
Sl No. 
of 

Polling 
Station

Locality Building in which 
it will be located

Polling Area Whether for 
all voters or 
men only or 
women only

1 2 3 4 5

1

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ெபான்னியம்மன் 
பட்டைர

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ெபான்னியம்மன் 
பட்டைர

1.தாமல் (ஊ) ெபான்னியம்மன் பட்டைர கிராமம் ெபரிய 
ெத  , 2.தாமல் (ஊ) ெபான்னியம்மன் பட்டைர கிராமம் 
வண்டிக்கார கு க்கு ெத  , 3.தாமல் (ஊ) ெபான்னியம்மன் 
பட்டைர கிராமம் வண்டிக்கார ெத  , 4.தாமல் (ஊ) 
ெபான்னியம்மன் பட்டைர கிராமம் அம்மன் ேகாயில் ெத  
, 5.தாமல் (ஊ)ெபான்னியம்மன் பட்டைர கிராமம் கு க்கு 
ெத  , 6.தாமல் (ஊ) ெபான்னியம்மன் பட்டைர கிராமம் 
ேமட்  ெத  , 7.தாமல் (ஊ) ெபான்னியம்மன் பட்டைர 
கிராமம் கு க்கு ெத  , 8.தாமல் (ஊ) மாந்தாங்கல் காலனி 
மாந்தாங்கல் ெபரிய ெத  , 9.தாமல் (ஊ)  மாந்தாங்கல் 
காலனி பஜைன ேகாயில் ெத  , 10.தாமல் (ஊ) 
ெபான்னியம்மன் பட்டைர கி ெமயின் ேரா  , 11.தாமல் (ஊ) 
 ெபான்னியம்மன் பட்டைர கி ேதசிய ெந ஞ்சாைல ஓரம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

2
ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, தாமல் 

காலணி

ஊராட்சி ஓன்றிய
வக்கப்பள்ளி, தாமல் 

காலணி
1.தாமல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ேகாட்டர்ஸ் , 2.தாமல் (ஊ)  
மற் ம் (வ.கி) தாமல் திய காலனி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

3 அரசினர் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, தாமல்

அரசினர் ேமல்
நிைலப்பள்ளி, தாமல்

1.தாமல் (ஊ)  மற் ம் (வ.கி) ெவங்கட்ராயன் ேபட்ைட , 
2.தாமல் (ஊ)  மற் ம் (வ.கி) தாமல் ேதாப்

அைனத்
வாக்காளர்கள்

4 அரசினர் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, தாமல்

அரசினர் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, தாமல்

1.தாமல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 2 சத்திரம் ெத , 
2.தாமல் (ஊ)  மற் ம் (வ.கி) வார்  2 சத்திரம் ெத  2 , 
3.தாமல் (ஊ)  மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பள்ள ெத  , 4.தாமல் 
(ஊ)  மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ேமட் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

LIST OF POLLING STATIONS

for 37. Kancheepuram Assembly Constituency comprised within the 6. Kancheepuram (SC) Parliamentary 
Constituency



5 அரசினர் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, தாமல்

அரசினர் ேமல் 
நிைலப்பள்ளி, தாமல்

1.தாமல் (ஊ)  மற் ம் (வ.கி) வார்  2 திெரௗபதியம்மன் 
ேகாயில் ெத  , 2.தாமல் (ஊ)  மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
கணக்கர் ெத  , 3.தாமல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
வண்டிக்கார ெத  , 4.தாமல் (ஊ)  மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
பாட்ைட ெத  , 5.தாமல் (ஊ)  மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
ேராட்  ெத  , 6.தாமல் (ஊ)  மற் ம் (வ.கி) 
பஜைனேகாயில் ெத  , 7.தாமல்(ஊ)  மற் ம் (வ.கி) சன்னதி 
ெத  , 8.தாமல் (ஊ)  மற் ம் (வ.கி) இரட்ைடபிராமணர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

6

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
தாமல் கிழக்கு 
கட்டிடம் ேமற்ேக 
பார்த்த  ெதற்கு பகுதி

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
தாமல் கிழக்கு 
கட்டிடம் ேமற்ேக 
பார்த்த  ெதற்கு பகுதி

1.தாமல் (ஊ)   மற் ம் (வ.கி) வார்  3, ேகா ரத் ெத  , 
2.தாமல் (ஊ)  மற் ம் (வ.கி) வார்  3, சப்ைப ெத  , 
3.தாமல் (ஊ)  மற் ம் (வ.கி) வார்  3. கம்மாளத் ெத  , 
4.தாமல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3, ேராட் த் ெத  
(வடக்கு)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

7

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
தாமல் கிழக்கு 
கட்டிடம் ேமற்ேக 
பார்த்த  ெதற்கு பகுதி

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
தாமல் கிழக்கு 
கட்டிடம் ேமற்ேக 
பார்த்த  ெதற்கு பகுதி

1.தாமல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 3, அம்மன்
ேகாயில்ெத ,1,2கு க்குெத , ெதற்க , 2.தாமல் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  3, 
ெப மாள்ேகாயில்சன்னதிெத ெப மாள்ேகாயில்ெத  , 
3.தாமல் (ஊ)  மற் ம் (வ.கி) வார்  3, 
இரட்ைடபிராமணர்ெத  தல்கு க்குெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

8

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
கிளார் வடக்கு 
கட்டிடம் ெதற்ேக 
பார்த்த

ஊராட்சி ஓன்றிய
ந நிைலப்பள்ளி, 
கிளார் வடக்கு 
கட்டிடம் ெதற்ேக 
பார்த்த

1.கிளார் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பஜைனேகாயில் ெத , 2.கிளார்
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) பள்ளெத  , 3.கிளார் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
கு க்கு ெத  , 4.கிளார் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ஆற்றங்கைர 
ெத (ேமட்  ெத ) , 5.கிளார் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
ேமட் ெத கிராமம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

9

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
கிளார் வடக்கு 
கட்டிடம் ெதற்ேக 
பார்த்த

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
கிளார் வடக்கு 
கட்டிடம் ெதற்ேக 
பார்த்த

1.கிளார் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) சங்கரம்படி சாைல , 2.கிளார் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) காலனி பஜைனேகாயில் ெத  , 3.கிளார் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) பைழய காலனி சாைல , 4.கிளார் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) காலனி தாமல் சாைல , 5.கிளார் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) காலனி சரவாக்கம் சாைல , 6.கிளார் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) காலனி ேஜ.ேஜ.நகர் , 7.கிளார் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
அ ந்ததியர் பாைளயம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

10

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 

சரவாக்கம் 
எஸ்.எஸ்.ஏ. கட்டிடம் 
ேமற்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி வடக்கு 

கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 

சரவாக்கம் 
எஸ்.எஸ்.ஏ. கட்டிடம் 
ேமற்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி வடக்கு 

கம்

1. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெத  , 2. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெகால்லியம்மன் 
ேகாயில் ெத  , 3. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
ஒத்தவாைடத்ெத  , 4. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
2வ  குடியி ப்  பகுதி , 5. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
1வ  குடியி ப்  பகுதி , 6. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
ெப மாள் ேகாயில் ெத  , 7. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) ேமெலாட்டிவாக்கம் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



11

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 

சரவாக்கம் 
எஸ்.எஸ்.ஏ. கட்டிடம் 
ேமற்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி வடக்கு 

கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 

சரவாக்கம் 
எஸ்.எஸ்.ஏ. கட்டிடம் 
ேமற்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி வடக்கு 

கம்

1. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ேர காம்பாள் ேகாயில் 
கு க்கு ெத  , 2. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
ேர காம்பாள் ேகாயில் ெத  , 3. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) ேரா  ெத  , 4. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
தி ப் க்குழி ேரா  , 5. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
அம்ேபத்கர் நகர் 1 வ  ெத  , 6. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) அம்ேபத்கர் நகர் 2வ  ெத  , 7. சரவாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) மசூதி நகர் , 8. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) சடவிநாயக ரம் , 9. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
ஆைனகாத்தாள் ரம் , 10. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
ெகா ைக ஏரி , 11. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
நகரியான் ேதாட்டம் , 12. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
விவசாயப் பண்ைண

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

12

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 

சரவாக்கம் ேமற்கு 
கட்டிடம் கிழக்கு 

கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய
ந நிைலப்பள்ளி, 

சரவாக்கம் ேமற்கு 
கட்டிடம் கிழக்கு 

கம்

1. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பிராமணர் ெத  , 
2. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ந த்ெத  , 
3. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பாண்டவர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

13

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 

சரவாக்கம் ேமற்கு 
கட்டிடம் கிழக்கு 

கம்

ஊராட்சி ஓன்றிய
ந நிைலப்பள்ளி, 

சரவாக்கம் ேமற்கு 
கட்டிடம் கிழக்கு 

கம்

1. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) தலியார் ெத , 
2. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெகாட்டா ளி ெத  , 
3. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) கிழக்கு ெத  , 
4. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வடக்குெத  பாதி , 
5. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) சரவாக்கம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

14
அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

சரவாக்கம்

அரசினர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

சரவாக்கம்

1. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பட்டைர ெத  , 
2. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வடக்கு ெத  , 
3. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ேதாட்டக்கார ெத  , 
4. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வண்ணாரத் ெத  , 
5. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) மந்தெவளித் ெத  , 
6. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) சரவாக்கம் கிராமம் , 
7. சரவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பட்டரத் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

15

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெப ம்பாக்கம் 
கிழக்கு கட்டிடம் 
ெதற்ேக பார்த்த  
வடக்கு பகுதி

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெப ம்பாக்கம் கிழக்கு 
கட்டிடம் ெதற்ேக 
பார்த்த  வடக்கு பகுதி

1.ெப ம்பாக்கம் கிராமம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) பஜைனேகாவில்
ெத  , 2.ெப ம்பாக்கம் கிராமம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
ஆற்றங்கைர ெத  , 3.ெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
எலந்ேதாப்  ெத  , 4.ெப ம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
ெமயின் ேரா  , 5.ெப ம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
ெமயின்ேரா  , 6.ெப ம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
ெப மாள்ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



16

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெப ம்பாக்கம் 
கிழக்கு கட்டிடம் 
ெதற்ேக பார்த்த  
வடக்கு பகுதி

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெப ம்பாக்கம் கிழக்கு 
கட்டிடம் ெதற்ேக 
பார்த்த  வடக்கு பகுதி

1.ெப ம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) மாரியம்மன்ேகாயில்
ெத  , 2.ெப ம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) ஒத்தவாைட 
ெத  , 3.ெப ம்பாக்கம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) சரவாக்கம் 
எல்ைல பகுதி , 4. த் ேவ (ஊ)மற் ம்(வ.கி) 
ஈஸ்வரன்ேகாயில் ெத  , 5. த் ேவ (ஊ)மற் ம்(வ.கி) 
பிச்சவாடி ெமயின்ேரா  , 6. த் ேவ (ஊ)மற் ம்(வ.கி) 

த் ேவ  காலனி , 7. த் ேவ  (ஊ) பிச்சவாடி(வ.கி) 
பிச்சவாடி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

17

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
விஷார் ெதற்குப்பகுதி 
வடக்ேக பார்த்த

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, விஷார் 
ெதற்குப்பகுதி 
வடக்ேக பார்த்த

1.விஷார் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) இந்திரா நகர் , 2.விஷார் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) ெமயின் ேரா  , 3.விஷார் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
குளக்கைர ெத  , 4.விஷார் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெத  , 5.விஷார் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பிராமணர் 
ெத  , 6.விஷார் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பஜைன ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

18

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
விஷார் ெதற்குப்பகுதி 
வடக்ேக பார்த்த

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, விஷார் 
ெதற்குப்பகுதி 
வடக்ேக பார்த்த

1.விஷார் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) க ணகீர் ெத  , 2.விஷார் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) இ ளர் காலனி , 3.விஷார் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) பைழய காலனி , 4.விஷார் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) திய 
காலனி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

19

அரசினர் 
ஆதிதிராவிடர் 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேமல்ஓட்டிவாக்கம் 
வடக்கு கம் 
ேமற்குபக்கம்

அரசினர்
ஆதிதிராவிடர் 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேமல்ஓட்டிவாக்கம் 
வடக்கு கம் 
ேமற்குபக்கம்

1.ேமெலாட்டிவாக்கம் கிராமம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
ேமல்ஒட்டிவாக்கம் ம ரா , 2.ேமெலாட்டிவாக்கம் 
கிராமம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி)ேமெலாட்டிவாக்கம் கிராமம் (ஊ) 

ர் கிராமம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

20

அரசினர் 
ஆதிதிராவிடர் 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேமல்ஓட்டிவாக்கம் 
வடக்கு கம் 
ேமற்குபக்கம்

அரசினர்
ஆதிதிராவிடர் 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேமல்ஓட்டிவாக்கம் 
வடக்கு கம் 
ேமற்குபக்கம்

1.ேமெலாட்டிவாக்கம் கிராமம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) ேமல் 
ஒட்டிவாக்கம் காலனி , 2.ேமெலாட்டிவாக்கம் கிராமம்(ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) அ ந்ததிப்பாைளயம் , 3.ேமெலாட்டிவாக்கம் 
கிராமம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) கூத்திரேம  காலனி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

21

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
தி ப் க்குழி கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கு 
ெதற்கு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
தி ப் க்குழி கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கு 
ெதற்கு கட்டிடம்

1.தி ப் க்குழி (ஊ) மற் ம் தி ப் க்குழி (வ.கி) வார்  3, 
ஆண்டாள் நகர் , 2.தி ப் க்குழி (ஊ) மற் ம் தி ப் க்குழி 
(வ.கி) வார்  3, அன்பழகன் ெத  , 3.தி ப் க்குழி (ஊ) 
மற் ம் தி ப் க்குழி (வ.கி) வார்  3 குமரன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

22

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
தி ப் க்குழி கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கு 
ெதற்கு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
தி ப் க்குழி கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கு 
ெதற்கு கட்டிடம்

1.தி ப் க்குழி (ஊ) மற் ம் தி ப் க்குழி (வ..கி) வார் 3, 
ேந  வதீி , 2.தி ப் க்குழி (ஊ) மற் ம் தி ப் க்குழி (வ..கி) 
வார்  3, வ.ஊ.சி. ெத  , 3.தி ப் க்குழி (ஊ) மற் ம் 
தி ப் க்குழி (வ..கி) வார்  3, வ.ஊ.சி. ேபங்க் ெத  , 
4.தி ப் க்குழி (ஊ) மற் ம் தி ப் க்குழி (வ..கி) வார்  3, 
கு க்கு ெத  , 5.தி ப் க்குழி (ஊ) மற் ம் தி ப் க்குழி 
(வ..கி) வார் 3, அண்ணாந கர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
தி ப் க்குழி கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கு 
ெதற்கு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
தி ப் க்குழி கிழக்கு 
பார்த்த வடக்கு 
ெதற்கு கட்டிடம்

1.தி ப் க்குழி (ஊ) மற் ம் தி ப் க்குழி (வ..கி) வார்  3, 
என் எஸ் ேக நகர் , 2.தி ப் க்குழி (ஊ) மற் ம் 
தி ப் க்குழி (வ..கி) வார்  3, ர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

24

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
ெதற்கு பார்த்த திய 
கட்டிடம், தி ப் க்குழி

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி 
ெதற்கு பார்த்த திய 
கட்டிடம், தி ப் க்குழி

1.தி ப் க்குழி (ஊ) மற் ம் தி ப் க்குழி (வ..கி) வார் 3, 
அகரம் , 2.தி ப் க்குழி (ஊ) மற் ம் தி ப் க்குழி (வ..கி) 
வார்  ெத , காந்தி வதீி , 3.தி ப் க்குழி (ஊ) மற் ம் 
தி ப் க்குழி (வ..கி) வார்  3, அண்ணாசாைல , 
4.தி ப் க்குழி (ஊ) மற் ம் தி ப் க்குழி (வ..கி) 
ஆ கநாடர் விதி , 5.தி ப் க்குழி (ஊ) மற் ம் 
தி ப் க்குழி (வ..கி) கல்யாணி நகர் , 6.தி ப் குழி (ஊ) 
மற் ம் தி ப் க்குழி (வ..கி) அபிராமி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

25

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி , 
தி ப் க்குழி 
எல்ைடப் கட்டிடம் 
ேமற்கு பிளாக்

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி , 
தி ப் க்குழி எல்ைடப் 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பிளாக்

1.தி ப் க்குழி (ஊ) மற் ம் தி ப் க்குழி (வ.கி) பிராமணர் 
வதீி , 2.தி ப் க்குழி (ஊ) மற் ம் தி ப் க்குழி (வ.கி) 
வள்ளலார் ெத  , 3.தி ப் க்குழி (ஊ) மற் ம் தி ப் க்குழி 
(வ.கி) பஜைன ேகாயில் ெத  , 4.தி ப் க்குழி (ஊ) மற் ம் 
தி ப் க்குழி (வ.கி) தி வள் வர் ெத  , 5.தி ப் க்குழி (ஊ) 
மற் ம் தி ப் க்குழி (வ.கி) கு க்குத் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

26

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி , 
தி ப் க்குழி 
எல்ைடப் கட்டிடம் 
ேமற்கு பிளாக்

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி , 
தி ப் க்குழி எல்ைடப் 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பிளாக்

1.தி ப் க்குழி (ஊ) மற் ம் தி ப் க்குழி (வ.கி) ந த் ெத  , 
2.தி ப் க்குழி (ஊ) மற் ம் தி ப் க்குழி (வ.கி) ெபரியார் 
ெத  , 3.தி ப் க்குழி (ஊ) மற் ம் தி ப் க்குழி (வ.கி) 
தாமைரக் குளம் ெத  , 4.தி ப் க்குழி (ஊ) மற் ம் 
தி ப் க்குழி (வ.கி) பாரதி ெத  , 5.தி ப் க்குழி (ஊ) மற் ம் 
தி ப் க்குழி (வ.கி) இ ளர் பகுதி , 6.தி ப் க்குழி (ஊ) 
மற் ம் தி ப் க்குழி (வ.கி) திய காலனி , 7.தி ப் க்குழி 
(ஊ) மற் ம் தி ப் க்குழி (வ.கி) ேராட் த் ெத  , 
8.தி ப் க்குழி (ஊ) மற் ம் தி ப் க்குழி (வ.கி) ஈஸ்வரன் 
ேகாயில் ெத  , 9.தி ப் க்குழி (ஊ) மற் ம் தி ப் க்குழி 
(வ.கி) ராஜிவ் காந்தி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

27
ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 

ட்டவாக்கம்

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 

ட்டவாக்கம்

1. ட்டவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) தாந்ேதாணியம்மன் 
ேகாயில் ெத  , 2. ட்டவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) கிழக்கு 
ெத  , 3. ட்டவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) கிழக்கு கு க்கு 
ெத  , 4. ட்டவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பஜைனேகாயில் 
ெத  , 5. ட்டவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ேமற்கு கு க்கு 
ெத  , 6. ட்டவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ந த்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

28
ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 

ட்டவாக்கம்

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 

ட்டவாக்கம்

1. ட்டவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ட்டவாக்கம் காலனி , 
2. ட்டவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பள்ளிகூடெத  , 
3. ட்டவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெத  , 4. ட்டவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பால்வாடி ெத  , 
5. ட்டவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பஜைனேகாயில் ெத  , 
6. ட்டவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ேதாப்  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ைதப்பாக்கம் 
(கிழக்குப்பகுதி)

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ைதப்பாக்கம் 
(கிழக்குப்பகுதி)

1.தாமல் (ஊ) மற் ம் ைதப்பாக்கம்(வ.கி) ைதப்பாக்கம் , 
2.தாமல் (ஊ) ைதப்பாக்கம்(வ.கி) பனஞ்ேசாைல , 3.தாமல் 
(ஊ) மற் ம் ைதப்பாக்கம்(வ.கி) வள் வர் சாைல , 4.தாமல் 
(ஊ) மற் ம் ைதப்பாக்கம்(வ.கி) சானாபன்ைட , 5.தாமல் (ஊ) 
மற் ம் ைதப்பாக்கம்(வ.கி) பஜைனேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
வதி ர் ேமற்ேக 
பார்த்த வடெதன் 
கட்டிடம்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
வதி ர் ேமற்ேக 
பார்த்த வடெதன் 
கட்டிடம்

1.ஒழக்ேகால்பட்  (ஊ)மற் ம் (வ.கி) ேராட்  ெத  , 
2.ஒழக்ேகால்பட்  (ஊ) மற் ம்  (வ.கி) வள் வர் ெத  , 
3.ஒழக்ேகால்பட்  (ஊ) மற் ம்  (வ.கி) கூரம் ேராட் த் 
ெத  , 4.ஒழக்ேகால்பட்  (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ஒத்தவாைடத் 
ெத  , 5.ஒழக்ேகால்பட்  (ஊ) மற் ம் (வ.கி) மாரியம்மன் 
ேகாயில் ெத  , 6.ஒழக்ேகால்பட்  (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
அ ந்ததியர் ெத  , 7.ஒழக்ேகால்பட்  (ஊ) மற் ம்  (வ.கி) 
ெப மாள் ேகாயில் ெத  காலனி , 8.ஒழக்ேகால்பட்  (ஊ) 
மற் ம்  (வ.கி) ெப மாள் ேகாயில் ெத  காலனி , 
9.ஒழக்ேகால்பட்  (ஊ)மற் ம்  (வ.கி) மாரியம்மன் ேகாயில் 
ெத  காலனி , 10.ஒழக்ேகால்பட்  (ஊ)மற் ம்  (வ.கி) 
ெதாகுப்  வ ீ  காலனி , 11.ஒழக்ேகால்பட்  (ஊ) மற் ம்  
(வ.கி) பஜைன ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

31

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
வதி ர் ேமற்ேக 
பார்த்த வடெதன் 
கட்டிடம்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
வதி ர் ேமற்ேக 
பார்த்த வடெதன் 
கட்டிடம்

1.வதி ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) கூரம் ேரா  , 2.வதி ர் (ஊ) 
மற் ம்(வ.கி) ஒத்தவாைடத் ெத  , 3.வதி ர் (ஊ) 
மற் ம்(வ.கி) ஒத்தவாைட மாரியம்மன் ேகாயில் ெத  , 
4.வதி ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெத  , 
5.வதி ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) மாரியம்மன் ேகாயில் ெத  , 
6.வதி ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ேவளாளர் ெத  , 7.வதி ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 8.வதி ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) ஒத்தவாைட ேமட் த் ெத  , 9.வதி ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) ேமட் த் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, கூரம் 
எஸ்.எஸ்.ஏ. கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, கூரம் 
எஸ்.எஸ்.ஏ. கட்டிடம்

1.கூரம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) க ணகீர் ெத  , 2.கூரம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ேமலண்ைட ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, கூரம் 
எஸ்.எஸ்.ஏ. கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, கூரம் 
எஸ்.எஸ்.ஏ. கட்டிடம்

