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1M

ேவல்ஸ் வித்யாலயா நர்சரி 
& பிைரமரி பள்ளி, 
மன்னார்சாமி ேகாயில் ெத  
அனகா த் ர் ெதற்கு கம் 
அை�  எண் 1

ேவல்ஸ் வித்யாலயா நர்சரி & 
பிைரமரி பள்ளி, மன்னார்சாமி 
ேகாயில் ெத  அனகா த் ர் 
ெதற்கு கம் அை� எண் 1

1.அனகா த் ர் (ந) வார்  1 சாந்தி நகர் 6வ  ெமயின் 
ேரா  , 2.அனகா த் ர் (ந) வார்  1சாந்தி நகர் 1வ  
ெத  , 3.அனகா த் ர் (ந) வார்  1 சாந்தி நகர் 2வ  
ெத  , 4.அனகா த் ர்(ந) வார்  1சாந்தி நகர் 3வ  
ெத  , 5.அனகா த் ர் (ந) வார்  1 சாந்தி நகர் 4வ  
ெத  , 6.அனகா த் ர் (ந) வார்  1 சாந்தி நகர் 5வ  
ெத  , 7.அனகா த் ர் (ந)  வார்  1 சாந்தி நகர் 6வ  
ெத  , 8.அனகா த் ர் (ந)  வார்  1 பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெத  , 9.அனகா த் ர் (ந)  வார்  1 பாரதி 
ேதசிய சங்கத் ெத  , 10.அனகா த் ர் (ந)  வார்  1 
சத்தியா நகர் அண்ணா 1வ  ெத  , 11.அனகா த் ர் 
(ந) வார் 1 சத்தியா நகர் அண்ணா 2வ ெத ஆண்

1A(W)

ேவல்ஸ் வித்யாலயா நர்சரி 
& பிைரமரி பள்ளி, 
மன்னார்சாமி ேகாயில் ெத  
அனகா த் ர் ெதற்கு கம் 
அை�  எண் 1

ேவல்ஸ் வித்யாலயா நர்சரி & 
பிைரமரி பள்ளி, மன்னார்சாமி 
ேகாயில் ெத  அனகா த் ர் 
ெதற்கு கம் அை� எண் 1

1.அனகா த் ர் (ந) வார்  1 சாந்தி நகர் 6வ  ெமயின் 
ேரா  , 2.அனகா த் ர் (ந) வார்  1சாந்தி நகர் 1வ  
ெத  , 3.அனகா த் ர் (ந) வார்  1 சாந்தி நகர் 2வ  
ெத  , 4.அனகா த் ர்(ந) வார்  1சாந்தி நகர் 3வ  
ெத  , 5.அனகா த் ர் (ந) வார்  1 சாந்தி நகர் 4வ  
ெத  , 6.அனகா த் ர் (ந) வார்  1 சாந்தி நகர் 5வ  
ெத  , 7.அனகா த் ர் (ந)  வார்  1 சாந்தி நகர் 6வ  
ெத  , 8.அனகா த் ர் (ந)  வார்  1 பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெத  , 9.அனகா த் ர் (ந)  வார்  1 பாரதி 
ேதசிய சங்கத் ெத  , 10.அனகா த் ர் (ந)  வார்  1 
சத்தியா நகர் அண்ணா 1வ  ெத  , 11.அனகா த் ர் 
(ந) வார் 1 சத்தியா நகர் அண்ணா 2வ ெத ெபண்

LIST OF POLLING STATIONS

for 30. Pallavaram Assembly Constituency comprised within the 05. Sriperumbudur Parliamentary Constituency



2M

ேவல்ஸ் வித்யாலயா நர்சரி 
& பிைரமரி பள்ளி, 
மன்னார்சாமி ேகாயில் ெத  
அனகா த் ர் ெதற்கு கம் 
அை�  எண் 2

ேவல்ஸ் வித்யாலயா நர்சரி & 
பிைரமரி பள்ளி, மன்னார்சாமி 
ேகாயில் ெத  அனகா த் ர் 
ெதற்கு கம் அை� எண் 2

1.அனகா த் ர்(ந) வார்  1 அ ள் நகர் சாந்தி நகர் 
பிரதான சாைல , 2.அனகா த் ர் (ந)  வார்  1 
சா ண்டீஸ்வரி நகர் (கங்ைக ெத ) , 3.அனகா த் ர் 
(ந)  வார்  18 ெஜ என் ேரா  , 4.அனகா த் ர் (ந)  
வார்  1 பவானி ெத  சா ண்டீஸ்வரி நகர் , 
5.அனகா த் ர் (ந)  வார்  1 காேவரி ெத  
சா ண்டீஸ்வரி நகர் , 6.அனகா த் ர் (ந)  வார்  1 
சிந் நதி ெத  சா ண்டீஸ்வரி நகர் , 7.அனகா த் ர் 
(ந) வார்  1 ஐயப்பன் ெத  சா ண்டீஸ்வரி நகர் , 
8.அனகா த் ர் (ந)  வார்  18 ஜவஹர்லால் ேந  
ேரா  அனகா த் ர் , 9.அனகா த் ர் (ந)  வார்  1 
க மாரியம்மன் ேகாயில் ெத சாந்தி நகர் ஆண்

2A(W)

ேவல்ஸ் வித்யாலயா நர்சரி 
& பிைரமரி பள்ளி, 
மன்னார்சாமி ேகாயில் ெத  
அனகா த் ர் ெதற்கு கம் 
அை�  எண் 2

ேவல்ஸ் வித்யாலயா நர்சரி & 
பிைரமரி பள்ளி, மன்னார்சாமி 
ேகாயில் ெத  அனகா த் ர் 
ெதற்கு கம் அை� எண் 2

1.அனகா த் ர்(ந) வார்  1 அ ள் நகர் சாந்தி நகர் 
பிரதான சாைல , 2.அனகா த் ர் (ந)  வார்  1 
சா ண்டீஸ்வரி நகர் (கங்ைக ெத ) , 3.அனகா த் ர் 
(ந)  வார்  18 ெஜ என் ேரா  , 4.அனகா த் ர் (ந)  
வார்  1 பவானி ெத  சா ண்டீஸ்வரி நகர் , 
5.அனகா த் ர் (ந)  வார்  1 காேவரி ெத  
சா ண்டீஸ்வரி நகர் , 6.அனகா த் ர் (ந)  வார்  1 
சிந் நதி ெத  சா ண்டீஸ்வரி நகர் , 7.அனகா த் ர் 
(ந) வார்  1 ஐயப்பன் ெத  சா ண்டீஸ்வரி நகர் , 
8.அனகா த் ர் (ந)  வார்  18 ஜவஹர்லால் ேந  
ேரா  அனகா த் ர் , 9.அனகா த் ர் (ந)  வார்  1 
க மாரியம்மன் ேகாயில் ெத சாந்தி நகர் ெபண்

3M

அரசினர் ஆதி திராவிட நல 
ந நிைல பள்ளி , 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம்

அரசினர் ஆதி திராவிட நல 
ந நிைல பள்ளி , 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம்

1.அனகா த் ர் (ந)  வார்  2 க ணாநிதி நகர் தல் 
ெத  , 2.அனகா த் ர் (ந)  வார்  2 க ணாநிதி நகர் 
2வ  ெத  , 3.அனகா த் ர் (ந)  வார்  2 க ணாநிதி 
நகர் 3வ  ெத  , 4.அனகா த் ர் (ந)  வார்  2 தந்ைத 
ெபரியார் நகர் ஜவீானந்தம் ெத  , 5.அனகா த் ர் (ந)  
வார்  2 சஞ்சய் காந்தி நகர் ெமயின் ெத  , 
6.அனகா த் ர் (ந)  வார்  2 சஞ்சய் காந்தி நகர் 

தல் கு க்கு ெத  , 7.அனகா த் ர் (ந)  வார்  2 
சஞ்சய் காந்தி நகர் 2வ  கு க்கு ெத  , 
8.அனகா த் ர் (ந)  வார்  2 ெகௗரி அெவன்  பம்ப் 
ேபாஸ்ட் ேரா ஆண்



3A(W)

அரசினர் ஆதி திராவிட நல 
ந நிைல பள்ளி , 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம்

அரசினர் ஆதி திராவிட நல 
ந நிைல பள்ளி , 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம்

1.அனகா த் ர் (ந)  வார்  2 க ணாநிதி நகர் தல் 
ெத  , 2.அனகா த் ர் (ந)  வார்  2 க ணாநிதி நகர் 
2வ  ெத  , 3.அனகா த் ர் (ந)  வார்  2 க ணாநிதி 
நகர் 3வ  ெத  , 4.அனகா த் ர் (ந)  வார்  2 தந்ைத 
ெபரியார் நகர் ஜவீானந்தம் ெத  , 5.அனகா த் ர் (ந)  
வார்  2 சஞ்சய் காந்தி நகர் ெமயின் ெத  , 
6.அனகா த் ர் (ந)  வார்  2 சஞ்சய் காந்தி நகர் 

தல் கு க்கு ெத  , 7.அனகா த் ர் (ந)  வார்  2 
சஞ்சய் காந்தி நகர் 2வ  கு க்கு ெத  , 
8.அனகா த் ர் (ந)  வார்  2 ெகௗரி அெவன்  பம்ப் 
ேபாஸ்ட் ேரா ெபண்

4M

அரசினர் ஆதி திராவிட நல 
ந நிைல பள்ளி , 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம்

அரசினர் ஆதி திராவிட நல 
ந நிைல பள்ளி , 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம்

1.அனகா த் ர் (ந)  வார் 2  தி வள் வர் ேபட்ைட , 
2.அனகா த் ர் (ந)  வார்  2 தி வள் வர் ேபட்ைட 
1வ  கு க்கு ெத  , 3.அனகா த் ர் (ந)  வார்  2 
தி வள் வர் ேபட்ைட 2வ  கு க்கு ெத  , 
4.அனகா த் ர் (ந)  வார்  2 பக்தவச்சலம் நகர் 
ெமயின் ெத  , 5.அனகா த் ர் (ந)  வார்  2 
பக்தவச்சலம் நகர் கு க்கு ெத  , 6.அனகா த் ர் (ந)  
வார்  2 பக்தவச்சலம் நகர் 2வ  ெத  , 
7.அனகா த் ர் (ந)  வார்  2 பக்தவச்சலம் நகர் 1வ  
ெத ஆண்

4A(W)

அரசினர் ஆதி திராவிட நல 
ந நிைல பள்ளி , 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம்

அரசினர் ஆதி திராவிட நல 
ந நிைல பள்ளி , 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம்

1.அனகா த் ர் (ந)  வார் 2  தி வள் வர் ேபட்ைட , 
2.அனகா த் ர் (ந)  வார்  2 தி வள் வர் ேபட்ைட 
1வ  கு க்கு ெத  , 3.அனகா த் ர் (ந)  வார்  2 
தி வள் வர் ேபட்ைட 2வ  கு க்கு ெத  , 
4.அனகா த் ர் (ந)  வார்  2 பக்தவச்சலம் நகர் 
ெமயின் ெத  , 5.அனகா த் ர் (ந)  வார்  2 
பக்தவச்சலம் நகர் கு க்கு ெத  , 6.அனகா த் ர் (ந)  
வார்  2 பக்தவச்சலம் நகர் 2வ  ெத  , 
7.அனகா த் ர் (ந)  வார்  2 பக்தவச்சலம் நகர் 1வ  
ெத ெபண்

5
ேவல்ஸ் வித்யாலயா நர்சரி 
& பிைரமரி பள்ளி, அை�  எண்-
3. மன்னார்சாமி ேகாயில் 
ெத  அனகா த் ர் ெதற்கு 

கம் அை�  எண் 3

ேவல்ஸ் வித்யாலயா நர்சரி & 
பிைரமரி பள்ளி, அை�  எண்-3. 
மன்னார்சாமி ேகாயில் ெத  
அனகா த் ர் ெதற்கு கம் 
அை� எண் 3

1.அனகா த் ர் (ந)  வார் 3 1வ ெத
த்தி ளாண்டி நகர் , 2.அனகா த் ர் (ந)  வார்  3 

2வ  ெத  த்தி ளாண்டி நகர் , 3.அனகா த் ர் (ந)  
வார்  3 3வ  ெத  த்தி ளாண்டி நகர்  , 
4.அனகா த் ர் (ந)  வார்  3 அைடஞ்சியம்மன் 
ேகாயில் ெத  , 5.அனகா த் ர் (ந)  வார்  3  
தி .வி.க நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

6

ேவல்ஸ் வித்யாலயா நர்சரி 
& பிைரமரி பள்ளி, 
மன்னார்சாமி ேகாயில் ெத  
அனகா த் ர் வடக்கு கம் 
அை�  எண் 4

ேவல்ஸ் வித்யாலயா நர்சரி & 
பிைரமரி பள்ளி, மன்னார்சாமி 
ேகாயில் ெத  அனகா த் ர் 
வடக்கு கம் அை� எண் 4 1.அனகா த் ர் (ந)  வார் 3 ேமட் த்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



7

அரசினர் ஆதிதிராவிட நல 
ந நிைலப்பள்ளி , 
அனகா த் ர் வடக்கு கம் 
மங்க ர் ஓ

அரசினர் ஆதிதிராவிட நல 
ந நிைலப்பள்ளி , 
அனகா த் ர் வடக்கு கம் 
மங்க ர் ஓ

1.அனகா த் ர் (ந)  வார் 4 கு சாமி நகர் ெமயின்
ேரா  , 2.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 கு சாமி நகர் 

தல் ெத  , 3.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 கு சாமி 
நகர் 2வ  ெத  , 4.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 
கு சாமி நகர் 3வ  ெத  , 5.அனகா த் ர் (ந)  வார்  
4 கு சாமி நகர் 4வ  ெத  , 6.அனகா த் ர் (ந)  
வார்  4 கு சாமி நகர் 5வ  ெத  , 7.அனகா த் ர் 
(ந)  வார்  4 கு சாமி நகர் 6வ  ெத  , 
8.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 கு சாமி நகர் 7வ  
ெத  , 9.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 கு சாமி நகர் 
1வ  கு க்குத் ெத  4வ  ெத  , 10.அனகா த் ர் 
(ந)  வார்  4 கு சாமி நகர் 2வ  கு க்கு 4வ  ெத  
, 11.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 கு சாமி நகர் 3வ  
கு க்கு 4வ  ெத  , 12.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 
கு சாமி நகர் விஸ்தரிப்  , 13.அனகா த் ர் (ந)  
வார்  4 ஜி. ேக. நகர் 1வ  ெத  , 14.அனகா த் ர் (ந)  
வார்  4 ஜி. ேக. நகர் 2வ  ெத  , 15.அனகா த் ர் (ந)  
வார்  4 ஜி. ேக. நகர் 3வ  ெத  , 16.அனகா த் ர் (ந)  
வார்  4 தம்பி நகர் 1வ  ெத  மாந்ேதாப்  , 
17.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 தம்பி நகர் 2வ  
ெத  மாந்ேதாப்  , 18.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 

தம்பி நகர் சிவாஜி ெத  மாந்ேதாப்  , 
19.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 காமாட்சி சத்திரம் 
கஸ் ரிபாய் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

8

அரசினர் ஆதிதிராவிட நல 
ந நிைலப்பள்ளி , 
அனகா த் ர் வடக்கு கம் 
மங்க ர் ஓ

அரசினர் ஆதிதிராவிட நல 
ந நிைலப்பள்ளி , 
அனகா த் ர் வடக்கு கம் 
மங்க ர் ஓ

1.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 கு சாமி நகர் 9வ  
ெத  , 2.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 கஸ் ரிபாய் நகர் 
ெமயின் ேரா  , 3.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 1வ  
கு க்கு ெத  கஸ் ரிபாய் நகர் , 4.அனகா த் ர் (ந)  
வார்  4 2வ  ெத  கஸ் ரிபாய் நகர் , 
5.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 3வ  ெத  கஸ் ரிபாய் 
நகர் , 6.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 3வ  கு க்கு 
ெத  கஸ் ரிபாய் நகர் , 7.அனகா த் ர் (ந)  வார்  5 
வ.உ.சி.ெத தி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி , 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி , 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம்

1.அனகா த் ர் (ந)  வார் 4 ெவங்கேடஸ்வரா நகர்
ெமயின் ேரா  , 2.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 ராஜாஜி 
ெத  , 3.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 ெவங்கேடஸ்வரா 
நகர் அவ்ைவத் ெத  , 4.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 
கம்பன் ெத  ெவங்கேடஸ்வரா நகர் , 5.அனகா த் ர் 
(ந)  வார்  4 ெவங்கேடஸ்வரா நகர் காேவரி ெத  , 
6.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 ெவங்கேடஸ்வரா நகர் 
தி வள் வர் ெத  , 7.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 
கங்கா ெத  , 8.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4  
ெவங்கேடஸ்வரா நகர் ைவைக ெத  , 
9.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 ெவங்கேடஸ்வரா நகர் 
நர்மதா ெத  , 10.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர் கி ஷ்ணா ெத  , 
11.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 ெவங்கேடஸ்வரா நகர் 
காமராஜர் ெத  , 12.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர் ய னா ெத  , 
13.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 ெவங்கேடஸ்வரா 
நகர்கைலமகள் ெத  , 14.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர் கைலமகள் கு க்கு ெத  , 
15.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 ெவங்கேடஸ்வரா நகர் 
பல்லவன் ெத  , 16.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4  
ெவங்கேடஸ்வரா நகர் அ� ிஞர் அண்ணா ெத  , 
17.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 ெவங்கேடஸ்வரா நகர் 
கண்ணதாசன் ெத  , 18.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர் ைரசாமி ெத  , 
19.அனகா த் ர் (ந)  வார் 4 ெவங்கேடஸ்வரா  நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

10

அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி , 
அனகா த் ர்  வடக்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி , 
அனகா த் ர்  வடக்கு கம்

1.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 எம் ஜி ஆர் நகர் ெமயின் 
ேரா  , 2.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 எம் ஜி ஆர் நகர் 
1வ  ெத  , 3.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 எம் ஜி ஆர் 
நகர் 2வ  ெத  , 4.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 எம் ஜி 
ஆர் நகர் 3வ  ெத  , 5.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 
எம் ஜி ஆர் இராமலிங்கம் ெத  , 6.அனகா த் ர் (ந)  
வார் 4 எம் ஜி ஆர் நகர் இராமலிங்கம் கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

11

அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம்

1.அனகா த் ர் (ந)  வார் 5 1வ ெத பாலாஜி நகர்
, 2.அனகா த் ர் (ந)  வார்  5 2வ  ெத  பாலாஜி 
நகர் , 3.அனகா த் ர் (ந)  வார்  5 3வ  ெத  
பாலாஜி நகர் , 4.அனகா த் ர் (ந)  வார்  5 4வ  
ெத  பாலாஜி நகர் , 5.அனகா த் ர் (ந)  வார்  5 
1வ  ெமயின்  ேரா  பாலாஜி நகர் , 6.அனகா த் ர் 
(ந)  வார்  5 3வ  ெமயின்  ேரா  பாலாஜி நகர் , 
7.அனகா த் ர் (ந)  வார்  5 2வ  ெமயின்  ேரா  
பாலாஜி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம்

1.அனகா த் ர் (ந)  வார் 5 10வ ெத  பாலாஜி
நகர் , 2.அனகா த் ர் (ந)  வார்  5 9வ  ெத  , 
3.அனகா த் ர் (ந)  வார்  5 9வ  கு க்கு ெத  , 
4.அனகா த் ர் (ந)  வார்  5 11வ  ெத  , 
5.அனகா த் ர் (ந)  வார்  5 13வ  ெத  , 
6.அனகா த் ர் (ந)  வார்  5 8வ  ெத  , 
7.அனகா த் ர் (ந)  வார்  5 7வ  ெத  , 
8.அனகா த் ர் (ந)  வார்  5 6வ  கு க்கு ெத  , 
9.அனகா த் ர் (ந)  வார் 5 5வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

13

அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம்

1.அனகா த் ர் (ந)  வார் 5 17வ ெத , 
2.அனகா த் ர் (ந)  வார்  5 18வ  ெத  , 
3.அனகா த் ர் (ந)  வார்  5 17வ  கு க்கு ெத  , 
4.அனகா த் ர் 3 ம் நிைல (ந) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
2வ  ெமயின் ேரா  விரி  , 5.அனகா த் ர் (ந)  
வார்  5 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  14வ  ெத  , 
6.அனகா த் ர் (ந)  வார்  5 15வ  ெத  பாலாஜி 
நகர் , 7.அனகா த் ர் (ந)  வார்  5 15வ  கு க்கு 
ெத  , 8.அனகா த் ர் 3 ம் நிைல (ந) மற் ம் (வ.கி) 
வார் 5 12வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

14

அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
அனகா த் ர் ேமற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
அனகா த் ர் ேமற்கு கம்

1.அனகா த் ர் (ந)  வார்  5 பசும்ெபான் நகர் 
பாரதியார் ெத  , 2.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 4வ  
ெத  கஸ் ரிபாய் நகர் , 3.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 
4வ  கு க்கு ெத  கஸ் ரிபாய் நகர் , 
4.அனகா த் ர் (ந)  வார்  5 தி நகர் ெமயின் ேரா  , 
5.அனகா த் ர் (ந  வார்  5 டாக்டர் அம்ேபத்கார் 
ெத  தி நகர் , 6.அனகா த் ர் (ந) வார்  5 பாரதி 
ெத  தி நகர் , 7.அனகா த் ர் (ந)  வார்  5 ேநதாஜி 
ெத  தி நகர் , 8.அனகா த் ர் (ந)  வார்  5 கக்கன் 
ெத  தி நகர் , 9.அனகா த் ர் (ந)  வார்  5 ேந  
ெத  தி நகர் , 10.அனகா த் ர் (ந)  வார்  5 காந்தி 
நகர் தி நகர் , 11.அனகா த் ர் (ந)  வார்  5 அண்ணா 
ெத  தி நகர் , 12.அனகா த் ர் (ந)  வார்  5 
காமராஜ்ெத  தி நகர் , 13.அனகா த் ர் (ந)  வார்  5 
கைலஞர் ெத  தி நகர் , 14.அனகா த் ர் (ந)  வார்  
5 ெபரியார் ெத  தி நகர் , 15.அனகா த் ர் (ந)  
வார்  4 4வ  ெத  , 16.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 
2வ  கு க்கு ெத  கஸ் ரிபாய்நகர் , 
17.அனகா த் ர் (ந)  வார்  4 3வ  கு க்கு சந்  
கஸ் ரிபாய்நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி , 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி , 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம்

1.அனகா த் ர் (ந)  வார் 5 ெபரியார் ெத பாலாஜி
நகர் விரி  , 2.அனகா த் ர் (ந)  வார்  5 
தி வள் வர் ெத  பாலாஜி நகர் விரி  , 
3.அனகா த் ர் (ந) வார்  5 ராஜிவ் காந்தி ெத  
பாலாஜி நகர் விரி  , 4.அனகா த் ர் (ந) வார்  5 
அண்ணா ெத  பாலாஜி நகர் விரி  , 5.அனகா த் ர் 
(ந) வார்  5 ெவங்கேடஷ்வரா ெத  பாலாஜி நகர் 
விரி  , 6.அனகா த் ர் (ந) வார்  5 சுப்ரமணிய பாரதி 
ெத  பாலாஜி நகர் விரி  , 7.அனகா த் ர் (ந)  
வார்  5 சுப்ரமணிய பாரதி 1வ  கு க்கு ெத  , 
8.அனகா த் ர் (ந) வார்  5 சுப்ரமணிய பாரதி 2வ  
கு க்கு ெத  , 9.அனகா த் ர் (ந) வார்  5 
ராதாகி ஷ்ணன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

16

அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி , 
அனகா த் ர் வடக்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி , 
அனகா த் ர் வடக்கு கம்

1.அனகா த் ர் (ந)  வார்  5 குமரன் சாைல , 
2.அனகா த் ர் (ந) வார்  5 பி ந்தாவனம் ெத  
பாலாஜி நகர் விரி  , 3.அனகா த் ர் (ந) வார்  5 
அப்பர் ெத  பாலாஜி நகர் விரி  , 4.அனகா த் ர் (ந) 
வார்  5  திரி ரசுந்தரி ெத  பாலாஜி நகர் விரி  , 
5.அனகா த் ர் (ந) வார்  5 ராகேவந்திரா ெத  
பாலாஜி நகர் விரி  , 6.அனகா த் ர் (ந) வார்  5 
30அடி சாைல பாலாஜி நகர் விரி  , 7.அனகா த் ர் 
(ந) வார்  5 ராமகி ஷ்ணா ெத  பாலாஜி நகர் விரி  
, 8.அனகா த் ர் (ந) வார்  5 தி கன் ெத  , 
9.அனகா த் ர் (ந)  வார் 5 விேவகானந்தர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

17 அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி , 
அனகா த் ர் ேமற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி , 
அனகா த் ர் ேமற்கு கம்

1.அனகா த் ர்  (ந) வார் 18 குளக்கைர ெத , 
2.அனகா த் ர் (ந) வார்  6 பா  ெரட்டி அெவன்  , 
3.அனகா த் ர் (ந)  வார் 6 காமராஜ் சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

18
அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி , 
அனகா த் ர் வடக்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி , 
அனகா த் ர் வடக்கு கம்

1.அனகா த் ர்  (ந) வார் 6 ெகன்னடி நகர் , 
2.அனகா த் ர் (ந) வார்  6 ெகன்னடி நகர் 1வ  
ெத  , 3.அனகா த் ர் (ந)  வார்  6 கைலவாணர் 
ெத  , 4.அனகா த் ர் (ந) வார்  5 நரசிம்ம ெசட்டி 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

19 அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி , 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி , 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம்

1.அனகா த் ர் (ந) வார்  10 ெபரிய ெத  , 
2.அனகா த் ர் (ந) வார் 10 யாதவாள் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

20

அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி , 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி , 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம்

1.அனகா த் ர் (ந) வார் 2 கைலஞர் க ணாநிதி
ெத  , 2.அனகா த் ர் (ந) வார்  2 1வ  கு க்கு 
ெத  , 3.அனகா த் ர் (ந) வார்  2 2வ  கு க்கு 
ெத  , 4.அனகா த் ர் (ந) வார்  2 3வ  கு க்குத் 
ெத  , 5.அனகா த் ர் (ந) வார்  14 எல் ஐ சி 
காலணி 6வ  கு க்கு ெத  , 6.அனகா த் ர் (ந)  
வார் 14 5வ  கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி , 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி , 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம்

1.அனகா த் ர் (ந) வார் 14 3வ கு க்கு ெத , 
2.அனகா த் ர் (ந) வார்  14 7வ  கு க்கு ெத  , 
3.அனகா த் ர் (ந) வார்  14 8வ  கு க்கு ெத  , 
4.அனகா த் ர் (ந) வார்  14 9வ  கு க்கு ெத  , 
5.அனகா த் ர் (ந) வார்  2 ெபரியார் ெத  
அண்ணாநகர் , 6.அனகா த் ர் (ந) வார்  7 10வ  
ெத  அண்ணாநகர் , 7.அனகா த் ர் (ந) ெபரியார் எல் 
ஐ சி காலனி 2வ  ெமயின் ேரா  , 8.அனகா த் ர் 
(ந)  எல் ஐ சி காலணி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

22 அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி , 
அனகா த் ர் ேமற்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி , 
அனகா த் ர் ேமற்கு கம்

1.அனகா த் ர் (ந) வார்  8 அண்ணா ைர ெத  , 
2.அனகா த் ர் (ந) வார் 8 ேலபர் பள்ளி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

23

ஷ்ைரன் ெதரசா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம் 
கட்டிடம் எல் ேக ஜி 
வகுப்பை�

ஷ்ைரன் ெதரசா
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம் 
கட்டிடம் எல் ேக ஜி 
வகுப்பை�

1.அனகா த் ர் (ந) வார்  7 அண்ணா நகர் 4வ  
கு க்கு ெத  , 2.அனகா த் ர் (ந) வார்  7 அண்ணா 
நகர் 4வ  ெமயின் ேரா  , 3.அனகா த் ர் (ந) வார்  
8 மகாத்மா காந்தி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

24
ஷ்ைரன் ெதரசா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம் 
கட்டிடம்  ேக ஜி 
வகுப்பை�

ஷ்ைரன் ெதரசா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம் 
கட்டிடம் ேக ஜி வகுப்பை�

1.அனகா த் ர் (ந) வார்  8 ர்த்தி நகர் , 
2.அனகா த் ர் (ந) வார்  7 அண்ணா நகர் 1வ  
ெமயின் ேரா  , 3.அனகா த் ர் (ந) வார்  7 அண்ணா 
நகர் 9வ  ெத  , 4.அனகா த் ர் (ந) வார்  1 
அண்ணாநகர் 3வ  ெத  , 5.அனகா த் ர் (ந) வார்  
8 அண்ணாநகர் 8வ  கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

25 னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
அனகா த் ர் வடக்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, அனகா த் ர் 
வடக்கு கம்

1.அனகா த் ர் (ந) வார்  9 பஜார் ெத  , 
2.அனகா த் ர் (ந) வார்  9 ேகாபால் ெசட்டி ெத  , 
3.அனகா த் ர் (ந) வார்  9 ரங்ைகய்யா ெசட்டி ெத  
, 4.அனகா த் ர் (ந) வார்  9 தியாகராய தலி ெத  
, 5.அனகா த் ர் (ந) வார் 12 சன்னதி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

26
னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
அனகா த் ர் வடக்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, அனகா த் ர் 
வடக்கு கம்

1.அனகா த் ர் (ந) வார்  11 ேபட்ைட ெத  , 
2.அனகா த் ர் (ந) வார்  11 ேபட்ைட ெத  சந்  , 
3.அனகா த் ர் (ந)  வார் 13 ேதவராஜ் நகர் விரி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

27 பாலாஜி நர்சரி & பிைரமரி 
பள்ளி, ெதற்கு கம் எல் ேக 
ஜி  ஏ பிரி

பாலாஜி நர்சரி & பிைரமரி 
பள்ளி, ெதற்கு கம் எல் ேக 
ஜி  ஏ பிரி

1.அனகா த் ர் (ந) வார்  5 இராஜிவ்காந்தி நகர் , 
2.அனகா த் ர் (ந) வார்  17 கன்னியம்மன் ேகாவில் 
ெத , 3.அனகா த் ர் (ந) வார் 17 ேக ேக ஷா ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

28
னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, அனகா த் ர் 
ெதற்கு கம் 1.அனகா த் ர் (ந) வார் 12 சண் கம் தலி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பாலாஜி நர்சரி & பிைரமரி 
பள்ளி, ெதற்கு கம் 2வ  
வகுப் , வகுப்பை�

பாலாஜி நர்சரி & பிைரமரி 
பள்ளி, ெதற்கு கம் 2வ  
வகுப் , வகுப்பை�

1.அனகா த் ர் (ந) வார்  13 காமாட்சிநகர் தல் 
ெத  , 2.அனகா த் ர் (ந) வார்  13 காமாட்சி நகர் 
2வ  ெத  , 3.அனகா த் ர் (ந) வார்  13 காமாட்சி 
நகர் 3வ  ெத  , 4.அனகா த் ர் (ந) வார்  13 
காமாட்சி நகர் 3வ  கு க்கு ெத  , 5.அனகா த் ர் 
(ந) வார்  13 காமாட்சி நகர் 4வ  ெத  , 
6.அனகா த் ர் (ந) வார்  13 காமாட்சி நகர் 4வ  
கு க்கு ெத  , 7.அனகா த் ர் (ந) வார்  13 காமாட்சி 
நகர் 5வ  கு க்கு ெத  , 8.அனகா த் ர் (ந) வார்  
13 காமாட்சி நகர் ெமயின் ேரா  , 9.அனகா த் ர் (ந) 
வார் 13 விஜயலட்சுமி பண்டிட் 1வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

30

அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
அனகா த் ர் வடக்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
அனகா த் ர் வடக்கு கம்

1.அனகா த் ர் (ந) வார்  13 காமாட்சி நகர் 5வ  
ெத  , 2.அனகா த் ர் (ந) வார்  13 விஜயலட்சுமி 
பண்டிட் 2வ  ெத  , 3.அனகா த் ர் (ந) வார்  13 
ேதவராஜ் நகர் ேசாழன் ெத  ெமயின் ேரா  , 
4.அனகா த் ர் (ந) வார்  13 ேதவராஜ் நகர் ேசாழன் 
1வ  ெத  , 5.அனகா த் ர் (ந) வார்  13  ேதவராஜ் 
நகர் ேசாழன் 2வ  ெத  , 6.அனகா த் ர் (ந) வார்  
13 விஜயலட்சுமி நகர் , 7.அனகா த் ர் (ந) வார்  
13ேதவராஜ் நகர் பிள்ைளயார் ேகாவில் ெத  , 
8.அனகா த் ர் (ந) வார்  13 பாண்டியன் ெத  
ேதவராஜ் நகர் , 9.அனகா த் ர் (ந) வார்  13 
அ ணகிரி நாதர் ெத ேதவராஜ் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

31

அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
அனகா த் ர் வடக்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
அனகா த் ர் வடக்கு கம்

1.அனகா த் ர் (ந) வார் 14 6வ கு க்கு ெத எல்
ஐ சி காலனி , 2.அனகா த் ர் (ந) வார்  14 எல் ஐ சி 
காலனி தல் ெத  (ேகாதண்டபாணி ெத ) , 
3.அனகா த் ர் (ந) வார்  14 எல் ஐ சி காலனி 2வ  
ெத  , 4.அனகா த் ர் (ந) வார்  14 6வ  கு க்கு 
ெத  எல் ஐ சி காலனி 3வ  ெத  , 5.அனகா த் ர் 
(ந) வார் 14 எல் ஐ சி காலனி 3வ  ெத  , 
6.அனகா த் ர் (ந) வார்  14 எல் ஐ சி காலனி 4வ  
ெத  , 7.அனகா த் ர் (ந) வார் 14 எலா ஐ சி காலனி 
6வ  ெத  , 8.அனகா த் ர் (ந) வார்  14 எல் ஐ சி 
காலனி 7வ  ெத  , 9.அனகா த் ர் (ந) வார்  14 
எல் ஐ சி காலனி 8வ  கு க்கு ெத  , 
10.அனகா த் ர் (ந) வார்  14 நீலேமகம் ெத  எல் ஐ 
சி காலனி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

32 அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
அனகா த் ர் வடக்கு கம்

அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
அனகா த் ர் வடக்கு கம்

1.அனகா த் ர் (ந) வார்  14 அேயாத்தியம்மன் 
ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

33

ெசயின்ட் ஆன்டனி 
ந நிைல பள்ளி, 
ெசங்க நீர்மைல, 
காமராஜர் ரம்,அனகா த் ர் 
வடக்கு கம் பிைரமரி

ெசயின்ட் ஆன்டனி ந நிைல 
பள்ளி, ெசங்க நீர்மைல, 
காமராஜர் ரம்,அனகா த் ர் 
வடக்கு கம் பிைரமரி

1.அனகா த் ர் (ந) வார் 1 கு க்கு ெத
தி நீர்மைல ேரா  , 2.அனகா த் ர் (ந) வார்  2 
கு க்கு ெத  தி நீர்மைல ேரா  , 3.அனகா த் ர் 
(ந) வார்  2 சு க்காட் சாைல தி நீர்மைல ெமயின் 
ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



34

ெசயின்ட் தாமஸ் ம ண்ட் 
பஞ்சாயத்  னியன் 
பிைரமரி பள்ளி 
அனகா த் ர், 
ெசங்க நீர்மைல, 
காமராஜர் ரம்,அனகா த் ர் 
வடக்கு கம்

ெசயின்ட் தாமஸ் ம ண்ட் 
பஞ்சாயத்  னியன் 
பிைரமரி பள்ளி அனகா த் ர், 
ெசங்க நீர்மைல, 
காமராஜர் ரம்,அனகா த் ர் 
வடக்கு கம்

1.அனகா த் ர் (ந) விேனாபா நகர் , 2.அனகா த் ர் (ந) 
என் வி நடராஜன் ெத  விேனாபா நகர் , 
3.அனகா த் ர் (ந) வ உ சி 1வ  ெத  , 
4.அனகா த் ர் (ந) வ உ சி 2வ  ெத  , 
5.அனகா த் ர் (ந) பாலாஜி நகர் விரி  , 
6.அனகா த் ர் (ந) வார்  16 மன்னார்சாமி ேகாயில் 
ெத சந்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

35 ெசயின்ட் ஆன்டனி 
ந நிைல பள்ளி, 
ெசங்க நீர்மைல, 
காமராஜர் ரம்,அனகா த் ர் 
வடக்கு கம் பிைரமரி

ெசயின்ட் ஆன்டனி ந நிைல 
பள்ளி, ெசங்க நீர்மைல, 
காமராஜர் ரம்,அனகா த் ர் 
வடக்கு கம் பிைரமரி

1.அனகா த் ர் (ந) ெபரியார் ெத காமராஜ ரம் , 
2.அனகா த் ர் (ந) தி வள் வர் பிரதான சாைல 
ெதன்� ல் நகர் , 3.அனகா த் ர் (ந) சிலப்பதிகாரம் 
ெத  ெதன்� ல் நகர் , 4.அனகா த் ர் (ந) 
சிலப்பதிகாரம் 1வ  கு க்குத் ெத  , 5.அனகா த் ர் 
(ந) சிலப்பதிகாரம் 2வ  கு க்கு 
ெத ெவங்கேடஸ்வரா நகர் , 6.அனகா த் ர் (ந) 
நாலடியார் ெத  ெதன்� ல் நகர் , 7.அனகா த் ர் (ந) 
ெதால்காப்பியம் ெத  , 8.அனகா த் ர் (ந) 
காமராஜ ரம் ெமயின் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

36
ெசயின்ட் ஆன்டனி 
ந நிைல பள்ளி, 
ெசங்க நீர்மைல, 
காமராஜர் ரம்,அனகா த் ர் 
வடக்கு கம் பிைரமரி

ெசயின்ட் ஆன்டனி ந நிைல 
பள்ளி, ெசங்க நீர்மைல, 
காமராஜர் ரம்,அனகா த் ர் 
வடக்கு கம் பிைரமரி

1.அனகா த் ர் (ந) தி வள் வர் ெத  காமராஜ ரம் , 
2.அனகா த் ர் (ந) ேநசமணி ெத  காமராஜ ரம் , 
3.அனகா த் ர் (ந) அன்ைன ேமரி 1வ  ெத  
காமராஜ ரம் , 4.அனகா த் ர் (ந) அன்ைனேமரி 2வ  
ெத  காமராஜ ரம் , 5.அனகா த் ர் (ந) அன்ைனேமரி 
2வ கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

37

ெசயின்ட் ஆன்டனி 
ந நிைல பள்ளி, 
ெசங்க நீர்மைல, 
காமராஜர் ரம்,அனகா த் ர் 
கிழக்கு கம் பிைரமரி

ெசயின்ட் ஆன்டனி ந நிைல 
பள்ளி, ெசங்க நீர்மைல, 
காமராஜர் ரம்,அனகா த் ர் 
கிழக்கு கம் பிைரமரி

1.அனகா த் ர் (ந) விநாயகா நகர் காமராஜ ரம் , 
2.அனகா த் ர் (ந) விநாயகா நகர் 1வ  ெமயின் 
ேரா  , 3.அனகா த் ர் (ந) விநாயகா நகர் 2வ  
ெமயின் ேரா  , 4.அனகா த் ர் (ந) விநாயகா நகர் 
3வ  ெமயின் ேரா  , 5.அனகா த் ர் (ந) விநாயகா 
நகர் 1வ  ெத  , 6.அனகா த் ர் (ந) விநாயகா நகர் 
2வ  ெத  , 7.அனகா த் ர் (ந) விநாயகா நகர் 3வ  
ெத  , 8.அனகா த் ர் (ந) விநாயகா நகர் 4வ  ெத  
, 9.அனகா த் ர் (ந) விநாயகா நகர் 5வ  ெத  , 
10.அனகா த் ர் (ந) விநாயகா நகர் 6வ  ெத  , 
11.அனகா த் ர் (ந) விநாயகா நகர் 11வ  ெத  , 
12.அனகா த் ர் (ந) விநாயகா நகர் 9வ  ெத  , 
13.அனகா த் ர் (ந) விநாயகா நகர் 10வ  ெத  , 
14.அனகா த் ர் (ந) விநாயகா நகர் ேக பி ஆர் ெத  , 
15.அனகா த் ர் (ந) கம்பன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

38
ெசயின்ட் ஆன்டனி 
ந நிைல பள்ளி, 
ெசங்க நீர்மைல, 
காமராஜர் ரம்,அனகா த் ர் 
வடக்கு கம் பிைரமரி

ெசயின்ட் ஆன்டனி ந நிைல 
பள்ளி, ெசங்க நீர்மைல, 
காமராஜர் ரம்,அனகா த் ர் 
வடக்கு கம் பிைரமரி

1.அனகா த் ர் (ந) ஈ பி காலனி காமராஜ ரம் , 
2.அனகா த் ர் (ந) அன்ைன ேமரி 3வ  ெத  
காமராஜ ரம் , 3.அனகா த் ர் (ந) அன்ைன ேமரி 
1வ  கு க்கு ெத  , 4.அனகா த் ர் (ந) அமேரச நகர் 
காமராஜ ரம் , 5.அனகா த் ர் (ந) வார்  16 
விக்ேடாரியா ெத  , 6.அனகா த் ர் (ந) வார்  16 
ேதாைமயார் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



39

ெசயின்ட் ஆன்டனி ஆர்.சி 
ந நிைல பள்ளி, 
ெசங்க நீர்மைல, 
காமராஜர் ரம்,அனகா த் ர் 
வடக்கு கம் சிவந்தி

ெசயின்ட் ஆன்டனி ஆர்.சி 
ந நிைல பள்ளி, 
ெசங்க நீர்மைல, 
காமராஜர் ரம்,அனகா த் ர் 
வடக்கு கம் சிவந்தி

1.அனகா த் ர் 3 ம் நிைல (ந) மற் ம் (வ.கி) வார் 16 
சீனிவாச ரம் ெமயின் ேரா  அனகா த் ர் , 
2.அனகா த் ர் (ந) வார்  16 சீனிவாச ரம் பிரதான 
சாைல , 3.அனகா த் ர் (ந) வார்  16 சீனிவாச ரம் 
1வ  கு க்கு ெத  , 4.அனகா த் ர் (ந) வார்  16 
சீனிவாச ரம் 2வ  கு க்கு ெத  , 5.அனகா த் ர் (ந) 
வார்  16 சீனிவாச ரம் 3வ  கு க்கு ெத  , 
6.அனகா த் ர் (ந) வார்  16 தி  வி க சாைல 
ெதன்� ல் நகர் சீனிவாச ரம் , 7.அனகா த் ர் (ந) 
வார்  16 தி விக தல் கு க்கு ெத  ெதன்� ல் 
நகர் , 8.அனகா த் ர் (ந) வார்  16 தி .வி.க 
இரண்டாவ  கு க்குத் ெத  ெதன்� ல் நகர் , 
9.அனகா த் ர் (ந) வார்  16 வள்ளலார் ெமயின் 
ேரா  சீனிவாச ரம் விரி  ெதன்� ல் நகர் , 
10.அனகா த் ர் (ந) வார்  16 மணிேமகைலத் ெத  
ெதன்� ல் நகர் சீனிவாச ரம , 11.அனகா த் ர் (ந) 
வார்  16 ங்கா சாைல ெதன்� ல் நகர் சீனிவாச ரம் 
விரி  , 12.அனகா த் ர் (ந) வார்  16 ெசந்தமிழ் 
சாைல ெதன்� ல் நகர் சீனிவாச ரம் , 13.அனகா த் ர் 
3 ம் நிைல (ந) மற் ம் (வ.கி) வார்  16 ெசந்தமிழ் 
சாைல  ெவங்கேடஸ்வரா நகர் ெதன்� ல் நகர் , 
14.அனகா த் ர் (ந) வார்  16 ெசந்தமிழ் சாைல 1வ  
கு க்கு ெத  ெவங்கேடஸ்வரா நகர் ெதன்� ல் 
நகர் , 15.அனகா த் ர் (ந) வார்  16 சிலப்பதிகாரம் 
3வ கு க்கு ெத  ெவங்கேடஸ்வரா நகர் , 

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

40

ெசயின்ட் ஆன்டனி ஆர்.சி 
ந நிைல பள்ளி, 
ெசங்க நீர்மைல, 
காமராஜர் ரம்,அனகா த் ர் 
வடக்கு கம் பிைரமரி

