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1

2

1

1

2

4
ேகாவி

ர்,

4

3

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி

4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ேகாவி

ர் (ஊ)(வ.கி) ேசகரத்

5

ப்பட்டி கிழக்கு , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ப்பட்டி ேமற்கு , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாக்காளர்கள்
ேகாவி

ர்.,

வடக்கு கட்டிடம்
3

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

3
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி
ேமற்கு பகுதி

2

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

1.ேகாவி

ர் (ஊ)(வ.கி) ேசகரத்

வாக்காளர்கள்
ந

நிைலப்பள்ளி

1.ேகாவி

ர் (ஊ)(வ.கி) வார்

ேபயன்பட்டி, ெதற்கு பகுதி

வாக்காளர்கள்

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி

1.ேகாவி

,ேகாவி

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ர், வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு

ர் (ஊ)(வ.கி) வார்

-1 ேபயன்பட்டி , 99.அயல்நா

-2 ேகாவி

ர் , 2.ேகாவி

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ர் (ஊ)(வ.கி) வார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-3 சங்கன்திடல் , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

பக்கம்
5

6

5

6

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கபள்ளி

1.சங்கரா ரம் (ஊ)கலணிவாசல் (வ.கி) ராசிநகர், அேசாக்நகர், காைளயப்பாநகர் வார்

காைளயப்பா நகர், _

வாக்காளர்கள் அயல்நா

சாக்ேகாட்ைட ஊராட்சி ஒன்றிய

1.சங்கரா ரம் (ஊ)கலணிவாசல் (வ.கி) வார்

சத்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ண

ைமயம்

காைளயப்பா

-2 , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்
-2 பாண்டியன்நகர் , 99.அயல்நா

நகர், _
7

7

சகாயமாதா ெமட்ரிக்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,

1.சங்கரா ரம் (ஊ)கலணிவாசல் (வ.கி) அ
ேக ேக நகர்

வாக்காளர்கள் அயல்நா

ணாநகர், குறிஞ்சிநகர், வரப்பநகர்,
ீ
மா

வாழ் வாக்காளர்கள்

கழனிவாசல்., ெதற்கு கட்டிடம்,
கிழக்கு பகுதி
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திநகர், , 99.அயல்நா

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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Ü¬ùî¢¶
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1

2

3

8

8

சகாயமாதா ெமட்ரிக்

1.சங்கரா ரம் (ஊ)கலணிவாசல் (வ.கி) வார்

4

ேமல்நிைலப்பள்ளி ேக ேக நகர்

நகர், exசரவஸ்ெமன்
ீ
காலனி ஒ.எ. காலனி , 99.அயல்நா

5

-2 ேக.ேக. நகர் , 2.சங்கரா ரம் (ஊ)கலணிவாசல் (வ.கி) தாசில்தார்
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கழனிவாசல்., ெதற்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ேமற்கு
வகுப்
9

9

கம் (1சி

அைற

சகாயமாதா ெமட்ரிக்

1.சங்கரா ரம் (ஊ)கலணிவாசல் (வ.கி) N.G.O. காலனி , 99.அயல்நா

ேமல்நிைலப்பள்ளி, ேக ேக நகர்

வாக்காளர்கள்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கழனிவாசல்., வடக்கு கட்டிடம்,
ேமற்கு பக்கம்
10

10

சகாயமாதா ெமட்ரிக்

1.சங்கரா ரம் (ஊ)கலணிவாசல் (வ.கி)

ேமல்நிைலப்பள்ளி ேக ேக நகர்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ேபாக்குவரத்

நகர் , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கழனிவாசல்., ெதற்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி ேமற்கு
வகுப்
11

11

கம் (1பி

அைற

சகாயமாதா ெமட்ரிக்
ேமல்நிைலப்பள்ளி,

1.சங்கரா ரம் (ஊ)கலணிவாசல் (வ.கி) வார்
ேக.ேக. நகர்

கழனிவாசல்., வடக்கு கட்டிடம்,

(ஊ)கலணிவாசல் (வ.கி) வட்
ீ
அயல்நா

-3 V.A.O. காலனி, டிைரவர் காலனி , 2.சங்கரா ரம்

வசதிவாரியம் அ

க்குமாடி குடியி

வாழ் வாக்காளர்கள்

கிழக்கு பக்கம்
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ப்

, 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 சிவகங்ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
184 காைரக்குடி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶
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1

2

3

12

12

சகாயமாதா ெமட்ரிக்

1.சங்கரா ரம் (ஊ)கலணிவாசல் (வ.கி) ேபா

4

ேமல்நிைலப்பள்ளி ேக.ேக. நகர்

வட்
ீ

வசதி வாரிய குடியி

ப்

ஸ் குடியி

, 99.அயல்நா

5
ப்

, 2.சங்கரா ரம் (ஊ)கலணிவாசல் (வ.கி)

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கழனிவாசல், ெதற்கு கட்டிடம் ேமற்கு
பகுதி
13

13

சகாயமாதா ெமட்ரிக்

1.சங்கரா ரம் (ஊ)கலணிவாசல் (வ.கி) ஆஞ்சிேனயர்காலனி,ெசந்தில் நகர், நரிக்குறவர்

ேமல்நிைலப்பள்ளி, ேக ேக நகர்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ெத

, 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கழனிவாசல்., ெதற்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி
14

14

அன்ைன ேவளாங்கண்ணி ெமட்ரிக்
பள்ளி.

தி

.வி.க. ெத

1.சங்கரா ரம் (ஊ) பர்மாகாலனி , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

நவெரத்தின

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

நகர்., வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம்
15

15

சிதம்பரம் விசாலாட்சி
ெமட்ரிகுேலஷன்பள்ளி

1.சங்கரா ரம் (ஊ) பர்மாகாலனி வள்
காைரக்குடி,

வர் நகர் ெமயின் வதி
ீ , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
5ம்வகுப்

அைற ெதற்கு

கம்
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வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா
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1

2

16

16

4
1.சங்கரா ரம் (ஊ) பர்மாகாலனி வள்
காைரக்குடி,

வடக்கு கட்டிடம் 2ம் வகுப்
ெதற்கு
17

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

3
சிதம்பரம் விசாலாட்சி
ெமட்ரிகுேலஷன்பள்ளி,

17

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

அயல்நா

வர் நகர்

5

வடக்கு ெமயின் வதி
ீ , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

அைற

கம்

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி.

1.சங்கரா ரம் (ஊ) தந்ைத ெபரியார் நகர் 3-ம் வதி
ீ , 99.அயல்நா

பர்மாகாலனி ைவரவ ரம், கூ

வாக்காளர்கள்

தல்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

18

18

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி.

1.சங்கரா ரம் (ஊ) தந்ைத ெபரியார் நகர் 4 ம் வதி
ீ , 2.சங்கரா ரம் (ஊ) தந்ைத ெபரியார் 5 ம் வதி
ீ ,

பர்மாகாலனி ைவரவ ரம்.,

99.அயல்நா

கூ

தல்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி

19

19

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

அன்ைன ேவளாங்கண்ணி ெமட்ரிக்

1.சங்கரா ரம் (ஊ) தந்ைத ெபரியார் நகர் 7 ம் வதி
ீ , 2.சங்கரா ரம் (ஊ) தந்ைத ெபரியார் நகர் 8 ம் வதி
ீ ,

பள்ளி. தி

99.அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

அன்ைன ேவளாங்கண்ணி ெமட்ரிக்

1.சங்கரா ரம் (ஊ) தந்ைத ெபரியார் நகர் 6 ம் வதி
ீ , 99.அயல்நா

பள்ளி.

வாக்காளர்கள்

தி

.வி.க. ெத

நவெரத்தின

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

நகர்., வடக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பக்கம்

20

20

.வி.க. ெத

நவெரத்தின

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

நகர்., கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்கு பக்கம்
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1

2

21

21

4
1.சங்கரா ரம் (ஊ) தந்ைத ெபரியார் நகர் 9 வ
காைரக்குடி,

வடக்கு கட்டிடம் 1ம் வகுப்
ெதற்கு
22

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

3
சிதம்பரம் விசாலாட்சி
ெமட்ரிகுேலஷன் பள்ளி,

22

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

5

வதி
ீ , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

அைற

கம்

சிதம்பரம் விசாலாட்சி
ெமட்ரிகுேலஷன் பள்ளி,

1.சங்கரா ரம் (ஊ) வள்

வர் நகர் , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

காைரக்குடி,

வடக்கு கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி 3ம்
வகுப்

23

23

அைற ெதற்கு

கம்

அழகப்பச்ெசட்டியார் ஆசிரியர் பயிற்சி
கல்

ரி, அழகப்பா ரம், வடக்கு பகுதி

1.சங்கரா ரம் (ஊ) அழகப்பா ரம் ைவரவ ரம் , 2.சங்கரா ரம் (ஊ) அழகப்பா ரம் சுப்பிரமணிய ரம் ெத
3.சங்கரா ரம் (ஊ) அரசு அ
ெபாறியியற் கல்
99.அயல்நா

24

24

வலர்

குடியி

ப்

(ேஜ) ைவரவ ரம் , 4.சங்கரா ரம் (ஊ) அழகப்பச்ெசட்டியார்

ரி , 5.சங்கரா ரம் ைவரவ ரம்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

,

1வ

வதி
ீ , 6.சங்கரா ரம் ைவரவ ரம் 2வ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வதி
ீ ,

வாழ் வாக்காளர்கள்

அழகப்பா மாதிரி

1.சங்கரா ரம் ைவரவ ரம் 3வ

வதி
ீ , 2.சங்கரா ரம் ைவரவ ரம் 4வ

ேமல்நிைலப்பள்ளிகாைரக்குடி,

வதி
ீ , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

1.சங்கரா ரம் சிக்ரி

ேஜ-ேரா

வதி
ீ , 3.சங்கரா ரம் ைவரவ ரம் 5வ

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

.ெமயின் கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
அைற எண்-13
25

25

அழகப்பா மாதிரி ேமல்நிைலப்பள்ளி.

, 2.சங்கரா ரம் சிக்ரி

காைரக்குடி, ெமயின் கட்டிடம் ேமற்கு

4.சங்கரா ரம் (ஊ) சுப்பிரமணிய ரம் 9வ

பகுதி அைற எண்-10

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

என்-ேரா

, 3.சங்கரா ரம் (ஊ) சிக்கிரி குவாட்டர்ஸ் ,

வதி
ீ , 5.சங்கரா ரம் (ஊ) ெடலிகாம் குவார்ட்டஸ் , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்
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2

26

26
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி.

1.சங்கரா ரம் (ஊ) வார்

சங்கரா ரம்,

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

தைலைம ஆசிரியர்

5

-1 சங்கன்திடல் , 2.சங்கரா ரம் (ஊ) வார்

-1 ேதவேகாட்ைட ரஸ்தா , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

அைற.
27

28

27

28

ஊராட்சி ஒன்றிய ந

நிைலப்பள்ளி,

1.சங்கரா ரம் (ஊ) வார்

-1 ெசௗடாம்பிைகநகர் ெநசவாளர் காலனி , 99.அயல்நா

ெநசவாளர் காலனி கழனிவாசல், _

அயல்நா

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி,

1.சங்கரா ரம் (ஊ)ெசஞ்ைச(வ.கி) மின்வாரிய குடியி

சங்கரா ரம்.,

99.அயல்நா

தியகட்டிடம் கிழக்கு

வாழ் வாக்காளர்கள்

வாழ் வாக்காளர்கள்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ப்

, 2.சங்கரா ரம் (ஊ)ெசஞ்ைச(வ.கி) சங்கரா ரம் ,

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பக்கம் வடக்கு பகுதி
29

29

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி,

1.சங்கரா ரம்ெசஞ்ைச(வ.கி) பைழயெசஞ்ைச , 99.அயல்நா

சங்கரா ரம் ,

வாக்காளர்கள்

திய கட்டிடம் கிழக்கு

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பக்கம் ெதற்கு பகுதி

30

30

குழந்ைதகள் ைமயம் காதி நகர்

1.சங்கரா ரம்ெசஞ்ைச(வ.கி) காதி நகர் , 99.அயல்நா

சங்கரா ரம், _
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2

31

31
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3

4

அழகப்பா ெசட்டியார் ஆசிரியர்

1.சங்கரா ரம் (ஊ)ெசக்காைலேகாட்ைட(வ.கி) ேந

பயிற்சி

ேந

கல்

ரி, கல்வியியல்

5

நகர் (ெதற்கு) , 2.சங்கரா ரம் (ஊ)ெசக்காைலேகாட்ைட(வ.கி)

நகர் (வடக்கு) , 3.சங்கரா ரம் (ஊ)ெசக்காைலேகாட்ைட(வ.கி) சிக்ரி நகர் , 4.சங்கரா ரம்

பிளாக் அறிவியல் பிளாக் காைரக்குடி,

ெசக்காைலேகாட்ைட(வ.கி) சுப்பிரமணிய ரம் 7வ

ேமற்கு பகுதி

கழனிவாசல் MIேபா

ஸ் ஹ

சிங் ேபார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வதி
ீ , 5.சங்கரா ரம் (ஊ)ெசக்காைலேகாட்ைட(வ.கி)

, 6.சங்கரா ரம் (ஊ)ெசக்காைலேகாட்ைட(வ.கி) ைவரவ ரம் ,

7.சங்கரா ரம் (ஊ)ெசக்காைலேகாட்ைட(வ.கி) அஞ்சல்
(ஊ)ெசக்காைலேகாட்ைட(வ.கி) சுப்பிரமணிய ரம் 10வ

ைற குடியி

ப்பகம் , 8.சங்கரா ரம்

வதி
ீ , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

32

32

அழகப்பா ெசட்டியார் ஆசிரியர்

1.சங்கரா ரம் (ஊ)ெசக்காைலேகாட்ைட(வ.கி) பர்மாகாலனி கற்பகவிநாயகர் நகர் , 99.அயல்நா

பயிற்சி

வாக்காளர்கள் அயல்நா

கல்

ரி,

காைரக்குடி,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ்

வாழ் வாக்காளர்கள்

கல்வியியல் அறிவியல் ெரட் கிராஷ்
கட்டிடம்
33

34

33

34

அழகப்பா ெசட்டியார் பி எட் காேலஜ்

1.சங்கரா ரம் (ஊ)ெசக்காைலேகாட்ைட(வ.கி) ேந

காைரக்குடி, கல்வி

(ஊ)ெசக்காைலேகாட்ைட(வ.கி) ேந

பகுதி அறிவியல்

நகர் 3வ

நகர் 1வ

வதி
ீ , 2.சங்கரா ரம்

வதி
ீ , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

பகுதி கிழக்கு பக்கம்

வாக்காளர்கள்

அன்ைன ேவளாங்கண்ணி ெமட்ரிக்

1.சங்கரா ரம் (ஊ)ெசக்காைலேகாட்ைட(வ.கி) நவெரத்தின நகர் , 99.அயல்நா

பள்ளி தி

வாழ் வாக்காளர்கள்

. வி.க. ெத

நவெரத்தின்நகர். , கூ

தல் கிழக்கு

கட்டிடம், வடக்கு பக்கம்
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1

2

35

35

36

37

4
வ உ சி

1.காைரக்குடி (ந) வார்

-1 வ.உ.சி. ேரா

1.காைரக்குடி (ந) வார்

-1 பாரதியார்ெத

, 99.அயல்நா

கழனிவாசல் ந

நிைலப்பள்ளி,

திய கூ

தல் கட்டிடம்

1 கம்பர்ெத

, 4.காைரக்குடி (ந) வார்

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்
-1 தி

ஞானசம்பந்தர் ெத

ேமற்குபக்கம்

அயல்நா

நகராட்சி கழனிவாசல்

1.காைரக்குடி (ந) வார்

-1 தி

3.காைரக்குடி (ந) வார்

-1 பிள்ைளயார்கூடம் ெத

5.காைரக்குடி (ந) வார்

-1 வடக்கு ஊரணித்ெத

ந
கூ

5

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

காைரக்குடி, ெதன்கிழக்கு பகுதி

காைரக்குடி,

37

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
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3
ஆசாத் ெமட்ரிக் பள்ளி.
ேரா

36

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

நிைலப்பள்ளி

காைரக்குடி,

திய

தல் கட்டிடம் கிழக்குபக்கம்

-1 இளங்ேகாெத
, 99.அயல்நா

, 3.காைரக்குடி (ந) வார்

-

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்
ஞானசம்பந்தர் ேமற்கு , 2.காைரக்குடி (ந) வார்
, 4.காைரக்குடி (ந) வார்
, 99.அயல்நா

-1 பிள்ைளயார்கூடம் சந்
-1 ம

பாண்டியர் ெத

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,

,

வாழ்

வாக்காளர்கள்
38

38

நகராட்சி கழனிவாசல்
ந

நிைலப்பள்ளிகாைரக்குடி,

திய

கட்டிடம் ெதற்குபக்கம் வடக்கு பகுதி

1.காைரக்குடி (ந) வார்

-1

கேழந்தி சந்

3.காைரக்குடி (ந) வார்

-1 ஐயக்காளியம்மன் ேகாவில் ெத

5.காைரக்குடி (ந) வார்

-1 மைறமைலஅடிகள் சந்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா
39

39

அரசினர் மகளிர் உயர்நிைலப்பள்ளி

1.காைரக்குடி (ந) வார்

ெதற்கு

வாழ் வாக்காளர்கள்

த்

பட்டிணம்

ேமற்குபகுதி ந

காைரக்குடி ,

ேமற்கு , 2.காைரக்குடி (ந) வார்

-1

கேழந்தி சந்

, 4.காைரக்குடி (ந) வார்

, 6.காைரக்குடி (ந) வார்

-1

கிழக்கு ,

-1 ெவள்ைளயன் ெத

கேழந்தி ெத

,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

, 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

-3 கழனிவாசல்

ேரா

கீ ழ்பாகம் , 99.அயல்நா

பக்கம்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 8 of 96

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
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184 காைரக்குடி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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1