1.கூரம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 2 அரசமரத்ெத , 2.கூரம்
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 சன்னதி ெத  , 3.கூரம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) கீழண்ைட ெத  , 4.கூரம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  3 அண்ணா நகர் , 5.கூரம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 
அம்ேபத்கார் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ஆரியெப ம்பாக்கம்

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ஆரியெப ம்பாக்கம்

1.ஆரியெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) திரிதிேகஸ்வரர் 
ெத  , 2.ஆரியெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
பஜைனேகாயில் ெத  , 3.ஆரியெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) கு க்கு சந்  , 4.ஆரியெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) கு க்கு ெத  , 5.ஆரியெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) பள்ளிகூட ெத  , 6.ஆரியெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) கிராமநிர்வாக அ வலக வதீி , 7.ஆரியெப ம்பாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) மங்கலவிநாயகர் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ஆரியெப ம்பாக்கம்

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
ஆரியெப ம்பாக்கம்

1.ஆரியெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பைழய காலனி , 
2.ஆரியெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) திய காலனி , 
3.ஆரியெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
லங்கும்தண்டலம் பைழய ஊர் , 4.ஆரியெப ம்பாக்கம் 

(ஊ) மற் ம் (வ.கி) லங்கும் தண்டலம் திய ஊர் , 
5.ஆரியெப ம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) கன்னிகா ரம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
சி ைணெப கல் 
ேமற்குப்பகுதி 
வடக்ேக பார்த்த

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
சி ைணெப கல் 
ேமற்குப்பகுதி 
வடக்ேக பார்த்த

1.கீழ்சி ைன (ஊ)சி ைனெப கல் (வ,கி) மண்டபத் ெத  , 
2.கீழ்சி ைன (ஊ)சி ைனெப கல் (வ,கி) ஓத்தவாைட 
ெத  , 3.கீழ்சி ைன (ஊ)சி ைனெப கல் (வ,கி) மந்தெவளி 
ெத  , 4.கீழ்சி ைன (ஊ)சி ைனெப கல் (வ,கி) 
விநாயகர்ேகாவில் ெத  , 5.கீழ்சி ைன 
(ஊ)சி ைனெப கல் (வ,கி) ஏரிக்கைர ெத  , 6.கீழ்சி ைன 
(ஊ)சி ைனெப கல் (வ,கி) குட்ைட ெத  , 7.கீழ்சி ைன 
(ஊ)சி ைனெப கல் (வ,கி) கு க்கு ெத  , 8.கீழ்சி ைன 
(ஊ)சி ைனெப கல் (வ,கி) பள்ளத் ெத  , 9.கீழ்சி ைன 
(ஊ)சி ைனெப கல் (வ,கி) குளக்கைர ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
சி ைணெப கல் 
ேமற்குப்பகுதி 
வடக்ேக பார்த்த

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி, 
சி ைணெப கல் 
ேமற்குப்பகுதி 
வடக்ேக பார்த்த

1.ேமல்சி ைன (ஊ)சி ைனெப கல் (வ,கி) குளக்கைர 
ெத  , 2.ேமல்சி ைன (ஊ)சி ைனெப கல் (வ,கி) 
பஜைனேகாவில் ெத  , 3.ேமல்சி ைன 
(ஊ)சி ைனெப கல் (வ,கி) ேமட்  ெத  , 4.ேமல்சி ைன 
(ஊ)சி ைனெப கல் (வ,கி) ஐயங்கார ெத  , 
5.ேமல்சி ைன (ஊ)சி ைனெப கல் (வ,கி) தண்ணர் 
ெதாட்டி ெத  , 6.சி ைனகாலனி (ஊ)சி ைனெப கல் 
(வ,கி) பிள்ைளயார்ேகாவில் ெத  , 7.சி ைனகாலனி 
(ஊ)சி ைனெப கல் (வ,கி) படேவட்டம்மன் ெத  , 
8.சி ைனகாலனி (ஊ)சி ைனெப கல் (வ,கி) கு க்குெத  , 
9.சி ைனகாலனி (ஊ)சி ைனெப கல் (வ,கி) த்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
கீழம்பி ேமற்கு பகுதி

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
கீழம்பி ேமற்கு பகுதி

1.கீழம்பி (ஊ) கீழம்பி ர் , 2.கீழ்அம்பி (ஊ) மற் ம்
கீழ்அம்பி (வ.கி) அண்ணாநகர் , 3.கீழ்அம்பி (ஊ) மற் ம் 
கீழ்அம்பி (வ.கி) ேரா  ெத . கி ஷ்ணா ரம் , 4.கீழ்அம்பி 
(ஊ) மற் ம் கீழ்அம்பி (வ.கி) ெமயின் ேரா ,கி ஷ்ணா ரம் , 
5.கீழ்அம்பி (ஊ) மற் ம் கீழ்அம்பி (வ.கி) பிள்ைளயார் 
ேகாயில்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
கீழம்பி ேமற்கு பகுதி

ஊராட்சி ஒன்றிய
ந நிைலப்பள்ளி, 
கீழம்பி ேமற்கு பகுதி

1.கீழ்அம்பி (ஊ) மற் ம் கீழ்அம்பி (வ.கி) அமராவதிபட்டினம் அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
கிழக்குப்பகுதி கீழம்பி

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
கிழக்குப்பகுதி கீழம்பி

1.கீழ்அம்பி கிராமம் மற் ம் (வ.கி) வார் 2 கிழக்கு ெத , 
2.கீழ்அம்பி கிராமம் மற் ம் (வ.கி) வார் 2 மசூதி ெத  , 
3.கீழ்அம்பி கிராமம் மற் ம் (வ.கி) வார்  
2ெப மாள்ேகாயில் ெத  , 4.கீழ்அம்பி கிராமம் மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2பாப்பார் ெத  , 5.கி ஷ்ணா ரம் வார்  2 
ெபங்க ர்ெமயின்ேரா  , 6.கி ஷ்ணா ரம் வார்  2 
காவாங்கைரெத  , 7.கி ஷ்ணா ரம் வார்  2 
ெபங்க ர்ெமயின்ேரா  , 
8.ேமல்அம்பிம ராெகாட்ராங்குளம் வார்  2 தல் ெத  , 
9.ேமல்அம்பிம ராெகாட்ராங்குளம் வார்  2 
ெப மாள்ேகாயில்ெத  , 
10.ேமல்அம்பிம ராெகாட்ராங்குளம் வார்  2 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெத  , 
11.ேமல்அம்பிம ராெகாட்ராங்குளம் வார்  2 
குட்டிேமட் ெத  , 12.ேமல்அம்பிம ராெகாட்ராங்குளம் 
வார்  2 வில்லியர்ெத  , 13.கீழ்அம்பி கிராமம் மற் ம் 
(வ.கி) கீழம்பி காலணி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேஜ.வி.வி.டி. கட்டிடம் 
கீழம்பி காலனி

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேஜ.வி.வி.டி. கட்டிடம் 
கீழம்பி காலனி

1.கீழம்பி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) கீழம்பி காலனி அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு கம், 
ேமட் க்குப்பம்

ஊராட்சி ஓன்றிய
ந நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு கம், 
ேமட் க்குப்பம்

1.ேமல்கதிர் ர் (ஊ), ேமட் க் குப்பம் (வ.கி) ேமட் க் குப்பம் , 
2.ேமல்கதிர் ர் (ஊ) ேமட் குப்பம் மற் ம் (வ.கி) இந்திரா நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு கம் திய 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி, ேமல்கதிர் ர்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு கம் திய 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி, ேமல்கதிர் ர்

1.ேமல்கதிர் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பைழயகாலனி , 
2.கீழ்கதிர் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ஆலமரத்ெத  , 
3.ேமல்கதிர் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) தியகாலனி , 
4.ேமல்கதிர் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பஜைனேகாயில்ெத  , 
5.ேமல்கதிர் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பிள்ைளயார்ேகாயில்ெத  
, 6.ேமல்கதிர் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பைழயெத  , 
7.ேமல்கதிர் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ேதாப் ெத  , 
8.ேமல்கதிர் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) அம்மன்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
தி ப்ப த்திக்குன்றம் 
கிழக்கு, ேமற்கு 
கட்டிடம்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
தி ப்ப த்திக்குன்றம் 
கிழக்கு, ேமற்கு 
கட்டிடம்

1.தி ப்ப த்திக்குன்றம் கிராமம் அரசமரத் ெத , 
2.தி ப்ப த்திக்குன்றம் கிராமம் ஏரிக்கைர ெத  , 
3.தி ப்ப த்திக்குன்றம் கிராமம் பஜைன ேகாவில் ெத  , 
4.தி ப்ப த்திக்குன்றம் கிராமம் கிணற்  ெத  , 
5.தி ப்ப த்திக்குன்றம் கிராமம் எல்ைலயம்மன் ேகாவில் 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
தி ப்ப த்திக்குன்றம் 
கிழக்கு, ேமற்கு 
கட்டிடம்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
தி ப்ப த்திக்குன்றம் 
கிழக்கு, ேமற்கு 
கட்டிடம்

1.தி ப்ப த்திக்குன்றம் காலனி தி ப்ப த்திக்குன்றம் 
காலனி 1 , 2.தி ப்ப த்திக்குன்றம் காலனி 
தி ப்ப த்திக்குன்றம் காலனி 2 , 3.தி ப்ப த்திக்குன்றம் 
காலனி தி ப்ப த்திக்குன்றம் காலனி 3 , 
4.தி ப்ப த்திக்குன்றம் காலனி தி ப்ப த்திக்குன்றம் 
காலனி 4 , 5.தி ப்ப த்திக்குன்றம் காலனி 
தி ப்ப த்திக்குன்றம் காலனி 5 , 6.தி ப்ப த்திக்குன்றம் 
காலனி தி ப்ப த்திக்குன்றம் காலனி 6 , 
7.தி ப்ப த்திக்குன்றம் காலனி தி ப்ப த்திக்குன்றம் 
காலனி 7 , 8.தி ப்ப த்திக்குன்றம் காலனி 
தி ப்ப த்திக்குன்றம் காலனி 8 , 9.தி ப்ப த்திக்குன்றம் 
காலனி தி ப்ப த்திக்குன்றம் காலனி 9 , 
10.தி ப்ப த்திக்குன்றம் காலனி தி ப்ப த்திக்குன்றம் 
காலனி 10

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த திய 
கட்டடம் ெதற்கு 
பகுதி, கீழ்கதிர் ர்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த திய 
கட்டடம் ெதற்கு 
பகுதி, கீழ்கதிர் ர்

1.கீழ்கதிர் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) காலனி பஜைன ேகாயில் 
ெத  , 2.கீழ்கதிர் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) காலனி கு க்கு 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த திய 
கட்டடம் வடக்கு 
பகுதி, கீழ்கதிர் ர்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பார்த்த திய 
கட்டடம் வடக்கு 
பகுதி, கீழ்கதிர் ர்

1.கீழ்கதிர் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) கிராமம் ெபரிய ெத  , 
2.கீழ்கதிர் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) கிராமம் ஒத்தவாைட ெத  
, 3.கீழ்கதிர் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) கிராமம்  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேமட் ப்பாைளயம் 
(நரப்பாக்கம்)

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேமட் ப்பாைளயம் 
(நரப்பாக்கம்)

1.நரப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) நரப்பாக்கம் கிராமம் , 
2.நரப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ேமட் ப்பாைளயம் கிராமம் 
, 3.நரப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ேமட் ப்பாைளயம் 
காலனி , 4.நரப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம்  ஆளவந்தார்ேம   
(வ.கி) ஆளவந்தார்ேம  , 5.நரப்பாக்கம் (ஊ)  மற் ம் (வ.கி) 
ேமட் ப்பாைளயம்  காலனி , 6.நரப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) நரப்பாக்கம் காலனி , 7.நரப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
இ ளர் குடியி ப்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ேராமன் கத்ேதாலிக் 
உயர் நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு பகுதி கிழக்கு 
பார்த்த , விப்ேப

ேராமன் கத்ேதாலிக் 
உயர் நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு பகுதி கிழக்கு 
பார்த்த , விப்ேப

1.விப்ேப  (ஊ) மற் ம் (வ.கி) விப்ேப  கிராமம்  மற் ம்   
காலனி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ேராமன் கத்ேதாலிக் 
உயர் நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு பகுதி கிழக்கு 
பார்த்த , விப்ேப

ேராமன் கத்ேதாலிக் 
உயர் நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு பகுதி கிழக்கு 
பார்த்த , விப்ேப

1.விப்ேப  (ஊ) ேகாட்ைடேம  கிராமம் மற் ம் காலனி , 
2.விப்ேப  (ஊ) வளர் ரம் , 3.விப்ேப  (ஊ) குண் குளம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



51
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெவங்கடா ரம்

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெவங்கடா ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  50 ெவங்கடா ரம் , 2.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  50 கன்னிகா ரம் , 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  50 
பாலமைட (ெபரியார் நகர்) , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  50 
பள்ளிகூடத் ெத  , 5.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  50 ேராட் த் 
ெத  , 6.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  50 பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
ெதற்கு கம் கிழக்கு 
பகுதி, ெசவிலிேம , 
டி.என்.எச்.பி. ேகாட்டஸ்

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
ெதற்கு கம் கிழக்கு 
பகுதி, ெசவிலிேம , 
டி.என்.எச்.பி. ேகாட்டஸ்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 தமிழ்நா  வட்  வசதி வாரிய 
குடியி ப்  எம் ைடப் , 2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 தமிழ்நா  
வட்  வசதி வாரிய குடியி ப்  ஏ ைடப் 2வ , 3.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  51 அய்யனாரப்பன் ெத  , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  
51 சத்திய ர்த்தி ெத  , 5.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 காந்திஜி 
ெத  , 6.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 காமராஜர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

53

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
ேமற்கு கம் ெதற்கு 
பகுதி, ெசவிலிேம , 
டி.என்.எச்.பி. ேகாட்டஸ்

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி 
ேமற்கு கம் ெதற்கு 
பகுதி, ெசவிலிேம , 
டி.என்.எச்.பி. ேகாட்டஸ்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 கதிர்ேவல் ெத , சின்ன ெத , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 தமிழ்நா  
வட் வசதிவாரியவாடைக குடியி ப்  பி ைடப , 
3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 
தமிழ்நா வட் வசதிவாரியகுடியி ப்  , 4.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  51 மஸ்டர்மாணிக்கம்ெத  , 5.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  
51 டிைடப்ெத  , 6.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 
தி ப் ர்குமரன்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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சுவாமி 
விேவகானந்தா 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி 
கூ தல் கட்டிடம், 
ெசவிலிேம , கிழக்கு 

கம் ெதற்கு பகுதி 
அைற எண் 1

சுவாமி 
விேவகானந்தா 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி 
கூ தல் கட்டிடம், 
ெசவிலிேம , கிழக்கு 

கம் ெதற்கு பகுதி 
அைற எண் 1

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  3 ேவதாசலம்நகர் தல்ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  3ேநதாஜிெத  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  3திலகர்வதீி , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  3தி .வி.க.வதீி 
, 5.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  3ெசல்வவிநாயகர்ேகாவில்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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சுவாமி 
விேவகானந்தா 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி 
கூ தல் கட்டிடம், 
ெசவிலிேம , கிழக்கு 

கம் ெதற்கு பகுதி 
அைற எண் 2

சுவாமி 
விேவகானந்தா 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி 
கூ தல் கட்டிடம், 
ெசவிலிேம , கிழக்கு 

கம் ெதற்கு பகுதி 
அைற எண் 2

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  3பாரதிதாசன்ெத  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  3பாரதியார்ெத  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  
7அண்ணாெத  , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  8 ஊசிெத  , 
5.காஞ்சி ரம் (ந) விேனாபாஜித்ெத  , 6.காஞ்சி ரம் (ந) 
நேடசன்ெத  , 7.காஞ்சி ரம் (ந) கப்பாெத  ஏ வி எம் , 
8.காஞ்சி ரம் (ந) இளங்ேகாெத  , 9.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  7 
தி வள் வர்ெத  , 10.காஞ்சி ரம் (ந) கைலஞர்வதீி , 
11.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  8சம்பந்த ர்த்தி நகர் காமராஜ் 
ெத  , 12.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  7அண்ணாெத  , 
13.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 வள்ளலார் வதீி , 14.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  8 சதாசிவம் நகர் ெசல்வவிநாயகர் ெத  , 
15.காஞ்சி ரம் (ந) தி த்தணி கன் சாைல , 16.காஞ்சி ரம் 
(ந) ேகாவிந்தம்மாள் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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சுவாமி 
விேவகானந்தா 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி 
கூ தல் கட்டிடம், 
ெசவிலிேம , கிழக்கு 

கம் வடக்கு பகுதி 
அைற எண் 4

சுவாமி 
விேவகானந்தா 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி 
கூ தல் கட்டிடம், 
ெசவிலிேம , கிழக்கு 

கம் வடக்கு பகுதி 
அைற எண் 4

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 அக்ஷய் அப்பார்ெமண்ட் , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 அ ணாச்சலநகர் பிரதானசாைல 
, 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  49 ேசாமசுந்தரம் நகர் தல் ெத  
, 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 காமராஜர்சாைல , 5.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  49 அண்ணாசாைல , 6.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  49 
பி.எஸ்.ேக. தல் ெமயின் ேரா  , 7.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  
49 பாரதிதாசன் ெத  , 8.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 ஈ.ெவ.ரா 
ெத  , 9.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  49 கக்கன் சாைல 
அழகானந்தம் நகர் , 10.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  49 சுசீலா 
சாைல அதியமான் நகர் , 11.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 
ெஜம்நகர்,ம்.எம்ஜிஆர்ெத ,பல்லவன்நகர் , 12.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  51 எம்.ஜி.ஆர்.ெத  , 13.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  49 
பாரதிதாசன் சாைல , 14.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 
அ ணாசலம்நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ெசவிலிேம , 
டி.என்.எச்.பி. 
ேகாட்டஸ்   
பைழயகட்டிடம்

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ெசவிலிேம , 
டி.என்.எச்.பி. 
ேகாட்டஸ்   
பைழயகட்டிடம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  48 எஸ்.எஃப்.ைடப் , 2.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  51 சுபாஷ் சந்திரேபாஸ் ெத  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  49 இந்திரா ெத  , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  
51ஓம் கன்சாைல , 5.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 
ேவந்தர்நகர் , 6.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 மாஸ்டர் 

மாணிக்கம் ெத  , 7.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 ஓம் சிவம் 
சாைல , 8.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  49 ேசாமசுந்தரம் நகர் , 
9.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  48 எஸ்.எப் ைடப் ெத  , 
10.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51அ ணாசல நகர் , 11.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  51 கந்தசாமி ெத  , 12.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 
ெஜம் நகர் வந்தவாசி சாைல , 13.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 
ெஜம் நகர் விரி  , 14.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  49 
சம்பந்த ர்த்தி அெவன்  , 15.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  49 
சம்பந்த ர்த்தி அெவன்  அதியமான் நகர் , 16.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  49 அதியமான்நகர் கக்கன் சாைல , 17.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  49  தர்மசாஸ்தாநகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ெசவிலிேம , 
டி.என்.எச்.பி. 
ேகாட்டஸ் 
ேஜ.வி.வி.டி கட்டிடம்

அரசினர்
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ெசவிலிேம , 
டி.என்.எச்.பி. 
ேகாட்டஸ் 
ேஜ.வி.வி.டி கட்டிடம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 ராஜவ்காந்தி நகர் , 2.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  51 பல்லவன் நகர் ஈ.டபள் .எஸ். (இ ைடப்)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ெசவிலிேம , 
டி.என்.எச்.பி. 
ேகாட்டஸ் 
ேஜ.வி.வி.டி கட்டிடம்

அரசினர்
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ெசவிலிேம , 
டி.என்.எச்.பி. 
ேகாட்டஸ் 
ேஜ.வி.வி.டி கட்டிடம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51ராகேவந்திரா நகர் (எம் ைடப்) , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 ஐயப்பா நகர் ேமற்கு  (எச் ைடப்) , 
3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 எஸ்.எச்.ஐ.ஜி குடியி ப்  (எஸ் 
எச் ைடப்) , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 அன்ைன சுப்பம்மாள் 
நகர் , 5.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 ெக  ைடப் , 6.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார் 51 ள் க்குட்ைட

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ெசவிலிேம  த வ ீவ 
வா குடியி ப்  திய 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ெசவிலிேம  த வ ீவ 
வா குடியி ப்  திய 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  48 எச் பிளாக் பல்லவன் நகர் அைனத்  
வாக்காளர்கள்

61

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசவிலிேம  த வ ீவ 
வா குடியி ப்  
ேமற்கு கம் 
வடக்கு பகுதி

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசவிலிேம  த வ ீவ 
வா குடியி ப்  
ேமற்கு கம் வடக்கு 
பகுதி

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  48 வார் 2 ஏ பிளாக் பல்லவன்
நகர் , 2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  48 ஏ எச் பிளாக் பல்லவன் 
நகர் , 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  48  எம் பிளாக் பல்லவன் நகர் 
, 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  48 எம் ஐ ஜி பல்லவன் நகர் , 
5.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 இ பிளாக் பல்லவன் நகர் , 
6.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  48 எஸ் எப் எஸ் எச் பிளாக் 
பல்லவன் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ெசவிலிேம  த வ ீவ 
வா குடியி ப்  திய 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ெசவிலிேம  த வ ீவ 
வா குடியி ப்  திய 
கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  48 காமாட்சியம்மன் ெநசவாளர் 
காலனி , 2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 ள்  குட்ைட , 
3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 ேக ைடப் குடியி ப்  , 
4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  48 காந்தி நகர் இரண்டாவ  ெத  , 
5.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  48  காந்திநகர் தல்ெத  , 
6.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 ராமசாமி நகர் என்.ஜி.ஒ நகர் 
பின் றம் , 7.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 நி  ேபாஸ்டல் 
காலனி என்.ஜி.ஒ.நகர் பின் றம் , 8.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 
டி ைடப் வ ீ கள் , 9.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 இ ைடப் 
வ ீ கள் , 10.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51  தி ப்ப த்திக்குன்றம் , 
11.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  51 என் ஜி  ஒ நகர் , 12.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  51 ேபாஸ்டல் காலனி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசவிலிேம  த வ ீவ 
வா குடியி ப்  
கிழக்கு பகுதி ேமற்கு 

கம்

ஊராட்சி ஒன்றிய
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசவிலிேம  த வ ீவ 
வா குடியி ப்  
கிழக்கு பகுதி ேமற்கு 

கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  48 கான்ெவன்ட் ெத  , 2.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  48 எம்.ஜி.ஆர்,நகர்தி வள் வர் ெத  , 
3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  48 காந்திநகர் 3வ  ெத  , 
4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  48 எல்லப்பா நகர் 1வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசவிலிேம  த வ ீவ 
வா குடியி ப்  
கிழக்கு கம்