ெசயின்ட் ஆன்டனி ஆர்.சி 
ந நிைல பள்ளி, 
ெசங்க நீர்மைல, 
காமராஜர் ரம்,அனகா த் ர் 
வடக்கு கம் பிைரமரி

1.அனகா த் ர் (ந) வார்  16 அந்ேதாணியர் ேகாயில் 
ெத  காமராஜ ரம் , 2.அனகா த் ர் (ந) வார்  16 
கணபதி நகர் 1வ  ெத  , 3.அனகா த் ர் (ந) வார்  
16 கணபதி நகர் 2வ  ெத  , 4.அனகா த் ர் (ந) 
வார்  16 கணபதி நகர் 3வ  ெத  , 5.அனகா த் ர் 
(ந) வார்  16 கணபதி நகர் 4வ  ெத  , 
6.அனகா த் ர் (ந) வார்  16 காந்தி ெத  
காமராஜ ரம் , 7.அனகா த் ர் (ந) வார்  16 குட்டி 
நாடார் ெத  காமராஜ ரம் , 8.அனகா த் ர் (ந) வார்  
16 மரியன் ெத  காமராஜ ரம் , 9.அனகா த் ர் (ந) 
வார் 18 மன்னார் சாமி ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

41 னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, அனகா த் ர் 
ெதற்கு கம்

1.அனகா த் ர் (ந) வார்  17 பாரி நகர் ல்ைல 
ெத  , 2.அனகா த் ர் (ந) வார்  17 பாரி நகர் 
வாரியார் ெத  , 3.அனகா த் ர் (ந) வார்  17 பாரி 
நகர் வள்ளலார் ெத  , 4.அனகா த் ர் (ந) வார்  17 
பாரி நகர் லட்சுமி ெத  , 5.அனகா த் ர் (ந) வார்  17 
ராமலிங்கம் மடம் , 6.அனகா த் ர் (ந) வார்  17 
லால்பக ர் சாஸ்திரி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



42 னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
அனகா த் ர் ெதற்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, அனகா த் ர் 
ெதற்கு கம்

1.அனகா த் ர் (ந) வார்  13 விேவகானந்தர் ெத  , 
2.அனகா த் ர் (ந) வார்  13 கட்ட ெபாம்மன் ெத  , 
3.அனகா த் ர் (ந) வார்  17 ரட்சிமணி ெத  , 
4.அனகா த் ர் (ந) வார்  17 ராஜாஜி சாைல , 
5.அனகா த் ர் (ந) வார் 17 தி மைல நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

43
னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
அனகா த் ர் கிழக்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, அனகா த் ர் 
கிழக்கு கம்

1.அனகா த் ர் (ந) வார்  17 ஸ்டாலின் நகர் , 
2.அனகா த் ர் (ந) வார் 17 ெசங்குட் வன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

44

பாலாஜி நர்சரி & பிைரமரி 
பள்ளி, அனகா த் ர் 3வ  
வகுப் , வகுப்பை�  ெதற்கு 

கம்

பாலாஜி நர்சரி & பிைரமரி 
பள்ளி, அனகா த் ர் 3வ  
வகுப் , வகுப்பை�  ெதற்கு 

கம்

1.அனகா த் ர் (ந) வார்  17 காயிேத மில்லத் நகர் , 
2.அனகா த் ர் (ந) வார்  17 வாசுகி ெத  , 
3.அனகா த் ர் 3 ம் நிைல (ந) மற் ம் (வ.கி) வார்  17 
பாரி நகர் வாசுகி ெத  , 4.அனகா த் ர் 3 ம் நிைல 
(ந) மற் ம் (வ.கி) வார்  17 பாரி நகர் தி வள் வர் 
ெத  , 5.அனகா த் ர் 3 ம் நிைல (ந) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  17 ஆதிவாசி நகர் , 6.அனகா த் ர் 3 ம் நிைல 
(ந) மற் ம் (வ.கி) வார்  13 சரஸ்வதி ெத  , 
7.அனகா த் ர் 3 ம் நிைல (ந) மற் ம் (வ.கி) வார்  17 
பாரி நகர் ஏ மைல ெத  , 8.அனகா த் ர் 3 ம் 
நிைல (ந) மற் ம் (வ.கி) வார்  17 பாரி நகர் ெதன்� ல் 
ெத  , 9.அனகா த் ர் 3 ம் நிைல (ந) மற் ம் (வ.கி) 
வார் 17 பாரி நகர் குமரன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

45
பாலாஜி நர்சரி & பிைரமரி 
பள்ளி, அனகா த் ர் எல் ேக 
ஜி ஏ பிரி  ெதற்கு கம் 
கட்டிடம்

பாலாஜி நர்சரி & பிைரமரி 
பள்ளி, அனகா த் ர் எல் ேக 
ஜி ஏ பிரி  ெதற்கு கம் 
கட்டிடம்

1.அனகா த் ர் 3 ம் நிைல (ந) மற் ம் (வ.கி) வார்  18 
நடராஜன் ெத  , 2.அனகா த் ர் 3 ம் நிைல (ந) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  18 ேநதாஜி ெத  , 
3.அனகா த் ர் 3 ம் நிைல (ந) மற் ம் (வ.கி) வார்  18 
ெபாம்ைம நகர் , 4.அனகா த் ர் 3 ம் நிைல (ந) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  18 ேநதாஜி நகர் 1வ  ெத  , 
5.அனகா த் ர் 3 ம் நிைல (ந) மற் ம் (வ.கி) வார்  18 
காம்பிைக நகர் 1வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

46 பாலாஜி நர்சரி & பிைரமரி 
பள்ளி, அனகா த் ர் எல் ேக 
ஜி பி பிரி  ெதற்கு கம் 
கட்டிடம்

பாலாஜி நர்சரி & பிைரமரி 
பள்ளி, அனகா த் ர் எல் ேக 
ஜி பி பிரி  ெதற்கு கம் 
கட்டிடம்

1.அனகா த் ர் 3 ம் நிைல (ந) மற் ம் (வ.கி) வார்  18 
காம்பிைக நகர் 2வ  ெத  , 2.அனகா த் ர் 3 ம் 

நிைல (ந) மற் ம் (வ.கி) வார்  18 ேடாபிகானா ெத  , 
3.அனகா த் ர் 3 ம் நிைல (ந) மற் ம் (வ.கி) வார்  14 
பக்தவச்சலம் ெத  , 4.அனகா த் ர் 3 ம் நிைல (ந) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  14 பக்தவச்சலம் கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



47
மரியாநிவாஸ் 
ெமட்ரிகுேலசன் ேமல்நிைல 
பள்ளி , பஜைனேகாயில் 
ெத ,ெபாழிச்ச ர் கிழக்கு 

கம்

மரியாநிவாஸ் 
ெமட்ரிகுேலசன் ேமல்நிைல 
பள்ளி , பஜைனேகாயில் 
ெத ,ெபாழிச்ச ர் கிழக்கு 

கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 சுப்ரமணி
ெத  திவ்ய தாஸ் நகர் , 2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பழனி ேவல் ெத  , 
3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
இ சப்பன் ெத  , 4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 மகாலஷ்மி நகர் , 5.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  ேதவதாஸ் நகர் , 
6.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
தி வள்ளவர் சாைல கமிஷனர் காலனி , 
7.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 அ� ிஞர் 
அண்ணா ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

48

மரிய நிவாஸ் 
ெமட்ரிகுேலசன் ேமல்நிைல 
பள்ளி , பஜைனேகாயில் 
ெத ,ெபாழிச்ச ர் ெதற்கு 

கம்

மரிய நிவாஸ் 
ெமட்ரிகுேலசன் ேமல்நிைல 
பள்ளி , பஜைனேகாயில் 
ெத ,ெபாழிச்ச ர் ெதற்கு 

கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 
வஜ்ஜிரேவல் ெத  , 2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார் 1 ல்ைலெத  பிேரம் நகர் , 
3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 அன்ைன 
ெதரசா விரி  , 4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார் 1 பாரதவிலாஸ் ெத  , 5.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார் 1 ேஜாதிமணி ெத  , 
6.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 கன் 
ெத  , 7.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 
பட்ேடல் ெத  , 8.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 கக்கன்னி ெத  , 9.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார் 1 ெபான் ரங்கம்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

49

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் 
ஆரம்பப் பள்ளி ெபாழிச்ச ர், 
பஜைன ேகாயில் ெத  
ெபாழிச்ச ர் வடக்கு கம்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் 
ஆரம்பப் பள்ளி ெபாழிச்ச ர், 
பஜைன ேகாயில் ெத  
ெபாழிச்ச ர் வடக்கு கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
தி வள் வர் ெத  , 2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  5 கண்ணகி ெத  , 3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ல்ைல ெத  , 
4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 கம்பர் 
ெத  , 5.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
காந்தி ெத  , 6.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 ராகேவந்திரா நகர் 2வ  ெத  , 
7.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
ேதவபாலன் ெத  , 8.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 திசித்திைர நகர் ெமயின்ேரா  , 
9.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 இ சி டி 
வி நகர் , 10.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
1 தி காம்பிைக நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



50

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்பப் பள்ளி, பஜைன 
ேகாயில் ெத  ெபாழிச்ச ர் 
ெதற்கு கம்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்பப் பள்ளி, பஜைன 
ேகாயில் ெத  ெபாழிச்ச ர் 
ெதற்கு கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 திேகா 
ர்த்தி ெத  , 2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 

வார்  1 மேனான்மணி ெத  , 3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெதற்கு மாடவதீி , 
4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ேராஜா 
ெத  , 5.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
மல்லிைக ெத  , 6.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 தாமைர ெத  , 7.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 கு� ிஞ்சி ெத  , 8.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ராகேவந்திரா நகர் 1வ  ெத  
, 9.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
இளங்ேகாவன் ெத  , 10.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  11 காமாராஜர் ெத  , 11.ெபாழிசச்ச ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) பிேரம் நகர் விரி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

51 மரியாநிவாஸ் 
ெமட்ரிகுேலசன் ேமல்நிைல 
பள்ளி , பஜைன ேகாயில் 
ெத  ெபாழிச்ச ர் ெதற்கு 

கம்

மரியாநிவாஸ் 
ெமட்ரிகுேலசன் ேமல்நிைல 
பள்ளி , பஜைன ேகாயில் 
ெத  ெபாழிச்ச ர் ெதற்கு 

கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 2 கைலஞர்
ெத  வினாயகர் நகர் , 2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 மாசிலாமணி 2வ  ெத  , 
3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
மாசிலாமணி 3வ  ெத  , 4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 மாசிலாமணி 1வ  ெத  
வினாயகர் நகர் , 5.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 பாலகி ஷ்ணன் ெத  வினாயகர் நகர் , 
6.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 2 
இரட்ைடமைல சீனிவாசன் ெத வினாயகர் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

52

மரிய நிவாஸ் 
ெமட்ரிகுேலசன் ேமல்நிைல 
பள்ளி , பஜைன ேகாயில் 
ெத  ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

மரிய நிவாஸ் 
ெமட்ரிகுேலசன் ேமல்நிைல 
பள்ளி , பஜைன ேகாயில் 
ெத  ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
ஆ கம் ெத  , 2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 தி ேமனிஸ்வரர் ேகாயில் ெத  , 
3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 டாக்டர் 
ராதாகி ஷ்ணன் சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



53

மரியாநிவாஸ் 
ெமட்ரிகுேலசன் ேமல்நிைல 
பள்ளி , பஜைன ேகாயில் 
ெத  ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

மரியாநிவாஸ் 
ெமட்ரிகுேலசன் ேமல்நிைல 
பள்ளி , பஜைன ேகாயில் 
ெத  ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 தந்ைத 
ெபரியார் ெத , விநாயகா நகர் , 2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 காமராஜர் ெத , விநாயகா 
நகர் , 3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
தனபால் ெத , விநாயகா நகர் , 4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 டாக்டர் அம்ேபத்கர் ெத , 
விநாயகா நகர் , 5.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 டாக்டர் அம்ேபத்கர் 2வ  கு க்கு ெத  , 
6.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
காத்தவராயன் ேகாயில் 1வ  ெத  , 7.ெபாழிசச்ச ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 காத்தவராயன் ேகாயில் 
2வ  கு க்கு ெத  , 8.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 காத்தவராயன் ேகாயில் 3வ  ெத  , 
9.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
காத்தவராயன் ேகாயில் 4வ  கு க்கு ெத  , 
10.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
காத்தவராயன் ேகாயில் 5வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

54

மரியாநிவாஸ் 
ெமட்ரிகுேலசன் ேமல்நிைல 
பள்ளி , பஜைன ேகாயில் 
ெத  ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

மரியாநிவாஸ் 
ெமட்ரிகுேலசன் ேமல்நிைல 
பள்ளி , பஜைன ேகாயில் 
ெத  ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
வரீபாண்டிய கட்டெபாம்மன் ெத ,  விநாயகா நகர் , 
2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2  பஜைன 
ேகாயில் ெத  , 3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 பஜைன ேகாயில் ெத  1 வ  கு க்கு ெத  
, 4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பஜைன 
ேகாயில் ெத  2 வ  கு க்கு ெத  , 
5.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பஜைன 
ேகாயில் 3வ  கு க்கு ெத  , 6.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பஜைன ேகாயில் 4வ  
கு க்கு ெத  , 7.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார் 2 பஜைன ேகாயில் 5வ கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

55

மரியாநிவாஸ் 
ெமட்ரிகுேலசன் ேமல்நிைல 
பள்ளி , பஜைன ேகாயில் 
ெத  ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

மரியாநிவாஸ் 
ெமட்ரிகுேலசன் ேமல்நிைல 
பள்ளி , பஜைன ேகாயில் 
ெத  ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
ேவதாசலம் ெத  , 2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 பவானி நகர் தல் பிரதான சாைல , 
3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பவானி 
நகர் 2வ  பிரதான சாைல , 4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 இராமசந்திர பிள்ைள 
அெவன்  தல் ெத  , 5.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 இராமசந்திர பிள்ைள 
அெவன்  2வ  ெத  , 6.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார் 1 ேபா ஸ் கமிஷனர் காலனி ெமயின் 
ேரா  , 7.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 
ேபா ஸ் கமிஷனர் காலணி 1வ கு க்குெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



56

மரியாநிவாஸ் 
ெமட்ரிகுேலசன் ேமல்நிைல 
பள்ளி , பஜைன ேகாயில் 
ெத  ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

மரியாநிவாஸ் 
ெமட்ரிகுேலசன் ேமல்நிைல 
பள்ளி , பஜைன ேகாயில் 
ெத  ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ேபா ஸ் 
கமிஷ்னர் காலனி 1வ  ெத  2வ  கு க்கு ெத  , 
2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 ேபா ஸ் 
கமிஷனர் காலனி 1வ  ெத  3வ  கு க்கு ெத  , 
3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1  ேபா ஸ் 
கமிஷனர் காலனி 1வ  ெத  4வ  கு க்கு ெத  , 
4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1  ேபா ஸ் 
கமிஷனர் காலனி 2 வ  ெத  1வ  கு க்கு ெத  , 
5.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ேபா ஸ் 
கமிஷனர் காலனி 3வ  ெத  , 6.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ேபா ஸ் கமிஷனர் காலனி 
3வ  ெத  1வ  கு க , 7.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ேபா ஸ் கமிஷனர் ஸ்டாப் 
காலனி, 4வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

57

மரியாநிவாஸ் 
ெமட்ரிகுேலசன் ேமல்நிைல 
பள்ளி , பஜைன ேகாயில் 
ெத  ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

மரியாநிவாஸ் 
ெமட்ரிகுேலசன் ேமல்நிைல 
பள்ளி , பஜைன ேகாயில் 
ெத  ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ேபா ஸ் 
கமிஷனர் ஸ்டாப் காலனி 5வ  ெத  , 
2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ேபா ஸ் 
கமிஷனர் காலனி 6வ  ெத  , 3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெத  , 
4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 நேடசன் 
ெத  , 5.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
தி மைல நகர் தல் பிரதான சாைல , 
6.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
தி மைல நகர் 1வ  கு க்கு ெத  , 7.ெபாழிசச்ச ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2தி மைல நகர் 2வ  
கு க்கு ெத  , 8.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 இராமநாதன் நகர் ெமயின் ேரா  , 
9.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
இராமநாதன் நகர் 1வ கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

58

மரியாநிவாஸ் 
ெமட்ரிகுேலசன் ேமல்நிைல 
பள்ளி , பஜைன ேகாயில் 
ெத  ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

மரியாநிவாஸ் 
ெமட்ரிகுேலசன் ேமல்நிைல 
பள்ளி , பஜைன ேகாயில் 
ெத  ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ேநதாஜி 
ெத , சண் கா நகர் , 2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 இராமநாதன் நகர் 2வ  கு க்கு ெத  
, 3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
ேபேரரியம்மன் ேகாயில் ெத  , 4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 கி பானந்த வாரியார் ெத  , 
5.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
4ஆேராக்கிய மாதா ேகாயில் ெத  , 6.ெபாழிசச்ச ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 விேவகானந்தர் ெத  , 
7.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2  க 
ஸ்டாலின் ெத  , 8.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 ேக ேக என் வாசு ெத  , 9.ெபாழிசச்ச ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 (கமிஷனர் காலனி) 
ேமட் த்ெத  , 10.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார் 6 வரீபாண்டிய கட்டெபாம்மன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



59 மரியாநிவாஸ் 
ெமட்ரிகுேலசன் ேமல்நிைல 
பள்ளி , பஜைன ேகாயில் 
ெத  ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

மரியாநிவாஸ் 
ெமட்ரிகுேலசன் ேமல்நிைல 
பள்ளி , பஜைன ேகாயில் 
ெத  ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 வரீாசாமி 
ெத , சதீஷ் நகர் , 2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்   1 ரா  ெத , சண் கா  நகர் , 
3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பாரதி 
ெத , சண் கா நகர் , 4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 அ ள் கன் நகர் 1வ  ெத  , 
5.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 அ ள் 

கன் நகர் 2வ   ெத  , 6.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 மயிைல கு ஜி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

60

சாரதா ஈஸ்வர் வித்யா 
மந்தீர் உயர்நிைலப் பள்ளி 
ெபாழிச்ச ர், பஜைன 
ேகாயில் ெத  ெபாழிச்ச ர் 
ேமற்கு கம்

சாரதா ஈஸ்வர் வித்யா மந்தீர் 
உயர்நிைலப் பள்ளி 
ெபாழிச்ச ர், பஜைன 
ேகாயில் ெத  ெபாழிச்ச ர் 
ேமற்கு கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 தண்  
மாரியம்மன் ேகாயில் ெத  , 2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  3 காமராஜ் ெத  , 
3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 காந்தி 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

61

சாரதா ஈஸ்வர் வித்யா 
மந்தீர் உயர்நிைலப் பள்ளி 
ெபாழிச்ச ர், பஜைன 
ேகாயில் ெத  ெபாழிச்ச ர் 
ெதற்கு கம்

சாரதா ஈஸ்வர் வித்யா மந்தீர் 
உயர்நிைலப் பள்ளி 
ெபாழிச்ச ர், பஜைன 
ேகாயில் ெத  ெபாழிச்ச ர் 
ெதற்கு கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 3 
மாசிலாமணி ெத  , 2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  3 அண்ணா ெந ஞ்சாைல , 
3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 இராஜாஜி 
ெத  , 4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 
ர்க்ைகயம்மன் வடக்கு மாடவதீி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

62

மரியாநிவாஸ் 
ெமட்ரிகுேலசன் ேமல்நிைல 
பள்ளி , பஜைன ேகாயில் 
ெத  ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

மரியாநிவாஸ் 
ெமட்ரிகுேலசன் ேமல்நிைல 
பள்ளி , பஜைன ேகாயில் 
ெத  ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெத  , 2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 தல் ெமயின் ேரா  4வ  
கு க்குத்ெத  பவானி நகர் , 3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 3வ  கு க்குவதீி பவானி 
நகர் , 4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
3வ  கு க்குத்ெத  4வ  ெமயின்ேரா  பவானி 
நகர் , 5.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
3வ  ெமயின் ேரா  பவானி நகர் , 6.ெபாழிசச்ச ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 4வ  கு க்குத்ெத  4வ  
ெமயின் ேரா  பவானி நகர் , 7.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 5வ  ெத  5வ  ெமயின் 
ேரா  பவானி நகர் , 8.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 6வ  கு க்குத் ெத  பவானி நகர் , 
9.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 2வ  
கு க்குத்ெத  பவானி நகர் , 10.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 4வ  ெமயின் ேரா  பவானி 
நகர் , 11.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 
ெபரியார் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

63

சாரதா ஈஸ்வர் வித்யா 
மந்தீர் உயர்நிைலப் பள்ளி 
ெபாழிச்ச ர், பஜைன 
ேகாயில் ெத  ெபாழிச்ச ர் 
ெதற்கு கம்

சாரதா ஈஸ்வர் வித்யா மந்தீர் 
உயர்நிைலப் பள்ளி 
ெபாழிச்ச ர், பஜைன 
ேகாயில் ெத  ெபாழிச்ச ர் 
ெதற்கு கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 3 ேந
ெத  சிவசங்கர் நகர் , 2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  3 ஜகஜவீன்ராம் ெத  கன்னியம்மன் 
நகர் , 3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 
பாரதியார் ெத  , 4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார் 3 ஏகாம்பரம் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



64
சாரதா ஈஸ்வர் வித்யா 
மந்திர் ேமல் நிைல பள்ளி, 
ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு கம்

சாரதா ஈஸ்வர் வித்யா மந்திர் 
ேமல் நிைல பள்ளி, 
ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 வ உ சி 
ெத  , 2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 
பிள்ைளயார் ேகாவில் ெத  , 3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  3 பிள்ைளயார் ேகாவில் 
கு க்குத்ெத  , 4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார் 4 டாக்டர் கைலஞர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

65

சாரதா ஈஸ்வர் வித்யா 
மந்தீர் உயர்நிைலப் பள்ளி 
ெபாழிச்ச ர், ெபாழிச்ச ர் 
ெதற்கு கம்

சாரதா ஈஸ்வர் வித்யா மந்தீர் 
உயர்நிைலப் பள்ளி 
ெபாழிச்ச ர், ெபாழிச்ச ர் 
ெதற்கு கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 கம்பன் 
ெத , வர் நகர் , 2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  4 கி ஷ்ணதாஸ் ெத , வர் நகர் , 
3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 
வாஞ்சிநாதன் ெத  வர் நகர் , 4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  4 கண்ணதாசன் 1வ  கு க்கு 
ெத  , 5.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 
கண்ணதாசன் 2வ  கு க்கு ெத  , 6.ெபாழிசச்ச ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 வஜ்ஜிரேவ  ெத  
கன்னியம்மன் நகர் , 7.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  4 அன்பழகன் ெத  , 8.ெபாழிசச்ச ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 நாவலர் ெந ஞ்ெசழியன் 
ெத  , 9.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 
ேக ேக சாமி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

66 சாரதா ஈஸ்வர் வித்யா 
மந்தீர் உயர்நிைலப் பள்ளி 
ெபாழிச்ச ர், ெபாழிச்ச ர் 
ெதற்கு கம்

சாரதா ஈஸ்வர் வித்யா மந்தீர் 
உயர்நிைலப் பள்ளி 
ெபாழிச்ச ர், ெபாழிச்ச ர் 
ெதற்கு கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 
இரட்ைடமைல சீனிவாசன் ெத  , 2.ெபாழிசச்ச ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 த்தர் ெத  , 
3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 டி டி ேக 
நகர் , 4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 
டாக்டர் அம்ேபத்கார் ெத  , 5.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  4 தி வி க ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



67

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ெபாழிச்ச ர் ெதற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ெபாழிச்ச ர் ெதற்கு 

கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 5 ேந
நகர் விரி , பழனி ெத  ெபாழிச்ச ர் , 
2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 ேந  
நகர் விரி  பிள்ைளயார் ேகாவில் ெத  , 
3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 ேந  
நகர் விரி  அம்மன் ேகாவில் 1வ  கு க்குெத  , 
4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
பத்மநாபன் நகர் சம்மந்ரனார் ெத  , 5.ெபாழிசச்ச ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 பத்மநாபன் நகர் 
சம்மந்தனார் 1வ  ெத  , 6.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  5 பத்மநாபன் நகர் சம்மந்தனார் 
ெத  , 7.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
பத்மநாபன் நகர் ஜாகீர் உேசன் ெத  , 
8.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
பத்மநாபன் நகர் உதய ர்த்தி ெத  , 
9.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 ேந  
நகர் பாரதியார் ெத  , 10.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  5 பத்மநாபன் நகர் எம்.ஜி.ஆர் ெத  , 
11.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
பத்மநாபன் நகர் அம்மன் ேகாயில் 1வ  ெத  , 
12.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
பத்மநாபன் நகர் கைலஞர் ெத  , 13.ெபாழிசச்ச ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 பத்மநாபன் நகர் கைலஞர் 
2வ  ெத  , 14.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  5 பத்மநாபன் நகர் கைலஞர் 3வ  கு க்கு 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

68

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ெபாழிச்ச ர் ெதற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ெபாழிச்ச ர் ெதற்கு 

கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 ேந  
நகர் கண்ணகி ெத  , 2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  5 ேந  நகர் எம் ஜ ீஆர் ெத  , 
3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
பாவாணர் ெத  , 4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  5 சி பி என் சுபம் அவன்  ெபாழிச்ச ர் , 
5.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
ஞானமணி 1வ  ெத  , 6.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  3 வ உ சி ெத  , 7.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  3 அகதீஸ்வரர் நகர் எம் ஜி ஆர் 
ெத  , 8.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 
பாரதி நகர் எம் ஜி ஆர் ெத  , 9.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  4 அண்ைன இந்திரா காந்தி 
ெத 2வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



69
னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி , ெபாழிச்ச ர் ெதற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி , ெபாழிச்ச ர் ெதற்கு 

கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 5 குட்ைட
ேம  வனஜா நகர் , 2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  6 கூட் �  குடியி ப்  காலணி , 
3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
காயிேதமில்லத் ெத  , 4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  5 ம பாண்டித் ெத  , 5.ெபாழிசச்ச ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  6 லட்சுமி நகர் ெமயின் 
ேரா  , 6.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
ஜவீா ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

70

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி , ெபாழிச்ச ர் ெதற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி , ெபாழிச்ச ர் ெதற்கு 

கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  6 
இராசமாணிக்கம் ெத  , 2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  5 தி  வி க ெத  , 3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  5 வ ஊ சி  ெத  , 
4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 கண்ணகி 
ெத  லட்சுமி நகர் , 5.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  6 விஷ்  ெத  கண்ணகி விரி  , 
6.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 தி  நகர் 
, 7.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 

த் மாரிஅம்மன் ேகாயில் ெத  , 8.ெபாழிசச்ச ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 த் மாரிஅம்மன் 2வ  
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

71

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி , ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி , ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 விமான் 
நகர் , 2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
பாரதிதாசன் ெத  (விமான் நகர்) , 3.ெபாழிசச்ச ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 த் மாரிஅம்மன் 3வ  
ெத  , 4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  6 
கர்ணன் நகர் , 5.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  6 ஆனந்தி நகர் , 6.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  5 ராேஜஸ்வரி நகர் ெமயின் ேரா  , 
7.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 எம் ஜி 
ஆர் அவின்  ராேஜஸ்வரி நகர் 1வ  ெத , 
8.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
ராேஜஸ்வரி நகர் 2வ  ெத  , 9.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  5 ராேஜஸ்வரி நகர் 3வ  ெத  , 
10.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 ெசன் 
தாமஸ் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



72

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி , ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி , ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
ெபாழிச்ச ர் ெமயின் ேரா  , 2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  5 பாரதியார் ெத  (ராேஜஸ்வரி 
நகர்) , 3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
ராேஜஸ்வரி நகர் (பாரதியார் 1வ  கு க்குத் , 
4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
ராேஜஸ்வரி நகர் (பாரதியார் 2வ  கு க்குத் , 
5.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 பாரதி 
நகர் அன்ைன இந்திராகாந்தி நகர் , 6.ெபாழிசச்ச ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 பாரதிநகர் அன்ைன 
இந்திராகாந்தி நகர் , 7.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  4 பாரதிநகர் அன்ைனஇந்திராகாந்தி நகர் , 
8.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 அன்ைன 
இந்திராகாந்தி 1வ கு க்கு ெத  , 9.ெபாழிசச்ச ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 பாரதி நகர் நம்மாழ்வார் 
ெத  , 10.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 
பாரதி நகர் குேலாத் ங்கன்ெத  , 11.ெபாழிசச்ச ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 பாரதிநகர் விஜயா நகர் , 
12.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) மா தி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

73 னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெவங்கேடஸ்வரா 
நகர் 3 வ  ெத  , 2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  6 வனஜா நகர் , 3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  6 நரசிம்மன் நகர் , 4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2  க ஸ்டாலின் நகர் , 
5.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
மாரியம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

74

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 
மணியம்ைமயார் ெத  , 2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 தீப்பாஞ்சம்மன் ேகாயில் ெத  , 
3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 1வ  2வ  3வ  
4வ  5வ  ெத  பாலாஜி நகர் , 4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 கற்பக பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெத  , 5.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 
இளங்ேகாவடிகள் ெத  வர் நகர் , 6.ெபாழிசச்ச ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 இராஜி ெத  ஆண்டாள் 
நகர் , 7.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
ெவங்கேடஸ்வரா நகர் தல் ெத  , 8.ெபாழிசச்ச ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெஜயந்தி நகர் ேதவி 
க மாரி ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



75

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 வி வி 
கிரி ெத  ெவங்கேடஸ்வரா நகர் , 2.ெபாழிசச்ச ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 2வ  கு க்குத் ெத  
ெவங்கேடஸ்வரா நகர் , 3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  6 ெவங்கேடஸ்வரா நகர் ெமயின் ெரா  , 
4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 ேந  
விைளயாட்  வினாயகர் ேகாயில் ெத  , 
5.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 
ெபாழிச்ச ர் ெமயின் ேரா அண்ணா ெந ஞ்சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

76

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ெபாழிச்ச ர் வடக்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ெபாழிச்ச ர் வடக்கு 

கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ேந  
ெத  (ேமட் த்ெத ) , 2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 மல்லிகா நகர் 1 வ  ெத  , 
3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 2வ  
மல்லிகா நகர் , 4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  4 ெப மாள் ெத  , 5.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  6 ெவங்கேடஸ்வரா நகர் 2 வ  
ெத  , 6.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
ெவங்கேடஸ்வரா 4 வ  ெத  , 7.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  5 இஷ்ட சித்தி வினாயகர் 
ேகாயில் ெத  , 8.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார் 4 ஆேராக்கியமாதா ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

77

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  6 
ஞானமணி நகர் 4வ  ெத  , 2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  6 ஞானமணி நகர் 2வ  ெத  , 
3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  6 
ஞானமணி நகர் 5வ  ெத  , 4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  3 காந்தி ெத  , 5.ெபாழிசச்ச ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 அன்ைன இந்திராகாந்தி 
ெத  , 6.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  6 
பாரதியார் ெத  , 7.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  4 மகாத்மாகாந்தி ெத  , 8.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  4 காந்தி ெத  , 9.ெபாழிசச்ச ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ேந  ெத  , 
10.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 
அமல்நாதன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



78

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  6 
யேப  ெத  , 2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 

(வ.கி) வார்  5 ெவங்கேடஸ்வரா 3வ  கு க்குத்ெத  
, 3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
அகஸ்தீஸ்வரர் நகர் தல் ெத  , 4.ெபாழிசச்ச ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 அகஸ்தீஸ்வரர் நகர் 2வ  
ெத  , 5.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
அகஸ்தீஸ்வரர் நகர் 3வ  ெத  , 6.ெபாழிசச்ச ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 அகஸ்தீஸ்வரர் நகர் 4வ  
ெத  , 7.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
அகஸ்தீஸ்வரன் ேகாயில் 3வ  ெத  , 
8.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
அகஸ்தீஸ்வரன் ேகாயில் 4வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

79

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ெபாழிச்ச ர் ேமற்கு 

கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 
அகஸ்தீஸ்வரர் நகர் 5வ  ெத  , 2.ெபாழிசச்ச ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 அகஸ்தீஸ்வரர் நகர் 6வ  
ெத  , 3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
அகஸ்தீஸ்வரர் நகர் 7வ  ெத  , 4.ெபாழிசச்ச ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  6 அகஸ்தீஸ்வரர் நகர் 8வ  
ெத  , 5.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
அகஸ்தீஸ்வரர் 2வ  கு க்கு ெத  , 6.ெபாழிசச்ச ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 அகஸ்தீஸ்வரர் 6வ  
கு க்கு ெத  , 7.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  5 இஷ்டசித்தி வினாயகர் ேகாயில் ெத  , 
8.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
மயானத்ெத  , 9.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார் 4 ராஜவ் காந்தி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

80

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ெபாழிச்ச ர் வடக்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ெபாழிச்ச ர் வடக்கு 

கம்

1.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 5 ேந
நகர் ெமயின் ேரா  , 2.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  5 அகஸ்தீஸ்வரன் ேகாயில் தல் 
கு க்குத்ெத  , 3.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  5 ஞானமணி நகர் 1வ  ெத  , 
4.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
ஞானமணி நகர் 3வ  ெத  , 5.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  5 அகஸ்தீஸ்வரன் ேகாயில் 

தல் ெத  , 6.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  5 அகஸ்தீஸ்வரன் ேகாயில் 1வ  ெத  , 
7.ெபாழிசச்ச ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
அகஸ்தீஸ்வரன் ேகாயில் 2வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



81 அரசு ஆதிதிராவிடர் நல 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
மீனம்பாக்கம், திய கட்டிடம் 
கிழக்கு கம்

அரசு ஆதிதிராவிடர் நல 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
மீனம்பாக்கம், திய கட்டிடம் 
கிழக்கு கம்

1.மீனம்பாக்கம் (ேப) வார் 1 வ.ஊ.சி.ெத , 
2.மீனம்பாக்கம் (ேப) வார்  3 குமரன்ெத  , 
3.மீனம்பாக்கம் (ேப) வார்  5 பாண்டியன்ெத  , 
4.மீனம்பாக்கம் (ேப) வார் 10 தி .வி.க.ெத  , 
5.மீனம்பாக்கம் (ேப) வார் 10 ஔைவயார்ெத  , 
6.மீனம்பாக்கம் (ேப) வார் 10 பாரதியார்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

82 அரசு ஆதிதிராவிடர் நல 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
மீனம்பாக்கம், திய கட்டிடம் 
கிழக்கு கம்

அரசு ஆதிதிராவிடர் நல 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
மீனம்பாக்கம், திய கட்டிடம் 
கிழக்கு கம்

1.மீனம்பாக்கம் (ேப) வார்  10 காமராஜர்ெத  , 
2.மீனம்பாக்கம் (ேப) வார்  11 தி வள் வர் ெத  , 
3.மீனம்பாக்கம் (ேப) வார்  12 ஈ.ெவ.ரா.ெத  , 
4.மீனம்பாக்கம் (சி.நி.ஊ) எம்.ஜி. ஆர். நகர் , 
5.மீனம்பாக்கம் (சி.நி.ஊ) அ ஸ்சிங் காலனி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

83
அரசு ஆதிதிராவிடர் நல 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
மீனம்பாக்கம் திய கட்டிடம் 
கிழக்கு கம்

அரசு ஆதிதிராவிடர் நல 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
மீனம்பாக்கம் திய கட்டிடம் 
கிழக்கு கம்

1.மீனம்பாக்கம் (ேப) வார்  2 அம்ேபத்கார் 2வ  ெத  
, 2.மீனம்பாக்கம் (ேப) வார்  2 அம்ேபத்கார் 3வ  
ெத  , 3.மீனம்பாக்கம் (ேப) வார்  3 ராஜவ்காந்தி 
ெத  , 4.மீனம்பாக்கம் (ேப) வார்  3 அம்ேபத்கார் 
1வ  ெத  , 5.மீனம்பாக்கம் (ேப) வார்  3 ஜி எஸ் டி 
ேரா  , 6.மீனாம்பாக்கம் சி.நி.ஊ வார்  4 டாக்டர் 
அம்ேபத்கார் ெத  , 7.மீனாம்பாக்கம் சி.நி.ஊ வார்  3 
அம்ேபத்கார் 3வ  கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

84 அரசு ஆதிதிராவிடர் நல 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
மீனம்பாக்கம் திய கட்டிடம் 
ெதற்கு கம்

அரசு ஆதிதிராவிடர் நல 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
மீனம்பாக்கம் திய கட்டிடம் 
ெதற்கு கம்

1.மீனாம்பாக்கம் சி.நி.ஊ வார்  5 ஐ ஏ ஏ ஐ காலனி 
ஏ பிளாக் , 2.மீனாம்பாக்கம் சி.நி.ஊ வார்  6 ஐ ஏ ஏ 
ஐ காலனி பி பிளாக் , 3.மீனாம்பாக்கம் சி.நி.ஊ வார்  
7 ஐ ஏ ஏ ஐ காலனி சி பிளாக் , 4.மீனாம்பாக்கம் 
சி.நி.ஊ வார்  8 ஐ ஏ ஏ ஐ காலனி டி பிளாக் , 
5.மீனாம்பாக்கம் சி.நி.ஊ வார் 9 அண்ணா ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

85

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ஈஸ்வரன் ேகாயில் 
ெத  திரிசூலம், ேமற்கு பகுதி

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ஈஸ்வரன் ேகாயில் 
ெத  திரிசூலம், ேமற்கு பகுதி

1.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் (வகி) வார்  1 இலட்சுமணன் 
நகர் , 2.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வகி) வார்  
1 இலட்சுமணன் நகர் 3வ  கு க்கு ெத  , 
3.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார்  1 
இலட்சுமணன் நகர் 4வ  கு க்கு ெத  , 4.திரிசூலம் 
(ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார்  1 இலட்சுமணன் 
நகர் 5வ  கு க்கு ெத  , 5.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் 
திரிசூலம் (வ கி) வார்  1 இலட்சுமணன் நகர் 6வ  
கு க்கு ெத  , 6.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ 
கி) வார் 1 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

86
னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ஈஸ்வரன் ேகாயில் 
ெத  திரிசூலம், ேமற்கு பகுதி

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ஈஸ்வரன் ேகாயில் 
ெத  திரிசூலம், ேமற்கு பகுதி

1.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார்  1 
தங்க பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 2.திரிசூலம் (ஊ) 
மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார்  1 ேவம் லி அம்மன் 
ேகாயில் ெத  , 3.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் 
(வ கி) வார்  2 யாதவாள் ெத  , 4.திரிசூலம் (ஊ) 
மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார்  1 ஈஸ்வரன் ேகாயில் 
ெத  , 5.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) 
வார் 1 உஷா காம்ப ண்ட்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



87
னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ஈஸ்வரன் ேகாயில் 
ெத  திரிசூலம், ெதற்கு பகுதி

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ஈஸ்வரன் ேகாயில் 
ெத  திரிசூலம், ெதற்கு பகுதி

1.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் (வகி) வார்  2 இந்திராநகர் 
தி சூலம் , 2.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) 
வார் 2 ைவத்தியர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

88
னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ஈஸ்வரன் ேகாயில் 
ெத  திரிசூலம், ெதற்கு பகுதி

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ஈஸ்வரன் ேகாயில் 
ெத  திரிசூலம், ெதற்கு பகுதி

1.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார்  3 
கண்ணபிரான் ேகாவில் ெத  , 2.திரிசூலம் (ஊ) 
மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார்  2 ைவத்தியர் ெத  
விரி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

89

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ெபரியார் நகர் 
ெமயின்ேரா  திரிசூலம் 
ேமற்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ெபரியார் நகர் 
ெமயின்ேரா  திரிசூலம் 
ேமற்கு கம்

1.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் (வகி) வார்  2 
பச்ைசயம்மன்ேகாயில் ெத  , 2.திரிசூலம் (ஊ) 
மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார்  1 இ ப்ைப ேதாப்  
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

90

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ெபரியார் நகர் 
ெமயின்ேரா  திரிசூலம் 
ெதற்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ெபரியார் நகர் 
ெமயின்ேரா  திரிசூலம் 
ெதற்கு கம்

1.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார் 2 
பஜைனேகாயில் ெத  , 2.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் 
திரிசூலம் (வ கி) வார்  2 அரசுெதாகுப்  வ ீ  , 
3.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார்  3 
கண்ணபிரான் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

91
னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய 
ந நிைலப்பள்ளி, ெபரியார் 
நகர் ெமயின்ேரா , திரிசூலம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய 
ந நிைலப்பள்ளி, ெபரியார் 
நகர் ெமயின்ேரா , திரிசூலம்

1.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் (வகி) வார்  3 மங்கள 
விநாயகர் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

92 னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய 
ந நிைலப்பள்ளி , ெபரியார் 
நகர் ெமயின்ேரா , திரிசூலம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய 
ந நிைலப்பள்ளி , ெபரியார் 
நகர் ெமயின்ேரா , திரிசூலம்

1.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார் 3 
ராணி அண்ணா நகர் , 2.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் 
திரிசூலம் (வ கி) வார்  3 ராணிஅண்ணாநகர் 
ராணி  ெமட்டல்ஸ் , 3.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் 
திரிசூலம் (வ கி) வார் 3 ராணிஅண்ணாநகர் 
இந் ஸ்தான்  ெமட்டல்ஸ் , 4.திரிசூலம் (ஊ) 
மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார் 3 ராணி அண்ணாநகர் 
மேகஸ்வரி ெமட்டல்ஸ்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

93 னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி , அம்மன் நகர்  
திரிசூலம் வடக்கு கம் 
பகுதி

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி , அம்மன் நகர்  
திரிசூலம் வடக்கு கம் பகுதி

1.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார்  4 
வரசம்பட்  ெமயின் ேரா  , 2.திரிசூலம் (ஊ) 

மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார்  4 அம்மன் நகர் 
தல் ெத  , 3.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ 

கி) வார்  4 அம்மன் நகர் 2வ  ெத  , 4.திரிசூலம் (ஊ) 
மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார்  4 அம்மன் நகர் 3வ  
ெத  , 5.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) 
வார் 4 அம்மன் நகர் 4வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி , அம்மன் நகர் 
திரிசூலம் வடக்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி , அம்மன் நகர் 
திரிசூலம் வடக்கு கம்

1.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார்  4 
அம்மன் நகர் 5வ  ெத  , 2.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் 
திரிசூலம் (வ கி) வார்  4 அம்மன் நகர் 6வ  ெத  , 
3.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார்  4 
அம்மன் நகர் 7வ  ெத  , 4.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் 
திரிசூலம் (வ கி) வார்  4 அம்மன் நகர் 8வ  ெத  , 
5.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார்  4 
அம்மன் நகர் 9வ  ெத  , 6.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் 
திரிசூலம் (வ கி) வார்  4 அம்மன் நகர் 10வ  ெத  , 
7.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார்  4 
அம்மன் நகர் 11வ  ெத  , 8.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் 
திரிசூலம் (வ கி) வார் 4 அம்மன் நகர் 12வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ெபரியார் நகர் 
ெமயின்ேரா  திரிசூலம் 
ெதற்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ெபரியார் நகர் 
ெமயின்ேரா  திரிசூலம் 
ெதற்கு கம்

1.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் (வகி) வார்  1 ெவங்கேடஷ் 
அவின்  , 2.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) 
வார்  1 னஸ்வரன் ேகாயில் ெத  , 3.திரிசூலம் 
(ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார்  1 னஸ்வரன் 
ேமட்  ெத  , 4.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ 
கி) வார்  3 ேபார்ட் டிரஸ்ட் காலணி , 5.திரிசூலம் (ஊ) 
மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார்  4 சாமி நகர் 1வ  
ெத  , 6.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) 
வார்  4 சாமி நகர் 2வ  ெத  , 7.திரிசூலம் (ஊ) 
மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார்  1 எம்.ஜி.ஆர் நகர் , 
8.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார்  1 
லாவண்யா ெமட்டல்ஸ் , 9.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் 
திரிசூலம் (வ கி) வார் 1 தர்கா ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

96

ஊராட்சி ஒன்� ிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, அம்மன் நகர்

ஊராட்சி ஒன்� ிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, அம்மன் நகர்

1.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார் 4 
குமரன் ெத  , 2.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ 
கி) வார்  4 உைழப்பாளி நகர் , 3.திரிசூலம் (ஊ) 
மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார்  4 ெகன்னடிேவலி , 
4.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார்  4 
ெகன்னடிேவலி 1வ  கு க்கு ெத  , 5.திரிசூலம் (ஊ) 
மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார்  4 ெகன்னடிேவலி 
2வ  கு க்கு ெத  , 6.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் 
திரிசூலம் (வ கி) வார்  4 ெகன்னடிேவலி 3வ  
கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