2

40

40

பட்டிணம்

,ேமற்குபகுதி ந

காைரக்குடி ,
பக்கம் வடக்கு பகுதி

41
அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி
திய கட்டிடம், அைற
எண்.1(வகுப்பைற 12எ) ேமற்கு,
த்

42

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

3
அரசினர் மகளிர் உயர்நிைலப்பள்ளி
த்

41

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

ப்பட்டிணம், காைரக்குடி

42

4
1.காைரக்குடி (ந) வார்

3.காைரக்குடி (ந) வா-3 கழனிவாசல்
அயல்நா

திய கட்டிடம், ந

ேரா
ேரா

5

ேமல் பாகம் , 2.காைரக்குடி (ந) வார்

கீ ழ்பாகம்கிழேமல்வதி
ீ , 99.அயல்நா

1.காைரக்குடி (ந) வார்

-3 மாதவன் 2வ

3.காைரக்குடி (ந) வார்

-3 மாதவன் நகர் , 4.காைரக்குடி (ந) வார்

வா-3 கழனிவாசல்

ேரா

ெத

ெதன்வடல் 1வ

2வ

சந்

சந்

, 9.காைரக்குடி (ந) வா-3 கழனிவாசல்

ப

, 7.காைரக்குடி (ந) வார்

ப் ரணி கிழக்கு , 99.அயல்நா

99.அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-2 பாரதி நகர் ,

வாழ் வாக்காளர்கள்

வாழ் வாக்காளர்கள்

1.காைரக்குடி (ந) வார்
அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி

-3 கழனிவாசல்

-3 ஊத்

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்
சந்

சந்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ெத

, 8.காைரக்குடி (ந) வார்

ெதன்வடல்5 வ

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ப்பிள்ைளயார் ெத

கைலஞர் 6வ

, 6.காைரக்குடி (ந) வா-3 கழனிவாசல்

-3 ெதன்வடல் 3வ
ேரா

-3

-3 மாதவன் 3வ

சந்

ெத

,

, 5.காைரக்குடி (ந)
ேரா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெதன்வடல்

-3 ெதன்வடல் 4வ

, 10.காைரக்குடி (ந) வார்

-11

வாழ் வாக்காளர்கள்

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்

-2 பாரதிதாசன்ெத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,

வாழ் வாக்காளர்கள்

ப்பகுதி அைற

எண்.2 (வகுப்பைற 10எ)
த்
43

43

ப்பட்டிணம், காைரக்குடி

வனஸ்
ீ
நர்சரி & பிைரமரி பள்ளி
அண்ணா நகர் கைலஞர் சாைல

1.காைரக்குடி (ந) வார்
னிசிபல் ெத

-1 அழகப்பன் ெத

, 99.அயல்நா

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

காைரக்குடி, வடக்கு பகுதி

ðè¢èñ¢ âí¢ : 9 of 96

-1 பாரதிநகர் , 3.காைரக்குடி (ந) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள்

-1

Ü¬ùî¢¶
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1

2

44

44

45

Ü¬ùî¢¶
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
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3

4

ேஜாசப் நர்சரி & பிைரமரி பள்ளி

1.காைரக்குடி (ந) வார்

ேகாட்ைட

(ந) வார்

ேரா

45

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

ர் கழனிவாசல் ெமயின்

-1 ைவரவன் அம்பலம்ெத

-2 கழனிவாசல் ெசக்காைலேரா

5

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்

, 99.அயல்நா

-1 ஆ

கம்சந்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

, 3.காைரக்குடி

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

காைரக்குடி, ெதற்கு பகுதி

.வி.அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி
காைரக்குடி, ெதற்கு பக்கம்

1.காைரக்குடி (ந) மீ னாட்சிஅம்மன் ேகாயில் ேமல்பாகம் வார்
99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

4 , 2.காைரக்குடி (ந) மீ னாட்சி ரம் வார்

4 ,

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கிழக்குபகுதி
46

46

.வி அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
காைரக்குடி, கிழக்கு பக்கம் ேமற்கு
கட்டிடம் (11ம் வகுப்

47

1.காைரக்குடி (ந) மீ னாட்சிஅம்மன் ேகாயில்கீ ழ்ேமல் ெத
அயல்நா

4 , 99.அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

வாழ் வாக்காளர்கள்

அைற)

1.காைரக்குடி (ந) வார்

47

ெத
அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி
திய கட்டிடம், அைற எண்.3
(வகுப்பைற 10பி) கிழக்கு
த்

வார்

ப்பட்டிணம், காைரக்குடி

த்

-4 மீ னாட்சிஅம்மன்ேகாவில் கீ ழ்பாகம் , 2.காைரக்குடி (ந) வார்

, 3.காைரக்குடி (ந) வா-10
ேக ஆர்வி ேல அ

ெதன்வடல் 4வ

ெத

11.காைரக்குடி (ந) வார்
99.அயல்நா

ேக ஆர்வி ேல அ

ட் ெதன்வடல் 3வ

ெத

, 6.காைரக்குடி (ந) வா-10

7.காைரக்குடி (ந) வா-10 அ
9.காைரக்குடி (ந) வார்

த்

ட் ெதன்வடல் 2வ

, 5.காைரக்குடி (ந) வா-10
த்

ேக ஆர்வி ேல அ

ணாநகர் மீ னாட்சி ரம் , 8.காைரக்குடி (ந) வார்

-10 அ
-10 அ

ணாநகர் 2வ

ெத

ெத

, 10.காைரக்குடி (ந) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 10 of 96

, 4.காைரக்குடி (ந) வா-10
ேக ஆர்வி ேல அ

ட் கீ ழ்ேமல் 1வ

ெத

ட்

,

-10 தமிழ்தாய் ேகாவில் சாைல ,
-10 அ

ணாநகர் ேநதாஜிசாைல , 12.காைரக்குடி (ந) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

த்

-16 ேசாைலவளத்தான்

ணாநகர் 3வ

-10 அ

ெத

,

ணாசலம்ெத

,

Ü¬ùî¢¶
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1

2

48

48
ந

4

க்கட்டிடம்

ப்பகுதி ெதற்குபக்கம் கிழேமற்கு

பகுதி

49

.வி அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
காைரக்குடி, ெதற்கு பக்கம் ெதற்கு
கட்டிடம்(12ம் வகுப்

50

50

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

3
.வி.அரசினர் ேமல்நிைல பள்ளி
காைரக்குடி, ெபா

49

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

அைற)

5

1.காைரக்குடி (ந) வா-10 கம்பன்மணி மண்டபம் கிழேமல் 1வ
கிழேமல்ெத

ெத

, 3.காைரக்குடி (ந) வா-10 கம்பன்மணி மண்டபம் கிழேமல் 2வ

10 பிரான்மைல ெதன்வடல் ெத

, 5.காைரக்குடி (ந) வார்

சின்ைனயா அம்பலம்பள்ளி ெத

, 99.அயல்நா

1.காைரக்குடி (ந) வார்
த்திைரயர்ெத

-10 ஈசப்பன்ெத

, 3.காைரக்குடி (ந) வார்

வாக்காளர்கள் அயல்நா

ெத

, 4.காைரக்குடி (ந) வார்

-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-10

வாழ் வாக்காளர்கள்

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்

-4 மீ னாட்சி ரம் பள்ளிவாசல்ெத

-10 பிரான்மைல

, 6.காைரக்குடி (ந) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

-4 மீ னாட்சி ரம் பட்டவர் ேகாவில் ெத

-4 மீ னாட்சி ரம்

, 99.அயல்நா

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

1.காைரக்குடி ஊராட்சி வார்

-3 ஊத்

ப்பிள்ைளயார் ேகாவில் ெத

அரசு ெபண்கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி அம்மன் ேகாவில் வதி
ீ , 3.காைரக்குடி (ந) வார் -16 மீ னாட்சி ரம்
பைழய கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்

வாக்காளர்கள் அயல்நா

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்
த்ெத

, 99.அயல்நா

10 -மீ னாட்சி
வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

ெதற்கு பக்கம் (வகுப்பைற 8எ)
த்
51

51

ப்பட்டிணம், காைரக்குடி

கம்பன் கற்பகம் ெமட்ரிக்

1.காைரக்குடி (ந) வார்

-4

ேமல்நிைலப்பள்ளி

3.காைரக்குடி (ந) வார்

-4 மீ னாட்சி ரம் (பிரான்மைலெத

வள்ளியம்ைம ஆச்சி அைற வடக்கு

5.காைரக்குடி (ந) வார்

-10 அ

பக்கம் ெதற்கு பகுதி

7.காைரக்குடி (ந) வார்

-10 ஈசப்பச்ெசட்டியார்ெத

காைரக்குடி,

, 99.அயல்நா

த்தைரயர் ெத

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்

ணாசலம் ெத

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

) , 4.காைரக்குடி (ந) வார்

, 6.காைரக்குடி (ந) வார்

-10

, 8.காைரக்குடி (ந) வார்
வாழ் வாக்காளர்கள்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 11 of 96

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-4 மீ னாட்சி ரம் ெதன்வடல் ,
த்

-10 அ

ணா நகர் ,

க் ேக.ஆர்வி. ேல அ

ட் ,

-10 மீ னாட்சி ரம் குடிைசப்பகுதிகள்
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õ.â õ£.ê£. õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢
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1

2

52

52

ெதற்குெபா

53

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

3

4

மகரிஷி வித்தியா மந்திர்
ெமட்ரிக்குேலசன் பள்ளி

53

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

க்கட்டிடம்

1.காைரக்குடி (ந) அண்ணாமைல ெத
காைரக்குடி,

வார்

5

-6 , 2.காைரக்குடி (ந) ேபா

3.காைரக்குடி (ந) அண்ணாநகர் ெபரியார் ெத

வார்

-5 , 99.அயல்நா

ஸ்காலனி வடக்கு

வார்

-6 ,

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேமற்கு பக்கம் வாக்காளர்கள்

மகரிஷி வித்யாமந்திர் ெமட்ரிக்

1.காைரக்குடி (ந) ெபரியார் கீ ழ்ேமல் ெத

உயர்நிைலப்பள்ளி காைரக்குடி,

வாக்காளர்கள்

வார்

-5 , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

சந்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பக்கம்
வடக்கு
54

54

கம்

மகரிஷி வித்தியா மந்திர்

1.காைரக்குடி (ந) ெசக்காைலவடக்கு 1வ

ெமட்ரிக்குேலசன் பள்ளி காைரக்குடி,

வார்

ெதற்கு

5.காைரக்குடி (ந) ெதற்கு 3வ

தியகட்டிடம் ந

ப்பகுதி

சந்

வார்

6 , 3.காைரக்குடி (ந) ெசக்காைலவடக்கு 3வ

(ந) ெதற்கு 1வ

சந்

வார்

அண்ணாமைல ெசட்டியார் 4வ

சந்

வார்

6 , 2.காைரக்குடி (ந) ெசக்காைலவடக்கு 2வ
சந்

வார்

6 , 4.காைரக்குடி (ந) ந

7 , 6.காைரக்குடி (ந) ெதற்கு 2வ

7 , 8.காைரக்குடி (ந) தியாகராஜன் வதி
ீ
வதி
ீ வார்

7 , 10.காைரக்குடி (ந) வார்

அண்ணாமைலெசட்டியார்ெதற்குசந்

-1 வார்

அண்ணாமைலெசட்டியார்ெதற்குசந்

2 , 99.அயல்நா

7 , 11.காைரக்குடி(ந) வார்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 12 of 96

வார்

சந்

வார்

ச்சந்

வார்

7 ,

7 , 7.காைரக்குடி

7 , 9.காைரக்குடி (ந) வார்

-6

-6
-6

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

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

1

2

55

55

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

3

4

ேஜாசப் நர்சரி & பிைரமரி பள்ளி

1.காைரக்குடி (ந) ஆ

ேகாட்ைட

ஆ

ர் கழனிவாசல்

ெமயின்ேரா

கநகர் வார்

கம் நகர் ேமற்கு வார்

5

6 , 2.காைரக்குடி (ந) ஆ

6 , 99.அயல்நா

கம் 2 வ

வதி
ீ வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

6 , 3.காைரக்குடி (ந)

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

காைரக்குடி, கிழக்கு

பக்கம் வடெதற்கு கட்டிடம் வடக்கு
பகுதி ேமற்கு

56

56

கம்

ேஜாசப் நர்சரி & பிைரமரி பள்ளி

1.காைரக்குடி (ந) அய்யனார் ரம்

ேகாட்ைட

6,நாட்டார் G பிளாக் , 3.காைரக்குடி (ந) அய்யனார் ரம் 3வ

ர் கழனிவாசல்

ெமயின்ேரா

காைரக்குடி, கிழக்கு

பக்கம் வட்ெதற்கு கட்டிடம் ந
பகுதி ேமற்கு

57

57

ப்

சாமிநாதன்ெத

வார்

வாக்காளர்கள் அயல்நா

தல் வதி
ீ வார்

6 , 5.காைரக்குடி (ந) அ

6 , 2.காைரக்குடி (ந) அய்யனார் ரம் 2வ
வதி
ீ வார்

ணாசலம் ெத

ெத

வார்

6,நாட்டார் G பிளாக் , 4.காைரக்குடி (ந)

வார்

7 , 99.அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ்

வாழ் வாக்காளர்கள்

கம்

கம்பன் கற்பகம் ெமட்ரிக்

1.காைரக்குடி (ந) கைலஞர் ெத

வார்

ேமல்நிைலப்பள்ளி

3.காைரக்குடி (ந) பாரதியார் ெத

அண்ணாநகர்

காைரக்குடி,

வள்ளியம்ைம ஆச்சி அைற வடக்கு

-5 , 2.காைரக்குடி (ந) ெதன்னரசு ெத
வார்

-5 , 99.அயல்நா

அண்ணாநகர்

வார்

-5 ,

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாக்காளர்கள்

பக்கம் ேமற்கு பகுதி
58

58

கம்பன் கற்பகம் ெமட்ரிக்

1.காைரக்குடி (ந) நாவலர் ெத

ேமல்நிைலப்பள்ளி

3.காைரக்குடி (ந) ராேஜந்திரன் ெத

காைரக்குடி,

வள்ளியம்ைம ஆச்சி அைற வடக்கு

வார்

-5 , 2.காைரக்குடி (ந) ேதவர் ெத
அண்ணாநகர்

வாழ் வாக்காளர்கள்

பக்கம் ெதற்கு பகுதி
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வார்

-5 , 99.அயல்நா

அண்ணாநகர்

வார்

-5 ,

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1

2

59

59

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
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3

4

கம்பன் கற்பகம் ெமட்ரிக்

1.காைரக்குடி (ந) ேபா

ேமல்நிைலப்பள்ளி

3.காைரக்குடி (ந) வள்

காைரக்குடி,

வள்ளியம்ைம ஆச்சி அைற வடக்கு

ஸ் காலனி வடக்கு
வர் ெத

வாக்காளர்கள் அயல்நா

வார்

வார்

5

-5 , 2.காைரக்குடி (ந) பாேவந்தர் சாைல வார்

-5 , 4.காைரக்குடி (ந) இந்திரா ெத

வார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-5 ,

-5 , 99.அயல்நா

வாழ்

வாழ் வாக்காளர்கள்

பக்கம் ெதற்கு பகுதி
60

60

கம்பன் கற்பகம் ெமட்ரிக்

1.காைரக்குடி (ந) மாதவன் ெத

ேமல்நிைலப்பள்ளி

சிதம்பரம் ெத

காைரக்குடி,

அம் ஜம் அைற ேமற்கு கிழக்கு பக்கம் அயல்நா

61

61

ெபா

பணித்

ைற அ

ேக ஆர் வி ேல
த்

ட்

-5 , 2.காைரக்குடி (ந) என் எஸ் ேக ெத

-5 , 4.காைரக்குடி (ந) மஜீத் ெத

வார்

-5 , 99.அயல்நா

வார்

-5 , 3.காைரக்குடி (ந)

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

1.காைரக்குடி (ந) ேபா

ஸ்காலனி ஏரியா வார்

3.காைரக்குடி (ந) வார்

-6

99.அயல்நா

த்

-6 , 2.காைரக்குடி (ந) ைகலாசநகர் 3வ

ேக.ஆர்.வி.ேலஅ

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ட்

, 4.காைரக்குடி (ந) அ

வதி
ீ

ணாநகர் 5வ

வார்

-6 ,

வதி
ீ

வார்

-6 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

ெமயின்

கட்டிடம்,ேமற்கு
62

த்

மாரியம்மன் ேகாவில் ஆர்ச் ,

காைரக்குடி,

62

வலகம்

வார்

வார்

கம்

பிஆர் என் சின்ைனயா அம்பலம்

1.காைரக்குடி (ந) இண்ேடாபர்மா கார்ப்பேரசன் சந்

வார்

நகராட்சி பிைரமரி பள்ளி,

வார்

-15 , 4.காைரக்குடி (ந) பழனியப்பன் சந்

காைரக்குடி,

5.காைரக்குடி (ந) சுந்தரம் சந்

திய கட்டிடம்

ெதன்ேமற்கு பக்கம் கிழக்கு ேமற்கு
கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி வடக்கு