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசவிலிேம  த வ ீவ 
வா குடியி ப்  
கிழக்கு கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  48 பங்கா அம்மன் ேதாட்டம்
தி ேவணி ெத  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  48 
விஸ்வநாதஜயர் ெத   சந்திரேசகர சுவாமிகள் ெத  , 
3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  48 எல்லப்பன் நகர் 2வ  ெத  , 
4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  48 ெசவிலிேம  , 5.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  48 காந்தி நகர் 1 வ  ெத  , 6.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  
48 எல்லப்பா நகர் 3வ  ெத  , 7.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  48 
காந்தி நகர் 2வ  ெத  , 8.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  48 
சந்திரேசகரய்யர் ெத  , 9.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  48 
ெஜேயந்திரர் ெத  , 10.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  48 
விஜேயந்திரர் ெத  , 11.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  48 
விஜேயந்திரர் கு க்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசவிலிேம  த வ ீவ 
வா குடியி ப்  
வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் ேமற்கு 

கம்

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெசவிலிேம  த வ ீவ 
வா குடியி ப்  
வடக்கு பார்த்த 
கட்டிடம் ேமற்கு கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  48 எம்.ஜி.ஆர். நகர் ஜவீா ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  48 கன்னியம்மாள் நகர் , 
3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  49 ேவதாசல நகர் தி .வி.க. ெத  , 
4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  48 வந்தவாசி சாைல , 5.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  48 மாவட்ட ஆட்சியர் குடியி ப்  , 6.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  48 காமாட்சியம்மன் காலனி , 7.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  48 அறிஞர் அண்ணா ெத  , 8.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  
48 ேக.எஸ். சாமி ெத  , 9.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  48 
எம்.ஜி.ஆர். நகர் பாரதியார் ெத  , 10.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  
48 பார்த்தசாரதி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

66
ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, 

ெசவிலிேம

ஊராட்சி ஓன்றிய
வக்கப்பள்ளி, 

ெசவிலிேம
1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  50 ெபரிய ெத  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  49 ஆற்றங்கைரத் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

67
ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, 

ெசவிலிேம

ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, 

ெசவிலிேம

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  49 பிராமணர் ெத , 2.காஞ்சி ரம்
(ந) வார்  49 உப்பளங்குட்ைட ெத  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  50 கீழ்காத் ேமட் ெத  , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  50 
ெதற்கு மாட வதீி , 5.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  50 பள்ளிக்கூடத் 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

68
ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, 

ெசவிலிேம

ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, 

ெசவிலிேம

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  50 த் ெத  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  49 பாட்ைட ெத  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  49 
தைலயாரி ெத  , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  50 ெதற்கு ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

69
ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, 

ெசவிலிேம

ஊராட்சி ஓன்றிய 
வக்கப்பள்ளி, 

ெசவிலிேம

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  50 காமராஜர் ெத , 2.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  50 குளத்தங்கைர ெத  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  50 
ேராட்  ெத  , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  50 குளத்தங்கைர 

த் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

70

சுவாமி 
விேவகானந்தா 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி 
கூ தல் கட்டிடம், 
ெசவிலிேம , ேமற்கு 

கம் ெதற்கு பகுதி 
அைற எண் 1

சுவாமி 
விேவகானந்தா 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி 
கூ தல் கட்டிடம், 
ெசவிலிேம , ேமற்கு 

கம் ெதற்கு பகுதி 
அைற எண் 1

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  49 அம்ேபத்கார் 1வ  ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  49 பள்ளர் ெத  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  49 இந்திரா நகர் , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  49 
இரா வவரீர் சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

71

சுவாமி 
விேவகானந்தா 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி 
கூ தல் கட்டிடம், 
ெசவிலிேம , ேமற்கு 

கம் வடக்கு பகுதி 
அைற அண் 4

சுவாமி 
விேவகானந்தா 
ெமட்ரிக்குேலசன் 
ேமல் நிைலப்பள்ளி 
கூ தல் கட்டிடம், 
ெசவிலிேம , ேமற்கு 

கம் வடக்கு பகுதி 
அைற அண் 4

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  49 எம்ெப மாள் ேகாயில் ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  49 மாரியம்மன் ேகாயில் ெத  , 
3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  49 தண்  காலனி 2வ  ெத  , 
4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  49 தண்ணர் ெதாட்டி ெத  , 
5.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  49 தண்  காலனி 1வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஏ.ேக.டி.தங்கேவல் 
தலி. 

உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ம்பவனம் ெத

ஏ.ேக.டி.தங்கேவல்
தலி. 

உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ம்பவனம் ெத

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  47 ஆசிரியர்நகர், ேக.ேக 
நகர்,கற்பகம்காலனி,பா காலனி , 2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  47 

கம்மாள்நகர்
அைனத்  
வாக்காளர்கள்

73

ஏ.ேக.டி.தங்கேவல் 
தலி. 

உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ம்பவனம் ெத

ஏ.ேக.டி.தங்கேவல்
தலி. 

உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ம்பவனம் ெத

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  47 
சின்னசாமிநகர்,ெசங்கல்வராயன்அெவன்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

74

நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓலி கம ப்ேபட்ைட
 எஸ்.எஸ்.ஏ. கட்டிடம்

நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓலி கம ப்ேபட்ைட 
எஸ்.எஸ்.ஏ. கட்டிடம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  1 ஒலி கம ேபட்ைட ேரா த் 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

75

நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓலி கம ப்ேபட்ைட
 எஸ்.எஸ்.ஏ. கட்டிடம்

நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓலி கம ப்ேபட்ைட 
எஸ்.எஸ்.ஏ. கட்டிடம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  1 ஒலி கம ேபட்ைட ேரா த் 
ெத  2

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

76

நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓலி கம ேபட்ைட 
திய கட்டிடம்  
ேமற்கு கட்டிடம் 
வடக்கு

நகராட்சி
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓலி கம ேபட்ைட 
திய கட்டிடம்  
ேமற்கு கட்டிடம் 
வடக்கு

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  1 ேதவராஜ ரம் ேவ ேகாபாலன் 
ெத  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  1 ேதவராஜ ரம் ேகாவிந்தன் 
ெத  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  1 ெநட்ேடரி ேரா  , 
4.காஞ்சி ரம் (ந) ஒலி கம ேபட் ெநட்ேடரி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

77

நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓலி கம ேபட்ைட 
திய கட்டிடம்  
ேமற்கு கட்டிடம் 
வடக்கு

நகராட்சி
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓலி கம ேபட்ைட 
திய கட்டிடம்  
ேமற்கு கட்டிடம் 
வடக்கு

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  1 ஒலி கம ேபட்ைட வரதப்பன் 
ெத  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) வரதப்பன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

78

நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓலி கம ேபட்ைட 
திய கட்டிடம் கிழக்கு

நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஓலி கம ேபட்ைட 
திய கட்டிடம் கிழக்கு

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  1 அரக்ேகாணம் ேரா  , 2.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  3 சர்வதீர்த்தகைர , 3.காஞ்சி ரம் (ந) சர்வதீர்த்த 
கைர

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

79

நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி 
ஏகாம்பர ேமற்கு மாட 
வதீி, காஞ்சி ரம்

நகராட்சி
ந நிைலப்பள்ளி 
ஏகாம்பர ேமற்கு மாட 
வதீி, காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  2 ஏகாம்பர ரம் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்

80

நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி 
ஏகாம்பர ேமற்கு மாட 
வதீி, காஞ்சி ரம்

நகராட்சி
ந நிைலப்பள்ளி 
ஏகாம்பர ேமற்கு மாட 
வதீி, காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  2 ஏகாம்பர ரம் மாடத் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி 
ஏகாம்பர ேமற்கு மாட 
வதீி, காஞ்சி ரம்

நகராட்சி
ந நிைலப்பள்ளி 
ஏகாம்பர ேமற்கு மாட 
வதீி, காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  2 பஞ்சுப்ேபட்ைட ெபரிய ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  2 ேடால்ேகட் ேரா  , 3.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  2 பஞ்சுப்ேபட்ைட சின்னத் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

82

ேதவல்லா ராமசாமி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ைவத்திய ெத  
காஞ்சி ரம்  வடக்கு 
கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி

ேதவல்லா ராமசாமி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ைவத்திய ெத  
காஞ்சி ரம்  வடக்கு 
கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  4 ைவத்தியர் ெத  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  3 சாைலத் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

83

ேதவல்லா ராமசாமி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ைவத்திய ெத  
காஞ்சி ரம்  வடக்கு 
கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி

ேதவல்லா ராமசாமி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ைவத்திய ெத  
காஞ்சி ரம்  வடக்கு 
கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  3 லிங்கப்பன் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்

84

ேதவல்லா ராமசாமி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ைவத்திய ெத  
காஞ்சி ரம்  வடக்கு 
கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி

ேதவல்லா ராமசாமி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ைவத்திய ெத  
காஞ்சி ரம்  வடக்கு 
கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  13 பாவா ெத  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  13 ஏகாம்பரநாதர் சன்னதி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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தர்கா ஸ் ம் 
நகராட்சி 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம் கிழக்கு 
பகுதி கிழக்கு பார்த்த

தர்கா ஸ் ம் 
நகராட்சி 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம் கிழக்கு 
பகுதி கிழக்கு பார்த்த

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  5 குள்ளப்பன் ெத  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  4அங்காளம்மன் ேகாவில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பி டி வி எஸ் உயர் 
நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம்

பி டி வி எஸ் உயர்
நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  5 ெசங்க  நீேராைட ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்

87
பி டி வி எஸ் உயர் 
நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம்

பி டி வி எஸ் உயர்
நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  5 ெசங்க  நீேராைட ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்

88

ICDS ைமயம், ேதரடித் 
ெத ,வடகிழக்கு 
பார்த்த 

கம்,காஞ்சி ரம்,

ICDS ைமயம், ேதரடித் 
ெத ,வடகிழக்கு 
பார்த்த 

கம்,காஞ்சி ரம்,

1.காஞ்சி ரம்(ந) வார்  4 மளிைகத் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்

89

ICDS ைமயம், ேதரடித் 
ெத ,வடகிழக்கு 
பார்த்த 

கம்,காஞ்சி ரம்,

ICDS ைமயம், ேதரடித் 
ெத ,வடகிழக்கு 
பார்த்த 

கம்,காஞ்சி ரம்,

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  4 ேதரடி ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ேதவல்லா ராமசாமி 
ந நிைலப்பள்ளி 
ெதற்கு கம, 
காஞ்சி ரம்,

ேதவல்லா ராமசாமி
ந நிைலப்பள்ளி 
ெதற்கு கம, 
காஞ்சி ரம்,

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  4 ெப மாள் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேஜாசப் 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
தாமல்வார் ெத , 
காஞ்சி ரம் (1வ  
வகுப்பைற எ பிரி

னித ேஜாசப்
ஆரம்பப்பள்ளி, 
தாமல்வார் ெத , 
காஞ்சி ரம் (1வ  
வகுப்பைற எ பிரி

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  6 காமராஜர் நகர் , 2.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  6 அப்பாராவ் தலியார் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேஜாசப் 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
தாமல்வார் ெத , 
காஞ்சி ரம் (1வ  
வகுப்பைற எ பிரி

னித ேஜாசப்
ஆரம்பப்பள்ளி, 
தாமல்வார் ெத , 
காஞ்சி ரம் (1வ  
வகுப்பைற எ பிரி

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  6 ஜவஹர்லால் ெத  காமராஜ் நகர் அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேஜாசப் 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
தாமல்வார் ெத , 
காஞ்சி ரம் (1வ  
வகுப்பைற பி பிரி

னித ேஜாசப்
ஆரம்பப்பள்ளி, 
தாமல்வார் ெத , 
காஞ்சி ரம் (1வ  
வகுப்பைற பி பிரி

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  5 ஜவஹர்லால் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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மரிய ஆக்ஸிலியம் 
அரசினர் 
ேமனிைலப்பள்ளி ( 
வகுப்பைற எண் 31 
ேமற்கு கம்), 
தாமல்வார் ெத , 
காஞ்சி ரம்

மரிய ஆக்ஸிலியம்
அரசினர் 
ேமனிைலப்பள்ளி ( 
வகுப்பைற எண் 31 
ேமற்கு கம்), 
தாமல்வார் ெத , 
காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  6 அப்பாராவ் ெத  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  6 காமராஜர் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேஜாசப் 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
தாமல்வார் ெத , 
காஞ்சி ரம்

னித ேஜாசப்
ஆரம்பப்பள்ளி, 
தாமல்வார் ெத , 
காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  7 ராயன் குட்ைடத் ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  7 ராயங்குட்ைட பள்ள ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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மரிய ஆக்ஸிலியம் 
அரசினர் 
ேமனிைலப்பள்ளி 
வகுப்  அைற எண் 30 
ேமற்கு கம், 
தாமல்வார் ெத  
காஞ்சி ரம்

மரிய ஆக்ஸிலியம்
அரசினர் 
ேமனிைலப்பள்ளி 
வகுப்  அைற எண் 30 
ேமற்கு கம், 
தாமல்வார் ெத  
காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  6 காலாண்டார் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேஜாசப் 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
தாமல்வார் ெத , 
காஞ்சி ரம் (5வ  
வகுப்பைற)

னித ேஜாசப்
ஆரம்பப்பள்ளி, 
தாமல்வார் ெத , 
காஞ்சி ரம் (5வ  
வகுப்பைற)

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  7 தாமல்வார் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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னித ேஜாசப் 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
தாமல்வார் ெத , 
காஞ்சி ரம் (5வ  
வகுப்பைற)

னித ேஜாசப்
ஆரம்பப்பள்ளி, 
தாமல்வார் ெத , 
காஞ்சி ரம் (5வ  
வகுப்பைற)

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  7 தாமல்வார் ெத  2 அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ன்னைம தியாகராய 
நாயக்கர் வன்னியர் 
சங்கம் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ெசங்க நீேராைடெத
 காஞ்சி ரம் பிரதான 
கட்டிடம் வடக்கு

ன்னைம தியாகராய 
நாயக்கர் வன்னியர் 
சங்கம் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ெசங்க நீேராைடெத
 காஞ்சி ரம் பிரதான 
கட்டிடம் வடக்கு

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  7 ராயங்குட்ைட ேமட் த் ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  7 ெசட்டிக்குளம் சிலார் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ன்னைம தியாகராய 
நாயக்கர் வன்னியர் 
சங்கம் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ெசங்க நீேராைட 
ெத , காஞ்சி ரம் 
ெதற்கு பார்த்த பகுதி

ன்னைம தியாகராய
நாயக்கர் வன்னியர் 
சங்கம் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ெசங்க நீேராைட 
ெத , காஞ்சி ரம் 
ெதற்கு பார்த்த பகுதி

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  8 நகராட்சி சந்  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  7 ெசட்டிக்குளம் பள்ளத் ெத  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  8 தந்ைத ெபரியார் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ன்னைம தியாகராய 
நாயக்கர் வன்னியர் 
சங்கம் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ெசங்க நீேராைட 
ெத , காஞ்சி ரம் 
பிரதான கட்டிடம்

ன்னைம தியாகராய
நாயக்கர் வன்னியர் 
சங்கம் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ெசங்க நீேராைட 
ெத , காஞ்சி ரம் 
பிரதான கட்டிடம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  8 ெரயில்ேவ ேரா  காம்ப ண்  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  8 ெதற்கு கி ஷ்ணன் ெத  , 
3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  8 பவளவண்ணர் ெத  , 
4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  8 வடக்கு கி ஷ்ணன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ைவகுண்ட ெப மாள் 
நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ைவகுண்ட ெப மாள் 
ேகாயில் மாட ெத  
(ெமயின் கட்டிடம்)

ைவகுண்ட ெப மாள் 
நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ைவகுண்ட ெப மாள் 
ேகாயில் மாட ெத  
(ெமயின் கட்டிடம்)

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  10 காமாட்சியம்மன் சன்னதி ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ைவகுண்டம் 
நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி எஸ் 
எஸ் ஏ கட்டிடம் 
ேமற்கு பார்த்த  , 
ைவகுண்ட ெப மாள் 
ேகாயில் மாட ெத  
காஞ்சி ரம்

ைவகுண்டம் நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி எஸ் 
எஸ் ஏ கட்டிடம் 
ேமற்கு பார்த்த  , 
ைவகுண்ட ெப மாள் 
ேகாயில் மாட ெத  
காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  10 காமாட்சியம்மன் சன்னதி ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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சத் ண க்கூடம் 
நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி , 
ைவகுண்ட ரம் 
வடக்கு பகுதி

சத் ண க்கூடம்
நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி , 
ைவகுண்ட ரம் 
வடக்கு பகுதி

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  9 அ ட்ெப ஞ்ெசல்வித் ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  9 ைவகுண்ட ெப மாள் ேகாயில் 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ைவகுண்டெப மாள் 
நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ைவகுண்ட ரம் 
எஸ்.எஸ்.ஏ. கட்டிடம்

ைவகுண்டெப மாள்
நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ைவகுண்ட ரம் 
எஸ்.எஸ்.ஏ. கட்டிடம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  9 அ ட்ெப ஞ்ெசல்வித் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ைவகுண்டெப மாள் 
நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ைவகுண்டெப மாள் 
மாட ெத , 
காஞ்சி ரம் 
(கிழக்குப்பகுதி)

ைவகுண்டெப மாள் 
நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ைவகுண்டெப மாள் 
மாட ெத , 
காஞ்சி ரம் 
(கிழக்குப்பகுதி)

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  9 ைவகுண்ட ெப மாள் மாட ெத
, 2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  9 பக ர்கான் ேபட்ைட ெத  , 
3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  10 சப்பாணி பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெத  , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  9 ைவகுண்ட ெப மாள் 
1ெத  , 5.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  9 ைவகுண்ட ெப மாள் 
2வ ெத  , 6.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  9 பக ர்கான்ேபட்ைட 1 
ெத  , 7.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  9 பக ர்கான்ேபட்ைட 
2வ ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பி டி வி எஸ் 
ெமட்ரிக் பள்ளி 
ெதற்கு பகுதி வடக்கு 

கம், காஞ்சி ரம்

பி டி வி எஸ் 
ெமட்ரிக் பள்ளி 
ெதற்கு பகுதி வடக்கு 

கம், காஞ்சி ரம்
1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  10 கிழக்கு ராஜ வதீி அைனத்  

வாக்காளர்கள்

108

பி டி வி எஸ் 
ெமட்ரிக் பள்ளி 
ெதற்கு பகுதி வடக்கு 

கம், காஞ்சி ரம

பி டி வி எஸ் 
ெமட்ரிக் பள்ளி 
ெதற்கு பகுதி வடக்கு 

கம், காஞ்சி ரம

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  10 பஞ்சு ெகாட்டி ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  10 குப் த் ெத  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  21 நக ஸ்வரர் ேகாயில் ெத  , 4.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  10 காமாட்சியம்மன் சன்னதி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

109

அரசினர் சி எம் 
சுப் ராய தலியார் 
ேமனிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு கம், 
காஞ்சி ரம்

அரசினர் சி எம் 
சுப் ராய தலியார் 
ேமனிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு கம், 
காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  10 ெகால்லாசத்திரம் , 2.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  10 காமாட்சியம்மன்ேகாயில்ெத  , 3.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  10 உலகளந்தார் மாடவதீி , 4.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  11 இராஜ வதீி , 5.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  10 
உலகளந்தார் சன்னதி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் சி எம் 
சுப் ராய தலியார் 
ேமனிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு கம், 
காஞ்சி ரம்

அரசினர் சி எம்
சுப் ராய தலியார் 
ேமனிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு கம், 
காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  10 அன்ைன இந்திரா காந்தி சாைல , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  10 மாநா  தர்மராயர் ெத  , 
3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  10 சுப் ராயர் ெத  , 4.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  10 அன்ைன இந்திராகாந்தி சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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 எஸ்.எஸ்.ேக.வி. 
மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம், வடக்கு 
பகுதி 1பி வகுப்பைற 
டாக்டர் ரகுராம் 
இல்லம்

 எஸ்.எஸ்.ேக.வி. 
மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம், வடக்கு 
பகுதி 1பி வகுப்பைற 
டாக்டர் ரகுராம் 
இல்லம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  11 கற்பக பிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெத  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  11 உபதைலவர் பரமசிவம் 
ெத  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  11 கனக சுப்பராய ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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 எஸ்.எஸ்.ேக.வி. 
மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம் 1 ஏ 
வகுப்பைற டாக்டர் 
ரகுராம் இல்லம்

 எஸ்.எஸ்.ேக.வி. 
மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம் 1 ஏ 
வகுப்பைற டாக்டர் 
ரகுராம் இல்லம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  11 நிமிந்தகார ஒத்தவாைடத் ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  11 பாண்டவ ெப மாள் சன்னதி 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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 எஸ்.எஸ்.ேக.வி. 
மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம் 1 ஏ 
வகுப்பைற டாக்டர் 
ரகுராம் இல்லம்

 எஸ்.எஸ்.ேக.வி. 
மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம் 1 ஏ 
வகுப்பைற டாக்டர் 
ரகுராம் இல்லம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  11 ஏகாம்பர நாதர்  சன்னதி  ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  11 ஏகாம்பரநாதர் சன்னதி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ேக.வி.ேக. நாயக்கர்  
நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
உப்ேபரிக்குளம்(டாக்டர்
. பி.எஸ். னிவாசன் 
கிைள கிழக்கு

ேக.வி.ேக. நாயக்கர்  
நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
உப்ேபரிக்குளம்(டாக்டர்.
 பி.எஸ். னிவாசன் 
கிைள கிழக்கு

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  11 தி ப் க் கூடல் ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  11 பாண்டவப் ெப மாள் மாடத் 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ேக.வி.ேக. நாயக்கர் 
நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
உப்ேபரிக்குளம் 
வடக்கு கம் ெதற்கு

ேக.வி.ேக. நாயக்கர் 
நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
உப்ேபரிக்குளம் 
வடக்கு கம் ெதற்கு

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  12 சாத்தான் குட்ைடத் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்

116

ேக.வி.ேக. நாயக்கர் 
நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
உப்ேபரிக்குளம் 
வடக்கு கம் ெதற்கு

ேக.வி.ேக. நாயக்கர் 
நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
உப்ேபரிக்குளம் 
வடக்கு கம் ெதற்கு

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  13 உப்ேபரி குளம் ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  13 உப்ேபரிகுளம் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

117

ேக.வி.ேக. நாயக்கர் 
நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
உப்ேபரிக்குளம் 
ேமற்கு கம் கிழக்கு 
பகுதி