97 னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, திரிசூலம் ேமற்கு பகுதி

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, திரிசூலம் ேமற்கு பகுதி

1.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் (வகி) வார்  1 
க்கண்ணியம்மன் ேகாவில்ெத  , 2.திரிசூலம் (ஊ) 

மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார் 1 ெகாடிமலர்ெத
அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, திரிசூலம் ெதற்கு 

கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, திரிசூலம் ெதற்கு கம்

1.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார் 4 
ெபரியார் நகர் , 2.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ 
கி) வார்  4ெபரியார் நகர் 1வ  ெத  , 3.திரிசூலம் 
(ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) வார்  4 ெபரியார் நகர் 
2வ  ெத  , 4.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) 
வார்  4ெபரியார் நகர் 3வ  ெத   (மைலபகுதி) , 
5.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) டி ஏல் வி 

ெமட்டல்ஸ் (கிரஷர் நகர்) , 6.திரிசூலம் (ஊ) 
மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) ஜி ேக ெமட்டல்ஸ் 
(காமாட்சி ெமட்டல்ஸ்) , 7.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் 
திரிசூலம் (வ கி) ராஜலட்சுமி ெமட்டல்ஸ் , 
8.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) அபிராமி 

ெமட்டல்ஸ் , 9.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் 
(வ கி) சுப் லட்சுமி ெமட்டல்ஸ் , 10.திரிசூலம் (ஊ) 
மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) சக்திபிரியா  
ெமட்டல்ஸ் , 11.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ 
கி) சிவகாமி நேடஷ் சுப்ரமணி ெமட்டல்ஸ் , 
12.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) சிவகாமி 

ெமட்டல்ஸ் , 13.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் 
(வ கி) தி வகைர (ஐய்யப்பா ெமட்டல்ஸ்) , 
14.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) கிங் 

ெமட்டல்ஸ் , 15.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் 
(வ கி) சுபம் ெமட்டல்ஸ் கார்த்திக் ெமட்டல்ஸ் , 
16.திரிசூலம் (ஊ) மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) 
தண் மாரியம்மன் ெமட்டல்ஸ் , 17.திரிசூலம் (ஊ) 
மற் ம் திரிசூலம் (வ கி) அம்மன் அ ள்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

99
னித ெதரசா மகளிர் 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமன்ட், 
பல்லாவரம் வடக்கு கம்

னித ெதரசா மகளிர் 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமன்ட், பல்லாவரம் 
வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 1 
1வ  ெத  சத்யா நகர் , 2.பல்லாவரம் (ந), இசா 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  1 விநாயகர் ேகாயில் ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  1 
கி ஷ்ணசாமி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ெதரசா மகளிர் 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமன்ட், 
பல்லாவரம் வடக்கு கம்

னித ெதரசா மகளிர் 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமன்ட், பல்லாவரம் 
வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  1 
மாரியம்மன் ேகாயில் கு க்கு ெத  , 2.பல்லாவரம் 
(ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  1 மாரியம்மன் 
ேகாயில் 2வ  கு க்கு ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), இசா 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  1 மல்லிகா நகர் 4வ  ெத  
, 4.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  1 
மல்லிகா நகர் 1வ  ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), இசா 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  1 மல்லிகா நகர் 2வ  ெத  
, 6.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  1 
ராமலிங்கம் ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), இசா 
பல்லாவரம் (வ.கி) சத்யா நகர் 2வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ெதரசா மகளிர் 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமன்ட் 
பல்லாவரம் ெதற்கு கம்

னித ெதரசா மகளிர் 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமன்ட் 
பல்லாவரம் ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  1 
னித ேசவியர் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), இசா 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  1 கிரிபித் 2வ  ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  1 
கிரிபித் 3வ  ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), இசா 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  1 கிரிபித் 4வ  ெத  
மற் ம் கு க்கு ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), இசா 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  1 அப் ல் ப க் சாகிப் ெத  
, 6.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  1 
மாரியம்மன் ேகாயில் ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), இசா 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 1 சேராஜினிேதவி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ெதரசா மகளிர் 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமன்ட் 
பல்லாவரம் ெதற்கு கம்

னித ெதரசா மகளிர் 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமன்ட் 
பல்லாவரம் ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 1 
கிரிபித் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  1 னிவர் அவின்  1,2,3,4,5,வ  
ெத க்கார் , 3.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  1 ேசாமசுந்தரம் நகர் 1,2வ  ெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  1 
ராமசாமி குட்ைட ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), இசா 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  1 ேடனரி ெத  , 
6.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) பம்மல் 
ெமயின் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

103

னித ெதரசா மகளிர் 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமன்ட் 
பல்லாவரம் ெதற்கு கம்

னித ெதரசா மகளிர்
ேமல்நிைல பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமன்ட் 
பல்லாவரம் ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  2 
ஆஞ்சேநயர் ேகாவில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

104
னித ெதரசா மகளிர் 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமன்ட் 
பல்லாவரம் ேமற்கு கம்

னித ெதரசா மகளிர் 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமன்ட் 
பல்லாவரம் ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 2 
யாசிம்கான் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), இசா 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  2 யாசிம்கான் தல் ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  2 
யாசிம்கான் கிராஸ் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

105 னித ெதரசா மகளிர் 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமன்ட் 
பல்லாவரம் ேமற்கு கம்

னித ெதரசா மகளிர் 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமன்ட் 
பல்லாவரம் ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  2 
குமாரசாமி ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  2 அப் ல் ரசாக் ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), 
இசா பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  2 அேசன் பாஷா ெத  
, 4.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  2 
அேசன் பாஷா கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

106 னித ெதரசா மகளிர் 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமன்ட் 
பல்லாவரம் ேமற்கு கம்

னித ெதரசா மகளிர் 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமன்ட் 
பல்லாவரம் ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 2 
பாத்திமா மஞ்சிள் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), இசா 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  2 த் சாமி ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  2 

த் ச்சாமி கு க்கு ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), இசா 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  2 யாசிம்கான் 2வ  ெத  , 
5.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) ஆஞ்சேநயர் 
ேகாவில் 2வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ெதரசா மகளிர் 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமன்ட் 
பல்லாவரம் ேமற்கு கம்

னித ெதரசா மகளிர்
ேமல்நிைல பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமன்ட் 
பல்லாவரம் ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  3 
கண்ணபிரான் ேகாவில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

108

னித ெதரசா மகளிர் 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமன்ட் 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

னித ெதரசா மகளிர்
ேமல்நிைல பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமன்ட் 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  42 
ெபரியபாைளயத்தம்மன் ேகாவில்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

109
னித ெதரசா மகளிர் 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமன்ட் 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

னித ெதரசா மகளிர் 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமன்ட் 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) ேந ெத
, 2.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) சாமி 
ேமஸ்திரி ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் 
(வ.கி) சாமி ேமஸ்திரி கிைள ெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) 
நாராயணசாமி ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), இசா 
பல்லாவரம் (வ.கி) பாலகி ஷ்ணன் ெத  , 
6.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) சாமி 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

110

னித ெதரசா மகளிர் 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமன்ட் 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

னித ெதரசா மகளிர் 
ேமல்நிைல பள்ளி, 
கண்ேடான்ெமன்ட் 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) 
நாகரத்தினம் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), இசா 
பல்லாவரம் (வ.கி) காமராஜ் நகர் 3 வ  ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) காமராஜ் 
நகர் 2 ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் 
(வ.கி) காமராஜ் நகர் 5 கு க்கு ெத  , 5.பல்லாவரம் 
(ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) காமாராஜ் நகர் 6 வ  
கு க்கு ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் 
(வ.கி) கம்பர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

111

நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா , இசா 
பல்லாவரம், திய கட்டிடம் 
ெதற்கு கம்

நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா , இசா 
பல்லாவரம், திய கட்டிடம் 
ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  4 
அரசமரத் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  4 வள் வர்ேபட்ைட 4வ  ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  4 
வள் வர்ேபட்ைட 3வ  ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), 
இசா பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  4 வள் வர்ேபட்ைட 
2வ  ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  4 வள் வர்ேபட்ைட 1வ  ெத  , 
6.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  4 
அ ந்ததி ரம் 1வ  ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), இசா 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  4 அ ந்ததி ரம் 2வ  ெத  
, 8.பல்லாவரம் (ந), இசா பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  4 
ஜி.எஸ்.டி. ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா , இசா 
பல்லாவரம், பைழய 
கட்டிடம் ேமற்கு கம்

நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா , இசா 
பல்லாவரம், பைழய கட்டிடம் 
ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 5 
அண்ணாசாமித்ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 5 சரஸ்வதி காலனி , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 5 
தி .வி.க ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார் 5 பிள்ைளயார்ேகாவில்ெத  , 
5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 5 
ரங்கநாதன்ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 5 தர்கா ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா , இசா 
பல்லாவரம், பைழய 
கட்டிடம் ேமற்கு கம்

நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா , இசா 
பல்லாவரம், பைழய கட்டிடம் 
ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 4 
த்ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 

(வ.கி) வார் 4 ஏ மைலெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 4 ேஷாத்தமன்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

114
மை�  மைல அடிகளார் 
அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா , இசா 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

மை�  மைல அடிகளார் 
அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா , இசா 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  5 
சாவடித்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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மை�  மைல அடிகளார் 
அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா , இசா 
பல்லாவரம் ேமற்கு கம்

மை�  மைல அடிகளார் 
அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா , இசா 
பல்லாவரம் ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  6 
குளக்கைர ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  6 ரயில்ேவ ஸ்ேடசன் ேரா  
, 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  6 
ரயில்ேவ காலனி , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  6 பழய டிரங்க் ேரா  , 
5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  6 
சாரதி ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  6 ஐ எச் எப் டி நகர் ஏ பிளாக் , 
7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  6 
ஐ எச் எப் டி நகர் பி பிளாக் , 8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  6 ஐ எச் எப் டி நகர் சி 
பிளாக் , 9.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  6 ஐ எச் எப் டி நகர் டி பிளாக் , 10.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  6 ஐ எச் எப் டி 
நகர் இ பிளாக் , 11.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  6 ஐ எச் எப் டி நகர் எப் பிளாக் , 
12.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  6 
சாரதி ெத  அக்ஷயா நிேவதிதா அபார்ெமண்ட் , 
13.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  6 
அக்ஷயா வி  அபார்ெமண்ட் சாரதி ெத  , 
14.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) ஜி.எஸ்.டி 
ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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மை�  மைல அடிகளார் 
அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா , இசா 
பல்லாவரம்இ ேமற்கு கம்

மை�  மைல அடிகளார் 
அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா , இசா 
பல்லாவரம்இ ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  6 
ஈஸ்வரி நகர், திய குடியி ப்  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  6 ஈஸ்வரி நகர் 
ெமயின் ேரா , 3வ  ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  6 ஈஸ்வரி ெமயின் ேரா , 
2வ  ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  6 ஈஸ்வரி நகர் ெமயின் ேரா , 5வ  
ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  6 ஈஸ்வரி நகர், திய குடியி ப்  4வ  ெத  , 
6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  6 
ஈஸ்வரி நகர், திய குடியி ப்  4வ  கு க , 
7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  6 
ஈஸ்வரி நகர், திய குடியி ப்  3வ  ெத  , 
8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  6 
ஈஸ்வரி நகர், திய குடியி ப்  3வ  கு க்கு ெத  , 
9.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  6 
ஈஸ்வரி நகர், திய குடியி ப்  2வ  ெத  , 
10.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  6 
ஈஸ்வரி நகர், திய குடியி ப்  2வ  கு க , 
11.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  6 
ஈஸ்வரி நகர் திய குடியி ப்  1வ  ெத  , 
12.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  6 
ஈஸ்வரி நகர் 5வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

117
மை�  மைல அடிகளார் 
அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா , இசா 
பல்லாவரம்இ ேமற்கு கம்

மை�  மைல அடிகளார் 
அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா , இசா 
பல்லாவரம்இ ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  6 
ஈஸ்வரி நகர் ெமயின் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

118M மை�  மைல அடிகளார் 
அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா , இசா 
பல்லாவரம்இ ேமற்கு கம்

மை�  மைல அடிகளார் 
அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா , இசா 
பல்லாவரம்இ ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 7 
ஜமீன் ேவம் லியம்மன் ேகாயில் 3வ  கு க்கு , 
2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  7 
ேவம் லியம்மன் ேகாயில் 3வ  ெத  , 3.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  7 
ேவம் லியம்மன் ேகாயில் 1வ  ெத  , 4.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  7 
ேவம் லியம்மன் ேகாயில் 2வ ெத ஆண்

118A(W) மை�  மைல அடிகளார் 
அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா , இசா 
பல்லாவரம்இ ேமற்கு கம்

மை�  மைல அடிகளார் 
அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா , இசா 
பல்லாவரம்இ ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 7 
ஜமீன் ேவம் லியம்மன் ேகாயில் 3வ  கு க்கு , 
2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  7 
ேவம் லியம்மன் ேகாயில் 3வ  ெத  , 3.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  7 
ேவம் லியம்மன் ேகாயில் 1வ  ெத  , 4.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  7 
ேவம் லியம்மன் ேகாயில் 2வ ெத ெபண்
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மை�  மைல அடிகளார் 
அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
ஜ.ீஎஸ்.டி.ேரா , இசா 
பல்லாவரம்இ ேமற்கு கம் 
 6000

மை� மைல அடிகளார்
அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
ஜ.ீஎஸ்.டி.ேரா , இசா 
பல்லாவரம்இ ேமற்கு கம்  
6000

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  7 
ேவம் லி அம்மன் ேகாயில் 4,5வ  ெத  , 
2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  7 
ேவம் லி அம்மன் ேகாயில் ெத 7வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

120

மை�  மைல அடிகளார் 
அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
ஜ.ீஎஸ்.டி.ேரா , இசா 
பல்லாவரம், ேமற்கு கம்  
6000

மை�  மைல அடிகளார் 
அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி, 
ஜ.ீஎஸ்.டி.ேரா , இசா 
பல்லாவரம், ேமற்கு கம்  
6000

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  7 
பஜைன ேகாயில் ெத  (2) , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  7 பஜைன ேகாயில் 1,2வ  
ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  7 ேவம் லி அம்மன் ேகாயில் 6வ  ெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  7 
பஜைன ேகாயில் 2வ  பின் ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  7 ேவம் லி அம்மன் 
ேகாயில் 8வ  ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) ேவம் லிஅம்மன் ேகாவில் தல் 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

121

ெசயின் வின்சன்ட் 
பல்ேலாட்டிெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல் நிைல பள்ளி, 
ஆஞ்சேநயா நகர் பைழய 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

ெசயின் வின்சன்ட்
பல்ேலாட்டிெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல் நிைல பள்ளி, 
ஆஞ்சேநயா நகர் பைழய 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  10 
க்கானத்தம்மன் ேகாயில் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 

ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  10 
க்கானத்தம்மன் ேகாவில் ெத விரி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

122

ெசயின் வின்சன்ட் 
பல்ேலாட்டிெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல் நிைல பள்ளி, 
ஆஞ்சேநயா நகர் பைழய 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

ெசயின் வின்சன்ட் 
பல்ேலாட்டிெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல் நிைல பள்ளி, 
ஆஞ்சேநயா நகர் பைழய 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  10 
பாரதிநகர் 1வ கு க்கு ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  10 பாரதிநகர் 
2வ கு க்கு ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  10 பாரதிநகர் 3வ  
கு க்குெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  10 பாரதிநகர் 4வ கு க்கு ெத  , 
5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  10 
பாரதி நகர் 1வ  ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  10 பாரதி நகர் 2வ  ெத  , 
7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  10 
பாரதி நகர் 3வ  ெத  , 8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) பாரதி நகர் 4 வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

123

ெசயின் வின்சன்ட் 
பல்ேலாட்டிெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல் நிைல பள்ளி, 
ஆஞ்சேநயா நகர் பைழய 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

ெசயின் வின்சன்ட்
பல்ேலாட்டிெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல் நிைல பள்ளி, 
ஆஞ்சேநயா நகர் பைழய 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  10 
பாரதி நகர் ெமயின் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

124 ெசயின்ட் வின்ெசன்ட் 
பல்ெலாட்டி ேமல் நிைலப் 
பள்ளி, ஆஞ்சேநயா நகர் 
பைழய பல்லாவரம் கிழக்கு 

கம்

ெசயின்ட் வின்ெசன்ட் 
பல்ெலாட்டி ேமல் நிைலப் 
பள்ளி, ஆஞ்சேநயா நகர் 
பைழய பல்லாவரம் கிழக்கு 

கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 11  
பச்ைசயப்பன் காலனி 1,2வ  கு க்கு ெத  , 
2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 
பச்ைசயப்பன் காலனி 2வ கு க்குெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 11 
பச்ைசயப்பன்ேகாயில் ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 11 பச்ைசயப்பன் காலனி 1 
வ ெத விரி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



125

ெசயின் வின்சன்ட் 
பல்ேலாட்டிெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல் நிைல பள்ளி, 
ஆஞ்சேநயா நகர் பைழய 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

ெசயின் வின்சன்ட்
பல்ேலாட்டிெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல் நிைல பள்ளி, 
ஆஞ்சேநயா நகர் பைழய 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 11 
ஏரிக்கைரெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார் 11 பச்ைசயம்மன் காலனி 3 வ  ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 11 
மைலமகள்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

126M

ெசயின் வின்சன்ட் 
பல்ேலாட்டிெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல் நிைல பள்ளி, 
ஆஞ்சேநயா நகர் பைழய 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

ெசயின் வின்சன்ட்
பல்ேலாட்டிெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல் நிைல பள்ளி, 
ஆஞ்சேநயா நகர் பைழய 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 
தர்கா ேரா ஆண்

126A(W)

ெசயின் வின்சன்ட் 
பல்ேலாட்டிெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல் நிைல பள்ளி, 
ஆஞ்சேநயா நகர் பைழய 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

ெசயின் வின்சன்ட்
பல்ேலாட்டிெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல் நிைல பள்ளி, 
ஆஞ்சேநயா நகர் பைழய 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 
தர்கா ேரா ெபண்

127M

ெசயின் வின்சன்ட் 
பல்ேலாட்டிெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல் நிைல பள்ளி, 
ஆஞ்சேநயா நகர் பைழய 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

ெசயின் வின்சன்ட் 
பல்ேலாட்டிெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல் நிைல பள்ளி, 
ஆஞ்சேநயா நகர் பைழய 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 
பச்ைசயம்மன் காலனி 1வ  ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 பச்ைசயம்மன் 
காலனி 2வ  ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 பச்ைசயம்மன் காலனி 
3வ  ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  11 குவாரி ேரா  , 5.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 குவாரி 
ேமட் த்ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  11 தி வள் வர் கு க்கு ெத  , 
7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 
ேர காநகர் தர்காேரா  , 8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 ேர காநகர் தர்காேரா  , 
9.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 
ேர காநகர் ராக் அவன்  , 10.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 ேவம் லி அம்மன் 1வ  
ெத  , 11.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார் 11 ேவம் லி அம்மன் 2வ ெத ஆண்



127A(W)

ெசயின் வின்சன்ட் 
பல்ேலாட்டிெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல் நிைல பள்ளி, 
ஆஞ்சேநயா நகர் பைழய 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

ெசயின் வின்சன்ட் 
பல்ேலாட்டிெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல் நிைல பள்ளி, 
ஆஞ்சேநயா நகர் பைழய 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 
பச்ைசயம்மன் காலனி 1வ  ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 பச்ைசயம்மன் 
காலனி 2வ  ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 பச்ைசயம்மன் காலனி 
3வ  ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  11 குவாரி ேரா  , 5.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 குவாரி 
ேமட் த்ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  11 தி வள் வர் கு க்கு ெத  , 
7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 
ேர காநகர் தர்காேரா  , 8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 ேர காநகர் தர்காேரா  , 
9.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 
ேர காநகர் ராக் அவன்  , 10.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 ேவம் லி அம்மன் 1வ  
ெத  , 11.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார் 11 ேவம் லி அம்மன் 2வ ெத ெபண்

128

ெசயின் வின்சன்ட் 
பல்ேலாட்டிெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல் நிைல பள்ளி, 
ஆஞ்சேநயா நகர் பைழய 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

ெசயின் வின்சன்ட் 
பல்ேலாட்டிெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல் நிைல பள்ளி, 
ஆஞ்சேநயா நகர் பைழய 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 
கைலவாணர் என்.எஸ்.ேக. ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 னஸ்வரன் 
ேகாயில் ேமட் த் ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 காந்தி ெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 
சுந்தரலிங்கம் ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 ராஜவ் காந்தி ெத  , 
6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 
இந்திரா காந்தி ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 நாலடியார் ெத  , 
8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 
க ணாநிதி ெத  , 9.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 கண்ணகி ெத  , 
10.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 
இளங்ேகா அடிகள் ெத  , 11.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 எம்.ஜி.ஆர் ெத  , 
12.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 
கட்டெபாம்மன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



129

ெசயின் வின்சன்ட் 
பல்ேலாட்டிெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல் நிைல பள்ளி, 
ஆஞ்சேநயா நகர் பைழய 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

ெசயின் வின்சன்ட் 
பல்ேலாட்டிெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல் நிைல பள்ளி, 
ஆஞ்சேநயா நகர் பைழய 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 11 
லத்தீப் காலனி 1வ ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 11 லத்தீப் காலனி 2வ ெத  
, 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 11 
லத்தீப் காலனி 3வ ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 11 காமராஜ்நகர்1வ ெத  , 
5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 11 
காமராஜ்நகர்2வ ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 11 காமராஜ்நகர்3வ ெத  , 
7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 11 
காமராஜ்நகர்1வ சந்  , 8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 11 காமராஜ்நகர்2வ சந்  , 
9.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 11 
காமராஜ்நகர்3வ சந்  , 10.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 11 காமராஜ்நகர்4வ சந்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

130

ெசயின் வின்சன்ட் 
பல்ேலாட்டிெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல் நிைல பள்ளி, 
ஆஞ்சேநயா நகர் பைழய 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

ெசயின் வின்சன்ட் 
பல்ேலாட்டிெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல் நிைல பள்ளி, 
ஆஞ்சேநயா நகர் பைழய 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 11 
சிஎன் பத்மநாபன்ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 11 தர்கா காலனி 1வ ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 11 
தர்கா காலனி 2வ ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 11 
காமராஜ்நகர்,தர்காகாலனி1,2வ ெத  , 5.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 11 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 11 கபிலர்ெத , 
பச்ைசயம்மன்நகர் , 7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 11 அம்ேபத்கார்நகர் 
1வ ெத , இரட்ைடமைல சீனிவ , 8.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 11 வஉசி.ெத , 
பச்ைசயம்மன்ெத  , 9.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 11 கம்பர்ெத  விரி  , 
10.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 11 
காமராஜ்நகர்6வ ைலன் , 11.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 11 காமராஜ்நகர்4வ ைலன் , 
12.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
மலங்கணந்த ரம் 4வ  ெத  , 13.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) ஜி.பி.மாதவன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

131 பி எ எம் ந நிைல பள்ளி, 
பாரதி நகர் ெமயின் ேரா  
பல்லாவரம், ைண கட்டிடம் 
ெதற்கு கம்

பி எ எம் ந நிைல பள்ளி, 
பாரதி நகர் ெமயின் ேரா  
பல்லாவரம், ைண கட்டிடம் 
ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  9 
தர்கா ேரா  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  9 மலங்கானந்த ரம் 6வ  ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  9 
மலங்கானந்த ரம் 7வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பி எ எம் ந நிைல பள்ளி, 
பாரதி நகர் ெமயின் ேரா  
பல்லாவரம், ைண கட்டிடம், 
ெதற்கு கம்

பி எ எம் ந நிைல பள்ளி, 
பாரதி நகர் ெமயின் ேரா  
பல்லாவரம், ைண கட்டிடம், 
ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 9 
மலங்கானந்த ரம் 8வ  ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  9 மலங்கானந்த ரம் 
1வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

133 பி எ எம் ந நிைல பள்ளி, 
பாரதி நகர் ெமயின் ேரா  
பல்லாவரம், ைண கட்டிடம் 
கிழக்கு கம்

பி எ எம் ந நிைல பள்ளி, 
பாரதி நகர் ெமயின் ேரா  
பல்லாவரம், ைண கட்டிடம் 
கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  9 
மலங்கானந்த ரம் 2வ  ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  9 மலங்கானந்த ரம் 
3வ  ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  9 மலங்கானந்த ரம் 4வ  ெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  9 
மலங்கானந்த ரம் 5வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

134 பி எ எம் ந நிைல பள்ளி, 
பாரதி நகர், ெமயின் ேரா  
பல்லாவரம், ைண கட்டிடம், 
கிழக்கு கம்

பி எ எம் ந நிைல பள்ளி, 
பாரதி நகர், ெமயின் ேரா  
பல்லாவரம், ைண கட்டிடம், 
கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 9 
ஜமின்தார் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  9 அண்ணா 
ெத ,மலங்காநந்த ரம் , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  9 ேவல் கன் காலனி , 
4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  9 
ஏரிக்கைர ஓரத்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

135 பி எ எம் ந நிைல பள்ளி, 
பாரதி நகர், ெமயின் ேரா  
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

பி எ எம் ந நிைல பள்ளி, 
பாரதி நகர், ெமயின் ேரா  
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 9 
சு கா  ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  9 ஏரிக்கைர ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  9 
டாக்டர்.அம்ேபத்கார் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

136

னித ேமரிஸ் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ராஜாஜி 
நகர், ெதற்கு கம்

னித ேமரிஸ் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ராஜாஜி 
நகர், ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  8 
சேராஜினி ெத  1,2கு க்குத்ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  8 லட்சுமி காலனி , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  8 
சேராஜினி ெத  விஸ்தரிப்  , 4.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  8 சுந்தேரசன் ெத  , 
5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  8 
சேராஜினி 1வ  கு க்கு ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  8 சேராஜினி 2வ  
கு க்கு ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  8 சேராஜினி 1,2 கு க்கு ெத  ேக.வி.என் 
பிளாட , 8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  8 சேராஜினி 1,2 கு க்கு ெத  ராம் பிளாட் , 
9.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  8 
சேராஜினி 1,2 கு க்கு ெத  அ யா காட்ேடஜ , 
10.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  8 
சுந்தேரசன் ெத  சரவணா என்க்ேளவ்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேமரிஸ் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ராஜாஜி 
நகர், ெதற்கு கம்

னித ேமரிஸ் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ராஜாஜி 
நகர், ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  8 
திரி ரசுந்தரி ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  8 பல்லவன் காலனி , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  8 
ெதன்னந்ேதாப்  1வ  ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  8 ெதன்னந்ேதாப்  2வ  
ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  8 பி.வி.ஆச்சாரியார் ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  8 ஜவ்வா  உேசன் 
ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  8 மணிேமகைல ெத  , 8.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  8 மணிேமகைல 
ெத  விஸ்தரிப்  , 9.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  8 பி.வி.ஆச்சாரியார் ெத  
வித்யா நிவாஸ்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

138
னித ேமரிஸ் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ராஜாஜி 
நகர், வடக்கு கம்

னித ேமரிஸ் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ராஜாஜி 
நகர், வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  8 
சக்தி நகர் இராஜாஜி நகர் ஜமின் பல்லாவரம் , 
2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  8 
ராஜா ேஜாசப் காலனி ராஜாஜி நகர் , 3.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  8 தர்கா  ேரா  
ராஜாஜி நகர் , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  8 சிவசங்கரன் ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 8 எத்திராஜ் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஐ சி டி எஸ் பிள்டிங், 
ராஜாஜி நகர்  வடககு கம்

ஐ சி டி எஸ் பிள்டிங், ராஜாஜி 
நகர்  வடககு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  8 
சுப்பிரமணியர் ேகாயில் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  8 சுப்பிரமணியர் 
ேகாயில் 2வ  ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  8 சுப்ரமணியர் ேகாயில் 
வடக்கு , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  8 டாக்டர் சாலமன் ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  8 டாக்டர் சாலமன் 
கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேமரிஸ் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ராஜாஜி 
நகர், வடக்கு கம்

னித ேமரிஸ் 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ராஜாஜி 
நகர், வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 8 
நித்யம் இல்லம் ராஜா ேஜாசப் காலனி ராஜாஜி நகர் , 
2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  8 
ேகால்டன் ஜிப்ளி பிளாட்   தர்கா ேரா  ராஜாஜி நகர் 
, 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  8 
சர்மா பிரதர்ஸ் தர்கா ேரா  ராஜாஜி நகர் , 
4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  8 
ெஜயின் அ ர்வா பிளாட் பகுதி 1 தர்கா ேரா  ராஜாஜி 
நகர் , 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வாரியம் 8 ெஜயின் அ ர்வா பிளாட் பகுதி 2வ  
தர்கா ேரா  , 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  8 லஷ்மி ஏன்க்ேலல் தர்கா ேரா  
ராஜாஜி நகர் , 7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  8 விஸ்வேம  பிளாட் தர்கா ேரா  
ராஜாஜி நகர் , 8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வாரியம் 8 எம் பி அபார்ட்ெமண்ட் தர்கா ேரா  
ராஜாஜி ந , 9.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  8 லட்சுமி பிளாட் சிவசங்கரன் நகர் , 
10.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வாரியம் 
8 ைகலாஷ் பிளாட் சிவசங்கரன் நகர் , 11.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வாரியம் 8 சப்தகிரி 
அபார்ட்ெமண்ட் ெசயின்ட் ெபரி , 12.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வாரியம் 8 மகாலஷ்மி 
என்கிேலவ் ெசயின்ட்ெபரி , 13.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  8 எத்திராஜ் ெத  
ெசயின்ட்ெபரி , 14.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ேஹாலி ஏஞ்சல்ஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா , 
குேராம்ேபட்ைட கிழக்கு 

கம்

ேஹாலி ஏஞ்சல்ஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா , 
குேராம்ேபட்ைட கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  41 
மஸ்தான் சாகிப் ெத (ரிசர்வ்ேபங்க்காலனி) , 
2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  42 
மாலிக் ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  41 ரிசர்வ் ேபங்க் காலனி , 4.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  42 ஜி.எஸ்.டி 
ேரா  , 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  42 இ.எஸ் காலனி , 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  42 ரங்கசாமி ெத  , 
7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  41 
அந்ேதாணியர் ேகாயில் ெத  ஜி.எஸ்.டி ேரா  , 
8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  24 

ைவ நகர் ஜி.எஸ்.டி ேரா  , 9.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  24 கிழக்கு ைவ 
நகர் 2வ  கு க்கு ெத  , 10.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  24 கிழக்கு ைவ நகர் 
1வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ேஹாலி ஏஞ்சல்ஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா , 
குேராம்ேபட்ைட கிழக்கு 

கம்

ேஹாலி ஏஞ்சல்ஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா , 
குேராம்ேபட்ைட கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 42 
ேகாதண்டம் நகர் 4வ  ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  42 தி.சு லட்சுமணன் 
நகர் 2வ  ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  42 தி.சு. லட்சுமணன் நகர் 
1வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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மதி ேதவ்குன்வார் 
நன்லால் பட் ைவஷ்ணவ் 
மகளிர் கல் ரி, சாந்தி நகர் 
குேராம்ேபட்ைட

மதி ேதவ்குன்வார் நன்லால் 
பட் ைவஷ்ணவ் மகளிர் 
கல் ரி, சாந்தி நகர் 
குேராம்ேபட்ைட

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  24 
கிழக்கு ைவ நகர் , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  24 கிழக்கு ைவ நகர் 
5வ  ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  24 கிழக்கு ைவ நகர் 2வ  ெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  24 
கிழக்கு ைவநகர் 1வ  ெமயின் ேரா  , 
5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  24 
கிழக்கு ைவ நகர் அம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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மதி ேதவ் குன்வார் 
நான்லால்பட் ைவஷ்ணவ 
மகளிர் கல் ரி, சாந்தி நகர் 
குேராம்ேபட்ைட கிழக்கு 

கம்

மதி ேதவ் குன்வார் 
நான்லால்பட் ைவஷ்ணவ 
மகளிர் கல் ரி, சாந்தி நகர் 
குேராம்ேபட்ைட கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 24 
வடக்குசஞ்சய் காந்தி நகர் , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) கணபதி நகர் , 3.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 24 கைலஞர்ெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 24 
காமராஜர்ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார் 24 எம்.ஜி..ஆர்ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  8 எம்.ஜி.ஆர்.ெத  
சக்திநகர் விரி  , 7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 24 அம்ேபத்கார்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

145 மதி ேதவ் குன்வார் 
நான்லால்பட் ைவஷ்ணவ 
மகளிர் கல் ரி, சாந்தி நகர் 
குேராம்ேபட்ைட வடக்கு 

கம்

மதி ேதவ் குன்வார் 
நான்லால்பட் ைவஷ்ணவ 
மகளிர் கல் ரி, சாந்தி நகர் 
குேராம்ேபட்ைட வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 24 
க மாரிஅம்மன் ேகாயில்ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 24 அ� ிஞர் 
அண்ணாெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார் 24 ெபரியபாைலயத்தம்மன் ேகாயில்ெத  
, 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 24 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 24 சஞ்சய்காந்திெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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மதி ேதவ் குன்வார் 
நான்லால்பட் ைவஷ்ணவ 
மகளிர் கல் ரி, சாந்தி நகர் 
குேராம்ேபட்ைட வடக்கு 

கம்

மதி ேதவ் குன்வார் 
நான்லால்பட் ைவஷ்ணவ 
மகளிர் கல் ரி, சாந்தி நகர் 
குேராம்ேபட்ைட வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 24 
ெபரியார்ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார் 24 சஞ்சய்காந்திநகர் தல்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

147

மதி ேதவ் குன்வார் 
நான்லால்பட் ைவஷ்ணவ 
மகளிர் கல் ரி, சாந்தி நகர் 
குேராம்ேபட்ைட வடக்கு 

கம்

மதி ேதவ் குன்வார் 
நான்லால்பட் ைவஷ்ணவ 
மகளிர் கல் ரி, சாந்தி நகர் 
குேராம்ேபட்ைட வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 24 
வடக்குசஞ்சய்காந்திநகர்2வ  ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 24 சஞ்சய்காந்திநகர் 
3வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
6வ  ெமயின்ேரா , நி  
காலனி, குேராம்ேபட்ைட

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 6வ  
ெமயின்ேரா , நி  காலனி, 
குேராம்ேபட்ைட

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 42 
ேசம்பர்ஸ் காலனி 1வ  ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 42 ேசம்பர்ஸ் காலனி 
2வ ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார் 42 சிஎல்சி  3வ ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 42 ேசம்பர்ஸ்காலனி  
4வ ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார் 42 ேசம்பர்ஸ்காலனி 5வ ெத  (கு க்கு) , 
6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  42 
ேசம்பர்காலனி 8வ  கு க்கு ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  42 ேசம்பர் காலனி 8 
வ  ெத  , 8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார் 42 சி எ சி 8வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

149

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
6வ  ெமயின்ேரா , நி  
காலனி, குேராம்ேபட்ைட

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 6வ  
ெமயின்ேரா , நி  காலனி, 
குேராம்ேபட்ைட

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 42 
ேகாதண்டம்நகர் 3வ ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 42 ேசம்பர்ஸ்காலணி 7வ  
ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  42 ேசம்பர் காலனி 6வ  ெத  , 4.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  42 
ேகாதண்டராமன் 3வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

150 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
6வ  ெமயின்ேரா , நி  
காலனி, குேராம்ேபட்ைட 
ேமற்கு கம்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 6வ  
ெமயின்ேரா , நி  காலனி, 
குேராம்ேபட்ைட ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 42 
ேசம்பர்ஸ் காலனி 9,10,11வ  ெத  , 2.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 42 அைடக்கலம் 
நகர் , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார் 42 ேசம்பர்ஸ்காலனி 2வ  ெமயின் ேரா  , 
4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 42 
ேகாதண்டன் நகர் தல் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

151 ேஹாலி ஏஞ்சல்ஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா , 
குேராம்ேபட்ைட ெதற்கு 

கம்

ேஹாலி ஏஞ்சல்ஸ் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா , 
குேராம்ேபட்ைட ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 42 
ேகாதண்டன் நகர் 2வ  ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 42 ேசம்பர்ஸ் காலனி 
1வ  ெமயின்ேரா  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  42 ேசம்பர்ஸ் காலனி 2வ  
ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  42 ேசம்பர்ஸ் காலனி 11வ  ெத  , 
5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
இ.எஸ்.ஐ.குவாட்ரஸ் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குேராம்ேபட்ைட பி.டி.ஏ. 
கட்டிடம் ேமற்கு கம்

அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குேராம்ேபட்ைட பி.டி.ஏ. 
கட்டிடம் ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  41 
அம்பிகாபதி 4வ  ெத  ராம் நகர் , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  41 சங்கர் நகர் 3வ  
ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  41 சங்கர் நகர் 2வ  ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  41 சங்கர் நகர் 1வ  
ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  41 சங்கர் நகர் ெமயின் ேரா  , 6.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  41 
ஜி.எஸ்.டி.ேரா  , 7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  41 சி.எல்.சி.ஒர்க்ஸ் ேரா  , 8.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  41 நி காலனி 
1வ  கு க்கு ெத  , 9.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  41 குளக்கைர ெத  , 
10.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  41 
நி காலனி 2வ  கு க்கு ெத  , 11.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  41 ெடலிேபான் 
குவார்டர்ஸ்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

153 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குேராம்ேபட்ைட பி.டி.ஏ. 
கட்டிடம் கிழக்கு கம்

அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குேராம்ேபட்ைட பி.டி.ஏ. 
கட்டிடம் கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 41 
சாஸ்திரி காலணி தல் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  41 1வ  கு க்கு 
ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  41 3வ  கு க்கு ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  41 4வ  கு க்கு 
ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார் 41 ஜி எஸ் டி ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

154 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குேராம்ேபட்ைட பி.டி.ஏ. 
கட்டிடம் கிழக்கு கம்

அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
குேராம்ேபட்ைட பி.டி.ஏ. 
கட்டிடம் கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 41 
2வ  கு க்கு ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  41 சாஸ்திரி காலணி 2வ  
ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  41 சாஸ்திரிகாலணி2வ ெத  
2வ கு க்குெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  41 
சாஸ்திரிகாலணி2வ ெத 3வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

155

ஜி ஜி என் ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல் நிைல பள்ளி, நா  
ஷாப் ேரா  குேராம்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

ஜி ஜி என் ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல் நிைல பள்ளி, நா  
ஷாப் ேரா  குேராம்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  25 
அகஸ்தியர் ேவலன் , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  25 சாந்தி நகர் 3வ  
கு க்குெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  25 சாந்திநகர் 2வ  கு க்குெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  25 
சாந்திநகர் 1 வ கு க்குெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  25 நா  ஷாப் 
ெத  (அகஸ்தியர் 1வ  ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  25 சாந்தி நகர் 4வ  
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஜி ஜி என் ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல் நிைல பள்ளி, நா  
ஷாப் ேரா  குேராம்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

ஜி ஜி என் ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல் நிைல பள்ளி, நா  
ஷாப் ேரா  குேராம்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  25 
சாந்தி நகர் 3வ  ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  25 சாந்தி நகர் 2 வ  ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  25 
சாந்தி நகர் 1 வ  ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  25 சாந்தி நகர் ெமயின் 
ேரா  , 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  25 நா   ஷாப் ெத  அகஸ்தியர் 2வ  
ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  25 சாந்தி நகர் காேலஜ் ேரா  அகஸ்தியர் 
3வ  த , 7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  25 சாந்தி நகர் 1வ ெத  அஸ்வினி பிளாட்ஸ் 
, 8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  25 
சாந்திநகர் 1வ ெத டிைசன் பிளாட்ஸ்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

157 மதி ேதவ் குன்வார் 
நான்லால்பட் ைவஷ்ணவ 
மகளிர் கல் ரி, சாந்தி நகர் 
குேராம்ேபட்ைட வடக்கு 

கம் பல்லாவரம் நகராட்சி

மதி ேதவ் குன்வார் 
நான்லால்பட் ைவஷ்ணவ 
மகளிர் கல் ரி, சாந்தி நகர் 
குேராம்ேபட்ைட வடக்கு 

கம் பல்லாவரம் நகராட்சி

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  25 
ஸேடஷன் ேரா ,ராதா நகர் , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  25 ஸ்ேடஷன் ேரா  1வ  
ேலன் (வரீபத்திரன் ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  25 ஸ்ேடஷன் பார்டர் 
ேரா ,ராதா நகர் , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 25 பாஷ்யம் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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மதி ேதவ் குன்வார் 
நான்லால்பட் ைவஷ்ணவ 
மகளிர் கல் ரி, சாந்தி நகர் 
குேராம்ேபட்ைட ேமற்கு 

கம் பல்லாவரம் நகராட்சி

மதி ேதவ் குன்வார் 
நான்லால்பட் ைவஷ்ணவ 
மகளிர் கல் ரி, சாந்தி நகர் 
குேராம்ேபட்ைட ேமற்கு 

கம் பல்லாவரம் நகராட்சி
1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  25 
ராதா நகர் ெமயின் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

159

மதி ேதவ் குன்வார் 
நான்லால்பட் ைவஷ்ணவ 
மகளிர் கல் ரி, சாந்தி நகர் 
குேராம்ேபட்ைட ேமற்கு 

கம் பல்லாவரம் நகராட்சி

மதி ேதவ் குன்வார் 
நான்லால்பட் ைவஷ்ணவ 
மகளிர் கல் ரி, சாந்தி நகர் 
குேராம்ேபட்ைட ேமற்கு 

கம் பல்லாவரம் நகராட்சி

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  24 
கண்ணன் நகர் , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  24 பத்மாவதி நகர் , 3.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  24 பத்மாவதி நகர் 
2வ  ெத  3வ  ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  24 ஜாய் நகர் , 5.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  24 கண்ணன் நகர் 
1,2,3 வ  ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  24 கண்ணன் நகர் விரி  , 7.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  24 கண்ணன் நகர் 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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மதி ேதவ் குன்வார் 
நான்லால்பட் ைவஷ்ணவ 
மகளிர் கல் ரி, சாந்தி நகர் 
குேராம்ேபட்ைட ேமற்கு 

கம் பல்லாவரம் நகராட்சி

மதி ேதவ் குன்வார் 
நான்லால்பட் ைவஷ்ணவ 
மகளிர் கல் ரி, சாந்தி நகர் 
குேராம்ேபட்ைட ேமற்கு 

கம் பல்லாவரம் நகராட்சி

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  24 
ேஜாசப் காலனி , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  24 தி வள் வர் நகர் , 3.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 24 கணபதிநகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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மதி ேதவ் குன்வார் 
நான்லால்பட் ைவஷ்ணவ 
மகளிர் கல் ரி, சாந்தி நகர் 
குேராம்ேபட்ைட ேமற்கு 

கம் பல்லாவரம் நகராட்சி

மதி ேதவ் குன்வார் 
நான்லால்பட் ைவஷ்ணவ 
மகளிர் கல் ரி, சாந்தி நகர் 
குேராம்ேபட்ைட ேமற்கு 

கம் பல்லாவரம் நகராட்சி

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  25 
சாந்திநகர் கல் ரி சாைல , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  25 சாந்திநகர் 5வ  ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 25 
அம்மன் ேகாயில் ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  24 லட்சுமி நகர் 2வ  
கு க்கு ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  24 லட்சுமிநகர் விரி  , 6.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  24 லட்சுமிநகர் 
கல் ரி சாைல , 7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  24 லட்சுமிநகர் , 
8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  24 
ைவஸ்ணவ காேலஜ் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஜி.ஜி.என். ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல் நிைலப் பள்ளி வடக்கு 

கம், நா  ஷாப் ேரா  
ராதா நகர் குேராம்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

ஜி.ஜி.என். ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல் நிைலப் பள்ளி வடக்கு 

கம், நா  ஷாப் ேரா  
ராதா நகர் குேராம்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  27 
பழனி ஆண்டவர்ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  27 விேவகானந்தா கு க்கு  
 ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  27 மணிநாயகர் ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 27 மணி நாயகன் 
1வ  கு க்கு ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 27 மணி நாயகன்2வ  
கு க்கு ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  27 மணி நாயகன் ெத  விரி  , 
7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 23 
விேவகானந்தா ெத  , 8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  27 விேவகானந்தர் கு க்கு 
ெத  இண்டஸ் பிளாட் , 9.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  27சண் கபிரியா 
அப்பார்ெமண்ட் மணிநாயக்கர் ெத , 10.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  27 இண் ஸ் ர்கா 
பிளாட் மணிநாயக்கர் ெத  , 11.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  27 அன்ைன பிளாட் 
மணிநாயக்கர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஜி.ஜி.என். ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல் நிைலப் பள்ளி வடக்கு 