-15 , 3.காைரக்குடி (ந) ெசக்காைல ேரா

மரக்கைடசந்

வார்

வார்

வார்

-15 , 2.காைரக்குடி (ந) டி ேக வி சாமி சந்

-15 , 6.காைரக்குடி (ந) கி

-15 , 99.அயல்நா

ஷ்ணன் சந்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

கம்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 14 of 96

வார்

வார்

-15 ,

-15 , 7.காைரக்குடி (ந)

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1

2

63

63

64

64

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

3

4

மகரிஷி வித்யாமந்திர் பள்ளி

1.காைரக்குடி (ந) ஷண்

காைரக்குடி, ேக.ஸி பிளாக்

பிள்ைளயார்ேகாவில்ெதற்கு ெத

வடகிழக்கு கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

ெவள்ைளயன் ெத

ெதற்கு

ெசக்காைளவடக்கு சந்

கம்

கம் ெத

வார்

வார்
வார்

-8 , 4.காைரக்குடி (ந) நேடசன் ெத

வார்

-7 , 99.அயல்நா

1.காைரக்குடி (ந) ெதப்பக்குளம் வடக்குத் ெத

காைரக்குடி, ேக ஸி பிளாக் வடகிழகு

வார்

கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி ெதற்கு

அ

-8 , 3.காைரக்குடி (ந) அ

ணாசலம் ேல அ

3அம்பாள் ரம் -3வார்
வார்

ட் ெத

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வார்

ணாசலம் ேல அ
2 அம்பாள் ரம்-2

வார்

ைரசிங்கராஜா ேரா

, 12.காைரக்குடி (ந) சுப்பிரமணிய ரம் 7ம்வதி
ீ
9 , 99.அயல்நா
65

65

ஆர்,எம்.எஸ் ராமானாதன் ெசட்டியார்
னிசிபல் உயர்நிைலப்பள்ளி.
காைரக்குடி.,

திய கட்டிடம்

ெதற்கு பகுதி ேமற்கு

கம்

வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வதி
ீ ெதற்கு விரி

வார்

-8 , 7.காைரக்குடி (ந)

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வார்

-8 , 4.காைரக்குடி (ந)
ணாசலம் ேல அ

-8 , 7.காைரக்குடி (ந) சண்

ட் ெத

-

கராஜா ேரா

-8 , 9.காைரக்குடி (ந) ேதசியவிநாயகம் ெத

-9 , 11.காைரக்குடி (ந) சுப்பிரமணிய ரம் 8ம்வதி
ீ
-9 , 13.காைரக்குடி (ந) சுப்பிரமணிய ரம் 6வ

விஸ்தரிப்

ெத

வார்

-8

வார்

-9

வார்

-

ெதற்கு விஸ்தரிப்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 15 of 96

விஸ்தரிப்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

, 2.காைரக்குடி (ந) வா.8 பதிெனட்டாம்படி
, 4.காைரக்குடி (ந) வா.8

, 5.காைரக்குடி (ந) வா.8 சுப்பிரமணிய ரம் 7வ

6.காைரக்குடி (ந) வா.8 சுப்பிரமணிய ரம் ெதற்கு 6வ
அயல்நா

-8 , 5.காைரக்குடி (ந)

வாழ் வாக்காளர்கள்

1.காைரக்குடி (ந) வா.8 சுப்பிரமணிய ரம் ெதற்கு10வ
சுப்பிரமணிய ரம் 8வ

-8 , 5.காைரக்குடி (ந) அ

வார்

நகர் , 3.காைரக்குடி (ந) வா.8 சுப்பிரமணிய ரம் 9வ
லகம்

-1 அம்பாள் ரம்-11வார்

-8 , 6.காைரக்குடி (ந) ெசக்காைல ேரா

-8 , 8.காைரக்குடி (ந)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-8 , 3.காைரக்குடி (ந)

-8 , 2.காைரக்குடி (ந) ெதப்பக்குளம் கிழக்குத் ெத

ட் ெத

, 10.காைரக்குடி (ந) சுப்பிரமணிய ரம் 9வதவதி
ீ வார்

வார்

வார்

-8 , 6.காைரக்குடி (ந) பிள்ைளயார்ேகாவில்வடக்கு ெத

மகரிஷி வித்யாமந்திர் பள்ளி.
கம்

5

-9 , 2.காைரக்குடி (ந) சாமிநாதன் ெத

, 99.அயல்நா

ெதற்கு விரி

வாழ் வாக்காளர்கள்

,

31 சிவகங்ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
184 காைரக்குடி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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1

2

66

66

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

4

ஆர்,எம்.எஸ் ராமனாதன் ெசட்டியார்
னிசிபல் உயர்நிைலப்பள்ளி.
காைரக்குடி.,

திய கட்டிடம் வடக்கு

பகுதி ெமயின் ேமற்கு

கம்

1.காைரக்குடி (ந) வா.8 சுப்பிரமணிய ரம் ெதற்கு 5வ

67

1 , 3.காைரக்குடி (ந) வா.8 கீ ழ ேமல் வடக்கிலி

அ

வலகம்

ன் றம் , 5.காைரக்குடி (ந) வா.9 மயானப்பாைத , 6.காைரக்குடி (ந) வா.9 சுப்பிரமணிய ரம்

5வ

வதி
ீ , 7.காைரக்குடி (ந) வா.9 சுப்பிரமணிய ரம் 4வ

2வ

, 4.காைரக்குடி (ந) வா.8 தா

வதி
ீ , 8.காைரக்குடி (ந) வா.9 சுப்பிரமணிய ரம்

உயர்நிைலப்பள்ளி.

, 3.காைரக்குடி (ந) வா-8 பாரதி நகர் , 4.காைரக்குடி (ந) வா-8 பாரதி நகர் கம்பன் கு

ெத

அம்பால் ரம்

காைரக்குடி,

(ந) வா-8 பாரதி நகர் கண்ணதாசன் ெத

7.காைரக்குடி (ந) வா-8 சுப்பிரமணிய ரம் ெதற்கு 4வ
அயல்நா

ஆர்,எம்.எஸ் ராமனாதன் ெசட்டியார்

1.காைரக்குடி (ந) வா-8 சுப்பிரமணிய ரம் ெதற்கு 3வ

, 2.காைரக்குடி (ந) வா-8சூடாமணி நகர் வடக்கு
க்குத் ெத

, 5.காைரக்குடி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

விஸ்தரிப்

, 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

விஸ்தரிப்

, 2.காைரக்குடி (ந) வா-8 சுப்பிரமணிய ரம்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ெதற்கு 2வ

விஸ்தரிப்

, 3.காைரக்குடி (ந) வா-8 சுப்பிரமணிய ரம் ெதற்கு

காைரக்குடி., ைமய கட்டிடம் ெமயின்

4.காைரக்குடி(ந) வா-8 பாரதிநகர்

பிளாக் ேமற்கு பக்கம் ந

சுப்பிரமணிய ரம் 2வ

ப்பகுதி

அடி ேரா

, 6.காைரக்குடி (ந) வா-8 பாரதி நகர் இளங்ேகாவடிகள் நகர் ,

பகுதி

னிசிபல் உயர்நிைலப்பள்ளி.

கா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

1.காைரக்குடி (ந) வா-8 சூடாமணி நகர் வடக்கு

தியகட்டிடம் வடக்கு பகுதி ெதற்கு

68

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ந்

, 2.காைரக்குடி (ந) வா.8 சுப்ரமணிய ரம் -

R.M.S. ராமனாதன் ெசட்டியார்
3வ

68

5

விஸ்தரிப்

கீ ழ்ேமல் ெத

3ம்வதி
ீ , 99.அயல்நா

67

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

காேலஜ்ேரா

1வ

தல்வதி
ீ , 5.காைரக்குடி(ந) வா-8 பாரதிநகர்2வ

வதி
ீ , 7.காைரக்குடி (ந) வா-9 சுப்பிரமணிய ரம்

, 9.காைரக்குடி (ந) வா-8 கு

வா ேரா

வாக்காளர்கள்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 16 of 96

, 99.அயல்நா

விஸ்தரிப்

,

வதி
ீ , 6.காைரக்குடி (ந) வா-9

தல்வதி
ீ , 8.காைரக்குடி (ந) வா-8

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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3

4

மகரிஷி வித்யாமந்திர் பள்ளி.

1.காைரக்குடி (ந) வார்

காைரக்குடி, ேக ஸி பிளாக் கிழக்கு

3வ

ேமற்கு

4.காைரக்குடி (ந) வா-9 சுப்பிரமணிய ரம் வடக்கு 5வ

கட்டிடம் ெதற்கு பக்கம்

கிழக்கு பகுதி வடக்கு

கம்

9 சுப்பிரமணிய ரம் வடக்குவிரி

வதி
ீ வடக்கு விஸ்தரிப்

வடக்கு 6வ

விஸ்தரிப்

70

70

ஆர்,எம்.எஸ் ராமனாதன் ெசட்டியார்
னிசிபல் உயர்நிைலப்பள்ளி.
காைரக்குடி.,

கிழக்கு பகுதி வடக்கு

பகுதி ேமற்கு பக்கம்

, 99.அயல்நா

1.காைரக்குடி (ந) வா-9 தி

71

வள்

வர் ெத

காைரக்குடி ,

திய கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி கிழக்கு

விஸ்தரிப்

.வி.க. ெத

குடிைசகள்,வா

விஸ்தரிப்

, 7.காைரக்குடி

வாழ் வாக்காளர்கள்

-19 , 3.காைரக்குடி (ந) அ

ர்ேரா

, 4.காைரக்குடி (ந) வா-9

, 6.காைரக்குடி (ந) வா-9 இளங்ேகா ெத
ர்ேரா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வார்

ந்ததியர் ெத

பக்கம்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 17 of 96

வார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,

, 8.காைரக்குடி(ந) வா-9

வாழ் வாக்காளர்கள்

-19 , 2.காைரக்குடி (ந) குறிச்சி கண்மாய் ேமல் றம் உள்ள

வாழ் வாக்காளர்கள்

,

, 5.காைரக்குடி (ந) வா-9 சுப்பிரமணிய ரம்

சுப்ரமணிய ரம் வடக்கு , 2.காைரக்குடி (ந) வா-9 கம்பர்ெத

, 5.காைரக்குடி (ந) வா-9 சம்பந்தர் ெத
, 99.அயல்நா

வடக்குவிஸ்தரிப்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

, 8.காைரக்குடி (ந) வா-9 சுப்பிரமணிய ரம் வடக்கு 9வ

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

1.காைரக்குடி (ந) நல்ைலயன் ெத
அயல்நா

வதி
ீ

, 6.காைரக்குடி (ந) வா-9 சுப்பிரமணிய ரம் வடக்கு 7வ

7.காைரக்குடி (ந) வா-9 ெசக்காைல வாட்டர் ேடங்க் ேகாட்ைட

நல்ைலயன் நகராட்சி ஆரம்ப
பள்ளிஇைடயர் ெத

விஸ்தரிப்

சுப்ரமணிய ரம் வடக்கு , 3.காைரக்குடி (ந) வா-9 ெதன்வடல் ேகாட்ைட

கண்ணதாசன்ெத

71

வதி
ீ , 2.காைரக்குடி (ந) வா-9 சுப்பிரமணிய ரம்

, 3.காைரக்குடி (ந) வா-9 சுப்பிரமணிய ரம் 4வ

(ந) வா-9 சுப்பிரமணிய ரம் வடக்கு 8வ
விஸ்தரிப்

5
2வ

19 , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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3

4

நல்ைலயன் நகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி.

1.காைரக்குடி (ந) ஐஸ்கிணற்

சந்

காைரக்குடி ,

3.காைரக்குடி (ந) ஐஸ் கிணற்

க்கு ேபாகும் பாைத வார்

திய கட்டிடம் ெதற்கு

வார்

பகுதி ேமற்கு பக்கம்வடக்கு பகுதி

அயல்நா

சதானந்தசன்மார்க ஆரம்ப பள்ளி

1.காைரக்குடி (ந) தண்ண ீர் பந்தல் குளத்ெத

-19 , 99.அயல்நா

ரி சாைல வார்

19 ,

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

காைரக்குடி , வடக்கு பகுதி ேமற்கு

வார்

பக்கம் ெதற்கு

5.காைரக்குடி (ந) குட்ெசட் 2வ

கம்

5

-19 , 2.காைரக்குடி (ந) பழனியப்பா கல்

19 , 3.காைரக்குடி (ந) விநாயகர் ெத
வதி
ீ வார்

வார்
வார்

19 , 2.காைரக்குடி (ந) வள்ளலார் ெத
19 , 4.காைரக்குடி (ந) குட்ெசட் ேரா

19 , 99.அயல்நா

வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

றடி ேரா
19 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ்

வாக்காளர்கள்
74

74

சதானந்தசன்மார்க ஆரம்பப் பள்ளி

1.காைரக்குடி (ந) பழனியப்பா ஆர்ச் ெத

வார்

19 , 2.காைரக்குடி (ந) வள்ளலார் ெத

காைரக்குடி , வடக்கு பகுதி கிழக்கு

3.காைரக்குடி (ந) ரயில்ேவ ஸ்ேடஷன் குவார்ட்டர்ஸ் வார்

பக்கம் ெதற்கு

வாழ் வாக்காளர்கள்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 18 of 96

19 , 99.அயல்நா

வார்

19 ,

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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2

75

75

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

4

கார்மல் நர்சரி & பிைரமரி பள்ளி

1.காைரக்குடி (ந) வார்

சூடாமணி ரம், ேமற்கு பகுதி

(ந) வார்

(ந) வார்

-19

குறிஞ்சி ெத
ெத

ங்ெகாடி ெத

19.காைரக்குடி (ந) வார்

-19 ெசவ்வந்தி ெத

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வ

ந

கண்ணதாசன் நகர் 4வ
வார்

ெத

, 3.காைரக்குடி (ந) வார்

9வ

ெத

(ந) வார்

-19 ஆனந்தநகர் 1வ

99.அயல்நா

த்தி ெத

ெத

ெத

-19

-19 இம்மா

ேவல்

-19 பாரதியார் ெத
கேழந்தி ெத

,

,

-19 ராகேவந்திரர் ேகாவில் ெத

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்
ெத

,

ெத

ெத

, 14.காைரக்குடி (ந) வார்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 19 of 96

-19

, 6.காைரக்குடி (ந)
ெத

,

-19 கண்ணதாசன் நகர்

, 11.காைரக்குடி (ந) வார்

-19 ஆனந்தநகர் 2வ

வாழ் வாக்காளர்கள்

ெத

-19 கண்ணதாசன் நகர் 7வ

, 9.காைரக்குடி (ந) வார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-19 கண்ணதாசன் நகர் 2

, 4.காைரக்குடி (ந) வார்

-19 கண்ணதாசன் நகர் 5வ

-19 கண்ணதாசன் நகர் 10வ

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

,

, 10.காைரக்குடி

, 12.காைரக்குடி (ந) வார்

-19

-19

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

, 7.காைரக்குடி (ந) வார்

க்கு ெத

-19 எம்.ஜி.ஆர் ெத

மல்லிைக ெத

, 18.காைரக்குடி (ந) வார்

, 12.காைரக்குடி (ந) வார்
கு

, 3.காைரக்குடி

, 5.காைரக்குடி (ந) வார்

, 14.காைரக்குடி (ந) வார்

, 20.காைரக்குடி (ந) வார்

-19 கண்ணதாசன் நகர் 8வ

ைமயின்ேரா

-19

ல்ைல ெத

-19 கண்ணதாசன் நகர் 3வ

, 10.காைரக்குடி (ந) வார்

ஆனந்தநகர் 1வ

வர் ெத

, 7.காைரக்குடி (ந) வார்

-19

, 5.காைரக்குடி (ந) வார்

-19 கண்ணதாசன் நகர் 6வ

8.காைரக்குடி (ந) வார்

ெத

-19 கண்ணதாசன் நகர் 1 வ
ெத

-19 ெதன்றல் ெத

-19 66 அடி ெதன்வடல் , 16.காைரக்குடி (ந) வார்

-19 விேவகானந்தர்

சூடாமணி ரம், வடக்கு பக்கம்

வள்

, 9.காைரக்குடி (ந) வார்

-19 ெசம்ப

17.காைரக்குடி (ந) வார்

1.காைரக்குடி (ந) வார்

-19 தி

-19 தாமைர ெத

, 11.காைரக்குடி (ந) வார்

, 13.காைரக்குடி (ந) வார்

கார்மல் நர்சரி & பிைரமரி பள்ளி
ப்பகுதி

-19

ேராஜா ெத

, 15.காைரக்குடி (ந) வார்

99.அயல்நா

76

, 4.காைரக்குடி (ந) வார்

, 6.காைரக்குடி (ந) வார்

8.காைரக்குடி (ந) வார்

5

-19 மகாத்மா காந்தி சாைல , 2.காைரக்குடி (ந) வார்

-19 பவளமல்லி ெத

ெசண்பகம் ெத

76

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

-19 ஆனந்தநகர் 2வ

-19

, 13.காைரக்குடி
கு

க்கு ெத

,
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77
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3

4

கார்த்திேகயன் ஆரம்பபள்ளி.