ேக.வி.ேக. நாயக்கர்
நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
உப்ேபரிக்குளம் 
ேமற்கு கம் கிழக்கு 
பகுதி

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  12 ெவள்ளகுளம் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்

118

ேக.வி.ேக. நாயக்கர் 
நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
உப்ேபரிக்குளம் 
வடக்கு கம் 
கிழக்கு பகுதி

ேக.வி.ேக. நாயக்கர்
நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
உப்ேபரிக்குளம் 
வடக்கு கம் கிழக்கு 
பகுதி

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  12 ெவள்ளகுளம் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஐ.சி.டி.எஸ் ைமயம், 
(ைகலாசநாதர் 
ேகாயில் பின் றம்) 
காஞ்சி ரம், வடக்கு

ஐ.சி.டி.எஸ் ைமயம், 
(ைகலாசநாதர் 
ேகாயில் பின் றம்) 
காஞ்சி ரம், வடக்கு

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  15 சாலேபாகம் ெத  , 2.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  13 ைகலாசநாதர் ேமட் த் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஐ.சி.டி.எஸ் ைமயம், 
(ைகலாசநாதர் 
ேகாயில் பின் றம்) 
காஞ்சி ரம், வடக்கு

ஐ.சி.டி.எஸ் ைமயம், 
(ைகலாசநாதர் 
ேகாயில் பின் றம்) 
காஞ்சி ரம், வடக்கு

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  13 ைகலாசநாதர் ேகாயில் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்

121M

ேசர்மன் சாமிநாதன் 
தலியார் நகராட்சி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெதற்கு கம்- திய 
அைற எண்.1)கிழக்கு 
பகுதி

ேசர்மன் சாமிநாதன்
தலியார் நகராட்சி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெதற்கு கம்- திய 
அைற எண்.1)கிழக்கு 
பகுதி

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  15 கி ஷ்ணன் ெத ஆண்

121A(W)

ேசர்மன் சாமிநாதன் 
தலியார் நகராட்சி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெதற்கு கம்- திய 
அைற எண்.1)கிழக்கு 
பகுதி

ேசர்மன் சாமிநாதன்
தலியார் நகராட்சி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெதற்கு கம்- திய 
அைற எண்.1)கிழக்கு 
பகுதி

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  15 கி ஷ்ணன் ெத ெபண்

122

ேசர்மன் சாமிநாதன் 
தலியார் நகராட்சி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெதற்கு கம்- திய 
அைற எண்.1)கிழக்கு 
பகுதி

ேசர்மன் சாமிநாதன்
தலியார் நகராட்சி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ெதற்கு கம்- திய 
அைற எண்.1)கிழக்கு 
பகுதி

1.காஞ்சி ரம் வார்  15 பாரதி நகர் , 2.காஞ்சி ரம் வார்  15 
நான்கு ெத  ேதாப்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

123

ேசர்மன் சாமிநாதன் 
தலியார் நகராட்சி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம் ெதற்கு 

கம் ேமற்கு பகுதி

ேசர்மன் சாமிநாதன்
தலியார் நகராட்சி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம் ெதற்கு 

கம் ேமற்கு பகுதி

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  15 கி ஷ்ணன் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்

124

ேசர்மன் சாமிநாதன் 
தலியார் நகராட்சி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம் ெதற்கு 

கம் ேமற்கு பகுதி

ேசர்மன் சாமிநாதன்
தலியார் நகராட்சி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம் ெதற்கு 

கம் ேமற்கு பகுதி

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  16 ஏக கன் ெத , 2.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  16 ஏக கான் ெத  , 3.காஞ்சி ரம் வார்  16 
லிங்கப்பன்பாைளயம் ெத  , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  16 
லிங்கப்பன்பாைளயம் ெத  , 5.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  16 

த்தீஸ்வர்ேதாட்டம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

125

ேமல் பிள்ைளயார் 
பாைளயம் நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ந த் ெத , 
காஞ்சி ரம், திய 
கட்டிடம் கிழக்கு 

கம்

ேமல் பிள்ைளயார் 
பாைளயம் நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, ந த் 
ெத , காஞ்சி ரம், 
திய கட்டிடம் 
கிழக்கு கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  14 தி ேவகம்மன் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ேமல் பிள்ைளயார் 
பாைளயம் நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ந த் ெத , 
காஞ்சி ரம், திய 
கட்டிடம் கிழக்கு 

கம்

ேமல் பிள்ைளயார் 
பாைளயம் நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, ந த் 
ெத , காஞ்சி ரம், 
திய கட்டிடம் 
கிழக்கு கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  14 ேசாளஸ்வரர் ேகாயில்  ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ேமல் பிள்ைளயார் 
பாைளயம் நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ந த் ெத , 
காஞ்சி ரம் திய 
கட்டிடம் ேமற்கு 

கம்

ேமல் பிள்ைளயார் 
பாைளயம் நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, ந த் 
ெத , காஞ்சி ரம் 
திய கட்டிடம் 
ேமற்கு கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  14 ெசங்குந்தர் நகர் பிள்ைளயார் 
பாைளயம் , 2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  14 கச்சியப்பன் ெத  , 
3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  14 ந த் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ேமல் 
பிள்ைளயார்பாைளயம்
 நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி 
ெதற்கு கம், 
பிள்ைளயார்பாைளயம்
 காஞ்சி ரம்

ேமல் 
பிள்ைளயார்பாைளயம் 
நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி 
ெதற்கு கம், 
பிள்ைளயார்பாைளயம் 
காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  14 வரீமாகாளியம்மன் ேகாயில் 
ஒற்ைறவாைட ெத  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  14 
வரீமாகாளியம்மன் ேகாயில் ெத  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  
14 ெசங்குந்தர் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ேசர்மன் சாமிநாதன் 
தலியார் நகராட்சி 

ஆரம்பப்பள்ளி, திய 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பகுதி வடக்கு கம்

ேசர்மன் சாமிநாதன்
தலியார் நகராட்சி 

ஆரம்பப்பள்ளி, திய 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பகுதி வடக்கு கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  16 ேசர்மன் சாமிநாதன் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்

130

ேசர்மன் சாமிநாதன் 
தலியார் நகராட்சி 

ஆரம்பப்பள்ளி, திய 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பகுதி வடக்கு கம்

ேசர்மன் சாமிநாதன்
தலியார் நகராட்சி 

ஆரம்பப்பள்ளி, திய 
கட்டிடம், கிழக்கு 
பகுதி வடக்கு கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  16 மாதன பாைளயம் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்

131

ேசர்மன் சாமிநாதன் 
தலியார் நகராட்சி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
திய கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி வடக்கு 

கம்

ேசர்மன் சாமிநாதன்
தலியார் நகராட்சி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
திய கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி வடக்கு 

கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  16 ேசர்மன் சாமிநாதன் ெத  
ேதாப்  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  16 சி.எஸ்.எம் ேதாப்  

தல் ெத
அைனத்  
வாக்காளர்கள்

132

ேசர்மன் சாமிநாதன் 
தலியார் நகராட்சி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
திய கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி வடக்கு 

கம்

ேசர்மன் சாமிநாதன்
தலியார் நகராட்சி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
திய கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி வடக்கு 

கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  16 சி.எஸ்.எம் ேதாப்  2வ  ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  16 சி.எஸ்.எம் ேதாப்  3வ  ெத  , 
3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  16 சி.எஸ்.எம் ேதாப்  4வ  ெத  , 
4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  16 சி.எஸ்.எம் ேதாப்  5வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ேமல் 
பிள்ைளயார்பாைளயம்
 நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி 
ேமற்கு கம், 
பிள்ைளயார்பாைளயம்
 காஞ்சி ரம்

ேமல் 
பிள்ைளயார்பாைளயம் 
நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி 
ேமற்கு கம், 
பிள்ைளயார்பாைளயம் 
காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  16 லிங்கப்பன் பாைளயம் ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  16 ேசர்மன் சாமிநாதன்  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ேமல்பிள்ைளயார்பா
ைளயம் நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேமல்பிள்ைளயார் 
பாைளயம்,நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி 
ேமற்கு கம் 
கட்டிடம்

ேமல்பிள்ைளயார்பா
ைளயம் நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேமல்பிள்ைளயார் 
பாைளயம்,நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி 
ேமற்கு கம் கட்டிடம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  15 தி மால் ராஜா ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  15 தி ேமற்றளித் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ேசர்மன் சாமிநாதன் 
தலியார் நகராட்சி 

ஆரம்பப்பள்ளி, திய 
கட்டிடம், வடக்கு 
பிளாக் கிழக்கு பக்கம் 
ைமய அைற

ேசர்மன் சாமிநாதன்
தலியார் நகராட்சி 

ஆரம்பப்பள்ளி, திய 
கட்டிடம், வடக்கு 
பிளாக் கிழக்கு பக்கம் 
ைமய அைற

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  17 ப்பாைளயத் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்

136

ேசர்மன் சாமிநாதன் 
தலியார் நகராட்சி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம் வடக்கு 

கம் கிழக்கு பகுதி

ேசர்மன் சாமிநாதன்
தலியார் நகராட்சி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம் வடக்கு 

கம் கிழக்கு பகுதி

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  17 கச்சேபசுவரர் நகர் , 2.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  19 ெசங்கல்வராயன் ஒத்தவாைடத் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

137

ேசர்மன் சாமிநாதன் 
தலியார் நகராட்சி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம் ேமற்கு 

கம்

ேசர்மன் சாமிநாதன்
தலியார் நகராட்சி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம் ேமற்கு 

கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  17 ப்பாைளயத்தம்மன் ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  17 மண்டபம்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ேசர்மன் சாமிநாதன் 
தலியார் நகராட்சி 

ஆரம்பப்பள்ளி, திய 
கட்டிடம், வடக்கு 
பிளாக், ேமற்கு பக்க 
கட்டிடம்

ேசர்மன் சாமிநாதன்
தலியார் நகராட்சி 

ஆரம்பப்பள்ளி, திய 
கட்டிடம், வடக்கு 
பிளாக், ேமற்கு பக்க 
கட்டிடம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  17 மண்டபம் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் சி எம் 
சுப் ராய தலியார் 
ேமனிைலப்பள்ளி 
கூ தல் கட்டிடம் 
கிழக்கு கம் அைற 
எண் 14, காஞ்சி ரம்

அரசினர் சி எம் 
சுப் ராய தலியார் 
ேமனிைலப்பள்ளி 
கூ தல் கட்டிடம் 
கிழக்கு கம் அைற 
எண் 14, காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  18 சங்கீத வித்வான் நயினாத் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்



140

அரசினர் சி எம் 
சுப் ராய தலியார் 
ேமனிைலப்பள்ளி 
கூ தல் கட்டிடம் 
கிழக்கு கம் அைற 
எண் 15, காஞ்சி ரம்

அரசினர் சி எம் 
சுப் ராய தலியார் 
ேமனிைலப்பள்ளி 
கூ தல் கட்டிடம் 
கிழக்கு கம் அைற 
எண் 15, காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  18 சங்கீத வித்வான் நயினாத் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்

141

அரசினர் சி எம் 
சுப் ராய தலியார் 
ேமனிைலப்பள்ளி 
கூ தல் கட்டிடம் 
கிழக்கு கம் அைற 
எண் 2, காஞ்சி ரம்

அரசினர் சி எம் 
சுப் ராய தலியார் 
ேமனிைலப்பள்ளி 
கூ தல் கட்டிடம் 
கிழக்கு கம் அைற 
எண் 2, காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  18 தானப்பன் ெத  , 2.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  20 கச்சி மாட  வதீி , 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  18 
ஒக்க பிறந்தான் குளம் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஓக்கப்பிறந்தான்குளம் 
நகராட்சி 
ஆரம்பப்பள்ளி, கிழக்கு 
பகுதி காஞ்சி ரம் 
ேமற்கு கம்

ஓக்கப்பிறந்தான்குளம் 
நகராட்சி 
ஆரம்பப்பள்ளி, கிழக்கு 
பகுதி காஞ்சி ரம் 
ேமற்கு கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  20 இராஜேகாபால் பதி ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  20 நரசிங்கர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

143

ஓக்கப்பிறந்தான்குளம் 
நகராட்சி 
ஆரம்பப்பள்ளி, கிழக்கு 
பகுதி ேமற்கு 
பார்த்த  காஞ்சி ரம்

ஓக்கப்பிறந்தான்குளம் 
நகராட்சி 
ஆரம்பப்பள்ளி, கிழக்கு 
பகுதி ேமற்கு 
பார்த்த  காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  18 ஒக்கப்பிறந்தான் குளம் 
த்ெத  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  19 

மாண் கண்ணஸ்வரர் ேகாயில்  ெத
அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பச்ைசயப்பன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அைற எண்.20 
காஞ்சி ரம், வடக்கு 
பிளாக் கிழக்கு பகுதி

பச்ைசயப்பன்
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அைற எண்.20 
காஞ்சி ரம், வடக்கு 
பிளாக் கிழக்கு பகுதி

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  30 மடம் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பச்ைசயப்பன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அைற எண்.19 
காஞ்சி ரம், வடக்கு 
பிளாக் ேமற்கு பகுதி

பச்ைசயப்பன்
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அைற எண்.19 
காஞ்சி ரம், வடக்கு 
பிளாக் ேமற்கு பகுதி

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  30 அனந்த ேஜாதி ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அந்தரசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அைற எண்.55 
காஞ்சி ரம் அ கில் 
ேமற்கு கட்டிடம், 
வடக்கு,ெதற்கு

அந்தரசன்
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அைற எண்.55 
காஞ்சி ரம் அ கில் 
ேமற்கு கட்டிடம், 
வடக்கு,ெதற்கு

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  19 வ.ஊ.சி ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அந்தரசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அைற எண்.55 
காஞ்சி ரம் அ கில் 
ேமற்கு கட்டிடம், 
வடக்கு,ெதற்கு

அந்தரசன்
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அைற எண்.55 
காஞ்சி ரம் அ கில் 
ேமற்கு கட்டிடம், 
வடக்கு,ெதற்கு

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  19 வ.ஊ.சி ெத  2 அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அந்தரசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அைற எண்.52 
காஞ்சி ரம் அ கில் 
கிழக்கு கட்டிடம், 
ெதற்கு பகுதி

அந்தரசன்
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அைற எண்.52 
காஞ்சி ரம் அ கில் 
கிழக்கு கட்டிடம், 
ெதற்கு பகுதி

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  19 வ.ஊ.சி ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அந்தரசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ம், பைழய 
அைற கிழக்கு கம் 
ெதற்கு பகுதி

அந்தரசன்
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ம், பைழய 
அைற கிழக்கு கம் 
ெதற்கு பகுதி

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  20 வணிகர் வதீி , 2.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  20 பாவாஜி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அந்தரசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ம், பைழய 
அைற கிழக்கு கம் 
ெதற்கு பகுதி

அந்தரசன்
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ம், பைழய 
அைற கிழக்கு கம் 
ெதற்கு பகுதி

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  20 பத்ரகாளியம்மன் ேகாயில் ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  30 ேசைல ராமசாமி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஆர்.பி.எ.என்.எம். 
அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மத்திய அைற 
வடக்கு பகுதி 
காஞ்சி ரம் அைற 
எண்.6

ஆர்.பி.எ.என்.எம். 
அரசினர் மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
மத்திய அைற 
வடக்கு பகுதி 
காஞ்சி ரம் அைற 
எண்.6

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  21 காமராஜர் ெத  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  21 ம ராந்ேதாட்டம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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டாக்டர். பி.எஸ். 
சீனிவாசன் நகராட்சி 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ைவகுண்ட ரம் ெத , 
காஞ்சி ரம்.

டாக்டர். பி.எஸ். 
சீனிவாசன் நகராட்சி 
ேமல்நிைலப்பள்ளி , 
ைவகுண்ட ரம் ெத , 
காஞ்சி ரம்.

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  21 காமராஜர் ெத  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  21 ைவகுண்ட ரம் ெத  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  21 
ஆஸ்பத்திரி ெத  , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  21 
மதங்கீஸ்வரர் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அந்தரசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம் ெமயின் 
அைற ெதற்கு 
பார்த்த  கிழக்கு 
பார்த்த  வடக்கு 
பகுதி அைற எண்.46

அந்தரசன்
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம் ெமயின் 
அைற ெதற்கு 
பார்த்த  கிழக்கு 
பார்த்த  வடக்கு 
பகுதி அைற எண்.46

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  21 ேசக்குப் ேபட்ைட ெதற்குத் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அந்தரசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம் ெமயின் 
அைற ெதற்கு 
பார்த்த  கிழக்கு 
பார்த்த  வடக்கு 
பகுதி அைற எண்.46

அந்தரசன்
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம் ெமயின் 
அைற ெதற்கு 
பார்த்த  கிழக்கு 
பார்த்த  வடக்கு 
பகுதி அைற எண்.46

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  21 ேசக்குப் ேபட்ைட ந த் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அந்தரசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பிரதான ஹால் 
வடக்கு பகுதி கிழக்கு 
பார்த்த

அந்தரசன்
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பிரதான ஹால் 
வடக்கு பகுதி கிழக்கு 
பார்த்த

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  21 ேசக்குேபட்ைட வடக்கு ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்

156

அந்தரசன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பிரதான ஹால் 
வடக்கு பகுதி கிழக்கு 
பார்த்த

அந்தரசன்
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
பிரதான ஹால் 
வடக்கு பகுதி கிழக்கு 
பார்த்த

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  22 எண்ெணய்காரத் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ேபரறிஞர் அண்ணா 
நிைன க்கூடம் 
ராணி அண்ணா ைர 
நகராட்சி ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அைற எண்.9 
ேசக்குேபட்ைட 
காஞ்சி ரம் ெதற்கு 
பக்க கட்டிடம் வடக்கு

ேபரறிஞர் அண்ணா 
நிைன க்கூடம் ராணி 
அண்ணா ைர 
நகராட்சி ெபண்கள் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அைற எண்.9 
ேசக்குேபட்ைட 
காஞ்சி ரம் ெதற்கு 
பக்க கட்டிடம் வடக்கு

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  22 பி.எஸ்.கந்தசாமி ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  22 பாவாஜி ெத  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  22 சங்கூசாேபட்ைட ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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டாக்டர். பி.எஸ். 
னிவாசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அைற எண்.46 
ைவகுண்ட ரம், 
ெதற்கு பிளாக் 
பாரதியார் நிைன  
விழா கட்டிடம்

டாக்டர். பி.எஸ். 
னிவாசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அைற எண்.46 
ைவகுண்ட ரம், 
ெதற்கு பிளாக் 
பாரதியார் நிைன  
விழா கட்டிடம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  23 தி ச்சக்கர ரம் ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  23 ஆனந்தாேபட்ைட ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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டாக்டர். பி.எஸ். 
னிவாசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அைற எண்.46 
ைவகுண்ட ரம், 
ெதற்கு பிளாக் 
பாரதியார் நிைன  
விழா கட்டிடம்

டாக்டர். பி.எஸ். 
னிவாசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அைற எண்.46 
ைவகுண்ட ரம், 
ெதற்கு பிளாக் 
பாரதியார் நிைன  
விழா கட்டிடம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  23 கந்தன் பார்க் பின் றம் , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  23 ரயில்ேவ ேரா  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  24 ேகாட்ைட ெகால்ைல சுப் ராயன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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டாக்டர். பி.எஸ். 
னிவாசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ைவகுண்ட ரம், 
வடக்கு பகுதி

டாக்டர். பி.எஸ். 
னிவாசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ைவகுண்ட ரம், 
வடக்கு பகுதி

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  24 ெரட்டிப் ேபட்ைடத் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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கால்நைட 
அ வலகத் ைற, 
ம த் வமைன 
ேரா , 3வ  கட்டிடம் 
காஞ்சி ரம்

கால்நைட
அ வலகத் ைற, 
ம த் வமைன ேரா , 
3வ  கட்டிடம் 
காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  23 ஒட்டக்கூத்தன் ெத , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  23 ேகடிஎஸ் மணிெத  , 
3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  23 பாரதிதாசன் ெத  , 4.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  23 டாக்டர் அம்ேபத்கார் ெத  , 5.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார் 23 மேகந்திரபல்லவன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி ஆரம்பப் 
பள்ளி காந்தி ேரா  
வடக்கு கம், காந்தி 
ேரா ,காஞ்சி ரம்

நகராட்சி ஆரம்பப் 
பள்ளி காந்தி ேரா  
வடக்கு கம், காந்தி 
ேரா ,காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  25 ைஹதர்பட்டைர ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  25 விஜயகிராமணி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி 
ஆரம்பப்பள்ளி, காந்தி 
ேரா , காஞ்சி ரம் 
வடக்கு கம்

நகராட்சி 
ஆரம்பப்பள்ளி, காந்தி 
ேரா , காஞ்சி ரம் 
வடக்கு கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  25 ைஹதர்பட்டைர ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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சத் ண ைமயம், 31-
32, ைஹதர்ேபட்ைட 
ெத  காஞ்சி ரம் 
கிழக்கு கம் 
கட்டிடம்

சத் ண ைமயம், 31-
32, ைஹதர்ேபட்ைட 
ெத  காஞ்சி ரம் 
கிழக்கு கம் 
கட்டிடம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  25 ம்பவனம் அ ணாசலம் ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  23 ஆனந்தாப்ேபட்ைடெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி 
ஆரம்பப்பள்ளி, காந்தி 
ேரா , காஞ்சி ரம், 
ெதற்கு கம் பார்த்த 
கட்டிடம்

நகராட்சி 
ஆரம்பப்பள்ளி, காந்தி 
ேரா , காஞ்சி ரம், 
ெதற்கு கம் பார்த்த 
கட்டிடம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  25 ம்பவனம்ெத  , 2.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  24 பாக்ரா ேபட்ைட ம்பவனம் , 3.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  24 பாக்ரா ேபட்ைட , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  25 
ம்பவனம் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

166
பச்ைசயப்பன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம்

பச்ைசயப்பன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  29 காந்தி ேரா  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  29 மசூதி சந்  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  29  தர்கா 
சந்  , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  29 இ ம் கைட சந்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

167

பச்ைசயப்பன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம், கிழக்கு 
பகுதி, ன்பக்க அைற

பச்ைசயப்பன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம், கிழக்கு 
பகுதி, ன்பக்க அைற

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  29 வள்ளல் பச்ைசயப்பன் ெத , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  29 ராஜாம்ேபட்ைட ெத  , 
3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  29 வழக்க த்தீஸ்வரர் ேகாயில் 
ெத  , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  29 அடிசன்ேபட்ைடத் ெத  , 
5.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  29 வள்ளல் பச்ைசயப்பன் ெத  
சந்  (ம) பின்  , 6.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  29 வள்ளல் 
பச்ைசயப்பன் சந்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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தியாகி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
க க்கினில் 
அமர்ந்தவள் ேகாயில் 
ெத , காஞ்சி ரம் 
ேமற்கு