கம், நா  ஷாப் ேரா  
ராதா நகர் குேராம்ேபட்ைட 
கிழக்கு கம்

ஜி.ஜி.என். ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல் நிைலப் பள்ளி வடக்கு 

கம், நா  ஷாப் ேரா  
ராதா நகர் குேராம்ேபட்ைட 
கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  27 
மணிநாயக்கர் 2வ  ெத  எண்27 மணிநாயக்கர் , 
2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 
ராஜாராம் ெத  க் பிளாட் , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 ைகலாஷ் பிளாட்ஸ் 
ராஜாராம் ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  23 கண்ணப்பன் ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 பிதாம்பரம் ெத  , 
6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 
கண்ணபிரான் ேகாயில் ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 சன்னதி ெத  
ேசாடியாக் விஜய  பிளாட் , 8.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 சன்னதி ெத  
ேசாடியாக் ரஞ்சிதா பிளாட்ஸ்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஜி.ஜி.என். ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல் நிைலப் பள்ளி வடக்கு 

கம், நா  ஷாப் ேரா  
ராதா நகர் குேராம்ேபட்ைட 
கிழக்கு கம்

ஜி.ஜி.என். ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல் நிைலப் பள்ளி வடக்கு 

கம், நா  ஷாப் ேரா  
ராதா நகர் குேராம்ேபட்ைட 
கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 27 
இந்திரா காந்தி ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 27 இந்திரா காந்தி 2வ  
கு க்கு ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார் 27 இந்திரா காந்தி கு க்கு ெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 23 
ராஜாராம் ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  23 ேஜசுதாசன் ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 ஜங்கராராவ் 
ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார் 23 ராஜபழம் காலனி , 8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 23 பஞ்சசாயத்  மார்ெகட் 
ேரா  , 9.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார் 23 ஏரிக்கைர ெத  , 10.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  27 பழனி ஆண்டவர் ெத  
விமல் பிளாட் , 11.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  27 பழனி ஆண்டவர் ெத   சி பிளாட் , 
12.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  27 
எண் 2 சுரபிேஹாம்ஸ் பிளாட் இந்திராகாந்தி த , 
13.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  
27இந்திராகாந்தி ெத பி பி பிளாட்ஸ்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஜி.ஜி.என். ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல் நிைலப் பள்ளி கிழக்கு 

கம், நா  ஷாப் ேரா  
ராதா நகர் குேராம்ேபட்ைட 
கிழக்கு கம்

ஜி.ஜி.என். ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல் நிைலப் பள்ளி கிழக்கு 

கம், நா  ஷாப் ேரா  
ராதா நகர் குேராம்ேபட்ைட 
கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 
வள்ளல் ெப மாள் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 ெவங்கேடஷ்வரா ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 
பஞ்சாயத்  காலனி , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 மார்ெகட் ேலன் , 
5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 
ரங்கநாதன் கு க்கு ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 விஸ்வநாதன் கு க்கு 
ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  23 தண்டபாணி ெத  , 8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 23 ேகாபாலன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

166

னித மார்க் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் ேமல் 
நிைலப் பள்ளி, ராதா நகர் 
ெமயின் ேரா , 
குேராம்ேபட்ைட கிழக்கு 

கம்

னித மார்க் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் ேமல் 
நிைலப் பள்ளி, ராதா நகர் 
ெமயின் ேரா , 
குேராம்ேபட்ைட கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 
ெராசாரிேயா ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 சர்ச் ேரா  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 
ரங்கநாதன் ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 தண்டபாணி ெத  
காஸ்ேமாஎன்கிேளவ் ப்ளாட் , 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 சர்ச்ேரா  சுந்தரம் ப்ளாட் 
, 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 
சர்ச் ேரா  ரங்கா ப்ளாட் , 7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 சர்ச் ேரா  நந்தினி 
ப்ளாட் , 8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  23 சர்ச் ேரா  நந்தினி ப்ளாட் ஈ பிளாக் , 
9.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 
ரங்கநாதன் ெத  சுதர்சன் ப்ளாட் , 10.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 ரங்கநாதன் ெத  
ஜட்யாக்லஷ்மி ப்ளாட் , 11.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) இராஜாராம்ெத  , 12.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) ேஜசுபாதம்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

167

னித மார்க் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் ேமல் 
நிைலப் பள்ளி, ராதா நகர் 
ெமயின் ேரா , 
குேராம்ேபட்ைட கிழக்கு 

கம்

னித மார்க் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் ேமல் 
நிைலப் பள்ளி, ராதா நகர் 
ெமயின் ேரா , 
குேராம்ேபட்ைட கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 
கணபதி ரம் ெமயின் ேரா  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 நாகாத்தம்மன் ேகாயில் 
ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  23 ேஜாதி காலனி , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 23 பால கன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



168 ெசயின்ட் மார்க் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் ேமல் 
நிைலப் பள்ளி, ராதா நகர் 
ெமயின் ேரா , 
குேராம்ேபட்ைட  கிழக்கு 

கம்

ெசயின்ட் மார்க் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் ேமல் 
நிைலப் பள்ளி, ராதா நகர் 
ெமயின் ேரா , 
குேராம்ேபட்ைட  கிழக்கு 

கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 
பால கன் கு க்கு ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 ெசல்வராஜ் ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 
சன்னதி ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  23 சன்னதி ெத  விரி  , 5.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 ராஜராஜன் 
ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
கன்னபிரான்ேகாயில்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

169

கி ன்ேவலி 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
கிழக்கு கம் அை�  எண் 5

கி ன்ேவலி 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
கிழக்கு கம் அை� எண் 5

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 18 
ஏ.ஜி.எஸ் காலனி ேபாஸ்டர் நகர் , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  18 கிழக்கு பிரதான 
சாைல ேபாஸ்டல் நகர் , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  18 ேமற்கு பிரதான சாைல 
ேபாஸ்டல் நகர் , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  18 1வ  ெத  ஏஜிஎஸ் 
காலனி , 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  18 2,4வ  ெத  ேபாஸ்டல் ெத  , 
6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  18 
5,6வ  ெத  ஏஜிஎஸ் காலனி , 7.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  18 ேபாஸ்டல் நகர் 
விரி  , 8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  18 2வ  கு க்கு ெத  , 9.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  18 பவானி நகர் 2வ  
ெத  ேபாஸ்டல் நகர் , 10.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  18 ெநமிலிேசரி 
ெந ஞ்சாைல , 11.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  18 தனலட்சுமி ெத  ேபாஸ்டல் நகர் , 
12.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  18 
குளக்கைர ெத  , 13.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  18 ைர ரகுபதி ெத  , 
14.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  18 
ெபல் அவின்  , 15.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  18 சீனிவாசா ெத  , 
16.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 18 

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



170

நகராட்சி ந நிைல பள்ளி, 
ெநல்லிப்ேபட்ைட ெத  
ராயப்ேபட்ைட வடக்கு கம்

நகராட்சி ந நிைல பள்ளி, 
ெநல்லிப்ேபட்ைட ெத  
ராயப்ேபட்ைட வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 23 
கி ஷ்ணசாமி ெத  கணபதி ரம் , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  22 ஐய்வர்யா நகர் 
கு� ிஞ்சி நகர் , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  22 ஐஸ்வர்யா நகர் 1,2,3வ  ெத  
கு� ிஞ்சி நகர , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  22 வரதன் நகர் கு� ிஞ்சி நகர் , 
5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  22 
சக்தி நகர் கு� ிஞ்சி நகர் , 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  22 வரதன் நகர் எம்ஜிஆர் 
2வ  ெத  கு� ிஞ்சி நகர் , 7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  22 சூர்யா அவின்  1,2வ  
ெத  , 8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  22 கரிகாலன் ெத  , 9.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  22 ெந ஞ்ெசழியன் ெத  , 
10.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  22 
ெசங்குட் வன் ெத  , 11.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  22 ெசாக்கலிங்கம் ெத  , 
12.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  22 
ராம ர்த்தி ெத  , 13.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 பிரிதீவி னிவர்ஸ் 
பிளாட்ஸ் , 14.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  22 கி ஷ்ணசாமி ெத  கணபதி ரம் 
பிரிதீவி ன , 15.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார் 22 கி ஷ்ணசாமி ெத கணபதி ரம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

171 நீலாராம் ெமட்ரிகுேலஷன் 
உயர் ேமல் நிைலபள்ளி , 
சந்திர ேசகரன் ெத  
குேராம்ேபட்ைட வடக்கு 

கம்

நீலாராம் ெமட்ரிகுேலஷன் 
உயர் ேமல் நிைலபள்ளி , 
சந்திர ேசகரன் ெத  
குேராம்ேபட்ைட வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  22 
பஜைன ேகாயில் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  18 கங்ைகஅம்மன் ேகாயில் 
ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  22 ஆலமரத் ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 விஸ்வநாதன் ெத  , 
5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 
எல் டி என் சாரி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

172

நீலாராம் ெமட்ரிகுேலஷன் 
உயர் ேமல் நிைலபள்ளி, 
சந்திர ேசகரன் ெத  
குேராம்ேபட்ைட வடக்கு 

கம்

நீலாராம் ெமட்ரிகுேலஷன் 
உயர் ேமல் நிைலபள்ளி, 
சந்திர ேசகரன் ெத  
குேராம்ேபட்ைட வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 23 
கபா ஸ்வரர் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 சந்திரேசகரன் ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 
தி கன் ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  23 சாமி ெத  , 
5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  22 
ஆலமர ஏரிக்கைர ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) ஜங்கராவ் ெத  , 7.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) பால கன் ெத  , 
8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) ேஜாதி 
காலணி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



173

நகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி, 
ெநல்லிப்ேபட்ைட ெத  
ஜமீன் ராயப்ேபட்ைட

நகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி, 
ெநல்லிப்ேபட்ைட ெத  ஜமீன் 
ராயப்ேபட்ைட

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  18 
மா தி அெவன்  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  18 மா தி அெவன்  விரி  
, 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  18 
ேமட் த்ெத  (மா.அ) , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  18 பட்டம்மாள் ெத  (மா.அ) 
, 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  18 
ைரசாமி ெத  (மா.அ) , 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 

பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  18 கன்னியப்பன் ெத  
(மா.அ) , 7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  18 ேவந்தர் ெத  (மா.அ) , 8.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  18 ெநமிலிச்ேசரி 
ெமயின்ேரா  , 9.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  18 பவானிநகர் , 10.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  18 ஏ ஜி எஸ் 
காலணி , 11.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார் 28 ேபாஸ்டல் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

174

நகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி, 
ெநல்லிப்ேபட்ைட ெத  
ஜமீன் ராயப்ேபட்ைட ெதற்கு 

கம்

நகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி, 
ெநல்லிப்ேபட்ைட ெத  ஜமீன் 
ராயப்ேபட்ைட ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  28 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  28 வ உ சி ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  28 
பல்லவன்குடியி ப்  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  28 அம்ேபத்கார் ெத  , 
5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  28 
ஆதிதிராவிடர் காலணி , 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  28 நாகப்பன் ெத  , 
7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  28 
ெப மாள் ேகாயில் ெத  , 8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) ஏரிக்கைர குடிைச பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

175 நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெநல்லிப்ேபட்ைட ெத  
ஜமீன் ராயப்ேபட்ைட ெதற்கு 

கம்

நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெநல்லிப்ேபட்ைட ெத  ஜமீன் 
ராயப்ேபட்ைட ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  22 
ெநல்லிேபட்ைட கிராஸ் , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  22 ெநல்லிேபட்ைட 
ைஹேரா  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  22 பஜைன ேகாயில் ெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  22 
பிள்ைளயார் ேகாயில் 1வ கு க்குெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

176

நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெநல்லிப்ேபட்ைட ெத  
ஜமீன் ராயப்ேபட்ைட ெதற்கு 

கம்

நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெநல்லிப்ேபட்ைட ெத  ஜமீன் 
ராயப்ேபட்ைட ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  22 
பிள்ைளயார் ேகாயில் 2வ  கு க்குெத  , 
2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  22 
பிள்ைளயார் ேகாயில் 3வ  கு க்குெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  22 
பிள்ைளயார் ேகாயில் 4வ  கு க்குெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  22 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 22 நண்பர்கள் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



177 நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெநல்லிப்ேபட்ைட ெத  
ஜமீன் ராயப்ேபட்ைட ெதற்கு 

கம்

நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெநல்லிப்ேபட்ைட ெத  ஜமீன் 
ராயப்ேபட்ைட ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 22 
ெபரிய ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  22 ேபரியம்மன் ேகாயில் ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  22 
கன்னி ேகாயில் ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  22 ேபரிஅம்மன் 
1வ ,2வ ,3வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

178
நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெநல்லிப்ேபட்ைட ெத  
ஜமீன் ராயப்ேபட்ைட ெதற்கு 

கம்

நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெநல்லிப்ேபட்ைட ெத  ஜமீன் 
ராயப்ேபட்ைட ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  22 
2வ  சின்ன ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  22 1வ  சின்ன ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  22 
கு� த்தி அம்மன் ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  22 கு� த்தி அம்மன் ேகாயில் 
கு க்கு ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார் 22 பாஷ்யம் வாத்தியார் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

179

நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெநல்லிப்ேபட்ைட ெத  
ஜமீன் ராயப்ேபட்ைட கிழக்கு 

கம்

நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெநல்லிப்ேபட்ைட ெத  ஜமீன் 
ராயப்ேபட்ைட கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம்
(வ.கி)பல்லவ ரம் ந) வார்  22 சீனிவாசா ெத  
ேபாஸ்டல் நகர் , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி)பல்லவ ரம் ந) வார்  22 வி வி 
ேகாயில் ெத  ேபாஸ்டல் நகர் , 3.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி)பல்லவ ரம் ந) வார்  28 
பாண்டியன் ெத  மயிலரசு நகர் , 4.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி)பல்லவ ரம் ந) வார்  28 
சுகுணா காலனி , 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி)பல்லவ ரம் ந) வார்  28 சுகுணா 
காலனி 2வ  கு க்கு ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி)பல்லவ ரம் ந) வார்  28 
சுகுணா காலனி ேமற்கு கு க்கு ெத  , 7.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி)பல்லவ ரம் ந) வார்  28 
சுகுணா காலனி கிழக்கு கு க்கு ெத  , 8.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி)பல்லவ ரம் ந) வார்  22 
ெந ஞ்ெசழியன் ெத  கு� ிஞ்சி நகர் , 9.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி)பல்லவ ரம் ந) வார்  22 
அ ள் கன் ராம ர்த்தி நகர் 2வ  ெத  , 
10.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி)பல்லவ ரம் ந) வார்  22 அ ள் கன் 
ராம ர்த்தி நகர்1 ெத  , 11.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி)பல்லவ ரம் ந) வார்  22 
அ ள் கன் ராம ர்த்தி நகர் தல் ெத  , 
12.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி)பல்லவ ரம் ந) வார்  22 ெசந்தில் நகர் காமராஜ் 
ெத , 13.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



180

நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெநல்லிப்ேபட்ைட ெத  
ஜமீன் ராயப்ேபட்ைட ெதற்கு 

கம்

நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெநல்லிப்ேபட்ைட ெத  ஜமீன் 
ராயப்ேபட்ைட ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி)பல்லவ ரம் ந) வார்  22 ெசாக்கலிங்கம் ெத  
கு� ிஞ்சி நகர் , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி)பல்லவ ரம் ந) வார்  22 ரங்கநாதன் ெத  
ெசந்தில் நகர் , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி)பல்லவ ரம் ந) வார்  22 குமர ரம் 
குேராம்ேபட்ைட , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி)பல்லவ ரம் ந) இராஜேகாபால் 
ெத  ஜமீன் ராயப்ேபட்ைட , 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி)பல்லவ ரம் ந) நக்கீரன் ெத  
இராதா நகர் , 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி)பல்லவ ரம் ந) ஓைட ெத  கணபதி ரம் , 
7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி)பல்லவ ரம் ந) ஆண்டவர் ெத  , 8.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி)பல்லவ ரம் ந) நேடசன் 
ெத  , 9.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி)பல்லவ ரம் ந) ெநல்லிப்ேபட்ைட ைஹேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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 ெவங்கேடஸ்வரா 
ந நிைலப்பள்ளி, அ மார் 
ேகாயில் ெத , ராதா நகர், 
குேராம்ேபட்ைட ெதற்கு 

கம்

 ெவங்கேடஸ்வரா 
ந நிைலப்பள்ளி, அ மார் 
ேகாயில் ெத , ராதா நகர், 
குேராம்ேபட்ைட ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம்
(வ.கி)பல்லாவரம்(ந) வார் 27 ஸ்கூல்ெத  , 
2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி)பல்லாவரம்(ந) வார் 27 சடேகாபன்ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி)பல்லாவரம்(ந) வார் 27 கி ஷ்ணமாச்சாரிெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி)பல்லாவரம்(ந) வார் 27 நீலகண்டன்ெத  , 
5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி)பல்லாவரம்(ந) வார் 27 ராமசாமி கு க்குெத  , 
6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி)பல்லாவரம்(ந) வார் 27 கைலமகள்ெத  , 
7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி)பல்லாவரம்(ந) வார் 27 ராமசாமிெத  , 
8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி)பல்லாவரம்(ந) வார் 27 சுபாஷ்நகர் ெமயின் 
ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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 ெவங்கேடஸ்வரா 

ந நிைலப்பள்ளி, அ மார் 
ேகாயில் ெத , ராதா நகர், 
குேராம்ேபட்ைட வடக்கு 

கம்

 ெவங்கேடஸ்வரா 
ந நிைலப்பள்ளி, அ மார் 
ேகாயில் ெத , ராதா நகர், 
குேராம்ேபட்ைட வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  28 
ெநல்ைலயப்பர் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  27 இைசயகம் ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  27 
தனபால் ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார் 27 ஆற்கா ஜம் லிங்கம் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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 ெவங்கேடஸ்வரா 

ந நிைலப்பள்ளி, அ மார் 
ேகாயில் ெத , ராதா நகர், 
குேராம்ேபட்ைட வடக்கு 

கம்

 ெவங்கேடஸ்வரா 
ந நிைலப்பள்ளி, அ மார் 
ேகாயில் ெத , ராதா நகர், 
குேராம்ேபட்ைட வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  30 
காமராஜர் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  27 ேகாலப்பன் ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  27 
அ மார் ேகாயில் ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 27 சீனிவாசன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித மார்க் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெமயின் 
ேரா , ராதா நகர், 
குேராம்ேபட்ைட ேமற்கு 

கம்

னித மார்க் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெமயின் 
ேரா , ராதா நகர், 
குேராம்ேபட்ைட ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  1 
காட்வின்தாசன் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  1 ேசாமசுந்தரம் ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  1 
ெபர்ணான்ேடா ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 1 ராதாநகர் ெமயின் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித மார்க் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெமயின் 
ேரா , ராதா நகர், 
குேராம்ேபட்ைட கிழக்கு 

கம்

னித மார்க் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெமயின் 
ேரா , ராதா நகர், 
குேராம்ேபட்ைட கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 1 
பாரதி ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  1 டாக்டர் ெஜயலட்சுமி ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  1 
ேவலா தம் ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  1 விஸ்வநாதன் ெத  , 
5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  1 
தி ப் ர் குமரன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித மார்க் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெமயின் 
ேரா , ராதா நகர், 
குேராம்ேபட்ைட ேமற்கு 

கம்

னித மார்க் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெமயின் 
ேரா , ராதா நகர், 
குேராம்ேபட்ைட ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  26 
விஸ்வநாதன் கு க்கு ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  26 அனந்தராமன் 
ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  26 அம்மணி அம்மாள் தல் ெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  26 
மேகஸ்வரி ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  26 டாக்டர்ஸ் காலனி , 
6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  26 
கட்டெபாம்மன் ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  26 ஏ மைல ெத  , 
8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) ராதா நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

187 னித மார்க் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெமயின் 
ேரா , ராதா நகர், 
குேராம்ேபட்ைட ேமற்கு 

கம்

னித மார்க் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ெமயின் 
ேரா , ராதா நகர், 
குேராம்ேபட்ைட ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  26 
ெகன்னடி ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  26 கட்டெபாம்மன் கு க்கு ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  26 
ராஜாஜி ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  26 ராஜாஜி கு க்கு ெத  , 5.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  26 நம்மாழ்வார் 
ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  26 சீனிவாச ரம் , 7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 26 சீனிவாச ரம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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கிைள லகம், பாரதியார் 
ெத . காந்தி நகர், 
குேராம்ேபட்ைட ேமற்கு 

கம்

கிைள லகம், பாரதியார் 
ெத . காந்தி நகர், 
குேராம்ேபட்ைட ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 31 
விேவகானந்தாெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  31 கட்டெபாம்மன் ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 31 
ெதற்கு ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார் 31 ேதவன் ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 31 காமராஜ் ெத  , 
6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
ெவங்கேடஷ்வரா ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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சத் ண  ைமயம், 
பாரதியார் ெத . காந்தி நகர், 
குேராம்ேபட்ைட, ேமற்கு 
பகுதி ேமற்கு கம்

சத் ண  ைமயம், பாரதியார் 
ெத . காந்தி நகர், 
குேராம்ேபட்ைட, ேமற்கு பகுதி 
ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  31 
தி ப் ர் குமரன் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  31 வ.உ.சி ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  31 
வள் வர் 3வ  ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  31 வள் வர் 2வ  ெத  , 
5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  31 
வள் வர் 1வ  ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  31 பாரதியார் ெத  , 
7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  31 
சத்திய ர்த்தி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

190

அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 6வ  

தன்ைம ேரா , நி  
காலனி, குேராம்ேபட்ைட 
கிழக்கு கம்

அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 6வ  

தன்ைம ேரா , நி  காலனி, 
குேராம்ேபட்ைட கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  39 
நி  காலனி 3 வ  கு க்கு ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  39 நி  காலனி 
7வ  கு க்கு ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  39 நி  காலனி 8வ  
கு க்கு ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  39 நி  காலனி 9வ  கு க்கு ெத  , 
5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  39 
நி  காலனி 10வ  கு க்கு ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  39 நி  காலனி 
11வ  கு க்கு ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  39 நி  காலனி 2வ  
ெமயின் ேரா  , 8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  39 நி  காலனி 3வ  ெமயின் ேரா  , 
9.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  39 
நி  காலனி 5வ  ெமயின் ேரா  , 10.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  39 நி  காலனி 
2வ  கு க்கு ெத  , 11.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) தல்கு க்கு ெத நி காலணி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



191 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 6வ  

தன்ைம ேரா , நி  
காலனி, குேராம்ேபட்ைட 
கிழக்கு கம்

அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 6வ  

தன்ைம ேரா , நி  காலனி, 
குேராம்ேபட்ைட கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  39 
ஜி.எஸ்.டி. ேரா  குேராம்ேபட்ைட , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  39 நி  காலனி 

தல் ெமயின் ேரா  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  39 நி  காலனி 2வ  
ெமயின் ேரா  கு ேகாைத அப் , 4.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  39 நி  காலனி 
2வ ெமயின் ேரா  ஜானகிராமன் ப

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

192 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 6வ  

தன்ைம ேரா , நி  
காலனி, குேராம்ேபட்ைட 
கிழக்கு கம்

அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 6வ  

தன்ைம ேரா , நி  காலனி, 
குேராம்ேபட்ைட கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  39 
4வ  ெமயின்ேரா  நி  காலனி , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்   39 5வ  
ெமயின்ேரா  நி  காலனி , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்   39 6வ  ெமயின்ேரா  
நி  காலனி , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  39 7வ ெமயின்ேரா நி காலனி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

193

அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 6வ  

தன்ைம ேரா , நி  
காலனி, குேராம்ேபட்ைட 
கிழக்கு கம்

அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 6வ  

தன்ைம ேரா , நி  காலனி, 
குேராம்ேபட்ைட கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  39 
7வ  ெமயின் ேரா  விரி  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  40 நி  காலனி 4வ  
கு க்கு ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  40 நி  காலனி 5வ  கு க்கு ெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  40 
நி  காலனி 6வ  கு க்கு ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  40 கங்கா பிளாட்ஸ் , 
6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  40 
ய னா பிளாக் , 7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  40 கி ஷ்ணா பிளாக் , 8.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  40 காேவரி 1 , 
9.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  40 
காேவரி 2 பிளாக் , 10.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  40  ர்ைக பிளாட்ஸ் , 
11.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  40 
ேகாகுல் பிளாட்ஸ் , 12.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  40 ஸ்வாதி பிளாட்ஸ் , 
13.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  40 
காயத்ரி பிளாட்ஸ் , 14.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 40 சூர்யா பிளாட்ஸ்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



194

அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 6வ  

தன்ைம ேரா , நி  
காலனி, குேராம்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 6வ  

தன்ைம ேரா , நி  காலனி, 
குேராம்ேபட்ைட வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 38 12 
வ  கு க்கு ெத  விரி  நி  காலனி , 
2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  38 
13 வ  கு க்கு ெத  விரி     நி  காலன , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  38 
13வ  கு க்குெத  நி காலணி ேலக் ெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  38 
13வ  கு க்குெத  கு ராகேவந்திர பிளாட் , 
5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  38 
13வ  கு க்குெத  ர்காபிளாட்ஸ் , 6.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  38 13வ  
கு க்குெத  பரணிபிளாட்ஸ் , 7.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  38 13வ  
கு க்குெத  எஸ் ஜ ேஹாம்ஸ் , 8.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  38 13வ  
கு க்குெத  ர்ைக பிளாட்ஸ்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

195

எம் பி என் அரசு ெபண்கள் 
ேமல் நிைல பள்ளி, நி  
காலனி, குேராம்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

எம் பி என் அரசு ெபண்கள் 
ேமல் நிைல பள்ளி, நி  
காலனி, குேராம்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  38 
14வ  கு க்கு ெத  நி  காலணி , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  38 14வ  கு க்கு 
ெத  ஏ மைலநகர் 1வ  விரி , 3.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  38 நி  காலணி 
15வ  கு க்கு ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  38 நி காலனி 15 வ  
கு க்கு ெத  பி பிளா , 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  38  நி காலனி 15வ  
கு க்கு ெத  ேகால்டன் ஜ , 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  38  நி காலனி 15வ  
கு க்கு ெத  ராம் லஷ்ம , 7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  38  நி காலனி 15வ  
கு க்கு ெத     ராம்லஷ , 8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  38  நி காலனி 15வ  
கு க்கு ெத ராம்லஷ்மண

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

196 எம் பி என் அரசு ெபண்கள் 
ேமல் நிைல பள்ளி, நி  
காலனி, குேராம்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

எம் பி என் அரசு ெபண்கள் 
ேமல் நிைல பள்ளி, நி  
காலனி, குேராம்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 38 
ம் ர்த்தி நகர் 1வ  ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 

ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  38 அப்பர் ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  38 

ம் ர்த்தி நகர் 5வ  ெத  பின் � ம் , 
4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
இந்திராநகர் 14வ கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

197
எம் பி என் அரசு ெபண்கள் 
ேமல் நிைல பள்ளி, நி  
காலனி, குேராம்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

எம் பி என் அரசு ெபண்கள் 
ேமல் நிைல பள்ளி, நி  
காலனி, குேராம்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  38 
அன்ைன இந்திரா காந்தி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



198 எம் பி என் அரசு ெபண்கள் 
ேமல் நிைல பள்ளி, நி  
காலனி, குேராம்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

எம் பி என் அரசு ெபண்கள் 
ேமல் நிைல பள்ளி, நி  
காலனி, குேராம்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  38 
ம் ர்த்தி நகர் ெமயின் ேரா  , 2.பல்லாவரம் (ந), 

ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  38 ம் ர்த்திநகர் 
3வ  ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார் 38 அ� ிஞர் அண்ணா ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

199 எம் பி என் அரசு ெபண்கள் 
ேமல் நிைல பள்ளி, நி  
காலனி, குேராம்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

எம் பி என் அரசு ெபண்கள் 
ேமல் நிைல பள்ளி, நி  
காலனி, குேராம்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  38 
ம் ர்த்தி நகர் 5வ  கு க்கு ெத  , 2.பல்லாவரம் 

(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  38 ம் ர்த்தி 
நகர் 5வ  ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  38 ம் ர்த்தி நகர் 4வ  
ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார் 38 ம் ர்த்தி நகர் 2வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

200
அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 6வ  

தன்ைம ேரா , நி  
காலனி, குேராம்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 6வ  

தன்ைம ேரா , நி  காலனி, 
குேராம்ேபட்ைட வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 38 
கக்கிளன் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  38 நி  காலனி 17வ  ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 38 
18வ கு க்குத்ெத  நி காலனி , 4.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  38 18வ  கு க்கு 
ெத கக்கிளஞ்சாவடி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

201 அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 6வ  

தன்ைம ேரா , நி  
காலனி, குேராம்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

அரசினர் ஆண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 6வ  

தன்ைம ேரா , நி  காலனி, 
குேராம்ேபட்ைட வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 38 
குலேசகர ரம் , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  38 ஜி எஸ் டி ேரா  , 3.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  38 நி  காலணி 
16வ  ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  38 அம்பாள் நகர் , 5.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  38 நி  காலனி 
15வ கு க்குெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

202
 ராம்குமார் ேதவி 

ேபாம்ரா விேவகானந்தா 
வித்யாலயா ஆரம்பப்பள்ளி , 
மகாேதவன் ெத , ேந  நகர், 
600044

 ராம்குமார் ேதவி ேபாம்ரா 
விேவகானந்தா வித்யாலயா 
ஆரம்பப்பள்ளி , மகாேதவன் 
ெத , ேந நகர், 600044

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 32 
அல்சாகிரிண்பார்க் , 2.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார் 32 ஆனந்தா நிைலயம் ேரா  , 
3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 32 
ராமகி ஷ்ண ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார் 32 சந்தானகி ஷ்ணா ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

203

 ராம்குமார் ேதவி 
ேபாம்ரா விேவகானந்தா 
வித்யாலயா ஆரம்பப்பள்ளி , 
மகாேதவன் ெத , ேந  நகர், 
600044

 ராம்குமார் ேதவி ேபாம்ரா 
விேவகானந்தா வித்யாலயா 
ஆரம்பப்பள்ளி , மகாேதவன் 
ெத , ேந நகர், 600044

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 32 
சங்கர்லால் ெஜயின் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 32 ெவங்கேடஷ்வரா ெத  
, 3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 32 
ராம ர்த்தி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

204

 ராம்குமார் ேதவி 
ேபாம்ரா விேவகானந்தா 
வித்யாலயா ஆரம்பப்பள்ளி  
  பிளாக், மகாேதவன் ெத , 
ேந  நகர், (கிழக்கு கம்) 
பல்லாவரம

 ராம்குமார் ேதவி ேபாம்ரா 
விேவகானந்தா வித்யாலயா 
ஆரம்பப்பள்ளி    பிளாக், 
மகாேதவன் ெத , ேந  நகர், 
(கிழக்கு கம்) பல்லாவரம

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  33 
மகாேதவன் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்  33 அஸ்தினா ரம் ேமயின் ேரா  , 
3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  33 
சத்யவாணி த்  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



205

 ராம்குமார் ேதவி 
ேபாம்ரா விேவகானந்தா 
வித்யாலயா ஆரம்பப்பள்ளி  
  பிளாக், மகாேதவன் ெத , 
ேந  நகர், (வடக்கு கம்) 
பல்லாவரம

 ராம்குமார் ேதவி ேபாம்ரா 
விேவகானந்தா வித்யாலயா 
ஆரம்பப்பள்ளி    பிளாக், 
மகாேதவன் ெத , ேந  நகர், 
(வடக்கு கம்) பல்லாவரம

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  37 
சிட்லபாக்கம் ெமயின் ேரா  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 32 ராமச்சந்திர ஐயர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

206

 ராம்குமார் ேதவி 
ேபாம்ரா விேவகானந்தா 
வித்யாலயா ஆரம்பப்பள்ளி  
  பிளாக், மகாேதவன் ெத , 
ேந  நகர்இ (ேமற்கு கம்) 
பல்லாவரம

 ராம்குமார் ேதவி ேபாம்ரா 
விேவகானந்தா வித்யாலயா 
ஆரம்பப்பள்ளி    பிளாக், 
மகாேதவன் ெத , ேந  
நகர்இ (ேமற்கு கம்) 
பல்லாவரம

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 33 
என்.எஸ்.ஆர் ேரா  , 2.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்  32 ஹரிகரா பிளாட்ஸ் , 3.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  32 கங்ைகயம்மன் 
ேகாயில் கு க்கு ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  32 எம்.ஐ.டி. காலனி , 
5.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  32 
ராம ர்த்தி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

207  ராம்குமார் ேதவி 
ேபாம்ரா விேவகானந்தா 
வித்யாலயா ஆரம்பப்பள்ளி  
  பிளாக், மகாேதவன் ெத , 
ேந  நகர் (ேமற்கு கம்) 
பல்லாவரம

 ராம்குமார் ேதவி ேபாம்ரா 
விேவகானந்தா வித்யாலயா 
ஆரம்பப்பள்ளி    பிளாக், 
மகாேதவன் ெத , ேந  நகர் 
(ேமற்கு கம்) பல்லாவரம

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  33 
எஸ்.பி.ஐ. தல் கு க்கு ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  33 எஸ்.பி.ஐ. 2வ  
கு க்கு ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) 
வார்  33 எஸ்.பி.ஐ. 3வ  கு க்கு ெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  33 
எஸ்.பி.ஐ. 4வ  ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  32 எஸ்.பி.ஐ. காலனி , 
6.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  32 
ேந  நகர் (விஷ்வேவ  வர்ஸ்) , 7.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 32 ஸ்ேடசன் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



208

 ராம்குமார் ேதவி 
ேபாம்ரா விேவகானந்தா 
வித்யாலயா ஆரம்பப்பள்ளி 
பிளாக், மகாேதவன் ெத , 
ேந  நகர் (ேமற்கு கம்) 
பல்லாவரம

 ராம்குமார் ேதவி ேபாம்ரா 
விேவகானந்தா வித்யாலயா 
ஆரம்பப்பள்ளி பிளாக், 
மகாேதவன் ெத , ேந  நகர் 
(ேமற்கு கம்) பல்லாவரம

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 29 
பாஷ்யம் நகர் 1வ  ெத  (ேதவராஜன் ெத ) , 
2.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  29 
பாஷ்யம் நகர் 2வ  ெத  (சகுந்தலாபாய்ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  29 
பாஷ்யம் நகர் 3வ  ெத  (ஜம் லிங்கம் ெதர , 
4.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  29 
பாஷ்யம் நகர் 4வ  ெத (மார்டின்ேதவசகாயம் , 
5.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  29 
பாஷ்யம் நகர் கு க்கு ெத (வரதராஜன் ெத  , 
6.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  33 
கஜலட்சுமி நகர் 1வ  ெமயின் ேரா  , 7.பல்லாவரம் 
(ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  33 கஜலட்சுமி நகர் 
2வ  ெமயின் ேரா  , 8.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  33 கஜலட்சுமி நகர் , 
9.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  33 
கஜலட்சுமி நகர் 1வ  கு க்கு ெத  , 10.பல்லாவரம் 
(ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  33 கஜலட்சுமி நகர் 
2வ  கு க்கு ெத  , 11.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  33 கஜலட்சுமி நகர் 3வ  
கு க்கு ெத  , 12.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்  33 ேந  நகர் கஜபதி ெத  , 
13.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  36 
நல்லப்பா ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அய்யாசாமி ஐயர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
அய்யாசாமி பள்ளி ெத  
ேந  நகர், குேராம்ேபட்ைட 
(வடக்கு கம்)

அய்யாசாமி ஐயர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
அய்யாசாமி பள்ளி ெத  
ேந  நகர், குேராம்ேபட்ைட 
(வடக்கு கம்)

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  37 
இராேஜந்திரபிரசாத் ேரா  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  37 அய்யாசாமி பள்ளி 
ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  
37 பால் விக்டர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அய்யாசாமி ஐயர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
அய்யாசாமி பள்ளி ெத  
ேந  நகர், குேராம்ேபட்ைட 
(வடக்கு கம்)

அய்யாசாமி ஐயர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
அய்யாசாமி பள்ளி ெத  
ேந  நகர், குேராம்ேபட்ைட 
(வடக்கு கம்)

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  37 
பட்ேடல் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்  37 இராஜாஜி ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  37 பட்ேடல் கு க்குத் 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அய்யாசாமி ஐயர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
அய்யாசாமி பள்ளி ெத  
ேந  நகர், குேராம்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

அய்யாசாமி ஐயர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
அய்யாசாமி பள்ளி ெத  
ேந  நகர், குேராம்ேபட்ைட 
வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  36 
சீனிவாசா ேரா  , 2.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்  33 ேக.ேக.நகர்(இராமச்சந்திரா ெத ) , 
3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  33 
க ணாநிதி நகர்(காந்தி ெத ) , 4.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  33 கமலா ெத  , 
5.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  33 
சீனிவாசன் ெத (சுகுணா ெத ) , 6.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  33 நாரத ரி அ மன் 
ேகாவில் ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்  33 எம்.ஜி.ஆர். நகர் , 8.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  37 இராஜாஜி  கு க்குத்  
ெத  , 9.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  
33 கமலா ெத  விரி (சாரங்கன் ெத ) , 
10.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 33 
கமலாெத ேந நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அய்யாசாமி ஐயர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
அய்யாசாமி பள்ளி ெத  
ேந  நகர், குேராம்ேபட்ைட 
பிரதான வடக்கு கம்

அய்யாசாமி ஐயர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
அய்யாசாமி பள்ளி ெத  
ேந  நகர், குேராம்ேபட்ைட 
பிரதான வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  33 
பங்களா மைலத் ெத ,ேந  நகர் , 2.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  33 வி.என் சாமி ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  33 
வி.என் சாமி கு க்கு ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  33 ம.ெபா.சி மைலத் 
ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  
33 பங்களா மைல சுசீலா நகர் , 6.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  33 என்.எஸ்.ேக நகர் , 
7.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  33 
ம.ெபா.சி பாரதியார் ெத  , 8.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  33 விஜயலஷ்மி 
நகர்,வள்ளியம்ைம ெத  , 9.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  33 ராேஜந்திரபிரசாத் 
சாைல ேக.ேக நகர் , 10.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  33 ராேஜந்திரபிரசாத் 
சாைல என்.எஸ்.ேக சாைல , 11.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  33 ராேஜந்திரபிரசாத் 
சாைல,அண்ணா நகர் , 12.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 33 வி.என்சாமி ெத  
ம.ெபா.கி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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என்.எஸ்.என். 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ராேஜந்திர பிரசாத் ேரா , 
ேந  நகர், (கிழக்கு கம்)

என்.எஸ்.என். 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ராேஜந்திர 
பிரசாத் ேரா , ேந  நகர், 
(கிழக்கு கம்)

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  36 
ராமச்சந்திரா ேரா  , 2.பல்லாவரம்(ந) வார்  36 
ரங்கநாதன் ெத  , 3.பல்லாவரம்(ந) வார்  36 
ராேஜந்திரபிரசாத் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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என்.எஸ்.என். 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ராேஜந்திர பிரசாத் ேரா , 
ேந  நகர், (கிழக்கு கம்)

என்.எஸ்.என். 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ராேஜந்திர 
பிரசாத் ேரா , ேந  நகர், 
(கிழக்கு கம்)

1.பல்லாவரம்(ந) வார்  36 பத்மநாபன் ெத  , 
2.பல்லாவரம்(ந) வார்  36 அய்யாசாமி ெத  , 
3.பல்லாவரம்(ந) வார் 36 வரதராஜன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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என்.எஸ்.என். 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ராேஜந்திர பிரசாத் ேரா , 
ேந  நகர் கிழக்கு கம்

என்.எஸ்.என். 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ராேஜந்திர 
பிரசாத் ேரா , ேந  நகர் 
கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  35 
சுப்ரமணியம் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்  35 அகநா  ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 35 � நா ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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என்.எஸ்.என். 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ராேஜந்திர பிரசாத் ேரா , 
ேந  நகர் ெதற்கு கம்

என்.எஸ்.என். 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ராேஜந்திர 
பிரசாத் ேரா , ேந  நகர் 
ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 35 
ெதால்காப்பியம் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  35 தி க்கு� ள் ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  35 
சிலப்பதிகாரம் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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என்.எஸ்.என். 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ராேஜந்திர பிரசாத் ேரா , 
ேந  நகர், பல்லாவரம் 
ேமற்கு கம்

என்.எஸ்.என். 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ராேஜந்திர 
பிரசாத் ேரா , ேந  நகர், 
பல்லாவரம் ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  35 
ராமன் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) 
வார்  35 எம்.சி.நகர் தன்ைம பிரதான சாைல , 
3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  35 
எம்.சி. தல் கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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என்.எஸ்.என். 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ராேஜந்திர பிரசாத் ேரா , 
ேந  நகர், பல்லாவரம் 
ேமற்கு கம்

என்.எஸ்.என். 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ராேஜந்திர 
பிரசாத் ேரா , ேந  நகர், 
பல்லாவரம் ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  35 
எம்.சி. நகர் 2வ  கு க்கு ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  35 எம்.சி.3வ  கு க்கு 
ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  
35 எம்.சி நகர் 4வ  கு க்கு ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  35 அம்பாள் நகர் , 
5.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  35 
ெபரியார் ேரா  ( பாதல் ப்ளாட்ஸ்) , 6.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  35 சீ வாசன் நகர் 2வ  
ெமயின் ேரா  , 7.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்  35 எம்.சி.நகர் 5வ  கு க்கு ெத  , 
8.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  35 
சீ வாசா நகர் 3வ  கு க்கு ெத  , 9.பல்லாவரம் 
(ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  35 எம் சி நகர் 3வ  
ெமயின் ேரா  , 10.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்  35 சிலப்பதிகாரம் ெத  , 11.பல்லாவரம் 
(ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  13 11 எம்.சி. நகர், 
3வ ெமயின் ேரா  எப்.சி.ஐ

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



219 என்.எஸ்.என். 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ராேஜந்திர பிரசாத் ேரா , 
ேந  நகர் ேமற்கு கம்

என்.எஸ்.என். 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ராேஜந்திர 
பிரசாத் ேரா , ேந  நகர் 
ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 21 
கி ஸ்ணாநகர் தல்கு க்குெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 21 
கி ஸ்ணாநகர்இரண்டாவ கு க்குெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 21 
மாணிக்கம்ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார் 21 கி ஸ்ணாநகர் தல்ெமயின்ேரா  , 
5.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) 
வார் 21கி ஸ்ணாநகர்ஆர்.ப.ீேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

220 என்.எஸ்.என். 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ராேஜந்திர பிரசாத் ேரா , 
ேந  நகர் கிழக்கு கம்

என்.எஸ்.என். 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ராேஜந்திர 
பிரசாத் ேரா , ேந  நகர் 
கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 21 
கி ஸ்ணாநகர்2வ ெமயின்ேரா  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 21 
கி ஸ்ணாநகர்3வ ெமயின்ேரா  , 3.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 29 வேணஷ்வரி நகர் , 
4.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 29 
வேணஷ்வரி நகர்1,2,3,4,வ  ெத க்கள் , 

5.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  21 
வேனஸ்வரிநகர் 2வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

221

என்.எஸ்.என். 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ராேஜந்திர பிரசாத் ேரா , 
ேந  நகர் (கிழக்கு கம்)

என்.எஸ்.என். 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ராேஜந்திர 
பிரசாத் ேரா , ேந  நகர் 
(கிழக்கு கம்)

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 35 
சீனிவாச நகர் 1வ  கு க்குத் ெத  சீனிவாச நகர்2  
கு க்குத் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்  35 சீனிவாச நகர் 4வ  கு க்குத் ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  35 
சீனிவாச நகர் 5வ  கு க்குத் ெத  , 4.பல்லாவரம் 
(ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  35 சீனிவாச நகர் 
6வ  கு க்குத் ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  35 சீனிவாச நகர் ெமயின் 
ேரா  , 6.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  
35 பச்ைசயப்பா நகர் , 7.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்  35 ராகவா நகர் ராமகி ஷ்ணா ெத  , 
8.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  35 
ராகவா நகர் 1வ  ெத  , 9.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  35 ராகவா நகர் 2வ  
ெத  , 10.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  
35 காயத நகர் , 11.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்  35 ஜனதா நகர் , 12.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  35 ராகவா நகர் ஆர்.பி 
ேரா  , 13.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) 
வார்  34 ஆர்.பி சாைல ேவல் கன் நகர் , 
14.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  35 
காயத்ரி நகர் கணபதி பிளாட்ஸ் , 15.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  35 சீ வாச நகர் 2வ  
கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