1.காைரக்குடி (ந) சனிமடம் சந்

வார்

காைரக்குடி, ெதற்கு பக்கம் கட்டிடம்

(ந) ேசாவாரி பிள்ைளயார்ேகாயில் ெத

20 , 2.காைரக்குடி (ந) ம
வார்

20 , 99.அயல்நா

5
பாண்டியர் நகர் வார்

-19 , 3.காைரக்குடி

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாக்காளர்கள்

78

78

சுபாஷ் நகர் நகராட்சி.

1.காைரக்குடி (ந) ெமய்யப்பன் ெத

ெதாடக்கப்பள்ளி காைரக்குடி,
ன்மின் அ
கிழக்கு

வார்

17 , 2.காைரக்குடி (ந) சர்ச் 1வ

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

1.காைரக்குடி (ந) ஜவஹர் ெத

வார்

வதி
ீ

வார்

17 , 99.அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வலகம் ேமற்குபகுதி

கம் எஇஓ அ

வலகம்

பின் றம்
79

79

சுபாஷ் நகர்

னிசிபல்

ஆரம்பப்பள்ளி.காைரக்குடி, வடக்கு

வடிேவல் அம்பலம் ேல அ

பக்கம் வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு

கீ ழேமல் 2வ

கம் (1ம் வகுப்

80

80

அைற)

சுபாஷ் நகர் நகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி
காைரக்குடி, கிழக்கு

தியகட்டிடம்

99.அயல்நா

வார்

ட் கீ ழேமல் வார்

ெத

வார்

வார்

ெத

வார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

17 , 3.காைரக்குடி (ந)

17 , 4.காைரக்குடி (ந) வடிேவல் அம்பலம் ேல அ

17 , 5.காைரக்குடி (ந) வடிேவல் அம்பலம் ேல அ

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

1.காைரக்குடி (ந) சர்ச் 2வ
(ந) சர்ச் 5வ

17 , 2.காைரக்குடி (ந) காந்தி ேரா

ட் ெதன்வடல் வார்

ட்
17 ,

வாழ் வாக்காளர்கள்

-17 , 2.காைரக்குடி (ந) சர்ச் 3வ

18 , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ெத

வார்

18 , 3.காைரக்குடி

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ெதற்குப்பகுதி
81

81

சுபாஷ் நகர் நகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி

1.காைரக்குடி (ந) சர்ச் 4வ

ெத

காைரக்குடி,

3.காைரக்குடி (ந) சர்ச் 6வ

வதி
ீ

ெதற்குப்பகுதி

கிழக்கு

தியகட்டிடம்

வாக்காளர்கள் அயல்நா

வார்
வார்

18 , 2.காைரக்குடி (ந) கீ ழேமல் 40 அடி ேரா
18 , 4.காைரக்குடி (ந) சர்ச் 7ம் வதி
ீ

வாழ் வாக்காளர்கள்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 20 of 96

வார்

வார்

18 ,

18 , 99.அயல்நா

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
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82
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3

4

சுபாஷ் நகர் நகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி

1.காைரக்குடி (ந) சர்ச் ேரா

காைரக்குடி, கிழக்கு

3.காைரக்குடி (ந) நக்கீ ரர் ெத

தியக்கட்டிடம்

வடக்குப்பகுதி

(ந) அம்பிகாபதி ெத
கிழக்கு ெத
அடிேரா

வார்

வார்

வார்

வார்
வார்

20 , 4.காைரக்குடி (ந) தர்மநாராயணன் ெத

20 , 6.காைரக்குடி (ந) கண்ட

20 , 8.காைரக்குடி (ந) ெமய்யப்பன் ெத

18 , 10.காைரக்குடி (ந) 100 அடிேரா

11.காைரக்குடி ேப சர்ச் 7வ

5

18 , 2.காைரக்குடி (ந) ெபாய் ெசால்லா ெமய்யர் ெத

வதி
ீ

வார்

ர் ேரா
வார்

வார்

வார்

வார்

-21 , 5.காைரக்குடி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 , 7.காைரக்குடி (ந) ேசனியர்

17 , 9.காைரக்குடி (ந) கீ ழேமல்

பிள்ைளயார்ேகாவில் பின் றம் வார்

18 , 99.அயல்நா

17 ,

100

18 ,

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

வாக்காளர்கள்
83

83

P.R.N.சின்ைனயா அம்பலம் நகராட்சி

1.காைரக்குடி (ந) வார்

ஆரம்ப பள்ளி காைரக்குடி,

சந்

கூ

5.காைரக்குடி (ந) வார்

தல்கட்டிடம் கிழக்குபகுதி

ம் , 3.காைரக்குடி (ந) வார்

99.அயல்நா

84

84

-16 மணிேமகைலெத
-16 ந

-16 ஆசாத் ெத

1.காைரக்குடி (ந) வார்

-15

ஆரம்ப பள்ளி

, 3.காைரக்குடி (ந) வார்

-15 காட்

காைரக்குடி,

திய

கட்டிடம் ெதற்கு பகுதி கிழக்கு பக்கம்
வடக்கு

(ந) வார்

அன்சாரி ெத

-16 ஒட்டக்கூத்தர்ெத

ேசாத்தமன் ெத

ம் பள்ளிவாசல்

-16 சீதக்காதித்ெத

-16 ஆசாத் ெத

,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேமல்பகுதி ,

வாழ் வாக்காளர்கள்

, 2.காைரக்குடி (ந) வா-15

த்தைலவாசல் , 4.காைரக்குடி (ந) வார்
, 99.அயல்நா

னிசிபல் ெத

, 4.காைரக்குடி (ந) வார்

கீ ழ்பகுதி , 6.காைரக்குடி (ந) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

P.R.N.சின்ைனயா அம்பலம் நகராட்சி

, 2.காைரக்குடி (ந) வா-16

னிசிபல்ெத

- வாய்க்கால் பாைத

-16 அன்சாரி ெத

, 5.காைரக்குடி

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

கம்
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வாழ் வாக்காளர்கள்
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1

2

85

85

ரணி

விைளயாட்

4

னிசிபல்
காைரக்குடி.,

திடல் கட்டிடம், கிழக்கு

பக்கம் ேமற்கு பகுதி ெதற்கு

86

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

3
த்

ெதாடக்கப்பள்ளி.

86

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

த்

ரணி

ெதற்கு

-13 கல்யாண சுந்தரர் ெத

3.காைரக்குடி (ந) வார்

-13 ேசா

99.அயல்நா

பிள்ைள ெத

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

5

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்
, 4.காைரக்குடி (ந) வார்

-13 ேசா

ெத

ெதற்கு ,

-14 ேமலஊரணி வாய்க்கால் ெத

,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

கம்

னிசிபல்

ெதாடக்கப்பள்ளி.

1.காைரக்குடி (ந) வார்

1.காைரக்குடி (ந) வார்

காைரக்குடி., எண்.56 (ந) வார்

கம் கிழக்கு பகுதி

-14 கட்டெபாம்மன் ெத

-14 கங்காதரன் சந்

சிதம்பரம் ெத

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்

, 4.காைரக்குடி (ந) வார்

, 6.காைரக்குடி (ந) வார்

-14 கங்காதரர் ெத

-14 சந்திரேசகரன் ெத

-14 இராமசாமி ெத

, 3.காைரக்குடி

, 5.காைரக்குடி (ந) வார்

, 99.அயல்நா

-14

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்
87

87

த்

ரணி நகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி

காைரக்குடி

,

தியகட்டிடம்

கிழக்குப்பகுதி

1.காைரக்குடி (ந) வார்
3.காைரக்குடி (ந) வார்

-14 சிதம்பரம் ெதன்வடல் ெத
-14

ைசய

-14
ெத

க்குத்ெத

88

வ.உ.சி
த்

நகராட்சி

ந

நிைலப்பள்ளி

ரணி காைரக்குடி, விைளயாட்

திடல் கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம் ெதற்கு

, 2.காைரக்குடி (ந) வா-14 சிதம்பரம் கீ ழேமலெத

5.காைரக்குடி (ந) வார்
(ந) வார்

88

-16 ஒட்டக கூத்தர் ெத

த்

த்

ராணி ேமற்கு , 8.காைரக்குடி (ந) வார்

, 10.காைரக்குடி (ந) வார்
, 99.அயல்நா

ராமன் ெத

அயல்நா

-15

த்

-15 கண்

-14
ெத

-14
த்

த்

ராணி வடக்கு ,

, 9.காைரக்குடி (ந) வார்

-13 ெப

வாழ் வாக்காளர்கள்

கம்
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மாள் ெத

-15
-14

வாழ் வாக்காளர்கள்

அதைலக் கண்மாய் வாய்க்கால் , 2.காைரக்குடி (ந) வார்

, 3.காைரக்குடி (ந) வார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ராணி ெதற்கு , 7.காைரக்குடி

ரணி கிழக்கு (இறக்கம்) , 11.காைரக்குடி (ந) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

1.காைரக்குடி (ந) வா-13 சாமிநாதன்ெத
த்

, 4.காைரக்குடி (ந) வார்

ராணி கிழக்கு , 6.காைரக்குடி (ந) வார்

,

, 99.அயல்நா

-13

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
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1

2

89

89

4

ப்பட்டினம் நகராட்சி

காைரக்குடி,

காமண்டிைக ெத
தியகட்டிடம் ெதற்கு

பகுதி ேமற்கு பக்கம்
90

த்

ப்பட்டினம் நகராட்சி

சன்னதி ெத

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

1.காைரக்குடி (ந) வார்

11ெப

11

மாள் சந்

வ.உ.சி ந

11அண்ணாமைலெத

சன்னதி , 99.அயல்நா

வார்

த்

ராமன் ெத

மாள் ெத

11ெமய்யப்பன் ெத

, 4.காைரக்குடி (ந) வார்

, 6.காைரக்குடி (ந) வார்

11 அய்யனார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

11 அய்யனார்

வாழ் வாக்காளர்கள்

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்

, 4.காைரக்குடி (ந) வார்

, 99.அயல்நா

5

ெதற்கு வடக்கு , 2.காைரக்குடி (ந) வார்

11 காமன் பண்டிைக ெத

, 5.காைரக்குடி (ந) வார்

11ெப

தல் கட்டிடம்

11அண்ணாமைல ெத

ெதற்கு வடக்கு , 3.காைரக்குடி (ந) வார்

காைரக்குடி, கூ
பகுதி ெதற்கு
91

1.காைரக்குடி (ந) வார்

ஆரம்பப்பள்ளி காமண்டிைக ெத
வடக்கு பக்கம் வகுப்

91

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

3
த்

ஆரம்பப்பள்ளி

90

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

11 ஆ

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

11சாமிநாதன் ெத

கம் ெத

, 3.காைரக்குடி (ந)

, 5.காைரக்குடி (ந) வார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

அைற கிழக்கு

கம்

நிைலப்பள்ளி காைரக்குடி,

கிழக்கு ெதற்கு பக்கம்

காந்தி ரம்

கிழக்கு அதிைலக்கண்மாய்

1.காைரக்குடி (ந) வார்

-12 அதைலக் கண்மாய் ேமல் றம் உள்ள குடிைசகள் , 2.காைரக்குடி (ந) வார்

காந்தி ரம் 1வ

வதி
ீ , 3.காைரக்குடி (ந) வார்

-12 காந்தி ரம் 2வ

வதி
ீ , 4.காைரக்குடி (ந) வார்

-12

காந்தி ரம் 3வ

வதி
ீ , 5.காைரக்குடி (ந) வார்

-12 காந்தி ரம் 4வ

வதி
ீ , 6.காைரக்குடி (ந) வார்

-12

காந்தி ரம் 5வ

வதி
ீ , 7.காைரக்குடி (ந) வார்

-11 ப

மாணிக்கவாசகர் ெத

, 99.அயல்நா

ப் ரணி ெதற்குப்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா
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ேரா

, 8.காைரக்குடி (ந) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-12

-13
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1

2

92

92

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3
நிலநீர் ேகாட்டம் ெபா
ைண அ

4
ப்பணித்

ைற

வலகம் காைரக்குடி,

கிழக்கு பக்கம் வடேமற்கு

கம்

1.காைரக்குடி (ந) வார்

-14 பள்ளிவாசல் ெத

3.காைரக்குடி (ந) வார்

-22

21 ேக.ஏ.எல்.ஆர்.எம். ெத
உத்தம விநாயகர் சந்
கல்

93

நிலநீர் ேகாட்டம் ெபா
அ

ப்பணித்

வலகம் காைரக்குடி, ந

ைற

ப்பகுதி

, 4.காைரக்குடி (ந) வார்

, 6.காைரக்குடி (ந) வார்
, 8.காைரக்குடி (ந) வார்

-14 சண்

-22 மகர்ேநாம்

-22, 12, 2 வ.உ.சி. ேரா

-22 கல்

கேயாகீ ஸ்வரர் ெத

ெத

, 5.காைரக்குடி (ந) வார்

, 7.காைரக்குடி (ந) வார்

க்கட்டி ெதற்கு , 9.காைரக்குடி (ந) வார்

-15 ெசக்காைல ேரா

,

, 99.அயல்நா

-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-22

-22

வாழ் வாக்காளர்கள்

வாழ் வாக்காளர்கள்

1.காைரக்குடி (ந) வார்
வார்

த்ெத

5

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்

க்கட்டி ேமற்கு , 10.காைரக்குடி (ந) வார்

அயல்நா
93

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

-22 ேகாவி

-22 மயானப்பாைத , 2.காைரக்குடி (ந) வார்

ர் ேரா

, 99.அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-22 மயானப்பாைத , 3.காைரக்குடி (ந)

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

வடக்கு பக்கம்

94

94

நித்தியா கலாநந்தா வித்யாசாலா
பள்ளி

காைரக்குடி, ெதற்குப்பகுதி

1.காைரக்குடி (ந) வார்

-20 ஏ. எம். ேக. ெத

3.காைரக்குடி (ந) வார்

-21 அ

வார்

-21 ெமய்யப்பன் ெத

வள்ளலார் ெத
ெத

.அ வதி
ீ , 4.காைரக்குடி (ந) வார்
, 6.காைரக்குடி (ந) வார்

, 8.காைரக்குடி (ந) வார்

, 10.காைரக்குடி (ந) வார்

-21

சன்னதி , 12.காைரக்குடி (ந) வார்
14.காைரக்குடி (ந) வார்

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்

ேமற்கு , 16.காைரக்குடி (ந) வார்

-21

ம் சந்

, 5.காைரக்குடி (ந)

, 13.காைரக்குடி (ந) வார்

-21 அம்மன்

-21 ெவள்ளக்குண்டர் ெத
-21

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா
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,

த்தாலம்மன் ேகாவில்

த்தாலம்மன் ேகாவில் கிழக்கு , 17.காைரக்குடி (ந) வார்

த்தாலம்மான் ேகாவில் வடக்கு , 99.அயல்நா

-20

-21 விேவகானந்தா

, 11.காைரக்குடி (ந) வார்

ம் , 15.காைரக்குடி (ந) வார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,

, 7.காைரக்குடி (ந) வார்

, 9.காைரக்குடி (ந) வார்

எக்ேசஞ் சந்

-21 ஆவிச்சி ெத

-21 ராமசாமி ெத

-21 தியாகராசன் ெத

-21 சிந்தாமணி சந்

-21 குஞ்சான் சந்

னிசிபல் ெத

-20 மார்க்கண்ேடயன் ெத

-21

வாழ் வாக்காளர்கள்
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1

2

3

95

95

ஐயப்பா நர்சரி பள்ளி. காைரக்குடி ,
வடக்கு பகுதி ெதற்கு

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶
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4
கம்

1.காைரக்குடி (ந) வார்
வார்

-20 மகர்ேநாம்

-18 கண்ட

-20 மகர்ேநாம்

(ந) வார்

-21 சிவன் சன்னதி ெத

வாக்காளர்கள் அயல்நா

96

96

ஆலங்குடியார் நகராட்சி
உயர்நிைலப்பள்ளி
கூ

97

97

காைரக்குடி,

1.காைரக்குடி (ந) தி
திய

தல் கட்டிடம் கிழக்கு பக்கம்

வள்

க்ேகாட்ைடயார் ெத

வர் ெத

1.காைரக்குடி (ந) தந்ைத ெபரியார் ெத

கூ

தல் கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம்

வடக்கு பகுதி

கக்கன்

ெத

, 99.அயல்நா

ேகாவில் ெத
சந்தான

த்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா
, 2.காைரக்குடி (ந)

, 4.காைரக்குடி (ந) காமராஜர் ெத

6.காைரக்குடி (ந)

, 7.காைரக்குடி

, 9.காைரக்குடி (ந) வார்

-21

வாழ்

ஜிவானந்தம் ெத

மாரியம்மன் ேகாவில் ெத

, 12.காைரக்குடி (ந) பாரதிதாசன் ெத

, 6.காைரக்குடி (ந)

, 8.காைரக்குடி (ந) எல்ைல

, 99.அயல்நா

,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ன ீஸ்வரர்

வாழ் வாக்காளர்கள்

கப்பேலாட்டிய தமிழர் ெத

, 3.காைரக்குடி (ந)

, 7.காைரக்குடி (ந) ஆயிரங்கண்

, 9.காைரக்குடி (ந) எம்.ஜி.ஆர் ெத

, 11.காைரக்குடி (ந) அரசு ம
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, 3.காைரக்குடி (ந) ேநதாஜி ெத