தியாகி
ந நிைலப்பள்ளி, 
க க்கினில் 
அமர்ந்தவள் ேகாயில் 
ெத , காஞ்சி ரம் 
ேமற்கு

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  30 தாயர் குளம் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்

169

தியாகி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
க க்கினில் 
அமர்ந்தவள் ேகாயில் 
ெத , காஞ்சி ரம் 
ேமற்கு

தியாகி
ந நிைலப்பள்ளி, 
க க்கினில் 
அமர்ந்தவள் ேகாயில் 
ெத , காஞ்சி ரம் 
ேமற்கு

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  30 தாயர் குளம் ெத  2 அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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தியாகி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
க க்கினில் 
அமர்ந்தவள் ேகாயில் 
ெத , காஞ்சி ரம் 
ேமற்கு

தியாகி
ந நிைலப்பள்ளி, 
க க்கினில் 
அமர்ந்தவள் ேகாயில் 
ெத , காஞ்சி ரம் 
ேமற்கு

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  31 க க்கினில் அமர்ந்தவள் 
ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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தியாகி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
க க்கினில் 
அமர்ந்தவள் ேகாயில் 
ெத , காஞ்சி ரம் 
ேமற்கு கிழக்கு கம்

தியாகி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
க க்கினில் 
அமர்ந்தவள் ேகாயில் 
ெத , காஞ்சி ரம் 
ேமற்கு கிழக்கு கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  31 கனிகண்டீஸ்வரர் ேகாயில் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்

172

தியாகி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
க க்கினில் 
அமர்ந்தவள் ேகாயில் 
ெத , காஞ்சி ரம் 
ேமற்கு கிழக்கு கம்

தியாகி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
க க்கினில் 
அமர்ந்தவள் ேகாயில் 
ெத , காஞ்சி ரம் 
ேமற்கு கிழக்கு கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  31 க க்கினில் அமர்ந்தவள் 
ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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தியாகி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
க க்கினில் 
அமர்ந்தவள் ேகாயில் 
ெத , காஞ்சி ரம் 
ேமற்கு

தியாகி
ந நிைலப்பள்ளி, 
க க்கினில் 
அமர்ந்தவள் ேகாயில் 
ெத , காஞ்சி ரம் 
ேமற்கு

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  31 கஜானா ராமராயர்  ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  31 காவலான் ெத  , 3.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  31காவலான் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

174

விக்ேடாரியா 
ெமட்ரிக் 
ேமனிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு கம், 

சாமி அவன்  
காஞ்சி ரம்

விக்ேடாரியா ெமட்ரிக் 
ேமனிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு கம், 

சாமி அவன்  
காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  32 வளத்தீஸ்வரன் ேகாயில் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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விக்ேடாரியா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, , 
M.M.அவின் ,A.K.G.கல்
யாண மண்டபம் 
அ கில்,காஞ்சி ரம்

விக்ேடாரியா
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, , 
M.M.அவின் ,A.K.G.கல்
யாண மண்டபம் 
அ கில்,காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  32 ஆலடிபிள்ைளயார் ேகாயில் 
ெத  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  33 ஆலடி ேதாப் த் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

176

விக்ேடாரியா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, , 
M.M.அவின் ,A.K.G.கல்
யாண மண்டபம் 
அ கில்,காஞ்சி ரம்

விக்ேடாரியா
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, , 
M.M.அவின் ,A.K.G.கல்
யாண மண்டபம் 
அ கில்,காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  33 ஆலடிபிள்ைளயார் ேகாயில் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்

177

விக்ேடாரியா 
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, , 
M.M.அவின் ,A.K.G.கல்
யாண மண்டபம் 
அ கில்,காஞ்சி ரம் 
வடக்கு கம்

விக்ேடாரியா
ெமட்ரிக்குேலஷன் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, , 
M.M.அவின் ,A.K.G.கல்
யாண மண்டபம் 
அ கில்,காஞ்சி ரம் 
வடக்கு கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  32 விளக்கடி ேகாயில் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்

178

சி.எஸ்.ஐ. 
ந நிைலப்பள்ளி, 
பள்ளிக்கூடத்தான் 
ெத , காஞ்சி ரம் 
வடக்குபக்கம் ெதற்கு 
பார்த்த

சி.எஸ்.ஐ. 
ந நிைலப்பள்ளி, 
பள்ளிக்கூடத்தான் 
ெத , காஞ்சி ரம் 
வடக்குபக்கம் ெதற்கு 
பார்த்த

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  32 குமாரசாமி அெவன்  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  32 ெதய்வசிகாமணி நகர் , 
3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  31 பள்ளிக்கூடத்தான் ெத  , 
4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  32 சாமி அெவன்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

179

சி.எஸ்.ஐ. 
ந நிைலப்பள்ளி, 
பள்ளிக்கூடத்தான் 
ெத , காஞ்சி ரம், 
ெதற்கு பார்த்த

சி.எஸ்.ஐ. 
ந நிைலப்பள்ளி, 
பள்ளிக்கூடத்தான் 
ெத , காஞ்சி ரம், 
ெதற்கு பார்த்த

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  32 ேவளிங்கப் பட்டைர ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  32 விளக்கடி ேகாயில் ேதாப்  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

180

பி.டி எம்.ஜ.ீஆர். 
சத் ண க்கூடம், 
ைமயம் எண்.28, 36 
விளக்கடி ேகாயில் 
ெத , காஞ்சி ரம்

பி.டி எம்.ஜ.ீஆர். 
சத் ண க்கூடம், 
ைமயம் எண்.28, 36 
விளக்கடி ேகாயில் 
ெத , காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  34 பங்காேரசப்பன் ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  34 சிங்க ெப மாள் மாட வதீி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

181

ேசர்மன் தங்கேவ  
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ம்பவணம் ெத , 

காஞ்சி ரம் ெதற்கு 
கம் கிழக்கு

ேசர்மன் தங்கேவ  
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ம்பவணம் ெத , 

காஞ்சி ரம் ெதற்கு 
கம் கிழக்கு

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  35 அஷ்ட ஜம் ெதற்குமாடவதீி , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  35 அஷ்ட ஜம் வடக்குமாடவதீி , 
3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  35 அஷ்ட ஜம் கிழக்குமாடவதீி , 
4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  35 அஷ்ட ஜம் சன்னதி ெத  , 
5.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  35 ஏ.ேக.தங்க ேவலர் ெத  , 
6.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  35 அஷ்ட ஜம் ெதற்கு மாடவதீி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

182

ேசர்மன் தங்கேவ  
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ம்பவணம் ெத , 

காஞ்சி ரம் ெதற்கு 
கம் கிழக்கு

ேசர்மன் தங்கேவ
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ம்பவணம் ெத , 

காஞ்சி ரம் ெதற்கு 
கம் கிழக்கு

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  34 பாவாேபட்ைட ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ேசர்மன் தங்கேவ  
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ம்பவனம் ெத , 

காஞ்சி ரம் கிழக்கு 
பகுதி

ேசர்மன் தங்கேவ
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ம்பவனம் ெத , 

காஞ்சி ரம் கிழக்கு 
பகுதி

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  35 ம்பவணம் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்

184

ேசர்மன் தங்கேவ  
நகராட்சி 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ம்பவனம் 

ெத ,பின் றம் 
கட்டிடம், வடக்குபகுதி 
ெதற்கு கம்

ேசர்மன் தங்கேவ  
நகராட்சி 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ம்பவனம் 

ெத ,பின் றம் 
கட்டிடம், வடக்குபகுதி 
ெதற்கு கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  36 ல்லா பாைளயம் ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  35 ேகாட்ராம் பாைளயம் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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தி . த்  
ெசட்டியார் நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
நாராயணப்பாைளயம் 
ெத , காஞ்சி ரம் 
வடக்கு பகுதி கிழக்கு 

கம்

தி . த்
ெசட்டியார் நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
நாராயணப்பாைளயம் 
ெத , காஞ்சி ரம் 
வடக்கு பகுதி கிழக்கு 

கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  33 நாராயணபாைளயம் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்

186

தி . த்  
ெசட்டியார் நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
நாராயணப்பாைளயம் 
ெத , காஞ்சி ரம் 
வடக்கு பகுதி கிழக்கு 

கம்

தி . த்
ெசட்டியார் நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
நாராயணப்பாைளயம் 
ெத , காஞ்சி ரம் 
வடக்கு பகுதி கிழக்கு 

கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  34 சிங்கெப மாள் ெதற்குமாடவதீி , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  34 சிங்கெப மாள் ேகாயில் சன்னதி 
ெத  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  34 சிங்க ெப மாள் ேகாயில் 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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தி . த்  
ெசட்டியார் நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
நாராயணப்பாைளயம் 
ெத , காஞ்சி ரம் 
கிழக்கு பார்த்த

தி . த்
ெசட்டியார் நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
நாராயணப்பாைளயம் 
ெத , காஞ்சி ரம் 
கிழக்கு பார்த்த

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  33 ஜயீர் நாராயணபாைளயம் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பச்ைசயப்பன் மகளிர் 
கல் ரி, காஞ்சி ரம் 
அைற எண் 8 (ெதற்கு 
பகுதி)

பச்ைசயப்பன் மகளிர்
கல் ரி, காஞ்சி ரம் 
அைற எண் 8 (ெதற்கு 
பகுதி)

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  36 சாந்தா ஸ்வரர் ேகாயில் ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  36 விஷ்  காஞ்சி ேரா  , 
3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  36 கண்ணப்பன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பச்ைசயப்பன் மகளிர் 
கல் ரி, காஞ்சி ரம் 
அைற எண் 8 (ெதற்கு 
பகுதி)

பச்ைசயப்பன் மகளிர்
கல் ரி, காஞ்சி ரம் 
அைற எண் 8 (ெதற்கு 
பகுதி)

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  35 நாக த் த் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பச்ைசயப்பன் மகளிர் 
கல் ரி, எண்.12 
கண்ணப்பன் ெத , 
காஞ்சி ரம் (ேமற்கு 
பகுதி அைற)

பச்ைசயப்பன் மகளிர்
கல் ரி, எண்.12 
கண்ணப்பன் ெத , 
காஞ்சி ரம் (ேமற்கு 
பகுதி அைற)

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  36 ேவகவதி நதி ேரா அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பச்ைசயப்பன் மகளிர் 
கல் ரி அைற எண்.6 
கிழக்கு கம், 
கண்ணப்பன் ெத , 
காஞ்சி ரம் (ேமற்கு 
பகுதி அைற)

பச்ைசயப்பன் மகளிர்
கல் ரி அைற எண்.6 
கிழக்கு கம், 
கண்ணப்பன் ெத , 
காஞ்சி ரம் (ேமற்கு 
பகுதி அைற)

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  36 நாகலத் ேம  அரசமரம் ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  36 நாகலத்  ேம  அரசமர பின் 
ெத  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  36 நாகலத்  ேம  
திெரௗபதியம்மன் ேகாயில் ெத  , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  
35 நாகுலத்  மந்ைதெவளி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பச்ைசயப்பன் மகளிர் 
கல் ரி, காஞ்சி ரம், 
ெதற்கு பகுதி அைற 
எண்.13

பச்ைசயப்பன் மகளிர்
கல் ரி, காஞ்சி ரம், 
ெதற்கு பகுதி அைற 
எண்.13

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  36 ேதசி பாைளயம் ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  36 குமார் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பச்ைசயப்பன் கிைள 
ந நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த திய 
கட்டிடம், காஞ்சி ரம்

பச்ைசயப்பன் கிைள 
ந நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த திய 
கட்டிடம், காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  37 தி ப் க்கூடல் ெத , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  36 வரீண்ணன் ெத  , 3.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  37 ேசஷாத்திரி பாைளயம் ெத  , 4.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  37 ேசஷாத்திரி பாைளயம் ேமட் த்ெத  , 
5.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  36 வரீண்ணன் , 6.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார் 37 ேசஷாத்திரிபாைளயம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி 
ஆரம்பப்பள்ளி, குமார் 
ெத , சின்ன 
காஞ்சி ரம் கிழக்கு 
பார்த்த

நகராட்சி
ஆரம்பப்பள்ளி, குமார் 
ெத , சின்ன 
காஞ்சி ரம் கிழக்கு 
பார்த்த

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  37 ேமட் த் ெத  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  37 தி கச்சி நம்பித் ெத  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  37 
ேமட் ப்பாைளயம் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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யேதாத்தகாரி 
நகராட்சி 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
யேதாத்தகாரி மாடத் 
ெத , சின்ன 
காஞ்சி ரம் ெதற்கு 
னிட் ேமற்கு கம்

யேதாத்தகாரி
நகராட்சி 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
யேதாத்தகாரி மாடத் 
ெத , சின்ன 
காஞ்சி ரம் ெதற்கு 
னிட் ேமற்கு கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  28 ேநதாஜி நகர் , 2.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  28 ேநதாஜிநகர் , 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  28 ேநதாஜி 
ெத  , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  28 ேநதாஜி நகர் 2வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி 
ஆரம்பப்பள்ளி  
யேதாத்தகாரி 
மாடவதீி, ைண 
கட்டிடம் வடக்கு 
பகுதி  காஞ்சி ரம் 
ேமற்கு கம்

நகராட்சி
ஆரம்பப்பள்ளி  
யேதாத்தகாரி 
மாடவதீி, ைண 
கட்டிடம் வடக்கு 
பகுதி  காஞ்சி ரம் 
ேமற்கு கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  37 லாலாகுட்ைட ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  28 யேதாத்தசாரி கிழக்கு மாட வதீி , 
3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  28 தி வள் வர் ெத  , 
4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  28 யேதாத்தகாரி சன்னதி ெத  , 
5.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  28 யேதாத்தகாரி மாடத் ெத  , 
6.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  28 மாகாளியம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி 
ஆரம்பப்பள்ளி  
யேதாத்தகாரி, கிழக்கு 
பகுதி ேமற்கு 
கட்டிடம் 
யேதாத்தகாரி மாட 
ெத  ெதற்கு கம்

நகராட்சி
ஆரம்பப்பள்ளி  
யேதாத்தகாரி, கிழக்கு 
பகுதி ேமற்கு 
கட்டிடம் 
யேதாத்தகாரி மாட 
ெத  ெதற்கு கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  37 சுக்கில பாைளயம் ேகாவிந்தன் 
ெத  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  37 தி வள் வர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி 
ஆரம்பப்பள்ளி  
யேதாத்தகாரி, கிழக்கு 
பகுதி ேமற்கு 
கட்டிடம் 
யேதாத்தகாரி மாட 
ெத  ெதற்கு கம்

நகராட்சி
ஆரம்பப்பள்ளி  
யேதாத்தகாரி, கிழக்கு 
பகுதி ேமற்கு 
கட்டிடம் 
யேதாத்தகாரி மாட 
ெத  ெதற்கு கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  37 ேசர்மன் வி என் ெப மாள் ெத  
, 2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  28 வரதராஜ ரம் ெத  , 
3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  28 மாகாளியம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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யாகசாைல நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பகுதி  
காஞ்சி ரம்

யாகசாைல நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பகுதி  
காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  44 அ படி ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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யாகசாைல நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பகுதி  
காஞ்சி ரம்

யாகசாைல நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பகுதி  
காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  44 அ படி பின் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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யாகசாைல நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு பகுதி 
காஞ்சி ரம் ெதற்கு 

கம்

யாகசாைல நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு பகுதி 
காஞ்சி ரம் ெதற்கு 

கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  44 ேசஷாத்திரி பாைளயம் பழனி 
ெத  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  38 காவலர் குடியி ப்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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யாகசாைல நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு பகுதி 
காஞ்சி ரம் ெதற்கு 

கம்

யாகசாைல நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு பகுதி 
காஞ்சி ரம் ெதற்கு 

கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  37 ன்றாம் தி விழா மண்டபம் 
ெத  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  38 சுண்ணாம் க்காரத் ெத  , 
3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  38 யாகசாைல மண்டபத் ெத  , 
4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  37 இராமலிங்கம் ெத , ேக எம் வி 
நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பி. மிஸ்ரிலால் 
ெசௗகர் அரசினர் 
மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அைற எண்.14, 
வடக்ேக பார்த்த  
காஞ்சி ரம்

பி. மிஸ்ரிலால்
ெசௗகர் அரசினர் 
மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அைற எண்.14, 
வடக்ேக பார்த்த  
காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  43 ேவகவதி ெத  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  40 ஜவீானந்தம் ெத  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  43 
தி  நீலகண்டர் ெத  , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  40 வி. 
கி ஷ்ணசாமி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பி. மிஸ்ரிலால் 
ெசௗகர் அரசினர் 
மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அைற எண்.14, 
வடக்ேக பார்த்த  
காஞ்சி ரம்

பி. மிஸ்ரிலால்
ெசௗகர் அரசினர் 
மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அைற எண்.14, 
வடக்ேக பார்த்த  
காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  38 மைலயாளத் ெத  , 2.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  43 ஆைனக்கட்டித் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி  
கி ஷ்ணன் 
நிதிநா ம் 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு கம் 
காஞ்சி ரம்

நகராட்சி
கி ஷ்ணன் 
நிதிநா ம் 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு கம் 
காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  43 ரங்காகி ஷ்ணா நகர் , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  43 அ மன்நகர் , 3.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  43 ஆதிசங்கரர் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி  
கி ஷ்ணன் 
நிதிநா ம் 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு கம் 
காஞ்சி ரம்

நகராட்சி
கி ஷ்ணன் 
நிதிநா ம் 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு கம் 
காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  43 அம்மாங்காரத் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி  
கி ஷ்ணன் 
நிதிநா ம் 
ந நிைலப்பள்ளி , 
ெமயின் கட்டிடம் 
ேமற்கு கம் 
காஞ்சி ரம்

நகராட்சி
கி ஷ்ணன் 
நிதிநா ம் 
ந நிைலப்பள்ளி , 
ெமயின் கட்டிடம் 
ேமற்கு கம் 
காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  43 பங்கா  அம்மன் ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  43 அஸ்தகிரி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி  
கி ஷ்ணன் 
நிதிநா ம் 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு பகுதி கிழக்கு 

கம் 
பிரதானகட்டிடம்

நகராட்சி  
கி ஷ்ணன் 
நிதிநா ம் 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு பகுதி கிழக்கு 

கம் பிரதானகட்டிடம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  44 ண்ணியேகாட்டீஸ்வரர் ேகாயில் 
ெத  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  44 ண்ணிய ேகாட்டீஸ்வரர் 
ேகாயில் ெமாட்டக்குளம் , 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  44 
ண்ணிய ேகாட்டீஸ்வரர் ேகாயில் மாடத் ெத  , 

4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  44 ண்ணிய ேகாட்டீஸ்வரர் 
ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி  
கி ஷ்ணன் 
நிதிநா ம் 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு பகுதி கிழக்கு 

கம் 
பிரதானகட்டிடம்

நகராட்சி  
கி ஷ்ணன் 
நிதிநா ம் 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு பகுதி கிழக்கு 

கம் பிரதானகட்டிடம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  43 பி ந்தாவனம் ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  43  ரங்கராஜ வதீி , 3.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  43 ரங்கராஜ வதீி , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  40 
தி வள் ர் குடியி ப்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பி. மிஸ்ரிலால் 
ெசௗகர் அரசினர் 
மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அைற எண்.12 
ெமயின் கட்டிடம் 
கிழக்கு பகுதி  
காஞ்சி ரம் ெதற்கு

பி. மிஸ்ரிலால் 
ெசௗகர் அரசினர் 
மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
அைற எண்.12 ெமயின் 
கட்டிடம் கிழக்கு 
பகுதி  காஞ்சி ரம் 
ெதற்கு

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  39 சன்னதி ெத  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  39 ஆர்.எம். வரதராஜன்  ெத  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  39 கு க்குத் ெத  , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  39 
ேமலண்ைட மாடவதீி,தி ேவங்கடநகர் , 5.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  39 வடவண்ைட மாட வதீி , 6.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  
39 வடவண்ைட மாடவதீி விரி  தி ேவங்கிடம் நகர , 
7.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  39 ேவலாத்தம்மன் ேகாயில் ெத  , 
8.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  39 தி ெவங்கடம் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பி. மிஸ்ரிலால் 
ெசௗகர் அரசினர் 
மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு பார்த்த  
எஸ்.எஸ்.ஏ.கட்டிடம் 
அைற எண்.10, 
காஞ்சி ரம்

பி. மிஸ்ரிலால்
ெசௗகர் அரசினர் 
மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு பார்த்த  
எஸ்.எஸ்.ஏ.கட்டிடம் 
அைற எண்.10, 
காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  38 சி.வி. இராஜேகாபாலன் ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  39 சி எம் சி என் அண்ணா ைர 
ெத  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  38 சி.எஸ்.ெசட்டி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பி. மிஸ்ரிலால் 
ெசௗகர் அரசினர் 
மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு பார்த்த  
எஸ்.எஸ்.ஏ.கட்டிடம் 
அைற எண்.10, 
காஞ்சி ரம்

பி. மிஸ்ரிலால்
ெசௗகர் அரசினர் 
மகளிர் 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு பார்த்த  
எஸ்.எஸ்.ஏ.கட்டிடம் 
அைற எண்.10, 
காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  38 ேசாமன் சாம்பசிவம் ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  39 அண்ணா அவின்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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வடக்கு மாட 
நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம் ெதற்கு 
பகுதி கிழக்கு கம்

வடக்கு மாட
நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம் ெதற்கு 
பகுதி கிழக்கு கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  40 ெசங்கற்பட்  ேரா  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  40 தி ச்ேசாைலத் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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வடக்கு மாட 
நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம் வடக்கு 
பகுதி கிழக்கு கம்

வடக்கு மாட
நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம் வடக்கு 
பகுதி கிழக்கு கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  39 ேவலாத்தம்மன் ேகாயில் ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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வடக்கு மாட 
நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம் கிழக்கு 

கம்

வடக்கு மாட
நகராட்சி 
ந நிைலப்பள்ளி, 
காஞ்சி ரம் கிழக்கு 

கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  40 அண்ணாநகர் , 2.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  40 ேதனம்பாக்கம் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
பட்டாள ெத , 
காஞ்சி ரம், ன்பகுதி 
கிழக்கு கம் ெதற்கு 
பகுதி

நகராட்சி 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
பட்டாள ெத , 
காஞ்சி ரம், ன்பகுதி 
கிழக்கு கம் ெதற்கு 
பகுதி

