ளி   ,புழுதிக்குளம்

1.சாத்தனூர் (வ.கி) புழுதிக்குளம் (ஊ) புழுதிக்குளம் ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 2.சாத்தனூர் 

(வ.கி) புழுதிக்குளம் (ஊ) புழுதிக்குளம் ேமற்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 3.சாத்தனூர் (வ.கி) 

புழுதிக்குளம் (ஊ) புழுதிக்குளம் கிருஷ்ணாபுரம் (வார்டு 2) , 4.சாத்தனூர் 

(வ.கி)புழுதிக்குளம் (ஊ) புழுதிக்குளம் வடக்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 5.சாத்தனூர் (வ.கி) 

புழுதிக்குளம் (ஊ) ேசதுபதிநகர் (வார்டு 2) , 6.சாத்தனூர் (வ.கி)புழுதிக்குளம் (ஊ) 

ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு (வார்டு 2) , 7.சாத்தனூர் (வ.கி) சாம்பக்குளம் (ஊ) ெபாழிகால் 

(வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

106 106 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப் பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, 

சாம்பக்குளம்

1.கீழத்தூவல் (வ.கி) சாம்பக்குளம்  (ஊ) சாம்பக்குளம் குடியிருப்பு ேமற்கு (வார்டு 1) , 

2.கீழத்தூவல் (வ.கி) சாம்பக்குளம்  (ஊ) இந்திரா நகர் (வார்டு 1)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

107 107 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப் பள்ளி   

,நடுப்பகுதி, 

சாம்பக்குளம்

1.கீழத்தூவல் (வ.கி) சாம்பக்குளம்  (ஊ) சாம்பக்குளம் குடியிருப்பு கிழக்கு (வார்டு 2) , 

2.கீழத்தூவல் (வ.கி) சாம்பக்குளம்  (ஊ) அருந்ததியர் காலனி  வார்டு 2

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

108 108 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதுப்பட்டிணம்

1.ெசல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுப்பட்டினம் ெதன்குடியிருப்பு (வார்டு 3) , 2.ெசல்லூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுப்பட்டணம் வட குடியிருப்பு (வார்டு 3) , 3.ெசல்லூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) கிழக்குக் காலணி (SC) (வார்டு-3)  , 4.ெசல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புதுப்பட்டணம் 

ேமலக்காலணி  (வார்டு 3) , 5.ெசல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மு.பட்டி ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 

4) , 6.ெசல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மு.பட்டி வடக்குத்ெதரு (வார்டு 4) , 7.ெசல்லூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ஊரணி வடகைர குடியிருப்பு (வார்டு 4) , 8.ெசல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கண்ணத்தான் காலனி (வார்டு 4)
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109 109 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப் பள்ளி   

,வடக்குக்கட்டிடம், 

ெசல்லூர்

1.ெசல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலக்குடியிருப்பு வார்டு 1 , 2.ெசல்லூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வடக்குக்குடியிருப்பு வார்டு 1 , 3.ெசல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு , 

4.ெசல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குக்குடியிருப்பு , 5.ெசல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கிழக்குக்காலணி (எஸ்.சி) ,

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



110 110 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப் பள்ளி,   

ெதற்குக்கட்டிடம், 

ெசல்லூர்

1.ெசல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஈஸ்வரன் ேகாவில் குடியிருப்பு , 2.ெசல்லூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ஆதி திராவிட ேமலக்காலணி , 3.ெசல்லூர் (வ.கி) சிறுதைல (ஊ) 

ெசங்கற்பைட குடியிருப்பு , 4.ெசல்லூர் (வ.கி) சிறுதைல (ஊ) ெசங்கற்பைட காலணி 

(எஸ்.சி) , 5.ெசல்லூர் (வ.கி) சிறுதைல (ஊ) ேமலச் ெசங்கற்பைட

Ü¬ùî¢¶ 
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111 111 தூய இருதய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,முக்கிய கட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி, 

திருவரங்கம்

1.திருவரங்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இருதயேகாயில் முதல் ெதரு (வார்டு 1) , 

2.திருவரங்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இருதயேகாவில் 2வது ெதரு  வார்டு 1,2 , 

3.திருவரங்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இருதயேகாயில் 3வது ெதரு வார்டு 2 , 4.திருவரங்கம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சமாதான நகர் (வார்டு 2)
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112 112 தூய இருதய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,முக்கிய கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி, 

திருவரங்கம்

1.திருவரங்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாக்கியபுரம் முதல் வதீி (வார்டு 3) , 2.திருவரங்கம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாக்கியபுரம் 2வது வதீி  வார்டு 3 , 3.திருவரங்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பாக்கியபுரம் 3வது வதீி  வார்டு  3,4 , 4.திருவரங்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாக்கியபுரம் 

4வது வதீி வார்டு 4 , 5.திருவரங்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா ஆதிதிராவிடர் காலணி  

வார்டு 5 , 6.திருவரங்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருவரங்கம் ெதற்குக்குடியிருப்பு வார்டு 5

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

113 113 தூய இருதய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,முக்கிய கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி, 

வடக்குப்பக்கம், 

திருவரங்கம்

1.திருவரங்கம் ெசல்லூர் மற்றும் சுவத்தான் (வ.கி) சிறுதைல(ஊ) வாத்தியேனந்தல் 

ெதற்கு குடியிருப்பு வார்டு 1 , 2.திருவரங்கம் ெசல்லூர் மற்றும் சுவத்தான் (வ.கி) 

சிறுதைல(ஊ) வாத்தியேனந்தல் கிராம வடக்கு குடியிருப்பு வார்டு 1 , 3.திருவரங்கம் 

ெசல்லூர் மற்றும் சுவத்தான் (வ.கி) சிறுதைல (ஊ) பைனயடிேயந்தல் கிராமம் (வார்டு2) , 

4.திருவரங்கம் ெசல்லூர் மற்றும் சுவத்தான் (வ.கி) சிறுதைல (ஊ) கர்நாடன் கிராமம் 

(வார்டு 2) , 5.திருவரங்கம் ெசல்லூர் மற்றும் சுவத்தான் (வ.கி) சிறுதைல (ஊ) சிறுதைல 

ெதற்குக்குடியிருப்பு 1 (வார்டு 1) , 6.திருவரங்கம் ெசல்லூர் மற்றும் சுவத்தான் (வ.கி) 

சிறுதைல (ஊ) சிறுதைல ெதற்குக்குடியிருப்பு 2 (வார்டு 1) , 7.திருவரங்கம் ெசல்லூர் 

மற்றும் சுவத்தான் (வ.கி) சிறுதைல (ஊ) யாதவர் குடியிருப்பு (வார்டு1)
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114 114 தூய இருதய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,முக்கிய கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி, 

ெதற்குப்பக்கம், 

திருவரங்கம்

1.திருவரங்கம் ெசல்லூர் மற்றும் சுவத்தான் (வ.கி) சிறுதைல (ஊ) வடக்கு குடியிருப்பு 

(வார்டு 1) , 2.திருவரங்கம் ெசல்லூர் மற்றும் சுவத்தான் (வ.கி) சிறுதைல (ஊ) சுவாத்தான் 

வடக்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 3.திருவரங்கம் ெசல்லூர் மற்றும் சுவத்தான் (வ.கி) சிறுதைல 

(ஊ) சுவாத்தான் ேமற்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 4.திருவரங்கம் ெசல்லூர் மற்றும் சுவத்தான் 

(வ.கி) சிறுதைல (ஊ) சுவாத்தான் ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 2)
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115 115 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பகுதி, 

ெகாளுந்துைர

1.ெகாளுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாளுந்துைர ெதற்கு குடியிருப்பு வார்டு 1 , 

2.ெகாளுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாளுந்துைர முஸ்லிம் குடியிருப்பு  வார்டு 2 , 

3.ெகாளுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாளுந்துைர நடுக்குடியிருப்பு வார்டு 1 , 

4.ெகாளுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாளுந்துைர யாதவர் ெதரு 1 வார்டு 2 , 

5.ெகாளுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாளுந்துைர யாதவர் ெதரு 2வார்டு 2
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116 116 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, 

ெகாளுந்துைர

1.ெகாளுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாளுந்துைர யாதவர் ெதரு 3 வார்டு 2 , 

2.ெகாளுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாளுந்துைர யாதவர் ெதரு 4 வார்டு 2 , 

3.ெகாளுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாளுந்துைர ஆதிதிராவிடர் ெதரு  வார்டு 2 , 

4.ெகாளுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாளுந்துைர கிழக்கு குடியிருப்பு ேமலப்பகுதி 

வார்டு 3 , 5.ெகாளுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாளுந்துைர கிழக்கு குடியிருப்பு 

கிழக்குபகுதி  வார்டு 3
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117 117 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,எஸ்.காைரக்குடி

1.ெகாளுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காைரக்குடி  வடக்கு குடியிருப்பு வார்டு 4 , 

2.ெகாளுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலக்குடியிருப்பு வார்டு 4 , 3.ெகாளுந்துைர (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெதற்குகுடியிருப்பு வார்டு 4 , 4.ெகாளுந்துைர (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கிழக்குகுடியிருப்பு வார்டு 4

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



118 118 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெசம்ெபான்குடி

1.உைலயூர் (வ.கி) ெசம்ெபான்குடி (ஊ) சூைசயப்பர்பட்டி1வது ெதரு (வார்டு 1) , 2.உைலயூர் 

(வ.கி) ெசம்ெபான்குடி (ஊ) சூைசயப்பர்பட்டி2வது ெதரு (வார்டு 1) , 3.உைலயூர் (வ.கி) 

ெசம்ெபான்குடி (ஊ) சூைசயப்பர்பட்டி3வது ெதரு (வார்டு 1) , 4.உைலயூர் (வ.கி) 

ெசம்ெபான்குடி (ஊ) சூைசயப்பர்பட்டி4வது ெதரு (வார்டு 1) , 5.உைலயூர் (வ.கி) 

ெசம்ெபான்குடி (ஊ) ெசம்ெபான்குடி பி.சி காலனி  (வார்டு 1) , 6.உைலயூர் (வ.கி) 

ெசம்ெபான்குடி (ஊ) ெசம்ெபான்குடி வடக்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 7.உைலயூர் (வ.கி) 

ெசம்ெபான்குடி (ஊ) ெசம்ெபான்குடி ெமயின்ெதரு வார்டு 2 , 8.உைலயூர் (வ.கி) 

ெசம்ெபான்குடி (ஊ) ெசம்ெபான்குடி ெதற்குத்ெதரு வார்டு 2 , 9.உைலயூர் (வ.கி) 

ெசம்ெபான்குடி (ஊ) ெசம்ெபான்குடி ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு 1  வார்டு 2 , 10.உைலயூர் 

(வ.கி) ெசம்ெபான்குடி (ஊ) ெசம்ெபான்குடி ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு 2 வார்டு 2 , 

11.உைலயூர் (வ.கி) ெசம்ெபான்குடி (ஊ) ெசம்ெபான்குடி ெஜபத்ேதாட்டம் (வார்டு 2)
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119 119 ஆர் சி 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,முத்துவிஜயபுரம்

1.பிரபக்களூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிரபக்களூர் கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 2.பிரபக்களூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிரபக்களூர் காலனித்ெதரு (வார்டு 1) , 3.பிரபக்களூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பிரபக்களூர் நடுத்ெதரு (வார்டு 1) , 4.பிரபக்களூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிரபக்களூர் 

ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 5.பிரபக்களூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமயின்ேராடு கிழக்குத்ெதரு 

(வார்டு 2) , 6.பிரபக்களூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமயின்ேராடு ேமற்கு ெதரு  (வார்டு 2) , 

7.பிரபக்களூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 8.பிரபக்களூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ேகாவில்ெதரு (வார்டு 2) , 9.பிரபக்களூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்துவிஜயபுரம் 

நடுத்ெதரு (வார்டு 2) , 10.பிரபக்களூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்துவிஜயபுரம் ெதற்குெதரு 

(வார்டு 2)
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120 120 அரசு ேமல்நிைலப் 

பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, 

வலதுபக்கம்,  

அலங்கானூர்

1.சுவாத்தான் (வ.கி) அலங்கானூர் (ஊ) அலங்கானூர் விநாயகர் ேகாவில் ெதரு வார்டு 1 

, 2.சுவாத்தான் (வ.கி) அலங்கானூர் (ஊ) அலங்கானூர் பள்ளிவாசல் ெதரு வார்டு 1 , 

3.சுவாத்தான்(வ.கி) அலங்கானூர் (ஊ) அலங்கானூர் யாதவர் ெதற்கு ெதரு  வார்டு 1,2 , 

4.சுவாத்தான் (வ.கி) அலங்கானூர் (ஊ) அலங்கானூர் ஆதிதிராவிடர் ெதரு  வார்டு 2
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121 121 அரசு ேமல்நிைலப் 

பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, 

இடதுபக்கம்,  

அலங்கானூர்

1.சுவாத்தான் (வ.கி) அலங்கானூர் (ஊ) அலங்கானூர் அருந்ததியர் காலணி  வார்டு 2 , 

2.சுவாத்தான் (வ.கி) அலங்கானூர் (ஊ) அலங்கானூர் ஹrசன் காமராஜர் காலணி  

வார்டு 2,3 , 3.திருவரங்கம் (வ.கி) அலங்கானூர் (ஊ) பழங்குளம் நடுக்குடியிருப்பு  வார்டு 

3 , 4.திருவரங்கம் (வ.கி) அலங்கானூர் (ஊ) பழங்குளம் ெதற்குக்குடியிருப்பு வார்டு 3 , 

5.திருவரங்கம் (வ.கி) அலங்கானூர் (ஊ) பழங்குளம் ஆதி திராவிடர் காலணி   வார்டு 3
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122 122 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,மகிண்டி

1.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மகிண்டி (ஊ) மகிண்டி வடக்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 

2.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மகிண்டி (ஊ) மகிண்டி நடுத்ெதரு (வார்டு1) , 

3.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மகிண்டி (ஊ) மகிண்டி ெதற்குத்ெதரு  (வார்டு1) , 

4.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மகிண்டி (ஊ) மகிண்டி ஆதிதிராவிடர் காலனி (வார்டு1)
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதியகட்டிடம், 

சூரங்குளம்

1.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மகிண்டி (ஊ) சூரங்குளம் (வார்டு2) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



124 124 ேராமன் கத்ேதாலிக் 

நடுநிைலப் பள்ளி   

,ேமற்குப்பக்கம், 

ேமற்குப்பகுதி, 

புதியகட்டிடம், 

ைமக்ேகல்பட்டினம்

1.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) ைமக்ேகல் பட்டணம் (ஊ) வடக்கு புதுத்ெதரு வார்டு 1 , 

2.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) ைமக்ேகல் பட்டணம் (ஊ) வடக்குத்ெதரு வார்டு 1 , 

3.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) ைமக்ேகல் பட்டணம் (ஊ) சவrமுத்துெதரு வார்டு 1 , 

4.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) ைமக்ேகல் பட்டணம் (ஊ) கrேமட்டுத்ெதரு வார்டு 1,2 , 

5.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) ைமக்ேகல் பட்டணம் (ஊ) பைழயபள்ளிக்கூடத்ெதரு வார்டு 2 , 

6.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) ைமக்ேகல் பட்டணம் (ஊ) மாதாேகாவில் ெதரு வார்டு 2 , 

7.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) ைமக்ேகல் பட்டணம் (ஊ) ேசசுேமr ெதரு வார்டு 2,3
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125 125 ேராமன் கத்ேதாலிக் 

நடுநிைலப் பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம், 

ேமற்குப்பக்கம், 

நடுப்பகுதி  

1.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) ைமக்ேகல் பட்டணம் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு வார்டு 3 , 

2.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) ைமேகல்பட்டிணம் (ஊ) ைமேகல்பட்டணம் குடியிருப்பு வார்டு 

3 , 3.கீழத்தூவல் (வ.கி) மகிண்டி (ஊ) உைடகுளம் வார்டு 3
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126 126 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குக்கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி, 

கீழத்தூவல்

1.கீழத்தூவல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் கிழக்குெதரு (வார்டு 3) , 

2.கீழத்தூவல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் நடுத்ெதரு (வார்டு 3) , 

3.கீழத்தூவல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ேமற்குெதரு (வார்டு 3) , 

4.கீழத்தூவல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ேமல குடியிருப்பு(வார்டு 4) , 5.கீழத்தூவல் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வடக்கு குடியருப்பு ேமற்கு (வார்டு 4)
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127 127 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குக்கட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி, 

கீழத்தூவல்

1.கீழத்தூவல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு குடியிருப்பு கிழக்கு(வார்டு 4) , 2.கீழத்தூவல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு குடியிருப்பு (வார்டு 5) , 3.கீழத்தூவல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பைழய காவல்நிைலயெதரு வார்டு 5 , 4.கீழத்தூவல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எம்.ஜி.ஆர். நகர் 

வார்டு 5 , 5.கீழத்தூவல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrஜன் காலனி வார்டு 5 , 6.கீழத்தூவல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சவrயார் பட்டணம்(வார்டு 5)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



128 128 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமலத்தூவல்

1.ேமலத்தூவல் (வ.கி) கீழத்தூவல் (ஊ) ேமலத்தூவல் கிழக்குெதரு வார்டு 1 , 

2.ேமலத்தூவல் (வ.கி) கீழத்தூவல் (ஊ) ேமலத்தூவல் கிழக்கு 2வது ெதரு வார்டு 1 , 

3.ேமலத்தூவல் (வ.கி) கீழத்தூவல் (ஊ) ேமலத்தூவல் காலணி 1 வார்டு 1 , 

4.ேமலத்தூவல் (வ.கி)கீழத்தூவல் (ஊ) ேமலத்தூவல் காலணி 2 வார்டு 1 , 

5.ேமலத்தூவல் (வ.கி) கீழத்தூவல் (ஊ) ேமலத்தூவல் வார்டு 1 , 6.ேமலத்தூவல் (வ.கி) 

கீழத்தூவல் (ஊ) ேமலத்தூவல் ெதற்குெதரு வார்டு 2 , 7.ேமலத்தூவல் (வ.கி)கீழத்தூவல் 

(ஊ) வடக்கு ெதரு வார்டு 2 , 8.ேமலத்தூவல் (வ.கி) கீழத்தூவல் (ஊ) கிருஷ்ணாபுரம் 

கிழக்கு வார்டு 2 , 9.ேமலத்தூவல் (வ.கி) கீழத்தூவல் (ஊ) கிருஷ்ணாபுரம் ேமற்கு வார்டு 2
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129 129 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,    

,ெதற்கு கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி, 

ேகாதண்டராமபட்டின

ம் (K.R.பட்டிணம்)

1.கீழக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேக.ஆர். பட்டிணம் வடக்கு ெதரு குடியிருப்பு (வார்டு5) , 

2.கீழக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேக.ஆர். பட்டிணம் ெதற்கு ெதரு குடியிருப்பு  (வார்டு 6) , 

3.கீழக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேக.ஆர். பட்டிணம் புதிய குடியிருப்பு (வார்டு 6)
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130 130 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,    

,ெதற்கு கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி, 

ேகாதண்டராமபட்டின

ம் (K.R.பட்டிணம்)

1.கீழக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேக.ஆர். பட்டிணம் கிழக்கு காலணி குடியிருப்பு (வார்டு 

5) , 2.கீழக்குளம் (வ.கி) புழுதிக்குளம் (ஊ) ேகளல் வடக்கு குடியிருப்பு (வார்டு 3) , 

3.கீழக்குளம் (வ.கி) புழுதிக்குளம் (ஊ) ேகளல் ெதற்கு குடியிருப்பு  (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

131 131 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, 

ெபருங்கருைண

1.கீழக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மணக்குளம் கீழத்ெதரு (வார்டு 4) , 2.கீழக்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கஞ்சிதாழியேரந்தல் ெதரு(வார்டு 4) , 3.கீழக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மணக்குளம் நடுத்ெதரு (வார்டு 4) , 4.கீழக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மணக்குளம் 

ஒத்தவடு(வார்டு 4) , 5.ேமலக்குளம் (வ.கி)  சிறுகுடி (ஊ) சிறுகுடி கீழத்ெதரு(வார்டு 1) , 

6.ேமலக்குளம் (வ.கி)  சிறுகுடி (ஊ) சிறுகுடி ேமலத்ெதரு(வார்டு 1) , 7.ேமலக்குளம் (வ.கி)  

சிறுகுடி (ஊ) சிறுகுடி ெதற்குத்ெதரு(வார்டு 1)
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132 132 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, 