, 5.காைரக்குடி (ந) ெகாடிகாத்த குமரன்

வாணியங்காளியம்மன் ேகாவில் ெத

, 8.காைரக்குடி (ந)

ப்

, 5.காைரக்குடி (ந) பாரதியார் ெத

, 7.காைரக்குடி (ந) என்.எஸ்.ேக ெத

ஆலங்குடியார் நகராட்சி
திய

.வி. ெத

, 5.காைரக்குடி

-20 ப.அ.ெல. ெத

ெபாட்டல்ெதற்கு , 99.அயல்நா

, 2.காைரக்குடி (ந) ேதவர் குடியி

ேகாவில் ெத

காைரக்குடி,

-20

கம் ெத

வாழ் வாக்காளர்கள்

வடக்கு பகுதி

உயர்நிைலப்பள்ளி

-20 மகர்ேநாம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

.ஆ. வதி
ீ , 3.காைரக்குடி (ந)

-20 ஆ

, 6.காைரக்குடி (ந) வார்

, 8.காைரக்குடி (ந) வார்

4.காைரக்குடி (ந) அன்ைன ெதரசா ெத
பட்

-21 அ

, 4.காைரக்குடி (ந) வார்

ெபாட்டல் கிழக்கு ெத

.அ.ராம.வதி
ீ , 10.காைரக்குடி (ந) வார்

5

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்

ெபாட்டல் வடக்கு ெத

(ந) வார்
அ

ர் ேரா

த்

ெத

ைடயாள்
, 10.காைரக்குடி (ந)

வமைன பின் றம்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

,

னிசிபல்ெத

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1

2

98

98

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

3

4

ஆலங்குடியார் நகராட்சி
உயர்நிைலப்பள்ளி காைரக்குடி,
கூ

1.காைரக்குடி நகராட்சி வார்
திய

99.அயல்நா

5

-30 உதயம்நகர் காளவாய் ெபாட்டல் , 2.காைரக்குடி (ந) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

-19 சூடாமணி ரம் ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

தல் கட்டிடம் கிழக்கு பக்கம்

வடக்கு பகுதி

99

99

ஆலங்குடியார் நகராட்சி
உயர்நிைலப்பள்ளி
கூ
வட

100

100

காைரக்குடி,

1.காைரக்குடி (ந) வா-29 நல்ைலயன் ெத
திய

வாக்காளர்கள் அயல்நா

ரயில்ேவ ேராட்

க்கு ெதன்பகுதி , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

தல் கட்டிடம் கிழக்கு பக்கம்
கபகுதி

ஆலங்குடியார்

னிசிபல்

ஆரம்பப்பள்ளி காைரக்குடி., ேமற்கு
பகுதி வடக்கு

1.காைரக்குடி (ந) வார்

-29

த்

ராமலிங்கத்ேதவர் நகர் , 99.அயல்நா

வாக்காளர்கள்

கம் (5ம் வகுப்

அைற)
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வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 சிவகங்ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
184 காைரக்குடி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1

2

101

101

3

4
1.காைரக்குடி (ந) வார்

உயர்நிைலப்பள்ளி

காளவாய்ெபாட்டல்ைவத்திஊரணிகிழக்கு , 99.அயல்நா

தல்

பக்கம் வட

102

காைரக்குடி,

கட்டிடம்

காைரக்குடி,
திய கூ

கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம் வட

தல்

1.காைரக்குடி (ந) வார்

-29 வரபத்திர
ீ
ெதற்கு ெத

3.காைரக்குடி (ந) வார்

-33 பனந்ேதாப்

வார்

-29 இந்திராநகர் , 3.காைரக்குடி (ந) வா-30

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-31

-29

னிசிபல் ெத

,

சந்ைத கிழக்கு , 5.காைரக்குடி (ந)

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

கபகுதி

1.காைரக்குடி (ந) வார்

ேமல்நிைலப் பள்ளி காைரக்குடி ,

வாய்க்கால் சந்

தியகட்டிடம்,ேமற்கு பக்கம்

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்

, 4.காைரக்குடி (ந) வார்

-30 காளவாய்ெபாட்டல் , 99.அயல்நா

மீ னாட்சி சுந்தேரஸ்வரர் ஆண்கள்

ெதற்குபகுதி.

5

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்

ேமற்கு

ஆலங்குடியார் நகராட்சி
உயர்நிைலப்பள்ளி

103

-29 வரபத்திரன்
ீ
ெத

கபகுதி

ெதன்ேமற்கு பக்கம்

103

Ü¬ùî¢¶
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ஆலங்குடியார் நகராட்சி
திய கூ

102

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

-28 ெகாட்ட மடக்கியார் ெத

, 3.காைரக்குடி (ந) வார்

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்

-28 ஆலங்குடியார் வதி
ீ , 4.காைரக்குடி (ந) வா-32

(வாய்க்கால்-மயானம் வைர) , 5.காைரக்குடி (ந) வா-29 ராமகி
ேமலமாகானத்தார் வதி
ீ , 99.அயல்நா

-32 வரியன்
ீ
கண்மாய்

ஷ்ணா ெத

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா
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ச்சந்ைத ெத

, 6.காைரக்குடி (ந) வா-28

வாழ் வாக்காளர்கள்
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1

2

104

104
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3

4

மீ னாட்சி சுந்தேரஸ்வரர் ஆண்

1.காைரக்குடி (ந) வார்

-21 ேகாவி

ேமல்நிைலப் பள்ளி காைரக்குடி ,

வார்

, 4.காைரக்குடி (ந) வார்

ேமற்கு பக்கம் ெதற்கு பகுதி கிழக்கு

ப.ராம.ெல. ெத

கம் அைறஎண்26

-21 சித.நா. சந்

, 6.காைரக்குடி (ந) வார்

8.காைரக்குடி (ந) வார்
வார்

14.காைரக்குடி (ந) வார்

105

1.காைரக்குடி (ந) சா.ெல.ெத

ேமல்நிைலப்பள்ளி

ெம.ெம. வதி
ீ வார்

ேமற்குப்பகுதி
கிழக்கு

காைரக்குடி,

வடக்கு பக்கம்

கம்

வார்

23 , 6.காைரக்குடி (ந) சு.ராம. 3வ

சந்

வார்

23 , 8.காைரக்குடி (ந) தவமணி சந்
சந்

நகராட்சி ந

நிைலப் பள்ளி

ெதற்குத்ெத
பகுதி ெதற்கு

காைரக்குடி, வடக்கு
கம்

வார்
வார்

,

வார்

வார்

வார்

23 , 3.காைரக்குடி (ந)

23 , 5.காைரக்குடி (ந) சு.ராம. 2வ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

23 , 7.காைரக்குடி (ந) ஓடாப் லி ெமய்யப்பன்

23 , 9.காைரக்குடி (ந) ஏகப்பன் சந்
ம் வதி
ீ வார்

சந்

வார்

23 ,

வார்

23 ,

2 24 , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

3.காைரக்குடி (ந) வார்

-22 ேமல ஊரணிச் சந்

அயல்நா

சந்

வார்

23 , 13.காைரக்குடி (ந) ேதேரா

-22

-24 நந்தவனம் சந்

,

-28 பி.ஆர்.எம்.எல். ெத

23 , 11.காைரக்குடி (ந) ேமல ஊரணிமடத்

1.காைரக்குடி (ந) வார்
வார்

-21 சிவன் ேகாவில் வடக்கு ெத

23 , 2.காைரக்குடி (ந) ெலட்சுமணன் சந்

வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

106

, 12.காைரக்குடி

வாழ் வாக்காளர்கள்

சந்

12.காைரக்குடி (ந) சின்ைனயா சந்

106

, 10.காைரக்குடி (ந)

, 15.காைரக்குடி (ந) வார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,

-28 கீ ழக்ெகாரட்டியார் ெத

23 , 4.காைரக்குடி (ந) ெவங்கடாசலம் சந்

10.காைரக்குடி (ந) சு.ராம. 1வ

-28 வயி.வர.ெத
ீ

-28

-21 ேமற்கு வடம்ேபாக்கி ெத

, 13.காைரக்குடி (ந) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

, 3.காைரக்குடி (ந)

, 5.காைரக்குடி (ந) வார்

, 7.காைரக்குடி (ந) வார்

, 11.காைரக்குடி (ந) வார்

-21 சிவன் ேகாவில் கிழக்கு ெத

மீ னாட்சி சுந்தேரஸ்வரர் ஆண்கள்

-21 ெபரியண்ணன்சந்

-21 கிணத்தடி காளிேகாவில் ெத

-28 பசுமடம் ெத

-21 சிவன் ேகாவில் ேமற்கு ெத

99.அயல்நா

5

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்

-28 சி.ெம.வதி
ீ , 9.காைரக்குடி (ந) வார்

-28 ேமலமாகானத்தார் ெத

(ந) வார்

105

ர் சந்

னிஸ்வரன் ேகாவில் ெத

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்

, 4.காைரக்குடி (ந) வார்

, 6.காைரக்குடி (ந) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 28 of 96

-24 ேசக்கிழார் ெத

-22 ேமல ஊரணி ெத

-24 ேதேரா
, 99.அயல்நா

,

ம் வதி
ீ , 5.காைரக்குடி (ந)
வாழ் வாக்காளர்கள்
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1

2

107

107
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3

4

நகராட்சி ந

நிைலப் பள்ளி

1.காைரக்குடி (ந) வார்

-24 சுப்பிரமணிய சிவா ெத

ெதற்குத்ெத

காைரக்குடி,

3.காைரக்குடி (ந) வார்

-24 நாராயணன் சந்

5.காைரக்குடி (ந) வார்

-36 ெசஞ்ைசஐய்யனார் சன்னதி ெத

7.காைரக்குடி (ந) வார்

-24 சுப்பிரமணியசிவாெத

தியகட்டிடம் வடக்கு பகுதி ேமற்கு
கம்

99.அயல்நா
108

108

1.காைரக்குடி (ந)

ெதாடக்கபள்ளி காைரக்குடி, கிழக்கு

3.காைரக்குடி (ந) வரகண்ட
ீ
விநாயகர் ெத

பகுதி ேமற்கு பக்கம்

5.காைரக்குடி (ந) ெப

110

110

வார்

காைரக்குடி,

(ந) ெசக்கடி ேகட் வார்

பகுதி ேமற்கு பக்கம்

வாக்காளர்கள் அயல்நா

சிவன் ேகாவில் நகராட்சி

1.காைரக்குடி (ந) வார்

பகுதி ேமற்கு பக்கம்

கிழக்கு

(ந) வார்
அயல்நா

, 6.காைரக்குடி (ந) வார்

-24 ம

,

,

கால்சந்

-24 சுப்பிரமணியசிவாெத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,
3 ,

32 , 2.காைரக்குடி (ந) ெப
வார்
வார்

மாள்ேகாவில் வடக்கு வார்

26 , 4.காைரக்குடி (ந) காமாட்சி ெத
26 , 6.காைரக்குடி (ந) ெப
வார்

26 , 99.அயல்நா

வார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

26 ,
26 ,

மாள் ேகாவில் ெத

ேமற்கு

வாழ் வாக்காளர்கள்

வாழ் வாக்காளர்கள்

1.காைரக்குடி (ந) ெசாக்கலிங்கம் ெத

ெதாடக்கபள்ளி காைரக்குடி,

-24 ேதவான் ஊரணி ெத

2 , 8.காைரக்குடி (ந) வார்

மாள் ேகாவில் ெத

நாகநாத ரம் நகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி
திய கட்டிடம் வடக்கு

-24 ைவரவன் ேகாயில் ெத

வாழ் வாக்காளர்கள்

மாள் ேகாவில் வடக்கு

26 , 7.காைரக்குடி (ந) ெப

அயல்நா
109

சந்ைதத்ெத

5

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்

, 4.காைரக்குடி (ந) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

சிவன் ேகாவில் நகராட்சி

வார்

109
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வார்

26 , 2.காைரக்குடி (ந) ஏ.பி.எல். ெத

26 , 4.காைரக்குடி (ந) ேசர்மன் ெமய்யப்பன் ெத

வார்

வார்

26 , 3.காைரக்குடி

25 , 99.அயல்நா

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

-28 சி.ெம.வதி
ீ , 2.காைரக்குடி (ந) வார்

-26 ெசல்லப்பன் ெத

, 4.காைரக்குடி வார்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 29 of 96

-27 மானகிரி பழனியப்பன் ெத

-27 சத்தியா நகர் , 99.அயல்நா

, 3.காைரக்குடி

வாழ் வாக்காளர்கள்
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2
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3

4

நாகநாத ரம் நகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி

1.காைரக்குடி (ந) வார்

காைரக்குடி,

ேமற்கு , 3.காைரக்குடி (ந) வார்

திய கட்டிடம் வடக்கு

பகுதி கிழக்கு பக்கம்

-26 ெப
-25

7.காைரக்குடி (ந) வார்

-25 கீ ழஊரணி ெதற்கு வதி
ீ , 8.காைரக்குடி (ந) வார்

-25

னிசிபல் ெத

வாக்காளர்கள் அயல்நா
112

த்

ெத

, 6.காைரக்குடி (ந) வார்

, 10.காைரக்குடி (ந) வார்

-31

பள்ளி காைரக்குடி,

3.காைரக்குடி (ந) வார்

-27 மானகிரி பழனியப்பன் ெத

5.காைரக்குடி (ந) வார்

-28 ஆர்க்கா

வடக்கு ேமற்கு பக்கம் ேமற்கு

கம்

-25 கீ ழ்ஊரணி கிழக்கு ,

-25 கபிலர் ெத
, 99.அயல்நா

, 9.காைரக்குடி (ந)
வாழ்

வாழ் வாக்காளர்கள்

1.காைரக்குடி (ந) வார்

கட்டிடம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மாள் ேகாவில்

-25 ெசஞ்ைசப்ெபாட்டல் வடக்கு ,

-25 சிதம்பரனார் ெத

சிவன் ேகாவில் நகராட்சி ஆரம்பப்
திய

-26 ெப

-25 கீ ழஊரணி வடக்கு , 4.காைரக்குடி (ந) வார்

5.காைரக்குடி (ந) வார்
வார்

112

5

மாள் ேகாவில் கிழக்கு , 2.காைரக்குடி (ந) வார்

ச்சந்ைத ேரா

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்

குமரப்பன் ெத

-27 ெவங்கடாசலம் 1வ

, 4.காைரக்குடி (ந) வார்
, 6.காைரக்குடி (ந) வார்

(ந) 27சத்யா நகர் (மானகிரி பழனியப்ப ெசட்டியார் ெத

) , 99.அயல்நா

, 2வ

சந்

-28 ராங்கியத்தார் ெத

-28 அ. சித. ெத

,

,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

, 7.காைரக்குடி

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

வாக்காளர்கள்
113

113

ெசௗமியா உதவி ெப
பள்ளி காைரக்குடி

ம் ெதாடக்கப்

ேமற்குப்பகுதி,

ேமற்குபகுதி

1.காைரக்குடி (ந) வார்
வார்

-28 வயி.வர.ெத
ீ

-32 நாச்சியப்பன் ெத

மார்க்ெகட் ெமயின் ேரா
நாச்சியப்பாெசட்டியார்சந்

114

114

காமராஜ் நிைன

நாடார்

பிைரமரி 8 நர்சரி பள்ளி
காைரக்குடி,

ெதற்கு பகுதி

சந்ைத

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்

, 4.காைரக்குடி (ந) வார்

-32 இராமசாமி ெத

, 6.காைரக்குடி (ந) வார்
, 99.அயல்நா

-32 ெதய்வராயன் ெத

-32

, 5.காைரக்குடி (ந) வார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-32

வாழ் வாக்காளர்கள்

1.காைரக்குடி (ந) வார்

-31

ச்சந்ைத கிழக்கு ெத

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்

3.காைரக்குடி (ந) வார்

-32

ச்சந்ைத ெதற்கு ெத

, 99.அயல்நா
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-32

ச்சந்ைதவடக்கு , 7.காைரக்குடி (ந) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாக்காளர்கள்

, 3.காைரக்குடி (ந)