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  43 ெதண்ணாண்ைடமாடத் ெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 ேவகவதி ெத  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  40 கீழாண்ைட மாட ெத  , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  
40 கிழக்கு மாடவதீி , 5.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  40 ெதற்கு 
மாடவதீி , 6.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  40 ேவதாந்தம் ெத  , 
7.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  36 விஷ் காஞ்சி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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நகராட்சி 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
பட்டாள ெத , 
காஞ்சி ரம், கிழக்கு 

கம் வடக்கு பகுதி

நகராட்சி
ஆரம்பப்பள்ளி, 
பட்டாள ெத , 
காஞ்சி ரம், கிழக்கு 

கம் வடக்கு பகுதி

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  40 ஆதிசங்கரர் ெத  , 2.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  40 ெசங்கல்பட்  ேரா  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  
40 சாஸ்திரி நகர் , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  40 ேகாகுலம் 
ெத  , 5.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  40 ைநனா ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பட்டாள நகராட்சி 
ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு 
ெதற்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு கம், 
பட்டாள ெத  
காஞ்சி ரம்

பட்டாள நகராட்சி
ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு 
ெதற்கு கட்டிடம் 
கிழக்கு கம், 
பட்டாள ெத  
காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  40 ேச ராயர் ெத  , 2.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  40 பட்டாளத் ெத  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  40 
ஸ்ேடட் பாங்க் காலனி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த திய 
கட்டிடம், த்ேதரி

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு 
பார்த்த திய கட்டிடம், 
த்ேதரி

1. த்ேதரி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) த்ேதரி கிராமம் , 2. த்ேதரி(ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) ெபரியேமட் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
த்ேதரி சாலேபாகம் 
ேமட்  ெத  கிழக்கு 
பார்த்த

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, த்ேதரி 
சாலேபாகம் ேமட்  
ெத  கிழக்கு பார்த்த

1. த்ேதரி (ஊ) சாலேபாகம் அைனத்  
வாக்காளர்கள்

221
ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
த்ேதரி  பால்வாடி

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, த்ேதரி 

 பால்வாடி

1. த்ேதரி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ேமட்  நகர் காலனி , 
2. த்ேதரி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பாக்குப்ேபட்ைட காலனி , 
3. த்ேதரி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பச்ைசயம்மன்ேகாயில்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
த்ேதரி  பால்வாடி

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, த்ேதரி 

 பால்வாடி
1. த்ேதரி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) த்ேதரி காலனி அைனத்  

வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
சி காேவரிப்பாக்கம் 
கிழக்கு பகுதி

ஊராட்சி ஓன்றிய
ந நிைலப்பள்ளி, 
சி காேவரிப்பாக்கம் 
கிழக்கு பகுதி

1.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பஜைனேகாயில் 
ெத  , 2.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெஜெஜநகர் 
விரி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
சி காேவரிப்பாக்கம் 
கிழக்கு பகுதி

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
சி காேவரிப்பாக்கம் 
கிழக்கு பகுதி

1.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வள் வர் ெத , 
2.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ேவ ர் ேரா  , 
3.சி காேவரிப்பாக்கம் பச்ைசயம்மன் ேகாயில் ெத  , 
4.சி காேவரிப்பாக்கம் திய காலனி , 5.சி காேவரிப்பாக்கம் 
குட்டக்கைற இ ளர் காலனி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி 
ேமற்கு கம் 
வடக்கு பகுதி, 
சி காேவரிப்பாக்கம்

ஊராட்சி ஒன்றிய
ந நிைலப்பள்ளி 
ேமற்கு கம் வடக்கு 
பகுதி, 
சி காேவரிப்பாக்கம்

1.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) மற் ம் ெநட்ேடரி (வ.கி) ெநட்ேடரி அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
சி காேவரிப்பாக்கம், 
ேமற்கு பகுதி

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
சி காேவரிப்பாக்கம், 
ேமற்கு பகுதி

1.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) காவாங்கைர ெத  
, 2.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) நகர் , 3.சி காேவரிபாக்கம் 
(ஊ) சி.வ.எம்.ஏ நகர் ேக.எம்.ஆர் ெத  , 
4.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) கு க்கு சாைல , 
5.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



227

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
சி காேவரிப்பாக்கம், 
ேமற்கு பகுதி

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
சி காேவரிப்பாக்கம், 
ேமற்கு பகுதி

1.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) நி ஜண்டா ெத , 
2.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) ராம ஜ நகர் , 
3.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) க மாரியம்மன் ேகாயில் ெத  , 
4.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) கீழண்ைடத்ெத  , 
5.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) கீழண்ைடகு க்கு ெத  , 
6.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) ேமலண்ைட ெத  , 
7.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) ட் சந்  , 8.சி காேவரிபாக்கம் 
(ஊ) ஹாஜி நகர் , 9.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) எம் டி அ ள் 
நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
சி காேவரிப்பாக்கம், 
ைண கட்டிடம், 

ெதற்குபிரி

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
சி காேவரிப்பாக்கம், 
ைண கட்டிடம், 

ெதற்குபிரி

1.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ேவ ர் ெமயின்
ேரா  , 2.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பைழய 
சி காேவரிபாக்கம் , 3.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) திய காலனி , 4.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) சுப் ரத்தின நகர் , 5.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) தர்ம விநாயகர் ேகாயில் ெத  , 6.சி காேவரிபாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) ஆர்.டி.ஓ. ஆபிஸ் ெத  , 
7.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ந த் ெத  , 
8.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) மாரியம்மன் 
ேகாயில் ெத  , 9.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
சாைலத் ெத  , 10.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ம 
ேபா சி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
சி காேவரிப்பாக்கம், 
ைண கட்டிடம், 

ெதற்குபிரி

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
சி காேவரிப்பாக்கம், 
ைண கட்டிடம், 

ெதற்குபிரி

1.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) திெரௗபதியம்மன் 
ேகாயில் ெத  , 2.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
பள்ளத் ெத  , 3.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
ஒத்தவாைடத் ெத  , 4.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) என்.ஜி.ஓ. காலனி , 5.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) ேஜ.ேஜ. நகர் , 6.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
ேஜ.ேஜ. நகர் , 7.சி காேவரிபாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
பி.டி.ஒ குடியி ப்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 
பால்வாடிக்கட்டிடம், 
க ப்படிதட்டைட

ஊராட்சி ஒன்றிய 
பால்வாடிக்கட்டிடம், 
க ப்படிதட்டைட

1.க ப்படிதட்டைட கிராமம் மற் ம் (வ.கி) மாரியம்மன் 
ேகாயில் ெத  , 2.க ப்படிதட்டைட கிராமம் மற் ம் (வ.கி) 
வார்  4 க ப்படிதட்டைட குட்ைட1 , 3.க ப்படிதட்டைட 
கிராமம் மற் ம் (வ.கி) வார்  4 க ப்படிதட்டைட குட்ைட2 , 
4.க ப்படிதட்டைட கிராமம் மற் ம் (வ.கி) வார்  4 
க ப்படிதட்டைட குட்ைட3 , 5.க ப்படிதட்டைட கிராமம் 
மற் ம் (வ.கி) வார்  4 க ப்படித்தட்டைட குட்ைட4 , 
6.க ப்படிதட்டைட கிராமம் மற் ம் (வ.கி) வார்  4 
க ப்படிதட்டைட கிராமம் , 7.க ப்படிதட்டைட கிராமம் 
மற் ம் (வ.கி) வார்  4 விைதப்பண்ைண அ வலர் 
குடியி ப்  , 8.க ப்படிதட்டைட கிராமம் மற் ம் (வ.கி) 
வார்  4 க ப்படிதட்டைட

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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குழந்ைதகள் 
சத் ண  ைமயம் 
கிழக்கு கம் , 
ஏரிவாக்கம்

குழந்ைதகள்
சத் ண  ைமயம் 
கிழக்கு கம் , 
ஏரிவாக்கம்

1.ெசண் ெவளி கிராமம் வார்  3 ெசண் ெவளி , 
2.ெசண் ெவளி கிராமம் வார்  3 ஏரிவாக்கம் , 
3.ெசண் ெவளி கிராமம் வார்  3 ஏரிவாக்கம் காந்தி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
லக கட்டிடம், 

க ப்படிதட்டைட

ஊராட்சி ஓன்றிய 
லக கட்டிடம், 

க ப்படிதட்டைட

1.க ப்படிதட்டைட கிராமம் மற் ம் (வ.கி) நீலகண்ட ரம் , 
2.க ப்படிதட்டைட கிராமம் மற் ம் (வ.கி) ப த்திகுளம் , 
3.க ப்படிதட்டைட கிராமம் மற் ம் (வ.கி) வார் 4 
அரக்ேகாணம் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
திம்மச த்திரம் 
(E.W.S.F)

ஊராட்சி ஓன்றிய
ந நிைலப்பள்ளி, 
திம்மச த்திரம் 
(E.W.S.F)

1.திம்ம ச த்திரம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) திம்ம ச த்திரம் 
கிராமம் , 2.திம்ம ச த்திரம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
மாரியம்மன் ேகாவில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
திம்மச த்திரம் 
(E.W.S.F)

ஊராட்சி ஓன்றிய
ந நிைலப்பள்ளி, 
திம்மச த்திரம் 
(E.W.S.F)

1.திம்ம ச த்திரம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெசட்டி குட்ைட , 
2.திம்ம ச த்திரம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெவள்ள ேகட் , 
3.திம்ம ச த்திரம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) தி ப்பதி எஸ்ேடட்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
திம்மச த்திரம் 
ேமற்கு பகுதி ெதற்கு 
பார்த்த

ஊராட்சி ஓன்றிய
ந நிைலப்பள்ளி, 
திம்மச த்திரம் 
ேமற்கு பகுதி ெதற்கு 
பார்த்த

1.திம்மச த்திரம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) மாரியம்மன் ேகாயில் 
ெத  , 2.திம்மச த்திரம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பஜைன 
ேகாயில் ெத  , 3.திம்மச த்திரம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) சர்ச் 
ெத  , 4.திம்மச த்திரம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ேராட் த் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
திம்மச த்திரம் 
ேமற்கு பகுதி ெதற்கு 
பார்த்த

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
திம்மச த்திரம் 
ேமற்கு பகுதி ெதற்கு 
பார்த்த

1.கண்ணடியன் குட்ைட காலனி , 2.அம்மன்குளம் திய 
காலனி அம்மன்குளம் திய காலனி , 3.தந்ைத ெபரியார் 
சமத் வ ரம் தல் ெத  , 4.தந்ைத ெபரியார் 
சமத் வ ரம் 2வ  ெத  , 5.தந்ைத ெபரியார் சமத் வ ரம் 
3வ  ெத  , 6.தந்ைத ெபரியார் சமத் வ ரம் 4வ  ெத  , 
7.தந்ைத ெபரியார் சமத் வ ரம் 5வ  ெத  , 
8.சித்ேதரிேம  ேராட் த் ெத  , 9.சித்ேதரிேம  ெப மாள் 
ேகாயில் ெத  , 10.சித்ேதரிேம  ேமட் த் ெத  , 
11.சித்ேதரிேம  காலனி சித்ேதரிேம  காலனி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி , 
ெசம்பரம்பாக்கம்

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி , 
ெசம்பரம்பாக்கம்

1.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெபரியெத , 
2.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) சின்னெத  , 
3.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) மாரியம்மன் ேகாயில் 
ெத  , 4.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) பைழய 
காலனி , 5.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) சின்ன ஊர் , 
6.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) கூரம் ேகட் 
தியகாலனி , 7.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
மாரியம்மன் ேகாயில் ெத  , 8.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) ந ெத  தியகாலனி , 9.ெசம்பரம்பாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) கிணற் ெத  , 10.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) ஒத்தவாைடெத  திய காலனி , 
11.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ேடங்க் ெத  , 
12.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ஏரிக்கைர ெத  , 
13.ெசம்பரம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ெப மாள்ேகாயில் 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் ஆதி 
திராவிடர் நல 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஈஞ்சம்பாக்கம் 631522 
வடக்கு பார்த்த  
ெதற்கு பகுதி கட்டிடம்

அரசினர் ஆதி 
திராவிடர் நல 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஈஞ்சம்பாக்கம் 631522 
வடக்கு பார்த்த  
ெதற்கு பகுதி கட்டிடம்

1.ஈஞ்சம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெத  , 2.ஈஞ்சம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெப மாள் ேகாயில் ெத  , 
3.ஈஞ்சம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1  குளத்  சின்ன 
ெத  , 4.ஈஞ்சம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
பால்வாடி ெத  , 5.ஈஞ்சம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
1  சின்ன ெத  , 6.ஈஞ்சம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
மாரியம்மன் ேகாயில் குட்ைட ெத  , 7.ஈஞ்சம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 
8.ஈஞ்சம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெப மாள் 
ேகாயில் ெத  காலனி , 9.ஈஞ்சம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 மாரியம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் ஆதி 
திராவிடர் நல 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஈஞ்சம்பாக்கம் 631522 
வடக்கு பார்த்த  
ெதற்கு பகுதி கட்டிடம்

அரசினர் ஆதி 
திராவிடர் நல 
ேமல்நிைலப்பள்ளி, 
ஈஞ்சம்பாக்கம் 631522 
வடக்கு பார்த்த  
ெதற்கு பகுதி கட்டிடம்

1.ஈஞ்சம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ங்கா ெத  , 
2.ஈஞ்சம்பாக்கம் (ஊ), விஷகண்டி குப்பம் (வ.கி) வார்  3 
விஷகண்டி குப்பம் ெப மாள் ேகாயில் ெத  , 
3.ஈஞ்சம்பாக்கம் (ஊ), விஷகண்டி குப்பம் (வ.கி) வார்  3 
விஷகண்டி குப்பம் கிழாண்ைட ெத  , 4.ஈஞ்சம்பாக்கம் 
(ஊ), விஷகண்டி குப்பம் (வ.கி) வார்  3 ஓத்தவாைடெத  , 
5.ஈஞ்சம்பாக்கம் (ஊ), ெபரிய க ம் ர் (வ.கி) வார்  2 ெபரிய 
க ம் ர் பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 6.ஈஞ்சம்பாக்கம் (ஊ), 
ெபரிய க ம் ர் (வ.கி) வார்  2 ெபரியக ம் ர் மாரியம்மன் 
ேகாயில் ெத  , 7.ஈஞ்சம்பாக்கம் (ஊ), ெபரிய க ம் ர் 
(வ.கி) வார்  2 ெபரியக ம் ர் குளக்கைர ெத  , 
8.ஈஞ்சம்பாக்கம் (ஊ), ெபரிய க ம் ர் (வ.கி) வார்  2 
ெபரியக ம் ர் ெப மாள் ேகாயில் ெத  காலனி , 
9.ஈஞ்சம்பாக்கம் (ஊ), ெபரிய க ம் ர் (வ.கி) வார்  2 
மாரியம்மன் ேகாயில் ெத  காலனி , 10.ஈஞ்சம்பாக்கம் (ஊ), 
ெபரிய க ம் ர் (வ.கி) வார்  3 பம்ைபகால்வாய் காலனி , 
11.ஈஞ்சம்பாக்கம் (ஊ), ெபரிய க ம் ர் (வ.கி) வார்  3 
இ ளர்பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

240
ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 

ப்பாக்கம் 631502

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 

ப்பாக்கம் 631502

1. ப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) மைலப்பாைத ெத  , 
2. ப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 கீழண்ைட ெத  , 
3. ப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ஆைணயம்மன் 
ேகாயில் ெத  , 4. ப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
ேமலண்ைட ெத  , 5. ப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
2 குளக்கைர ெத  , 6. ப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
2 வில்லியர் குடியி ப்  , 7. ப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 ெபரியார் நகர் , 8. ப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  3 பைழய காலணி , 9. ப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  3 எம்.ஜி.ஆர் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ம்ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேவளி ர் 631502 
கிழக்கு கம்

ஊராட்சி ம்ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேவளி ர் 631502 
கிழக்கு கம்

1.ேவளி ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 ம் கார்ெத
ெமயின்ேரா வடக்கு , 2.ேவளி ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார் 1 ம் கார்ெத  ெமயின்ேரா ெதற்கு , 3.ேவளி ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார் 1 வரீபாண்டியகட்டெபாம்மன்ெத  
ேமற்கு , 4.ேவளி ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 
வரீபாண்டியகட்டெபாம்மன்ெத  கிழக்கு , 5.ேவளி ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார் 1 ம் கார்ெத  வடேமற்கு , 
6.ேவளி ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 ம் கார்ெத  
ெதன்கிழக்கு , 7.ேவளி ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 
வ.உ.சி.ெத  வடக்கு , 8.ேவளி ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார் 1 வ.உ.சி.ெத  ெதற்கு , 9.ேவளி ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார் 1 பாரதியார்ெத  ேமற்கு , 10.ேவளி ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார் 1 பாரதியார்ெத  கிழக்கு , 11.ேவளி ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார் 1 பாரதியார்கு க்குத்ெத  , 
12.ேவளி ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 கைலஞர்ெத  
கிழக்கு , 13.ேவளி ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 
கைலஞர்ெத  ேமற்கு , 14.ேவளி ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார் 1 அண்ணாெத  வடக்கு , 15.ேவளி ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார் 1 அண்ணாெத  ெதற்கு , 16.ேவளி ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார் 1 தி வள் வர்ெத  ேமற்கு , 
17.ேவளி ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 தி வள் வர்ெத  
கிழக்கு , 18.ேவளி ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 
நாவலர்ெத வடக்கு , 19.ேவளி ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பி.டி.எல்.ஈ.எஸ் 
ெசங்கல்வராய  
நாயக்கர் 
நதிஉதவிெப ம் 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஊேவரி சத்திரம் 
631502 ெதற்கு கம்

பி.டி.எல்.ஈ.எஸ் 
ெசங்கல்வராய  
நாயக்கர் 
நதிஉதவிெப ம் 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஊேவரி சத்திரம் 
631502 ெதற்கு கம்

1.ஊேவரி  (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 ஊேவரிசத்திரம் , 
2.ஊேவரி  (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 
ஊேவரிசத்திரம்காலனிமாரியம்மன்ேகாவில்ெத  , 3.ஊேவரி 
 (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 ஊேவரிகிராமம் , 4.ஊேவரி (ஊ), 
த்ேதரி (வ.கி) வார் 2 த்ேதரி , 5.ஊேவரி  (ஊ), மணியாட்சி 

(வ.கி) வார் 3 மணியாட்சி , 6.ஊேவரி  (ஊ), மணியாட்சி 
(வ.கி) வார் 3 மணியாட்சிகாலனி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்ப பள்ளி, கிழக்கு 
பகுதி கட்டிடம் 
ேகாவிந்தவாடி 631502

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்ப பள்ளி, கிழக்கு 
பகுதி கட்டிடம் 
ேகாவிந்தவாடி 631502

1.ேகாவிந்தவாடி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 கால்வாய் 
ெத  , 2.ேகாவிந்தவாடி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
சன்னதிெத  , 3.ேகாவிந்தவாடி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
அண்ணா நகர் , 4.ேகாவிந்தவாடி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
மடம் ெத  , 5.ேகாவிந்தவாடி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
ஆன்சேனயர் ேகாயில் ெத  , 6.ேகாவிந்தவாடி (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 கம்மாளத் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்ப பள்ளி, 
கூ தல் கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி  
ேகாவிந்தவாடி 631502 
ேமற்கு பார்த்த

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்ப பள்ளி, 
கூ தல் கட்டிடம் 
ேமற்கு பகுதி  
ேகாவிந்தவாடி 631502 
ேமற்கு பார்த்த

1.ேகாவிந்தவாடி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 
கீழண்ைடத்ெத  , 2.ேகாவிந்தவாடி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 குட்ைடத்ெத  , 3.ேகாவிந்தவாடி (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 ேமலண்ைடத்ெத  , 4.ேகாவிந்தவாடி (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 மந்ைதெவளி ெத  , 
5.ேகாவிந்தவாடி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
ேவட்ைடக்காரத்ெத  , 6.ேகாவிந்தவாடி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வடக்கு மாட வதீி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

245
ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு 

கம் , ப ெநல்லி

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி கிழக்கு 

கம் , ப ெநல்லி

1.ப ெநல்லி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 மாரியம்மன் 
ேகாயில் ெத  , 2.ப ெநல்லி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
மசூதி ெத  , 3.ப ெநல்லி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 4.ப ெநல்லி (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 ெப மாள் ேகாயில் ெதற்கு வதீி , 
5.ப ெநல்லி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ெப மாள் 
ேகாயில் வடவாண்ைட வதீி , 6.ப ெநல்லி (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 ெகங்ைகயம்மன் ேகாயில் ெத  , 
7.ப ெநல்லி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 கும்பங்கைர ெத  
, 8.ப ெநல்லி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 டி.என்.ஆர் நகர் , 
9.ப ெநல்லி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 பைழயகாலனி 
ெப மாள் ேகாயில் ெத  , 10.ப ெநல்லி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  3 பைழய காலனி ேரா  ெத  , 11.ப ெநல்லி (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  3 திய காலணி , 12.ப ெநல்லி (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  3 அ ந்ததியர் கு க்கு ெத  , 
13.ப ெநல்லி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 அ ந்ததியர் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

246

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பபள்ளி ெதற்கு 
பகுதி கட்டிடம், 
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் 
கம்மவார்பாைளயம்  
631502

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பபள்ளி ெதற்கு 
பகுதி கட்டிடம், 
ெதற்கு பக்க கட்டிடம் 
கம்மவார்பாைளயம்  
631502

1.ேகாவிந்தவாடி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 3 ெப மாள்
ேகாயில் ெத  , 2.ேகாவிந்தவாடி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
4 மாரியம்மன் ேகாயில் ெத  , 3.ேகாவிந்தவாடி (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ேராட் த் ெத  , 4.ேகாவிந்தவாடி 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ேதாப் த் ெத  , 
5.ேகாவிந்தவாடி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 காலணி 
ெத  , 6.ேகாவிந்தவாடி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 

த்ேதாப் த் ெத  , 7.ேகாவிந்தவாடி (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார் 4 கம்மவார்பாைளயம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

247

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
சாமந்தி ரம் 631552 
வடக்கு பார்த்த  
ேமற்கு கம்

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
சாமந்தி ரம் 631552 
வடக்கு பார்த்த  
ேமற்கு கம்

1.ெகாட்டவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 வரதா ரம் 
காலணி , 2.ெகாட்டவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
வரதா ரம் கிராமம் , 3.ெகாட்டவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  3 சாமந்தி ரம் கிராமம் , 4.ெகாட்டவாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  4 லப்பட்  கிராமம் , 
5.ெகாட்டவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 கன் 
ேகாவில் ெத  , 6.ெகாட்டவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 பிள்ைளயார் ேகாவில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



248

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெகாட்டவாக்கம் 
631552 வடக்கு 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பார்த்த

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ெகாட்டவாக்கம் 631552 
வடக்கு கட்டிடம் 
ேமற்கு பார்த்த