ெபருங்கருைண

1.ேமலக்குளம் (வ.கி)  சிறுகுடி (ஊ) ெபருங்கருைண வடக்குத்ெதரு(வார்டு 1) , 

2.ேமலக்குளம் (வ.கி)  சிறுகுடி (ஊ) ெபருங்கருைண வடக்குத்ெதரு2(வார்டு 1) , 

3.எம்.ெகாட்டகுடி (வ.கி) விக்கிரமபாண்டியபுரம்(ஊ) எம்.ெகாட்டகுடி ேமலத்ெதரு(வார்டு 1) 

, 4.எம்.ெகாட்டகுடி (வ.கி) விக்கிரமபாண்டியபுரம்(ஊ) எம்.ெகாட்டகுடி கீழத்ெதரு(வார்டு 1)
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133 133 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்கு கட்டிடம், 

கீழக்குளம்

1.கீழக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழக்குளம்  நாடார் காலணி வார்டு 3 , 2.கீழக்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலக்குளம் வார்டு 3 , 3.கீழக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழக்குளம் 

வடக்குெதரு வார்டு 1 , 4.கீழக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழக்குளம் ெதற்குெதரு வார்டு 2 

, 5.கீழக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சக்கிலியர் காலணி வார்டு 3 , 6.கீழக்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) நல்லாங்குளம் வார்டு 1
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134 134 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,விளக்கேனந்தல்

1.மணலூர் மற்றும் ேமலக்குளம் (வ.கி) விளக்கேனந்தல் (ஊ) விளக்கேனந்தல்  வார்டு 1 , 

2.மணலூர் மற்றும் ேமலக்குளம் (வ.கி) விளக்கேனந்தல் (ஊ) மூலக்கைரப்பட்டி வார்டு 1 

, 3.மணலூர் மற்றும் ேமலக்குளம் (வ.கி) விளக்கேனந்தல் (ஊ) ெவள்ளிமைரக்காண் , 

4.மணலூர் மற்றும் ேமலக்குளம் (வ.கி) விளக்கேனந்தல் (ஊ) அடிபிடிதாங்கி வார்டு 2 , 

5.மணலூர் மற்றும் ேமலக்குளம் (வ.கி) விளக்கேனந்தல் (ஊ) குடும்பங்குளம் வார்டு 2 , 

6.மணலூர் மற்றும் ேமலக்குளம் (வ.கி) விளக்கேனந்தல் (ஊ) குடும்பங்குளம் 

ஆதிதிராவிடர் காலணி  வார்டு 2 , 7.மணலூர் மற்றும் ேமலக்குளம் (வ.கி) 

விளக்கேனந்தல் (ஊ) கண்ணாத்தான் மறவர்ெதரு வார்டு 2 , 8.மணலூர் மற்றும் 

ேமலக்குளம் (வ.கி) விளக்கேனந்தல் (ஊ) கண்ணாத்தான் வடக்குெதரு வார்டு 2 , 

9.மணலூர் மற்றும் ேமலக்குளம் (வ.கி) விளக்கேனந்தல் (ஊ) கண்ணாத்தான் 

ஆதிதிராவிடர் காலணி  வார்டு 2 , 10.மணலூர் மற்றும் ேமலக்குளம் (வ.கி) 

விளக்கேனந்தல் (ஊ) புல்வாய்கானிேயந்தல் வார்டு 2
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135 135 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி 

ேமலக்கன்னிேசr

1.மணலூர் மற்றும் நல்லூர் (வ.கி) ேமலகன்னிேசr (ஊ) ேமலகன்னிச்ேசr (வார்டு 1,2) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

136 136 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி 

ேமலக்கன்னிேசr

1.மணலூர் மற்றும் நல்லூர் (வ.கி) ேமலகன்னிச்ேசr(ஊ) பகநதி (வார்டு 4) , 2.மணலூர் 

மற்றும் நல்லூர் (வ.கி) ேமலகன்னிேசr (ஊ) சிறுமணிேயந்தல் (வார்டு 3,4) , 3.மணலூர் 

மற்றும் நல்லூர் (வ.கி) ேமலகன்னிேசr (ஊ) மாங்குடி (வார்டு 4)
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137 137 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, 

1.மணலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மணலூர்  கிழக்குெதரு வார்டு 1,2 , 2.மணலூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) மணலூர் ேமற்கு ெதரு வார்டு  2 , 3.மணலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மணலூர் 

காலணி குடியிருப்பு வார்டு 2
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138 138 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி, 

மணலூர்

1.மணலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மணலூர்  அருந்ததியர் குடியிருப்பு வார்டு 2 , 2.மணலூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா நகர் வார்டு  2,3 , 3.மணலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மணிப்புரம் 

வார்டு  2,3 , 4.மணலூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆரபத்தி வார்டு 2,3
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139 139 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,புதியகட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி, 

ஆைனேசr

1.ஆைனேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குெதரு வார்டு 1 , 2.ஆைனேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேமற்குெதரு வார்டு 1 , 3.ஆைனேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வார்டு 2 , 

4.ஆைனேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு வார்டு 2 , 5.ஆைனேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கிழக்குெதரு வார்டு 2 , 6.ஆைனேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒத்தவடு வார்டு 2 , 

7.ஆைனேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நீர்ேகாழிேயந்தல் வார்டு 3

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

140 140 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்க பகுதி, 

விளங்குளத்தூர்

1.ஆைணேசr (வ.கி) விளங்களத்தூர் (ஊ) பருத்திகுளம் (வார்டு 5) , 2.விளங்களத்தூர்  

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்மன் ேகாவில்ெதரு (வார்டு 1) , 3.விளங்களத்தூர்  (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வடக்குெதரு (வார்டு 1) , 4.விளங்களத்தூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

சுப்பிரமணியர்ேகாவில் ெதரு (வார்டு 1)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



141 141 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பகுதி, 

விளங்குளத்தூர்

1.விளங்களத்தூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வார்டு 1) , 2.விளங்களத்தூர்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 3.விளங்களத்தூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வ.ீ 

சுப்பிரமணியபுரம் (வார்டு 1) , 4.விளங்களத்தூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திராநகர் (வார்டு 

1) , 5.விளங்களத்தூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழக்கண்ணிேசr காலணி குடியிருப்பு (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

142 142 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கீழக்கன்னிேசr

1.விளங்களத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழக்கன்னிேசr கிழக்குத்ெதரு , 2.விளங்களத்தூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழக்கன்னிேசr முனியப்பசாமிேகாவில் ெதரு , 3.விளங்களத்தூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழக்கன்னிேசr வடக்குெதரு , 4.விளங்களத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கீழக்கன்னிேசr நடுத்ெதரு , 5.விளங்களத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழக்கன்னிேசr 

ெதற்குெதரு , 6.விளங்களத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழக்கன்னிேசr ேமற்குெதரு , 

7.விளங்களத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழக்கன்னிேசr காலனி குடியிருப்பு
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143 143 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு பக்கம், 

ெவங்கலக்குறிச்சி

1.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு (வார்டு 2) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

144 144 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பக்கம், 

ெவங்கலக்குறிச்சி

1.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 2.ெவங்கலக்குறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதாட்டியவலைச  (வார்டு 3) , 3.ெவங்கலக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கருங்கலக்குறிச்சி (வார்டு 3) , 4.விளங்களத்தூர்  (வ.கி) ெவங்கலக்குறிச்சி (ஊ) 

திருவாக்கி (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெபாசுக்குடி

1.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழ்கைர ஊரணித்ெதரு  (வார்டு 1) , 2.ெபாசுக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேசாைனயா ேகாவில் ெதரு வார்டு 1 , 3.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெபருமாள்ேகாவில்ெதரு வார்டு1 , 4.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கண்மாய்கைரகுடியிருப்பு வார்டு 1 , 5.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் 

காலணி வார்டு1 , 6.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிற்பட்ேடார் நலக்காலணி வார்டு1 , 

7.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமயின்ேராடுேமற்கு பகுதி ேராடு (வார்டு 2) , 

8.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வார்டு 2) , 9.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பள்ளிக்கூடத்ெதரு (வார்டு 2) , 10.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெமயின்ேராடுகிழக்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 11.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காலாங்கைர 

ெதரு (வார்டு 2) , 12.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராஜா சத்திரத்ெதரு (வார்டு 2) , 

13.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாதாேகாவில்ெதரு(வார்டு 3) , 14.ெபாசுக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) நீர்க்குண்டம் குடியிருப்பு  (வார்டு 3) , 15.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

நீர்க்குண்டம் வடக்கு குடியிருப்பு(வார்டு 3) , 16.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

தஞ்சாக்கூர் பள்ளிக்கூடத்ெதரு (வார்டு 4) , 17.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தஞ்சாக்கூர் 

வடக்குத்ெதரு (வார்டு 4) , 18.ெபாசுக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தஞ்சாக்கூர் பிள்ைளயார்ேகாவ

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

146 146 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, மீசல்

1.பிரபக்களூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீசல் பைழய காலனி ெதரு வார்டு 3 , 2.பிரபக்களூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீசல் நடுத்ெதரு வார்டு 3 , 3.பிரபக்களூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீசல் 

முஸ்lம் ெதரு வார்டு 3 , 4.பிரபக்களூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீசல்  ெதற்குெதரு வார்டு 3 ,
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147 147 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

பைழய கட்டிடம்,  

மீசல்

1.பிரபக்களூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீசல் ேமலத்ெதரு வார்டு 4 , 2.பிரபக்களூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) மீசல் நீராவி ஊரணி ெதரு வார்டு 4 , 3.பிரபக்களூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மீசல் வடக்கு காலனி வார்டு 4
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உயர்நிைலப்பள்ளி,   

,நடுக்கட்டிடம், 

கிழக்குபகுதி,  

உைலயூர்

1.உைலயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உைலயூர் ேமற்குெதரு(வார்டு 1) , 2.உைலயூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) உைலயூர் வடக்குெதரு(வார்டு 1) , 3.உைலயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உைலயூர் 

யாதவர் ேமற்குகுடியிருப்பு(வார்டு 2) , 4.உைலயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உைலயூர் 

அகமுைடயார் குடியிருப்பு(வார்டு 2) , 5.உைலயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உைலயூர் 

ஆதிதிராவிடர் ேமற்கு குடியிருப்பு(வார்டு 1,2)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

149 149 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   

,ெநடியமாணிக்கம்

1.உைலயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநடியமாணிக்கம் யாதவர் கிழக்கு குடியிருப்பு(வார்டு 2,3) 

, 2.உைலயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநடியமாணிக்கம் ஆதிதிராவிடர் கிழக்கு 

குடியிருப்பு(வார்டு 3) , 3.உைலயூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநடியமாணிக்கம் ஆதிதிராவிடர் 

வடக்கு ெதரு(வார்டு 3) , 4.உைலயூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநடியமாணிக்கம் 

ஆதிதிராவிடர் ெதற்குத்ெதரு(வார்டு 3,4)

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

,புதியகட்டிடம்,கிழக்கு

 பக்கம், 

வடக்குப்பகுதி,  

வளநாடு

1.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வளநாடு இந்திரா நகர் ெதரு (வார்டு 1) , 2.வளநாடு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வளநாடு அருந்ததியர் ெதரு (வார்டு 1) , 3.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வளநாடு வடக்குெதரு (வார்டு 1,2) , 4.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வளநாடு நடுத்ெதரு 

(வார்டு 2) , 5.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வளநாடு ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 6.வளநாடு 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதய்வதானம் வடக்குத்ெதரு  (வார்டு 2,3) , 7.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெதய்வதானம் நடுத்ெதரு  (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

151 151 அரசு 

உயர்நிைலப்பள்ளி   

,புதியகட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி 

ெதற்கு பக்கம்   

வளநாடு

1.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதய்வதானம் ெதற்கு ெதரு(வார்டு 3) , 2.வளநாடு (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெசங்கப்பைட ேகாகுலர் ெதரு (வார்டு 3) , 3.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெசங்கப்பைட கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 3,4) , 4.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்கப்பைட 

வடக்குெதரு (வார்டு 4) , 5.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்கப்பைட நடுத்ெதரு (வார்டு 

4,5) , 6.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசங்கப்பைட ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 5) , 7.வளநாடு 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருப்பிள்ைள மடத்துத்ெதரு (வார்டு 6)
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152 152 ஆர் சி 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புஷ்பவனம்

1.இளங்காக்கூர் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr(ஊ) ெபான்னக்கேனr வடக்கு குடியிருப்பு (வார்டு 

1) , 2.இளங்காக்கூர் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr(ஊ) ெபான்னக்கேனr மாதாேகாவில் 

வடக்குெதரு (வார்டு 1) , 3.இளங்காக்கூர் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr(ஊ) ெபான்னக்கேனr 

மாதாேகாவில் ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 4.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புஸ்பவனம் 

வடக்குெதரு (வார்டு 5) , 5.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புஸ்பவனம் மாதாேகாவில் 

நடுத்ெதரு (வார்டு 5,6) , 6.வளநாடு (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புஸ்பவனம் ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 6)
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153 153 ஆர் சி 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேகாடாேரந்தல்

1.இளங்காக்கூர் (வ.கி) உைலயூர் (ஊ) ேகாடாேரந்தல் மாதாேகாவில் வடக்கு 

ெதரு(வார்டு 4) , 2.இளங்காக்கூர் (வ.கி) உைலயூர் (ஊ) ேகாடாேரந்தல் மாதாேகாவில் 

நடுத்ெதரு(வார்டு 5) , 3.இளங்காக்கூர் (வ.கி) உைலயூர் (ஊ) ேகாடாேரந்தல் 

மாதாேகாவில் ெதற்குத்ெதரு(வார்டு 5)
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154 154 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெபாக்கனாேரந்தல்

1.இளங்காக்கூர் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr(ஊ) ெபாக்கனாேரந்தல் ஆதி திராவிடர் காலணி 

வார்டு 2 , 2.இளங்காக்கூர் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr(ஊ) ெபாக்கனாேரந்தல் அம்மன் 

ேகாவில் யாதவர் ெதரு வார்டு 2 , 3.இளங்காக்கூர் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr(ஊ) 

ெபாக்கனாேரந்தல்ெதற்குத்ெதரு வார்டு 2 , 4.இளங்காக்கூர் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr(ஊ) 

ப்◌ி.சேவrயார்பட்டணம் மாதா ேகாவில் ெதரு   வார்டு 2
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155 155 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   , 

ஆதனக்குறிச்சி

1.ெபாசுக்குடி மற்றும் பிரபக்களூர் (வ.கி) ஆதனகுறிச்சி (ஊ) ஆதனகுறிச்சி வடக்கு 

குடியிருப்பு (வார்டு 1) , 2.ெபாசுக்குடி(வ.கி) ஆதனகுறிச்சி (ஊ) கண்மாய்கைர 

கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 3.ெபாசுக்குடி  (வ.கி) ஆதனகுறிச்சி (ஊ) யாதவர் ெதரு (வார்டு 

1) , 4.ெபாசுக்குடி  (வ.கி) ஆதனகுறிச்சி (ஊ) ஆதனகுறிச்சி பள்ளிக்கூடத்ெதரு (வார்டு 1) , 

5.ெபாசுக்குடி (வ.கி) ஆதனகுறிச்சி (ஊ) ஆதனகுறிச்சி ேமற்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 

6.பிரபக்களூர் (வ.கி) ஆதனகுறிச்சி (ஊ) கிழவேனr ேதவர் குடியிருப்பு (வார்டு 3) , 

7.பிரபக்களூர் (வ.கி) ஆதனகுறிச்சி (ஊ) கிழவேனr காலனி குடியிருப்பு பள்ளிவாசல் 

ெகாட்டைக (வார்டு 3) , 8.பிரபக்களூர் (வ.கி) ஆதனகுறிச்சி (ஊ) கிழவேனr பள்ளிவாசல் 

ெகாட்டைக (வார்டு 4)
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குபக்கம், 

புளியங்குடி

1.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு  (வார்டு 1) , 2.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) முைளக்ெகாட்டு திண்ைண வடக்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 3.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) மறவர் ெதரு  (வார்டு 1) , 4.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இராமநாதன் ேகாவில்  

ெதரு  (வார்டு 1) , 5.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராக்கச்சி ேகாவில்  ெதரு (வார்டு 1) , 

6.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இராமன் ேகாவில் ெதற்கு ெதரு (வார்டு 1) , 

7.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊரணி ேமற்கு ெதரு (வார்டு 1) , 8.புளியங்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) முைளக்ெகாட்டு திண்ைண ெதற்கு ெதரு (வார்டு 2) , 9.புளியங்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) முைளக்ெகாட்டு திண்ைண கிழக்கு ெதரு (வார்டு 2) , 10.புளியங்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) யாதவர் வடக்கு ெதரு (வார்டு 2) , 11.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூசாr 

ெதரு (வார்டு 2) , 12.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவர் ெதற்கு ெதரு (வார்டு 2) , 

13.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு (வார்டு  2)
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குகுபக்கம், 

புளியங்குடி

1.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாபாலன் ெதரு (வார்டு 2) , 2.புளியங்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதற்கு ெதரு (வார்டு 2) , 3.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பள்ளிவாசல் வடக்கு ெதரு (வார்டு 2) , 4.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மறவர் வடக்கு 

ெதரு (வார்டு 3) , 5.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசட்டியார் ெதரு (வார்டு 3) , 

6.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமயின் கிழக்கு ெதரு 1 (வார்டு 3) , 7.புளியங்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெமயின் கிழக்கு ெதரு 2(வார்டு 3) , 8.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ைரஸ்மில் ெதரு (வார்டு 3) , 9.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பஸ்ஸ்டாப் ெதரு (வார்டு 3) 

, 10.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கூத்தப்ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு (வார்டு 3) , 

11.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஓத்தவடு ெதரு (வார்டு 3) , 12.புளியங்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) அம்மன் ேகாவில் ெதரு (வார்டு 3) , 13.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பைழய காலனி (வார்டு 3) , 14.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமாட்ைட காலனி ெதரு 

(வார்டு 3) , 15.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்பட்டன் ஊரணி ெதரு  (வார்டு 3) , 

16.புளியங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சக்கிலியர் காலனி (வார்டு 3)
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158 158 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப் பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி 

,ெவண்ணர் 

வாய்க்கால்

1.விளங்களத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவண்ணர் வாய்க்கால் ேமற்கு  (வார்டு 3) , 

2.விளங்களத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவண்ணர்வாய்கால் கிழக்கு  (வார்டு 3) , 

3.விளங்களத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrஜன காலணி (வார்டு 3)
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159 159 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப் பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி 

,ெவண்ணர் 

வாய்க்கால்

1.விளங்களத்தூர் (வ.கி) ெவங்கலக்குறிச்சி (ஊ) கிருஷ்ணாபுரம் (வார்டு 3) , 

2.விளங்களத்தூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கண்ணாபுரம் (வார்டு 3) , 3.ஆைணேசr (வ.கி) 

விளங்களத்தூர் (ஊ) பருக்ைகக்குடி யாதவெதரு  (வார்டு 5) , 4.ஆைணேசr (வ.கி) 

விளங்களத்தூர் (ஊ) பருக்ைகக்குடி அrஜன காலணி  (வார்டு 5) , 5.விளங்களத்தூர் 

(வ.கி) ெவங்கலக்குறிச்சி (ஊ) கீழப்பைனயடிேயந்தல் (வார்டு 3)
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160 160 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்கு பக்கம், 

ெசல்வநாயகபுரம்

1.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) மற்றும் ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) ெசல்வநாயகபுரம் 

ேமற்குெதரு 1 (வார்டு 2) , 2.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) மற்றும் ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) 

ெசல்வநாயகபுரம் ேமற்குெதரு 2 , 3.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) மற்றும் ெசல்வநாயகபுரம் 

(ஊ) ெசல்வநாயகபுரம் ேமற்குெதரு 3   (வார்டு 2) , 4.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) மற்றும் 

ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) ெசல்வநாயகபுரம் நடுத்ெதரு(வார்டு 2) , 5.ேமலமுதுகுளத்தூர் 

(வ.கி) மற்றும் ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) ெசல்வநாயகபுரம் நடுத்ெதரு 2 , 

6.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) மற்றும் ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) ெசல்வநாயகபுரம் நடுத்ெதரு 

3 , 7.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) மற்றும் ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) ெசல்வநாயகபுரம் 

பிள்ைளயார் ேகாவில்ெதரு 1   (வார்டு 2,3) , 8.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) மற்றும் 

ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) ெசல்வநாயகபுரம் பிள்ைளயார் ேகாவில்ெதரு 2   (வார்டு 2,3) , 

9.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) மற்றும் ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) ெசல்வநாயகபுரம் 

முைளக்ெகாட்டு திண்ைணத்ெதரு 1  (வார்டு 3) , 10.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) மற்றும் 

ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) ெசல்வநாயகபுரம் முைளக்ெகாட்டு திண்ைணத்ெதரு 2  (வார்டு 3) 

, 11.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) மற்றும் ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) ெசல்வநாயகபுரம் 

முைளக்ெகாட்டு திண்ைணத்ெதரு  3   (வார்டு 3)
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம், 

ெசல்வநாயகபுரம்

1.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) ெசல்வநாயகபுரம் ேமற்கு ெதரு  

(வார்டு 4) , 2.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி)  ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) ெசல்வநாயகபுரம் கிழக்கு 

ெதரு 1 (வார்டு 4) , 3.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி)  ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) ெசல்வநாயகபுரம் 

வடக்குெதரு 1 (வார்டு 2,4) ,
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ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெதற்கு கட்டிடம், 

ெசல்வநாயகபுரம்

1.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி)  ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) ெசல்வநாயகபுரம் ெதற்குெதரு 

(வார்டு4,3) , 2.கீரனூர் (வ.கி) ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) தட்டேனந்தல் ெதற்கு ெதரு (வார்டு 4) 

, 3.கீரனூர் (வ.கி)  ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு (வார்டு 4) , 

4.கீரனூர் (வ.கி) ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) முைளக்ெகாட்டு திண்ைணத் ெதரு (வார்டு 4) , 

5.கீரனூர் (வ.கி) ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) நடுத்ெதரு (வார்டு 4) , 6.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) 

 ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) ஆைனேசr சாைல (வார்டு 4) , 7.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி)  

ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) பள்ளிக்கூடம் ெதரு (வார்டு 4) , 8.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி)  

ெசல்வநாயகபுரம் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு 1,2  (வார்டு 4)
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உயர்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு பகுதி, 

கீரனூர்

1.கீரனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்மன் ேகாவில் ெதரு வார்டு 1 , 2.கீரனூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு  வார்டு 2 , 3.கீரனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு வார்டு 2 , 

4.கீரனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முைளக்ெகாட்டு ெதரு  வார்டு 2 , 5.கீரனூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு  வார்டு 2 , 6.கீரனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு 

வார்டு 2 , 7.கீரனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திடீர் நகர் வார்டு 2 , 8.கீரனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேபாஸ்ட் ஆபீஸ் ெதரு  வார்டு 2 , 9.கீரனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாவிதர் ெதரு வார்டு 2 , 

10.கீரனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் ெதரு வார்டு 2 , 11.கீரனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ஆசாr ெதரு வார்டு 2 , 12.கீரனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமயின் ேராடு வார்டு 2
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உயர்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குப் பகுதி, 

கீரனூர்

1.ஆைணேசr (வ.கி) கீரனூர் (ஊ) ேமலபண்ைணக்குளம் கிழக்குெதரு , 2.ஆைணேசr 

(வ.கி) கீரனூர் (ஊ) ேமலபண்ைணக்குளம் ேமற்குெதரு , 3.ஆைணேசr (வ.கி) கீரனூர் 

(ஊ) கீழபண்ைணகுளம் , 4.கீரனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீரனூர் காலணி வார்டு 1 , 

5.கீரனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீரனூர் காலணி வார்டு 2 , 6.கீரனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ைவத்தியேனந்தல் காலணி வார்டு 1 , 7.கீரனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைவத்தியேனந்தல் 

காலணி 2 , 8.கீரனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ைவத்தியேனந்தல்
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, 

ஆத்திகுளம்

1.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் ஆத்திகுளம் (ஊ) ஆத்திகுளம் வடக்குெதரு வார்டு 1 , 

2.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் ஆத்திகுளம் (ஊ) ஆத்திகுளம் வார்டு 1 , 

3.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் ஆத்திகுளம் (ஊ) ெதற்கு வாச்சேனந்தல் வார்டு 3 , 

4.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் ஆத்திகுளம் (ஊ) வாச்சேனந்தல் வார்டு 3
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்குெதரு, 

ஆத்திகுளம்

1.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் ஆத்திகுளம் (ஊ) கடம்பன்குளம் வார்டு 4 , 

2.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் ஆத்திகுளம் (ஊ) கடம்பன்குளம் வடக்குத்ெதரு  வார்டு 

4 , 3.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் ஆத்திகுளம் (ஊ) ெமாச்சிகுளம் வார்டு 2 , 

4.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் ஆத்திகுளம் (ஊ) ெமாச்சிகுளம் கிழக்குத்ெதரு வார்டு 2
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ெதாடக்கப்பள்ளி, 

புதிய கட்டிடம்   

,புதுகட்டிடம்,ேமற்கு 

பகுதி, நல்லூர்

1.நல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழத்ெதரு வார்டு 1,2 , 2.நல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

நடுத்ெதரு வார்டு 2,3 , 3.நல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு வார்டு 3 , 4.நல்லூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதன்கீழத்ெதரு வார்டு 3 , 5.நல்லூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நல்லூர் 

காலணி வார்டு 3
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெகால்லங்குளம்

1.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகால்லங்குளம் வடக்குெதரு (வார்டு 3) , 

2.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகால்லங்குளம் நடுத்ெதரு (வார்டு 3) , 

3.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகால்லங்குளம் ெதற்குெதரு (வார்டு 3) , 

4.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகால்லங்குளம் ஊரணிகைர ெதரு(வார்டு 3)
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ெதாடக்கப்பள்ளி   , 

புல்வாய்க்குளம்

1.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முதுகுளத்தூர் ேராடு ெதரு  (வார்டு 1) , 

2.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புல்வாய்க்குளம் ெதற்கு ெதரு(வார்டு 1) , 

3.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புல்வாய்க்குளம் நடுத்ெதரு (வார்டு 1) , 

4.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புல்வாய்க்குளம் வடக்கு ெதரு  (வார்டு 1) , 

5.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உசிலங்குளம்(வார்டு 2)
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கீழக்காஞ்சிரங்குளம்

1.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் கீழக்காஞ்சரங்குளம் (ஊ) கீழக்காஞ்சரங்குளம் 

கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 2.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் கீழக்காஞ்சரங்குளம் (ஊ) 

கீழக்காஞ்சரங்குளம் ேமலத்ெதரு (வார்டு 1) , 3.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் 

கீழக்காஞ்சரங்குளம் (ஊ) கீழக்காஞ்சரங்குளம் ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 

4.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் கீழக்காஞ்சரங்குளம் (ஊ) எட்டிச்ேசr ெதற்குத்ெதரு 

(வார்டு 1) , 5.புல்வாய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் கீழக்காஞ்சரங்குளம் (ஊ) எட்டிச்ேசr 

வடக்குத்ெதரு (வார்டு 2)
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மாணவியர் விடுதி   

,வடக்குப்பகுதி,முதுகு

ளத்தூர்

1.கண்டிலான் (வ.கி) காத்தாகுளம் (ஊ) அப்பியேனந்தல் (வார்டு 1) , 2.கண்டிலான் (வ.கி) 

காத்தாகுளம் (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு (வார்டு 1) , 3.கண்டிலான் (வ.கி) காத்தாகுளம் (ஊ) 

காத்தாகுளம் கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 4.கண்டிலான் (வ.கி) காத்தாகுளம் (ஊ) 

காத்தாகுளம் ேமற்குெதரு (வார்டு 1) , 5.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) ெசல்வ நாயகபுரம் (ஊ) 

தூr (வார்டு 1) , 6.கண்டிலான் (வ.கி) காத்தாகுளம் (ஊ) கீழமானங்கைர கிழக்கு  (வார்டு 

2) , 7.கண்டிலான் (வ.கி) காத்தாகுளம் (ஊ) கீழமானங்கைர  காலணி (வார்டு 2)
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ள்ளி   ,முதுகுளத்தூர்

1.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) பஜார் ெதரு (வார்டு 12) , 

2.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) ெபrய பள்ளிவாசல் ெதரு  (வார்டு 12) , 

3.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) கடலாடி ேராடு (வார்டு 11) , 

4.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) காவல்காரன் சந்து(வார்டு 11) , 

5.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) ேதவர் நகர்  (வார்டு 11) , 

6.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) பிள்ைளமார் ெதரு  (வார்டு 12) , 

7.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) ேபட்ைட ெதரு  (வார்டு 12)
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,முதுகுளத்தூர்

1.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) கீழரத வதீி (வார்டு 13) , 

2.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) அக்ரஹாரம் ெதரு (வார்டு 13) , 

3.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) நாயக்கர் ேமலத்ெதரு (வார்டு 13) , 

4.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) நாயக்கர் கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 13) , 

5.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) கீழ ரதவதீி முதல் ரதவதீி(வார்டு 13) , 

6.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) கீழ ரதவதீி 2 வது ெதரு(வார்டு 13) , 

7.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) கீழரத வதீி 3வது ெதரு(வார்டு 13)
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174 174 பிற்படுத்தப்பட்ேடார் 

மாணவியர் விடுதி, 

ெதற்குப்பகுதி, 

முதுகுளத்தூர்

1.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) கந்தசாமிபுரம் கிழக்குெதரு(வார்டு 7) , 

2.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) கந்தசாமிபுரம் கிழக்குெதரு(வார்டு 7) , 

3.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) ெமாச்சிகுளத்தார் சந்து(வார்டு 7) , 

4.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) வரீகாளியம்மன் ேகாவில் ெதரு(வார்டு 9) , 

5.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) முகமதியா வடக்குெதரு(வார்டு 9) , 

6.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) முைளக்ெகாட்டுத்திண்ைண ெதரு(வார்டு 9) 

, 7.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) ஆசாr ெதரு(வார்டு 9) , 

8.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) வக்கில் ராமலிங்கம்பிள்ைளசந்து(வார்டு 9) 

, 9.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) இைடயூர்குடி சந்து(வார்டு 9) , 

10.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) முைளக்ெகாட்டு திண்ைண ெதரு வார்டு 9 

, 11.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) முக்கந்தர்சந்து(வார்டு 11) , 

12.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) மறவர் ெதரு(வார்டு 11) , 

13.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) திருவள்ளுவர் ெதரு(வார்டு 11) , 

14.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) ஹrஜன் ெதற்கு ெதரு வார்டு 11 , 

15.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) ஹrஜன்  நடுத் ெதரு(வார்டு 11) , 16.கீழமுது
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17.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) ேசக்மிதார் ெதரு(வார்டு 11) , 

18.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) கடலாடி ேராடு (வார்டு 11) , 

19.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) ெபrய பள்ளிவாசல் ெதரு(வார்டு 12) , 

20.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) சுடைல ஊரணி ெதரு(வார்டு 7) , 

21.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) ஜாகிர்உேஷன் ெதரு(வார்டு 6) , 

22.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) ெசட்டியார் ெதரு(வார்டு 11)

175 175 பள்ளிவாசல் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குபுதிய 

கட்டிடம், வடக்கு 

பகுதி, முதுகுளத்தூர்

1.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) திடல் பாைத வார்டு 3 , 2.கீழமுதுகுளத்தூர் 

(வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) திடல் நடுத் ெதரு வார்டு 3 , 3.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) 

முதுகுளத்தூர் (ேப) திடல்ெதற்கு ெதரு வார்டு 4 , 4.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) 

முதுகுளத்தூர் (ேப) ெசக்கடி ெதரு வார்டு 4 , 5.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் 

(ேப) மீனாட்சிபுரம் வார்டு 5 , 6.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) உழவன் 

ேதாப்பு காலணி வார்டு 5 , 7.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) கந்தசாமிபுரம் 

காலணி வார்டு 5
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176 176 பள்ளிவாசல் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குபுதிய 

கட்டிடம், ெதற்கு 

பகுதி, முதுகுளத்தூர்

1.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) காமராஜ் நகர் வார்டு 6 , 

2.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) ஜாகிர்உேஷன் 1வது ெதரு வார்டு 6 , 

3.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) ஜாகிர்உேஷன் 2வது ெதரு வார்டு 6 , 

4.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) சுடைலஊரணி பாைத வார்டு 4 , 

5.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) திடல் நாடார் ெதரு வார்டு 4 , 

6.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) கந்தசாமிபுரம் கிழக்குெதரு வார்டு 7
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177 177 பள்ளிவாசல் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி   

,புதுக்கட்டிடம்,வடக்கு

 பகுதி, வடக்குப் 

பக்கம், ேமற்கு பகுதி, 

முதுகுளத்தூர்

1.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) திடல் பாைத வார்டு 3 , 2.கீழமுதுகுளத்தூர் 

(வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) வன்னார் ெதரு (வார்டு 4) , 3.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) 

முதுகுளத்தூர் (ேப) மார்ெகட் முதல் ெதரு (வார்டு 14) , 4.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) 

முதுகுளத்தூர் (ேப) மார்ெகட் 2வது ெதரு (வார்டு 14) , 5.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) 

முதுகுளத்தூர் (ேப) தபால் அலுவலகத்ெதரு (வார்டு 5) , 6.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) 

முதுகுளத்தூர் (ேப) உலகன் ேதாப்பு காலனி (வார்டு 5) , 7.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) 

முதுகுளத்தூர் (ேப) கந்தசாமிபுரம் காலனி (வார்டு 5) , 8.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) 

முதுகுளத்தூர் (ேப) ெபrயார் நகர் (வார்டு 5) , 9.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் 

(ேப) ேதேவந்திர நகர் (வார்டு 6) , 10.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) 

முஸ்தபா புரம் (வார்டு 6)
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178 178 பள்ளிவாசல் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,புதிய வடக்கு 

கட்டிடம், வடக்கு 

பகுதி, முதுகுளத்தூர்

1.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) முகமதியர் ெதற்கு ெதரு வார்டு  8 , 

2.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) அலியார் ெதரு வார்டு 8 , 

3.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) முகமதியர் நடுத் ெதரு வார்டு 8 , 

4.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) முகமதியர் வடக்குத் ெதரு வார்டு 8 , 

5.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) முகமதியர் ெதற்கு ெதரு (வார்டு 10) , 

6.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) அலியார் ெதரு (வார்டு 8) , 

7.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) வரீமாகாளியம்மன் ெதரு வார்டு 9 , 

8.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) ேகாசு ராவுத்தர் ெதரு வார்டு  10 , 

9.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) சரவணெபாய்ைக ஊரணி பஜார் ெதரு 

வார்டு 7 , 10.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) ெமாச்சிகுளத்தூர் சந்து வார்டு 7
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179 179 பள்ளிவாசல் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,புதிய வடக்கு 

கட்டிடம், வடக்கு 

பகுதி, முதுகுளத்தூர்

1.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) திடல் பள்ளிவாசல் ெதரு வார்டு  3 , 

2.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) திடல் அல்லாபிச்ைச ெதரு வார்டு  3 , 

3.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) திடல் கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 3) , 

4.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) திடல் நாடார் ெதரு (வார்டு 3) , 

5.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) திடல் பள்ளிவாசல் ெதரு (வார்டு 3) , 

6.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) இராஜாக்கள் ெதரு (வார்டு 14) , 

7.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) வடக்கூர் நடுத்ெதரு (வார்டு 15) , 

8.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) ேலாக்கல் பண்டு பஜார் ெதரு (வார்டு 

2,14,15) , 9.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) வடக்கூர் முைளக்ெகாட்டு 

திண்ைணத்ெதரு (வார்டு 15) , 10.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) திடல் 

பாைதத்ெதரு (வார்டு 3)
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180 180 டி இ எல் சி உயர் 

நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு கட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி, 

முதுகுளத்தூர்

1.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) ேகாகுல் நகர் (வார்டு 2) , 

2.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) ேநத்தாஜிநகர் (வார்டு 2) , 

3.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) மருத்துவமைன 2வது ெதரு (வார்டு 2) , 

4.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) மருத்துவமைன 1வது ெதரு   (வார்டு 2) , 

5.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) வடக்கூர் நாடார் ெதரு (வார்டு 15) , 

6.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) ஓதுவார் ெதரு(வார்டு 15) , 

7.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) ேலாக்கல் பண்டு பஜார் ெதரு (வார்டு 2)
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நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி, 

முதுகுளத்தூர்

1.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) ெசல்வியம்மன் ேகாயில் கிழக்கு 5வது 

ெதரு (வார்டு14) , 2.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) ெசல்வியம்மன் 

ேகாயில் கிழக்கு 4வது ெதரு (வார்டு14) , 3.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) 

ெசல்வியம்மன் ேகாயில் கிழக்கு 3வது ெதரு  (வார்டு 14) , 4.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) 

முதுகுளத்தூர் (ேப) ெசல்வியம்மன் ேகாயில் கிழக்கு 2வது ெதரு  (வார்டு 14) , 

5.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) ெசல்வியம்மன் ேகாயில் கிழக்கு 

1வதுெதரு  (வார்டு 14) , 6.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) ெசல்வியம்மன் 

ேகாயில் ேமற்கு 2வது ெதரு  (வார்டு 14) , 7.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) 

ெசல்வியம்மன் ேகாயில் ேமற்கு 1வது ெதரு (வார்டு 14) , 8.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) 

முதுகுளத்தூர் (ேப) சுவாமிகள் மடத்து ெதரு (வார்டு 14) , 9.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) 

முதுகுளத்தூர் (ேப) அய்யனார் ேகாவில் ெதரு (வார்டு 15) , 10.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) 

முதுகுளத்தூர் (ேப) வடக்கூர் நடுத்ெதரு  (வார்டு 15) , 11.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) 

முதுகுளத்தூர் (ேப) வடக்கூர் முைளக்ெகாட்டு திண்ைன ெதரு(வார்டு 15)
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்கு-

ேமற்குக்கட்டிடம், 

கிழக்கு பக்கம், 

முதுகுளத்தூர்

1.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) ெகான்னடி விநாயகர் ேகாயில் 3வது 

ெதரு (வார்டு 15) , 2.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) ெகான்னடி விநாயகர் 

ேகாவில் 2வது ெதரு (வார்டு 15) , 3.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) 

ெகான்னடி விநாயகர் ேகாவில் 1வது ெதரு  (வார்டு 15) , 4.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) 

முதுகுளத்தூர் (ேப) வாைககுளம் அrஜன வடக்குத்ெதரு(வார்டு 1) , 5.கீழமுதுகுளத்தூர் 

(வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) வாைகக்குளம் அrஜன ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 

6.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) இைடயர் வாைகக்குளம்1 (வார்டு 2) , 

7.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) இைடயர் வாைகக்குளம்2 (வார்டு 2) ,

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



183 183 டி இ எல் சி 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கிழக்கு-

ேமற்குக்கட்டிடம், 

ேமற்கு பக்கம், 

முதுகுளத்தூர்

1.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) இைடயர் வாைகக்குளம் 3 (வார்டு 2) , 

2.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) இைடயர் வாைகக்குளம் பிள்ைளயார் 

ேகாவில் ெதரு (வார்டு 2) , 3.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) ேலாக்கல் 

பண்டு பஜார் ெதரு (வார்டு 1) , 4.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) அம்ேபத்கார் 

நகர் (வார்டு 1) , 5.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) பஞ்சாயத்து யூனியன் 

ஆபிஸ் ெதரு (வார்டு 1) , 6.ேமலமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) வடக்கூர் 

ஆசாr ெதரு (வார்டு 14) , 7.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) வடக்கூர் அrஜன 

காலணி ேமற்கு காந்தி நகர் (வார்டு1) , 8.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் (ேப) 

வடக்கூர் அrஜன காலணி (கிழக்கு) (வார்டு 1) , 9.கீழமுதுகுளத்தூர் (வ.கி) முதுகுளத்தூர் 

(ேப) வடக்கூர் அrஜன காலணி காந்தி நகர் காலணி  (வார்டு 1)
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ெதாடக்கப்பள்ளி    , 

காக்கூர்

1.காக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவர்ெதரு 1(வார்டு 3) , 2.காக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேதவர்ெதரு 2(வார்டு 3) , 3.காக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவர்ெதரு 3(வார்டு 3) , 4.காக்கூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதேவந்திரர்ெதரு 1(வார்டு 4) , 5.காக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேதேவந்திரர்ெதரு 2(வார்டு 4) , 6.காக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதேவந்திரர்ெதரு 3(வார்டு 4) 

, 7.காக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதேவந்திரர்ெதரு 4(வார்டு 4) , 8.காக்கூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ேதேவந்திரர்ெதரு 5(வார்டு 4) , 9.காக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதேவந்திரர்ெதரு 

6(வார்டு 4) , 10.காக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசாைலபுரம் 1(வார்டு 4) , 11.வகாக்கூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேசாைலபுரம் 2(வார்டு 4) , 12.காக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவர் 

காலணி(வார்டு 3) , 13.காக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாசிபுரம்(வார்டு 3)
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதுகட்டிடம்,ெதற்குப

க்கம், காக்கூர்

1.காக்கூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காக்கூர் முஸ்lம் ெதரு வார்டு 2 , 2.காக்கூர்  (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) காக்கூர் யாதவர்ெதரு  வார்டு 1,2 , 3.காக்கூர்  (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காக்கூர் 