-31

ச்சந்ைத ேமற்கு ெத

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

,
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1

2

115

115

116

4

நிைலப் பள்ளி

117

திய

1.காைரக்குடி (ந) வார்

-33

னிசிபல் ெத

(பனந்ேதாப் ) , 3.காைரக்குடி (ந) வார்

கட்டிடம் வடக்கு பக்கம் ேமற்கு பகுதி

பனந்ேதாப்

பாரதி நகராட்சி ந

1.காைரக்குடி (ந) வா-33 சத்திய

காைரக்குடி, கூ

117
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3
பாரதி நகராட்சி ந

வடக்குப்பகுதி காைரக்குடி,

116
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நிைலப்பள்ளி

, 99.அயல்நா

தல் கட்டிடம் வடக்கு 3.காைரக்குடி (ந) வார்

பாரதி நகராட்சி ந

1.காைரக்குடி (ந) வார்

-33

3.காைரக்குடி (ந) வார்

-33 கேணச ரம்

5.காைரக்குடி (ந) வார்

-33

திய கட்டிடம் ேமற்கு

பகுதி

னிசிபல்ெத
னிசிபல்

ெத

னிசிபல் 2வ

ெத
-33

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

வதி
ீ , 99.அயல்நா

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்

-33 சத்திய

, 99.அயல்நா

ர்த்திநகர் ,

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

-33 கேணச ரம்

ச்சந்ைதகிழக்கு , 4.காைரக்குடி (ந) வார்
சந்ைதெத

-33

(பனந்ேதாப் ) , 4.காைரக்குடி (ந) வார்

வதி
ீ , 2.காைரக்குடி (ந) வார்

ர்த்திநகர் 2வ

வாக்காளர்கள்

காைரக்குடி,

னிசிபல் 3வ

ர்த்திநகர் 1வ

பக்கம் கிழக்கு பகுதி

நிைலப் பள்ளி

-33

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

-33 சத்திய

5

(பனந்ேதாப் ) , 2.காைரக்குடி (ந) வார்

னிசிபல்ெத
-33

வாழ்

,

ச்சந்ைதகிழக்கு ,

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ்

வாக்காளர்கள்
118

118

காமராஜ் நிைன

நாடார் நர்சரி &

பிைரமரி பள்ளி, சந்ைதேபட்ைட
காைரக்குடி, வடக்கு பக்கம் கிழக்கு
ேமற்கு
வடக்கு

1.காைரக்குடி (ந) வா-31 சந்ைதப்ேபட்ைட க
ெத

, 3.காைரக்குடி (ந) வார்
ச்சந்ைதகிழக்கு க

ணாநிதி நகர் , 2.காைரக்குடி (ந) வார்

-31 மாரியம்மன் ேகாவில்

-31 மாரியம்மன் ேகாவில் ெதன் வடல் , 4.காைரக்குடி (ஊ) வார்

ணாநிதிநகர் , 99.அயல்நா

திய கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி
கம்
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வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

-31

வாழ் வாக்காளர்கள்
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2

119
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3
காமராஜ் நிைன

4
நாடார் நர்சரி &

பிைரமரி பள்ளி, சந்ைதேபட்ைட

1.காைரக்குடி (ந) வார்
வார்

-31 க

-31 க

5

ணாநிதிநகர் , 2.காைரக்குடி (ந) வார்

ைணவிநாயகர் ேகாவில்ெத

, 99.அயல்நா

-31

ச்சந்ைத கிழக்கு , 3.காைரக்குடி (ந)

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

காைரக்குடி, வடக்கு பக்கம் கிழக்கு
ேமற்கு
வடக்கு

120

120

சி

திய கட்டிடம் கிழக்கு பகுதி
கம்

மலர் ேராமன் கத்ேதாலிக்

1.காைரக்குடி (ந) வார்

ேமல்நிைலப்பள்ளி காைரக்குடி ,

ெத

கிழக்கு ெதற்கு

99.அயல்நா

திய கட்டிடம்

-34 வைரயன்
ீ
கண்மாய் வடக்கு ெத

, 3.காைரக்குடி (ந) வார்

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்

-34 தந்ைதப்ெபரியார்நகர் , 4.காைரக்குடி (ந) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

-34 வைரயன்
ீ
கண்மாய்

-34 அண்ணாெத

,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

வடக்கு பக்கம்
121

121

சி

மலர் ேராமன் கத்ேதாலிக்கப்

ேமல்நிைலப்ள்ளி
கிழக்கு ேமற்கு
பகுதி

காைரக்குடி ,

1.காைரக்குடி (ந) வார்
(ந) வார்

-26 பழனியப்பன் ெத

-26 ெலட்சுமி ரம் ேமற்கு ெத

திய கட்டிடம் ெதற்கு 5.காைரக்குடி (ந) வார்
99.அயல்நா

-35 சம்பந்தர் ெத

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்

, 4.காைரக்குடி (ந) வார்
, 6.காைரக்குடி (ந) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்
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-26 ெலட்சுமி ரம் ெத

, 3.காைரக்குடி

-25 ேசர்மன் ெமய்யப்பன் ெத
-26 பழனியப்பன் ெத

(சந்

,
,
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1

2

122

122
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3

4

கைலவாணி வித்யாலயா ெமட்ரிக்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேரா

ேதவேகாட்ைட

காைரக்குடி, வடேமற்கு

கட்டிடம் வடக்கு பகுதி கிழக்கு

கம்

1.காைரக்குடி (ந) வார்

-36 ெசங்குட்

3.காைரக்குடி (ந) வார்

-36 சீத்தைல சாத்தனார் ெத

5.காைரக்குடி (ந) வார்

-35 ேசர்மன் ெமய்யப்பன் ெத

7.காைரக்குடி (ந) வார்
36 ெசங்குட்

123

123

கைலவாணி வித்யாலயா ெமட்ரிக்
ேமல்நிைலப்பள்ளி
ேரா

125

124

125

சி

ேதவேகாட்ைட

காைரக்குடி, வடேமற்கு

கட்டிடம் ந

124
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ப் பகுதி கிழக்கு

வன்ெத

வன் ெத

-36 சுந்தரர் ெத
2 , 99.அயல்நா

ைளத்தின்ைணத் ெத

3.காைரக்குடி (ந) வார்

-36 ஔைவயார் 1வ

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

மலர் ேராமன் கத்ேதாலிக் பள்ளி ,

1.காைரக்குடி (ந) மாதா ேகாயில் ெத

வார்

காைரக்குடி, வடக்கு பகுதி ேமற்கு

3.காைரக்குடி (ந) பாப்பா ஊரணி கிழக்கு வார்
வாக்காளர்கள்

கம்

மலர் ேராமன் கத்ேதாலிக் பள்ளி ,

காைரக்குடி, ந
ெதற்கு

கம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,

,

-25 ெசஞ்ைச ஊரணி ெத

-25 பாஸ்கரன் சந்

,

, 9.காைரக்குடி (ந) வார்

-

வாழ் வாக்காளர்கள்

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்
, 4.காைரக்குடி (ந) வார்

-36 ெசஞ்ைச குமரப்பன் ெத
-36 ஒைவயார் 2வ

ெத

,

,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

கம்

பக்கம் ெதற்கு

சி

ெத

-36 சிதம்பரம் ெத

, 6.காைரக்குடி (ந) வார்

, 8.காைரக்குடி (ந) வார்

-36

-36 ெசஞ்ைச சுப்ைபயா ெத

, 4.காைரக்குடி (ந) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

1.காைரக்குடி (ந) வார்
99.அயல்நா

5

, 2.காைரக்குடி (ந) வார்

ப்பகுதி வடக்கு பகுதி

1.காைரக்குடி (ந)

னிசிபல் 1வ

3.காைரக்குடி (ந) ெபரியார் நகர்

ெத
வார்

வார்

35 , 2.காைரக்குடி (ந) பாப்பா ஊரணி ேமற்கு
34 , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

34 , 2.காைரக்குடி (ந) நாகலிங்கம் ெத

34 , 99.அயல்நா

வாக்காளர்கள்
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வார்

வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

35 ,
வாழ்

35 ,
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1

2

126

126

4

மலர் ேராமன் கத்ேதாலிக்பள்ளி,,
ந

ப்பகுதி ெதற்கு

கம்

127

சி

மலர் ேராமன் கத்ேதாலிக்பள்ளி,,

ேமற்கு பகுதி ெதற்கு

128

1.காைரக்குடி (ந) வார்
வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

1.காைரக்குடி (ந) வார்

5

-34 நாச்சுழி ஊரணி , 2.காைரக்குடி (ந) வார்

-34 ைவத்தியலிங்க ரம் அண்ணா ெத

99.அயல்நா

வடக்கு கிழக்கு பக்கம் கட்டிடம்

128

Ü¬ùî¢¶
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
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3
சி

வடக்குப்பக்கம்

127

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

-34 தி

, 4.காைரக்குடி (ந) வார்

வர் ெத

, 3.காைரக்குடி (ந)

-34 ைவத்தியலிங்க ரம் 2வ

ெத

,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

-34 ைவத்தியலிங்க ரம் , 2.காைரக்குடி (ந) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வள்

-35 சம்பந்தர் ெத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

, 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

கம்

சிட்டாள் ஆச்சி நிைன
உயர்நிைலப்பள்ளி, கண்ட
கிழக்கு பக்கம் அைற எண் 2

1.கண்ட
ர்,

ர் (ேப) வார்

-4 ெசல்லாயி அம்மன் ேகாயில் வடக்கு ரதவதி
ீ , 2.கண்ட

ெசல்லாயி அம்மன் ேகாயில் கீ ழ ரதவதி
ீ , 3.கண்ட
(ேப) வார்
ேரா

-4 பிள்ைளயார் ேகாவில் ெத

, 6.கண்ட

ர் (ேப) வார்

9.கண்ட

ர் (ேப) வார்

99.அயல்நா

ர் (ேப) வார்

-6 ேநதாஜிேரா

-4

, ெதற்கு ரதவதி
ீ , 5.கண்ட

-3 கலாமந்திரம் ெத

ேகாயில் ேமலரத வதி
ீ , 8.கண்ட

ர் (ேப) வார்

1

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

, 7.கண்ட

வயல்ேரா
ர் (ேப) வார்

ர் (ேப) வார்

ர் (ேப) வார்
1 நீர் சந்

-4
, 4.கண்ட

-3 பஞ்சாயத்

ஆபிஸ்

-6 ெசல்லாயி அம்மன்

-5,6 ெசல்லாயி அம்மன் ேகாயில் ெதற்கு ரதவதி
ீ ,

நீர் சந்

கீ ழ் பகுதி , 10.கண்ட

வாழ் வாக்காளர்கள்
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ர் (ேப) வார்

-5 காலனி ,

ர்
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1

2

129

129

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

3

4

சிட்டாள் ஆச்சி நிைன

1.கண்ட

உயர்நிைலப்பள்ளி கண்ட
பகுதி அைற எண் 6 கண்ட

ர், கிழக்கு
ர்

ர் (ேப) வார்

-6 ேநதாஜிேரா

பைழய காைரக்குடி ேரா
சத்திய

ர்த்தி ெத

ெத

130

130

சிட்டாள் ஆச்சி நிைன
ஆரம்பப்பள்ளி கண்ட

131

131

, 99.அயல்நா

1.கண்ட
ர், ேமற்கு

ர் (ேப) வார்

11 ஜவஹர்லால் ெத

-9 வ.உ.சி.ெத
, 4.கண்ட

, 2.கண்ட

பகுதி

அயல்நா

சிட்டாள் ஆச்சி நிைன

1.கண்ட

ர் (ேப) வார்

-12 ஆரியக்கிழவன் ெத

3.கண்ட

ர் (ேப) வார்

-12 காசிஅம்பலம் ெத

ஆரம்பப்பள்ளி கண்ட

ர், ந

ப்பகுதி

வார்

-5 ேநதாஜிெத

, 4.கண்ட

7 ரதக்ெகாட்டைக ெத

-7 ேமாதிலால் ெத

ர் (ேப) வார்

ர் (ேப) வார்

மாள்ேகாவில்சந்ததி ெத

-3 வயி.ராம.ெபரியணன் ெத

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ர் (ேப) வார்

5
, 2.கண்ட

-7 ேமாதிலால் ெத

-7 ெப

ர் (ேப) வார்

ர் (ேப) வார்

, 11.கண்ட

சந்

ர் (ேப) வார்

ர் (ேப) வார்

, 7.கண்ட

, 9.கண்ட

ஜவஹர்லால் ெத

, 3.கண்ட

, 5.கண்ட

வயல் ெமயின் ேரா
ேநதாஜி ேரா

2,3, 4வ

ர் (ேப) வார்

, 6.கண்ட

, 8.கண்ட

, 10.கண்ட
, 12.கண்ட

-5,6,7,

ர் (ேப) வார்

ர் (ேப) வார்

ர் (ேப) வார்
ர் (ேப) வார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேமற்கு
-4

-7

-11

-8 கஸ்

ரிபாய்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ர் (ேப) வார்
-12 திலகர்ெத

-10 இராஜாஜிெத
, 99.அயல்நா

, 3.கண்ட

ர் (ேப) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள்

-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

-12 ெப

மாள்ேகாவில் ெத

வாக்காளர்கள் அயல்நா

, 6.கண்ட

, 2.கண்ட
, 4.கண்ட
ர் (ேப) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 35 of 96

ர் (ேப) வார்
ர் (ேப) வார்

-12 இந்திராகாலனி ெத

-12 பேடல்ெத

-12 ேமலத் ெத

, 5.கண்ட

, 99.அயல்நா

வாழ்

,
ர் (ேப)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â õ£.ê£. õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢
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1

2

132

132

கிழக்குபாகம், வார்

133

4
1.கண்ட
ர்,
எண்-2 அைற

ர் (ேப) வார்

-13 ெப

வார்

-13 ேமற்குப் பிள்ைளயார்ேகாவில் ெத

99.அயல்நா

சிட்டாள் ஆச்சி நிைன

1.கண்ட
ர், ேமற்கு

பகுதி

ெத

மாள்ேகாயில் காம்ப

ர் (ேப) வார்

, 3.கண்ட

(ேப) வார்
, 10.கண்ட

சிட்டாள் ஆச்சி நிைன
உயர்நிைலப்பள்ளி, கண்ட

1.கண்ட
ர்,

வார்

ண்

-1 க

-2,13,21,

ர் (ேப) வார்
, 8.கண்ட

ர் (ேப) வார்

ர் (ேப) வார்

த்

, 3.கண்ட

ர் (ேப)

-13 ஆஸ்பத்திரி ேரா

, 5.கண்ட

ர் (ேப)

ர் (ேப) வார்

, 6.கண்ட

, 2.கண்ட

, 4.கண்ட

-7,2, பிள்ைளயார்கூடத் ெத

-2 பாைல

மாரி வதி
ீ , 2.கண்ட

-15 நீலவாண்ைட ெபாட்டல் வதி
ீ , 99.அயல்நா

ர் (ேப) வார்

ர் (ேப) வார்

ர் (ேப) வார்

-2 ஜீவா நகர் , 99.அயல்நா

-14

-13 திலகர் ெத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,

வாழ் வாக்காளர்கள்

-1,,2, 1 நம்பர் சந்

ர் (ேப) வார்

ர் (ேப) வார்

ர் (ேப) வார்

, 6.கண்ட

வயல்ெமயின் ேரா

ப்பர் ேகாயில் ெத

5

, 2.கண்ட

, 4.கண்ட

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

பாேவந்தர் ெத

134

-13 ஜவஹர்லால் ெத

வார்

எண்-2

ெதாடக்கப்பள்ளி கண்ட

134

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

3
சிட்டாள் ஆச்சி நிைன
ஆரம்பப்பள்ளி கண்ட

133

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

-2 சந்

ர் ெமயின் ேரா

-2,9,1,2, அழகப்பா டாக்கீ ஸ்

-2 ெமயின்ேரா

க்கைட , 7.கண்ட
, 9.கண்ட

-2

-2 ேச

நகர்

வாழ் வாக்காளர்கள்

-14 கரியப்பட்டி வதி
ீ , 3.கண்ட

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ர்

ர் (ேப) வார்

ர் (ேப) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ர் (ேப) வார்

, 5.கண்ட

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ர் (ேப)

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

அைற எண்-4
135

135

சிட்டாள் ஆச்சி நிைன
உயர்நிைலப்பள்ளி, கண்ட
கிழக்கு பகுதி அைற5

ர்,

1.கண்ட

ர் (ேப) வார்

-14 பிள்ைளயார் கூடவதி
ீ , 2.கண்ட

3.கண்ட

ர் (ேப) வார்

-1 காலனி , 4.கண்ட

வார்

-2 சின்னக

ப்பர் ேகாவில்ெத

வாக்காளர்கள் அயல்நா

ர் (ேப) வார்

, 6.கண்ட

வாழ் வாக்காளர்கள்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 36 of 96

ர் (ேப) வார்
-2 க

ர் (ேப) வார்

-14

வயல்ெமயின் ேரா

ல் ெகால்ைல ெத

, 5.கண்ட

-2 திேயட்டர் வதி
ீ , 99.அயல்நா

,

ர் (ேப)
வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1

2

136

136

137

137

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய ந

நிைலப்பள்ளி

1.சாக்கவயல் (ஊ)ேமல்மணக்குடி(வ.கி) வார்

5

-1 அடம்பன்குடி , 2.சாக்கவயல் (ஊ)ேமல்மணக்குடி(வ.கி) வார்

ேமலமணக்குடி, ேமற்கு கட்டிடம்,

நாச்சியார்மண்டபம் , 3.சாக்கவயல் (ஊ)ேமல்மணக்குடி(வ.கி) வார்

ெதற்கு பகுதி

வாக்காளர்கள் அயல்நா

ஊராட்சி ஒன்றிய ந

நிைலப்பள்ளி

வார்

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

1.சாக்கவயல் (ஊ)ேமல்மணக்குடி(வ.கி) வார்

ேமலமணக்குடி, எஸ் எஸ் எ

-1 ேமலமணக்குடி , 99.அயல்நா

-1

-2 குளப்படி , 99.அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-1 ெகாள்ளமணக்குடி , 2.சாக்கவயல் (ஊ)ேமல்மணக்குடி(வ.கி)

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

கட்டிடம்,ேமற்கு பகுதி,

138

138

ஊராட்சி அ

வலகம் சாக்கவயல்

,

தியக்கட்டிடம்

139

139

1.சாக்கவயல் (ஊ)சாக்ேகாட்ைட (வ.கி) வார்
சுட்டிநல்லிப்பட்டி , 99.அயல்நா

ஊராட்சி ஒன்றிய நி

நிைல;ப்பள்ளி

140

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

1.சாக்கவயல் (ஊ)சாக்ேகாட்ைட (வ.கி) வார்

-2 சின்னக்காட்

(ஊ)சாக்ேகாட்ைட (வ.கி) வார்

ந

தச்சபிளான்பட்டி , 4.சாக்கவயல் (ஊ)சாக்ேகாட்ைட (வ.கி) வார்

ப்பகுதி ெதற்கு

கம்

சாக்ேகாட்ைட ஊராட்சி ஒன்றிய
ந

நிைலப்பள்ளி

சின்னேவங்காவயல் ,

1.ேவங்காவயல் (ஊ)பைழ
க்கண்ட

திய கட்டிடம்

-2 ெபரியக்காட்

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

க்குறிச்சி , 3.சாக்கவயல் (ஊ)சாக்ேகாட்ைட (வ.கி) வார்
-2 மைலயந்தா

, 99.அயல்நா

-2

வாழ்

வாழ் வாக்காளர்கள்
ர்(வ.கி) வார்

-1 சின்ன ேவங்காவயல் , 2.ேவங்காவயல் (ஊ)பைழ

ர் , 3.ேவங்காவயல் (ஊ)பைழ

வாக்காளர்கள் அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-3

க்குறிச்சி அம்பாள்நகர் , 2.சாக்கவயல்

ேமலமணக்குடி., ெதற்கு கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் அயல்நா
140

-3 சாக்கவயல் , 2.சாக்கவயல் (ஊ)சாக்ேகாட்ைட (வ.கி) வார்

ர்(வ.கி) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள்

,வடக்குபகுதி

ðè¢èñ¢ âí¢ : 37 of 96

-2 வைலயன்வயல் , 99.அயல்நா

ர்(வ.கி) வார்
வாழ்

-1

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1

2

141

141

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

3
ஊராட்சி ஒன்றிய ந

4
நிைலப்பள்ளி.