1.ெகாட்டவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 ெபரிய ெத , 
2.ெகாட்டவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ஒத்தவாைட 
ெத  , 3.ெகாட்டவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
பள்ளிக்கூட ெத  , 4.ெகாட்டவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 ேராட்  ெத  , 5.ெகாட்டவாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 ேதாப்  ெத  , 6.ெகாட்டவாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 குளக்கைர ெத  , 7.ெகாட்டவாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெகாட்டவாக்கம் காலனி , 
8.ெகாட்டவாக்கம் (ஊ), ேபாந்தவாக்காம் (வ.கி) வார்  1 
ேபாந்தவாக்காம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

249

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பகுதி 
கூ தல் கட்டிடம் 
ள்ள ர்  631552

அரசினர்
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பகுதி கூ தல் 
கட்டிடம் ள்ள ர்  
631552

1. ள்ள ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெத  , 2. ள்ள ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
ேமட் த்ெத  , 3. ள்ள ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
ஈஸ்வரன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

250

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பகுதி 
கூ தல் கட்டிடம் 
ள்ள ர்  631552

அரசினர்
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பகுதி கூ தல் 
கட்டிடம் ள்ள ர்  
631552

1. ள்ள ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ள்ள ர்  
தண்டலம் சாைல , 2. ள்ள ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
ள்ள ர் ம ரா அரங்கநாத ரம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

251

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கூ தல் கட்டிடம் 
ேமற்குப்பகுதி 
ள்ள ர் 631552

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
கூ தல் கட்டிடம் 
ேமற்குப்பகுதி 
ள்ள ர் 631552

1. ள்ள ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 வள் வன் ெத , 
2. ள்ள ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெப மாள் ேகாயில் 
ெத  , 3. ள்ள ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 தண்டலம் 
சாைல , 4. ள்ள ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ள்ள ர் 
காலணி , 5. ள்ள ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
ேஜ.ேஜ.நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

252

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
தண்டலம் 631553 
திய கட்டிடம் 
ெதற்கு பார்த்

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
தண்டலம் 631553 
திய கட்டிடம் ெதற்கு 
பார்த்

1.தண்டலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 சின்னத்ெத  , 
2.தண்டலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 கு க்குெத  , 
3.தண்டலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெத  , 4.தண்டலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார் 1 பால்வாடிபள்ளிகூடம்ெத  , 5.தண்டலம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார் 1 ேமட் ெத  , 6.தண்டலம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார் 2 மாரியம்மன்ேகாயில்ெத  , 
7.தண்டலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ள் ர் ரிைச 
சாைல ெத  , 8.தண்டலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 2 
அம்ேபத்கார்ெத  , 9.தண்டலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 2 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெத  , 10.தண்டலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார் 2 கு க்குெத  , 11.தண்டலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார் 3 பள்ளிகூடத்ெத  , 12.தண்டலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார் 3 சின்னத்ெத  , 13.தண்டலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார் 3 தண்டலம்பள்ளம்பாக்கம்சாைலகு க்குெத  , 
14.தண்டலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 3 காலணிெத  , 
15.தண்டலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 3 
அ ந்ததிபாைளயம்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



253
ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ரிைச 631553

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ரிைச 631553

1. ரிைச (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 கீழாண்ைடெத , 
2. ரிைச (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பிராமணர்ெத  , 
3. ரிைச (ஊ) மற் ம் (வ.கி) லார்  2 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெத  , 4. ரிைச (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார் 2 ேமலாண்ைடெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

254
ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ரிைச 631553

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ரிைச 631553

1. ரிைச (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 உைடயார்ெத  , 
2. ரிைச (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 ெகங்ைகயம்மன் 
ேதாப் ெத  , 3. ரிைச (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 நீரிேம  
, 4. ரிைச (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 கீழ்காலனி , 5. ரிைச 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 ேமட் காலனி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

255
ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
வளத் ர் 631553

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
வளத் ர் 631553

1.வளத் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 ெசல்லியம்மன்
ேகாயில் ெத  , 2.வளத் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
அரசமரத் ெத  , 3.வளத் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
குளக்கைர ெத  , 4.வளத் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
ெப மாள் ேகாயில் ெத  , 5.வளத் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 வடக்கு ெதற்கு வதீி , 6.வளத் ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 ெப மாள் ேகாயில் ெத  , 7.வளத் ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 
8.வளத் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பார்வதியம்மன் 
ேகாயில் ெத  , 9.வளத் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
மாரியம்மன் ேகாயில் ெத  , 10.வளத் ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 மயான சாைல , 11.வளத் ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 கி அம்மன் ேகாயில் ெத  , 12.வளத் ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ஒத்தவாைட ெத  , 13.வளத் ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 அண்ணா ைர ெத  , 
14.வளத் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 2வ  கு க்கு 
ெத  , 15.வளத் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 1வ  
கு க்கு ெத  , 16.வளத் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
ெப மாள் ேகாயில் ெத  , 17.வளத் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 தல் சந்  , 18.வளத் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 2வ  சந்  , 19.வளத் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
2 3வ சந் , 20.வளத் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 2 

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

256
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
காட் ப்பட் ர் 631552

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
காட் ப்பட் ர் 631552

1.பரந் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1ெப மாள்ேகாயில்
ெத  , 2.பரந் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
பிள்ைளயார்ேகாவில்ெத  , 3.பரந் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 கீழண்ைடத்ெத  , 4.பரந் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார் 1 பாடசாைலெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

257

அறிஞர் அண்ணா 
ேமனிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு கம், 
பரந் ர் 631552

அறிஞர் அண்ணா
ேமனிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு கம், 
பரந் ர் 631552

1.பரந் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 பள்ளத்ெத  , 2.பரந் ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 பிராமண்ெத  , 3.பரந் ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார் 1 த மராஜாேகாயில்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



258
ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேமட் ப்பரந் ர் 631552

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேமட் ப்பரந் ர் 631552

1.பரந் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 பஜைன ேகாயில் 
ெத  , 2.பரந் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 பழண்டி 
அம்மன் ேகாயில் ெத  , 3.பரந் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  3 அ ந்ததியர் ெத  , 4.பரந் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 5.பரந் ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பஜைன ேகாயில் ெத  , 6.பரந் ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 குளக்கைர ெத  , 7.பரந் ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ெகாசப்ேபட்ைட ெத  , 8.பரந் ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பரந் ர் காலணி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

259

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
தண்டலம் 631553  
கட்டிடம் கிழக்கு 

கம்

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
தண்டலம் 631553  
கட்டிடம் கிழக்கு 

கம்

1.தண்டலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெப மாள் ேகாயில் 
ெத  , 2.தண்டலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெத  , 3.தண்டலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
களத்  ேமட் த் ெத  , 4.தண்டலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 ெபரிய ெத  , 5.தண்டலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 பஜைன ேகாயில் ெத  , 6.தண்டலம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 ந த் ெத  , 7.தண்டலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 திய காலனி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

260
ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெநல்வாய் 631553

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ெநல்வாய் 631553

1.தண்டலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெப மாள் ேகாயில் 
ெத  , 2.தண்டலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 கிழக்கு 
ெத  , 3.தண்டலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 கிழக்கு 
ெத  ேமலாண்ைட வதீி கள்ளிபட்  , 4.தண்டலம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 1வ  கு க்கு ெத  ெநல்வாய் , 
5.தண்டலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 2வ  கு க்கு 
ெத  ெநல்வாய் , 6.தண்டலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
காலணி வதீி ெநல்வாய் , 7.தண்டலம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 கன் ேகாயில் ெத  கள்ளிபட்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

261
கிராம ேசைவ 
ைமயம் கிழக்கு 

கம், ேமல் ெபாட ர்

கிராம ேசைவ 
ைமயம் கிழக்கு 

கம், ேமல் ெபாட ர்

1.ெபாட ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெபாட ர் தல் 
ெத  , 2.ெபாட ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெபாட ர் 
2வ  ெத  , 3.ெபாட ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
காலணி தல் ெத  , 4.ெபாட ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  2 காலணி 2வ  ெத  , 5.ெபாட ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 காலணி 3வ  ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

262

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி 
கட்டிடம், சி வள் ர் 
631553

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி 
கட்டிடம், சி வள் ர் 
631553

1.சி வள் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 சி வள் ர் 
ேமட் க் காலனி ெபரிய ெத  , 2.சி வள் ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 சின்னெத  1,2 , 3.சி வள் ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  3 தாங்கல் காலனி , 4.சி வள் ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 ேமட்  ெத  , 5.சி வள் ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 பள்ளத் ெத  , 6.சி வள் ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  3 பள்ளக் காலனி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



263

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
கூ தல்கட்டிடம் 
சி வாக்கம்

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
கூ தல்கட்டிடம் 
சி வாக்கம்

1.சி வாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 
வள்ளியம்மாள்ேகாவில்ெத  , 2.சி வாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார் 1 ெப மாள்ேகாவில்ெத  , 3.சி வாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார் 1 விநாயகர்ேகாவில்ெத  ெபரியெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

264

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
கூ தல்கட்டிடம் 
சி வாக்கம்

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
கூ தல்கட்டிடம் 
சி வாக்கம்

1.சி வாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 தக்காளிெத  , 
2.சி வாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 
மாரியம்மன்ேகாவில்ெத  , 3.சி வாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார் 1 காலனிெப மாள்ேகாயில்ெத  , 
4.சி வாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 
காலனிபிள்ைளயார்ேகாயில்ெத  , 5.சி வாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார் 1 படேவட்டம்மன்ேகாயில்ெத  , 
6.சி வாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 காலனி , 
7.சி வாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 
ேமட் பஜைனேகாயில்ெத  , 8.சி வாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார் 1 ேமட் வள்ளியம்மன்ேகாவில்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

265

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்குப்பகுதி 
கூ தல் காைர 631553

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்குப்பகுதி 
கூ தல் காைர 631553

1.காைர (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பஜைன ேகாயில் ெத  
, 2.காைர (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பிராமணர் ெத  , 
3.காைர (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 கம்மாள ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

266

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்குப்பகுதி 
கூ தல் காைர 631553

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்குப்பகுதி 
கூ தல் காைர 631553

1.காைர (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வன்னியர் ெத  , 
2.காைர (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 குட்ைடகைர ெத  , 
3.காைர (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 தாமைரகுளம் இ னர் 
பகுதி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

267

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பகுதி 
கூ தல்கட்டிடம் 
காைர 631552

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
கிழக்கு பகுதி 
கூ தல்கட்டிடம் 
காைர 631552

1.காைர (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 கன்ேகாயில்ெத , 
2.காைர (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பைழயகாலனி 
பள்ளிகூடத்ெத  , 3.காைர (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
தியகாலனி , 4.காைர (ஊ), சீயட்டி (வ.கி) வார்  1 சீயட்டி 
காலனி , 5.காைர (ஊ), சீயட்டி (வ.கி) வார்  1 சீயட்டி 
பஜைனேகாயில்ெத  , 6.காைர (ஊ), சீயட்டி (வ.கி) வார்  1 
சீயட்டி கு க்குெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

268

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி  , 
கூ தல் கட்டிடம், 
ெசட்டியார்ேபட்ைட 
ஏனா ர் 631552

ஊராட்சி ஒன்றிய
ஆரம்பப்பள்ளி  , 
கூ தல் கட்டிடம், 
ெசட்டியார்ேபட்ைட 
ஏனா ர் 631552

1.ஏனாத் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 ெசட்டியார்ேபட்ைட
, 2.ஏனாத் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 அரிகி ஷ்ணா ரம் 
, 3.ஏனாத் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 எம்.ஜி.ஆர். நகர் , 
4.ஏனாத் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 பஜைன ேகாயில் 
ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



269

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
கூத்திரம்பாக்கம்  
631561 ெதற்கு கம் 
கட்டிடம் எண்.1

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
கூத்திரம்பாக்கம்  
631561 ெதற்கு கம் 
கட்டிடம் எண்.1

1.கூத்திரம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 
ஆதிேகசவெப மாள் ேகாயில்ெத  , 2.கூத்திரம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 மாரியம்மன் ேகாயில்ெத  , 
3.கூத்திரம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
பஜைனேகாயில் ெத  , 4.கூத்திரம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  , 
5.கூத்திரம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 காலனி 
பஜைனேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

270
ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெதா ர் 
631561ேமற்கு பார்த்த

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, ெதா ர் 
631561ேமற்கு பார்த்த

1.ெதா ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 பஜைனேகாயில்ெத  , 
2.ெதா ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 
ெதா ர் தல்கூத்திரம்பாக்கம்ெசல் ம்சாைல , 3.ெதா ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 கங்ைகயம்மன்ெத  , 4.ெதா ர் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 சின்னத்ெத  , 5.ெதா ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார் 1 அ ந்ததியர்வதீி , 6.ெதா ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார் 2 ெதா ர்காலணிெப மாள்ேகாயில்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

271
ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
நீர்வ ர் 631561

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
நீர்வ ர் 631561

1.ஆரியம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1,2 பஜைன 
ேகாயில் ெத  , 2.ஆரியம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
1,2 ந த்ெத  , 3.ஆரியம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
1,2 த்ெத  , 4.ஆரியம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 
பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  ((ஆரியம்பாக்கம்) , 
5.ஆரியம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெத  (நீர்வ ர்) , 6.ஆரியம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  3 குேடான் ெத  , 7.ஆரியம்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  3 ெப மாள் ேகாயில் ெத  , 
8.ஆரியம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 பஜைன 
ேகாயில் ெத  (நீர்வ ர்) , 9.ஆரியம்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  3 சுண்ணாம்  குட்ைட

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

272
ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஆட் ப் த் ர் 631561

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
ஆட் ப் த் ர் 631561

1.ஆட் ப் த் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ந  ெத  , 
2.ஆட் ப் த் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 மல்லிகா ரத்  
ெத  , 3.ஆட் ப் த் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
மாரியம்மன் ேகாயில் ெத  , 4.ஆட் ப் த் ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 சங்க ெத  , 5.ஆட் ப் த் ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 கன் ெத  , 6.ஆட் ப் த் ர் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 இ ளர் குடியி ப்  , 7.ஆட் ப் த் ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2,3 ேமட்  ெத  , 8.ஆட் ப் த் ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  3 பஜைன ேகாயில் ெத  , 
9.ஆட் ப் த் ர் (ஊ), ேசக்காங்குளம் (வ.கி) வார்  3 
ேசக்காங்குளம் காலனி , 10.ஆட் ப் த் ர் (ஊ), 
ேசக்காங்குளம் (வ.கி) வார்  3 ேராட் த்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



273

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
சிட்டியம்பாக்கம் 
631561

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
சிட்டியம்பாக்கம் 631561

1.இ ப்பப்பட்  (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 என் எச் ேரா  , 
2.இ ப்பப்பட்  (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வள் வர் ெத  
, 3.இ ப்பப்பட்  (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பஜைன 
ேகாயில் ெத  , 4.இ ப்பப்பட்  (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
ெசல்லியம்மன் ேகாயில் ெத  , 5.இ ப்பப்பட்  (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பைழய இ ப்பப்பட்  ெத  , 
6.இ ப்பப்பட்  (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 வாள் வர் 
ெத  , 7.இ ப்பப்பட்  (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
இ ப்பப்பட்  காலனி , 8.இ ப்பப்பட்  (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 என் எச் ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

274

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
சிட்டியம்பாக்கம் 
631561

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
சிட்டியம்பாக்கம் 631561

1.இ ப்பப்பட் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 ெபரிய ெத , 
2.இ ப்பப்பட்  (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ைவயா ர் 
சாைல , 3.இ ப்பப்பட்  (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
ஏத்தவாைட , 4.இ ப்பப்பட்  (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
ைவயா ர் சாைல , 5.இ ப்பப்பட்  (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 ைவயா ர் சாைல , 6.இ ப்பப்பட்  (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 ந  ெத  , 7.இ ப்பப்பட்  (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  1 ெப மாள் ேகாயில் ெத  , 8.இ ப்பப்பட்  
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 இந்திரா குடியி ப்  , 
9.இ ப்பப்பட்  (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 இந்திரா 
குடியி ப் 2

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

275

சி எஸ் ஐ 
ந நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த 
கூ தல் கட்டிடம், 
ேவடல் 631503

சி எஸ் ஐ
ந நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு பார்த்த 
கூ தல் கட்டிடம், 
ேவடல் 631503

1.ேவடல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 ெப மாள்ேகாயில்ெத  
, 2.ேவடல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 இ ளர்ெத  , 
3.ேவடல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 காலனிெபரியெத  , 
4.ேவடல் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 ேராட் த்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

276

அரசினர் உயர் 
நிைலப்பள்ளி ேமற்கு 

கம் கூ தல் 
கட்டிடம், ஏனாத் ர் 
631561

அரசினர் உயர்
நிைலப்பள்ளி ேமற்கு 

கம் கூ தல் 
கட்டிடம், ஏனாத் ர் 
631561

1.ஏனாத் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 சமத் வ ரம் , 
2.ஏனாத் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 ேமட்  ெத  , 
3.ஏனாத் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 ஆதிசங்கர் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

277

அரசினர் உயர் 
நிைலப்பள்ளி ேமற்கு 
பகுதி கட்டிடம் 
கிழக்கு கம், 
ஏனாத் ர் 631561

அரசினர் உயர் 
நிைலப்பள்ளி ேமற்கு 
பகுதி கட்டிடம் 
கிழக்கு கம், 
ஏனாத் ர் 631561

1.ஏனாத் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 ஏனாத் ர் கிராமம் , 
2.ஏனாத் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

278

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப் பள்ளி 
கிழக்கு கம் 
கூ தல் கட்டிடம், 
ஏனாத் ர் 631561

ஊராட்சி ஒன்றிய
ெதாடக்கப் பள்ளி 
கிழக்கு கம் 
கூ தல் கட்டிடம், 
ஏனாத் ர் 631561

1.ஏனாத் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 கட்டவாக்கம் 
காலனி , 2.ஏனாத் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 
ெகௗரியம்மன்ேபட்ைட , 3.ஏனாத் ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  4 ஏனாத் ர் பள்ளகாலனி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ைவயா ர் 
ஆரம்பப்பள்ளி 
கட்டிடம் ெதற்கு 

கம்

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ைவயா ர் 
ஆரம்பப்பள்ளி 
கட்டிடம் ெதற்கு கம்

1.ைவயா ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 மாரியம்மன் 
ேகாயில் ெத  , 2.ைவயா ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
அண்ணா நகர் மில் ேரா  , 3.ைவயா ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1 தர்ம நாயக்கன் பட்டைர , 4.ைவயா ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  1 எம்.ஜி.ஆர் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

280

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ைவயா ர் 
ஆரம்பப்பள்ளி 
கட்டிடம் ெதற்கு 

கம்

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ைவயா ர் 
ஆரம்பப்பள்ளி 
கட்டிடம் ெதற்கு கம்

1.ைவயா ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பாரதியார் நகர் , 
2.ைவயா ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெப மாள் 
ேகாயில் ெத  , 3.ைவயா ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
ேடங்க் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

281

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு பகுதி  
ைவயா ர் 631561 
வடக்கு பார்த்த

அரசினர்
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு பகுதி  
ைவயா ர் 631561 
வடக்கு பார்த்த

1.ைவயா ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 ெபரிய ெத , 
2.ைவயா ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 சின்ன ெத  , 
3.ைவயா ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 குளக்கைர , 
4.ைவயா ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ெப மாள் 
ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

282

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு பகுதி  
ைவயா ர் 631561 
வடக்கு பார்த்த

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
ேமற்கு பகுதி  
ைவயா ர் 631561 
வடக்கு பார்த்த

1.ைவயா ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 விநாயகர் 
ேகாயில் ெத  , 2.ைவயா ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
லக்கைர , 3.ைவயா ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 

கு க்கு ெத  , 4.ைவயா ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
மில் ேரா  , 5.ைவயா ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
ேமட்  ெத  , 6.ைவயா ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
காமாட்சி நகர் , 7.ைவயா ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
கசம் , 8.ைவயா ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 பாரதி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

283

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி ேமற்கு 
பகுதி ெதற்கு கம், 
ேகாேனரிக்குப்பம்

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி ேமற்கு 
பகுதி ெதற்கு கம், 
ேகாேனரிக்குப்பம்

1.ேகாேனரிகுப்பம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) அண்ணாமைல நகர் , 
2.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) ேகாேனரிகுப்பம்கிராமம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி ெதற்கு 

கம், 
ேகாேனரிக்குப்பம்

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி ெதற்கு 

கம், 
ேகாேனரிக்குப்பம்

1.ேகாேனரிகுப்பம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) அன்ைன இந்திரா நகர் , 
2.ேகாேனரிகுப்பம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) அம்ேபத்கார் சாைல , 
3.ேகாேனரிகுப்பம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) பி ஏ டி சி குடியி ப்  , 
4.ேகாேனரிகுப்பம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) சாமி சாைல , 
5.ேகாேனரிகுப்பம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) காந்திசாைல , 
6.ேகாேனரிகுப்பம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
தமிழ்நா அரசுேபாக்குவரத்  குடியி ப்  , 
7.ேகாேனரிகுப்பம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) பாலாஜி ெத  , 
8.ேகாேனரிகுப்பம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
ேசர்மன்குப் சாமிநா ெத  , 9.ேகாேனரிகுப்பம்(ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) அன்ைனஇந்திரா நகர் , 10.ேகாேனரிகுப்பம்(ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) ெபரியார்சாைல , 11.ேகாேனரிகுப்பம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
தாமைர தாங்கள் , 12.ேகாேனரிகுப்பம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
அரங்கநாதன் நகர் , 13.ேகாேனரிகுப்பம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
ேதவி நகர் , 14.ேகாேனரிகுப்பம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
கனக ர்க்ைகயம்மன் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

285

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேகாேனரிக்குப்பம் 
கிழக்கு பார்த்த 
வடேமற்கு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேகாேனரிக்குப்பம் 
கிழக்கு பார்த்த 
வடேமற்கு கட்டிடம்

1.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) குளக்கைர 
ேமட் ெத  , 2.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) அன்ைன 
ெதேரசா சாைல , 3.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
த்திர ேகாட்டீஸ்வரர் ெத  , 4.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ) 

மற் ம் (வ.கி) ரட்சிதைலவி நகர் , 5.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) டாக்டர் நாவல் ெத  , 6.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) கண்ணாங்குளம் இந்திரா 
நகர்,ெபரியார்சாைல,அம்ேபத்கார் , 7.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) ேகாேனரிகுப்பம் , 8.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) ேகாேனரிகுப்பம் , 9.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) ேகாேனரிகுப்பம் , 10.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) ேகாேனரிகுப்பம் , 11.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) ேகாேனரிகுப்பம் , 12.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) நகர் , 13.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) அட்ேகா அவன்  , 14.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) ந ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேகாேனரிக்குப்பம் 
கிழக்கு பார்த்த 
வடேமற்கு கட்டிடம்