யாதவர் ெதரு வார்டு 2
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குக்கட்டிடம்,ெத

ற்குபக்கம், காக்கூர்

1.காக்கூர்  (வ.கி) புளியங்குடி(ஊ) கைதயன் வார்டு 5 , 2.கருமல் (வ.கி) புளியங்குடி(ஊ) 

ஆண்டிச்சிேயந்தல் வார்டு 6 , 3.ெபாசுக்குடி (வ.கி) ஆதனகுறிச்சி (ஊ) ஆதனகுறிச்சி 

காலணி வடக்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 4.ெபாசுக்குடி(வ.கி) ஆதனகுறிச்சி (ஊ) ஆதனகுறிச்சி 

காலணி ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 5.ெபாசுக்குடி (வ.கி) ஆதனகுறிச்சி (ஊ) ஆதனகுறிச்சி 

அrசன் பைழய குடியிருப்பு (வார்டு 2)
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம், 

வடக்குப் பகுதி, 

காக்கூர்

1.காக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திராநகர் (வார்டு 1) , 2.காக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெசட்டியார் ெதரு வடக்கு 1 , 3.காக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசட்டியார்ெதரு வடக்கு 2 

(வார்டு 1) , 4.காக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளமார்ெதரு வடக்கு (வார்டு 1) , 5.காக்கூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்லிம்ெதரு வடக்கு 1 (வார்டு 1) , 6.காக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

முஸ்லிம்ெதரு வடக்கு 2 (வார்டு 1) , 7.காக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குெதரு (வார்டு 1) 

, 8.காக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவர் ெதற்குெதரு (வார்டு 1) , 9.காக்கூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெதற்குெதரு (வார்டு 1) , 10.காக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு 2 (வார்டு 1) , 

11.காக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு 3 (வார்டு 1) , 12.காக்கூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

சமத்துவபுரம் (வார்டு 2)
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்கு புதிய 

கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி, 

இராமலிங்கபுரம்

1.குமராகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராமலிங்கபுரம் யாதவர் ேமலக்குடியிருப்பு(வார்டு 3) , 

2.குமராகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராமலிங்கபுரம் யாதவர் ேமற்கு ெதரு 

ேமற்குப்பகுதி(வார்டு 3) , 3.குமராகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராமலிங்கபுரம் யாதவர் 

கிழக்குத்ெதரு ேமற்குப்பகுதி(வார்டு 3) , 4.குமராகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ராமலிங்கபுரம் யாதவர் கிழக்குத்ெதரு கிழக்குப்பகுதி(வார்டு 3) , 5.குமராகுறிச்சி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) யாதவர் குடியிருப்பு கிழக்குப்பகுதி(வார்டு 2) , 6.குமராகுறிச்சி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) எருதன்குளம் கிராமம்(வார்டு 1,2)
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,குமாரக்குறிச்சி

1.குமாரக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குமாரக்குறிச்சி புதிய காலணி பகுதி(வார்டு 2) , 

2.குமாரக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குமாரக்குறிச்சி பைழய காலணி பகுதி 

வடக்குெதரு(வார்டு 2) , 3.குமாரக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குமாரக்குறிச்சி பைழய 

காலணி வடக்கு ெதன்பக்கம் பகுதி(வார்டு 2) , 4.குமாரக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

குமாரக்குறிச்சி பைழய காலணி நடுத்ெதரு ெதன்பக்கம்(வார்டு 1,2) , 5.குமாரக்குறிச்சி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குமாரக்குறிச்சி பிள்ைளமார்ெதரு ேமற்குப்பகுதி(வார்டு 1) , 

6.குமாரக்குறிச்சி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குமாரக்குறிச்சி பிள்ைளமார் ெதரு 

கிழக்குப்பகுதி(வார்டு 1)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

190 190 சமுதாயக் கூடம்   

,கருமல்

1.கருமல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrஜன் புதுகாலணி  வார்டு 4,5 , 2.கருமல் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) அrஜன் பைழய காலனி  வார்டு 3 , 3.கருமல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrஜன் நடு 

குடியிருப்பு  வார்டு 1,2 ,

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

191 191 இ- ேசைவ ைமயம், 
கருமல்

1.கருமல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrஜன் ெதற்கு குடியிருப்பு  வார்டு 2 , 2.கருமல் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) நாடார்,பிள்ைள,ேகானார் குடியிருப்பு வார்டு 3,2 ,                                

                                                                                               

3.கருமல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவர் குடியிருப்பு வார்டு 3 ,                         

4.கருமல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இருளப்பக்ேகான் குடியிருப்பு வார்டு 5

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

192 192 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்கு பக்கம், 

ெபrயைகயகம்

1.இளங்காக்கூர்  (வ.கி) ேதrருேவலி(ஊ) அணிகுருந்தன் வடக்குெதரு (வார்டு 6) , 

2.இளங்காக்கூர்  (வ.கி) ேதrருேவலி(ஊ) அணிகுருந்தன் ெதற்கு ெதரு (வார்டு 6) , 

3.இளங்காக்கூர்  (வ.கி) ேதrருேவலி(ஊ) ேகாபாலபுரம் (வார்டு 6) , 4.இளங்காக்கூர்  

(வ.கி) ேதrருேவலி(ஊ) சண்முகநாதபுரம் (வார்டு 8) , 5.இளங்காக்கூர்  (வ.கி) 

ேதrருேவலி(ஊ) இளங்காக்கூர் ெதற்கு குடியிருப்பு (வார்டு 8)
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193 193 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்கு பக்கம், 

ெபrயைகயகம்

1.இளங்காக்கூர்  (வ.கி) ேதrருேவலி(ஊ) இளங்காக்கூர் ஆதிதிராவிடர் காலணி (வார்டு 

8) , 2.இளங்காக்கூர்  (வ.கி) ேதrருேவலி(ஊ) ெபrய ைகயகம் ஆதிதிராவிடர் காலணி 

(வார்டு 7) , 3.இளங்காக்கூர்  (வ.கி) ேதrருேவலி(ஊ) ெபrய ைகயகம் கிழக்குெதரு 

(வார்டு 7) , 4.இளங்காக்கூர்  (வ.கி) ேதrருேவலி(ஊ) ெபrய ைகயகம் ேமலத்ெதரு 

(வார்டு 7) , 5.கருமல் (வ.கி) ேதrருேவலி (ஊ) சின்னக் ைகயகம் (வார்டு 7)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

194 194 ராவுத்தர் சாகிப்  

உயர்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்கு பக்க 

கட்டிடம், 

ெதற்குப்பக்கம், 

ேதrருேவலி

1.ேதrருேவலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதrருேவலி முஸ்lம் ெதரு (வார்டு 2) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

195 195 ராவுத்தர் சாகிப்  

உயர்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு 

பக்கம்இேதrருேவலி

1.ேதrருேவலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதrருேவலி யாதவர் ேமற்கு ெதரு (வார்டு 1) , 

2.ேதrருேவலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதrருேவலி யாதவர் கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 1,3)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

196 196 ராவுத்தர் சாகிப் 

ெதாடக்கப்பள்ளி    

,ெதற்குப்பக்கம், 

ேதrருேவலி

1.ேதrருேவலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்பச்ேசr ெதற்கு ெதரு  (வார்டு 4) , 2.ேதrருேவலி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்பச்ேசr வடக்கு ெதரு (வார்டு 3,4)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

197 197 ராவுத்தர் சாகிப் 

ெதாடக்கப்பள்ளி    

,வடக்குப்பக்கம், 

ேதrருேவலி

1.ேதrருேவலி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழப்பச்ேசr வடக்குெதரு (வார்டு 4) , 2.ேதrருேவலி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதrருேவலி கீழபச்ேசr ெதற்குெதரு  (வார்டு 4,5)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



198 198 ெசயிண்ட் ேஜாசப் 

ெதாடக்கப்பள்ளி,     

,புதுகட்டிடம்,வடக்குப்

பகுதி, 

மட்டியாேரந்தல்

1.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) மட்டியேரந்தல் வடக்குத்ெதரு (வார்டு 

3)2.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) மட்டியேரந்தல் வடக்குத்ெதரு 2 (வார்டு 3) 

, 3.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) மட்டியேரந்தல் வடக்குத்ெதரு(வார்டு 3) , 

4.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) மட்டியேரந்தல் நடுத்ெதரு வார்டு 3 , 

5.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) மட்டியேரந்தல் நடுத்ெதரு  (வார்டு 3) , 

6.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) மட்டியேரந்தல் நடுத்ெதரு  (வார்டு 3) , 

7.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) மட்டியேரந்தல் கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 3,4) , 

8.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) மட்டியேரந்தல் ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 4) , 

9.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) மட்டியேரந்தல் யாதவர் குடியிருப்பு  

(வார்டு 4) ,

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) மட்டியேரந்தல் யாதவர் குடியிருப்பு  

(வார்டு 4) , 11.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) மட்டியேரந்தல் ஆதிதிராவிடர் 

குடியிருப்பு (வார்டு 4) , 12.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) மட்டியேரந்தல் 

பஸ்டாப் (வார்டு 4) , 13.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) மட்டியேரந்தல் 

ெமயின் ேராடு வார்டு 4 , 14.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) மட்டியேரந்தல் 

ஆதிதிராவிடர் காலணி 1 (வார்டு 4) , 15.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) 

மட்டியேரந்தல் (வார்டு 4) , 16.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) 

தாளியாேரந்தல் வடக்குெதரு (வார்டு 4) , 17.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) 

தாளியாேரந்தல் நடுத்ெதரு (வார்டு 4) , 18.தாளியேரந்தல் (வ.கி) ெபான்னக்கேனr (ஊ) 

தாளியாேரந்தல் ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 4)

199 199 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்கு கட்டிடம், 

ெதற்கு பக்கம், 

கடம்ேபாைட

1.தாலியேரந்தல் (வ.கி) பூேசr (ஊ) கடம்ேபாைடவடக்குெதரு வார்டு3 , 2.தாலியேரந்தல் 

(வ.கி) பூேசr (ஊ) வடக்குத்ெதரு 1(வார்டு 3) , 3.தாலியேரந்தல் (வ.கி) பூேசr (ஊ) 

வடக்குெதரு 2 (வார்டு 3) , 4.தாலியேரந்தல் (வ.கி) பூேசr (ஊ) நடுத்ெதரு 1 (வார்டு 3) , 

5.தாலியேரந்தல் (வ.கி) பூேசr (ஊ) நடுத்ெதரு 2 (வார்டு 3) , 6.தாலியேரந்தல் (வ.கி) பூேசr 

(ஊ) கிழக்குத்ெதரு 1 (வார்டு 3) , 7.தாலியேரந்தல் (வ.கி) பூேசr (ஊ) கிழக்குத்ெதரு 2 

(வார்டு 3) , 8.தாலியேரந்தல் (வ.கி) பூேசr (ஊ) ேமற்குத்ெதரு (வார்டு 3)
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200 200 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு 

புதியகட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, பூேசr

1.பூேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூேசr வடக்குெதரு(வார்டு 1) , 2.பூேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பூேசr பிள்ைளமார்ெதரு (வார்டு 1) , 3.பூேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூேசr பைறயர்ெதரு 

(வார்டு 1) , 4.பூேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வார்டு 1) , 5.பூேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கம்மாளர்ெதரு (வார்டு 1) , 6.பூேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அரண்மைனெதற்குெதரு (வார்டு 

2) , 7.பூேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர்ெதரு (வார்டு 2,3) , 8.பூேசr (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ஆதிதிராவிடர் காலணி ெதரு  (வார்டு 1)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

201 201 சாந்தி ஆசிரம 

கிராமவித்யாலயம் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்கு பகுதி,வலது 

பக்கம், 

ஆதங்ெகாத்தங்குடி

1.ஆதங்ெகாத்தங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பத்ரகாளியம்மன் ேகாவில் ெதரு (வார்டு 1) , 

2.ஆதங்ெகாத்தங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கருப்பணசாமி ேகாவில்ெதரு (வார்டு 1) , 

3.ஆதங்ெகாத்தங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா நகர் (வார்டு 1) , 4.ஆதங்ெகாத்தங்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) டாக்டர். பி.ஆர்.அம்ேபத்கார் நகர் (வார்டு 1) , 5.ஆதங்ெகாத்தங்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குத்ெதரு (வார்டு 2)
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202 202 சாந்தி ஆசிரம 

கிராமவித்யாலயம் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்கு பகுதி,இடது 

பக்கம்,ஆதங்ெகாத்த

ங்குடி

1.ஆதங்ெகாத்தங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குெதரு(வார்டு 1,2) , 2.ஆதங்ெகாத்தங்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குக்குடியிருப்பு கிழக்குத்ெதரு வார்டு 2,3) , 3.ஆதங்ெகாத்தங்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்குக்குடியிருப்பு நடுத்ெதரு வார்டு 3) , 4.ஆதங்ெகாத்தங்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேமற்குக்குடியிருப்பு ேமற்குத்ெதரு (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



203 203 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்கு 

பக்கம்,ெபrயஇைல

1.ஆதங்ெகாத்தங்குடி (வ.கி) ெபrயஇைல (ஊ) வடக்குெதரு (வார்டு 1) , 

2.ஆதங்ெகாத்தங்குடி (வ.கி) ெபrயஇைல (ஊ) ெதற்குெதரு (வார்டு 1,2) , 

3.ஆதங்ெகாத்தங்குடி (வ.கி) ெபrயஇைல (ஊ) ேமற்குெதரு (வார்டு 3) , 

4.ஆதங்ெகாத்தங்குடி (வ.கி) ெபrயஇைல (ஊ) ெபrயஇைல காலணி (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

204 204 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   , 

லாகல்

1.கருமல் (வ.கி) அரப்ேபாது (ஊ) அரப்ேபாது (வார்டு 1) , 2.ேதrருேவலி, (வ.கி)அரப்ேபாது 

(ஊ) லாகல் (வார்டு 3) , 3.ேதrருேவலி, (வ.கி)  அரப்ேபாது (ஊ) உத்தன்(வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

205 205 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதியகட்டிடம், 

மருதகம்

1.ேதrருேவலி (வ.கி) அரப்ேபாது (ஊ) மருதகம் (வார்டு 4,5) , Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

206 206 இ- ேசைவ ைமயம், 

மருதகம்

1.கீழசிறுேபாது (வ.கி) எஸ்.ஆர்.என். பழங்குளம் (ஊ) எஸ்.ஆர்.என். பழங்குளம் (வார்டு 1) 

, 2.கீழசிறுேபாது (வ.கி) எஸ்.ஆர்.என். பழங்குளம் (ஊ) எஸ்.ஆர்.என். பழங்குளம்  (வார்டு 

1) ,   3.ேதrருேவலி (வ.கி) அரப்ேபாது (ஊ) கீழப்பைனயூர் ெதற்கு (வார்டு 2) , 

4.ேதrருேவலி (வ.கி) அரப்ேபாது (ஊ) கீழப்பைனயூர் வடக்கு  (வார்டு 2) , 5.கருமல் (வ.கி) 

அரப்ேபாது (ஊ) கீழக்கருமல் (வார்டு 1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

207 207 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,சைடயேனr

1.கீழசிறுேபாது (வ.கி)எஸ்.ஆர்.என். பழங்குளம் (ஊ) சைடயேனr நடுத்ெதரு 

ேமற்குப்பகுதி(வார்டு 2) , 2.கீழசிறுேபாது (வ.கி)எஸ்.ஆர்.என். பழங்குளம் (ஊ) சைடயேனr 

நடுத்ெதரு காலணி கிழக்குப்பகுதி(வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



208 208 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,புதிய நடுக்கட்டிடம், 

சித்திரங்குடி

1.சித்திரங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சித்திரங்குடி கிழக்குத்ெதரு வார்டு 1 , 2.சித்திரங்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrஜன் காலனி வார்டு 1 , 3.சித்திரங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

வடக்குத்ெதரு வார்டு 1

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

209 209 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,புதிய ேமற்குப்பக்கக் 

கட்டிடம், சித்திரங்குடி

1.சித்திரங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இைறச்சிகுளம் வார்டு 2 , 2.சித்திரங்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) இ.ேவப்பங்குளம் வார்டு 2

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

210 210 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேசாைனப்பிrயான்

ேகாட்ைட

1.ேசாைனபிrயான்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எஸ்.பி ேகாட்ைட கண்மாய் ெதரு 

வார்டு 1 , 2.ேசாைனபிrயான்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எஸ்.பி ேகாட்ைட பட்டி வார்டு 

1 , 3.ேசாைனபிrயான்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு வார்டு 1 , 

4.ேசாைனபிrயான்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வார்டு 1 , 

5.ேசாைனபிrயான்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலெதரு வார்டு 1

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

211 211 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெகாண்டுலாவி

1.ேசாைனபிrயான்ேகாட்ைட (வ.கி)  கிடாத்திருக்ைக (ஊ) ெகாண்டுலாவி வடக்குத்ெதரு 

வார்டு 3 , 2.ேசாைனபிrயான்ேகாட்ைட (வ.கி)  கிடாத்திருக்ைக (ஊ) ெகாண்டுலாவி 

ெதற்குத்ெதரு வார்டு 3 , 3.ேசாைனபிrயான்ேகாட்ைட (வ.கி)  கிடாத்திருக்ைக  (ஊ) 

ேமலெகாண்டுலாவி வார்டு 3 , 4.ேசாைனபிrயான்ேகாட்ைட (வ.கி)  கிடாத்திருக்ைக  

(ஊ) கிழக்குத்ெதரு வார்டு 3

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



212 212 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிடாத்திருக்ைக

1.ேசாைனபிrயான்ேகாட்ைட (வ.கி)  கிடாத்திருக்ைக (ஊ) கிடாதிருக்ைக கிழக்குெதரு 

வார்டு 1 , 2.ேசாைனபிrயான்ேகாட்ைட (வ.கி)   கிடாத்திருக்ைக (ஊ) கிடாதிருக்ைக  

முைளெகாட்டுத்ெதரு வார்டு 1,2 , 3.ேசாைனபிrயான்ேகாட்ைட (வ.கி)  கிடாத்திருக்ைக 

(ஊ) கிடாதிருக்ைக நடுத்ெதரு வார்டு 2 , 4.ேசாைனபிrயான்ேகாட்ைட (வ.கி)  

கிடாத்திருக்ைக (ஊ) கிடாதிருக்ைக  ேமற்குெதரு வார்டு 2 , 5.ேசாைனபிrயான்ேகாட்ைட 

(வ.கி)  கிடாத்திருக்ைக (ஊ) கிடாதிருக்ைக  அrஜனக்காலணி வார்டு 2

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

213 213 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, 

ஏனாதி

1.ஏனாதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஏனாதி கிழக்குத்ெதரு வார்டு 1 , 2.ஏனாதி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ஏனாதி ேமற்குத்ெதரு வார்டு 2

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

214 214 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, 

ஏனாதி

1.ஏனாதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபாந்தம்புளி வார்டு 4 , 2.ஏனாதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஏனாதி 

காலணி வார்டு 2 , 3.ஏனாதி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஏனாதி ெகாட்டைக வார்டு 2 , 4.ஏனாதி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூங்குளம் வார்டு 3

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



215 215 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, 

கீழச்சாக்குளம்

1.ஏனாதி (வ.கி)  கீழச்சாக்குளம் (ஊ) கீழச்சாக்குளம் கிழக்கு ஒத்தவடு வார்டு 1 , 2.ஏனாதி 

(வ.கி)  கீழச்சாக்குளம் (ஊ) கீழச்சாக்குளம் கிழக்கு ெதரு வார்டு 1 , 3.ஏனாதி (வ.கி)  

கீழச்சாக்குளம் (ஊ) கீழச்சாக்குளம் வடக்கு ஒத்தவடு வார்டு 1 , 4.ஏனாதி (வ.கி)  

கீழச்சாக்குளம் (ஊ) கீழச்சாக்குளம் ேமற்குத்ெதரு வார்டு 1 , 5.ஏனாதி (வ.கி)  

கீழச்சாக்குளம் (ஊ) ேமலச்சாக்குளம் கிழக்குத்ெதரு வார்டு 2 , 6.ஏனாதி (வ.கி)  

கீழச்சாக்குளம் (ஊ) ேமலச்சாக்குளம் ேமற்குத்ெதரு வார்டு 2

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

216 216 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, 

கீழச்சாக்குளம்

1.கண்டிலான் (வ.கி)  கீழச்சாக்குளம் (ஊ) கடமங்குளம் ஒத்தவடு வார்டு 3 , 2.ஏனாதி, 

கண்டிலான் (வ.கி) கீழச்சாக்குளம் (ஊ) கடம்பங்குளம் வார்டு 3 , 3.கண்டிலான் (வ.கி)  