சின்னேவங்காவயல், ேமற்கு பக்கம்

1.ேவங்காவயல் (ஊ)பைழ
அயல்நா

ர்(வ.கி) வார்

5

-3 ெபரியேவங்காவயல் , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

திய கட்டிடம்

142

142

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி

1.பிரம் வயல் (ஊ)(வ.கி) வார்

திய

கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி ெதற்கு

கம்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

-1 சித்திவயல் , 2.பிரம் வயல் (ஊ)(வ.கி) வார்

-1 பிரம் வயல் , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(வகுப்பைற 10) சித்திவயல்
143

143

சாக்ேகாட்ைட ஊராட்சி ஒன்றிய

1.பிரம் வயல் (ஊ)(வ.கி) வார்

ஆரம்பப்பள்ளி சித்திவயல், வடகிழக்கு 99.அயல்நா

-2 ேவதியங்குடி , 2.பிரம் வயல் (ஊ)(வ.கி) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

-2 பைறயன்வயல் ,

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

எஸ் எஸ் எ கட்டிடம்,ைமயப்பகுதி
ெதற்கு
144

144

கம்

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி,
ெநம்ேமனி, _

1.ெபரியெகாட்டகுடி (ஊ)(வ.கி) வார்

-1 சி

க்கணாவயல் , 2.ெபரியெகாட்டகுடி (ஊ)(வ.கி) வார்

3.ெபரியெகாட்டகுடி (ஊ)(வ.கி) வார்

-1 ெபரியெகாட்டகுடி , 4.ெபரியெகாட்டகுடி (ஊ)(வ.கி) வார்

5.ெபரியெகாட்டகுடி (ஊ)(வ.கி) வார்

-2 கண்டங்காரி , 6.ெபரியெகாட்டகுடி (ஊ)(வ.கி) வார்

ேசானாக்ேகாட்ைட , 7.ெபரியெகாட்டகுடி (ஊ)(வ.கி) வார்
(ஊ)(வ.கி) வார்

-2 சின்னெகாட்டகுடி , 99.அயல்நா

ðè¢èñ¢ âí¢ : 38 of 96

-1 ெநம்ேமனி ,
-2 தச்சகுடி ,

-2

-2 அழகுநாச்சிேயந்தல் , 8.ெபரியெகாட்டகுடி

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 சிவகங்ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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1

2

145

145

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

3

4

5

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி,

1.மித்திராவயல் (ஊ)(வ.கி) வார்

-1 ஆவணம் , 2.மித்திராவயல் (ஊ)(வ.கி) வார்

மித்ராவயல் , ேமற்கு கட்டிடம்

3.மித்திராவயல் (ஊ)(வ.கி) வார்

-1 ஆலமங்கலம் , 4.மித்திராவயல் (ஊ)(வ.கி) வார்

5.மித்திராவயல் (ஊ)(வ.கி) வார்

-1

7.மித்திராவயல் (ஊ)(வ.கி) வார்

-1,2, காலனிெவட்டிவயல் , 99.அயல்நா

ர்த்தினிவயல் , 6.மித்திராவயல் (ஊ) வார்

-1 தி

நாத்

-1 தி

-1 கீ ழ

க்ேகாட்ைட ,
த்தங்கூர் ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கூரணி ,

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்
146

146

ஊராட்சி ஒன்றியம் ஆரம்பப்பள்ளி,
ேமற்கு கூ

தல் கட்டிடம் வடக்கு

1.மித்திராவயல் (ஊ)(வ.கி) வார்
99.அயல்நா

-1,2, அண்டக்குடி , 2.மித்திராவயல் (ஊ)(வ.கி) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-1,2, மித்திராவயல் ,

வாழ் வாக்காளர்கள்

கம் மித்திராவயல்
147

147

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி.

1.ெசங்காத்தாங்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

-1 பாலாகுறிச்சி , 2.ெசங்காத்தாங்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

-1 ஈஞ்சவயல் ,

ஈஞ்சவயல், ைமய கட்டிடம்

3.ெசங்காத்தாங்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

-1 சானாங்கா

-1

, 4.ெசங்காத்தாங்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

ெகாம் க்காரேனந்தல் , 5.ெசங்காத்தாங்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்
வார்

148

148

-2 ெவட்டிவயல் , 99.அயல்நா

1.ெசங்காத்தாங்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

ஆரம்பப்பள்ளி,ஈஞ்சவயல்,

காைரக்ெகாண்டான் , 3.ெசங்காத்தாங்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்
வார்

-1 பாறாவயல் ெதற்குகுடியி

6.ெசங்காத்தாங்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்
அயல்நா

-2 தி
ப்

-2 ெபான்னமேனந்தல் , 8.ெசங்காத்தாங்குடி

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ஊராட்சி ஒன்றிய
தியக்கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி

-1 கடப்பன்வயல் , 6.ெசங்காத்தாங்குடி (ஊ)(வ.கி)

-1 ெகாட்டரசன்பட்டி , 7.ெசங்காத்தாங்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

(ஊ)(வ.கி) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ப்பண்வயல் , 2.ெசங்காத்தாங்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

-1 பாராவயல் ேமலத்ேதாப்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 39 of 96

-2

-2 ெசம்பளாவயல் , 4.ெசங்காத்தாங்குடி (ஊ)(வ.கி)

, 5.ெசங்காத்தாங்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-1 பாராவயல் கீ ழத்ேதாப்

, 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 சிவகங்ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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õ.â õ£.ê£. õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢
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1

2

149

149
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Ü¬ùî¢¶
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àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ெசங்காத்தாங்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

ஆரம்பப்பள்ளி,ெசங்காத்தான்குடி ,

பாராவயல் கீ ழத்ேதாப்

தியகட்டிடம் வடக்குபகுதி

, 3.ெசங்காத்தாங்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

4.ெசங்காத்தாங்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

150

150

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி ,
ெஜயங்ெகாண்டான்,

151

151

திய எஸ் எஸ்

152

-1

பகுதி,

வார்

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1.ெஜயங்ெகாண்டான் (ஊ)(வ.கி) வார்

திய எஸ் எஸ்

க்குடி , 99.அயல்நா

பகுதி,

(ஊ)(வ.கி) வார்

ஊராட்சி ஒன்றிய ந
ஆம்பக்குடி

, கூ

நிைலப்பள்ளி,

தல் கட்டிடம்

சனிக்கா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

-2

-1

-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

-2

-2 ெபரியார்நகர் , 4.ெஜயங்ெகாண்டான் (ஊ)(வ.கி)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-2 ேசைனப்ெபரியான் , 6.ெஜயங்ெகாண்டான்
-2 கண்டிரான்பட்டி , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்
த்

ர் , 2.ஆம்பக்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

-1 ெபத்தாேனந்தல் , 4.ஆம்பக்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

-1 ெபரியேகாழிக்காைரப்பட்டி , 6.ஆம்பக்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

99.அயல்நா

-1

, 6.ெஜயங்ெகாண்டான் (ஊ)(வ.கி)

-2 சுக்காேனந்தல் , 7.ெஜயங்ெகாண்டான் (ஊ)(வ.கி) வார்

1.ஆம்பக்குடி(ஊ)(வ.கி) வார்
வார்

வாழ்

மைனநகர் , 2.ெஜயங்ெகாண்டான் (ஊ)(வ.கி) வார்

-2 வைலயன்வயல் , 5.ெஜயங்ெகாண்டான்(வ.கி) வார்

(ஊ)(வ.கி) வார்

-2

, 4.ெஜயங்ெகாண்டான் (ஊ)(வ.கி) வார்

-1 நவத்தா

ெஜயங்ெகாண்டான் , 3.ெஜயங்ெகாண்டான் (ஊ)(வ.கி) வார்
வார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-1

,

, 2.ெஜயங்ெகாண்டான் (ஊ)(வ.கி) வார்

1 வலச்ேசரிப்பட்டி , 5.ெஜயங்ெகாண்டான் (ஊ)(வ.கி) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா
152

-1 ேசாழங்கா

ெபரியனாவயல் , 3.ெஜயங்ெகாண்டான் (ஊ)(வ.கி) வார்

எ கட்டிடம், வடக்கு பக்கம், ெதற்கு

-1 பாராவயல் ேமலத்ேதாப்

-2 ெசம்பளாவயல் , 99.அயல்நா

எ கட்டிடம், ெதற்கு பக்கம், ெதற்கு

ெஜயங்ெகாண்டான்,

, 2.ெசங்காத்தாங்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள்

1.ெஜயங்ெகாண்டான் (ஊ)(வ.கி) வார்

-1

ப்

-2 ெசங்கத்தான்குடி , 5.ெசங்காத்தாங்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

காைரக்ெகாண்டான் , 6.ெசங்காத்தாங்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்
வாக்காளர்கள் அயல்நா

5

-1 பாறாவயல் ெதற்குகுடியி

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 40 of 96

-1 ஆ. ேவலங்குடி , 3.ஆம்பக்குடி

-1 ஆம்பக்குடி , 5.ஆம்பக்குடி (ஊ)(வ.கி)
-1 சின்னேகாழிக்காைரப்பட்டி ,
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2

153
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3
ஊராட்சி ஒன்றிய ந
ஆம்பக்குடி

154

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

, கூ

4
நிைலப்பள்ளி,

1.ஆம்பக்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

தல் கட்டிடம்

(ஊ)(வ.கி) வார்

-2 சி

கவயல் , 4.ஆம்பக்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

வடக்கு பக்கம்

களக்குடி , 99.அயல்நா

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி,

1.சி

பீர்கைலக்கா

2 சி

, கிழக்குபகுதி

156

155

156

1.சி

கப்பட்டி (ஊ)பண்ணாவயல் (வ.கி) வார்

பீர்க்கைளக்கா

(ஊ)பண்ணாவயல் (வ.கி) வார்

ேமற்கு கட்டிடம்

அயல்நா

சாக்ேகாட்ைட ஊராட்சி.ஒன்றிய

1.சி

ஆரம்பப்பள்ளி,

வார்

ள்ளங்கா

, -

4.சி

157

ஊராட்சி ஒன்றிய ந

நிைலப்பள்ளி ,

திய கட்டடம் , ெபத்தாச்சிகுடியி

ப்

1.சி

-2 பீர்கைளக்கா

, 2.சி
-2

கப்பட்டி (ஊ)பண்ணாவயல் (வ.கி) வார்

ளியந்தா

, 99.அயல்நா

-2 பானான்வயல் என்ற பனம்பட்டி , 2.சி

-2 பானான்வயல் என்ற விளாரிக்கா

கப்பட்டி (ஊ)பண்ணாவயல் (வ.கி) வார்
-1 ெபாயி ஆயினிப்பட்டி , 3.சி

, 99.அயல்நா

ப்

, 99.அயல்நா

-1

ள்ளங்கா

, 5.சி

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

கப்பட்டி (ஊ)பண்ணாவயல் (வ.கி) வார்
-2 ேதாழன் குடியி

-1 ெபான்னம்பலம் , 2.சி

-

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கப்பட்டி

வாழ் வாக்காளர்கள்

ப்

-2 ெபத்தாட்சி குடியி

, 99.அயல்நா
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Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கப்பட்டி (ஊ)பண்ணாவயல் (வ.கி)

கப்பட்டி (ஊ)பண்ணாவயல் (வ.கி) வார்

கப்பட்டி (ஊ)பண்ணாவயல் (வ.கி) வார்

(வ.கி) வார்

-2

வாழ் வாக்காளர்கள்

ளியன் குடியி

157

-2 பாலாவயல் , 5.ஆம்பக்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
., கிழக்கு பகுதி

-2 அரசுவயல் , 3.ஆம்பக்குடி

வாழ் வாக்காளர்கள்

கப்பட்டி (ஊ)பண்ணாவயல் (வ.கி) வார்

வாக்காளர்கள் அயல்நா
155

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

கப்பட்டி (ஊ)பண்ணாவயல் (வ.கி) வார்
கப்பட்டி , 3.சி

5

-2 கள்ள மணக்குடி , 2.ஆம்பக்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

-1

. ஆயினிப்பட்டி ,

கப்பட்டி (ஊ)பண்ணாவயல் (வ.கி) வார்

-1

வாழ் வாக்காளர்கள்

ப்

, 2.சி

கப்பட்டி (ஊ)பண்ணாவயல்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 சிவகங்ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
184 காைரக்குடி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1

2

158

158

159

160

4
1.சி

பக்கம் , வடக்கு

வார்

கம் அைற,

-3 குளத்

5

ேவலப்பட்டி , 2.சி

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கப்பட்டி (ஊ)பண்ணாவயல் (வ.கி)

வாழ் வாக்காளர்கள்

கப்பட்டி

பக்கம் , ெதற்கு

வாழ் வாக்காளர்கள்

கம் அைற

கப்பட்டி (ஊ)பண்ணாவயல் (வ.கி) வார்

-3 சி

கப்பட்டி , 99.அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

கப்பட்டி

அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி

வயல்

திய கட்டிடம் வடக்கு பகுதி சி ஆர்

சி கட்டிடம்

1.

வயல் (ேப) வார்

வார்

-10,11, 7வ

, 6.

வயல் (ேப) வார்

13வ
11.
161

-3 மித்திரங்குடி , 99.அயல்நா

1.சி

,

161

கப்பட்டி (ஊ)பண்ணாவயல் (வ.கி) வார்

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, கிழக்கு
சி

160

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

3
அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, கிழக்கு
சி

159

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, வடக்கு
திய கட்டடம்,

வயல்

ெத

-10,11,12, 5வ

ெத

, 9.

, 4.

ெத

-11 10வ
-9

ெத

, 7.

-9 கீ ழபள்ளிவாசல்ெத

3.

வயல் (ேப) வார்

-7 வடக்குமாட வதி
ீ , 4.

11 கில்லான் ெசட்டியார் ெத
, 8.

னியன்ேரா

, 6.

வயல் (ேப) வார்

, 10.

, 99.அயல்நா

, 5.

-11 11வ

ெத

, 2.

ெத

, 8.

வயல் (ேப) வார்

வயல் (ேப) வார்

வயல் (ேப) வார்

-11 ெபரியக

வயல் (ேப) வார்

-11 9வ

ப்பன் ெசட்டியார் ெத

-11 கன்னாரத்ெத

-11

,

வாழ் வாக்காளர்கள்

, 7.
, 9.

,

வயல் (ேப) வார்
வயல் (ேப) வார்

வயல் (ேப) வார்

வயல் (ேப) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ெத

வயல் (ேப) வார்

-6,7, காமராஜ் நகர் , 5.

-12 ைதக்கால் வதி
ீ , 11.

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வயல் (ேப)

வயல் காலணி ேரா

-11 ேமல்பள்ளிவாசல் ெத

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ðè¢èñ¢ âí¢ : 42 of 96

-8

, 3.

வயல் (ேப) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வயல் (ேப) வார்

வயல் (ேப) வார்

6,8,10,11,12, 6வ

ெத

-5,7,11, சாக்ேகாட்ைட , 10.

வயல் (ேப) வார்

டைவகைட சந்

-4,8,10,11, 8வ

வயல் , 99.அயல்நா

1.

10,11, சாக்ேகாட்ைட ேரா

வயல் (ேப) வார்

வயல் (ேப) வார்

வயல் (ேப) வார்

வயல் (ேப) வார்

, 2.

-5

-

-11

-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 சிவகங்ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
184 காைரக்குடி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1

2

162

162

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

3

4

சாக்ேகாட்ைட ஊராட்சி
ெதாடக்கப்பள்ளி,

ஒன்றிய

வயல் ,

1.
வார்

வயல் (ேப) வார்
-4,6,10,11,12,

3வ

-4,5,11,12, 1வ
ெத

ெத

, 2.