222

ராயல் ெமட்ரிகுேலஷன் 
பள்ளி, பஞைன ேகாயில் 
ெத  அஸ்தினா ரம் வடக்கு 

கம்

ராயல் ெமட்ரிகுேலஷன் 
பள்ளி, பஞைன ேகாயில் ெத  
அஸ்தினா ரம் வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  20 
7வ ெத விேனாபாஜிநகர் , 2.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  20 13வ  ெத  
விேனாபாஜி நகர் , 3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்   20 14வ  ெத  விேனாபாஜி நகர் , 
4.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  20 
15வ  விேனாபாஜிநகர் , 5.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 20 16வ விேனாபாஜிநகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

223
ராயல் ெமட்ரிகுேலஷன் 
பள்ளி, பஞைன ேகாயில் 
ெத  அஸ்தினா ரம் வடக்கு 

கம்

ராயல் ெமட்ரிகுேலஷன் 
பள்ளி, பஞைன ேகாயில் ெத  
அஸ்தினா ரம் வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 20 
அம்மன்ேகாயில்ெத  அரிதாஸ் ரம் , 2.பல்லாவரம் 
(ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  20 அரிதாஸ் ரம் 
ெமயின் ேரா  , 3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார் 20 விேவக் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

224

லேயாலா ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, கக்கன் 
ெத , அஸ்தினா ரம், வடக்கு 

கம்

லேயாலா ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, கக்கன் 
ெத , அஸ்தினா ரம், வடக்கு 

கம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 20 
வ.உ.சிெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) 
வார் 20 தி வள் வர்ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 20 கம்பர்ெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 20 
அகத்தியர்ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார் 20 ேவந்தர்ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 20 வள்ளலார்ெத  , 
7.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 20 
இளங்ேகாெத  , 8.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார் 20 கக்கன்ெத  , 9.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 20 விேவகானந்தர்ெத  , 
10.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 20 
சரஸ்வதிகாலணி , 11.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார் 20 வரதராஜன்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

225

லேயாலா ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, கக்கன் 
ெத , அஸ்தினா ரம், வடக்கு 

கம்

லேயாலா ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, கக்கன் 
ெத , அஸ்தினா ரம், வடக்கு 

கம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 20 
விேவகானந்தர் கு க்குெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 20 மணிேமகைலெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 20 
தி .வி.க. 2வ ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 20 தி .வி.க. ெமயின்ேரா  
, 5.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 20 
காந்திெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) 
வார் 20 தி .வி.க 1வ ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 20 ெபரியார்சாைல 
அண்ணாநகர் , 8.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) 
வார் 20 லஷ்மிெத  , 9.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 20 அவ்ைவயார்ெத  , 
10.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 20 
அரிதாஸ் ரம் ெமயின்ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



226 லேயாலா ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, கக்கன் 
ெத , அஸ்தினா ரம், வடக்கு 

கம்

லேயாலா ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, கக்கன் 
ெத , அஸ்தினா ரம், வடக்கு 

கம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 34 
ெவங்கடராமன் நகர் 2வ  ெமயின் ேரா  , 
2.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  34 
ெவங்கடராமன் நகர் 3வ  ெமயின் ேரா  , 
3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  34 
ெவங்கடராமன் நகர் 4வ ெமயின் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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லேயாலா ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, கக்கன் 
ெத , அஸ்தினா ரம், வடக்கு 

கம்

லேயாலா ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, கக்கன் 
ெத , அஸ்தினா ரம், வடக்கு 

கம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 34 
ெவங்கடராமன் நகர் 5வ  ெமயின் ேரா  , 
2.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  34 
ெவங்கடராமன் நகர் 6வ  ெமயின் ேரா  , 
3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  34 
ெவங்கடராமன் நகர் தல் கு க்கு ெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  34 
ெவங்கடராமன் நகர் 2வ  கு க்கு ெத  , 
5.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  34 
ெவங்கடராமன் நகர் 4வ  கு க்கு ெத  , 
6.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  34 
ெவங்கடராமன் நகர் 6வ  கு க்கு ெத  , 
7.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  34 
ெவங்கட்ராமன் நகர் 1வ ெமயின்ேரா  , 
8.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  34 
ெவங்கட்ராமன் நகர் 3வ கு க்குெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

228

ராயல் ெமட்ரிகுேலஷன் 
பள்ளி, பஞைன ேகாயில் 
ெத  அஸ்தினா ரம் ேமற்கு 

கம்

ராயல் ெமட்ரிகுேலஷன் 
பள்ளி, பஞைன ேகாயில் ெத  
அஸ்தினா ரம் ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  34 
ராஜராேஜஸ்வரி நகர் , 2.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  34 எம்.டி.எல்.பி காலனி , 
3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  34 
ேவல் கன் நகர் ராமா ஜம் ெத  , 4.பல்லாவரம் 
(ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  34 ெவங்கட்ராமன் 
ெத  8வ  ெமயின் ேரா  , 5.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  34 ேவல் கன் நகர் , 
6.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  34  
ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  
34 ெவங்கட்ராமன் ெத  6வ  ெமயின் ேரா  , 
8.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  34 
ெவங்கட்ராமன் நகர் 7வ ெமயின் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

229

ராயல் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, அஸ்தினா ரம்

ராயல் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, அஸ்தினா ரம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 34 
த்தமிழ் நகர் , 2.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 

(வ.கி) வார்  34 ராமசாமி ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  34 தி வள் வர் ெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  34 
கண்ணகி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



230 ராயல் ெமட்ரிகுேலஷன் 
பள்ளி, பஞைன ேகாயில் 
ெத  அஸ்தினா ரம் ேமற்கு 

கம்

ராயல் ெமட்ரிகுேலஷன் 
பள்ளி, பஞைன ேகாயில் ெத  
அஸ்தினா ரம் ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 34 வ. 
உ. சி ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) 
வார்  34 காயத்திரி நகர் ர் (ஆர். பி. ேரா ) , 
3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  34 
சிவகாமி நகர் தல் ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  34 சிவகாமி நகர் 2வ  
ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) 
ேவல் கன்நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

231 நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி, 
அஸ்தினா ரம் பைழய 
கட்டிடம் வடக்கு கம் 
பல்லாவரம்

நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி, 
அஸ்தினா ரம் பைழய 
கட்டிடம் வடக்கு கம் 
பல்லாவரம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 19 
தி மைல நகர் தல் பிரதான சாைல , 
2.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 
தி மைல நகர் வடக்கு விரி  , 3.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 ெபான்னியம்மன் 
ேகாயில் ெத  1 , 4.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்  19 ெபான்னியம்மன் ேகாயில் கு க்கு 
ெத 2

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

232 நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி, 
அஸ்தினா ரம் பைழய 
கட்டிடம், ேமற்கு கம் 
பல்லாவரம்

நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி, 
அஸ்தினா ரம் பைழய 
கட்டிடம், ேமற்கு கம் 
பல்லாவரம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 19 
பஜைன ேகாயில் ெத  1 , 2.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 பஜைன ேகாயில் 
3வ  விரி  2 , 3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்  19 பஜைன ேகாயில் 4வ  கு க்கு ெத  
, 4.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 
பஜைன ேகாயில் விரி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

233

நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி, 
அஸ்தினா ரம் பைழய 
கட்டிடம், ேமற்கு கம் 
பல்லாவரம்

நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி, 
அஸ்தினா ரம் பைழய 
கட்டிடம், ேமற்கு கம் 
பல்லாவரம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 
கண்ணபிரான் ேகாயில் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 மாணிக்கநாயக்கர் 
ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  
19 மாணிக்கநாயக்கர் கு க்கு ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 கங்ைக அம்மன் நகர் , 
5.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 
மணிகண்டன் நகர் , 6.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார் 19 தாேமாதரன் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

234
நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி, 
அஸ்தினா ரம் ைமய 
கட்டிடம் வடக்கு கம் 
பல்லாவரம்

நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி, 
அஸ்தினா ரம் ைமய 
கட்டிடம் வடக்கு கம் 
பல்லாவரம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 19 
விேனாபாஜி நகர் 5வ  ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  20 விேனாபாஜி நகர் 
11வ  ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) 
வார் 20 விேனாபாஜி நகர் 12வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

235
நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி, 
அஸ்தினா ரம் ைமய 
கட்டிடம், வடக்கு கம் 
பல்லாவரம்

நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி, 
அஸ்தினா ரம் ைமய 
கட்டிடம், வடக்கு கம் 
பல்லாவரம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 19 
விேனாபாஜி நகர் 6வ  ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 விேனாபாஜி நகர் 
6வ  கு க்குத் ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  20 விேனாபாஜி நகர் 
8வ  ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) 
வார்  20 விேனாபாஜி நகர் 9வ  ெத  , 
5.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  20 
விேனாபாஜி நகர் 10வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



236M

நகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி, 
அஸ்தினா ரம் தியகட்டிடம் 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

நகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி, 
அஸ்தினா ரம் தியகட்டிடம் 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 
கங்கா ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) 
வார்  19 ராம்பட்சி நகர் , 3.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 கண்ணம்மாள் ெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 
ஏ.ேக.நகர் (ெஜயின் நகர்) , 5.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 சீனிவாசன் ெத  , 
6.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 
மா தி நகர் ெமயின் ேரா  , 7.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 மசூதி ெத  வடக்கு , 
8.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 
அரிசன காலணி தல் ெத  , 9.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 மசூதி ெத  , 
10.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 
மா தி நகர் , 11.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) 
வார்  19 ெஜயலட்சுமி நகர் , 12.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 ஏ.ேக.நகர் விரி  , 
13.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) 
கி ஷ்ணெத  ஏ.ேக.நகர் ஆண்

236A(W)

நகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி, 
அஸ்தினா ரம் தியகட்டிடம் 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

நகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி, 
அஸ்தினா ரம் தியகட்டிடம் 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 
கங்கா ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) 
வார்  19 ராம்பட்சி நகர் , 3.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 கண்ணம்மாள் ெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 
ஏ.ேக.நகர் (ெஜயின் நகர்) , 5.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 சீனிவாசன் ெத  , 
6.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 
மா தி நகர் ெமயின் ேரா  , 7.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 மசூதி ெத  வடக்கு , 
8.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 
அரிசன காலணி தல் ெத  , 9.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 மசூதி ெத  , 
10.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 
மா தி நகர் , 11.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) 
வார்  19 ெஜயலட்சுமி நகர் , 12.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 ஏ.ேக.நகர் விரி  , 
13.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) 
கி ஷ்ணெத  ஏ.ேக.நகர் ெபண்



237

நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி, 
அஸ்தினா ரம் தியகட்டிடம் 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி, 
அஸ்தினா ரம் தியகட்டிடம் 
பல்லாவரம் கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 
கங்ைகயம்மன் நகர் ஏரிக்கைர , 2.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 ெஜயின் நகர் 3வ  
ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  
19 ெஜயின் நகர் 2வ  ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 ெஜயின் நகர் 
ஏரிக்கைர , 5.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) 
வார்  19 ெஜயின் நகர் விரி  , 6.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 ெஜயின் நகர் ( தல் 
ெத ) , 7.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  
19 ெஜயின் நகர்(ெமயின்ேரா ) , 8.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 ெஜயின் நகர் தல் 
கு க்குத் ெத  , 9.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்  19 ெஜயின் நகர் விரி (சீதாராமன்ெத ) , 
10.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 
ெஜயின் நகர் விரி (தியாகராஜன் ெத ) , 
11.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 
ெஜயின் நகர் விரி  ( த்  ெத ) , 12.பல்லாவரம் 
(ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 ெஜயின் நகர் 
விரி  (ேந  ெத ) , 13.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 ெஜயின் நகர் விரி  
( ராம் நகர்)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி, 
அஸ்தினா ரம் திய 
கட்டிடம் கிழக்கு கம் 
பல்லாவரம

நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி, 
அஸ்தினா ரம் திய கட்டிடம் 
கிழக்கு கம் பல்லாவரம

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 
தி ேபா ர் ேரா  , 2.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்  19 ரங்கசாமி ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 ெப ந்ேதவியம்மன் 
ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  
19 பாரதி ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்  19 மேகஸ்வரி நகர் 1வ  ெத  , 
6.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 
மேகஸ்வரி நகர் 1வ  ெத  விரி  , 7.பல்லாவரம் 
(ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 மேகஸ்வரி நகர் 
1வ  கு க்கு ெத  , 8.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார் 19 மேகஸ்வரி நகர் 2வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி, 
அஸ்தினா ரம் திய 
கட்டிடம், வடக்கு கம் 
பல்லாவரம

நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி, 
அஸ்தினா ரம் திய கட்டிடம், 
வடக்கு கம் பல்லாவரம

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 
மேகஸ்வரி நகர் 2வ  ெத  விரி  , 2.பல்லாவரம் 
(ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 மேகஸ்வரி நகர் 
2வ  கு க்கு ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்  19 மேகஸ்வரி நகர் 3வ  ெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 
மேகஸ்வரி நகர் 3வ  ெத  விரி  , 5.பல்லாவரம் 
(ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 மேகஸ்வரி நகர் 
3வ  கு க்கு ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்  19 மேகஸ்வரி நகர் 4வ  ெத  , 
7.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 
மேகஸ்வரி நகர் 4வ  ெத  விரி  , 8.பல்லாவரம் 
(ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 மேகஸ்வரி நகர் 
4வ  கு க்கு ெத  , 9.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்  19 மேகஸ்வரி நகர் 5வ  ெத  , 
10.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  19 
தி ப்ேபா ர் கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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சி.இ.எஸ் ந நிைலப் பள்ளி 
கிழக்கு கம், 

ேஷாத்தமன் நகர் 
குேராம்ேபட்ைட

சி.இ.எஸ் ந நிைலப் பள்ளி 
கிழக்கு கம், 

ேஷாத்தமன் நகர் 
குேராம்ேபட்ைட

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  21 
பத்மநாபா நகர் க மாரி அம்மன் ேகாவில் 1 ெத  , 
2.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  21 
நால்வர் ெத  பத்மநாபா நகர் , 3.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  21 க மாரி அம்மன் 
ேகாவில் 2 ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்  21 க மாரி அம்மன் ேகாவில் 3வ  
ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  
21 சங்கம் ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்  29 ேஷாத்தமன் நகர் 5வ  ெமயின் 
ேரா  , 7.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  
29 பாரதி ரம் ரவி ெத  , 8.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  29 பாரதி ரம் 
அண்ணாமைல ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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சி.இ.எஸ் ந நிைலப் பள்ளி 
கிழக்கு கம், 

ேஷாத்தமன் நகர் 
குேராம்ேபட்ைட

சி.இ.எஸ் ந நிைலப் பள்ளி 
கிழக்கு கம், 

ேஷாத்தமன் நகர் 
குேராம்ேபட்ைட

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  29 
ேஷாத்தமளன் நகர் தல் கு க்கு ெத  , 

2.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  29 
ேஷாத்தமன் நகர் 2 கு க்கு ெத  , 3.பல்லாவரம் 

(ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  29 ேஷாத்தமன் 
நகர் 3 கு க்கு ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  29 ேஷாத்தமன் நகர் 
4வ  கு க்கு ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்  29 ேஷாத்தமன் நகர் 1வ  ெமயின் 
ேரா  , 6.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  
29 ேஷாத்தமன் நகர் 2வ  ெமயின் ேரா  , 
7.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  29 

ேஷாத்தமன் நகர் 3வ  ெமயின் ேரா  , 
8.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  29 

ேஷாத்தமன் நகர் 4வ ெமயின் ேரா
அைனத்  
வாக்காளர்கள்

242

ேசவியர் ஜசீஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
உயர்நிைலப் பள்ளி 
அஸ்தினா ரம், பாரதி ரம் 
ேமற்கு கம் பல்லாவரம் 
நகராட்சி

ேசவியர் ஜசீஸ்
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
உயர்நிைலப் பள்ளி 
அஸ்தினா ரம், பாரதி ரம் 
ேமற்கு கம் பல்லாவரம் 
நகராட்சி

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  
21அஸ்தினா ரம் ெமயின் ேரா  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  21 சுந்தராம்பாள் காலனி , 
3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  21 
பால கன் ெத  கல்வாய் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ேசவியர் ஜிசஸ் 
ெமட்ரிகுேலஷன் ேமல் 
நிைல பள்ளி, அஸ்தினா ரம் 
ெமயின் ேரா  ேமற்கு கம்

ேசவியர் ஜிசஸ் 
ெமட்ரிகுேலஷன் ேமல் நிைல 
பள்ளி, அஸ்தினா ரம் ெமயின் 
ேரா ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 21 
என்.ஜி.ஓ. காலனி , 2.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்  21 க மாரி அம்மன் ேகாவில் விரி  , 
3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  21 

ேஷாத்தமன் நகர் 2வ  ெமயின் ேரா  , 
4.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  21 

ேஷாத்தமன் நகர் 2வ  ெத  சா ேஹசி 
பிளாட்ஸ் , 5.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) 
வார்  21 ேஷாத்தமன் நகர் 2வ  ெத    விக்ரம் 
பிளாட்ஸ் , 6.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி)�  
வார்  21 ேஷாத்தமன் நகர் 2வ  ெத    
ஹிரன்ைம  பிளாட்ஸ் , 7.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  21 ேஷாத்தமன் நகர் 
3வ  ெத    ஆனந்த் அபார்ட்ெமன்ட் , 8.பல்லாவரம் 
(ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  21 ேஷாத்தமன் 
நகர் 3வ  ெத  சக்தி அபார்ட்ெமன்ட் , 9.பல்லாவரம் 
(ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  21 ேஷத்தமன் 
நகர் 4வ  ெமயின் ேரா  வாரகா பிளாட்ஸ் , 
10.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  21 

ேஷாத்தமன் 4வ  ெமயின் ேரா  சாேகத் 
பிளாட்ஸ் , 11.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) 
வார்  21 பாரதி ரம் அண்ணாமைல ெத  எல் ஐ சி 
அ கிரஹ பிளாட்ஸ் , 12.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  21 பாரதி ரம் 
அண்ணாமைல ெத  ஸ் தி கேணஸ் பிளாட்ஸ் , 
13.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 21 

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



244 ேசவியர் ஜசீஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி , 
அஸ்தினா ரம் ெமயின் 
ேரா , அஸ்தினா ரம் ேமற்கு 

கம்

ேசவியர் ஜசீஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி , 
அஸ்தினா ரம் ெமயின் ேரா , 
அஸ்தினா ரம் ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  28 
சிதம்பரம் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்  28 ேந  ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  21 பாலாஜிநகர் 
ந த்ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) 
வார்  21 பாலாஜிநகர் ெதற்குெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  21 பாலாஜி நகர் வடக்கு 
ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  
21 ராகவஐயர் 2வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

245

ேசவியர் ஜசீஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் உயர் 
நிைலப் பள்ளி, ேமற்கு கம் 
அஸ்தினா ரம் ெமயின் 
ேரா  கிழக்கு கம்

ேசவியர் ஜசீஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் உயர் 
நிைலப் பள்ளி, ேமற்கு கம் 
அஸ்தினா ரம் ெமயின் ேரா  
கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  
21ஜானகிராமன்ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  21 ேநதாஜிநகர்ெமயின் 
ேரா  , 3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  
21 ஜவஹர் ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்  21 சண் கம் ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  21 வ.உ.சி.ெத  , 
6.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  21 
காந்தி ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) 
வார்  21 ஓைட ெத  , 8.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  21 ேநதாஜிநகர் 
1வ ெத  , 9.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) 
வார்  21 ேநதாஜிநகர் 2வ ெத  , 10.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  21 ேநதாஜிநகர் 
2வ கு க்குெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

246
ேசவியர் ஜசீஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் உயர் 
நிைலப் பள்ளி, ேமற்கு கம் 
அஸ்தினா ரம் ெமயின் 
ேரா  கிழக்கு கம்

ேசவியர் ஜசீஸ் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் உயர் 
நிைலப் பள்ளி, ேமற்கு கம் 
அஸ்தினா ரம் ெமயின் ேரா  
கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  21 
ேநதாஜிநகர் 3 வ ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  21 ஏரிக்கைர ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  21 
காமேகாடி ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்  21 ராகவ ஐயர் ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  21 க்மணி அம்மாள் 
ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  
21 சூடாமணி ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார் 21 மாணிக்கம் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

247

ெசயின்ட் பால் 
ெமட்ரிகுேலஷன் ேமல் 
நிைல பள்ளி, அன்ணாமைல 
ெத  பாரதி ரம் 
குேராம்ேபட்ைட

ெசயின்ட் பால் 
ெமட்ரிகுேலஷன் ேமல் நிைல 
பள்ளி, அன்ணாமைல ெத  
பாரதி ரம் குேராம்ேபட்ைட

1.பல்லாவரம் (ந), ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார் 30 
ராமசாமி ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ெநமிலிச்ேசரி 
(வ.கி) வார்  30 கக்கன் ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), 
ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  30 அேசாகன் ெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  30 ரவித் 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



248 ெசயின்ட் பால் 
ெமட்ரிகுேலஷன் ேமல் 
நிைல பள்ளி, அன்ணாமைல 
ெத  பாரதி ரம் 
குேராம்ேபட்ைட

ெசயின்ட் பால் 
ெமட்ரிகுேலஷன் ேமல் நிைல 
பள்ளி, அன்ணாமைல ெத  
பாரதி ரம் குேராம்ேபட்ைட

1.பல்லாவரம் (ந), ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார் 30 
பாரதி ரம் 1வ  ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  30 பாரதி ரம் 2வ  ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  30 
பாரதி ரம் 2வ  கு க்கு ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), 
ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  30 பாரதி ரம் 3வ  ெத  , 
5.பல்லாவரம் (ந), ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  30 
சம்பந்தம் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

249 ெசயின்ட் பால் 
ெமட்ரிகுேலஷன் ேமல் 
நிைல பள்ளி, அன்ணாமைல 
ெத  பாரதி ரம் 
குேராம்ேபட்ைட

ெசயின்ட் பால் 
ெமட்ரிகுேலஷன் ேமல் நிைல 
பள்ளி, அன்ணாமைல ெத  
பாரதி ரம் குேராம்ேபட்ைட

1.பல்லாவரம் (ந), ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  30 சாரதி 
ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  
30 சாரதி 2வ  ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ெநமிலிச்ேசரி 
(வ.கி) வார்  30 டி.எல்.ரகுபதி ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), 
ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  30 ேதவி அம்மன் ெத  , 
5.பல்லாவரம் (ந), ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  30 
வள் வர் ைஹ ேரா  , 6.பல்லாவரம் (ந), 
ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார் 30 விஸ்ேவஷ்வரன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

250

நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெநல்லிப்ேபட்ைடத் ெத  
ஜமீன் ராயப்ேபட்ைட ெதற்கு 

கம் அை�  எண் 1

நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெநல்லிப்ேபட்ைடத் ெத  
ஜமீன் ராயப்ேபட்ைட ெதற்கு 

கம் அை� எண் 1

1.பல்லாவரம் (ந), ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார் 18 
பாத்திமா காலனி விக்ேனஷ் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  18 பாத்திமா நகர் ேநதாஜி 
ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  
18 பாத்திமா நகர் அன்ைன ெதரசா ெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  18 
பாத்திமா நகர் அண்ணா ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), 
ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  18 ேமட் த் ெத  , 
6.பல்லாவரம் (ந), ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  18 குப்  
நாய்க்கன் ேபட்ைட ேமட் த் ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), 
ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  18 நன்மங்களம் 
ைஹேரா ேமட் த் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

251 நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெநல்லிப்ேபட்ைடத் ெத  
ஜமீன் ராயப்ேபட்ைட ேமற்கு 

கம் கட்டிடம் 1வ  
வகுப் , வகுப்பை�

நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெநல்லிப்ேபட்ைடத் ெத  
ஜமீன் ராயப்ேபட்ைட ேமற்கு 

கம் கட்டிடம் 1வ  வகுப் , 
வகுப்பை�

1.பல்லாவரம் (ந), ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  18 
பஜைன ேகாயில் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  28 பாரதமாதா ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  28 சங்கர் 
ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  
18 ஐஸ்வர்யா நகர் , 5.பல்லாவரம் (ந), ெநமிலிச்ேசரி 
(வ.கி) வார்  18 ேந  ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), 
ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார் 18 தி க்கு� ள் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

252

கிரின்ேவலி 
ெமட்ரிகுேலஷன் பள்ளி, 
ெநமிலிச்ேசரி கிழக்கு கம் 
பல்லாவரம் நகராட்சி

கிரின்ேவலி ெமட்ரிகுேலஷன் 
பள்ளி, ெநமிலிச்ேசரி கிழக்கு 

கம் பல்லாவரம் நகராட்சி

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 18 
பாலாஜி அவின்  , 2.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் 
(வ.கி) வார்  28 எம் ஐ டி நகர் , 3.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
ேநதாஜஅீவின் சபரிெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
ேநதாஜஅீவன் குமரன்ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
ெநமிலிச்ேசரிைஹேரா  , 6.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 ேநதாஜி அவின்  
ஐய்யப்பசாமி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



253

கிரின்ேவலி 
ெமட்ரிகுேலஷன் பள்ளி, 
ெநமிலிச்ேசரி கிழக்கு கம் 
பல்லாவரம் நகராட்சி

கிரின்ேவலி ெமட்ரிகுேலஷன் 
பள்ளி, ெநமிலிச்ேசரி கிழக்கு 

கம் பல்லாவரம் நகராட்சி

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 18 
ெபரியார்நகர் தல்ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
ெபரியார்நகர்இரண்டாவ ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
ெபரியார்நகர்இரண்டாவ கு க்குெத  , 4.பல்லாவரம் 
(ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
ெபரியார்நகர் ன்� ாவ ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
ெபரியார்நகர்நான்காவ ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
ெபரியார்நகர்நான்காவ கு க்குெத  , 7.பல்லாவரம் 
(ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
ெபரியார்நகர்ஐந்தாவ ெத  , 8.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
ெபரியார்நகர்ஆ� ாவ ெத  , 9.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
ெபரியார்நகர்ஏழாவ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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கிரின்ேவலி 
ெமட்ரிகுேலஷன் பள்ளி, 
ெநமிலிச்ேசரி கிழக்கு கம் 
பல்லாவரம் நகராட்சி

கிரின்ேவலி ெமட்ரிகுேலஷன் 
பள்ளி, ெநமிலிச்ேசரி கிழக்கு 

கம் பல்லாவரம் நகராட்சி

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 18 
த் சாமிநகர்ெமயின்ேரா  , 2.பல்லாவரம் (ந), 

அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
த் சாமிநகர்அமராவதிெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), 

அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
த் சாமிநகர்சிந் ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), 

அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
த் சாமிநகர்சரஸ்வதிெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), 

அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
த் சாமிநகர்ேகாதாவரிெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), 

அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
த் சாமிநகர்கங்ைகெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), 

அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
த் சாமிநகர்நர்மதாெத   (ஆர்.ேக.நகர்) , 

8.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
த் சாமிநகர்கி ஷ்ணாெத   (ஆர்.ேக.நகர் , 

9.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
த் சாமிநகர்ய னாெத  , 10.பல்லாவரம் (ந), 

அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
த் சாமிநகர்மகாநதிபாவனிெத  , 11.பல்லாவரம் 

(ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
த் சாமிநகர்கண்ணம்மாள்நகர் , 12.பல்லாவரம் (ந), 

அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
த் சாமிநகர்காேவரிெத  , 13.பல்லாவரம் (ந), 

அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
பாத்திமாநகர்கம்பர்ெத  , 14.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  
18பாத்திமாநகர்(காந்திெத ) , 15.பல்லாவரம் (ந), 

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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கிரின்ேவலி 
ெமட்ரிகுேலஷன் பள்ளி, 
ெநமிலிச்ேசரி கிழக்கு கம் 
பல்லாவரம் நகராட்சி

கிரின்ேவலி ெமட்ரிகுேலஷன் 
பள்ளி, ெநமிலிச்ேசரி கிழக்கு 

கம் பல்லாவரம் நகராட்சி

1.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார் 18 
பாலசுப்ரமணியன்ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
பிரமாணர்ெத (ெதால்காப்பியர்ெத ) , 3.பல்லாவரம் 
(ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 எம்.ஐ.டி.காலனி , 
4.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
எம்.ஐ.டி.காலனிகி ஷ்ணாெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
எம்.ஐ.டிகாலனிதி மைலெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
எம்.ஐ.டி.காலனிகாந்திெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
ஓம்சக்திநகர்(ராபின்நகர்) , 8.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
ஓம்சக்திநகர்விரிவாக்கம் , 9.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 ஓம்சக்தி தல்ெத  , 
10.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
ஓம்சக்திநகர்(இரண்டாவ ெத ) , 11.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
ஓம்சக்திநகர்2வ அவின்  , 12.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
ஓம்சக்திநகர்(தி வள் வர்ெத ) , 13.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 பாரதியார்ெத  , 
14.பல்லாவரம் (ந), அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 
ெகங்ைகஅம்மன்ேகாவில்ெத  , 15.பல்லாவரம் (ந), 
அஸ்தினா ரம் (வ.கி) வார்  18 த் சாமிநகர் ஆர் 
ேக நகர் பாலா  ெத , 16.பல்லாவரம் (ந), 

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ெசயின்ட் பால் 
ெமட்ரிகுேலஷன் ேமல் 
நிைல பள்ளி, அன்ணாமைல 
ெத  பாரதி ரம் 
குேராம்ேபட்ைட

ெசயின்ட் பால் 
ெமட்ரிகுேலஷன் ேமல் நிைல 
பள்ளி, அன்ணாமைல ெத  
பாரதி ரம் குேராம்ேபட்ைட

1.பல்லாவரம் (ந), ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  28 
ேபரிஅம்மன் 2வ  ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  28 ேபரிஅம்மன் 1வ  
ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  
28 ெநல்ைலயப்பர் 1வ  ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), 
ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  28 ெநல்ைலயப்பர் கு க்கு 
ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  
28 ெநல்ைலயப்பர் 2வ  ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), 
ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  28 ெநமிலிச்ேசரி 
ைஹேரா (பாரதி ரம்) , 7.பல்லாவரம் (ந), 
ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  28 ெநல்ைலயப்பர் 3வ  
ெத  , 8.பல்லாவரம் (ந), ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  
28 வ.உ.சி. ெத  , 9.பல்லாவரம் (ந), ெநமிலிச்ேசரி 
(வ.கி) வார்  28 ேபரிஅம்மன் 3வ  ெத  , 
10.பல்லாவரம் (ந), ெநமிலிச்ேசரி (வ.கி) வார்  28 ரவி 
ெத விரி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  திய மாடி பைழய 
பல்லாவரம்  ேமற்கு கம்

நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  திய மாடி பைழய 
பல்லாவரம்  ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 12 
ைஹபர் குவாரி ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  12 அதியமான் ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  12 
ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  திய மாடி பைழய 
பல்லாவரம் ேமற்கு கம்

நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  திய மாடி பைழய 
பல்லாவரம் ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  12 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
ேமற்கு கம்

நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 
தர்கா ேரா  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  11 அன்ைன இந்திரா நகர் , 3.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 ராஜிவ்காந்தி 
நகர் அண்ணா ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 ராஜிவ் காந்தி நகர் 
அம்ேபத்கார் ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 மாரியம்மன் ேகாயில் 
ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  11 காமராஜர் ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 கண்ணதாசன் ெத  , 
8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 
எம்.ஜி.ஆர் ெத  , 9.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 தி வள் வர் ெத  , 
10.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 
அன்ைன இந்திரா காந்தி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
ேமற்கு கம்

நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  12 
ேகாவலன் 1வ  ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  12 ேகாவலன் 2வ  ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  12 
ேகாவலன் 3வ  ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  12 ேகாவலன் 4வ  ெத  , 
5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  12 
ேகாவலன் 5வ  கு க்கு ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 12 யாதவன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
திய மாடி ேமற்கு கம்

நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
திய மாடி ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  12 
தி கன் நகர் கணபதி சாைல , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  12 தி கன்  
நகர் 1வ  ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  12 தி கன் 
நகர்(பி.வி.வி.ஆர்) , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  12 தி கன் நகர் 2வ  
ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  12 லிங்கம் ைரஸ்மில் ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 12 கம்பர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

262
நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
திய மாடி ேமற்கு கம்

நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
திய மாடி ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 12 
அ ள் கன் நகர் , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  12 இளங்ேகா ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  12 
ேகாவலன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



263 நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
திய மாடி கிழக்கு கம்

நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
திய மாடி கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  12 
அ ணா நகர் , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  12 மல்லிகா நகர் , 3.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  12 நாகலட்சுமி 
சாைல , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  12 ஏ.ஆர்.ஜி நகர் , 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 12 பல்லவர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

264

நகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி, 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
திய மாடி வடக்கு கம்

நகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி, 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
திய மாடி வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  12 
ஆர்.ேக.வி அவின்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

265

நகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி, 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
திய மாடி வடக்கு கம்

நகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி, 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
திய மாடி வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  12 
பி.வி. ைவதியலிங்கம் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

266
நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
திய மாடி கிழக்கு கம்

நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
திய மாடி கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 12 
பி.ஜி மாணிக்கம் நகர் , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  12 அன்ைன பராசக்தி 
ேகாயில் ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார் 12 பங்கா நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

267
நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
திய மாடி கிழக்கு கம்

நகராட்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
திய மாடி கிழக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  11 
அண்ணா ெத  (தி வள் வர் நகர்)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

268 நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி , 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
திய மாடி ேமற்கு கம்

நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி , 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
திய மாடி ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  12 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  12 பிள்ைளயார் ேகாயில் 
கு க்கு ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார் 12 ெப மாள் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

269
நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி , 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
திய மாடி ெதற்கு கம்

நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி , 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
திய மாடி ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 12 
இளங்ேகா ெத ,சாராள் நகர் , 2.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  12 தி வள் வர் 
ெத ,சாராள் நகர் , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 சாராள் நகர் ெமயின் 
ேரா  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  13 அம்ேபத்கார் நகர் ெசல்லன் ெத  , 
5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 
சாராள் நகர்,சன்னதி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



270 ெசயின்ட் வின்ெசன்ட் 
பல்ெலாட்டி உயர்நிைலப் 
பள்ளி பல்லாவரம், யாதவாள் 
ெத  ெதற்கு கம் பைழய 
பல்லாவரம்

ெசயின்ட் வின்ெசன்ட் 
பல்ெலாட்டி உயர்நிைலப் 
பள்ளி பல்லாவரம், யாதவாள் 
ெத  ெதற்கு கம் பைழய 
பல்லாவரம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  
17ெப மாள் நகர் விரி  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 குமரன் காலனி , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 
சுபம் நகர் , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  13 சுபம் நகர் சங்கரா சாைல , 
5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 
பன்னர்ெசல்வம் சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

271

தயெஜாதி ெமட்ரிசுேலஷன் 
ேமல் நிைலப் பள்ளி , 
அழகப்பா நகர்  பைழய 
பல்லாவரம் வடக்கு கம்

தயெஜாதி ெமட்ரிசுேலஷன் 
ேமல் நிைலப் பள்ளி , 
அழகப்பா நகர்  பைழய 
பல்லாவரம் வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 
பல்லவா கார்டன் , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 சித்தி வினாயகர் சாைல 
சுபம் நகர் , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  13 பாலாஜி சாைல, சுபம் நகர் , 
4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 
மஹாவர் சாைல சுபம் நகர் , 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 பா ஜி ெத  சுபம்நகர் , 
6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 
சங்கவி ெத  சுபம்நகர் , 7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 13 சுபம் நகர் பகுதி 2 விரி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

272

தயெஜாதி ெமட்ரிசுேலஷன் 
ேமல் நிைலப் பள்ளி , 
அழகப்பா நகர்  பைழய 
பல்லாவரம் வடக்கு கம்

தயெஜாதி ெமட்ரிசுேலஷன் 
ேமல் நிைலப் பள்ளி , 
அழகப்பா நகர்  பைழய 
பல்லாவரம் வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  17 
ெப மாள் நகர் 9வ  கு க்குத் ெத  , 2.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  17 ெப மாள்நகர் 
2வ  ெமயின்ேரா  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  17 ெப மாள்நகர் 3வ  
ெமயின்ேரா  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  17 ெப மாள்நகர் 4வ  ெமயின்ேரா  , 
5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  17 
ெப மாள்நகர் 10 வ கு க்குத்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

273

தயெஜாதி ெமட்ரிசுேலஷன் 
ேமல் நிைலப் பள்ளி, 
அழகப்பா நகர்  பைழய 
பல்லாவரம் வடக்கு கம்

தயெஜாதி ெமட்ரிசுேலஷன் 
ேமல் நிைலப் பள்ளி, 
அழகப்பா நகர்  பைழய 
பல்லாவரம் வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 
ெப மாள் நகர் 2வ  ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 ஆஞ்சேனயர் நகர் , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  17 
தி த்தணி நகர், காேவரி ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  17 சண் கம் நகர் , 
5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  17 
தி ச்ேசந் ர் நகர், அழகர் சாைல , 6.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  17 கட்டெபாம்மன் 
நகர் , 7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  17 கார்டன் உட்ராப் நகர் , 8.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 17 ெஜயலட்சுமி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



274

தயெஜாதி ெமட்ரிசுேலஷன் 
ேமல் நிைலப் பள்ளி, 
அழகப்பா நகர்  பைழய 
பல்லாவரம் ெதற்கு கம்

தயெஜாதி ெமட்ரிசுேலஷன் 
ேமல் நிைலப் பள்ளி, 
அழகப்பா நகர்  பைழய 
பல்லாவரம் ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 13 
இராமன் ெத  சுபம் நகர் , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 ராசு சாைல சுபம் நகர் , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 
ஈஸ்வரன்நகர் 8வ  கு க்குெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 இளங்ேகாவன் 
கு க்கு ெத  சுபம் நகர் , 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 ஈஸ்வரன்நகர் தல் 
கு க்குத்ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  17 தி த்தனிநகர் ைவைகெத  , 
7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  17 
தி த்தனிநகர் கி ஷ்ணாெத  , 8.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  17 தி த்தனிநகர் 
கங்ைக ெத  , 9.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  17 தி த்தனிநகர் 3வ  ெமயின்ேரா  , 
10.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  17 
கட்டெபாம்மன்நகர் கி ஷ்ணசாமி சாைல , 
11.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  17 
கட்டெபாம்மன்நகர் விக்ேனஷ் ெத  , 12.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  17 
கட்டெபாம்மன்நகர் ெரங்கசாமிெத  , 13.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  17 
கட்டெபாம்மன்நகர் ேகாகுல் ெத  , 14.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  17 கேணஷ்பிரியன் 
அெவன் 2 , 15.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி, 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
ேமற்கு கம்

நகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி, 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 13 
னியன் கார்ைப  காலனி தல் ெத  , 

2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 
னியன் கார்ைப  காலனி 2வ  ெத  , 

3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 
னியன் கார்ைப  காலனி 3வ  ெத  , 

4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 
னியன் கார்ைப  காலனி 4வ  ெத  , 

5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 
னியன் கார்ைப  காலனி , 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 

பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  16 நேடசன் ெத  , 
7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  16 
டாக்டர் அம்ேபத்கர் ெத  , 8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  16 ேவ ெத  , 
9.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  16 
கண்ணபிரான் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

276 தயெஜாதி ெமட்ரிசுேலஷன் 
ேமல் நிைலப் பள்ளி, 
அழகப்பா நகர்  பைழய 
பல்லாவரம் ெதற்கு கம்

தயெஜாதி ெமட்ரிசுேலஷன் 
ேமல் நிைலப் பள்ளி, 
அழகப்பா நகர்  பைழய 
பல்லாவரம் ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  16 
ைரகண்  சாைல , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 

பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  16 ைரகண்  சாைல 
கு க்கு ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார் 16 தி ெவங்கட ைடயான் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



277 தயெஜாதி ெமட்ரிசுேலஷன் 
ேமல் நிைலப் பள்ளி, 
அழகப்பா நகர்  பைழய 
பல்லாவரம் ெதற்கு கம்

தயெஜாதி ெமட்ரிசுேலஷன் 
ேமல் நிைலப் பள்ளி, 
அழகப்பா நகர்  பைழய 
பல்லாவரம் ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 16 
எம்.சி ராஜா ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  16 சிவராஜ் ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  16 
சிவசண் கம் ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  16 ரங்கசாமி ெத  , 
5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 
கண்ணபிரான் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

278

நகராட்சி ேமல் நிைல பள்ளி, 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
ேமற்கு கம்

நகராட்சி ேமல் நிைல பள்ளி, 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 
நம்மாழ்வார் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 ராஜேகாபால் ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  17 
பவானி நகர் , 4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  17 காமாட்சி நகர் ( தல் ெமயின் ேரா ) 
, 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  17 
காமாட்சி நகர் 4வ  கு க்கு ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  17 காமாட்சி நகர் 
5வ  கு க்கு ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  17 காமாட்சி நகர் 6வ  
கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

279

நகராட்சி ேமல் நிைல பள்ளி, 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
ேமற்கு கம்

நகராட்சி ேமல் நிைல பள்ளி, 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 
ஏ மைல ேமஸ்திரி ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 எட்டியப்பன் ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 
வாத்தியார் மாணிக்கம் ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 எத்திராஜ் ெத  , 
5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 
ராகவன் ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  13 பார்த்தசாரதி ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), 
ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 ெஜயலட்சுமி நகர் 
, 8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 
வரதராஜ் ெத  , 9.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  13 பரேமஸ்வரன் ெத  , 10.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 
ெவங்கட்ராமன் ெத  , 11.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார் 13 சர்ச் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



280

நகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி, 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
ேமற்கு கம்

நகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி, 
ெபான்னியம்மன் ேகாயில் 
ெத  பைழய பல்லாவரம் 
ேமற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 
கி ஷ்ணா நகர் 2 ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 கி ஷ்ண நகர் 1வ  
ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  13 காந்தி நகர் 1,2வ  ெத  மைலேயாரம் , 
4.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 
காந்தி நகர் எம் சி ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் 
பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 கி ஷ்ணா நகர் 3வ  
ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) 
வார்  13 கி ஷ்ணா நகர் 4வ  ெத  , 7.பல்லாவரம் 
(ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 5வ  
கி ஷ்ணநகர் , 8.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் 
(வ.கி) வார்  13 கி ஷ்ணன் 6வ  ெத  , 
9.பல்லாவரம் (ந), ஜமின் பல்லாவரம் (வ.கி) வார்  13 
கி ஷ்ணநகர் 7வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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சங்கரா குேளாபல் 
அகாடமி , தி வள் வர் 
நகர் கீழ்கட்டைள ெதற்கு 

கம்

சங்கரா குேளாபல் அகாடமி 
, தி வள் வர் நகர் 
கீழ்கட்டைள ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), கீழ்கட்டைள (வ.கி) வார் 14 
அலேமலங்கா ரம் தல் ெமயின் ேரா  , 
2.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
பால கன் நகர் 1வ  ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 பால கன் நகர் 2வ  
ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
பால கன் நகர் 3வ  ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), 
கீழ்கட்டைள (வ.கி) வார்  14 பால கன் நகர் 4வ  
ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), கீழ்கட்டைள (வ.கி) வார்  14 
பால கன் நகர் 5வ  ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), 
கீழ்கட்டைள (வ.கி) வார்  14 பால கன் நகர் 6வ  
ெத  , 8.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
பால கன் நகர் 7வ  ெத  , 9.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 பால கன் நகர் 8வ  
ெத  , 10.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  
14 பால கன் நகர் 9வ  ெத  , 11.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 பால கன் நகர் 
10வ  ெத  , 12.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) 
வார்  14 பால கன் நகர் 11வ  ெத  , 
13.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
பால கன் நகர் 8வ  கு க்கு ெத  , 
14.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
பால கன் நகர் 9வ  கு க்கு ெத  , 
15.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
பாக்கியம்மாள் நகர் 2வ  ெத  , 16.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார் 14 அ ள் கன் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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சங்கரா குேளாபல் 
அகாடமி, தி வள் வர் நகர் 
கீழ்கட்டைள ெதற்கு கம்