கீழச்சாக்குளம் (ஊ) ேமலமானாங்கைர வார்டு 4 , 4.கண்டிலான் (வ.கி)  கீழச்சாக்குளம் 

(ஊ) துலுக்கன்குறிச்சி வார்டு 5

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

217 217 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பக்கக் 

கட்டிடம், கண்டிலான்

1.கண்டிலான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கண்டிலான் வடக்குெதரு வார்டு 1 , 2.கண்டிலான் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கண்டிலான் ெதற்குெதரு வார்டு 1 , 3.கண்டிலான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கண்டிலான் ேமற்குெதரு வார்டு 1 , 4.கண்டிலான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அஞ்சத்தம்பல் 

வார்டு 5,6 , 5.கண்டிலான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மரெவட்டி வார்டு 7

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



218 218 சமுதாயக்கூடம்   

,கண்டிலான்

1.கண்டிலான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விளாத்திக்கூட்டம் வார்டு 2 , 2.ஒருவாேனந்தல் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெநடுங்குளம் வார்டு 3,4 , 3.கண்டிலான் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நல்லியன் 

கூட்டம் வார்டு 5

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

219 219 அரசு 

உயர்நிைலப்பள்ளி   

,புதிய ேமற்கு 

கட்டிடம்,  ெதற்குப் 

பக்கம்,  

1.இளஞ்ெசம்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இளஞ்ெசம்பூர் வடக்கு வார்டு 1 , 2.இளஞ்ெசம்பூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) இளஞ்ெசம்பூர் ெதற்குெதரு வார்டு 2 ,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

220 220 அரசு 

உயர்நிைலப்பள்ளி   

,புதிய ேமற்கு 

கட்டிடம், வடக்கு 

பக்கம், இளஞ்ெசம்பூர்

1.இளஞ்ெசம்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேபாlஸ் லயன்  வார்டு 2 , 2.இளஞ்ெசம்பூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) இந்திரா நகர் வார்டு 2 ,                            3.இளஞ்ெசம்பூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு வார்டு 2 ,                 4.இளஞ்ெசம்பூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) இளஞ்ெசம்பூர் காலணி வார்டு 2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

221 221 சி எஸ் ஐ 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதியகட்டிடம்,  

வரீம்பல்

1.இளஞ்ெசம்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வரீம்பல் ெதற்கு ெதரு  வார்டு 7 , 2.இளஞ்ெசம்பூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வரீம்பல் வடக்கு ெதரு வார்டு 8
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222 222 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குக் கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, 

பூக்குளம்

1.இளஞ்ெசம்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூக்குளம் ெதற்குெதரு வார்டு 3 , 2.இளஞ்ெசம்பூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூக்குளம் வடக்குத்ெதரு வார்டு 3
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குக் கட்டிடம்இ 

கிழக்குப்பகுதி, 

பூக்குளம்

1.இளஞ்ெசம்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூக்குளம் காலணி வார்டு 3 , 2.இளஞ்ெசம்பூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வண்ணான்புஞ்ைச வார்டு 4 , 3.இளஞ்ெசம்பூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பைறயன்குளம் வார்டு 5
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224 224 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,காமாட்சிபுரம்

1.கீழச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமாட்சிபுரம் ெதற்குெதரு வார்டு 4 , 

2.கீழச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமாட்சிபுரம் வடக்குத்ெதரு வார்டு 4
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ெதாடக்கப்பள்ளி,   

ேமலப்பைனயூர்

1.கீழச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலப்பைனயூர் ேமற்குெதரு வார்டு 3 , 

2.கீழச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமாட்சிபுரம் வார்டு 3 ,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

226 226 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கீழச்சிறுேபாது

1.கீழச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் ெதரு வார்டு 1 , 2.கீழச்சிறுேபாது 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகானார் கிழக்குெதரு வார்டு 2 , 3.கீழச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

முஸ்lம் ெதரு வார்டு 3,4,8 , 4.கீழச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகானார் ேமற்கு ெதரு 

வார்டு 8 , 5.கீழச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி வார்டு 8 , 

6.கீழச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாகண்டான் வார்டு 8
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ெதாடக்கபள்ளி   

,ேகாழிகுளம்

1.ஆதங்ெகாத்தங்குடி (வ.கி) ேபய்க்குளம் (ஊ) ேகாழிக் குளம் (வார்டு 1) , 

2.ஆதங்ெகாத்தங்குடி (வ.கி) ேபய்க்குளம் (ஊ) ஆலங்குளம் (வார்டு 2)
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228 228 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம், 

ெதற்குப்பக்கம், 

ேமற்குப்பகுதி, 

ேமலச்சிறுேபாது

1.ேமலச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதி திராவிடர் குடியிருப்பு வார்டு 2 , 

2.ேமலச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதி திராவிடர் குடியிருப்பு  வார்டு 2 , 

3.ேமலச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வார்டு 1 , 4.ேமலச்சிறுேபாது (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு வார்டு 2 , 5.ேமலச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு 

வார்டு 1 , 6.ேமலச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு வார்டு 2
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229 229 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம், 

கிழக்குப் பகுதிஇ 

ேமலச்சிறுேபாது

1.ேமலச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு சக்கிலியன் குடியிருப்பு வார்டு 1 , 

2.ேமலச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குெதரு வார்டு 1 , 3.ேமலச்சிறுேபாது (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கைடெதரு வார்டு 1 , 4.ேமலச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவளாளர் 

குடியிருப்பு வார்டு 1 , 5.ேமலச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் ெதரு வார்டு 1 , 

6.ேமலச்சிறுேபாது (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமற்கு குடியிருப்பு வார்டு 1 , 7.ேமலச்சிறுேபாது 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) சக்கிலியன் குளம் வார்டு 3

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

230 230 சி எஸ் ஐ 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   , 

பூலாங்குளம்

1.பி.கீரந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) புத்ேதந்தல் (வார்டு 2) , 2.பி.கீரந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பூலான்குளம் (வார்டு 5) , 3.பி.கீரந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சித்துைடயான் (வார்டு 6)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

231 231 வரீப்ெபருமாள் இந்து 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதுக்கட்டிடம், பி. 

கீரந்ைத

1.கீரந்ைத(வ.கி) மற்றும் பி. கீரந்ைத (ஊ) பி.கீரந்ைத (வார்டு 1) , 2.கீரந்ைத(வ.கி) மற்றும் 

பி. கீரந்ைத (ஊ) உசிலங்குளம் (வார்டு 3) , 3.கீரந்ைத(வ.கி) மற்றும் பி. கீரந்ைத (ஊ) 

உசிலங்குளம் (வார்டு 4)
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,இடது புறம், 

பண்ணந்ைத

1.பி.கீரந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பன்னந்ைத (வார்டு 1) , 2.ேபய்க்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ேபய்க் குளம் (வார்டு 3)
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233 233 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,மறவாய்க்குடி

1.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பனிவாசல் ேமற்குெதரு (வார்டு 1) , 2.பனிவாசல் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பனிவாசல் நடுத்ெதரு (வார்டு 1) , 3.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பனிவாசல் கிழக்குெதரு (வார்டு 1) , 4.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பனிவாசல் 

ெதற்குெதரு (வார்டு 1) , 5.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணுன்னி ஆதிதிராவிடர் 

காலணி (வார்டு 2) , 6.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மறவாய்க்குடி ேமற்குெதரு (வார்டு 

3) , 7.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மறவாய்க்குடி முைளக்ெகாட்டுதின்ைன ெதரு 

(வார்டு 3) , 8.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மறவாய்க்குடி ேசர்ைவ ெதற்கு (வார்டு 3) , 

9.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மறவாய்க்குடி நடுத்ெதரு (வார்டு 3) , 10.பனிவாசல் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) மறவாய்க்குடி பள்ளிவாசல் ெதரு (வார்டு 3) , 11.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) மறவாய்க்குடி ேசர்ைவ கிழக்கு குடியிருப்பு (வார்டு 3 , 12.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) மறவாய்க்குடி ஆதிதிராவிடர் காலணி (வார்டு 3)
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நடுநிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குக் கட்டிடம், 

ெதற்கு பகுதி,   

,வல்லக்குளம்

1.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் ெசாக்காைண (ஊ) வடக்கு ெசாக்காைண நடுத்ெதரு (வார்டு 

1) , 2.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் ெசாக்காைண (ஊ) ெதற்கு ெசாக்காைண நடுத்ெதரு 

(வார்டு 2) , 3.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் ெசாக்காைண (ஊ) ெதற்கு ெசாக்காைண 

கிழக்குெதரு (வார்டு 2) , 4.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் ெசாக்காைண (ஊ) வல்லக்குளம் 

ேமற்குெதரு (வார்டு 3) , 5.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் ெசாக்காைண (ஊ) வல்லக்குளம் 

ெதற்கு ெதரு (வார்டு 3) , 6.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் ெசாக்காைண (ஊ) வல்லக்குளம் 

கிழக்கு ெதரு (வார்டு 3) , 7.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் ெசாக்காைண (ஊ) வல்லக்குளம் 

பள்ளிவாசல் ேநர்ெதரு (வார்டு 3) , 8.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் ெசாக்காைண (ஊ) 

வல்லக்குளம் ஊரணி கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



235 235 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குக் கட்டிடம், 

ெதற்கு பகுதி,   

,வல்லக்குளம்

1.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் ெசாக்காைண (ஊ) வல்லக்குளம் முஸ்lம் கிழக்குெதரு 

(வார்டு 4) , 2.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் ெசாக்காைண (ஊ) வல்லக்குளம் ஆதி 

திராவிடர்ெதரு (வார்டு 4) , 3.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் ெசாக்காைண (ஊ) வல்லக்குளம் 

யாதவர் வடக்குெதரு (வார்டு 5) , 4.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் ெசாக்காைண (ஊ) 

வல்லக்குளம் யாதவர் ெதற்குெதரு (வார்டு 5) , 5.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் ெசாக்காைண 

(ஊ) வல்லக்குளம் யாதவர் கிழக்குெதரு (வார்டு 5) , 6.பனிவாசல் (வ.கி) மற்றும் 

ெசாக்காைண (ஊ) வல்லக்குளம் ேசாைனயார்காலணி (வார்டு 6)
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ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, 

எஸ்.எஸ்.ஏ. 

கட்டிடம், 

1.சிக்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு1 (வார்டு 7) , 2.சிக்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெதற்கு ெதரு2 (வார்டு 7) , 3.சிக்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு3 (வார்டு 8) , 4.சிக்கல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு1 (வார்டு 8) , 5.சிக்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பள்ளிவாசல் ெதரு2 (வார்டு 8)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

237 237 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ஆண்டிச்சிகுளம்

1.சிக்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆண்டிச்சி குளம் (வார்டு 9) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

238 238 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

 ,நடுக்கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி   

1.சிக்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிக்கல் வடக்கு ெதரு (வார்டு 2) , 2.சிக்கல் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) வடக்கு ெதரு(சப்பாணி ேகாவில் ெதரு (வார்டு 1)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

239 239 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

 ,நடுக்கட்டிடம், 

ேமற்கு பகுதி,  

சிக்கல்

1.சிக்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத் ெதரு (வார்டு 1) , 2.சிக்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெதற்கு ெதரு (வார்டு1) , 3.சிக்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு (வார்டு 1) , 4.சிக்கல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முதுகுளத்தூர் ெமயின் சாைல (வார்டு 6) , 5.சிக்கல் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெபாட்டல் பச்ேசr (வார்டு 6) , 6.சிக்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கழநீர் மங்களம் (வார்டு 

10) , 7.சிக்கல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மதினா நகர் (வார்டு 10)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



240 240 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி,   

,புதிய கட்டிடம், 

இடது பக்கம், சிக்கல்

1.ேபய்குளம் (வ.கி), மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு (வார்டு 3) , 2.ேபய்குளம் (வ.கி), மற்றும் 

(ஊ) பள்ளர் ெதரு (வார்டு 3) , 3.ேபய்குளம் (வ.கி), மற்றும் (ஊ) சக்கிலியர் ெதரு (வார்டு 4)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

241 241 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி    

,வடக்குக் கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, 

ெதாட்டியபட்டி

1.ேபய்குளம் (வ.கி), மற்றும் (ஊ) ெதாட்டியபட்டி1(வார்டு 5) , 2.ேபய்குளம் (வ.கி), மற்றும் 

(ஊ) ெதாட்டியபட்டி 2 (வார்டு 5) , 3.ேபய்குளம் (வ.கி), மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் ேமற்கு 

காலணி (வார்டு 4)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

242 242 அரசு 

உயா்நிைலப்பள்ளி    

,நுைழவுக்கட்டிடம், 

கிழக்கு பகுதி, 

இதம்பாடல்

1.இதம்பாடல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு யாதவ  குடியிருப்பு (வார்டு 1) , 

2.இதம்பாடல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு மூஸ்lம் குடியிருப்பு (வார்டு 1) , 

3.இதம்பாடல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு குடியிருப்பு நடுத்ெதரு (வார்டு 2) , 4.இதம்பாடல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு யாதவ குடியிருப்பு (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 அரசு 

உயர்நிைலப்பள்ளி   

,நுைழவுக்கட்டிடம், 

ேமற்கு பகுதி, 

இதம்பாடல்

1.இதம்பாடல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதருவிலிருந்து வடக்கு முஸ்lம் குடியிருப்பு 

வைர (வார்டு 3) , 2.இதம்பாடல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு குடியிருப்பில் ஆதிதிராவிடர் 

பிள்ைளயார் ேகாவில் பகுதி (வார்டு 4) , 3.இதம்பாடல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு 

குடியிருப்பில் ஆதிதிராவிடர் பகுதி ேகாவில் பகுதி (வார்டு 4) , 4.இதம்பாடல் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வடக்கு குடியிருப்பு அருந்ததியர் பகுதி  வார்டு 4,5

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

244 244 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,வலதுபகுதி , ஏர்வாடி

1.ஏர்வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத் ெதரு (வார்டு 1) , 2.ஏர்வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத் 

ெதரு (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குக் கட்டிடம், 

ஏர்வாடி

1.ஏர்வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவர் குடியிருப்பு (வார்டு 5) , 2.ஏர்வாடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பள்ளர் குடியிருப்பு (வார்டு 5)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



246 246 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,தனிக்கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி, 

1.ஏர்வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவள்ைளயன் வலைச (வார்டு 6) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு பகுதி,  

நடுக்கட்டிடம், 

இரண்டாவது 

1.ஏர்வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவள்ைளயன் வலைச காட்டுப்பள்ளி (வார்டு 6) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,புதுக்கட்டிடம், 

கிழக்குப் பகுதி, 

ர்

1.ஏர்வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதாத்தன்மகன்வாடி (வார்டு 6) , 2.ஏர்வாடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) முத்தைரயர் ெதரு (வார்டு 6)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

249 249 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி,  

பிரதான கட்டிடம்,  

ஏர்வாடி

1.ஏர்வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு (வார்டு 3) , 2.ஏர்வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கிழக்குத் ெதரு (வார்டு 4)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி,  

பிரதான கட்டிடம்,  

ஏர்வாடி

1.ஏர்வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடேமற்கு ெதரு (வார்டு 9) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

251 251 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி 

,கிழக்குக் கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி 

1.ஏர்வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அண்ணா நகர் (வார்டு 3) , 2.ஏர்வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

அண்ணாநகர் (வார்டு 9)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



252 252 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்குபுற கிழக்கு 

கட்டிடத்தின் 

மூன்றாவது 

ப் ர்

1.ஏர்வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கல்பார் (வார்டு 9) , 2.ஏர்வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ஆதஞ்ேசr (வார்டு 9) , 3.ஏர்வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேகாகுல நகர் (வார்டு 9)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

253 253 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,    

,புதுக்கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, சின்ன 

ஏர்வாடி

1.ஏர்வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்ன ஏர்வாடி (வார்டு 7) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

254 254 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,    

,புதுக்கட்டிடம் 

,கிழக்குப் பகுதி, 

சின்ன ஏர்வாடி

1.ஏர்வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாrயம்மன் நகர், சைடமுனியன் வலைச (வார்டு 8) , 

2.ஏர்வாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிச்ைசமூப்பன் வலைச, ெமாட்ைட கிழவன் வலைச, 

ெமய்யன் வலைச (வார்டு 8)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255 சி எஸ் ஐ 

ெதாடக்கப்பள்ளி   , 

வலது பகுதி , 

சிைறக்குளம்

1.சிைறக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இராஜாக்கள் பாைளயம் ராஜாக்கள் ெதரு(வார்டு 2) , 

2.சிைறக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் ெதரு(வார்டு2) , 3.சிைறக்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேவளாளர் ெதரு(வார்டு 2) , 4.சிைறக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ஆர்.புதுநகர்(வார்டு 2) , 5.சிைறக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமராஜபுரம்(வார்டு 2) , 

6.சிைறக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிவலிங்கபுரம்(வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

256 256 சி எஸ் ஐ 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,இடதுபகுதி , 

சிைறக்குளம்

1.சிைறக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் காலனி(வார்டு 1) , 2.சிைறக்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) அருந்ததியர் குடியிருப்பு(வார்டு 1) , 3.சிைறக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

சிைறக்குளம் குடியிருப்பு(வார்டு 1) , 4.சிைறக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிைறக்குளம் 

வடக்கு(வார்டு 1) , 5.சிைறக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மத்தியல் வல்லம்பாடல்(வார்டு3)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



257 257 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ஆய்குடி

1.சிைறக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சின்ன ஆய்க்குடி(வார்டு 3) , 2.சிைறக்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெபrய ஆய்க்குடி(வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெகாத்தங்குளம்

1.கீழக்கிடாரம் (வ.கி) ெகாத்தங்குளம் (ஊ) ெகாத்தங்குளம் (வார்டு 1) , 2.பி.கீரந்ைத (வ.கி) 

ெகாத்தங்குளம் (ஊ) தத்தங்குடி (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

259 259 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, 

ஓrவயல்

1.ஓrவயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு  (வார்டு 1) , 2.ஓrவயல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) அம்மன் ேகாவில் ெதரு  (வார்டு 1) , 3.ஓrவயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

அருந்ததியர் ெதரு (வார்டு 2) , 4.ஓrவயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவர் ெதரு (வார்டு 1) , 

5.ஓrவயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவர் ெதரு (வார்டு 2) , 6.ஓrவயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

அழகுமுத்து நகர் ெதரு  (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

260 260 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பகுதி, 

ஒrவயல்

1.ஓrவயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் ெதரு 1 (வார்டு 3) , 2.ஓrவயல் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் ெதரு 2 (வார்டு 3) , 3.ஓrவயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ஆதிதிராவிடர் ெதரு 3 (வார்டு 3) , 4.ஓrவயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் 

ெதரு  (வார்டு3) , 5.ஓrவயல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குயவர் ெதரு (வார்டு 3) , 6.ஓrவயல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முக்குலத்ேதார் ெதரு (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

261 261 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,    

,வடக்குப் பக்கம் 

,நடுப்பகுதி , 

மாரந்ைத

1.மாரந்ைத(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாரந்ைத ேமல குடியிருப்பு (வார்டு 1) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



262 262 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,    

,ெதற்குப் பக்கம் , 

மாரந்ைத

1.மாரந்ைத(வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாரந்ைத கீழக்குடியிருப்பு (வார்டு 2) , 2.மாரந்ைத(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) மாரந்ைத (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

263 263 ேராமன் 

கத்ேதாலிக்க 

உயர்நிைலப்பள்ளி   

,பிரதானகட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி, 

நடுக்கட்டிடம், 

சேவrயார்பட்டிணம்

1.மாரந்ைத(வ.கி) மற்றும் சேவrயார்பட்டிணம் (ஊ) சேவrயார் பட்டிணம் (வார்டு 1) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

264 264 ேராமன் 

கத்ேதாலிக்க 

உயர்நிைலப்பள்ளி   

,பிரதானகட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி, 

நடுக்கட்டிடம், 

சேவrயார்பட்டிணம்

1.மாரந்ைத(வ.கி) மற்றும் சேவrயார்பட்டிணம் (ஊ) சேவrயார் சமுத்திரம் (வார்டு 1) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

265 265 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி   

,ேமற்குக்கட்டிடம், 

ஏ.புனவாசல்

1.எ.புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எ.புனவாசல் (வார்டு 1) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

266 266 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி   

,ஏ.சிறுகுடி

1.எ.புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிறுகுடி (வார்டு 2) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



267 267 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி 

ஏ.புனவாசல்

1.எ.புனவாசல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பாடுவாேனந்தல்(வார்டு 2) , 2.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) 