ஊராட்சி ஒன்றிய
ஆரம்பப்பள்ளி, 
ேகாேனரிக்குப்பம் 
கிழக்கு பார்த்த 
வடேமற்கு கட்டிடம்

1.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) இ ப்ைப ேதாப்  ெத அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பக்தவச்சலம் 
ெதாழில் ட்ப 
கல் ரி, 
காைரேபட்ைட 
ெதற்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம்

பக்தவச்சலம்
ெதாழில் ட்ப 
கல் ரி, 
காைரேபட்ைட ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கு 
கட்டிடம்

1.ேகாேனரிகுப்பம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 2தாமைரதாங்கல் 
, 2.ேகாேனரிகுப்பம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 2 பி ஏ டி சி 
குடியி ப்  , 3.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார் 2சத்தியாநகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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பக்தவச்சலம் 
ெதாழில் ட்ப 
கல் ரி, 
காைரேபட்ைட 
ெதற்கு பார்த்த 
ேமற்கு கட்டிடம்

பக்தவச்சலம்
ெதாழில் ட்ப 
கல் ரி, 
காைரேபட்ைட ெதற்கு 
பார்த்த ேமற்கு 
கட்டிடம்

1.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார் 2காரப்ேபட்ைடகிராமம் , 2.ேகாேனரிகுப்பம்(ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) பரந் ர் ேரா  , 3.ேகாேனரிகுப்பம்(ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
அேசாக்நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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எம் எல் எம் 
மாமல்லன் 
ெமட்ரிகுேலஷன்பள்ளி,
 அரப்பனஞ்ேசரி 
ெதற்கு பார்த்த 
கிழக்கு ேமற்கு 
கட்டிடம

எம் எல் எம் 
மாமல்லன் 
ெமட்ரிகுேலஷன்பள்ளி,
 அரப்பனஞ்ேசரி 
ெதற்கு பார்த்த 
கிழக்கு ேமற்கு 
கட்டிடம

1.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) இந்திரா 
அவின்  , 2.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) 
அேசாக் நகர் , 3.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) 
எஸ் ேக டி ஆர் ெத  , 4.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), 
அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) விேவகானந்தர் ெத  , 
5.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) சங்கரர் ெத  , 
6.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) காரல் 
மார்க்ஸ் ெத  , 7.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), அரப்பனஞ்ேசரி 
(வ.கி) கன்னியப்பா நகர் , 8.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), 
அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) காமராஜ் நகர் , 9.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), 
அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) கணபதி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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எம் எல் எம் 
மாமல்லன் 
ெமட்ரிகுேலஷன்பள்ளி,
 அரப்பனஞ்ேசரி 
ெதற்கு பார்த்த 
கிழக்கு ேமற்கு 
கட்டிடம

எம் எல் எம் 
மாமல்லன் 
ெமட்ரிகுேலஷன்பள்ளி,
 அரப்பனஞ்ேசரி 
ெதற்கு பார்த்த 
கிழக்கு ேமற்கு 
கட்டிடம

1.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) ஒட்டக்கூத்தர் 
ெத  , 2.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) 
சண் கா நகர் , 3.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), அரப்பனஞ்ேசரி 
(வ.கி) அேசாக் நகர் ெமயின் ேரா  , 4.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), 
அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) சண் கா நகர் கிழக்கு , 
5.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) ஆசிரியர் நகர் 
, 6.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) ஏ ஆர் எஸ் 
நகர் , 7.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) 
தி க்காலிேம  சாலியர் ெத  , 8.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), 
அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) எஸ் எஸ் ேக நகர் , 
9.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) பரஞ்ேசாதி நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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எம் எல் எம் 
மாமல்லன் 
ெமட்ரிகுேலஷன்பள்ளி,
 அரப்பனஞ்ேசரி 
வடக்கு ெதற்கு 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பார்த்த

எம் எல் எம் 
மாமல்லன் 
ெமட்ரிகுேலஷன்பள்ளி,
 அரப்பனஞ்ேசரி 
வடக்கு ெதற்கு 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பார்த்த

1.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) 
வார் 4மேகந்திரபல்லவன்ெத  , 2.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), 
அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) வார் 4 ேக டி எஸ் மணிெத  , 
3.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) 
வார் 4பாரதிதாசன்ெத  , 4.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), 
அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) வார் 4ஓட்டக்கூத்தர்ெத  , 
5.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) வார் 3 
விேவகானந்தர்ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



292

எம் எல் எம் 
மாமல்லன் 
ெமட்ரிகுேலஷன்பள்ளி,
 அரப்பனஞ்ேசரி 
வடக்கு ெதற்கு 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பார்த்த

எம் எல் எம் 
மாமல்லன் 
ெமட்ரிகுேலஷன்பள்ளி,
 அரப்பனஞ்ேசரி 
வடக்கு ெதற்கு 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பார்த்த

1.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) வார் 3 
வள்ளலார்ெத  , 2.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), அரப்பனஞ்ேசரி 
(வ.கி) வார் 3 1 வ ெத  , 3.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), 
அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) வார் 3 2 வ ெத  , 4.ேகாேனரிகுப்பம் 
(ஊ), அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) வார் 3 3வ ெத  , 
5.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) வார் 3 
பாரதியார்ெத  , 6.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), அரப்பனஞ்ேசரி 
(வ.கி) வார் 3 ேந ெத  , 7.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), 
அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) வார் 3பல்லவன்சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்
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எம் எல் எம் 
மாமல்லன் 
ெமட்ரிகுேலஷன்பள்ளி,
 அரப்பனஞ்ேசரி 
வடக்கு ெதற்கு 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பார்த்த

எம் எல் எம் 
மாமல்லன் 
ெமட்ரிகுேலஷன்பள்ளி,
 அரப்பனஞ்ேசரி 
வடக்கு ெதற்கு 
கட்டிடம் ேமற்கு 
பார்த்த

1.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) 
வார் 3தி க்காலிேம ெமயின்ேரா  , 2.ேகாேனரிகுப்பம் 
(ஊ), அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) வார் 3கட்டெபாம்மன்ெத  , 
3.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) வார் 3 
தி ப் ர்குமரன்ெத  , 4.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), 
அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) வார் 3 ேநதாஜிெத  , 
5.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) வார் 3 சி வி 
ராமன்ெத  , 6.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) 
வார் 3 அகத்தியர்ெத  , 7.ேகாேனரிகுப்பம் (ஊ), 
அரப்பனஞ்ேசரி (வ.கி) வார் 3 தி வள் வர்சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

294

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
தி காலிேம  ெதற்கு 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
தி காலிேம  ெதற்கு 
கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  27 தி க்காலிேம  பாலநடன 
விநாயகர் ேகாயில் ெத  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  27 
தி க்காலிேம  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  27 ெசௗராஷ்டிரா 
ெத  , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  27 தி க்காளிேம  பள்ளத் 
ெத  , 5.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  27 தி க்காளிேம  
உைடயார் ெத  , 6.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  27 
தி க்காளிேம  அன்ைன சத்தியா சாைல , 7.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  27 தி க்காலிேம  ஆதிதிராவிடர் காலனி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

295

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி 
ேமற்கு பகுதி ெதற்கு 

கம், தி க்காலிேம

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி 
ேமற்கு பகுதி ெதற்கு 

கம், தி க்காலிேம

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  27 தி வதீிப்பள்ளம், எம்.ஜி.ஆர். 
கு க்கு ெத  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  27 ஆசிரியர் நகர் , 
3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  27 வ.ஊ.சி ெத  , 4.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  27 ெபரியார் நகர் , 5.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  27 
தி க்காலிேம  கவைர ெத  , 6.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  27 
தி க்காலிேம  சாலி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

296

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பகுதி ெதற்கு 

கம், தி க்காலிேம

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி 
கிழக்கு பகுதி ெதற்கு 

கம், தி க்காலிேம

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  26 வடவண்ைட மாட வதீி , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  27 பிராமணர் ெத  , 3.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  27 சாலியர் ெத  , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  27 
எம்.ஜி. சக்ரபாணி ெத  , 5.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  27 1 வ  
கு க்குத் ெத  , 6.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  27 பாலாஜி நகர் , 
7.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  27 அ ந்ததியர் ெத  , 8.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  26 ெமயின்ேராட்  ெத  , 9.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  
26 வரீசிவாஜி ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



297
ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு 

கம், தி க்காலிேம

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி வடக்கு 

கம், தி க்காலிேம

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  27 ஆதிதிராவிடர் குடியி ப்  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  26 ந்ேதாட்ட ெத  , 3.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  26 சத்திர ெத  , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  26 
தி வத்தம்மன் ேகாயில் ெத  , 5.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  27 
2வ  கு க்கு ெத  , 6.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  27 வி.பி.சிங் 
ெத  , 7.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  26 மாமல்லன் நகர் , 
8.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  27 ெசௗராஷ்டிரா ெத  , 
9.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  27 உைடயார் ெத  , 10.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  27 பள்ளத் ெத  , 11.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  27 
பாலவிநாயகர் ேகாயில் ெத  , 12.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  27 
எம் ஜ ீஆர் நகர் , 13.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  27 கவைரத் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

298

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு கம் , 
தி க்காலிேம

ஊராட்சி ஓன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு கம் , 
தி க்காலிேம

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  26 நத்தப்ேபட்ைட  பகுதி1 , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  26 இந்திரா தீர்த்தம் கீழ்க்கைர ெத  
, 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  26 என்.எஸ்.ேக. ெத  , 
4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  26 வரீ சிவாஜி ெத  , 5.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  26 தி க்காலிேம  ெமயின் ேரா  ராஜ்லஷ்மி 
பவன் , 6.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  26 காமராஜர் சாைல , 
7.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  26 தி வத்தியம்மன் ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

299

அரசு உயர் 
நிைலப்பள்ளி, 
தி க்காலிேம ,வடக்
கு கம்

அரசு உயர் 
நிைலப்பள்ளி, 
தி க்காலிேம ,வடக்கு
 கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  26 வலம் ரி விநாயகர் ேகாயில் 
ெத  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  26 சுப்ைபயன் ெத , சத்தியா 
ெத  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  26 தி வள் வர்  சாைல , 
4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  26 அண்ணா சாைல

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

300

அரசு உயர் 
நிைலப்பள்ளி, 
தி க்காலிேம  
கிழக்கு கம்

அரசு உயர் 
நிைலப்பள்ளி, 
தி க்காலிேம  
கிழக்கு கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  26 அன்ைன சத்தியா சாைல, 
ஏரிக்கைர ெத , ம்ம்எம்.ஜி.ஆர். , 2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  26 
இந்திரா சாைல , 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  26 காசிம் நகர் , 
4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  26 சத்யா நகர் , 5.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார் 27 தி வதீிபள்ளம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

301

அரசினர் உயர் 
நிைலப்பள்ளி, 
நசரத்ேபட்ைட ேமற்கு 

கம்

அரசினர் உயர்
நிைலப்பள்ளி, 
நசரத்ேபட்ைட ேமற்கு 

கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 கன் ெசாைசட்டி குடியி ப்  
, 2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 கன் காலனி குடியி ப்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

302

அரசினர் 
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
நசரத்ேபட்ைட ேமற்கு 

கம்

அரசினர்
உயர்நிைலப்பள்ளி, 
நசரத்ேபட்ைட ேமற்கு 

கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 தாட்டிேதாப்  பல்லவர் கூட் ற  
சங்கம்குடியி ப்  , 2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 தி வள் வர் 
ெத  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 கன்னிகா ரம்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



303M

பச்ைசயப்பன் ஆடவர் 
கல் ரி , 
நசரத்ேபட்ைட 
தைரதளம், வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
ேமற்கு

பச்ைசயப்பன் ஆடவர் 
கல் ரி , 
நசரத்ேபட்ைட 
தைரதளம், வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
ேமற்கு

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 கன்னிகா ரம் ெமயின் ேரா  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 தாட்டி ேதாப்  அண்ணா நகர் 1 , 
3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 தாட்டி ேதாப்  அண்ணா நகர் 2 , 
4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 தாட்டி ேதாப்  அண்ணா நகர் 3 , 
5.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 வரதராஜெசாைசட்டி குடியி ப்  , 
6.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 கன் குடியி ப்  நகர் , 
7.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 இ ளர் குடியி ப்  , 
8.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 ேஷக்க ம்நகர் நசரத்ேபட்ைட , 
9.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 அண்ணாசாைல நசரத்ேபட்ைட , 
10.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 ெஜெஜநகர் நசரத்ேபட்ைட , 
11.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 ேவகவதி ெத  நசரத்ேபட்ைட , 
12.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 வனகிரி அம்மன் 1 ெத  , 
13.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 வனகிரி அம்மன் 2ெத  , 
14.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 மகாலிங்க நகர் , 15.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  41 வள்ளலார் ெத

ஆண்

303A(W)

பச்ைசயப்பன் ஆடவர் 
கல் ரி , 
நசரத்ேபட்ைட 
தைரதளம், வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
ேமற்கு

பச்ைசயப்பன் ஆடவர் 
கல் ரி , 
நசரத்ேபட்ைட 
தைரதளம், வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
ேமற்கு

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 கன்னிகா ரம் ெமயின் ேரா  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 தாட்டி ேதாப்  அண்ணா நகர் 1 , 
3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 தாட்டி ேதாப்  அண்ணா நகர் 2 , 
4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 தாட்டி ேதாப்  அண்ணா நகர் 3 , 
5.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 வரதராஜெசாைசட்டி குடியி ப்  , 
6.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 கன் குடியி ப்  நகர் , 
7.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 இ ளர் குடியி ப்  , 
8.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 ேஷக்க ம்நகர் நசரத்ேபட்ைட , 
9.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 அண்ணாசாைல நசரத்ேபட்ைட , 
10.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 ெஜெஜநகர் நசரத்ேபட்ைட , 
11.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 ேவகவதி ெத  நசரத்ேபட்ைட , 
12.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 வனகிரி அம்மன் 1 ெத  , 
13.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 வனகிரி அம்மன் 2ெத  , 
14.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 மகாலிங்க நகர் , 15.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  41 வள்ளலார் ெத

ெபண்

304

பச்ைசயப்பன் ஆடவர் 
கல் ரி , 
நசரத்ேபட்ைட 
தைரதளம், வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
ேமற்கு

பச்ைசயப்பன் ஆடவர்
கல் ரி , 
நசரத்ேபட்ைட 
தைரதளம், வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
ேமற்கு

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 நசரத்ேபட்ைட ெமயின்ேரா அைனத்  
வாக்காளர்கள்



305

பச்ைசயப்பன் ஆடவர் 
கல் ரி , 
நசரத்ேபட்ைட 
தைரதளம், வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
ேமற்கு

பச்ைசயப்பன் ஆடவர் 
கல் ரி , 
நசரத்ேபட்ைட 
தைரதளம், வடக்கு 
பார்த்த கட்டிடம் 
ேமற்கு

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 ெபரியார்நகர் ராமகி ஷ்ணெத  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 ெபரியார்நகர் சங்குபாணிெத  , 
3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 ெபரியார்நகர் பாலாஜிெத  , 
4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 ெபரியார்நகர் காமேகாட்டிெத  , 
5.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 ெபரியார்நகர் சின்ன ைரெத  , 
6.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 ெபரியார்நகர் ேகாவிந்தராஜிெத  
, 7.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 ெபரியார்நகர் திராவிடமணிெத  
, 8.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 ெபரியார்நகர் சிவராசன்ெத  , 
9.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 ெபரியார்நகர் விமலாெத  , 
10.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 ெபரியார்நகர் அ ணாசலெத  , 
11.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 காேலஜ்காம்ப ண்ட் ஓரம் 
நசரத்ேபட்ைட , 12.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 நசரத் ேபட்ைட 
கிராமம் , 13.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 ெசந்தமிழ் நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

306

பச்ைசயப்பன் ஆடவர் 
கல் ரி வடக்கு 

கம், நசரத்ேபட்ைட 
காஞ்சி ரம்

பச்ைசயப்பன் ஆடவர் 
கல் ரி வடக்கு 

கம், நசரத்ேபட்ைட 
காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 ேந  நகர் , 2.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  41 சுதர்சன் நகர் , 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 இந்திரா 
நகர் , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 ராஜவ் காந்தி நகர் , 
5.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 ேக.எஸ்.பி. நகர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

307

பச்ைசயப்பன் ஆடவர் 
கல் ரி வடக்கு 

கம், நசரத்ேபட்ைட 
காஞ்சி ரம்

பச்ைசயப்பன் ஆடவர் 
கல் ரி வடக்கு 

கம், நசரத்ேபட்ைட 
காஞ்சி ரம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 எம்.ஜி.ஆர். நகர் மிலிெடரி ேரா  , 
2.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 அ ணா நகர் , 3.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  41 ெவங்கேடஸ்வரா நகர் , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 
ஹசீனா கார்டன் , 5.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 ேதனம்பாக்கம் 
பஞ்சாயத்  , 6.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 காமேகாட்டி ெத  , 
7.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 சின்ன ைர ெத  , 8.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  41 ேகாவிந்தராஜன் ெத  , 9.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  
41 மஹாவிஷ்  ெத  , 10.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 
வரீவாஞ்சிநாதன் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

308

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
நசரத்ேபட்ைட கிழக்கு 

கம்

ஊராட்சி ஒன்றிய
ஆரம்பப்பள்ளி, 
நசரத்ேபட்ைட கிழக்கு 

கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 தலியார்ெத  , 2.காஞ்சி ரம் 
(ந) வார்  41 ேமட் த் ெத  , 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 
ந ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

309

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
நசரத்ேபட்ைட கிழக்கு 

கம்

ஊராட்சி ஒன்றிய
ஆரம்பப்பள்ளி, 
நசரத்ேபட்ைட கிழக்கு 

கம்

1.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 இந்திரா நகர் , 2.காஞ்சி ரம் (ந) 
வார்  41 இ ளர் காலனி , 3.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 
பள்ளத்ெத  , 4.காஞ்சி ரம் (ந) வார்  41 ெமயின்ேரா

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

310
ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
களிய ர் 631561

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
களிய ர் 631561

1.களிய ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
பிள்ைளயார்ேகாயில்ெத  , 2.களிய ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  1,2 களிய ர் ெமயின் ேரா  , 3.களிய ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2 களிய ர் ேமட் ர்

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

311
ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி, 
களிய ர் 631561

ஊராட்சி ஒன்றிய
ந நிைலப்பள்ளி, 
களிய ர் 631561

1.களிய ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 2 கல் குட்ைட , 
2.களிய ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2,3 களிய ர் 
காலனி (பகுதி)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



312

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
கூ தல் 
பள்ளிக்கட்டிடம் 
ஒைழ ர் 631561

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
கூ தல் 
பள்ளிக்கட்டிடம் 
ஒைழ ர் 631561

1.ஓைழ ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 ெப மாள் ேகாயில்
ெத  , 2.ஓைழ ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 ேடங்க் ெத  
, 3.ஓைழ ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 குளக்கைர ெத  , 
4.ஓைழ ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1,2 பிள்ைளயார் 
ேகாயில் ெத  (ஒைழ ர்ேமாட் ர் , 5.ஓைழ ர் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார்  2,3 பஜைன ேகாயில் ெத  (பகுதி) , 
6.ஓைழ ர் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 குளக்கைர ெத  
(ஒைழ ர் ேமாட் ர்)

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

313
ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, க ர் 
631561

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி, க ர் 
631561

1.க ர்  (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 ெப மாள்
ேகாயில்ெத  , 2.க ர்  (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  2 
சிமண்  சாைல , 3.க ர்  (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 
பள்ளிக்கூடத்ெத  , 4.க ர்  (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  4 
பிள்ைளயார் ேகாயில்ெத  , 5.க ர்  (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார்  6 பள்ளகாலனி , 6.க ர்  (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  6 
வள் வர் காலனி , 7.க ர்  (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  7 
காமராஜர் காலனி , 8.க ர்  (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  8 
ஓத்தவாைட ெத  , 9.க ர்  (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  9 
குளக்கைரெத  , 10.க ர்  (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
பஜைன ேகாயில் ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

314

அரசினர் 
ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
அத்திவாக்கம் 631561

அரசினர் 
ஆதிதிராவிடர் நல 
ஆரம்பப்பள்ளி, 
அத்திவாக்கம் 631561

1.அத்திவாக்கம் (ஊ), சி ேவடல் (வ.கி) வார் 1 
சி ேவடல்கிராமம் , 2.அத்திவாக்கம் (ஊ), சி ேவடல் (வ.கி) 
வார் 1 சி ேவடல்காலனி , 3.அத்திவாக்கம் (ஊ), 
சி ேவடல் (வ.கி) வார் 1 சின்ைனய்யன்சத்திரம் , 
4.அத்திவாக்கம் (ஊ), ம்மல்பட்  (வ.கி) வார் 1 

ம்மல்பட்  , 5.அத்திவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 
அத்திவாக்கம் கிராமம் , 6.அத்திவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார் 1 அத்திவாக்கம்  காலனி , 7.அத்திவாக்கம் (ஊ), 
தி மால்பட்  (வ.கி) வார் 1 தி மால்பட்  கிராமம் (ம) 
காலனி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்

315

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு கம், 
ஆலப்பாக்கம் 631561

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ந நிைலப்பள்ளி 
வடக்கு கம், 
ஆலப்பாக்கம் 631561

1.ஆலப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 வடக்குத்ெதகு , 
2.ஆலப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 ேராட் த்ெத  , 
3.ஆலப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார் 1 
பஜைனேகாயில்ெத  , 4.ஆலப்பாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) 
வார் 1 பிள்ைளயார்ேகாயில்ெத  , 5.ஆலப்பாக்கம் (ஊ) 
மற் ம் (வ.கி) வார் 1 ஆலப்பாக்கம்காலணி

அைனத்  
வாக்காளர்கள்



316
ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி , 
சிங்காடிவாக்கம் 631561

ஊராட்சி ஒன்றிய 
ஆரம்பப்பள்ளி , 
சிங்காடிவாக்கம் 631561

1.சிங்காடிவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 சாமந்தி ேம  
, 2.சிங்காடிவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 ம ரா 
ேமாட் ர் , 3.சிங்காடிவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  1 
சிங்காடிவாக்கம் கிராமம் , 4.சிங்காடிவாக்கம் (ஊ) மற் ம் 
(வ.கி) வார்  2 சிங்காடிவாக்கம்  காலனி , 5.சிங்காடிவாக்கம் 
(ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 ேமட்  காலனி , 
6.சிங்காடிவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 கு ப் அ ஸ் 
ேகாட்ரஸ் , 7.சிங்காடிவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  3 
பள்ள காலனி , 8.சிங்காடிவாக்கம் (ஊ) மற் ம் (வ.கி) வார்  
2 குளக்கைர ெத

அைனத்  
வாக்காளர்கள்