சங்கரா குேளாபல் அகாடமி, 
தி வள் வர் நகர் 
கீழ்கட்டைள ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார் 15 
காசிவிசாலாட்சி ரம் தாமிரபரணி ெத  , 
2.பல்லாவரம் (ந), கீழ்கட்டைள (வ.கி) வார்  14 
ெதன்ெமாழிநகர் 6வ  ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 ேதன்ெமாழிநகர் 4வ  
ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  17 
சுவாமிமைலநகர் தல் ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), 
கீழ்கட்டைள (வ.கி) வார்  17 சுவாமிமைலநகர் 3வ  
ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), கீழ்கட்டைள (வ.கி) வார்  14 
ஐயப்பா நகர் மணிகண்டன் ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), 
கீழ்கட்டைள (வ.கி) வார்  14 எம் ேக நகர் ெமயின் 
ேரா  , 8.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
எம் ேக நகர் தல் ெத  , 9.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) எம் ேக நகர் 2வ  ெத  , 
10.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) சுப்ரமணி நகர் 
சுப்ரமணி ெத  , 11.பல்லாவரம் (ந), கீழ்கட்டைள 
(வ.கி) வார்  14 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  
பாக்கியம்மாள் நகர் , 12.பல்லாவரம் (ந), கீழ்கட்டைள 
(வ.கி) வார்  14 பிள்ைளயார் ேகாவில் ெமயின் ேரா  
3வ  ெத  , 13.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) 
வார்  14 பிள்ைளயார் ேகாவில் ெமயின் ேரா  , 
14.பல்லாவரம் (ந), கீழ்கட்டைள (வ.கி) வார்  14 
அலேமலங்கா ரம் தல் ெமயின்ேரா  ஆசீர்வாத 
அபார்ட்ெம , 15.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) 
வார்  14 அலேமலங்கா ரம் தல் ெமயின்ேரா  
ஐம்ேபா அபிநயா பிளாட்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

283 சங்கரா குேளாபல் 
அகாடமி, தி வள் வர் நகர் 
கீழ்கட்டைள ெதற்கு கம்

சங்கரா குேளாபல் அகாடமி, 
தி வள் வர் நகர் 
கீழ்கட்டைள ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), கீழ்கட்டைள (வ.கி) வார் 14 
தி வள் வர் நகர் பிரதானசாைல , 2.பல்லாவரம் (ந), 
கீழ்கட்டைள (வ.கி) வார்  14 தி வள் வர் நகர் 
1,2,3,4,5 வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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சங்கரா குேளாபல் 
அகாடமி, தி வள் வர் நகர் 
கீழ்கட்டைள ெதற்கு கம்

சங்கரா குேளாபல் அகாடமி, 
தி வள் வர் நகர் 
கீழ்கட்டைள ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), கீழ்கட்டைள (வ.கி) வார்  14 ரங்கா 
நகர் இரண்டாம் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள 
(வ.கி) வார்  14 கைலவாணி ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  16 ரங்கா நகர் , 
4.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 ரங்கா 
நகர் 3வ  ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள 
(வ.கி) வார்  14 ரங்கா நகர் விரி  , 6.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) தி வள் வர் நகர் 5வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

285 சங்கரா குேளாபல் 
அகாடமி, தி வள் வர் நகர் 
கீழ்கட்டைள ெதற்கு கம்

சங்கரா குேளாபல் அகாடமி, 
தி வள் வர் நகர் 
கீழ்கட்டைள ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார் 14 
பாஸ்கர் நகர் இரண்டாம் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  16 
ெசல்லியம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



286

சங்கரா குேளாபல் 
அகாடமி, தி வள் வர் நகர் 
கீழ்கட்டைள வடக்கு கம்

சங்கரா குேளாபல் அகாடமி, 
தி வள் வர் நகர் 
கீழ்கட்டைள வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
பல்லவன் நகர் பிரதான சாைல , 2.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 பல்லவன் நகர் 
இரண்டவ  ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), கீழ்கட்டைள 
(வ.கி) வார்  14 பாண்டியன் நகர் ஒய் எம் சி எ ெத  
, 4.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
ேதன்ெமாழி நகர் மணிகண்டன் ெத  , 5.பல்லாவரம் 
(ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 ேதன்ெமாழி நகர் 
டி.ேக. ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) 
வார்  14 அ ள் கன் நகர் ெசந்தில் வதீி , 
7.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
அம்பாள் நகர் 7வ  கு க்கு ெத  , 8.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) பல்லவன் நகர் 3வ  ெத  , 
9.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) பல்லவன் நகர் 
4வ  ெத  , 10.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) 
பல்லவன் நகர்5வ  ெத  , 11.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) பல்லவன் 6வ  ெத  , 
12.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) பாஸ்கர் 
நகர் தல் ெத  , 13.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள 
(வ.கி) பண்டியன் நகர் ஓய் எம் சி ஏ ெத  , 
14.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) பல்வன்நகர் 6 
கு க்குத்ெத  , 15.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) 
கம்பர் ெத  , 16.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) 
சிட்லபாக்கம் ெமயின்ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

287

சங்கரா குேளாபல் 
அகாடமி, தி வள் வர் நகர் 
கீழ்கட்டைள வடக்கு கம் 
பல்லாவரம்

சங்கரா குேளாபல் அகாடமி, 
தி வள் வர் நகர் 
கீழ்கட்டைள வடக்கு கம் 
பல்லாவரம்

1.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார் 14 
ஏ.ஜி.எஸ் காலனி பாலாஜி நகர் 2வ  ெத  , 
2.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
ஏ.ஜி.எஸ் காலனி பாலாஜி நகர் 3வ  ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
ஏ.ஜி.எஸ் காலனி பாலாஜி நகர் தல் கு க்க , 
4.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
ஏ.ஜி.எஸ் காலனி பாலாஜி நகர் , 5.பல்லாவரம் (ந), 
கீழ்கட்டைள (வ.கி) வார்  15 ெவங்கேடஸ்வரா நகர் , 
6.பல்லாவரம் (ந), கீழ்கட்டைள (வ.கி) வார்  15 நந்தி 
நகர் கீழ்கட்டைள , 7.பல்லாவரம் (ந), கீழ்கட்டைள 
(வ.கி) வார்  15 லட்சுமி காலனி , 8.பல்லாவரம் (ந), 
கீழ்கட்டைள (வ.கி) வார்  15 ராம ர்த்தி நகர் 
ெமயின்ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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சங்கரா குேளாபல் 
அகாடமி, தி வள் வர் நகர் 
கீழ்கட்டைள வடக்கு கம்

சங்கரா குேளாபல் அகாடமி, 
தி வள் வர் நகர் 
கீழ்கட்டைள வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார் 15 
ைரசாமிநகர் ெமயின்ேரா  , 2.பல்லாவரம் (ந), 

கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 ைரசாமி நகர் 1வ  
ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார் 15 
ைரசாமிநகர் 2வ ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), 

கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 ைரசாமி நகர் 
3வ ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) 
வார்  15 ைரசாமி நகர் 4வ ெத  , 6.பல்லாவரம் 
(ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 ைரசாமிநகர் 
5வ ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) 
வார்  15 தர்மராஜ்ெத  ைரசாமி நகர் விரி  , 
8.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
அண்ணாெத  ைரசாமி நகர் விரி  , 9.பல்லாவரம் 
(ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 தணிைகவதீி ெத  , 
10.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
ராேஜந்திரன் நகர் , 11.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள 
(வ.கி) வார் 15 ராேஜந்திரன்நகர் கு க்குெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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சங்கரா குேளாபல் 
அகாடமி, தி வள் வர் நகர் 
கீழ்கட்டைள வடக்கு கம்

சங்கரா குேளாபல் அகாடமி, 
தி வள் வர் நகர் 
கீழ்கட்டைள வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
கனபதிஅவின்  காந்திநகர் , 2.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 காந்திநகர் 
1வ ெமயின்ேரா  , 3.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள 
(வ.கி) வார்  14 காந்திநகர் 2வ ெத  , 4.பல்லாவரம் 
(ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 காந்திநகர் 3வ ெத  
, 5.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
பாரத்நகர் 1வ கு க்குெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 தர்மராஜா ேகாவில்ெத  
, 7.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
ராமசாமி 1வ  ெத  , 8.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள 
(வ.கி) வார் 14 ராமசாமி 2வ  ெத  , 9.பல்லாவரம் 
(ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார் 15 ெரயின்ேபா அவின்  , 
10.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  16 
ஈஸ்வரன்நகர் 1வ  ெத  , 11.பல்லாவரம் (ந), 
கீழ்கட்டைள (வ.கி) வார்  16 ஈஸ்வரன்நகர் 2வ  
ெத  , 12.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார் 16 
ஈஸ்வரன்நகர் 3வ ெத  , 13.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார் 16 ஈஸ்வரன்நகர் 4வ ெத  
, 14.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
ெபரிய ெத  , 15.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) 
வார் 15 கி ஷ்ணநகர் 5வ ெத  , 16.பல்லாவரம் (ந), 
கீழ்கட்டைள (வ.கி) வார் 14 காமராஜர் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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சங்கரா குேளாபல் 
அகாடமி, தி வள் வர் நகர் 
கீழ்கட்டைள வடக்கு கம்

சங்கரா குேளாபல் அகாடமி, 
தி வள் வர் நகர் 
கீழ்கட்டைள வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார் 15 
ெசளந்திரராஜன் ெமயின் ேரா  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 ெசௗந்திரராஜன் 1 2 3 4 
வ  ெத  1 2 கு க் , 3.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள 
(வ.கி) வார்  15 சக்திநகர் சக்திவிநாயகர் ெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
சக்திநகர் வரீ த்  ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 குமரன் ெத  குமரன் 
நகர் , 6.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
குமரன் கு க்கு ெத  குமரன் குன்� ம் , 7.பல்லாவரம் 
(ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 ராேஜந்திரன் நகர் 
விரி  , 8.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  8 
ெஜயா நகர் , 9.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) 
வார்  15 ஏரிக்கைர ெத  , 10.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 ெசௗந்தர்ராஜன் 1வ  
கு க்குத்ெத  , 11.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) 
வார்  15 ெசௗந்தர்ராஜன் 2வ  கு க்குத்ெத  , 
12.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
ெசௗந்தர்ராஜன் 3வ  கு க்குத்ெத  , 13.பல்லாவரம் 
(ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 ெசௗந்தர்ராஜன் 
4வ  கு க்குத்ெத  , 14.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள 
(வ.கி) வார்  15 வசந்த் அபார்ட்ெமன்ட்ஸ் , 
15.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
விக்ேனஷ்வரர் பிளாட்ஸ் , 16.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 ெஜயின்தாசன் 
அபார்ட்ெமன்ட் , 17.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) 

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அகாடமி, தி வள் வர் நகர் 
கீழ்கட்டைள வடக்கு கம்

சங்கரா குேளாபல் அகாடமி, 
தி வள் வர் நகர் 
கீழ்கட்டைள வடக்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார் 15 
ேமடவாக்கம் ெமயின் ேரா  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 சக்திநகர் , 3.பல்லாவரம் 
(ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 நவன் விக்ேனஷ்வர் 
அபார்ட்ெமன்ட்ஸ்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி ந நிைலப் பள்ளி, 
கீழ்கட்டைள ெமயின் 
கட்டிடம் பல்லாவரம் கிழக்கு 

கம்

நகராட்சி ந நிைலப் பள்ளி, 
கீழ்கட்டைள ெமயின் 
கட்டிடம் பல்லாவரம் கிழக்கு 

கம்

1.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார் 15 
ஈஸ்வரன் நகர் 6வ  ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
கீழ்கட்டைள (வ.கி) வார்  15 அ ணாச்சலம் நகர் 
1வ  ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) 
வார்  15 அ ணாச்சலம் நகர் , 4.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 அ ணாச்சலம்  நகர் 4 
6வ  ெத க்கள் , 5.பல்லாவரம் (ந), கீழ்கட்டைள 
(வ.கி) வார்  16 ஈஸ்வரன் நகர் 5 7 8 9வ  ெத  , 
6.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
அ ணாச்சலம் நகர் 3வ  கு க்கு ெத  , 
7.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
அ ணாச்சலம் நகர் 2வ  கு க்கு ெத  , 
8.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
அ ணாச்சலம் நகர் விரி  , 9.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 அ ணாச்சலம் நகர் 
விரி  கி ஷ்ணா நிேகதன் , 10.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 அ ணாச்சலம் நகர் 
5வ  கு க்கு ெத  , 11.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள 
(வ.கி) வார்  15 ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெத  அன்  நகர் 
, 12.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  
14கம்பர் ெத  , 13.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) 
வார்  14 இளங்ேகா ெத  அன்  நகர் , 14.பல்லாவரம் 
(ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14தி வள் வர் ெத  , 
15.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
ேதேவந்திரன் நகர் , 16.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ேஹாலி ேபமிலி 
கான்ெவன்ட் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் ேமல் 
நிைல பள்ளி, கீழ்கட்டைள 
ெதற்கு கம்

ேஹாலி ேபமிலி கான்ெவன்ட் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் ேமல் 
நிைல பள்ளி, கீழ்கட்டைள 
ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
ெசல்லியம்மன் ேகாயில் ெத  யேசாதா நகர் , 
2.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 ெபரிய 
ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
ேகால்டன் அெவன்  , 4.பல்லாவரம் (ந), கீழ்கட்டைள 
(வ.கி) வார்  14 ஈஸ்வரன் நகர் 2வ  ெத  , 
5.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
எஸ்.ஆர்.வி.எஸ். காலனி ெமயின் கி ஷ்ணேர , 
6.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
எஸ்.ஆர்.வி.எஸ். காலனி ெமயின்  ேரா  கி ஷ , 
7.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
எஸ்.ஆர்.வி.எஸ். காலனி ெமயின்  டிவின்ஸ் அ , 
8.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) சிந்  ெத  , 
9.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) ேக ஜ ீேக நகர் , 
10.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) ஏரிக்கைரத் 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ேஹாலி ேபமிலி 
கான்ெவன்ட் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் உயர் 
நிைலப் பள்ளி, ேமடவாக்கம் 
ெமயின் ேரா  ெதற்கு கம்

ேஹாலி ேபமிலி கான்ெவன்ட் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் உயர் 
நிைலப் பள்ளி, ேமடவாக்கம் 
ெமயின் ேரா ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 கங்கா 
கார்டன் ெத  கீழ்கட்டைள , 2.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 ஒய் எம் சி ஏ ெத  
பாண்டியன் நகர் , 3.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள 
(வ.கி) வார்  15 எஸ் ஆர் வி எஸ் காலனி ெமயின் 
ேரா  , 4.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
ெசந் ர் ெத   அ ள் கன் நகர் , 5.பல்லாவரம் 
(ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 தி க 
கி பானந்த வாரியார் அெவன்  , 6.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 தி கன் ெத  எஸ் 
ஆர் வி எஸ் காலனி , 7.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள 
(வ.கி) வார்  15 அ ள் கன் நகர் ெமயின் ேரா  , 
8.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 எஸ் 
ஆர் வி எஸ் காலனி ெமஜஸ்டிக் ெத  , 
9.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 எஸ் 
ஆர் வி எஸ் காலனி எமரால்  ெத  , 10.பல்லாவரம் 
(ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 எஸ் வி ஆர் எஸ் 
காலனி ராயல் ெத  , 11.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள 
(வ.கி) வார்  15 அ ள் கன் நகர் பழ திர் 
ேசாைல ெத  , 12.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) 
சாய் ெத  கீழ்கட்டைள , 13.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 அம்மன் ேகாயில் ெத  
காந்தி நகர் , 14.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) 
வார்  15 வல்லக்ேகாட்ைட கன் ெத  
கீழ்கட்டைள

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ேஹாலி ேபமிலி 
கான்ெவன்ட் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் உயர் 
நிைலப் பள்ளி, ேமடவாக்கம் 
ெமயின் ேரா  ெதற்கு கம்

ேஹாலி ேபமிலி கான்ெவன்ட் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் உயர் 
நிைலப் பள்ளி, ேமடவாக்கம் 
ெமயின் ேரா ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 ரங்கா 
நகர் தல் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), கீழ்கட்டைள 
(வ.கி) வார்  14 யேசாதா நகர் 4வ  ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
யேசாதா நகர் 5வ  ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 ஒய் எம் சி ஏ ெத  
பாண்டியன் நகர் , 5.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள 
(வ.கி) வார்  15 கேணஷ் நகர் 2வ  ெமயின் ேரா  , 
6.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 ரங்கா 
நகர் 2வ  1வ  ெத மற் ம்விரி  , 7.பல்லாவரம் 
(ந), கீழ்கட்டைள (வ.கி) வார்  14 ேதன்ெமாழி நகர் 

தல் ெத  2வ  ெத  , 8.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார் 15 கைலவாணி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



296 ேஹாலி ேபமிலி 
கான்ெவன்ட் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் உயர் 
நிைலப் பள்ளி, ேமடவாக்கம் 
ெமயின் ேரா  ெதற்கு கம்

ேஹாலி ேபமிலி கான்ெவன்ட் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் உயர் 
நிைலப் பள்ளி, ேமடவாக்கம் 
ெமயின் ேரா ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 காந்தி 
ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
தி வள் வர் ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள 
(வ.கி) வார்  14 தி வள் வர் நகர் 1வ ெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
பாரத்நகர் பிரம்ம த்ரா ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) யேசாதாநகர் 4வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி ந நிைலப் பள்ளி, 
கீழ்கட்டைள ெமயின் 
கட்டிடம் பல்லாவரம் கிழக்கு 

கம்

நகராட்சி ந நிைலப் பள்ளி, 
கீழ்கட்டைள ெமயின் 
கட்டிடம் பல்லாவரம் கிழக்கு 

கம்

1.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
கேணஷ்நகர் 2வ  ெமயின் ேரா  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 கேணஷ் நகர் 1வ  
கு க்கு ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) 
வார்  15  கேணஷ் நகர் 2வ  கு க்கு ெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
கேணஷ் நகர் 3வ  கு க்கு ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 கேணஷ் நகர் 4வ  
கு க்கு ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) 
வார்  15 ஏரிக்கைர ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 அலேம மங்கா ரம் 
1வ  கு க்கு ெத  , 8.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள 
(வ.கி) வார்  15 அலேம மங்கா ரம் 2வ  கு க்கு 
ெத  , 9.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
அலேம மங்கா ரம் 2வ  ெமயின் ேரா  , 
10.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
அலேம மங்கா ரம் 3வ ெமயின் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ேஹாலி ேபமிலி 
கான்ெவன்ட் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் உயர் 
நிைலப் பள்ளி, ேமடவாக்கம் 
ெமயின் ேரா  ெதற்கு கம்

ேஹாலி ேபமிலி கான்ெவன்ட் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் உயர் 
நிைலப் பள்ளி, ேமடவாக்கம் 
ெமயின் ேரா ெதற்கு கம்

1.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
கி ஷ்ணா காலனி குமரன் ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 கு வா ரப்பன் நகர் , 
3.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
வினாயகர் காலனி 5வ  ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 அம்பாள் நகர் 7வ  
ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
அம்பாள் நகர் 8வ  ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 அம்பாள் நகர் 14வ  
ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
அம்பாள் நகர் 17வ  ெத  , 8.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 அம்பாள் நகர் 18வ  
ெத  , 9.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
அம்பாள் நகர் 19வ  ெத  , 10.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 அம்பாள் நகர் 21வ  
ெத  , 11.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  
14 அம்பாள் நகர் ெமயின் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ேஹாலி ேபமிலி 
கான்ெவன்ட் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் ேமல் 
நிைலப் பள்ளி, கீழ்கட்டைள 
ெமயின் கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி பல்லாவரம்

ேஹாலி ேபமிலி கான்ெவன்ட் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் ேமல் 
நிைலப் பள்ளி, கீழ்கட்டைள 
ெமயின் கட்டிடம் ேமற்கு 
பகுதி பல்லாவரம்

1.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 பாரத் 
நகர் 1வ  கு க்கு ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 பாரத் நகர் ங்கபத்ரா 
ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
பாரத் நகர் பாக்கியலஷ்மி ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 பாரத் நகர் 
பிரம்ம த்திரா ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள 
(வ.கி) வார்  14 பாரத் நகர் 4வ  கு க்கு ெத  , 
6.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
ேவல் கன் காலனி , 7.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 சாய்பாபா காலனி , 
8.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
ரங்கசாமி ெத  , 9.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) 
வார்  14 அம்பாள் நகர் 6வ  ெத  , 10.பல்லாவரம் 
(ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 அம்பாள் நகர் 11வ  
ெத  , 11.பல்லாவரம் (ந), கீழ்கட்டைள (வ.கி) 
சுப்ரமணியர் ெத  , 12.பல்லாவரம் (ந), கீழ்கட்டைள 
(வ.கி) பாரத் நகர் அமராவதி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி ந நிைலப் பள்ளி, 
கீழ்கட்டைள ெமயின் 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
பல்லாவரம்

நகராட்சி ந நிைலப் பள்ளி, 
கீழ்கட்டைள ெமயின் 
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 
பல்லாவரம்

1.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 1வ  
ெத  காந்தி நகர் ெமயின் ேரா  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 சக்கரபாணி ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
ெஜயலட்சுமி ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள 
(வ.கி) வார்  14 பாஸ்கர் நகர் 2வ  ெத  , 
5.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
பாஸ்கர் நகர் ெமயின் ேரா  , 6.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 அம்பாள் நகர் 1வ  
ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  14 
அம்பாள் நகர் 2வ  ெத  , 8.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார் 14 அம்பாள் நகர் 4வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி ந நிைலப் பள்ளி , 
கீழ்கட்டைள ெமயின் 
கட்டிடம் ெதற்கு கம் 
பல்லாவரம்

நகராட்சி ந நிைலப் பள்ளி , 
கீழ்கட்டைள ெமயின் 
கட்டிடம் ெதற்கு கம் 
பல்லாவரம்

1.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார் 15 
லட்சுமி காலனி , 2.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) 
வார்  15 குமரன் காலனி , 3.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 பவானி ெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
வல்லக்ேகாட்ைட கன் ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 ஐயப்பன் நகர் 12வ  
கு க்கு ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) 
வார்  15 சபரி சாைல , 7.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 பாரத் நகர் 1வ  
ெமயின் ேரா  , 8.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) 
வார்  15 பாரத் நகர் 2வ  ெமயின் ேரா  , 
9.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 பாரத் 
நகர் சிந்  ெத  , 10.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள 
(வ.கி) வார்  15 தி வள் வர் 1வ  ெமயின் ேரா  , 
11.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15  
அம்பாள் நகர்   22 வ    ெத  , 12.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15  அம்பாள் நகர் 15 வ  
ெத  , 13.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  
15  அம்பாள் நகர் 13 வ  ெத  , 14.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15  அம்பாள் நகர் 5 வ  
ெத  , 15.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  
15   அம்பாள்  நகர்14 வ   ெத  , 16.பல்லாவரம் 
(ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 பாரத்நகர் 1வ  
ெமயின்ேரா அம்பிைக அபார்ட ஆண்
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நகராட்சி ந நிைலப் பள்ளி , 
கீழ்கட்டைள ெமயின் 
கட்டிடம் ெதற்கு கம் 
பல்லாவரம்

நகராட்சி ந நிைலப் பள்ளி , 
கீழ்கட்டைள ெமயின் 
கட்டிடம் ெதற்கு கம் 
பல்லாவரம்

1.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார் 15 
லட்சுமி காலனி , 2.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) 
வார்  15 குமரன் காலனி , 3.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 பவானி ெத  , 
4.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
வல்லக்ேகாட்ைட கன் ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 ஐயப்பன் நகர் 12வ  
கு க்கு ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) 
வார்  15 சபரி சாைல , 7.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 பாரத் நகர் 1வ  
ெமயின் ேரா  , 8.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) 
வார்  15 பாரத் நகர் 2வ  ெமயின் ேரா  , 
9.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 பாரத் 
நகர் சிந்  ெத  , 10.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள 
(வ.கி) வார்  15 தி வள் வர் 1வ  ெமயின் ேரா  , 
11.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15  
அம்பாள் நகர்   22 வ    ெத  , 12.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15  அம்பாள் நகர் 15 வ  
ெத  , 13.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  
15  அம்பாள் நகர் 13 வ  ெத  , 14.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15  அம்பாள் நகர் 5 வ  
ெத  , 15.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  
15   அம்பாள்  நகர்14 வ   ெத  , 16.பல்லாவரம் 
(ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 பாரத்நகர் 1வ  
ெமயின்ேரா அம்பிைக அபார்ட ெபண்
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நகராட்சி ந நிைலப் பள்ளி , 
கீழ்கட்டைள ெமயின் 
கட்டிடம் ேமற்கு கம் 
பல்லாவரம்

நகராட்சி ந நிைலப் பள்ளி , 
கீழ்கட்டைள ெமயின் 
கட்டிடம் ேமற்கு கம் 
பல்லாவரம்

1.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 பாரத் 
நகர் பைழய பல்லாவரம் , 2.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 நடராஜன் ெத  , 
3.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
ெப மாள் நகர் 2வ  ெத  , 4.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 இந்தியன் காலனி , 
5.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
கஸ் ரிபாய் ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள 
(வ.கி) வார்  15 ேவ ச்சாமி 2வ  நகர் , 
7.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 சாய் 
ெத  , 8.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
குமரன் காலனி 2 கு க்கு ெத  , 9.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார் 15 குமரன் 3 கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி ந நிைலப் பள்ளி , 
கீழ்கட்டைள ெமயின் 
கட்டிடம் ேமற்கு கம் 
பல்லாவரம்

நகராட்சி ந நிைலப் பள்ளி , 
கீழ்கட்டைள ெமயின் 
கட்டிடம் ேமற்கு கம் 
பல்லாவரம்

1.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
ராம ர்த்தி நகர் 3வ  ெத  , 2.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 ஐயப்பன் நகர் த் 
ெத  , 3.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
பாரி காலனி , 4.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) 
வார்  15 ைரராஜ் நகர் , 5.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 கி ஷ்ணா நகர் , 
6.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
தி நீலகண்ேடஸ்வரன் ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார் 15 இன்ஜினியரிங் அெவன்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி ந நிைலப் பள்ளி , 
கீழ்கட்டைள ெமயின் 
கட்டிடம் ேமற்கு கம் 
பல்லாவரம்

நகராட்சி ந நிைலப் பள்ளி , 
கீழ்கட்டைள ெமயின் 
கட்டிடம் ேமற்கு கம் 
பல்லாவரம்

1.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார் 15 எஸ்
ஆர் வி எஸ் காலனி கீழ்கட்டைள ெரயின , 
2.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 எஸ் 
ஆர் வி எஸ் காலனி எமரால்  ெத  , 3.பல்லாவரம் 
(ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 எஸ் ஆர் வி எஸ் 
காலனி எமரால்  ெத  விரிவ , 4.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 எஸ் ஆர் வி எஸ் 
காலனி பிரிமியர் ெத  , 5.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 எஸ் ஆர் வி எஸ் 
காலனி சுவாமிநாதன் ெத  , 6.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 எஸ் ஆர் வி எஸ் 
காலனி கங்கா காேவரி ெத  , 7.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 எஸ் ஆர் வி எஸ் 
காலனி ெரயின்ேபா அெவன்  கீ , 8.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 பதி நகர் கீழ்கட்டைள , 
9.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
காசிவிசாலாட்சி ரம் ேகாதாவரி ெத  , 
10.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
காசிவிசாலாட்சி ரம் கங்ைக ெத  , 11.பல்லாவரம் 
(ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 காசிவிசாலாட்சி ரம் 
சரஸ்வதி ெத  , 12.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள 
(வ.கி) வார்  15 காசிவிசாலாட்சி ரம் நர்மதா ெத  , 
13.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 
காசிவிசாலாட்சி ரம் சிந்  ெத  , 14.பல்லாவரம் (ந), 
கீழகட்டைள (வ.கி) வார்  15 காசிவிசாலாட்சி ரம் 
ய னா ெத  , 15.பல்லாவரம் (ந), கீழகட்டைள (வ.கி) 
வார் 15 காசிவிசாலாட்சி ரம் ைவைக ெத , 

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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வி ேக ேக அம்மணி 
அம்மாள் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, 37வ  ெத  சங்கர் 
நகர் பம்மல் வடக்கு கம் 
கட்டிடம் அை�  எண் 1

வி ேக ேக அம்மணி அம்மாள் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
37வ  ெத  சங்கர் நகர் 
பம்மல் வடக்கு கம் 
கட்டிடம் அை� எண் 1

1.பம்மல் (ந) வார்  3 வ உ சி நகர் சிந்தாளம்மன் 
ேகாயில் ெத  , 2.பம்மல் (ந) வார்  3 வ உ சி நகர் 
சிந்தாளம்மன் ேகாயில் ெத  , 3.பம்மல் (ந) வார்  3 
வ உ சி நகர் சூரியம்மன் ேகாயில் ெத  , 4.பம்மல் 
(ந) வார்  3 வ உ சி நகர் இராேஜந்திர பிரசாத் ெத  , 
5.பம்மல் (ந) வார்  3 வ உ சி நகர் ராஜாஜி ெத  , 
6.பம்மல் (ந) வார்  3 வ உ சி நகர் காஞ்சி சாமி 
ெத  , 7.பம்மல் (ந) வார்  3 வ உ சி நகர் ஆ கம் 
ெத  , 8.பம்மல் (ந) வார்  3 வ உ சி நகர் 
இராஜலட்சுமி ெத  , 9.பம்மல் (ந) வார்  4 வ உ சி 
நகர் டாக்டர் ராதாகி ஷ்ணன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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வி ேக ேக அம்மணி 
அம்மாள் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, 37வ  ெத  சங்கர் 
நகர் பம்மல் வடக்கு கம் 
கட்டிடம் அை�  எண் 2

வி ேக ேக அம்மணி அம்மாள் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
37வ  ெத  சங்கர் நகர் 
பம்மல் வடக்கு கம் 
கட்டிடம் அை� எண் 2

1.பம்மல் (ந) வார்  3 வ உ சி நகர் டி ஆர் மணி 
ெத  , 2.பம்மல் (ந) வார்  4 வ உ சி நகர் மா ெபா சி 
ெத  ர்கா காலனி , 3.பம்மல் (ந) வார்  3 வ உ சி 
நகர் வரீபாண்டிய கட்டெபாம்மன் ெத  , 4.பம்மல் (ந) 
வார்  3 டி. ஆர். மணி ெத  ஜ னா பிளாட்ஸ் , 
5.பம்மல் (ந) வார்  3 டி. ஆர். மணி ெத  கன் 
பிளாட்ஸ் , 6.பம்மல் (ந) வார்  3 எம் ஜி ஆர் நகர் 
1வ  ெத  , 7.பம்மல் (ந) வார்  3 எம் ஜி ஆர் நகர் 

தல் ெத  , 8.பம்மல் (ந) வார்  3 எம் ஜி ஆர் நகர் 
1வ  ெத  , 9.பம்மல் (ந) வார்  3 எம் ஜி ஆர் நகர் 
3வ  ெத  , 10.பம்மல் (ந) வார்  3 எம் ஜி ஆர் நகர் 
4வ  ெத  , 11.பம்மல் (ந) வார்  3 எம் ஜி ஆர் நகர் 
3வ  ெத  , 12.பம்மல் (ந) வார்  3 எம் ஜி ஆர் நகர் 
8வ  ெத  , 13.பம்மல் (ந) வார்  3 பாலாஜி ெத  
வஊசி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

307

வி ேக ேக அம்மணி 
அம்மாள் ெமட்ரிக்குேலஷன் 
பள்ளி, 37வ  ெத  சங்கர் 
நகர் பம்மல் வடக்கு கம் 
கட்டிடம் அை�  எண் 3

வி ேக ேக அம்மணி அம்மாள் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் பள்ளி, 
37வ  ெத  சங்கர் நகர் 
பம்மல் வடக்கு கம் 
கட்டிடம் அை� எண் 3

1.பம்மல் (ந) வார்  4 அரவிந்தன் ெத  , 2.பம்மல் (ந) 
வார்  4 ேகாகேல ெத  , 3.பம்மல் (ந) வார்  4 
கரிகாலன் ெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  4 ேசரன் ெத  , 
5.பம்மல் (ந) வார்  4 பாண்டியன் ெத  , 6.பம்மல் (ந) 
வார்  4 ேநதாஜி ெத  , 7.பம்மல் (ந) வார்  4 சுந்தர 
வடிேவல் ெத  , 8.பம்மல் (ந) வார்  4 
அன்னிெபசன்ட் ெத  , 9.பம்மல் (ந) வார்  4 ேதவராஜ் 
ெத  , 10.பம்மல் (ந) வார்  4 குேலாத் ங்கன ெத  , 
11.பம்மல் (ந) வார்  4 பாஸ்கரன் ெத  , 12.பம்மல் (ந) 
சுவாமி விேவகானந்தர் ெத  , 13.பம்மல் (ந) 
ெவங்கட்ராமன் ெத  , 14.பம்மல் (ந) வார்  5 
தி வள் வர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



308

சி.எஸ.ஐ.ெஜ.எம்.ஏ 
ந நிைலப்பள்ளி, பம்மல் 
ெதற்கு கம்

சி.எஸ.ஐ.ெஜ.எம்.ஏ 
ந நிைலப்பள்ளி, பம்மல் 
ெதற்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  4 நாகரத்தினம் ெத  , 2.பம்மல் (ந) 
வார்  4 ேகாகுலம் காலனி , 3.பம்மல் (ந) வார்  4 
க ப்பன் ெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  3 சத்திய ர்த்தி 
ெத  , 5.பம்மல் (ந) வார்  3 எ ஆர் சுப்பிரமணியன் 
ெத  , 6.பம்மல் (ந) வார்  5 அண்ணா சாைல , 
7.பம்மல் (ந) கம்பர்ெத  , 8.பம்மல் (ந) 
கஸ் ரிபாய்ெத  , 9.பம்மல் (ந) ேமாசஸ்ெத  , 
10.பம்மல் (ந) சிவாஜி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

309M

 சங்கர வித்யாலயா 
நர்சரி மற் ம் ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஏகாம்பரம் ெத  பம்மல் 
ெதற்கு கம்

 சங்கர வித்யாலயா நர்சரி 
மற் ம் ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஏகாம்பரம் ெத  பம்மல் 
ெதற்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  4 ெபான்னி நகர் 3வ  ெத  , 
2.பம்மல் (ந) வார்  13 ஐயப்பா நகர் 5வ  ெத  , 
3.பம்மல் (ந) வார்  4 ேமாசஸ் ெத  ஐயப்பா நகர் , 
4.பம்மல் (ந) வார்  4 அம்ேபத்கார் ெத  ெபான்னி 
நகர் , 5.பம்மல் (ந) வார்  4 சர்ச் ெத  ெபான்னி நகர் , 
6.பம்மல் (ந) வார்  14 கண்ணகி ெத  ெபான்னி நகர் , 
7.பம்மல் (ந) வார்  15 கண்ணகி ெத  ெபான்னி நகர் , 
8.பம்மல் (ந) வார்  4 ெபான்னி நகர் 1வ  ெத  , 
9.பம்மல் (ந) வார்  4 ெபான்னி நகர் 2வ ெத ஆண்

309A(W)

 சங்கர வித்யாலயா 
நர்சரி மற் ம் ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஏகாம்பரம் ெத  பம்மல் 
ெதற்கு கம்

 சங்கர வித்யாலயா நர்சரி 
மற் ம் ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஏகாம்பரம் ெத  பம்மல் 
ெதற்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  4 ெபான்னி நகர் 3வ  ெத  , 
2.பம்மல் (ந) வார்  13 ஐயப்பா நகர் 5வ  ெத  , 
3.பம்மல் (ந) வார்  4 ேமாசஸ் ெத  ஐயப்பா நகர் , 
4.பம்மல் (ந) வார்  4 அம்ேபத்கார் ெத  ெபான்னி 
நகர் , 5.பம்மல் (ந) வார்  4 சர்ச் ெத  ெபான்னி நகர் , 
6.பம்மல் (ந) வார்  14 கண்ணகி ெத  ெபான்னி நகர் , 
7.பம்மல் (ந) வார்  15 கண்ணகி ெத  ெபான்னி நகர் , 
8.பம்மல் (ந) வார்  4 ெபான்னி நகர் 1வ  ெத  , 
9.பம்மல் (ந) வார்  4 ெபான்னி நகர் 2வ ெத ெபண்

310

 சங்கர வித்யாலயா 
நர்சரி மற் ம் ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஏகாம்பரம் ெத  பம்மல் 
கிழக்கு கம்

 சங்கர வித்யாலயா நர்சரி 
மற் ம் ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஏகாம்பரம் ெத  பம்மல் 
கிழக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  4 ஈஸ்வரன் நகர் தல் ெத  , 
2.பம்மல் (ந) வார்  4 பிரகலாதன் ெத  வ ஊ சி நகர் 
, 3.பம்மல் (ந) வார்  4 ேமாசஸ் ெத  ஈஸ்வரன் நகர் 
, 4.பம்மல் (ந) வார்  12 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  
ெபான்னி நகர் , 5.பம்மல் (ந) வார்  12 பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெத  சங்கர் நகர் , 6.பம்மல் (ந) வார்  4 
பாரதிதாசன் ெத   வ ஊ சி நகர் , 7.பம்மல் (ந) 
வார்  4 தி வள் வர் 2வ  கு க்குத் ெத  , 
8.பம்மல் (ந) வார்  4 சீத்தைல சாத்தனார் ெத  
வ.உ.சி , 9.பம்மல் (ந) சுவாமிநாதநகர் தல் ெத  , 
10.பம்மல் (ந) வார்  13 பாரதியார் ெத ெபான்னி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



311M

 சங்கர வித்யாலயா 
நர்சரி மற் ம் ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஏகாம்பரம் ெத  பம்மல் 
கிழக்கு கம்

 சங்கர வித்யாலயா நர்சரி 
மற் ம் ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஏகாம்பரம் ெத  பம்மல் 
கிழக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  14 ஐயப்பன் நகர் பிரதான சாைல , 
2.பம்மல் (ந) வார்  13 தி வள் வர் ெத  ெபான்னி 
நகர் , 3.பம்மல் (ந) வார்  13 தி வள் வர் கு க்கு 
ெத  விஸ்தரிப்  , 4.பம்மல் (ந) வார்  13 
தி வள் வர் ெத  1வ  கு க்கு ெத  ெபா , 
5.பம்மல் (ந) வார்  13 ஐயப்பா நகர் 1வ  ெத  , 
6.பம்மல் (ந) வார்  13 ஐயப்பா நகர் 2வ  ெத  , 
7.பம்மல் (ந) வார்  13 ஐயப்பா நகர் 3வ  ெத  , 
8.பம்மல் (ந) வார்  13 ஐய்யப்பா நகர் 4வ  ெத  
பம்மல் ஆண்

311A(W)

 சங்கர வித்யாலயா 
நர்சரி மற் ம் ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஏகாம்பரம் ெத  பம்மல் 
கிழக்கு கம்

 சங்கர வித்யாலயா நர்சரி 
மற் ம் ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஏகாம்பரம் ெத  பம்மல் 
கிழக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  14 ஐயப்பன் நகர் பிரதான சாைல , 
2.பம்மல் (ந) வார்  13 தி வள் வர் ெத  ெபான்னி 
நகர் , 3.பம்மல் (ந) வார்  13 தி வள் வர் கு க்கு 
ெத  விஸ்தரிப்  , 4.பம்மல் (ந) வார்  13 
தி வள் வர் ெத  1வ  கு க்கு ெத  ெபா , 
5.பம்மல் (ந) வார்  13 ஐயப்பா நகர் 1வ  ெத  , 
6.பம்மல் (ந) வார்  13 ஐயப்பா நகர் 2வ  ெத  , 
7.பம்மல் (ந) வார்  13 ஐயப்பா நகர் 3வ  ெத  , 
8.பம்மல் (ந) வார்  13 ஐய்யப்பா நகர் 4வ  ெத  
பம்மல் ெபண்

312

 சங்கர வித்யாலயா 
நர்சரி மற் ம் ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஏகாம்பரம் ெத  பம்மல் 
கிழக்கு கம்

 சங்கர வித்யாலயா நர்சரி 
மற் ம் ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஏகாம்பரம் ெத  பம்மல் 
கிழக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  1 2வ  ெத  ஈஸ்வரன் நகர் , 
2.பம்மல் (ந) வார்  1 ெபரியார் ெத  வ.உ.சி நகர் , 
3.பம்மல் (ந) வார்  1 என் எஸ் ேக ெத  வ.உ.சி நகர் 
, 4.பம்மல் (ந) வார்  1 அனந்த ராமகி ஷ்ணன் ெத  
வ. உ. சி நகர் , 5.பம்மல் (ந) வார்  1 சங்கரநாராயணன் 
ெத  வ. உ. சி நகர் , 6.பம்மல் (ந) வார்  1 பாரதியார் 
ெத  வ. உ. சி. நகர் , 7.பம்மல் (ந) வார்  1 அன்ைன 
ெதரசா ெத  , 8.பம்மல் (ந) வார்  1 சிவாஜி ெத  வ. 
உ. சி நகர் , 9.பம்மல் (ந) வார்  1 ராஜவ்காந்தி ெத  
ஈஸ்வரன் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

313

 சங்கர வித்யாலயா 
நர்சரி மற் ம் ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஏகாம்பரம் ெத  பம்மல் 
கிழக்கு கம்

 சங்கர வித்யாலயா நர்சரி 
மற் ம் ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஏகாம்பரம் ெத  பம்மல் 
கிழக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  1 கண்ணதாசன் ெத  ஈஸ்வரன் 
நகர் , 2.பம்மல் (ந) வார்  1 2வ  ெத  ம் கார் நகர் 
, 3.பம்மல் (ந) வார்  1 3வ  ெத  ம் கார் நகர் , 
4.பம்மல் (ந) வார்  1 2,3வ  ெத  ம் கார் நகர் , 
5.பம்மல் (ந) வார்  1 விநாயகர் இல்லம் ஓம் 
பராசக்தி ெத  வ உ சி  நகர் , 6.பம்மல் (ந) வார்  1 
மகாசக்தி குடியி ப்  ஓம் பராசக்தி ெத  வ உ சி 
நகர் , 7.பம்மல் (ந) வார்  1 சார்தம் இல்லம் சிவாஜி 
ெத வ உ சி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

314  சங்கர வித்யாலயா 
நர்சரி மற் ம் ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஏகாம்பரம் ெத  பம்மல் 
கிழக்கு கம்

 சங்கர வித்யாலயா நர்சரி 
மற் ம் ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஏகாம்பரம் ெத  பம்மல் 
கிழக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  14 ஈஸ்வரன் நகர் 4வ  ெத  , 
2.பம்மல் (ந) வார்  14 ஈஸ்வரன் நகர் 5வ  ெத  , 
3.பம்மல் (ந) வார்  14 ஈஸ்வரன் நகர் 6வ  ெத  , 
4.பம்மல் (ந) வார்  14 ஈஸ்வரன் நகர் 7வ  ெத  , 
5.பம்மல் (ந) வார்  14 ஈஸ்வரன் நகர் 8வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



315  சங்கர வித்யாலயா 
நர்சரி மற் ம் ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஏகாம்பரம் ெத  பம்மல் 
கிழக்கு கம்

 சங்கர வித்யாலயா நர்சரி 
மற் ம் ஆரம்பப்பள்ளி, 
ஏகாம்பரம் ெத  பம்மல் 
கிழக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  14 ஈஸ்வரன் நகர் 9வ ெத , 
2.பம்மல் (ந) வார்  14 ஈஸ்வரன் நகர் 10வ  ெத  , 
3.பம்மல் (ந) வார்  14 கி ஷ்ணன் ெத  , 4.பம்மல் (ந) 
வார்  14 பாரதிதாசன் ெத  2 வ ஊ சி நகர் , 
5.பம்மல் (ந) வார்  14 சங்கர் நகர் பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

316  சங்கர வித்யாலயா 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, தல் 
கு க்குத்ெத  சங்கர் நகர் 
பம்மல் கிழக்கு கம்

 சங்கர வித்யாலயா 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, தல் 
கு க்குத்ெத  சங்கர் நகர் 
பம்மல் கிழக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  2 சங்கர் நகர் 2வ ெத , 
2.பம்மல் (ந) வார்  2 சங்கர் நகர் 3வ  ெத  , 
3.பம்மல் (ந) வார்  2 சங்கர் நகர் 4வ  ெத  , 
4.பம்மல் (ந) வார்  2 சங்கர் நகர் 6வ  ெத  , 
5.பம்மல் (ந) வார்  2 சங்கர் நகர் 7வ  ெத  , 
6.பம்மல் (ந) வார்  2 சங்கர் நகர் 1வ  கு க்கு ெத  
, 7.பம்மல் (ந) வார்  2 சங்கர் நகர் 2வ  கு க்கு 
ெத  , 8.பம்மல் (ந) வார்  2 சங்கர் நகர் 3வ  
கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