மற்றும் எ.புனவாசல் (ஊ) ேவப்பங்குளம்(வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

268 268 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,குருவிகாத்தி

1.ஒருவாேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஒருவாேனந்தல்(வார்டு 1) , 2.ஒருவாேனந்தல் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவர்குறிச்சி(வார்டு 2) , 3.ஒருவாேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பிள்ைளயார்ேகாவில் ெதரு (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

269 269 இ- ேசைவ ைமயம், 

ெபாதிகுளம்

1.ஒருவாேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் ெபாதிகுளம் (ஊ) ெபாதிகுளம் (வார்டு 1) Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

270 270 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி, 

ெதற்கு பக்கம்,   

கிழக்குபகுதி,    

,யாதவர்குடியிருப்பு,  

ெபாதிகுளம்

1.ஒருவாேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் ெபாதிகுளம் (ஊ) ெபாதி குளம் (வார்டு 1) , 

2.ஒருவாேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் ெபாதிகுளம் (ஊ) ெபாதிகுளம்  அம்மன்ேகாவில் ெதரு 

(வார்டு 1) , 3.ஒருவாேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் ெபாதிகுளம் (ஊ) ெபாதிகுளம்  மஹால் 

ெதரு  (வார்டு 1)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



271 271 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி,  

எஸ்.எஸ்.ஏ.கட்டிடம், 

  ,நடுப்பகுதி, 

யாதவர் ெபாதிகுளம்,

1.ஒருவாேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் ெபாதிகுளம் (ஊ) ேபய்விள்ளி கடம்பன்குளம் (வார்டு 5) , 

2.ஒருவாேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் ெபாதிகுளம் (ஊ) அருணாகிr ெதரு (வார்டு 5) , 

3.ஒருவாேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் ெபாதிகுளம் (ஊ) அருந்ததியர் காலனி ெதரு (வார்டு 1) , 

4.ஒருவாேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் ெபாதிகுளம் (ஊ) ஒய். ெபாதிகுளம் (வார்டு 1) , 

5.ஒருவாேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் ெபாதிகுளம் (ஊ) பிடாrேயந்தல் (வார்டு 6) , 

6.ஒருவாேனந்தல் (வ.கி) மற்றும் ெபாதிகுளம் (ஊ) கூவர் கூட்டம் (வார்டு 4)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

272 272 ஊராட்சி ஒன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,முக்கிய கட்டிடம், 

வடக்குபக்கம், 

ஆப்பனூர்

1.ஆப்பனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆப்பனூர் வடக்கு ெதரு (வார்டு 1) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

273 273 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,முக்கியகட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி,  

ஆப்பனூர்

1.ஆப்பனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் ெதரு (வார்டு 2) , 2.ஆப்பனூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ேமற்கு ெதரு (வார்டு 2) , 3.ஆப்பனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கர்ணம் (வார்டு 1) , 

4.ஆப்பனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இைணயாைன (வார்டு 1) ,

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

274 274 ஊராட்சி ஒன்றிய  

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,முக்கியகட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி, இடது 

பக்கம்,  ஆப்பனூர்

1.ஆப்பனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாமியாடிெகாட்டைக (வார்டு 1) ,                 

2.ஆப்பனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவர்புரம் (வார்டு 1) ,                                      

3.ஆப்பனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழ்ஆப்பனூர் (வார்டு 1) ,                                

4.ஆப்பனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா நகர் (வார்டு 1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢



275 275 அரசினர் 

உயர்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு பக்கம், 

ஆப்பனூர்

1.ஆப்பனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆப்பனூர் ெதற்கு ெதரு  (வார்டு 1) , 2.ஆப்பனூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) அrயநாதபுரம் (வார்டு 2) , 3.ஆப்பனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதாப்பு 

ெகாட்டைக (வார்டு 1) , 4.ஆப்பனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இைடக்குளம் ெகாட்டைக (வார்டு 

1) , 5.ஆப்பனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எருமக்காச்சி ெகாட்டைக(வார்டு 1) , 6.ஆப்பனூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காளி ேகாவில் ெகாட்டைக (வார்டு 1) , 7.ஆப்பனூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெதற்கு ெகாட்டைக வார்டு 1 , 8.ஆப்பனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) டி.ெகாட்டைக (வார்டு 

1) , 9.ஆப்பனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தனிக்ேகாடி ெகாட்டைக வார்டு 1

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

276 276 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

புதிய கட்டிடம்,  

காணிக்கூர்

 1.எம். கrசல் குளம் (வ.கி) மற்றும் காணிக்கூர் (ஊ) காணிக்கூர் (வார்டு 2) , Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

277 277 இ- ேசைவ ைமயம், 

காணிக்கூர்

1.எம். கrசல் குளம் (வ.கி) மற்றும் காணிக்கூர் (ஊ) ெபருமாள் தைலவேனந்தல்  (வார்டு 

1) ,  2.எம். கrசல் குளம் (வ.கி) மற்றும் காணிக்கூர் (ஊ) ஒச்சாத்ேதவன் ேகாட்ைட 

(வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

278 278 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,எம். கrசல்குளம்

1.எம். கrசல் குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எம் கrசல் குளம் (வார்டு 1) , 2.எம். கrசல் குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) தனியங்கூட்டம் (வார்டு 2) , 3.எம். கrசல் குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பி.உசிலங்குளம் (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

279 279 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம், 

மங்கலம்

1.ேக.ேவப்பங்குளம்,(வ.கி) மங்களம் (ஊ) மங்களம் (வார்டு 1) , 2.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) 

மங்களம் (ஊ) கண்ணன் ெபாதுவன் (வார்டு 2) , 3.ேக.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மங்களம் (ஊ) 

புரசங்குளம் (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



280 280 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,முல்ைலக் கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி,  

கடலாடி

1.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசட்டியார் குடியிருப்பு 1 (வார்டு 1) , 2.கடலாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேதவர் குடியிருப்பு  (வார்டு 1) , 3.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசட்டியார் 

குடியிருப்பு 2 (வார்டு 1) , 4.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளமார் குடியிருப்பு  (வார்டு 

1) , 5.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆசாr குடியிருப்பு 1   (வார்டு 1) , 6.கடலாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ஆசாr குடியிருப்பு 2   (வார்டு 1) , 7.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளமார் 

ஆசாr குடியிருப்பு   (வார்டு 1) , 8.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இரணசிங்க தைலவர் 

குடியிருப்பு   (வார்டு 1)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

281 281 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,எஸ்.எஸ்.ஏ. 

கட்டிடம், ெதற்கு 

பக்கம், 

கிழக்குப்பகுதி, 

கடலாடி

1.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாணியச் ெசட்டியார் ெதரு (வார்டு 2) , 2.கடலாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) வண்ணார் குடியிருப்பு (வார்டு 2) , 3.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம், 

ேதவர் குடியிருப்பு (வார்டு 2) , 4.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளமார் குடியிருப்பு 

(வார்டு 2) , 5.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாணியச் ெசட்டியார் குடியிருப்பு 2 (வார்டு 2) , 

6.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மருத்துவர் குடியிருப்பு (வார்டு 2) , 7.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) முஸ்lம் ெதரு (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

282 282 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,எஸ்.எஸ்.ஏ. 

கட்டிடம், (நான்கு 

வகுப்பைற) வடக்குப் 

பகுதி, கடலாடி

1.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பரதர் மீன் பரவர் குடியிருப்பு (வார்டு 3) , 2.கடலாடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் ெதரு (வார்டு 3) , 3.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீன்பரவர் 

குடியிருப்பு 2 (வார்டு 3) , 4.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வானியச் ெசட்டியார் குடியிருப்பு 

(வார்டு 3) , 5.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூசாrகள் குடியிருப்பு (வார்டு 3) , 6.கடலாடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடார் குடியிருப்பு 1 (வார்டு 3) , 7.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மீன்பரவர் குடியிருப்பு 3  (வார்டு 4) , 8.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடார் குடியிருப்பு 2 

(வார்டு 4)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



283 283 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,எஸ்.எஸ்.ஏ. 

கட்டிடம், (நான்கு 

வகுப்பைற) வடக்குப் 

பகுதி, கடலாடி

1.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடார் குடியிருப்பு 3 (வார்டு 4) , 2.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) நாடார் குடியிருப்பு 4 (வார்டு 4) , 3.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா நகர் பைரயர் 

குடியிருப்பு (வார்டு 5) , 4.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடார் குடியிருப்பு  5 (வார்டு 5) , 

5.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காவலர் குடியிருப்பு 6 (வார்டு 5) , 6.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) நாடார் குடியிருப்பு  6 (வார்டு 5) , 7.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடார் குடியிருப்பு 7 

(வார்டு 5) , 8.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திராநகர் பைறயர் குடியிருப்பு (வார்டு 5)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

284 284 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,இடதுபகுதி , 

கருங்குளம்

1.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் கருங்குளம் (ஊ) அrசன ெதரு 1  (வார்டு 1) ,                       

          2.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் கருங்குளம் (ஊ) அrசன ெதரு 2  (வார்டு 1) ,

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

285 285 இ- ேசைவ ைமயம், 

கருங்குளம்

1.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் கருங்குளம் (ஊ) யாதவர் ெதரு 1 (வார்டு 1) , 2.கடலாடி (வ.கி) 

மற்றும் கருங்குளம் (ஊ) யாதவர் ெதரு 2 (வார்டு 1) , 3.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் 

கருங்குளம் (ஊ) யாதவர் ெதரு  3 (வார்டு 1) , 4.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் கருங்குளம் (ஊ) 

யாதவர் ெதரு  4 (வார்டு 1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

286 286 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்கு பகுதி, 

ெதற்கு கட்டிடம், 

கருங்குளம்

1.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் கருங்குளம் (ஊ) யாதவர் மறவர் குடியிருப்பு (வார்டு 2) , 

2.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் கருங்குளம் (ஊ) இந்திராநகர் காலனி அருந்ததியர் குடியிருப்பு 

(வார்டு 2

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

287 287 சமுதாயக் கூடம்   

,கருங்குளம்

1.கடலாடி (வ.கி) மற்றும் கருங்குளம் (ஊ) அrஜன குடியிருப்பு 1 (வார்டு 3) , 2.கடலாடி 

(வ.கி) மற்றும் கருங்குளம் (ஊ) அrஜன குடியிருப்பு 2 (வார்டு 3) , 3.கடலாடி (வ.கி) 

மற்றும் கருங்குளம் (ஊ) யாதவர் குடியிருப்பு (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



288 288 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வலதுபுறம் , 

மீனங்குடி

1.மீனங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீனங்குடி (வார்டு 1) , 2.மீனங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

நரசிங்ககூட்டம் (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

289 289 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,இடதுபுறம் , 

மீனங்குடி

1.மீனங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீனங்குடி (வார்டு 3) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

290 290 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்கு பகுதி, 

ெவள்ளாங்குளம்

1.மீனங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சாத்தான்குடி (வார்டு 1) , 2.மீனங்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெவள்ளாங்குளம்(வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

291 291 அரசு 

உயர்நிைலப்பள்ளி   

,ைமயக் கட்டிடம், 

ேமலச்ெசல்வனூர்

1.ேமலச்ெசல்வனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலச்ெசல்வனூர் கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 

2.ேமலச்ெசல்வனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலச்ெசல்வனூர் வடக்குத்ெதரு (வார்டு 1) ,

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

292 292 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேமற்கு பகுதி,  இடது 

பக்கம், 

ேமலச்ெசல்வனூர்

3.ேமலச்ெசல்வனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலச்ெசல்வனூர் ேமற்குத்ெதரு (வார்டு 1) Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

293 293 அரசினர் 

உயர்நிைலப்பள்ளி,   

 ,ேமற்குப் பகுதி, 

ேமலச்ெசல்வனூர்

1.மீனங்குடி (வ.கி), ேமலச்ெசல்வனூர் (ஊ) புதுகுடியிருப்பு (வார்டு 2) , 2.மீனங்குடி (வ.கி), 

ேமலச்ெசல்வனூர் (ஊ) எஸ்.ஆலங்குளம் (வார்டு 4) , 3.மீனங்குடி (வ.கி), 

ேமலச்ெசல்வனூர் (ஊ) ேதராங்குளம் (வார்டு 3) ,

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



294 294 அரசினர் 

உயர்நிைலப்பள்ளி,   

 ,ேமற்குப் பகுதி, 

வலது பக்கம்,  

ேமலச்ெசல்வனூர்

1.மீனங்குடி (வ.கி), ேமலச்ெசல்வனூர் (ஊ) பள்ேளந்தல் (வார்டு 3) , 2.மீனங்குடி (வ.கி), 

ேமலச்ெசல்வனூர் (ஊ) கண்டங்கனி (வார்டு 3) , 3.மீனங்குடி (வ.கி), ேமலச்ெசல்வனூர் 

(ஊ) பாடுவேனந்தல் (வார்டு 3) , 4.மீனங்குடி (வ.கி), ேமலச்ெசல்வனூர் (ஊ) பாப்பாகுளம் 

(வார்டு 3) , 5.மீனங்குடி (வ.கி), ேமலச்ெசல்வனூர் (ஊ) கைடயான்குளம் (வார்டு 4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

295 295 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதன்கிழக்குக்கட்டிட

ம்,  கீழச்ெசல்வனூர்

1.கீழச்ெசல்வனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழச்ெசல்வனூர் (வார்டு 1) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

296 296 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதன்ேமற்குகட்டிடம்,

  கீழச்ெசல்வனூர்

1.கீழச்ெசல்வனூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளர் குடியிருப்பு (வார்டு 2) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

297 297 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,வலதுபகுதி , 

கீழச்ெசல்வனூர்

1.ேமலக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் கீழச்ெசல்வனூர் (ஊ) ேகாட்ேடந்தல் (வார்டு 1) , 

2.ேமலக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் கீழச்ெசல்வனூர் (ஊ) சக்கிலியர் குடியிருப்பு  (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

298 298 அரசு ேமல் 

நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு பகுதி, 

ேமற்கு கட்டிடம், 

ேமலகிடாரம்

1.ேமலக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலக்கிடாரம் (வார்டு 1) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



299 299 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு பகுதி, 

ெதற்கு கட்டிடம், 

ேமலகிடாரம்

1.ேமலக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலக்கிடாரம் (வார்டு 2) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

300 300 அரசு 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

 ,இடது பகுதி, 

ேமலக்கிடாரம்

1.ேமலக்கிடாரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபான்னுச்சாமிபுரம் (வார்டு 3) , 2.ேமலக்கிடாரம்(வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) தாலக்கால் (வார்டு 4) , 3.கீழகிடாரம் (வ.கி),  ேமலக்கிடாரம்(வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) காவாகுளம் (வார்டு 5) , 4.ேமலக்கிடாரம்(வ.கி) மற்றும் (ஊ) திருவரங்ைக (வார்டு 6)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

301 301 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, 

கீழக்கிடாரம்

1.கீழக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழக்கிடாரம் (வார்டு 1) , 2.கீழக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) கீழக்கிடாரம் (வார்டு 2) , 3.கீழக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முத்துசாமிபுரம் (வார்டு 3) 

, 4.கீழக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளர் குடியிருப்பு (வார்டு 4) , 5.கீழக்கிடாரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) சக்கிலியர் குடியிருப்பு (வார்டு 5)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

302 302 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,வடக்குப்பகுதி, 

காவாகுளம்

1.கீழக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடார் குடியிருப்பு(வார்டு 6) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

303 303 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பகுதி, 

காவாகுளம்

1.கீழக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நாடார் குடியிருப்பு 2 (வார்டு 6) , 2.கீழக்கிடாரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) நாடார் குடியிருப்பு(வார்டு 7) , 3.கீழக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

சண்முகநாதபுரம்(வார்டு 8)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

304 304 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,    

,ேசரந்ைத

1.கீழக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் ெகாத்தங்குளம் (ஊ) கிழக்குத் ெதரு (வார்டு ம்எண் 1) , 

2.கீழக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் ெகாத்தங்குளம் (ஊ) ேமற்கு ெதரு (வார்டு எண் 2) , 

3.கீழக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் ெகாத்தங்குளம் (ஊ) வடக்கு ெதரு (வார்டு எண் 4) , 

4.கீழக்கிடாரம் (வ.கி) மற்றும் ெகாத்தங்குளம் (ஊ) கிழேமற்குத் ெதரு (வார்டு எண் 4)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



305 305 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்கு பகுதி, 

கிழக்கு கட்டிடம், டி 

கிருஷ்ணபுரம்

1.தனிச்சியம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) தனிச்சியம் (வார்டு  எண் 1) , 2.தனிச்சியம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ஆத்ேதாைட (வார்டு எண் 1) , 3.தனிச்சியம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு ெதரு (வார்டு 

எண் 2)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

306 306 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்கு பகுதி, 

ேமற்கு கட்டிடம், டி 

கிருஷ்ணபுரம்

1.தனிச்சியம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வார்டு  எண் 2) , 2.தனிச்சியம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெதற்கு ெதரு (வார்டு எண் 2) , 3.தனிச்சியம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) குசவன்குளம் (வார்டு 

எண் 3) , 4.தனிச்சியம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேசனாங்குறிச்சி (வார்டு எண் 4)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

307 307 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,    

,ெதற்குக் கட்டிடம், 

ேமற்குப் பகுதி, 

வாலிேநாக்கம்

1.வாலிேநாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வைலயர் குடியிருப்பு (வார்டு 3) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

308 308 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,    

,ேமற்குப் பகுதி, 

வாலிேநாக்கம்

1.வாலிேநாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாலி ேநாக்கம் 1வது ெதரு (வார்டு 4) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

309 309 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,    

,கிழக்குப் பகுதி, 

வாலிேநாக்கம்

1.வாலிேநாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாலி ேநாக்கம் 2வது ெதரு (வார்டு 4) , 

2.வாலிேநாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாலி ேநாக்கம் 3வது ெதரு  (வார்டு 4)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



310 310 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி   

,வடக்கு ேமற்குப் 

பக்கம் , 

வாலிேநாக்கம்

1.வாலிேநாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாலி ேநாக்கம் (வார்டு 5) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

311 311 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ஆரம்பப்பள்ளி   

,கிழக்கு வடக்குக் 

கட்டிடம், 

வாலிேநாக்கம்.

1.வாலிேநாக்கம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாலி ேநாக்கம் (வார்டு 6) , 2.வாலிேநாக்கம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) அடஞ்ேசr (வார்டு 7)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

312 312 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,எஸ்.எஸ்.ஏ. 

கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, 

கீழமுந்தல்

1.ெபrயகுளம் (வ.கி) மற்றும் வாலி ேநாக்கம் (ஊ) கீழமுந்தல் (வார்டு 1) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

313 313 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,எஸ்.எஸ்.ஏ. 

கட்டிடம், கிழக்குப் 

பகுதி, கீழமுந்தல்

1.ெபrயகுளம் (வ.கி) மற்றும் வாலி ேநாக்கம் (ஊ) கீழமுந்தல் (வார்டு 2) , 2.ெபrயகுளம் 

(வ.கி) மற்றும் வாலி ேநாக்கம் (ஊ) ேமலமுந்தல் (வார்டு 8)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

314 314 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,எம்.கிருஷ்ணாபுரம்

1.மாrயூர் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) கிருஷ்ணபுரம் (வார்டு 6) , 2.மாrயூர் (வ.கி) மற்றும்  (ஊ) 

மடத்தா குளம் (வார்டு 7)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

315 315 சி.எஸ்.ஐ. 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்குப் பகுதி , 

எஸ் மாrயூர்

1.ெபrயகுளம் (வ.கி) மற்றும் மாrயூர் (ஊ) மாrயூர் (வார்டு1) , 2.ெபrயகுளம் (வ.கி) 

மற்றும் மாrயூர் (ஊ) மாrயூர் (வார்டு2)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



316 316 சி.எஸ்.ஐ. 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்குப் பகுதி , 

எஸ் மாrயூர்

1.ெபrயகுளம் (வ.கி) மற்றும் மாrயூர் (ஊ) மாrயூர் (வார்டு 3) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

317 317 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, டி. 

மாrயூர்

1.ெபrயகுளம்  (வ.கி) மற்றும் மாrயூர் (ஊ) மாrயூர் (வார்டு 4) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

318 318 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி, டி. 

மாrயூர்

1.ெபrயகுளம்  (வ.கி) மற்றும் மாrயூர் (ஊ) மாrயூர் (வார்டு 5) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

319 319 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,வடக்குக் கட்டிடம், 

ஒப்பிலான்

1.ெபrயகுளம் (வ.கி) மற்றும் ஒப்பிலான் (ஊ) ஒப்பிலான் (வார்டு 1) , 2.ெபrயகுளம் (வ.கி) 

மற்றும் ஒப்பிலான் (ஊ) ஒப்பிலான் (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

320 320 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம், 

ஒப்பிலான்

1.ெபrயகுளம் (வ.கி) மற்றும் ஒப்பிலான் (ஊ) ஒப்பிலான் (வார்டு 3) , 2.ெபrயகுளம் (வ.கி) 

மற்றும் ஒப்பிலான் (ஊ) ஒப்பிலான் (வார்டு 4)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

321 321 சி எஸ் ஐ 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்கு பகுதி 

,ெபrயகுளம்

1.ெபrயகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபrயகுளம் (வார்டு 1) , 2.ெபrயகுளம் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) ெபrயகுளம் (வார்டு 2) , 3.ெபrயகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபrயகுளம்(வார்டு 3) , 

4.ெபrயகுளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபrயகுளம் (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



322 322 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,இடதுபகுதி, 

கடுகுசந்ைத சத்திரம்

1.கடுகுசந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பண்டாரம் 1வது ெதரு (வார்டு 1) , 2.கடுகுசந்ைத (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பண்டாரம் குடியிருப்பு (வார்டு 1) , 3.கடுகுசந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பண்டாரம் 2வது ெதரு  (வார்டு 1) , 4.கடுகுசந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பண்டாரம் மற்றும் 

யாதவர் ெதரு (வார்டு 1) , 5.கடுகுசந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பண்டாரம் 3வது ெதரு 

(வார்டு 2) , 6.கடுகுசந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பண்டாரம் 4வது ெதரு (வார்டு 2) , 

7.கடுகுசந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பண்டாரம் 5வது ெதரு(வார்டு 2) , 8.கடுகுசந்ைத (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேதவர் ேவளார் குடியிருப்பு (வார்டு 3) , 9.கடுகுசந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

யாதவர் குடியிருப்பு  (வார்டு 2) , 10.கடுகுசந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவர் ேவளார் 

குடியிருப்பு 2 (வார்டு 2) , 11.கடுகுசந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அrஜன காலனி (வார்டு 2) , 

12.கடுகுசந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பண்டாரம் 6வது ெதரு(வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

323 323 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,வலதுபகுதி , 

கடுகுசந்ைத சத்திரம்

1.கடுகுசந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவர் குடியிருப்பு (வார்டு 3) , 2.கடுகுசந்ைத (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) யாதவர் குடியிருப்பு  (வார்டு 2) , 3.கடுகுசந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவர் 

குடியிருப்பு முதல் ெதரு  (வார்டு 2) , 4.கடுகுசந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவர் குடியிருப்பு 

3வது ெதரு  (வார்டு 3) , 5.கடுகுசந்ைத (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதவர் குடியிருப்பு 4வது ெதரு  

(வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

324 324 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கூரான்ேகாட்ைட

1.அர்ச்சைனபாகம் உசிலங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கூரான்ேகாட்ைட (வார்டு 2) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

325 325 மகளிர்மன்றக் 

கட்டிடம்,               

       எ 

1.அர்ச்சைனபாகம் உசிலங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எ உசிலங்குளம் (வார்டு 1) , Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢



326 326 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,இடதுபகுதி , 

பிள்ைளயார்குளம்

1.எஸ்.வாைகக்குளம் (வ.கி) மற்றும் பிள்ைளயார் குளம் (ஊ) பிள்ைளயார் குளம் (வார்டு 1) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

327 327 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வலதுபகுதி , 

ேவடகrசல்குளம்

1.எ.உசிலங்குளம் (வ.கி) மற்றும் பிள்ைளயார்குளம் (ஊ) ேவடகrசல் குளம் (வார்டு 2) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

328 328 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,இடதுபகுதி , 

ேவடகrசல்குளம்

1.எ.உசிலங்குளம் (வ.கி) மற்றும் பிள்ைளயார்குளம் (ஊ) மணிவலைசக் குடியிருப்பு  

(வார்டு 3) , 2.எ.உசிலங்குளம் (வ.கி) மற்றும் பிள்ைளயார்குளம் (ஊ) ெவள்ளாம்பல் 

(வார்டு 4) , 3.எ.உசிலங்குளம் (வ.கி) மற்றும் பிள்ைளயார்குளம் (ஊ) கீழஅல்லிக் குளம் 

(வார்டு 5)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

329 329 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி , 

(இடதுபக்கம் ) எஸ் 

வாைகக்குளம்

1.எஸ் வாைகக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாைகக்குளம் கிழக்கு ெதரு வார்டு 1 , 2.எஸ் 

வாைகக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வாைகக்குளம் ேமலத்ெதரு (வார்டு 1) , 3.எஸ் 

வாைகக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இராசிகுளம் வடக்கு ெதரு (வார்டு 3) , 4.எஸ் 

வாைகக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இராசிகுளம் ெதற்கு ெதரு (வார்டு 3) , 5.எஸ் 

வாைகக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆலங்குளம் வடக்கு ெதரு  (வார்டு 5) , 6.எஸ் 

வாைகக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆலங்குளம் ெதற்கு ெதரு  (வார்டு 5) , 7.எஸ் 

வாைகக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆலங்குளம் கால்வாய் ெதரு  (வார்டு 5)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



330 330 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி , 

(வலதுபக்கம் ) எஸ் 

வாைகக்குளம்

1.எஸ் வாைகக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இலந்ைதகுளம் ேமற்கு ெதரு  (வார்டு 2) , 2.எஸ் 

வாைகக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இலந்ைதகுளம் கிழக்கு ெதரு (வார்டு 2) , 3.எஸ் 

வாைகக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திட்டங்குளம் கிழக்கு ெதரு  (வார்டு 4) , 4.எஸ் 

வாைகக்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திட்டங்குளம் ேமற்கு ெதரு  (வார்டு 4)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

331 331 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,இடதுபகுதி ,  

அவத்தாண்ைட

1.அவத்தாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு வார்டு 1 , 2.அவத்தாண்ைட (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு  வார்டு 1 , 3.அவத்தாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் 

ெதரு வார்டு 1 , 4.அவத்தாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் ெதரு வார்டு 2 , 

5.அவத்தாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு வார்டு 2 , 6.அவத்தாண்ைட (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு1 வார்டு 2 , 7.அவத்தாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு 

வார்டு 2

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

332 332 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

வடக்குக்கட்டிடம், 

குருவாடி

1.அவத்தாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு (வார்டு 3) , 2.அவத்தாண்ைட 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் வடக்குத்ெதரு (வார்டு 3) 3.அவத்தாண்ைட (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) முஸ்lம்  ெதற்கு ெதரு (வார்டு 3)  4.அவத்தாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

333 333 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   

கருத்தாய்வு ைமயம், 

குருவாடி

1.அவத்தாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவர் ெதரு (வார்டு 3) ,                   

2.அவத்தாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வார்டு 4) ,                 

3.அவத்தாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) யாதவர் ெதரு (வார்டு 4) ,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢



334 334 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   

கருத்தாய்வு ைமயம், 

குருவாடி

1.அவத்தாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேமலத்ெதரு (வார்டு 5) , 2.அவத்தாண்ைட (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு (வார்டு 5) , 3.அவத்தாண்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு1 

(வார்டு 5) , 4.அவத்தாண்ைட (ஊ) ெதற்கு ெதரு-2 (வார்டு-5) , 5.அவத்தாண்ைட (ஊ) ெதற்கு 

ெதரு3 (வார்டு-6) , 6.அவத்தாண்ைட (ஊ) கிழக்கு ெதரு1 (வார்டு-6) , 7.அவத்தாண்ைட (ஊ) 

கிழக்கு ெதரு2 (வார்டு-6) , 8.அவத்தாண்ைட (ஊ) கருப்பசாமி ேகாவில் ெதரு (வார்டு-6)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

335 335 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,எஸ் கீரந்ைத

1.எஸ்.வாைகக்குளம் (வ.கி) மற்றும் எஸ். கீரந்ைத (ஊ) எஸ்.கீரந்ைத(வார்டு 1) , Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

336 336 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

புல்லந்ைத

1.எஸ்.வாைகக்குளம், இருேவலி (வ.கி) மற்றும் எஸ். கீரந்ைத (ஊ) புல்லந்ைத(வார்டு 2) ,  

                                                                             2.எஸ்.வாைகக்குளம், 

இருேவலி (வ.கி) மற்றும் எஸ். கீரந்ைத (ஊ) ேநாம்பக்குளம்(வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

337 337 ஊராட்சி ஒன்றிய 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,(கிழக்கு கட்டிடம், 

நடுப்பகுதி) 

பூப்பாண்டியபுரம்

1.குதிைரெமாழி (வ.கி), மூக்ைகயூர்  (ஊ) குதிைரெமாழி 1வது ெதரு (வார்டு 7) , 

2.குதிைரெமாழி (வ.கி), மூக்ைகயூர்  (ஊ) குதிைரெமாழி 2வது ெதரு (வார்டு 7) , 

3.குதிைரெமாழி (வ.கி), மூக்ைகயூர்  (ஊ) குதிைரெமாழி  3வது ெதரு (வார்டு 7) , 

4.குதிைரெமாழி (வ.கி), மூக்ைகயூர்  (ஊ) குதிைரெமாழி 4வது ெதரு (வார்டு 7) , 

5.மூக்ைகயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூப்பாண்டியபுரம் 5வது ெதரு  (வார்டு 7) , 6.மூக்ைகயூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பூப்பாண்டியபுரம் 6வது ெதரு (வார்டு 7) , 7.மூக்ைகயூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பூப்பாண்டியபுரம் 7வது ெதரு (வார்டு 7)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



338 338 ேராமன் கத்ேதாலிக் 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குப்பக்கம், 

மூக்ைகயூர்

1.மூக்ைகயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு மூக்ைகயூர் 1வது ெதரு வார்டு 1 , 2.மூக்ைகயூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்கு மூக்ைகயூர் 2வது ெதரு வார்டு 1 , 3.மூக்ைகயூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெதற்குமூக்ைகயூர் 1வது ெதரு வார்டு 2 , 4.மூக்ைகயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெதற்கு மூக்ைகயூர் 2வது ெதரு (வார்டு 2) , 5.மூக்ைகயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு  

மூக்ைகயூர் 3வது ெதரு (வார்டு 2) , 6.மூக்ைகயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு மூக்ைகயூர் 

1 வது ெதரு (வார்டு 3) , 7.மூக்ைகயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு மூக்ைகயூர் 2வது ெதரு 

(வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

339 339 ேராமன் கத்ேதாலிக் 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,பிரதானகட்டிடம் 

வடக்குபகுதி, 

மூக்ைகயூர்

1.மூக்ைகயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குமூக்ைகயூர் 1வது ெதரு (வார்டு 4) , 2.மூக்ைகயூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குமூக்ைகயூர் 2வது ெதரு (வார்டு 4) , 3.மூக்ைகயூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) கன்னிகாபுr அந்ேதாணியார் ெதரு (வார்டு 4) , 4.மூக்ைகயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கன்னிகாபுr பத்திரகாளியம்மன் ெதரு (வார்டு 4) , 5.மூக்ைகயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெதற்குமூக்ைகயூர் 1வது ெதரு (வார்டு 5) , 6.மூக்ைகயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மீனவர் 

காலனி ெதற்குமூக்ைகயூர் 2வது ெதரு (வார்டு 5) , 7.மூக்ைகயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

மீனவர் காலனி ெதற்குமூக்ைகயூர் 3வது ெதரு (வார்டு 5) , 8.மூக்ைகயூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) மீனவர் காலனி ெதற்குமூக்ைகயூர் 1வது ெதரு (வார்டு 6) , 9.மூக்ைகயூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) மீனவர் காலனி ெதற்குமூக்ைகயூர் 2வது ெதரு (வார்டு 6)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



340 340 புதிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   

,வடக்கு பக்கம், 

கிழக்குப்பகுதி 

சாயல்குடி

1.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) சதுரயுக வன்னி நகர்  வார்டு 1 , 2.சாயல்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) ெசல்வ நாயகிபுரம்   வார்டு 1 , 3.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) சண்முக 

குமாரபுரம்   வார்டு 1 , 4.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) சிவன்ேகாவில் ெதரு   வார்டு 1 , 

5.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்கு முதல் ெதரு   வார்டு 1 , 6.சாயல்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) இராமநாதபுரம் சாைல   வார்டு 1 , 7.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

ேபாlஸ் ஸ்ேடசன் ேமற்குசந்து  வார்டு 1 , 8.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) நியூஸ்கூல் 

ெதரு   வார்டு 1
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341 341 புதிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   

,வடக்கு கட்டிடம் 

(ேமற்குப்பகுதி), 

சாயல்குடி

1.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) வடக்கு 2வது ெதரு  (வார்டு 2) , 2.சாயல்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) வடக்கு 3வது ெதரு   வார்டு 2 , 3.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

இராமனாதபுரம் சாைல   வார்டு 2 , 4.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பத்திரகாளியம்மாள் 

ேகாவில் ெதரு   வார்டு 1 , 5.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) ெசட்டியார் ெதரு   வார்டு 15
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342 342 புதிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   

,கிழக்குக் 

கட்டிடம்,வடக்குப்பகு

தி சாயல்குடி

1.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) குடிநீர் ேமல் நிைல ெதாட்டி ெதரு வார்டு(14) , 

2.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) நாடார் ெதரு (வார்டு 15) , 3.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

ேபாஸ்டு ஆபீஸ் ெதரு  வார்டு  14 , 4.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) அருப்புக்ேகாட்ைட 

சாைல வார்டு 14
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343 343 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,   

,இருேவலி

1.இருேவலி (வ.கி), சாயல்குடி (ேப) இருேவலி வார்டு 13 , 2.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

அருப்புக்ேகாட்ைட ேராடு வார்டு 13 , 3.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) துைரசாமிபுரம் 

முதல் ெதரு வார்டு 13 , 4.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) துைரசாமிபுரம் 2வது ெதரு  

வார்டு 13 , 5.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) துைரசாமிபுரம் 3வது ெதரு வார்டு 13
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344 344 அரசினர் ஆண்கள்  

ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

புதுகட்டிடம், இடது 

பக்கம்,  சாயல்குடி

1.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) அருப்புக்ேகாட்ைட ேராடு(வார்டு 13) ,      2.சாயல்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) துைரசாமிபுரம் 5வது ெதரு(வார்டு 11) ,  3.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) துைரசாமிபுரம் 6வது ெதரு (வார்டு 13) , 4.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

துைரசாமிபுரம் 7 வது ெதரு(வார்டு 11) ,    5.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) துைரசாமிபுரம் 

8வது ெதரு (வார்டு 11) ,

Ü¬ùî¢¶ 
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345 345 அரசினர் ஆண்கள்  

ேமல் நிைலப்பள்ளி, 

புதுகட்டிடம்,  ைமய 

பகுதி, சாயல்குடி

1.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) குைழயிருப்பு கண்மாய்(வார்டு 12) , 2.சாயல்குடி (வ.கி) 

மற்றும் உசிலங்குளம் (ேப) இலந்ைத குளம் (வார்டு 8)
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346 346 அரசினர் ஆண்கள் 

ேமல் நிைலப்பள்ளி  

 ,புதுகட்டிடம்,  

வலது பக்கம், 

சாயல்குடி

1.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) அருப்புக்ேகாட்ைட சாைல வார்டு  11 , 2.சாயல்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) கன்னிராஜபுரம் சாைல  வார்டு  10 , 3.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

ெசவல்பட்டி சாைல  வார்டு   10 , 4.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) லால்பகதூர்சாஸ்திr 

ெதரு  வார்டு   9 , 5.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் ெதரு  

(வார்டு 8) , 6.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பத்திரகாளியம்மன்ேகாவில் ெதரு   வார்டு 8 

, 7.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) ேக எஸ் சண்முகேவல் நாடார் ெதரு   வார்டு 8 , 

8.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) பாரதியார் ெதரு   வார்டு 8 , 9.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) வ.உ.சி ெதரு   வார்டு 8
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ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்குக் கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, 

சாயல்குடி

1.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) உைறக்கிணறு   வார்டு   9 , 2.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) ேநருஜி ெதரு(வார்டு 8)
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348 348 அரசினர் ஆண்கள்  

ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு ேமற்குக் 

கட்டிடம், நடுப்பகுதி, 

சாயல்குடி

1.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) காமராஜர் ெதரு(வார்டு 7) , 2.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் 

(ேப) காந்திஜி ேநரு(வார்டு 7) , 3.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) லால்பகதூர் சாஸ்திr 

ெதரு(வார்டு 7)
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349 349 அரசினர் ஆண்கள்  

ேமல் நிைலப்பள்ளி  

 ,நடுக்கட்டிடம் 1, 

வடக்குப்பகுதி, 

சாயல்குடி

1.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) கன்னிராஜபுரம் சாைல (வார்டு 7) , 2.சாயல்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) மூக்ைகயூர் சாைல (வார்டு 6)

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

 ,நடுக்கட்டிடம் 1, 

வடக்குப்பகுதி, 

சாயல்குடி

1.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) மாrயம்மன் ேகாயில் ெதரு  (வார்டு 5) , 2.சாயல்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ேப) அரண்மைன வதீி (வார்டு 6)
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351 351 அரசினர் ஆண்கள்  

ேமல் நிைலப்பள்ளி  

 ,ெதற்குக்கட்டிடம் 

(இரண்டு வகுப்பைற) 

ேமற்குப்பகுதி,  

சாயல்குடி

1.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) கன்னிராஜபுரம் சாைல (வார்டு 10) , 2.சாயல்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ேப) இராமநாதபுரம் சாைல (வார்டு 4) , 3.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) 

அரண்மைன வதீி (வார்டு 4) , 4.சாயல்குடி (வ.கி) மற்றும் (ேப) அங்காேலஸ்வrயம்மாள் 

ேகாயில் ெதரு
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ெதாடக்கப்பள்ளி   

,டி. ேவப்பங்குளம்

1.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருப்புக்ேகாட்ைட ெமயின் சாைல வடக்கு ெதரு 1 

(வார்டு1 , 2.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருப்புக்ேகாட்ைட ெமயின் சாைல  

ெதற்கு ெதரு (வார்டு1) , 3.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) அருப்புக்ேகாட்ைட ெமயின் 

சாைல வடக்கு ெதரு 3 (வார்டு 1) , 4.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

அருப்புக்ேகாட்ைட ெமயின் சாைல ெதன்கிழக்கு ெதரு 4(வார்டு 1) , 5.டி.ேவப்பங்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கட்டாலங்குளம் சாைல கிழக்கு ெதரு (வார்டு 1) , 6.டி.ேவப்பங்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கட்டாலங்குளம் சாைல ேமற்கு ெதரு (வார்டு 1) , 7.டி.ேவப்பங்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு 1 (வார்டு 1) , 8.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பள்ளிவாசல் ெதரு 2  (வார்டு 1) , 9.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கீழத்ெதரு(வார்டு 

1) ,
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10.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கட்டாலங்குளம் சாைல கீழ்பகுதி நடுத்ெதரு 

(வார்டு 1) , 11.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கட்டாலங்குளம் சாைல கீழ்பகுதி 

நடுத்ெதரு 1 (வார்டு 1 , 12.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கட்டாலங்குளம் சாைல 

கீழ்பகுதி நடுத்ெதரு 2 (வார்டு 1) , 13.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதன்கிழக்கு 

ெதரு (வார்டு 1) , 14.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஊராட்சி மன்ற சாைல ெதரு  

(வார்டு  1) , 15.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதன்ேமற்கு ெதரு (வார்டு 1) , 

16.டி.ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு (வார்டு 1) , 17.டி.ேவப்பங்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநடுங்குளம் சாைல கீழத்ெதரு  (வார்டு  1) , 18.டி.ேவப்பங்குளம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெநடுங்குளம் சாைல ேமலத் ெதரு (வார்டு 1)

353 353 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,இடதுபகுதி , 

கட்டாலங்குளம்

1.எ.ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் டி.ேவப்பங்குளம் (ஊ) வடக்குத் ெதரு (வார்டு 2) , 

2.எ.ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் டி.ேவப்பங்குளம் (ஊ) மடத்துத்ெதரு (வார்டு 2) , 

3.எ.ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் டி.ேவப்பங்குளம் (ஊ) கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 

4.எ.ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் டி.ேவப்பங்குளம் (ஊ) ேதவர் ெதரு (வார்டு 2) , 

5.எ.ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் டி.ேவப்பங்குளம் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் ெதரு 1  (வார்டு 2) , 

6.எ.ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் டி.ேவப்பங்குளம் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் ெதரு 2  (வார்டு 2) , 

7.எ.ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் டி.ேவப்பங்குளம் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெதரு  

(வார்டு 3) , 8.எ.ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் டி.ேவப்பங்குளம் (ஊ) ெநடுங்குளம் நடுத் 

ெதரு  (வார்டு 3) , 9.எ.ெநடுங்குளம் (வ.கி) மற்றும் டி.ேவப்பங்குளம் (ஊ) ெநடுங்குளம் 

ெதற்குத் ெதரு  (வார்டு 3)
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354 354 சுப்பிரமணிய 

விலாஸ் இந்து 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, டி எம் 

ேகாட்ைட

1.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிக்கூடம் ெதரு  (வார்டு 1) , 

2.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விலக்கு ெதரு  (வார்டு 1) , 

3.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் ெதரு (வார்டு 1) , 

4.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசக்கடி ெதரு (வார்டு 1) , 

5.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மடத்துத்ெதரு (வார்டு 1) , 

6.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு (வார்டு 1) , 

7.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உச்சினி மாகாளி ேகாவில் ேமற்கு ெதரு 

(வார்டு 1) , 8.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) உச்சினி ேகாவில் ெதரு  

(வார்டு  2) , 9.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 

10.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெமயின் ெதரு (வார்டு 2) , 

11.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) சிவன்ேகாவில் ெதரு (வார்டு 2) , 

12.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கஞ்சலியாபுரம் (வார்டு 2)
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355 355 சுப்பிரமணிய 

விலாஸ் இந்து 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,புதிய கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி, டி 

எம் ேகாட்ைட

1.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் ெசஞ்சைடநாதபுரம் (ஊ) மடத்துத்ெதரு 

(வார்டு 4) , 2.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் ெசஞ்சைடநாதபுரம் (ஊ) 

மூன்றாம் குறுக்கு ெதரு  (வார்டு  4) , 3.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் 

ெசஞ்சைடநாதபுரம் (ஊ) முதல் குறுக்கு ெதரு  (வார்டு  4) , 4.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட 

(வ.கி) மற்றும் ெசஞ்சைடநாதபுரம் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 4) , 5.திருமாலுகந்தன் 

ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் ெசஞ்சைடநாதபுரம் (ஊ) மூன்றாம் ெதரு (வார்டு 4) , 

6.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் ெசஞ்சைடநாதபுரம் (ஊ) இரண்டாம் ெதரு 

(வார்டு 4) , 7.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் ெசஞ்சைடநாதபுரம் (ஊ) முதல் 

ெதரு (வார்டு 4) , 8.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் ெசஞ்சைடநாதபுரம் (ஊ) 

வடக்குத்ெதரு (வார்டு 4) , 9.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் 

ெசஞ்சைடநாதபுரம் (ஊ) டி.எம். ேகாட்ைட ேராடு  (வார்டு  4) ,
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 10.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் ெசஞ்சைடநாதபுரம் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு 

(வார்டு 5) , 11.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் ெசஞ்சைடநாதபுரம் (ஊ) 

வடக்குத் ெதரு (வார்டு 5) , 12.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் டி. கrசல்குளம் 

(ஊ) வடக்குத்ெதரு (வார்டு 6) , 13.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் டி. 