317
 சங்கர வித்யாலயா 

ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, தல் 
கு க்குத்ெத  சங்கர் நகர் 
பம்மல் கிழக்கு கம்

 சங்கர வித்யாலயா 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, தல் 
கு க்குத்ெத  சங்கர் நகர் 
பம்மல் கிழக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  2 சங்கர் நகர் காந்தி ெமயின் 
ேரா  , 2.பம்மல் (ந) தசரதன் ெத  , 3.பம்மல் (ந) 
தசரதன் கு க்கு ெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  2 
ேகாபால் ெத  , 5.பம்மல் (ந) வார்  2 ேந  ெத  , 
6.பம்மல் (ந) வார்  2 பாத்திமா நகர் ெவள்ைளச்சாமி 
ெத , 7.பம்மல் (ந) சங்கர்நகர் 5வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

318

 சங்கர வித்யாலயா 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, தல் 
கு க்குத்ெத  சங்கர் நகர் 
பம்மல் கிழக்கு கம்

 சங்கர வித்யாலயா 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, தல் 
கு க்குத்ெத  சங்கர் நகர் 
பம்மல் கிழக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  1 11வ ெத சங்கர் நகர் , 
2.பம்மல் (ந) வார்  1 12வ  ெத  சங்கர் நகர் , 
3.பம்மல் (ந) வார்  1 13வ  ெத  சங்கர் நகர் , 
4.பம்மல் (ந) வார்  1 14வ  ெத  சங்கர் நகர் , 
5.பம்மல் (ந) வார்  1 15வ  ெத  சங்கர் நகர் , 
6.பம்மல் (ந) வார்  1 17வ  ெத  சங்கர் நகர் , 
7.பம்மல் (ந) வார்  1 18வ  ெத  சங்கர் நகர் , 
8.பம்மல் (ந) வார்  1 19வ  ெத  சங்கர் நகர் , 
9.பம்மல் (ந) வார்  1 9வ  ெத  சங்கர் நகர் , 
10.பம்மல் (ந) வார்  1 22வ  ெத  சங்கர் நகர் , 
11.பம்மல் (ந) வார்  1 23வ  ெத  சங்கர் நகர் , 
12.பம்மல் (ந) வார்  1 24வ ெத சங்கர் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

319

 சங்கர வித்யாலயா 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, தல் 
கு க்குத்ெத  சங்கர் நகர் 
பம்மல் கிழக்கு கம்

 சங்கர வித்யாலயா 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, தல் 
கு க்குத்ெத  சங்கர் நகர் 
பம்மல் கிழக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  1 25வ ெத சங்கர் நகர் , 
2.பம்மல் (ந) சந்திரன் ெத  சங்கர் நகர் (பாத்திமா 
நகர்) , 3.பம்மல் (ந) தாசன் ெத  பாத்திமா நகர் , 
4.பம்மல் (ந) ஏகாம்பரம் ெத  , 5.பம்மல் (ந) எல் ஐ சி 
காலனி தி நீர்மைல ெமயின் ேரா  , 6.பம்மல் (ந) 
காமராஜ ரம் பாத்திமா நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



320
 சங்கர வித்யாலயா 

ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, தல் 
கு க்குத்ெத  சங்கர் நகர் 
பம்மல் கிழக்கு கம்

 சங்கர வித்யாலயா 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, தல் 
கு க்குத்ெத  சங்கர் நகர் 
பம்மல் கிழக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  1 சங்கர் நகர் 26வ ெத , 
2.பம்மல் (ந) வார்  1 சங்கர் நகர் 27வ  ெத  , 
3.பம்மல் (ந) வார்  1 சங்கர் நகர் 28வ  ெத  , 
4.பம்மல் (ந) வார்  1 சங்கர் நகர் 29வ  ெத  , 
5.பம்மல் (ந) வார்  1 சங்கர் நகர் 30வ  ெத  , 
6.பம்மல் (ந) வார்  1 சங்கர் நகர் 31வ  ெத  , 
7.பம்மல் (ந) வார்  1 சங்கர் நகர் 34வ  ெத  , 
8.பம்மல் (ந) வார்  1 சங்கர் நகர் 36வ  ெத  , 
9.பம்மல் (ந) வார்  1 சங்கர் நகர் 37வ  ெத  , 
10.பம்மல் (ந) வார்  1 சங்கர் நகர் 38வ  ெத  , 
11.பம்மல் (ந) வார்  1 சங்கர் நகர் 40வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

321

 சங்கர வித்யாலயா 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, தல் 
கு க்குத்ெத  சங்கர் நகர் 
பம்மல் கிழக்கு கம்

 சங்கர வித்யாலயா 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, தல் 
கு க்குத்ெத  சங்கர் நகர் 
பம்மல் கிழக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  1 சங்கர் நகர் 41வ  ெத  , 
2.பம்மல் (ந) வார்  1 சங்கர் நகர் காந்தி ெமயின் 
ேரா  , 3.பம்மல் (ந) வார்  4 ராஜிவ் காந்தி 
ெசக்ேபாஸ்ட் ெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  2 சங்கர் நகர் 
ெமயின் ேரா  , 5.பம்மல் (ந) சங்கர்நகர்39வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

322

னித ேதாைமயார் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய 
ந நிைலப்பள்ளி, பசும்ெபான் 
நகர்,பம்மல் ேமற்கு கம்

னித ேதாைமயார் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய 
ந நிைலப்பள்ளி, பசும்ெபான் 
நகர்,பம்மல் ேமற்கு கம்

1.பம்மல் (ந) ஆர் வி சுப்பிரமணி ெத  , 2.பம்மல் (ந) 
கிரிேகாரி 2வ  ெத  , 3.பம்மல் (ந) ஆதி லம் ெத  
, 4.பம்மல் (ந) ெகௗதமன் ெத  , 5.பம்மல் (ந) 
நாகலிங்கம் ெத  , 6.பம்மல் (ந) ேதவதாஸ் ெத  
பசும்ெபான் நகர் விரி  , 7.பம்மல் (ந) அ� ிஞர் 
அண்ணா ெத  , 8.பம்மல் (ந) ரங்கநாதன் ெத  , 
9.பம்மல் (ந) தல் ெமயின் ேரா  எச் எல் காலனி , 
10.பம்மல் (ந) ேகாதண்டன் ெத  , 11.பம்மல் (ந) 
க ப்பன் கு க்கு ெத  , 12.பம்மல் (ந) தி நீர்மைல 
மரியதாசன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

323
னித ேதாைமயார் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய 
ந நிைலப்பள்ளி, பசும்ெபான் 
நகர்,பம்மல் ேமற்கு கம்

னித ேதாைமயார் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய 
ந நிைலப்பள்ளி, பசும்ெபான் 
நகர்,பம்மல் ேமற்கு கம்

1.பம்மல் (ந) தி நீர்மைல ேரா  பம்மல் , 2.பம்மல் (ந) 
கிரிேகாரி ெத  , 3.பம்மல் (ந) மஞ்சஞ் ெத  , 
4.பம்மல் (ந) தனபால் ெத  , 5.பம்மல் (ந) வடிேவல் 
ெத , 6.பம்மல் (ந) சுந்தரம் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

324
னித ேதாைமயார் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய 
ந நிைலப்பள்ளி, பசும்ெபான் 
நகர்,பம்மல் ேமற்கு கம்

னித ேதாைமயார் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய 
ந நிைலப்பள்ளி, பசும்ெபான் 
நகர்,பம்மல் ேமற்கு கம்

1.பம்மல் (ந) நடராஜன் ெத  , 2.பம்மல் (ந) ேவதகிரி 
தலியார் ெத  , 3.பம்மல் (ந) காமராஜ் ெத  , 

4.பம்மல் (ந) ேவதகிரி தலியார் தல் கு க்கு 
ெத , 5.பம்மல் (ந) நல்லதம்பி ெத பசும்ெபான் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

325 னித ேதாைமயார் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய 
ந நிைலப்பள்ளி, பசும்ெபான் 
நகர்,பம்மல் கிழக்கு கம்

னித ேதாைமயார் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய 
ந நிைலப்பள்ளி, பசும்ெபான் 
நகர்,பம்மல் கிழக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வாசுேதவன் ெத , 2.பம்மல் (ந) 
வடிேவல் ெத  , 3.பம்மல் (ந) மா சூரன் ெத  , 
4.பம்மல் (ந) லவர் ெஜகன்னாதன் ெத  , 5.பம்மல் 
(ந) ஆபிரகாம் ெத  , 6.பம்மல் (ந) இரட்ைட 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 7.பம்மல் (ந) 
சிவாஜிெத  வ.ஊ.சி. நகர் , 8.பம்மல் (ந) 
ெபாழிச்ச ர்ெமயின்ேரா  , 9.பம்மல் (ந) 
ெசக்ேபாஸ்ட்ேரா ராஜிவ்காந்திநகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



326
 சங்கரா வித்தியாலயா 

ெமட்ரிகுேலஷன் ேமல் 
நிைல பள்ளி, 1வ  கு க்கு 
ெத  சங்கர் நகர் பம்மல் 
ேமற்கு கம்

 சங்கரா வித்தியாலயா 
ெமட்ரிகுேலஷன் ேமல் நிைல 
பள்ளி, 1வ  கு க்கு ெத  
சங்கர் நகர் பம்மல் ேமற்கு 

கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  2 எல் ஐ சி காலனி 1வ  கு க்கு 
ெத  , 2.பம்மல் (ந) வார்  2 எல் ஐ சி காலனி 2வ  
கு க்கு ெத  , 3.பம்மல் (ந) வார்  3 அன்ைன ெதரசா 
ெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  2 ெஜய தீர்த்தராவ் கு க்கு 
ெத  , 5.பம்மல் (ந) வார்  2 எல் ஐ சி காலனி 3வ  
கு க்கு ெத  , 6.பம்மல் (ந) வார்  2 சமர ரியார் 
ெத  , 7.பம்மல் (ந) வார்  2 எல் ஐ சி காலனி விரி  
கணபதி ெத  , 8.பம்மல் (ந) வார்  2 எல் ஐ சி 
காலனி 5வ  கு க்கு ெத  , 9.பம்மல் (ந) வார்  4 சி 
வி ேமாசஸ் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

327

னித ேதாைமயார் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய 
ந நிைலப்பள்ளி, பசும்ெபான் 
நகர்,பம்மல் கிழக்கு கம்

னித ேதாைமயார் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய 
ந நிைலப்பள்ளி, பசும்ெபான் 
நகர்,பம்மல் கிழக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  6 வள்ளலார் ெத  , 2.பம்மல் (ந) 
வார்  6 டி எல் ரகுபதி ெத  , 3.பம்மல் (ந) வார்  6 
டி எல் ரகுபதி மைலேம  க  , 4.பம்மல் (ந) வார்  
6 ெபாழிச்ச ர் ெமயின் ேரா  , 5.பம்மல் (ந) எல் ஐ சி 
காலணி 6வ  இைணப்  ெத  , 6.பம்மல் (ந) வார்  6 
ைகலாஷ் அப்பார்ட்ெமண்ட் எல் ஐ சி காலணி , 

7.பம்மல் (ந) வார்  6 ஹாக்ேகத் அப்பார்ட்ெமண்ட் எல் 
ஐ சி காலணி 3 , 8.பம்மல் (ந) வார்  6 ஷ்கர் 
அப்பார்ட்ெமண்ட் எல் ஐ சி காலனி 3வ , 9.பம்மல் (ந) 
வார்  6 பாபா அப்பார்ட்ெமண்ட் எல் ஐ சி காலனி 
3வ

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

328

 சங்கரா வித்தியாலயா 
ெமட்ரிகுேலஷன் ேமல் 
நிைல பள்ளி, 1வ  கு க்கு 
ெத  சங்கர் நகர் பம்மல் 
ேமற்கு கம்

 சங்கரா வித்தியாலயா 
ெமட்ரிகுேலஷன் ேமல் நிைல 
பள்ளி, 1வ  கு க்கு ெத  
சங்கர் நகர் பம்மல் ேமற்கு 

கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  2 மாசூரன் ெத  ேவந்தர் நகர் , 
2.பம்மல் (ந) வார்  2 1வ  கு க்கு ெத  ஏ மைல 
ெத  , 3.பம்மல் (ந) வார்  2 2வ  ெத  தாமஸ்ராஜூ 
ெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  2 2வ  கு க்கு ெத  , 
5.பம்மல் (ந) வார்  2 3வ  கு க்கு ெத  ஸ்டாலின் 
ெத  , 6.பம்மல் (ந) வார்  2 4வ  ெத   ேவந்தர் 
நகர் , 7.பம்மல் (ந) வார்  2 வடிேவல் ெத  , 8.பம்மல் 
(ந) வார்  2 ெஜயதீர்த்தராவ் ெத  எல் ஐ சி காலனி 
விரி  , 9.பம்மல் (ந) வார்  2 சீனிவாசன் ெத   எல் 
ஐ சி காலனி விரி  , 10.பம்மல் (ந) வார்  2 
நீலேமகன் ெத   எல் ஐ சி காலனி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



329

னித ேதாைமயார் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய 
ந நிைலப்பள்ளி, பசும்ெபான் 
நகர்,பம்மல் கிழக்கு கம்

னித ேதாைமயார் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய 
ந நிைலப்பள்ளி, பசும்ெபான் 
நகர்,பம்மல் கிழக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  3 பசும்ெபான் நகர் பிர தாஸ் 
ெத  , 2.பம்மல் (ந) வார்  3 பசும்ெபான் நகர் 
ெதய்வநாயகம் ெத  , 3.பம்மல் (ந) வார்  3 
பசும்ெபான் நகர் ைநனான் ெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  
3 பசும்ெபான் நகர் ேதவராஜ் ெத  , 5.பம்மல் (ந) 
வார்  2 ஆசிரியர் சா ேவல் ெத  , 6.பம்மல் (ந) 
வார்  3 எல் ஐ சி காலனி 4வ  கு க்கு ெத  , 
7.பம்மல் (ந) வார்  3 பஞ்சாயத்  காலனி ங்கா 
ெத  , 8.பம்மல் (ந) வார்  3 ேவந்தர் நகர் 
ஆப்ரகாம் ெத  , 9.பம்மல் (ந) வார்  3 பசும்ெபான் 
நகர் இராமகி ஷ்ணன் ஐயர் ெத  , 10.பம்மல் (ந) 
வார்  3 என்.டி.கி ஷ்ணன் ெத  , 11.பம்மல் (ந) 
வார்  3 ெதய்வநாயகம் கு க்கு ெத  , 12.பம்மல் (ந) 
கிரிேகாரி ெத  பசும்ெபான் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

330

நாடார் சங்கம் 
ெமட்ரிக்குேலஷ ன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஏ மைல ெத , பம்மல்

நாடார் சங்கம்
ெமட்ரிக்குேலஷ ன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ஏ மைல 
ெத , பம்மல்

1.பம்மல் (ந) வார்  4 மணியம்ைமயார் ெத , 
2.பம்மல் (ந) வார்  4 பஜைன ேகாயில் ெத  , 
3.பம்மல் (ந) வார்  4 தி வதீியம்மன் ெத  ேகாயில் 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

331 நாடார் சங்கம் 
ெமட்ரிக்குேலஷ ன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஏ மைல ெத , பம்மல், 
வடக்கு பார்த்த கட்டிடம் 
அை�  எண்:6

நாடார் சங்கம் 
ெமட்ரிக்குேலஷ ன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ஏ மைல 
ெத , பம்மல், வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் அை� எண்:6

1.பம்மல் (ந) வார்  3 ேதவதாஸ் ெத  , 2.பம்மல் (ந) 
வார்  4 த்தர் ெத  , 3.பம்மல் (ந) வார்  4 
மணிேமகைல ெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  2 ஏ மைல 
கு க்கு ெத  , 5.பம்மல் (ந) வார்  2 ேதவி 
ர்க்ைகயம்மன் ேகாயில் ெத  , 6.பம்மல் (ந) வார்  

2 ரங்கசாமி ெத  , 7.பம்மல் (ந) வார்  2 வாசுகி 
அம்ைமயார் ெத  , 8.பம்மல் (ந) வார்  7 சிவசங்கரன் 
ெத  , 9.பம்மல் (ந) வார் 7 இரட்ைடமைல 
சீனிவாசன் காலனி ஆதி கு க்குத் ெத  , 
10.பம்மல் (ந) வார் 7 ஏ மைல ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

332

நாடார் சங்கம் 
ெமட்ரிக்குேலஷ ன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஏ மைல ெத , பம்மல்

நாடார் சங்கம் 
ெமட்ரிக்குேலஷ ன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ஏ மைல 
ெத , பம்மல்

1.பம்மல் (ந) வார்  4 நாகரத்தினம் ெத  பசும்ெபான் 
நகர் , 2.பம்மல் (ந) வார்  7 ெஜகஜவீன் ராம் ெத  
தி வள் வர் நகர் , 3.பம்மல் (ந) வார்  7 அன்ைன 
ேவளாங்கன்னி ெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  7 கவிஅரசு 
கண்ணதாசன் ெத  , 5.பம்மல் (ந) வார்  7 
இரட்ைடமைல சீனிவாசன் காலனி  ஆதித் 
ெத  , 6.பம்மல் (ந) வார்  7 காேவரி ெத  , 7.பம்மல் 
(ந) வார்  7 வரீமணி ெத  , 8.பம்மல் (ந) வார்  7 

சாமி ெத  , 9.பம்மல் (ந) வார்  8 இந் ஸ்தான் 
வர் காலனி ர்த்தி ெத  , 10.பம்மல் (ந) வார்  7 

தி வி க ெத
அைனத்  
வாக்காளர்கள்



333 சி.எஸ்.ஐ.ெஜ.எம்.ஏ 
ந நிைலப்பள்ளி, ஏ மைல 
ெத  பம்மல் ெதற்கு கம் 
கட்டிடம் அை�  எண் 1

சி.எஸ்.ஐ.ெஜ.எம்.ஏ 
ந நிைலப்பள்ளி, ஏ மைல 
ெத  பம்மல் ெதற்கு கம் 
கட்டிடம் அை� எண் 1

1.பம்மல் (ந) வார்  5 சம்பந்தனார் 5வ  கு க்கு 
ெத  , 2.பம்மல் (ந) வார்  5 1வ  கு க்கு ெத  
கி ஷ்ணா , 3.பம்மல் (ந) வார்  5 கி ஷ்ணா நகர் 
2வ  கு க்கு ெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  5 கி ஷ்ணா 
நகர் 4வ  கு க்கு ெத  , 5.பம்மல் (ந) வார்  5 
பி ந்தாவன் காலனி , 6.பம்மல் (ந) வார்  5 
பிள்ைளயார் ேகாயில் 2வ கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

334 சி.எஸ்.ஐ.ெஜ.எம்.ஏ 
ந நிைலப்பள்ளி, பம்மல் 
ெதற்கு கம்

சி.எஸ்.ஐ.ெஜ.எம்.ஏ 
ந நிைலப்பள்ளி, பம்மல் 
ெதற்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  5 அரங்கநாதன் நகர் 6வ  ெத  , 
2.பம்மல் (ந) வார்  5 மா தி ெத  , 3.பம்மல் (ந) 
வார் 5 தி வள் வர் ெத பம்மல் காலனி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

335

சி.எஸ்.ஐ.ேஜ.எம்.ஏ 
ந நிைலப்பள்ளி, பம்மல்

சி.எஸ்.ஐ.ேஜ.எம்.ஏ 
ந நிைலப்பள்ளி, பம்மல்

1.பம்மல் (ந) அம்ேபத்கர் ெத  , 2.பம்மல் (ந) வார்  5 
கேணசன் ெத  கி ஷ்ணாநகர் , 3.பம்மல் (ந) வார்  5 
பா  ெத  சம்பந்தனார் நகர் , 4.பம்மல் (ந) வார்  5 
ஆசிரியர் சின்னச்சாமி ெத  சம்மந்தனார் நகர் , 
5.பம்மல் (ந) வார்  5 மாதவாையர் ெத  
கி ஷ்ணாநகர் , 6.பம்மல் (ந) வார்  5 பத்பநாபன் 
ெத  கி ஷ்ணாநகர் , 7.பம்மல் (ந) வார்  5 டாக்டர் 
அம்ேபத்கார் ெத  , 8.பம்மல் (ந) வார்  5 சம்பந்தனார் 
ெத  , 9.பம்மல் (ந) வார்  5 வன் ெத  
தி வள் வர் நகர் , 10.பம்மல் (ந) வார்  5 ேஜம்ஸ் 
ெத தி வள் வர் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

336

சி.எஸ்.ஐ.ெஜ.எம்.ஏ 
ந நிைலப்பள்ளி, பம்மல்

சி.எஸ்.ஐ.ெஜ.எம்.ஏ 
ந நிைலப்பள்ளி, பம்மல்

1.பம்மல் (ந) வார்  5 கி ஷ்ணாநகர் 3வ  
கு க்குத்ெத  , 2.பம்மல் (ந) வார்  5 நடராஜன் ெத  
தி வள் வர் நகர் , 3.பம்மல் (ந) வார்  7 நந்தனவர் 
ெத  தி வள் வர் நகர் , 4.பம்மல் (ந) வார்  7 
ஆனந்த ெத  , 5.பம்மல் (ந) வார்  7 ஆனந்த தல் 
கு க்கு ெத  , 6.பம்மல் (ந) வார்  5 பிள்ைளயார் 
ேகாவில் ெத  கி ஷ்ணா நகர் , 7.பம்மல் (ந) வார்  5 
பிள்ைளயார் ேகாவில் 1வ  கு க்கு ெத  , 8.பம்மல் 
(ந) வார்  11 அவ்ைவயார் ெத  த்தமிழ் நகர் , 
9.பம்மல் (ந) வார்  5 ரமாேதவி ெத  கி ஷ்ணா நகர் 
, 10.பம்மல் (ந) வார்  5 பாரதியார் ெத  கி ஷ்ணா 
நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

337

அன்ைன ேவளாங்கன்னி 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 6வ  
பிரதானசாைல,அண்ணா நகர், 
பம்மல் கிழக்கு கம்

அன்ைன ேவளாங்கன்னி
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 6வ  
பிரதானசாைல,அண்ணா நகர், 
பம்மல் கிழக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  6 அண்ணா நகர் 6வ  ெமயின் 
ேரா  , 2.பம்மல் (ந) வார்  6 அண்ணா நகர் 7வ  
ெமயின் ேரா  , 3.பம்மல் (ந) வார்  6 அண்ணா நகர் 
8வ கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



338 அன்ைன ேவளாங்கன்னி 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 6வ  
பிரதானசாைல,அண்ணா நகர், 
பம்மல் கிழக்கு கம்

அன்ைன ேவளாங்கன்னி 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 6வ  
பிரதானசாைல,அண்ணா நகர், 
பம்மல் கிழக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  6 அண்ணா நகர் 3வ  கு க்கு 
ெத  , 2.பம்மல் (ந) வார்  6 அண்ணா நகர் 4வ  
கு க்கு ெத  , 3.பம்மல் (ந) வார்  6 அண்ணா நகர் 
5வ  கு க்கு ெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  6 அண்ணா 
நகர் 6வ  கு க்கு ெத  , 5.பம்மல் (ந) வார்  6 
அண்ணா நகர் நாவலர் ெத  , 6.பம்மல் (ந) வார்  6 
அண்ணா நகர் ெபரியார் ெத  , 7.பம்மல் (ந) வார்  6 
பழனி ெத , 8.பம்மல் (ந) வார் 6 ேந ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

339

அன்ைன ேவளாங்கன்னி 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 6வ  
பிரதானசாைல,அண்ணா நகர், 
பம்மல் கிழக்கு கம்

அன்ைன ேவளாங்கன்னி
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 6வ  
பிரதானசாைல,அண்ணா நகர், 
பம்மல் கிழக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  6 கைலஞர் ேரா , 2.பம்மல் (ந) 
வார்  6 3வ  ெமயின் ேரா  2வ  கு க்கு ெத  , 
3.பம்மல் (ந) வார்  6 அண்ணா நகர் கைலஞர் 
கு க்கு ெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  6 அண்ணாநகர் 
இளங்ேகா ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

340

அன்ைன ேவளாங்கன்னி 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 6வ  
பிரதானசாைல,அண்ணா நகர், 
பம்மல் கிழக்கு கம்

அன்ைன ேவளாங்கன்னி
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 6வ  
பிரதானசாைல,அண்ணா நகர், 
பம்மல் கிழக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  7 எஸ் ஜி நடராஜன் ெத  
த்தமிழ் நகர் , 2.பம்மல் (ந) வார்  6 அண்ணா நகர் 

நல்லதம்பி ேரா
அைனத்  
வாக்காளர்கள்

341
அன்ைன ேவளாங்கன்னி 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 6வ  
பிரதானசாைல,அண்ணா நகர், 
பம்மல் வடக்கு கம்

அன்ைன ேவளாங்கன்னி 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 6வ  
பிரதானசாைல,அண்ணா நகர், 
பம்மல் வடக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) இராஜராஜன் ெத  அண்ணாநகர் , 
2.பம்மல் (ந) வார்  9 2வ  ெமயின் ேரா  அண்ணா 
நகர் , 3.பம்மல் (ந) வார்  9 3வ  ெமயின் ேரா  
அண்ணா நகர் , 4.பம்மல் (ந) வார்  9 காந்தி சாைல 
அண்ணா நகர் , 5.பம்மல் (ந) வார்  10 அண்ணா நகர் 
1வ  கு க்கு ெத  , 6.பம்மல் (ந) வார்  10 அண்ணா 
நகர் 10வ  கு க்கு ெத  , 7.பம்மல் (ந) வார்  8 
அண்ணா நகர் 8வ  கு க்கு ெத  , 8.பம்மல் (ந) 
வார்  8 6வ  ெமயின் ேரா  1வ  சந்  , 9.பம்மல் 
(ந) வார் 9 எம் ஜி ஆர் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

342 அன்ைன ேவளாங்கன்னி 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 6வ  
பிரதானசாைல,அண்ணா நகர், 
பம்மல் வடக்கு கம்

அன்ைன ேவளாங்கன்னி 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 6வ  
பிரதானசாைல,அண்ணா நகர், 
பம்மல் வடக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  10 1வ  ெமயின் ேரா  , 2.பம்மல் 
(ந) வார்  8 4வ  ெமயின் ேரா  , 3.பம்மல் (ந) வார்  
9 இராஜாஜி ேரா  , 4.பம்மல் (ந) வார்  8 5வ  
ெமயின் ேரா  , 5.பம்மல் (ந) வார்  9 டாக்டர் 
ராதாகி ஷ்ணன் ேரா  , 6.பம்மல் (ந) வார்  9 
இந்திராகாந்தி ேரா  , 7.பம்மல் (ந) வார்  9 
அண்ணாநகர் தல்பிரதானசாைல , 8.பம்மல் (ந) 
வார் 9 மகாகவி பாரதியார் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

343
அன்ைன ேவளாங்கன்னி 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 6வ  
பிரதானசாைல,அண்ணா நகர், 
பம்மல் வடக்கு கம்

அன்ைன ேவளாங்கன்னி 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 6வ  
பிரதானசாைல,அண்ணா நகர், 
பம்மல் வடக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  4 காேவரி ெத அண்ணாநகர் , 
2.பம்மல் (ந) வார்  4 டி.ேக பழனியப்பா ெத  , 
3.பம்மல் (ந) வார்  4 மா தி ெத  , 4.பம்மல் (ந) 
வார்  4 சிக்னல் ஆபிஸ் ேரா  ேமற்கு , 5.பம்மல் (ந) 
வார்  4 கி பா ெத  , 6.பம்மல் (ந) வார்  4 
ஆஞ்சேநயர்ேகாயில் ெத  , 7.பம்மல் (ந) வார்  4 
கங்கா ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



344
அன்ைன ேவளாங்கன்னி 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 6வ  
பிரதானசாைல,அண்ணா நகர், 
பம்மல் வடக்கு கம்

அன்ைன ேவளாங்கன்னி 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 6வ  
பிரதானசாைல,அண்ணா நகர், 
பம்மல் வடக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  4 பம்மல் 7வ கு க்கு ெத , 
2.பம்மல் (ந) வார்  9 3வ  ெத  ெலட்சுமி 
நாராயணன் நகர் , 3.பம்மல் (ந) வார்  4 ஸ்ேடட் 
ேபங்க் காலனி 3வ  ெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  4 
ஸ்ேடட் ேபங்க் காலனி 2வ  ெத  , 5.பம்மல் (ந) 
வார்  4 ஸ்ேடட் ேபங்க் காலனி 1வ  ெத  , 
6.பம்மல் (ந) வார்  4 சாமி கண் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

345 அன்ைன ேவளாங்கன்னி 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 6வ  
பிரதானசாைல,அண்ணா நகர், 
பம்மல் ெதற்கு கம்

அன்ைன ேவளாங்கன்னி 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 6வ  
பிரதானசாைல,அண்ணா நகர், 
பம்மல் ெதற்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  2 வடிேவல் ெத , 2.பம்மல் (ந) 
வார்  8 கக்கன் ெத  , 3.பம்மல் (ந) வார்  8 கக்கன் 

தல் கு க்குத் ெத  , 4.பம்மல் (ந) வர்  8 கக்கன் 
2வ  கு க்குத் ெத  , 5.பம்மல் (ந) வார்  8 
ேலாகநாதன் ெத  , 6.பம்மல் (ந) வார்  8 
சத்திய ர்த்தி ெத  , 7.பம்மல் (ந) வார்  8 
அகத்தீஸ்வரன் ேகாயில் ெத  , 8.பம்மல் (ந) வார்  8 
சிட்டிபா  ெத  , 9.பம்மல் (ந) வார்  8 சிட்டிபா  2வ  
கு க்குத் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

346
அன்ைன ேவளாங்கன்னி 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 6வ  
பிரதானசாைல,அண்ணா நகர், 
பம்மல் ெதற்கு கம்

அன்ைன ேவளாங்கன்னி 
ெமட்ரிகுேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 6வ  
பிரதானசாைல,அண்ணா நகர், 
பம்மல் ெதற்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  9 அன்பழகன் ெத , 2.பம்மல் (ந) 
வார்  9 கி ஸ்ெகாலர் ெத  , 3.பம்மல் (ந) வார்  8 
ெபஞ்சமின் ெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  9 இந்திரா 
காந்தி ேரா  , 5.பம்மல் (ந) வார்  9 தயா  ெத  , 
6.பம்மல் (ந) வார்  8 எச். எல் தல் ெமயின் ேரா  , 
7.பம்மல் (ந) வார்  8 பிரபாகர் ெத  , 8.பம்மல் (ந) 
வார் 8 ராஜா ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

347

ஊராட்சி ஒன்� ியம் 
ந நிைலப்பள்ளி, ங்கில் 
ஏரி பம்மல் வடக்கு கம்

ஊராட்சி ஒன்� ியம் 
ந நிைலப்பள்ளி, ங்கில் ஏரி 
பம்மல் வடக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  7 த்தமிழ் நகர் காமராஜர் 
கு க்கு ெத  , 2.பம்மல் (ந) வார்  7 ஏ ேக ைர 
ெத  , 3.பம்மல் (ந) வார்  7 ஆசிரியர் கி ஷ்ணசாமி 
ெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  6 இளங்ேகாவன் ெத  , 
5.பம்மல் (ந) வார்  7 கட்டெபாம்மன் ெத  , 6.பம்மல் 
(ந) வார்  1 பாண்டியன் ெத  , 7.பம்மல் (ந) வார்  7 
மை� மைலயடிகள் ெத  , 8.பம்மல் (ந) வார்  7 
கம்பர் ெத  , 9.பம்மல் (ந) வார்  7 அண்ணா நகர் 
9வ கு க்குத் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

348

ஊராட்சி ஒன்� ியம் 
ந நிைலப்பள்ளி, ங்கில் 
ஏரி பம்மல் வடக்கு கம்

ஊராட்சி ஒன்� ியம் 
ந நிைலப்பள்ளி, ங்கில் ஏரி 
பம்மல் வடக்கு கம்

1.பம்மல் (ந)  வார்  7 த்தமிழ் நகர் ேகசவன் ெத  , 
2.பம்மல் (ந)  வார்   6 அண்ணா நகர் ெசயிண்ட் 
தாமஸ் ெத  , 3.பம்மல் (ந) வார்  6 அண்ணா நகர் 
ராஜராஜன் ெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  6 தந்ைத 
ெபரியார் ெத  , 5.பம்மல் (ந) வார்  7 த்தமிழ் நகர், 
ேசாழன் ெத  , 6.பம்மல் (ந) வார்  7 த்தமிழ் நகர், 
ெசங்குட் வன் ெத  , 7.பம்மல் (ந) வார்  7 

த்தமிழ் நகர், கண்ணகி ெத  , 8.பம்மல் (ந) வார்  7 
த்தமிழ் நகர், அதியமான் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



349

நாடார் சங்கம் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஏ மைல ெத  பம்மல் 
வடக்கு கம் கட்டிடம் 
அை�  எண் 5

நாடார் சங்கம் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ஏ மைல 
ெத  பம்மல் வடக்கு கம் 
கட்டிடம் அை� எண் 5

1.பம்மல் (ந) அரங்கநாதன் தல் ெத  , 2.பம்மல் (ந) 
அரங்கநாதன் 2வ  ெத  , 3.பம்மல் (ந) வார்  7 
அரங்கநாதன்  3வ  ெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  7 
அரங்கநாதன் 4வ  ெத  , 5.பம்மல் (ந) வார்  7 
அரங்கநாதன் 5வ  ெத  , 6.பம்மல் (ந) வார்  7 
இந் ஸ்தான் வர் காலணி ம  பாண்டி ெத  , 
7.பம்மல் (ந) வார்  7 1வ  மாதவன் ெத , த்தமிழ் 
நகர் , 8.பம்மல் (ந) வார்  6வ  இந் ஸ்தான் வர் 
காலனி, பிரபாகரன் ெத  , 9.பம்மல் (ந) வார்  6 
இந் ஸ்தான் வர் காலணி, வரீராகவன் ெத  , 
10.பம்மல் (ந) வார்  6 இந் ஸ்தான் வர் காலனி, 
தியாகராஜன் ெத  , 11.பம்மல் (ந) வார்  1 
பாரதிதாசன் ெத  , 12.பம்மல் (ந) வார்  6 
இந் ஸ்தான் வர் காலணி, ேதவதாஸ் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

350

நாடார் சங்கம் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஏ மைல ெத  பம்மல் 
வடக்கு கம் கட்டிடம் 
அை�  எண் 1

நாடார் சங்கம் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, ஏ மைல 
ெத  பம்மல் வடக்கு கம் 
கட்டிடம் அை� எண் 1

1.பம்மல் (ந) வார்  7 பாலாஜி ெத , 2.பம்மல் (ந) 
வரீமா னிவர் ெத  , 3.பம்மல் (ந) ராமா ஜம் ெத  
, 4.பம்மல் (ந) வார்  10 வள்ளலார் பாரி ெத  , 
5.பம்மல் (ந) வார்  10 ஜாகிர்உேசன் ெத  , 6.பம்மல் 
(ந) வார்  10 னிததாமஸ் ெத  , 7.பம்மல் (ந) 
நக்கீரன் ெத  , 8.பம்மல் (ந) வார்  11 
ெதய்வசிகாமணி ெத  , 9.பம்மல் (ந) வார்  4 
ெதால்காப்பியன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

351 சி.எஸ்.ஐ.ெஜ.எம்.ஏ 
ந நிைலப்பள்ளி, பம்மல்

சி.எஸ்.ஐ.ெஜ.எம்.ஏ
ந நிைலப்பள்ளி, பம்மல் 1.பம்மல் (ந) பம்மல் ெந ஞ்சாைல

அைனத்
வாக்காளர்கள்

352
னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ங்கில்ஏரி பம்மல் 
வடக்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ங்கில்ஏரி பம்மல் 
வடக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) எம் ேக சாமி ெத  , 2.பம்மல் (ந) 
த் சாமி ெத  , 3.பம்மல் (ந) நரசிம்மன் ெத  , 

4.பம்மல் (ந) வார்  11 ெதய்வசிகாமணி ெத
அைனத்  
வாக்காளர்கள்

353

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ங்கில்ஏரி பம்மல் 
வடக்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ங்கில்ஏரி பம்மல் 
வடக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  11 ெதய்வசிகாமணி கு க்கு ெத  
, 2.பம்மல் (ந) வார்  11 ைவதியலிங்கம் ெத  , 
3.பம்மல் (ந) வார்  11 ைரேவலன் ெத  , 4.பம்மல் 
(ந) வார்  11 பலராமன் ெத  , 5.பம்மல் (ந) வார்  10 
ராஜேகாபால் ெத  , 6.பம்மல் (ந) வார்  11 கேழந்தி 
ெத  , 7.பம்மல் (ந) வார்  11 தி மைல வாசன் ெத  
, 8.பம்மல் (ந) வார்  11 பார்த்தசாரதி ெத  , 9.பம்மல் 
(ந) வார்  11 சீனிவாசன் ெத  , 10.பம்மல் (ந) வார்  
11 காமராஜர் ெந ஞ்சாைல ெத  , 11.பம்மல் (ந) 
வார்  11 ஓட்டகூத்தர் ெத  , 12.பம்மல் (ந) வார்  11 
பல்லவன் ெத  , 13.பம்மல் (ந) வார் 11 வ ஊ சி 
ெத  , 14.பம்மல் (ந) வார்  7 மாதவி ெத  , 
15.பம்மல் (ந) கட்டெபாம்மன்ெத த்தமிழ்நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

354

ேஹாலி குயின் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி, பம்மல் 
வடக்கு கம்

ேஹாலி குயின்
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி, பம்மல் 
வடக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) ேந  நகர் 3வ  ெத  , 2.பம்மல் (ந) 
ேந  நகர் 1வ  ெத  , 3.பம்மல் (ந) ேந  நகர் 4வ  
ெத , 4.பம்மல் (ந) வார் 17 ேந நகர் 2வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



355
ேஹாலி குயின் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி, பம்மல் 
வடக்கு கம்

ேஹாலி குயின் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி, பம்மல் 
வடக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) இந்திரா நகர் 2வ  ெத  , 2.பம்மல் (ந) 
மீனாட்சி நகர் ேராசம்மாள் ெத  , 3.பம்மல் (ந) ேந  
நகர் பாத்திமா மன்ஜில் ெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  17 
மஸ்தான் சாகிப் ெத  , 5.பம்மல் (ந) வார்  17 
ஜானகிராமன் ெத  , 6.பம்மல் (ந) வார்  6 
ேதவராஜன் ெத  , 7.பம்மல் (ந) விஜயா நகர் 
விஸ்தரிப்  , 8.பம்மல் (ந) ராஜன் ெத  மீனாட்சி நகர் 
, 9.பம்மல் (ந) ராமா ஜம் ெத ெபரியார் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

356

ேஹாலி குயின் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி, பம்மல் 
ெதற்கு கம்

ேஹாலி குயின்
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி, பம்மல் 
ெதற்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  16 ெஜயராமன் ெத , 2.பம்மல் (ந) 
வார்  16 அந்ேதாணி ெத  , 3.பம்மல் (ந) வார்  16 
தி வள் வர் ெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  16 ேஜம்ஸ் 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

357
ேஹாலி குயின் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி, பம்மல் 
ெதற்கு கம்

ேஹாலி குயின் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி, பம்மல் 
ெதற்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  16 பாலகு சாமி ெத , 2.பம்மல்
(ந) வார்  16 மீனாட்சி ெத  , 3.பம்மல் (ந) வார்  16 
ராமநாதன் ெத  காந்தி நகர் விரி  பகுதி 2 , 
4.பம்மல் (ந) வார்  16 ராமநாதன் ெத  காந்தி நகர் 
விரி 2

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

358

ேஹாலி குயின் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி, பம்மல் 
ேமற்கு கம்

ேஹாலி குயின் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி, பம்மல் 
ேமற்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  16 காந்தி நகர் விரி  3 , 2.பம்மல் 
(ந) வார்  16 காந்தி நகர் விரி  (ராஜிவ் காந்தி நகர் , 
3.பம்மல் (ந) வார்  18 லட்சுமணன் ெத  ெபரியார் 
நகர் , 4.பம்மல் (ந) வார்  18 ேஜாதி ெத  ெபரியார் 
நகர் , 5.பம்மல் (ந) வார்  16 ேகாஷி ெத  ெபரியார் 
நகர் , 6.பம்மல் (ந) வார்  15 கண்ணகி ெத  
சிவசங்கரன் நகர் , 7.பம்மல் (ந) வார்  17 
ெசல்லம்மாள் ெத  மீனாட்சி நகர் , 8.பம்மல் (ந) 
வார்  6 அய்யன் தி வள் வர் ெத  பசும்ெபான் 
நகர் வ , 9.பம்மல் (ந) வார்  6 த்  க ப்பன் ெத  
பசும்ெபான் நகர் விரி  , 10.பம்மல் (ந) வார்  6 

த் க ப்பன் கு க்கு ெத பசும்ெபான் நகர்
அைனத்  
வாக்காளர்கள்

359

ேஹாலி குயின் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி, பம்மல் 
ேமற்கு கம்

ேஹாலி குயின் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி, பம்மல் 
ேமற்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  16 ைரராஜ் ெத  , 2.பம்மல் (ந) 
வார்  13 வ ஊ சி ெத  , 3.பம்மல் (ந) வார்  17 
வள்ளலார் ெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  3 பாலாஜி 
ெத  , 5.பம்மல் (ந) வார்  7 பாரதிதாசன் 1வ  
கு க்கு ெத  , 6.பம்மல் (ந) வார்  7 மகாகவி 
பாரதியார் ெத  , 7.பம்மல் (ந) வார்  12 நடராஜன் 
ெத  , 8.பம்மல் (ந) வார்  9 பழனியப்பன் ெத  , 
9.பம்மல் (ந) வார்  16 ராஜாங்கம் ெத  , 10.பம்மல் (ந) 
வார்  16 சாமிநாதன் நகர் , 11.பம்மல் (ந) வார்  17 
ராஜமாணிக்கம் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



360

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ங்கில்ஏரி பம்மல் 
வடக்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ந நிைல 
பள்ளி, ங்கில்ஏரி பம்மல் 
வடக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  17 ங்கில் ஏரி 1வ  ெத  , 
2.பம்மல் (ந) வார்  17 ங்கில் ஏரி 5வ  ெத  , 
3.பம்மல் (ந) வார்  17 ங்கில் ஏரி 5வ  
கு க்குெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  17 ங்கில் ஏரி 
6வ  கு க்கு ெத  , 5.பம்மல் (ந) வார்  17 ங்கில் 
ஏரி 9வ  ெத  , 6.பம்மல் (ந) வார்  17 ங்கில் ஏரி 
10வ  ெத  , 7.பம்மல் (ந) வார்  17 ங்கில் ஏரி 
12வ  ெத  , 8.பம்மல் (ந) வார்  13 தி ப் ர் குமரன் 
ெத  , 9.பம்மல் (ந) வார்  17 சாஸ்திரி ெத  , 
10.பம்மல் (ந) வார்  12 ெகன்னடி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

361

ேஹாலி குயின் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி, பம்மல் 
ேமற்கு கம்

ேஹாலி குயின் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி, பம்மல் 
ேமற்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  16 பழனியப்பன் ெத  , 2.பம்மல் 
(ந) வார்  17 விஜயா நகர், விேவகானந்தர் தல் 
ெத  , 3.பம்மல் (ந) வார்  18 இராமா ஜம் ெத , 
ெபரியார் நகர் , 4.பம்மல் (ந) வார்  17 மில்லப்பன் 
ெத , ெபரியார் நகர் , 5.பம்மல் (ந) வார்  16 காந்தி 
நகர் தங்ைகயா ெத  , 6.பம்மல் (ந) வார்  8 
காந்திநகர், நாகரத்தினம் ெத  , 7.பம்மல் (ந) வார்  16 
காந்தி நகர், ராமதாஸ் ெத  , 8.பம்மல் (ந) வார்  17 
பரசுராமன் ெத  , 9.பம்மல் (ந) தங்ைகயா ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

362

ேஹாலி குயின் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி, பம்மல் 
ேமற்கு கம்

ேஹாலி குயின்
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி, பம்மல் 
ேமற்கு கம் 1.பம்மல் (ந) வார்  12 என் எஸ் ேக ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

363 ேஹாலி குயின் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி, பம்மல் 
ேமற்கு கம்