கrசல்குளம் (ஊ) நடுத்ெதரு (வார்டு 6) , 14.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் டி. 

கrசல்குளம் (ஊ) ெதற்குத் ெதரு (வார்டு 6) , 15.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் 

டி. கrசல்குளம் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வார்டு 7) , 16.திருமாலுகந்தன் ேகாட்ைட (வ.கி) 

மற்றும் டி. கrசல்குளம் (ஊ) ெதற்குத் ெதரு (வார்டு 7)

356 356 இராேஜந்திர 

விலாஸ் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேசதுராஜபுரம்

1.டி.கrசல்குளம், ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் ேசதுராஜபுரம் (ஊ) ேசதுராஜபுரம் 

ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 2.டி.கrசல்குளம், ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் 

ேசதுராஜபுரம் (ஊ) ேசதுராஜபுரம் நடுத்ெதரு (வார்டு 2) , 3.டி.கrசல்குளம், 

ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் ேசதுராஜபுரம் (ஊ) ேசதுராஜபுரம்வடக்குத்ெதரு 

(வார்டு 3) , 4.டி.கrசல்குளம், ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் ேசதுராஜபுரம் (ஊ) 

ேசதுராஜபுரம் காலனி (வார்டு 4) ,
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357 357 மகளிர்மன்றக் 

கட்டிடம்,  

அன்னபூவநாயக்கன்ப

ட்டி

1.டி.கrசல்குளம், ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் அன்னபூவநாயக்கன்பட்டி(ஊ) 

அன்னபூவநாயக்கன்பட்டி ெதற்குெதரு(வார்டு1) 2.டி.கrசல்குளம், ெகாண்டுநல்லான்பட்டி 

(வ.கி) மற்றும் அன்னபூவநாயக்கன்பட்டி(ஊ) அன்னபூவநாயக்கன்பட்டி நடுத்ெதரு (வார்டு 

2) 3.டி.கrசல்குளம், ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் அன்னபூவநாயக்கன்பட்டி(ஊ) 

அன்னபூவநாயக்கன்பட்டி வடக்குத்ெதரு (வார்டு 3) ,                                           

                                                          4.டி.கrசல்குளம், 

ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் அன்னபூவநாயக்கன்பட்டி(ஊ) 

அன்னபூவநாயக்கன்பட்டி கிழக்குத்ெதரு (வார்டு 3)
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358 358 அரசு ேமல்நிைலப் 

பள்ளி   ,உச்சிநத்தம்

1.ெகாக்கரசன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் உச்சிநத்தம் (ஊ) உச்சிநத்தம் (வார்டு 1) , 

2.ெகாக்கரசன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் உச்சிநத்தம் (ஊ) உச்சிநத்தம் வடக்கு குடியிருப்பு  

(வார்டு 2) , 3.ெகாக்கரசன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் உச்சிநத்தம் (ஊ) உச்சிநத்தம் 

நடுக்குடியிருப்பு (வார்டு 3) , 4.ெகாக்கரசன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் உச்சிநத்தம் (ஊ) 

உச்சிநத்தம் பள்ளர் குடியிருப்பு, ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு (வார்டு 3)
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359 359 சி எஸ் ஐ 

ெதாடக்கப்பள்ளி,  

ெகாண்டுநல்லான்பட்

டி

1.ெகாக்கரசன் ேகாட்ைட (வ.கி), ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வார்டு 1) ,                                                               

     2.ெகாக்கரசன் ேகாட்ைட (வ.கி), ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வார்டு 2)                                                                

      3.ெகாக்கரசன் ேகாட்ைட (வ.கி), ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வார்டு 3) ,
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360 360 இந்து நாடார் 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு பகுதி, 

இரண்டாவது 

வகுப்பைற, 

ெகாக்கரசன் 

ேகாட்ைட

 1.ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வ.கி), ெகாக்கரன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாக்கரன் 

ேகாட்ைட (வார்டு 4) ,                                                       

2.ெகாண்டுநல்லான்பட்டி (வ.கி), ெகாக்கரன் ேகாட்ைட (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெகாக்கரன் 

ேகாட்ைட (வார்டு 5)
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361 361 ராமலிங்கா 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,முத்துராமலிங்கம்புர

ம்

1.எஸ். தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெசவல்பட்டி (ஊ) முத்துராமலிங்கபுரம் வடக்குத்ெதரு 

(வார்டு 3) , 2.எஸ். தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெசவல்பட்டி (ஊ) முத்துராமலிங்கபுரம் 

ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 3)
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362 362 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வாலம்பட்டி

1.எஸ். தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெசவல்பட்டி (ஊ) வாலம்பட்டி வடக்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 

2.எஸ். தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெசவல்பட்டி (ஊ) வாலம்பட்டி ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 1)
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363 363 சி. எஸ் .ஐ . 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெசவல்பட்டி

1.எஸ். தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெசவல்பட்டி (ஊ) ேமலத்ெதரு(வார்டு 3) , 2.எஸ். 

தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெசவல்பட்டி (ஊ) நடுத்ெதரு 1 (வார்டு 3) , 3.எஸ். தைரக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் ெசவல்பட்டி (ஊ) நடுத்ெதரு 2 (வார்டு 3)
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364 364 ஆர். சி 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெசவல்பட்டி

1.எஸ். தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெசவல்பட்டி (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வார்டு 4) , 2.எஸ். 

தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் ெசவல்பட்டி (ஊ) கிழக்குத்ெதரு(வார்டு 4)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

365 365 புனித ேசவியர் 

ேராமன் கத்ேதாலிக் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,எஸ் தைரக்குடி

1.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வார்டு 1) , 2.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ெமயின்சாைல (வார்டு 1) , 3.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நடுத்ெதரு 

(வார்டு 1) , 4.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முனிசு ெதரு (வார்டு 2) , 5.எஸ் 

தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு (வார்டு 2) , 6.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேபங்கு ெதரு (வார்டு 5)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

366 366 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்குக் கட்டிடம், 

எஸ் தைரக்குடி

1.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 2.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) உைமயநாயகிபுரம் (வார்டு 2) , 3.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆர்.சி. 

புரம் ெதற்கு  (வார்டு 2) , 4.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆர்.சி.. புரம் வடக்கு1 

(வார்டு 2) , 5.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆர்.சி புரம் வடக்கு 2 (வார்டு 2)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



367 367 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குக் கட்டிடம், 

எஸ் தைரக்குடி

1.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆர்.சி. புரம் ெதற்கு  (வார்டு  3) , 2.எஸ் தைரக்குடி 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆஸ்பத்r ெதரு (வார்டு 3) , 3.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ஆலமரத்து குடியிருப்பு  (வார்டு 3) , 4.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆர்.சி. புரம் 

ெதற்கு  (வார்டு 3) , 5.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதாட்டக்காடு (வார்டு 3) , 6.எஸ் 

தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) என். முத்துராமலிங்கபுரம்  (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

368 368 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்கு பகுதி, 

ேமற்கு 

கட்டிடம்(எஸ்.எஸ்.ஐ),

 எஸ்.தைரக்குடி

1.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எஸ்.டி. ேசதுராஜபுரம் மறவர் வடக்கு ெதரு (வார்டு 

3) , 2.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எஸ்.டி. ேசதுராஜபுரம் மறவர் ெதற்கு ெதரு 

(வார்டு 3) , 3.எஸ் தைரக்குடி (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எஸ்.டி. ேசதுராஜபுரம் ேமற்குெதரு 

(வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

369 369 பாரதமாதா 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்கு கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி, 

நrப்ைபயூர்

1.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நrப்ைபயூர் (வார்டு 1) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

370 370 பாரதமாதா 

ெதாடக்கப் பள்ளி   

,வடக்குக் கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, 

நrப்ைபயூர்

1.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) நrப்ைபயூர் (வார்டு 2) Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



371 371 பாரதமாதா 

உயர்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்குக்கட்டிடம், 

வடக்கு பகுதி, 

நrப்ைபயூர்

1.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வார்டு 3) , 2.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) 2 வது வடக்குத்ெதரு  (வார்டு  3) , 3.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமராஜர் ெதரு 

(வார்டு 3) , 4.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்குத்ெதரு (வார்டு 3)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

372 372 ேராமன் கத்ேதாலிக் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,கிழக்குப்பகுதி , 

நrப்ைபயூர்

1.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமராஜபுரம் (வார்டு 4) , 2.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பத்திரகாளி அம்மன் ேகாவில் ெதரு (வார்டு 4) , 3.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 5 

ஏக்கர் ெதரு  (வார்டு 4) , 4.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ராயப்புரம் (வார்டு 4) , 

5.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபrய நாயகிபுரம்  (வார்டு 4) , 6.நrப்ைபயூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பரேலாகமாதா ேகாவில் 1 வது ெதரு (வார்டு 4) , 7.நrப்ைபயூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) பரேலாகமாதா ேகாவில் 2 வது ெதரு (வார்டு 4)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

373 373 ேராமன் கத்ேதாலிக் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,வடக்கு பக்கம், 

நrப்ைபயூர்

1.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) வடக்குத்ெதரு (வார்டு 5) , 2.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு  (வார்டு  5) , 3.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மதினா நகர்  

(வார்டு 5) , 4.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மதினா நகர் 2  (வார்டு  5)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

374 374 ேராமன் கத்ேதாலிக் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்கு பகுதி, 

ேமற்கு பக்கம், 

நrப்ைபயூர்

1.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மூஸ்lம் ெதரு (வார்டு 5) , 2.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) முஸ்lம் ெதரு 2 (வார்டு 5) , 3.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) முஸ்lம் ெதரு  3 

(வார்டு 5)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

375 375 ேராமன் கத்ேதாலிக் 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ெதற்குப் பகுதி, 

கிழக்கு பக்கம், 

நrப்ைபயூர்

1.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதரு (வார்டு 5) , 2.நrப்ைபயூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) புதுத்ெதரு (வார்டு 5) , 3.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ஆர்.சி. ெதரு (வார்டு 

6)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



376 376 சி எஸ் ஐ 

ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ேமற்குப்பகுதி, 

ேவப்பமரத்துப்பைன,ந

rப்ைபயூர்

1.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவப்பமரத்துப்பைன (வார்டு 7) , 2.நrப்ைபயூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) புதுக்கிராமம் (வார்டு 9) , 3.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவலாயுதபுரம் 

(வார்டு 9)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

377 377 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெபான்னகரம்

1.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) திராவிடபுரம்1 (வார்டு 9) , 2.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் 

(ஊ) திராவியபுரம் 2 (வார்டு 9) , 3.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கடல்கட்டியம்மன் 

குடியிருப்பு (வார்டு 9) , 4.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபான்னகரம் (வடக்கு) (வார்டு 

10) , 5.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவட்டுக்காடு (வடக்கு) (வார்டு 10) , 6.நrப்ைபயூர் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெவட்டுக்காடு (ெதற்கு) (வார்டு 10) , 7.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெபான்னகரம்  (ெதற்கு) (வார்டு 10)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

378 378 அம்பிகாபதி இந்து 

நாடார் 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,ெவள்ளப்பட்டி

1.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேவப்பமரத்துபைன (வார்டு 8) , 2.நrப்ைபயூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) காமராஜ் நுைழவாயில்  (வார்டு 8) , 3.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

ெதற்கு ெதரு 1 (வார்டு 8) , 4.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெதற்கு ெதரு 2 (வார்டு 8) , 

5.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மகைம கைட ெதரு   (வார்டு 8) , 6.நrப்ைபயூர் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) காமராஜ் நுைழவு வாயில்   (வார்டு 8) , 7.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

கிழக்கு ெதரு 1 (வார்டு 8) , 8.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு 2வது   

(வார்டு 8) , 9.நrப்ைபயூர் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் ெதரு   (வார்டு 8)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢



379 379 அரசினர் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி   

,இடது பகுதி 

(தைரத்தளம்), 

கன்னிராஜபுரம்

1.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிைழ ெபாருத்தம்மன் குடியிருப்பு  (வார்டு 1) , 

2.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) மாசானபுரம் தர்மராஜபுரம் (வார்டு 1) , 

3.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கன்னிராஜபுரம் (வார்டு 1)

Ü¬ùî¢¶ õ£è¢è£÷£¢è÷¢

380 380 அரசினர் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி   

,வலதுபகுதி 

(தைரத்தளம்), வலது 

பக்கம், 

கன்னிராஜபுரம்

1.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழேமற்கு ெதரு ேக.ேக.ேராடு  (வார்டு 2) , 

2.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழேமற்கு ெதரு இராமலிங்கம் சாைல  (வார்டு 2) , 

3.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எஸ்.பி.என். ெதரு (வார்டு 2) , 4.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) எஸ்.பி.என். ெதரு (வார்டு 2) , 5.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) இந்திரா 

நகர் (வார்டு 2) , 6.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசவல்பட்டி ேராடு (வார்டு 2) , 

7.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு (வார்டு 2) , 8.கன்னிராஜபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) குறுக்குத்ெதரு (வார்டு 2) , 9.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

காமராஜர் ெதரு (வார்டு 2) , 10.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெபருமாள் ேகாவில் 

ெதரு  (வார்டு 2) , 11.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழேமற்கு ெதரு குறுக்குத்ெதரு  

(வார்டு 3) , 12.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழேமற்கு ெதரு 2 குறுக்குத்ெதரு  

(வார்டு 3) , 13.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழேமற்கு ெதரு காமராஜர் ெதரு 

(வார்டு 3) , 14.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழேமற்கு ெதரு  ெபருமாள் ேகாயில் 

ெதரு    (வார்டு 3)
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381 381 அரசினர் ேமல் 

நிைலப்பள்ளி   

,வலதுபகுதி 

(தைரத்தளம்), 

நடுப்பகுதி, 

கன்னிராஜபுரம்

1.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழேமற்கு ெதரு  ெசவல்பட்டி ேராடு  (வார்டு 3) , 

2.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழேமற்கு ெதரு  அம்மன் ேகாயில் ெதரு    (வார்டு 

3) , 3.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ெசவல்பட்டி ேராடு (வார்டு 3) , 4.கன்னிராஜபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழேமற்கு ெதரு 3 குறுக்குத்ெதரு   (வார்டு 3) , 5.கன்னிராஜபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழேமற்கு ெதரு காமராஜர் ெதரு  (வார்டு 3) , 6.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கிழேமற்கு ெதரு 4வது குறுக்குத்ெதரு  (வார்டு 3) , 7.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கிழேமற்கு ெதரு  ெசவல்பட்டி ேராடு  (வார்டு 3) , 8.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) கிழேமற்கு ெதரு சி.எஸ்.ஐ. மிஷின் ெதரு   (வார்டு 3) , 9.கன்னிராஜபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு சி.எஸ்.ஐ. மிஷின் ெதரு   (வார்டு 4) , 10.கன்னிராஜபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு ெபருமாள் ேகாவில் ெதரு    (வார்டு 4) , 

11.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு ேதேராடும் வதீி   (வார்டு 4) , 

12.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு ேபாஸ்ட் ஆபீஸ் ெதரு    (வார்டு 4) , 

13.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு குறுக்குத்ெதரு    (வார்டு 4) , 

14.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கிழக்கு ெதரு 2வது குறுக்குத்ெதரு  (வார்டு 4) , 15.கன்
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382 382 சத்திrய நாடார் 

நடுநிைலப்பள்ளி   

,கன்னிராஜபுரம்

1.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) எஸ் ஆர் கைட சந்து(வார்டு 5) , 2.கன்னிராஜபுரம் 

(வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமராஜர் ெதரு(வார்டு 5) , 3.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பள்ளிக்கூடத்ெதரு(வார்டு 5) , 4.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் 

ெதரு(வார்டு 5) , 5.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெதரு (கிழக்கு பக்கம் 

)(வார்டு 5) , 6.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) பள்ளிக்கூடத் ெதரு (ேமற்கு பக்கம்) 

(வார்டு 5) , 7.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) காமராஜர் ெதரு (வார்டு 5) , 

8.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேதசிய ெநடுஞ்சாைல (ேவம்பார்  சாயல்குடி) வார்டு 

5) , 9.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 2வது சந்து (வார்டு 5) , 10.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) 

மற்றும் (ஊ) ேதசிய ெநடுஞ்சாைல (வார்டு 5) , 11.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) 

பள்ளிக்கூடத்ெதரு(வார்டு 5) , 12.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கற்பகச் ேசாைல 

(வார்டு 5) , 13.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கடற்கைர ேராடு (ேமற்கு பக்கம)வார்டு 

5) , 14.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கடற்கைர ேராடு (கிழக்கு பக்கம்)(வார்டு 5) , 

15.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கடற்கைர ேராடு (ேமற்கு பக்கம்) (வார்டு 5) , 

16.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கன்னிராஜபுரம் குடிைசகள் (ேமற்கு பக்கம்)(வார்டு 5) 
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நடுநிைலப்பள்ளி   

,ேராஜ்மா நகர்

1.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேராச்மாநகர் (ெதன்வடக்கு ெதரு (வார்டு 6) , 

2.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேராச்மாநகர் 1வது குறுக்கு ெதரு   (வார்டு 6) , 

3.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேராச்மாநகர் 1வது குறுக்கு ெதரு (வட பக்கம்) 

(வார்டு 6) , 4.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) ேராச்மாநகர் 2வது குறுக்கு ெதரு 

(ெதன்பக்கம்) (வார்டு 6) , 5.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கடற்கைர ேராடு (கிழக்குப் 

பக்கம்) (வார்டு 6) , 6.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கடற்கைர ேராடு (ேமற்கு பக்கம்) 

(வார்டு 6) , 7.கன்னிராஜபுரம் (வ.கி) மற்றும் (ஊ) கன்னிராஜபுரம் 

இராைமயாநாடார்குடியிருப்பு (வார்டு 6)
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நாள்:- 01.09.2018

இடம்:- இராமநாதபுரம்
        ெகா. வரீ ராகவ ராவ், இ.ஆ.ப.,