ேஹாலி குயின் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி, பம்மல் 
ேமற்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  17 எம்.ஜி.ஆர் கு க்கு ெத  , 
2.பம்மல் (ந) வார்  9 இந்திரா நகர் 1 வ  ெத  , 
3.பம்மல் (ந) வார்  12 குழந்ைதகள் ெத  , 4.பம்மல் 
(ந) வார்  12 ஜவீானந்தம் ெத  , 5.பம்மல் (ந) வார்  
17 11வ  ெத  ங்கிேலரி , 6.பம்மல் (ந) வார்  12 
பிள்ைளயார் ேகாவில் கு க்கு ெத  , 7.பம்மல் (ந) 
வார் 12 பிள்ைளயார் ேகாவில் 3 வ கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

364
ேஹாலி குயின் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி, பம்மல் 
ேமற்கு கம்

ேஹாலி குயின் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப் பள்ளி, பம்மல் 
ேமற்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  12 பிள்ைளயார் ேகாவில் ெத  , 
2.பம்மல் (ந) வார்  5 மசூதி ெத  , 3.பம்மல் (ந) 
வார்  11 பிள்ைளயார் 4 வ  கு க்கு ெத  , 4.பம்மல் 
(ந) வார் 12 த் மார்யம்மன் ேகாவில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

365

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஓன்� ிய ஆரம்பப் 
பள்ளி, ங்கிேலரி பம்மல் 
வடக்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல
ஊராட்சி ஓன்� ிய ஆரம்பப் 
பள்ளி, ங்கிேலரி பம்மல் 
வடக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  12 கட்டெபாம்மன் ெத  , 2.பம்மல் 
(ந) வார் 12 கஸ் ரி பாய் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



366

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்பப்பள்ளி, நாகல்ேகணி 
ேமற்கு கம் பம்மல்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்பப்பள்ளி, நாகல்ேகணி 
ேமற்கு கம் பம்மல்

1.பம்மல் (ந) வார்  16 குலேசகரன் ெத  கணபதி நகர் 
, 2.பம்மல் (ந) வார்  16 நீலகண்டன் ெத  , 3.பம்மல் 
(ந) வார்  16 கந்தசாமி ெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  15 
சிகாமணி ெத  சிவசங்சரன் நகர் , 5.பம்மல் (ந) 
வார்  16 வாசு ெத  ெபரியார் நகர் , 6.பம்மல் (ந) 
வார்  18 தரன் ெத  , 7.பம்மல் (ந) வார்  18 
சக்ரபாணி ெத  , 8.பம்மல் (ந) வார்  18 
பாலசுப்பிரமணி ெத  , 9.பம்மல் (ந) வார்  17 
மீனாட்சி நகர் ெசக்ரேடரிேயட் காலனி , 10.பம்மல் (ந) 
வார்  16 ராமநாதன் உட்பிரி  காந்தி நகர் , 11.பம்மல் 
(ந) வார்  21 தி நீர்மைல ெமயின் ேரா  , 12.பம்மல் 
(ந) வார் 21 ேவந்தர் நகர் ஆபிரகாம் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

367
அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்பப்பள்ளி, நாகல்ேகணி 
ேமற்கு கம் பம்மல்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்பப்பள்ளி, நாகல்ேகணி 
ேமற்கு கம் பம்மல்

1.பம்மல் (ந) வார்  17 அ� ிஞர் அண்ணா ெத  
அன்ைன சத்யா நகர் , 2.பம்மல் (ந) வார்  18 
நாராயணப்பிள்ைள ெத  சீனிவாச ரம் , 3.பம்மல் (ந) 
வார்  17கலாதரன் ெத  மீனாட்சி நகர் , 4.பம்மல் (ந) 
வார்  16 பந்  ெத  கணபதி நகர் , 5.பம்மல் (ந) 
வார் 15 ராஜிவ்காந்தி நகர் 2வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

368

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்பப்பள்ளி, நாகல்ேகணி 
ேமற்கு கம் பம்மல்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்பப்பள்ளி, நாகல்ேகணி 
ேமற்கு கம் பம்மல்

1.பம்மல் (ந) வார்  15காமராஜ் நகர் தல் ெத  , 
2.பம்மல் (ந) வார்  15காமராஜ் நகர் தல் ெத  
விரி  , 3.பம்மல் (ந) வார்  15காமராஜ் நகர் 2வ  
ெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  15 காமராஜ் நகர் 3வ  
ெத  , 5.பம்மல் (ந) வார்  15 ராஜிவ்காந்தி நகர் 1வ  
கு க்கு ெத  , 6.பம்மல் (ந) வார்  15 ராஜிவ்காந்தி 
நகர் 1வ  ெத  , 7.பம்மல் (ந) வார்  15 ராஜிவ்காந்தி 
நகர் 3வ  ெத  , 8.பம்மல் (ந) வார்  17 மகாவர் 
ெத காந்தி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

369 அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்பப்பள்ளி, நாகல்ேகணி 
ேமற்கு கம் பம்மல்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்பப்பள்ளி, நாகல்ேகணி 
ேமற்கு கம் பம்மல்

1.பம்மல் (ந) வார்  18 டில்லி ெத ெபரியார் நகர் , 
2.பம்மல் (ந) வார்  16 ைரராஜ் ெத  காந்தி நகர் , 
3.பம்மல் (ந) வார்  16 மகிைமதாசன் ெத  ெபரியார் 
நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

370
அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்பப்பள்ளி, நாகல்ேகணி 
ேமற்கு கம் பம்மல்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்பப்பள்ளி, நாகல்ேகணி 
ேமற்கு கம் பம்மல்

1.பம்மல் (ந) வார்  15 க மாரியம்மன் ேகாயில் 1வ
ெத  சபாபதி நக , 2.பம்மல் (ந) வார்  15 சபாபதி நகர் 
2வ  ெத  , 3.பம்மல் (ந) வார்  15 சபாபதி நகர் 
3வ  ெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  15 சபாபதி நகர் 
2வ  கு க்கு ெத  , 5.பம்மல் (ந) வார்  15 சபாபதி 
நகர் 3வ  கு க்கு ெத  , 6.பம்மல் (ந) வார்  16 
பதி ெத காந்தி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



371

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்பப்பள்ளி, நாகல்ேகணி 
ேமற்கு கம் பம்மல்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்பப்பள்ளி, நாகல்ேகணி 
ேமற்கு கம் பம்மல்

1.பம்மல் (ந) வார்  18 மீனாட்சி சுந்தரம் ெத  , 
2.பம்மல் (ந) வார்  18 சாகுல் ஹமீ  ெத  , 3.பம்மல் 
(ந) வார்  18 சபாபதி ெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  16 
கனகதாஸ் ெத  , 5.பம்மல் (ந) வார்  16 
ெவங்கடாசலம் ெத  , 6.பம்மல் (ந) வார்  16 
ெசல்வராஜ் ெத  , 7.பம்மல் (ந) வார்  18 தர்மலிங்கம் 
ெத  , 8.பம்மல் (ந) வார்  16 அ ள் பாண்டியன் 
ெத  , 9.பம்மல் (ந) வார்  17 த் சாமி ெத  , 
10.பம்மல் (ந) வார்  17 தங்கேவல் ெத  , 11.பம்மல் 
(ந) வார்  18 ேசாங்குேவல் ெத  , 12.பம்மல் (ந) 
வார்  18 வள்ளியம்மன் ெத  , 13.பம்மல் (ந) வார்  
18 குமாரசாமி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

372

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
நாகல்ேகணி பம்மல் ேமற்கு 

கம்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
நாகல்ேகணி பம்மல் ேமற்கு 

கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  19 காமராஜர் ெத  தி  நகர் , 
2.பம்மல் (ந) வார்  7 பஜைன ேகாயில் ெத  , 
3.பம்மல் (ந) வார்  5 அம்ேபத்கார் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

373 அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
நாகல்ேகணி பம்மல் ேமற்கு 

கம்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
நாகல்ேகணி பம்மல் ேமற்கு 

கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  6 பம்பல் நல்ல தம்பி ெத  , 
2.பம்மல் (ந) வார்  19 பக்தவச்சலம் ெத  , 3.பம்மல் 
(ந) வார்  18 இரட்ைட மைல சீனிவாசன் ெத  , 
4.பம்மல் (ந) வார்  19 தி ப் ர் குமரன் ெத  , 
5.பம்மல் (ந) வார்  19 பாரதியார் ெத  தி  நகர் , 
6.பம்மல் (ந) வார்  18 தி நகர் சிவசங்கரன் ெத  , 
7.பம்மல் (ந) வார்  7 ரங்கசாமி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

374
அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
நாகல்ேகணி பம்மல் ேமற்கு 

கம்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
நாகல்ேகணி பம்மல் ேமற்கு 

கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  18 கி ஷ்ணன் ெத  
கல்யாண ரம் , 2.பம்மல் (ந) வார்  18 சத்தியவாணி 

த்  ெத  , 3.பம்மல் (ந) வார்  18 ேஷட்சாப் 
ைலன் , 4.பம்மல் (ந) வார்  18 பட்டர் ெத  , 5.பம்மல் 
(ந) வார்  18 நாராயணன் ெத  , 6.பம்மல் (ந) வார்  
18 ெசல்லப்பா ெத  , 7.பம்மல் (ந) வார்  18 
கி ஷ்ணன் ெத  , 8.பம்மல் (ந) வார்  18 ெபரிய 
பாைளயத்தம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

375

மாடர்ன் ெமட்ரிகுேலஷன் 
பள்ளி, நல்லதம்பி ெத  
ேசாழவரம் நகர் 
நாகல்ேகணி பம்மல் ேமற்கு 

கம்

மாடர்ன் ெமட்ரிகுேலஷன் 
பள்ளி, நல்லதம்பி ெத  
ேசாழவரம் நகர் நாகல்ேகணி 
பம்மல் ேமற்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  18 கல்யாணி ரம் , 2.பம்மல் (ந) 
வார்  19 பஜைன ேகாயில் ெத  , 3.பம்மல் (ந) 

ேகசன் ெத  , 4.பம்மல் (ந) நரசிம்மன் ெத  , 
5.பம்மல் (ந) சாபாபதி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

376

மாடர்ன் ெமட்ரிகுேலஷன் 
பள்ளி, நல்லதம்பி ெத  
ேசாழவரம் நகர் 
நாகல்ேகணி பம்மல் ேமற்கு 

கம்

மாடர்ன் ெமட்ரிகுேலஷன் 
பள்ளி, நல்லதம்பி ெத  
ேசாழவரம் நகர் நாகல்ேகணி 
பம்மல் ேமற்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  19 ஜவீானந்தம் ெத  , 2.பம்மல் 
(ந) வார்  20 ேந  ெத  , 3.பம்மல் (ந) வார்  19 
மீனாம்பாள் ெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  19 ெஜயேமரி 
ெத  , 5.பம்மல் (ந) வார்  19 என் ேக ராஜூ ெத  , 
6.பம்மல் (ந) வார்  19 எம் சி ராஜா ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



377

மாடர்ன் ெமட்ரிகுேலஷன் 
பள்ளி, நல்லதம்பி ெத  
ேசாழவரம் நகர் 
நாகல்ேகணி பம்மல் வடக்கு 

கம்

மாடர்ன் ெமட்ரிகுேலஷன் 
பள்ளி, நல்லதம்பி ெத  
ேசாழவரம் நகர் நாகல்ேகணி 
பம்மல் வடக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  19 மாதாேகாயில் ெத  , 2.பம்மல் 
(ந) வார்  19 மாரியம்மன் ேகாயில் ெத  , 3.பம்மல் 
(ந) வார் 19 ேவந்தர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

378 அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ேமல் நிைலப்பள்ளி, 
நாகல்ேகணி பம்மல் கிழக்கு 

கம்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ேமல் நிைலப்பள்ளி, 
நாகல்ேகணி பம்மல் கிழக்கு 

கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  20 எம் ஜி ஆர் ெத (ேசாழவரம்
நகர்) , 2.பம்மல் (ந) வார்  20 நல்ல தம்பி ெத  , 
3.பம்மல் (ந) வார்  20 தங்கராஜ் ெத  , 4.பம்மல் (ந) 
வார்  20 நவமணி ெத  , 5.பம்மல் (ந) வார்  12 
நலத் ைரப் பள்ளி ெத  , 6.பம்மல் (ந) வார்  20 

சாமி ெத  (வரீாசாமி நகர்) , 7.பம்மல் (ந) வார்  
20 குப்பம்மாள் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

379

மாடர்ன் ெமட்ரிகுேலஷன் 
பள்ளி, நல்லதம்பி ெத  
ேசாழவரம் நகர் 
நாகல்ேகணி பம்மல் வடக்கு 

கம்

மாடர்ன் ெமட்ரிகுேலஷன் 
பள்ளி, நல்லதம்பி ெத  
ேசாழவரம் நகர் நாகல்ேகணி 
பம்மல் வடக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  20 தந்ைத ெபரியார் ெத  , 
2.பம்மல் (ந) வார்  20 தந்ைத ெபரியார் 1வ  கு க்கு 
ெத  , 3.பம்மல் (ந) வார்  20 தந்ைத ெபரியார் 3வ  
கு க்கு ெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  19 மகாத்மா 
காந்தி ெத  , 5.பம்மல் (ந) வார்  20 கண்ணன் ெத  , 
6.பம்மல் (ந) வார்  20 ெந ஞ்ெசழியன் ெத  , 
7.பம்மல் (ந) வார்  12 நவமணி ெத  (ெசன்ட்ரல் 
ேபங்க் காலனி) , 8.பம்மல் (ந) வார்  12 நவமணி 1வ  
கு க்கு ெத (ெசன்ட்ரல் ேபங்க , 9.பம்மல் (ந) வார்  
12 நவமணி 2வ  கு க்கு ெத  , 10.பம்மல் (ந) வார்  
12 தந்ைத ெபரியார் 2வ  கு க்கு ெத  , 11.பம்மல் 
(ந) இரட்ைடமைலசீனிவாசன்ெத  , 12.பம்மல் (ந) 
ஜவீானந்தம் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

380

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
நாகல்ேகணி பம்மல் வடக்கு 

கம்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
நாகல்ேகணி பம்மல் வடக்கு 

கம்

1.பம்மல் (ந) டி ஆர் அம்ேபத்கர் நகர் , 2.பம்மல் (ந) 
வார்  20 ேகசன் ெத  , 3.பம்மல் (ந) வார்  20 
ேதவராஜ் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

381 அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
நாகல்ேகணி பம்மல் வடக்கு 

கம்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
நாகல்ேகணி பம்மல் வடக்கு 

கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  20 தன்ராஜ் ெத , 2.பம்மல் (ந) 
வார்  20 வா உ சி ெத  , 3.பம்மல் (ந) அக்கீஸ்வரர் 
காலனி 6வ  ெத  , 4.பம்மல் (ந) அக்கீஸ்வரர் 
காலனி 6வ  கு க்கு ெத  , 5.பம்மல் (ந) 
அக்கீஸ்வரர் காலனி லட்சுமி ேரா  , 6.பம்மல் (ந) 
அக்கீஸ்வரர் காலனி விரி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

382

அரசினர் ஆதிதிராவிட நல 
ேமல் நிைலப்பள்ளி , 
நாகல்ேகணி பம்மல் வடக்கு 

கம்

அரசினர் ஆதிதிராவிட நல
ேமல் நிைலப்பள்ளி , 
நாகல்ேகணி பம்மல் வடக்கு 

கம்

1.பம்மல் (ந) அக்கீ ஸ்வரர் காலனி  1 வ  ெத  
நாகல் ேகணி , 2.பம்மல் (ந) அக்கீரிஸ்வரர் காலனி 
2வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

383

அரசினர் ஆதிதிராவிட நல 
ேமல் நிைலப்பள்ளி , 
நாகல்ேகணி பம்மல் வடக்கு 

கம்

அரசினர் ஆதிதிராவிட நல
ேமல் நிைலப்பள்ளி , 
நாகல்ேகணி பம்மல் வடக்கு 

கம்

1.பம்மல் (ந) அக்கீ ஸ்வரர் காலனி 3வ  ெத  , 
2.பம்மல் (ந) அக்கீ ஸ்வரர் காலனி 4வ  ெத  , 
3.பம்மல் (ந) அக்கீஸ்வரர் காலனி 5வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



384 அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ேமல் நிைலப்பள்ளி , 
நாகல்ேகணி வடக்கு கம்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ேமல் நிைலப்பள்ளி , 
நாகல்ேகணி வடக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) ஆதம் நகர் 2வ ெத , 2.பம்மல் (ந) 
ஆதம் நகர் 1வ  ெத  , 3.பம்மல் (ந) ஆதம் நகர் 
3வ  ெத  , 4.பம்மல் (ந) ஆதம் நகர் 4வ  ெத  , 
5.பம்மல் (ந) ஆதம் நகர் 3வ  கு க்கு ெத  , 
6.பம்மல் (ந) அேசாகர் ெத  , 7.பம்மல் (ந) வார்  20 
1வ ெத அக்கினஸ்வரன் காலனி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

385 அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ேமல் நிைலப்பள்ளி , 
நாகல்ேகணி வடக்கு கம்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ேமல் நிைலப்பள்ளி , 
நாகல்ேகணி வடக்கு கம்

1.பம்மல் (ந) ஆதம் நகர் 5வ ெத , 2.பம்மல் (ந) 
காதர்பாஷா ெத  , 3.பம்மல் (ந) வார்  12 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  12 
பிள்ைளயார் ேகாயில் தல் கு க்கு ெத  , 
5.பம்மல் (ந) அங்காளம்மன் ெத  , 6.பம்மல் (ந) 
அண்ணாசாைல நாகல்ேகணி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

386

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நாகல்ேகணி பம்மல் கிழக்கு 

கம்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நாகல்ேகணி பம்மல் கிழக்கு 

கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  1 நரசிம்மன் ெத  , 2.பம்மல் (ந) 
வார்  1 பாஸ்கரன் ெத  , 3.பம்மல் (ந) வார்  1 
கண்ணாயிரம் ெத  , 4.பம்மல் (ந) வார்  1 ர்  
மாதா ெத  , 5.பம்மல் (ந) வார்  1 ராணி அண்ணா 
ெத  , 6.பம்மல் (ந) வார்  1 எண்ணாயிரம் ெத  , 
7.பம்மல் (ந) வார்  1 ளசிங்கம் ெத  , 8.பம்மல் (ந) 
வார்  1 அப்  ெத  , 9.பம்மல் (ந) வார்  1 ேமாகன் 
ெத  , 10.பம்மல் (ந) வார்  1 லிங்கம் ெத  , 
11.பம்மல் (ந) வார்  1 ரம்ஜான் ெத  , 12.பம்மல் (ந) 
வார்  1 தி நீர்மைல ெமயின்ேரா  , 13.பம்மல் (ந) 
வார்  1 தி நீர்மைலேரா  , 14.பம்மல் (ந) வார்  1 
ஆதம் நகர் 5வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

387 அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நாகல்ேகணி பம்மல் கிழக்கு 

கம்

அரசினர் ஆதிதிராவிடர் நல 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
நாகல்ேகணி பம்மல் கிழக்கு 

கம்

1.பம்மல் (ந) வார்  1 தல்ெத பிரசாந்த் நகர் , 
2.பம்மல் (ந) வார்  1 பாரதியார் ெத  , 3.பம்மல் (ந) 
வார்  1 1வ  ெத  ஈஸ்வரி நகர் , 4.பம்மல் (ந) 
வார்  1 2வ  ெத  ஈஸ்வரி நகர் , 5.பம்மல் (ந) 
வார்  1 3வ  ெத  ஈஸ்வரி நகர் , 6.பம்மல் (ந) 
வார்  1 4வ  ெத  ஈஸ்வரி நகர் , 7.பம்மல் (ந) 
வார் 1 5வ ெத  ஈஸ்வரி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

388 னித ேதாைமயர் மைல 
பிைரமரி பள்ளி, கிழக்கு மாட 
ெத  தி நீர்மைல ெதற்கு 

கம் கட்டிடம் அை�  எண் 1

னித ேதாைமயர் மைல 
பிைரமரி பள்ளி, கிழக்கு மாட 
ெத  தி நீர்மைல ெதற்கு 

கம் கட்டிடம் அை� எண் 1

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  14 
லால்பக ர் சாஸ்திரி ெத  , 2.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  13 மல்லிமா வதீி , 
3.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  13 டாக்டர் 
எம் ஜி ஆர் ெத  , 4.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
வார்  16 த்  ரங்கன் ெத  , 5.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  16 ேதரடி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

389
னித ேதாைமயர் மைல 
பிைரமரி பள்ளி, கிழக்கு மாட 
ெத  தி நீர்மைல ெதற்கு 

கம் கட்டிடம் அை�  எண் 2

னித ேதாைமயர் மைல 
பிைரமரி பள்ளி, கிழக்கு மாட 
ெத  தி நீர்மைல ெதற்கு 

கம் கட்டிடம் அை� எண் 2

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார் 18 
தி நீர்மைல ேமட்  ெத  , 2.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  16 வடக்கு மாடவதீி , 
3.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  16 கிழக்கு 
மாடவதீி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



390

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
தி நீர்மைல கிழக்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய 
ந நிைலப்பள்ளி, தி நீர்மைல 
கிழக்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார் 16 வடக்கு
குளக்கைர ெத  , 2.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
வார்  16 ெதற்கு குளக்கைர ெத  , 3.தி நீர்மைல 
ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  16 ேவதாந்தம் ெத  , 
4.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  15 
கி ஷ்ணன் ேகாயில் ெத  , 5.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  16 ேமற்கு குளக்கைர ெத  , 
6.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  15 ெசல்வ 
வினாயகர் ேகாயில் ெத  , 7.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  15 அ� ிஞர் அண்ணா ெத  , 
8.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  15 னியப்ப 
ெத  , 9.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  13 
ெஜகஜவீன்ராம் ெத  தி மங்ைக ஆழ்வார் ரம் , 
10.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  13 
இரட்ைடமைல சீனிவாசன் ெத  தி மங்ைகயாழ்வா 
, 11.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  13 
அம்ேபத்கார் சாைல தி மங்ைகயாழ்வார் ரம் , 
12.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  13 
தங்கேவல் ெத  தி மங்ைகயாழ்வார் ரம் , 
13.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  13 
இரட்ைடமைல சீனிவாசன் ெத  தி மங்ைகயாழ்வா 
1 , 14.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  13 
இரட்ைடமைல சீனிவாசன் ெத  தி மங்ைகயாழ்வா 
2 , 15.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  13 
இரட்ைடமைல சீனிவாசன் ெத  தி மங்ைகயாழ்வா 
3 , 16.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  13 
இரட்ைடமைல சீனிவாசன் ெத தி மங்ைகயாழ்வா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

391

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய 
ந நிைலப்பள்ளி , 
தி நீர்மைல வடக்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய 
ந நிைலப்பள்ளி , 
தி நீர்மைல வடக்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  18 ேவம் லி 
அம்மன் ேகாயில் ெத  தி நீர்மைல , 2.தி நீர்மைல 
ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  18 ேவம் லி அம்மன் 
ேகாயில் 1வ  கு க்கு ெதர , 3.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  18 ேவம் லி அம்மன் ேகாயில் 
2வ  கு க்கு ெதர , 4.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
வார்  18 ேவம் லி அம்மன் ேகாயில் 3வ  கு க்கு 
ெதர , 5.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  18 
ேவம் லி அம்மன் ேகாயில் 4வ கு க்கு ெதர

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

392
னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய 
ந நிைலப்பள்ளி , 
தி நீர்மைல வடக்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய 
ந நிைலப்பள்ளி , 
தி நீர்மைல வடக்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  18 கன் 
ெத  , 2.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  18 
ைவதியகாரத் ெத  , 3.தி நீர்மைல ேப மற் ம் 
(வ.கி) வார்  18 ைவதியகார கு க்கு ெத  , 
4.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  18 நாவாசி 
ெத  , 5.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  
17பஜைன ேகாயில் ெத  , 6.தி நீர்மைல ேப மற் ம் 
(வ.கி) வார் 17 பஜைன ேகாயில் கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



393

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
தி நீர்மைல ேமற்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய 
ந நிைலப்பள்ளி, தி நீர்மைல 
ேமற்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார் 15 ெதற்கு
மாடவதீி (ேப ராட்சி ெமயின் ேரா ) , 2.தி நீர்மைல 
ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  14 ேந  ெத  , 
3.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  14 சிவராஜ் 
ெத  , 4.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  15 
சிவராஜ் ெத  விரி  , 5.தி நீர்மைல ேப மற் ம் 
(வ.கி) வார்  14 சிவராஜ் ெத  விரி  2வ  கு க்கு 
ெத  , 6.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  14 
சிவராஜ் விரி  3வ  கு க்கு ெத  , 7.தி நீர்மைல 
ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  14 சிவராஜ் 1 வ  கு க்கு 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

394 னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
தி நீர்மைல ேமற்கு கம்

னித ேதாைமயர் மைல 
ஊராட்சி ஒன்� ிய 
ந நிைலப்பள்ளி, தி நீர்மைல 
ேமற்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார் 14 காந்தி
ெத  , 2.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  14 
உய்யாளி அம்மன் ேகாயில்ெத  , 3.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  14 ஏரிக்கைரத் ெத  , 
4.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  18 
தி நீர்மைல ெமயின் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

395

ெஜய  த்  குமாரசாமி 
அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி , 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
வடக்கு கம்

ெஜய  த்  குமாரசாமி 
அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி , 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
வடக்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  ெஜ யராமன் 
ெத  இலட்சுமி ரம் , 2.தி நீர்மைல ேப மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 டாக்டர் ெசௗந்தராம்பாள் ெத  
இலட்சுமி ரம் , 3.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 சரஸ்வதி ரம் 1வ  ெத  , 4.தி நீர்மைல 
ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  1 சரஸ்வதி ரம் 2வ  ெத  
, 5.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
சரஸ்வதி ரம் விரி  1வ  ெத  , 6.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 சரஸ்வதி ரம்  விரி  2வ  
ெத  , 7.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
சரஸ்வதி ரம் விரி  3வ  ெத  , 8.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 சரஸ்வதி ரம் 1வ  கு க்கு 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

396

ெஜய  த்  குமாரசாமி 
அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி , 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
வடக்கு கம்

ெஜய  த்  குமாரசாமி 
அரசு ேமல்நிைலப் பள்ளி , 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
வடக்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார் 1 என் எஸ்
ேக சாைல , 2.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  
1 பார்வதி ரம் 1வ  ெத  , 3.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பார்வதி ரம் 2வ  ெத  , 
4.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
பார்வதி ரம் 3வ  ெத  , 5.தி நீர்மைல ேப மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 பார்வதி ரம் 3வ  கு க்கு ெத  , 
6.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
சரஸ்வதி ரம் தி நீர்மைல ெமயின் ேரா  , 
7.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) பார்வதி ரம் 
ெமயின்ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

397
ெஜய  த் குமாரசாமி 
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி , 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
வடக்கு கம்

ெஜய  த் குமாரசாமி 
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி , 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
வடக்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார் 9 அண்ணா
ெத  ெலட்சுமி ரம் , 2.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
வார்  4 பாடசாைல ெத  சாைலத் ெத  , 
3.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
சுப் ராயநகர்1வ  கு க்குெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



398

ெஜய  த் குமாரசாமி 
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
கிழக்கு கம்

ெஜய த் குமாரசாமி
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
கிழக்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ரங்கநாத 
சுவாமி 1வ  ெத  , 2.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
வார் 4 ரங்கநாத சுவாமி 2வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

399 ெஜய  த்  குமாரசாமி 
அரசு ேமல் நிைலப் பள்ளி , 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
கிழக்கு கம்

ெஜய  த்  குமாரசாமி 
அரசு ேமல் நிைலப் பள்ளி , 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
கிழக்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார் 1 சுப்பராய
நகர் , 2.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  1 2வ  
கு க்குத் ெத  சுப்பிராய நகர் , 3.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 4வ  கு க்குத் ெத  
சுப்பிராய நகர் , 4.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
ேகாராமாசிலாமணி ெத , ரம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

400

ெஜய  த்  குமாரசாமி 
அரசு ேமல் நிைலப் பள்ளி , 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
கிழக்கு கம்

ெஜய  த்  குமாரசாமி 
அரசு ேமல் நிைலப் பள்ளி , 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
கிழக்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெடம்பில் 
ட ன் , 2.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
ேதசிகாச்சாரி ெத  ெலட்சுமி ரம் , 3.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 1வ  ெத  ரம் , 
4.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  1 2வ  ெத  

ரம் , 5.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
3வ  ெத  ரம் தி மைல ேரா  , 6.தி நீர்மைல 
ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  1 தி நீர்மைல ேரா  

ரம் , 7.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
சுப்பராயநகர் 3வ  கு க்குெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

401

ெஜய  த் குமாரசாமி 
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
ெதற்கு கம்

ெஜய  த் குமாரசாமி 
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
ெதற்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ரங்கா நகர் 
ெமயின் ேரா  , 2.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 ரங்கா நகர் 1வ  ெத  , 3.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ரங்கா நகர் 2வ  கு க்குத் 
ெத  , 4.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
ரங்கா நகர் 3வ  ெத  , 5.தி நீர்மைல ேப மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 ரங்கா நகர் 4வ  ெத  , 
6.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ரங்கா நகர் 
5வ  ெத  , 7.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  
1 ரங்கா ெத 6வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

402

ெஜய  த் குமாரசாமி 
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
ெதற்கு கம்

ெஜய த் குமாரசாமி
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
ெதற்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  2 குமாரசாமி 
ஆச்சாரி ெத  ெலட்சுமி ரம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

403

மதி சுந்தரவள்ளி 
ெமேமாரியல் பள்ளி, 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
ெதற்கு கம்

மதி சுந்தரவள்ளி 
ெமேமாரியல் பள்ளி, 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
ெதற்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  5 நாகப்பா 
நகர் தல்கு க்குத் ெத  , 2.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  5 நாகப்பா நகர் சி எல் சி 
ஒர்க்ஸ் ேரா  , 3.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
வார்  5 நாகப்பா நகர் 2வ  கு க்குத்ெத  , 
4.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  5 நாகப்பா 
நகர் 1வ  ெமயின் ேரா  , 5.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  5 நாகப்பா நகர் 2வ  
ெமயின்ேரா  , 6.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
வார் 5 நாகப்பா நகர் 3வ ெமயின் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



404

மதி சுந்தரவள்ளி 
ெமேமாரியல் பள்ளி, 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
ெதற்கு கம்

மதி சுந்தரவள்ளி 
ெமேமாரியல் பள்ளி, 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
ெதற்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  5 நாகப்பா 
நகர் 4வ  ெமயின்ேரா  , 2.தி நீர்மைல ேப மற் ம் 
(வ.கி) வார்  5 நாகப்பா நகர் 5வ  ெமயின் ேரா  , 
3.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  5 நாகப்பா 
நகர் 6வ  ெமயின் ேரா  , 4.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  5 நாகப்பா நகர் 7வ  ெமயின் 
ேரா  , 5.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  4 
லட்சுமி ரம் ெவங்கட்ராமன் ெத  , 6.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  4 லட்சுமி ரம் 
ெபான்னப்பநாயக்கர் ெத  விரி  , 7.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  4 லட்சுமி ரம் 
ெபான்னப்பநாயக்கர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

405 ெஜய  த்  குமாரசாமி 
அரசு ேமல் நிைலப் பள்ளி , 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
ெதற்கு கம்

ெஜய  த்  குமாரசாமி 
அரசு ேமல் நிைலப் பள்ளி , 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
ெதற்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார் 3 ேவலப்பர்
நாயக்கர் ெத  , 2.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 த்  மாரியம்மன் ேகாயில் ெத  , 
3.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  3 ம வப்பர் 

தல் ெத  , 4.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
வார் 3 ம வப்பர் 2வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

406

மதி சுந்தரவள்ளி 
ெமேமாரியல் பள்ளி, 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
ெதற்கு கம்

மதி சுந்தரவள்ளி 
ெமேமாரியல் பள்ளி, 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
ெதற்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  3 கி  
சங்கம் ேரா  , 2.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
வார்  5 சந்திரன் நகர் 1வ  ெத  , 3.தி நீர்மைல 
ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  5 சந்திரன் நகர் 2வ  ெத  , 
4.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  5 சந்திரன் 
நகர் 3வ  ெத  , 5.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
வார்  5 சந்திரன் நகர் 4வ  ெத  , 6.தி நீர்மைல 
ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  5 சந்திரன் நகர் ெமயின் 
ேரா  , 7.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
சந்திரன் நகர் 5வ  ெத  , 8.தி நீர்மைல ேப மற் ம் 
(வ.கி) வார் 5 சந்திரன் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

407 மதி சுந்தரவள்ளி 
ெமேமாரியல் பள்ளி, 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
ெதற்கு கம்

மதி சுந்தரவள்ளி 
ெமேமாரியல் பள்ளி, 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
ெதற்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார் 3 டாக்டர்
சாலமன் காலனி , 2.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
வார்  6 டாக்டர்ஸ் காலனி , 3.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  7 1வ   ெத  , 
4.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  7 3வ  
கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



408

 மதி சுந்தர வள்ளி 
ேமெமாரியல் பள்ளி, 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
கிழக்கு கம்

 மதி சுந்தர வள்ளி 
ேமெமாரியல் பள்ளி, 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
கிழக்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
உைமயாள் ரம் தல் ெமயின் ேரா  , 
2.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
உைமயாள் ரம் பிரதான சாைல , 3.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  5 உைமயாள் ரம் 2வ  ெமயின் 
ேரா  , 4.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
உைமயாள் ரம் 3வ  கு க்கு ெத  , 5.தி நீர்மைல 
ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  5 உைமயாள் ரம் 2வ  
கு க்கு ெத  , 6.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
வார்  5 உைமயாள் ரம் ெபரியார் தல் ெத  , 
7.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  5 
உைமயாள் ரம் ெபரியார் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

409

மதி சுந்தரவள்ளி 
ெமேமாரியல் பள்ளி, 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
கிழக்கு கம்

மதி சுந்தரவள்ளி
ெமேமாரியல் பள்ளி, 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
கிழக்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  7 1வ  
ேமட் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

410

மதி சுந்தரவள்ளி 
ெமேமாரியல் பள்ளி, 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
கிழக்கு கம்

மதி சுந்தரவள்ளி
ெமேமாரியல் பள்ளி, 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
கிழக்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  7 2வ  
ேமட்  ெத  , 2.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
வார் 7 2வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

411

ெஜய  த்  குமாரசாமி 
அரசு ேமல் நிைலப் பள்ளி, 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
ெதற்கு கம்

ெஜய த் குமாரசாமி
அரசு ேமல் நிைலப் பள்ளி, 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
ெதற்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  8 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

412

ெஜய  த்  குமாரசாமி 
அரசு ேமல் நிைலப் பள்ளி, 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
ெதற்கு கம்

ெஜய த் குமாரசாமி
அரசு ேமல் நிைலப் பள்ளி, 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
ெதற்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார் 8 2வ
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 2.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  8 பிள்ைளயார் ேகாயில் 3வ  
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

413

ெசயின்ட் பால் 
ெமட்ரிகுேலஷன் ேமல் 
நிைல பள்ளி, ர்கா நகர் 
கிழக்கு கம்

ெசயின்ட் பால் 
ெமட்ரிகுேலஷன் ேமல் நிைல 
பள்ளி, ர்கா நகர் கிழக்கு 

கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  12 வ உ சி 
ெத  ர்காநகர் , 2.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
வார்  12 கட்டெபாம்மன்ெத  ர்காநகர் , 
3.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  12 டிஆர் 
அம்ேபத்கார் ெத  ர்காநகர் , 4.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  12 பாரதிதாசன்ெத  ர்காநகர் , 
5.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  12 
பாரதிதாசன் 2வ ெத  ர்காநகர் , 6.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  12 அண்ணா ெத ர்காநகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



414

ெசயின்ட் பால் 
ெமட்ரிகுேலஷன் ேமல் 
நிைல பள்ளி, ர்கா நகர் 
கிழக்கு கம்

ெசயின்ட் பால் 
ெமட்ரிகுேலஷன் ேமல் நிைல 
பள்ளி, ர்கா நகர் கிழக்கு 

கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  12 
வள்ளலார்ெத  ர்காநகர் , 2.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  12 பாரதிெத  ர்காநகர் , 
3.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  12 கபிலர் 
ெத  ர்காநகர் , 4.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
வார்  12 கம்பர்ெத  ர்காநகர் , 5.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  12 தாகூர்ெத  ர்காநகர் , 
6.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  12 
அகஸ்தியர் ெத  ர்காநகர் , 7.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  12 அவ்ைவெத  ர்காநகர் , 
8.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  12 கேழந்தி 
ெத  ர்காநகர் , 9.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
வார் 12 தி வள் வர் ெத ர்காநகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

415

ெசயின்ட் பால் 
ெமட்ரிகுேலஷன் ேமல் 
நிைல பள்ளி, ர்கா நகர் 
கிழக்கு கம்

ெசயின்ட் பால் 
ெமட்ரிகுேலஷன் ேமல் நிைல 
பள்ளி, ர்கா நகர் கிழக்கு 

கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார் 12 
விேனாபாெத  ர்காநகர் , 2.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  12 ெபரியார்ெத  ர்காநகர் , 
3.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  12 
பவானிஅம்மன் ேகாயில்ெத  ர்காநகர் , 
4.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  12 
கரிகாலன்ெத  ர்காநகர் , 5.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  12 ெதேரசாெத  ர்காநகர் , 
6.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  12 
பிரதானசாைல ர்கா நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

416 ெசயின்ட் பால் 
ெமட்ரிகுேலஷன் ேமல் 
நிைல பள்ளி, ர்கா நகர் 
கிழக்கு கம்

ெசயின்ட் பால் 
ெமட்ரிகுேலஷன் ேமல் நிைல 
பள்ளி, ர்கா நகர் கிழக்கு 

கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார் 12 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  ர்காநகர் , 
2.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  12 காந்தி 
ெத  ர்காநகர் , 3.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
வார்  10யாதவர் ெத  ர்காநகர் , 4.தி நீர்மைல 
ேப மற் ம் (வ.கி) வார் 12 1வ  த்ெத  
லட்சுமி ரம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

417 ெஜய  த்  குமாரசாமி 
அரசு ேமல் நிைலப் பள்ளி, 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
ேமற்கு கம்

ெஜய  த்  குமாரசாமி 
அரசு ேமல் நிைலப் பள்ளி, 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
ேமற்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார் 9 
தி வள் வர் ெத  , 2.தி நீர்மைல ேப மற் ம் 
(வ.கி) வார்  9 கங்கா ெத  , 3.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  9 ர்க்ைகயம்மன் ெத  , 
4.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  9 ேந  ெத  
, 5.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  9 அ� ிஞர் 
அண்ணா ெத  , 6.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
வார் 2 பாரதிதாசன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



418

ெஜய  த்  குமாரசாமி 
அரசு ேமல் நிைலப் பள்ளி, 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
ேமற்கு கம்

ெஜய  த்  குமாரசாமி 
அரசு ேமல் நிைலப் பள்ளி, 
லட்சுமி ரம்  தி நீர்மைல 
ேமற்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார் 2 
பாரதிதாசன் 2வ  ெத  க்காலத்தம்மன் ேகாயி , 
2.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
பாரதிதாசன் 3வ  கு க்கு ெத  , 3.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பாரதிதாசன் 2வ  கு க்கு 
ெத  ர்கா நகர் , 4.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 பாரதிதாசன் 1வ  கு க்கு ெத  , 
5.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
பாரதிதாசன் ெத  விரி  , 6.தி நீர்மைல ேப மற் ம் 
(வ.கி) வார்  6 ெபரியார் ெத  1வ  ெத  , 
7.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  6 2வ  
ெபரியார் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

419

ெசயின்ட் பால் 
ெமட்ரிக்குேலஷன் ேமல் 
நிைலப் பள்ளி, ர்கா நகர் 
கிழக்கு கம்

ெசயின்ட் பால்
ெமட்ரிக்குேலஷன் ேமல் 
நிைலப் பள்ளி, ர்கா நகர் 
கிழக்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார் 11 ேஜ ஆர்
நகர் , 2.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  11 
தி மால் நகர் , 3.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
வார் 11 ெசல்லியம்மன் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

420 ெசயின்ட் பால் 
ெமட்ரிகுேலஷன் ேமல் 
நிைல பள்ளி, ர்கா நகர் 
கிழக்கு கம்

ெசயின்ட் பால் 
ெமட்ரிகுேலஷன் ேமல் நிைல 
பள்ளி, ர்கா நகர் கிழக்கு 

கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார் 12 காமராஜர்
ெத  , 2.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  12 
ேந ஜி ெத  , 3.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
வார்  12 தி வள் வர் ெத  விரி  , 4.தி நீர்மைல 
ேப மற் ம் (வ.கி) வார் 5 ர்கா நகர் ெமயின் ேரா  
தி நீர்மைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

421 ெசயின்ட் பால் ெமட்ரிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ர்காநகர், தி நீர்மைல, 

ேமற்கு கம்

ெசயின்ட் பால் ெமட்ரிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , ர்காநகர், 
தி நீர்மைல, ேமற்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  10 டி என் எச் 
பி காலனி விஸ்தரிப்  பகுதி 2 , 2.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  10 டி என் எச் பி காலனி 
விஸ்தரிப்  பகுதி 3 , 3.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
வார் 6 தண் மாரியம்மன் ேகாவில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

422 ெசயின்ட் பால் ெமட்ரிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ர்காநகர், தி நீர்மைல, 

ேமற்கு கம்

ெசயின்ட் பால் ெமட்ரிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , ர்காநகர், 
தி நீர்மைல, ேமற்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  11 
மீனாட்சிநகர் 2வ  ெத  , 2.தி நீர்மைல ேப மற் ம் 
(வ.கி) வார்  11 மீனாட்சிநகர் , 3.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  11 மீனாட்சிநகர் 1வ  ெத  , 
4.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  11 டி என் எச் 
பி காலனி ர்கா நகர் பகுதி 5

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

423 ெசயின்ட் பால் ெமட்ரிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ர்காநகர், தி நீர்மைல, 

ேமற்கு கம்

ெசயின்ட் பால் ெமட்ரிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , ர்காநகர், 
தி நீர்மைல, ேமற்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார் 11 
அம்ேபத்கார் ெத  , 2.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
வார்  9 ெவங்கேடசநா  ெத  , 3.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 சுப்பராயநகர் 2வ  ெத  , 
4.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  10 யாதவா 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

424

ெசயின்ட் பால் ெமட்ரிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ர்காநகர், தி நீர்மைல, 

ேமற்கு கம்

ெசயின்ட் பால் ெமட்ரிக் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , ர்காநகர், 
தி நீர்மைல, ேமற்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  11 த நா 
வட் வசதி வாரியம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



425

ெஜய  த் குமாரசாமி 
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 
லட்சுமி ரம் வடக்கு கம்

ெஜய  த் குமாரசாமி 
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 
லட்சுமி ரம் வடக்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  9 1வ  
நீர்வண்ணன் ெத  , 2.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
வார்  9 2வ  நீர்வண்ணன் ெத  , 3.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  9 குளக்கைரத் ெத  , 
4.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  9 குளக்கைர 

தல் கு க்குத் ெத  , 5.தி நீர்மைல ேப மற் ம் 
(வ.கி) வார்  9 குளக்கைர 2வ  கு க்குத் ெத  , 
6.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  9 குளக்கைர 
3வ  கு க்குத் ெத  , 7.தி நீர்மைல ேப மற் ம் 
(வ.கி) வார்  9 குளக்கைர 4வ  கு க்குத் ெத  , 
8.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  9 குளக்கைர 
5வ கு க்குத் ெத
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ெஜய  த் குமாரசாமி 
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 
லட்சுமி ரம் வடக்கு கம்

ெஜய  த் குமாரசாமி 
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 
லட்சுமி ரம் வடக்கு கம்

1.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  9 த்தமிழ் 
ெத  , 2.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  9 
1வ  ராஜவ்காந்தி ெத  , 3.தி நீர்மைல ேப மற் ம் 
(வ.கி) வார்  9 2வ  ராஜவ்காந்தி ெத  , 
4.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  9 கி ஷ்னா 
ெத  , 5.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  9 
காந்தி ெத  , 6.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  
9 பிரதான சாைல ெஜயராம் நகர் , 7.தி நீர்மைல ேப 
மற் ம் (வ.கி) வார்  9 1வ  ெஜயராம் நகர் , 
8.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  9 2வ  
ெஜயராம் நகர் , 9.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) 
வார்  9 விஷ்  ெத  ெஜயராம் நகர் , 
10.தி நீர்மைல ேப மற் ம் (வ.கி) வார்  9 கிவ்ராஜ் 
எஸ்ேடட் இலட்சுமி ரம் , 11.தி நீர்மைல ேப மற் ம் 
(வ.கி) வார் 10 தமிழ்நா வட் வசதி வாரியம்
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