, 99.அயல்நா

5

வயல் (ேப) வார்

-10,11,12, 2வ

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ெத

, 3.

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வயல் (ேப)

வாழ் வாக்காளர்கள்

ெதற்குகிழக்கு பகுதி
163

163

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி.
வயல்., ஓட்

கட்டிடம் ைமய

1.

வயல் (ேப) வார்

-6,9,10,11,12, 4வ

ெத

, 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ்

வாக்காளர்கள்

பகுதி
164

164

அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி ,
வயல்

,

கூ

தல் கட்டிடம்

ேமற்கு பகுதி

1.

வயல் (ேப) வார்

5,7,9,12, 3வ
ெத

, 6.

ெத

, 4.

-5,7,8,11, 1வ

ெத

, 2.

வயல் (ேப) வார்

வயல் (ேப) வார்

வயல் (ேப) வார்

-5,7,8,9, 4வ

-4,5,7,8,910,11,12, ,7வ

ெத

ெத

-7,8,11, 2வ

, 5.

ெத

, 3.

வயல் (ேப) வார்

, 99.அயல்நா

வயல் (ேப) வார்

-5,7,8,9,10,11,12, 5வ

-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்
165

165

சாக்ேகாட்ைட ஊராட்சி
ெதாடக்கப்பள்ளி,

ஒன்றிய

வயல் . ,

தைலைம ஆசிரியர் அைற

1.
10வ

வயல் (ேப) வார்
ெத

(ேப) வார்

, 4.

-7,8,12, 8வ

வயல் (ேப) வார்

-7 வடக்குமாட வதி
ீ , 7.

சாக்ேகாட்ைட ெமயின்ேரா
வார்
15.
ெத

, 9.

-9 காமராஜ் நகர் , 11.

ெமயின்ேர

, 13.

வயல் (ேப) வார்
ெத

, 5.

வயல் (ேப) வார்
வயல் (ேப) வார்

வயல் (ேப) வார்

-7,12, கீ ழ

வயல் (ேப) வார்

, 2.

-8,9,12, 6வ

வயல் (ேப) வார்

வயல் (ேப) வார்
, 17.

ெத

ஸ்

ம் ெத

வயல் (ேப) வார்

வயல் (ேப) வார்

வாக்காளர்கள்
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வயல் (ேப) வார்

வயல் (ேப) வார்
, 10.

வயல் (ேப) வார்

வயல் (ேப) வார்

காலனி , 99.அயல்நா

, 3.

-7 ேமலரத வதி
ீ , 6.

, 8.

-3 ெபரியசாமி ெசட்டியார் ெத

-12 ைதக்கால் வதி
ீ , 12.
, 16.

ெத

-4,7,10, எம்.சி.ஓ. ெத

-4,5,7, ெதற்குரதவதி
ீ , 14.

-7 ஜி டீ நா

-7,8,9, 9வ

-7

வயல்
-10

வயல் (ேப)
-7 சாக்ேகாட்ைட

-5,7,14, ேமலத்ெத

,

-4,6,8,9,11,12, டாக்டர் அம்ேபத்கார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 சிவகங்ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
184 காைரக்குடி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1

2

166

166

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

3

4

சரஸ்வதி வித்யாசாைல ெபண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி

வயல், வடக்கு

பகுதி

1.

வயல் (ேப) வார்

ேமற்குத்ெத
வார்

, 3.

-1 பங்களா ஊரணிகிழக்குத்ெத

வயல் (ேப) வார்

-13 ேமலப்ெப

மாள் ேகாவில்ெத

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா
167

167

சரஸ்வதி வித்யாசாைல ெபண்கள்

1.

வதி
ீ , 4.

, 6.

2வ

2வ

கிழக்கு பகுதி கட்டடம்,

ேமலப்ெப

ெத

, 3.

வயல் (ேப) வார்

வயல் (ேப) வார்

வயல் (ேப) வார்

-3 எ.

.வதி
ீ , 5.

வயல் (ேப)

-14 பைழய ஊரணிகைரெத

ெத

வார்

-14 , 2.

வயல் (ேப) பங்களா ஊரணி ேமலத்ெத

மாள்ேகாவில்ெத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-13 பங்களா ஊரணி
, 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

வயல் (ேப) பைழய ஊரணிக்கைர 2,3,4வ

ேமல்நிைலப்பள்ளி, வடக்கு பக்கம்
வயல்

-2 ந

5

, 2.

2,3,4,6,7வார்

-13-15 , 99.அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வயல் (ேப) ஐயப்பன் ேகாவில் வதி
ீ

2வ

3,8,10,5, ெத

, 4.

வயல் (ேப)

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

வாக்காளர்கள்
168

168

சரஸ்வதி வித்யாசாைல ெபண்கள்
ேமல்நிைலப்பள்ளி

1.

வயல், ெதற்குப் 3.

பகுதி

வயல் (ேப) பங்காளா ஊரணி கிழக்குவதி
ீ 2வ
வயல் (ேப) ெய.

.வதி
ீ 2வ

வார்

-3 , 4.

5.

வயல் (ேப)

த்தப்பா பார்க் 3,6,5,ெத

வார்

7.

வயல் (ேப) ேபாஸ்ட்ஆபீஸ்வதி
ீ 6,10வ

ெத

வார்

-1 , 2.

வயல் (ேப) ந

வயல் (ேப) மறத்திேகாவில்ெத
-13,15 , 6.

ெத

வார்

4வ

வதி
ீ 2வ
வார்

வயல் (ேப) நடராச ரம் 7,8வ

-14 , 99.அயல்நா

வார்

-2 ,

வார்

-15 ,

-15 ,

ெத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்
169

169

சரஸ்வதி வித்யாசாைல ெபண்கள்

1.

வயல் (ேப) பிள்ைளயார்ேகாவில் கால்வாய்ெத

ெதாடக்கப்பள்ளி , வடகிழக்கு

காமண்டிப்ெபாட்டல்ெத

கட்டடம்,

4.

வயல்

(4வ

(1,2,3,வ

வயல் (ேப) கண்ணாரத்ெத
ெத

) வார்

-3 , 6.

அண்ணாநகர் (7,8வ
99.அயல்நா

ெத

ெத

) வார்

(5,6,7,8வ

ெத

(1வ

-4,5 , 3.
) வார்

ெத

-5 , 8.

வயல் (ேப) க

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

-4,5 , 5.

வயல் (ேப)
ெத

) வார்

-5 ,

வயல் (ேப) ெபரியசாமிெசட்டியார்வதி
ீ
ெத

) வார்

-3,4,5 , 7.

மாரியம்மன்ேகாவில்ெத

வாழ் வாக்காளர்கள்
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-4 , 2.

வயல் (ேப) உைமயாள்நகர் (1வ

வயல் (ேப) கீ ழப் ெப.ேகா.வதி
ீ (5,8,9வ
) வார்

) வார்

(8வ

வயல் (ேப)
ெத

)வார்

-3-5 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1

2

170

170

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

3
ஊராட்சி ஒன்றிய அ

4
வலகம்,

சாக்ேகாட்ைட , _

க

நாவல்குடி வார்

வார்

171

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,
ெபரியேகாட்ைட

, வடக்கு

-2 , 99.அயல்நா

திய கட்டிடம்

சாக்கவயல் வார்

-2 , 7.வரேசகர
ீ
ரம் (ஊ)சாக்ேகாட்ைட

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

1.ெபரியேகாட்ைட (ஊ)(வ.கி) பிரம் வயல் வார்
பகுதி

-1 , 4.வரேசகர
ீ
ரம்

-1 , 5.வரேசகர
ீ
ரம் (ஊ)சாக்ேகாட்ைட (வ.கி) ஆளவந்தாவயல்

-1 , 6.வரேசகர
ீ
ரம் (ஊ)சாக்ேகாட்ைட (வ.கி) சி

(வ.கி) ெசாக்கலிங்க ரம் வார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-1 , 2.வரேசகர
ீ
ரம் (ஊ)சாக்ேகாட்ைட (வ.கி)

-2 , 3.வரேசகர
ீ
ரம் (ஊ)சாக்ேகாட்ைட (வ.கி) இசலிவயல் வார்

(ஊ)சாக்ேகாட்ைட (வ.கி) பிலாவடிப்பட்டி வார்

171

5

1.வரேசகர
ீ
ரம் (ஊ)சாக்ேகாட்ைட (வ.கி) வரேசகர
ீ
ரம் வார்

வாழ் வாக்காளர்கள்

-1 , 2.ெபரியேகாட்ைட (ஊ)(வ.கி) மணக்குடி வார்

-2 ,

3.ெபரியேகாட்ைட (ஊ)(வ.கி) ெவள்ளிப்பட்டி வார்

-3 , 4.ெபரியேகாட்ைட (ஊ)(வ.கி) ேவம்பனிேயந்தல் வார்

5.ெபரியேகாட்ைட (ஊ)(வ.கி) ெப

-3 , 99.அயல்நா

ந்தாக்குடி வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

-3 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ்

வாக்காளர்கள்
172

172

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி,
ெபரியேகாட்ைட , ெதற்கு பகுதி

1.ெபரியேகாட்ைட (ஊ)(வ.கி) ெபரியேகாட்ைட பலகுடியி
க

த்தான்டி குடியி

ப்

வார்

ப்

வார்

-2 , 3.ெபரியேகாட்ைட (ஊ)(வ.கி) காந்திநகர், ெவள்ளிவிழாநகர் வார்

4.ெபரியேகாட்ைட (ஊ)(வ.கி) ஆவத்தான்குடியி

ப்

வார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-2 , 2.ெபரியேகாட்ைட (ஊ)(வ.கி)

-2 , 99.அயல்நா

-2 ,

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்
173

173

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி

1.ெபரியேகாட்ைட (ஊ)(வ.கி) ேகானார் குடியி

ெபரியேகாட்ைட, -

வார்

-2 , 3.ெபரியேகாட்ைட (ஊ)(வ.கி) வடக்குவள

வார்

-2 , 5.ெபரியேகாட்ைட (ஊ)(வ.கி) பட்டிராமன்ெகால்ைல வார்

அயல்நா

ப்

வார்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 45 of 96

-2 , 2.ெபரியேகாட்ைட (ஊ)(வ.கி) மண்

வார்

குண்

கைர

-2 , 4.ெபரியேகாட்ைட (ஊ)(வ.கி) பைழயவள
-2 , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1

2

174

174

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி,

1.ெபரியேகாட்ைட (ஊ)(வ.கி) கமைல வார்

ெசங்கைர , _

3.ெபரியேகாட்ைட (ஊ)(வ.கி) சீரங்க ரம் வார்
5.களத்

ர் (ஊ)(வ.கி) தட்டாகுடி வார்

ேமலெசட்டிவயல் வார்
அயல்நா
175

175

-1 , 8.களத்

5

-1 , 2.ெபரியேகாட்ைட (ஊ)(வ.கி) ெசங்கைர வார்
-1 , 4.ெபரியேகாட்ைட (ஊ)(வ.கி)

-1 , 6.களத்

ர் (ஊ)(வ.கி) களத்

ர் (ஊ)(வ.கி) கு

ர் வார்

ந்தம்பள்ளம் வார்

-1 ,

த்தன்பட்டி வார்
-1 , 7.களத்

-1 , 99.அயல்நா

-1 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ர் (ஊ)(வ.கி)
வாழ் வாக்காளர்கள்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கபள்ளி

1.களத்

ர் (ஊ)(வ.கி) ெபாய்யாவயல் , 2.களத்

ெபாய்யாவயல், வடக்கு பகுதி

உைடயார்ெசட்டிவயல் , 4.களத்
6.நாட்

ச்ேசரி(ஊ)களத்

8.நாட்

ச்ேசரி(ஊ) (வ.கி) களத்

ர் (ஊ)(வ.கி) ேகாஞ்சக்குடி , 3.களத்

ர் (ஊ)(வ.கி) அம்மனாப்பட்டி , 5.நாட்

ர் (வ.கி) பள்ளடஞ்சான் , 7.நாட்

ச்ேசரி (ஊ)களத்

ச்ேசரி(ஊ)களத்

ர் கிைடயன்குடி , 9.நாட்
ச்ேசரி , 11.நாட்

ர் (ஊ)(வ.கி)
ர் (வ.கி) உசிலங்குடி ,

ர் (வ.கி) மணவயல் ,

ச்ேசரி (ஊ)களத்

ர் (வ.கி) கடப்பேனந்தல் ,

ச்ேசரி (ஊ)களத்

ர் (வ.கி) காட் ரணி ,

10.நாட்

ச்ேசரி (ஊ)களத்

ர் (வ.கி) நாட்

12.நாட்

ச்ேசரி (ஊ)களத்

ர் (வ.கி) அஞ்சான் வயல் , 99.அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

வாக்காளர்கள்
176

176

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி

1.நாட்

ச்ேசரி (ஊ)களத்

ர் (வ.கி) ெமா

ெமா

3.நாட்

ச்ேசரி (ஊ)களத்

ர் (வ.கி) கீ ழச்ெசட்டிவயல் , 4.நாட்

5.நாட்

ச்ேசரி (ஊ)களத்

ர் (வ.கி) அப்பாைளவயல் , 6.நாட்

ம் ர், _

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா
177

177

சாக்ேகாட்ைட ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ஐ.மாத்

ஆரம்பப்பள்ளி, மாத்

வார்

ர்,

திய

ர் (ஊ)(வ.கி) வார்

-1 ேதாட்டக்கா

ம் ர் , 2.நாட்

ச்ேசரி (ஊ)களத்

ர் (வ.கி) காக்காேகாட்ைட ,

ச்ேசரி (ஊ)களத்
ச்ேசரி (ஊ)களத்

ர் (வ.கி) அரண்மைனவயல் ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ர் (வ.கி) நரிக்குடி , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

-1 கேணச ரம் , 2.ஐ.மாத்

, 99.அயல்நா

ர் (ஊ)(வ.கி) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

கட்டிடம்
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-1 மாத்

ர் , 3.ஐ.மாத்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ர் (ஊ)(வ.கி)
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1

2

178

178

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
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3

4

சாக்ேகாட்ைட ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ஐ.மாத்

ர் (ஊ)(வ.கி) வார்

-1 ேவல்

ஆரம்பப்பள்ளி, மாத்

3.ஐ.மாத்

ர் (ஊ)(வ.கி) வார்

-2 சின்னமாத்

5.ஐ.மாத்

ர் (ஊ)(வ.கி) வார்

-2 காட்

கட்டிடம்(ஓட்

ர், பைழய

கட்டிடம்)

கன் குடியி

ப்

ர் , 4.ஐ.மாத்

க்குடியி

ப்

5
, 2.ஐ.மாத்

ர் (ஊ)(வ.கி) வார்

ர் (ஊ)(வ.கி) வார்

, 99.அயல்நா

-2 மணக்கா

-2 சின்னமாத்

ர் குடியி

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,
ப்

,

வாழ்

வாக்காளர்கள்
179

180

181

179

180

181

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி,

1.இ

இ

99.அயல்நா

ப்பக்குடி ,

ேமற்குப்பகுதி

ப்பக்குடி (ஊ)(வ.கி) இ

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்ப்பள்ளி,

1.இ

இ

வாக்காளர்கள்

ப்பக்குடி , _

1.இ

இ

99.அயல்நா

தியகட்டிடம்

-2 , 2.இ

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ப்பக்குடி (ஊ)(வ.கி) வடக்குகுடியி

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி,
ப்பக்குடி,

ப்பக்குடி வார்

ப்பக்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

ப்

ப்பக்குடி (ஊ)(வ.கி) ேமலக்குடியி

ப்

வார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-2 ,

வாழ் வாக்காளர்கள்

வார்

-3 ெதற்கு குடியி

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

-2 , 99.அயல்நா

ப்

, 2.இ

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ப்பக்குடி ஊராட்சி(வ.கி) வார்

-3

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ்

க்குடியி

வாழ் வாக்காளர்கள்

ப்

,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கிழக்குப்பகுதி
182

182

அழகப்பா அரசு கைலக்கல்
இ
ந

183

183

ப்பக்குடி , மனமகிழ் மன்றம்

1.இ

ப்பக்குடி (ஊ)(வ.கி)

த்

நகர் , 2.இ

ப்பக்குடி (ஊ)(வ.கி) ெலட்சுமிநகர் ெதற்கு , 99.அயல்நா

வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

1.இ

ெலட்சுமி நகர் வடக்கு , 99.அயல்நா

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ப்பகுதி

அழகப்பா அரசு கைலக்கல்
இ

ரி,

ரி,

ப்பக்குடி , மனமகிழ்மன்றம்

ப்பக்குடி (ஊ)(வ.கி)

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேமற்கு பகுதி
184

184

அழகப்பா அரசு கைலக்கல்
இ

ரி,

ப்பக்குடி , மனமகிழ்மன்றம்

கிழக்குபகுதி

1.இ

ப்பக்குடி (ஊ)(வ.கி) கைலமணிநகர் , 2.இ

பல்கைலக்கழககுடியி
வாக்காளர்கள் அயல்நா

ப்

, 4.இ

ப்பக்குடி (ஊ)(வ.கி) ெபான்நகர் , 3.இ

ப்பக்குடி ஊராட்சி(வ.கி) சிக்கிரி குடியி

வாழ் வாக்காளர்கள்
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ப்

ப்பக்குடி (ஊ)(வ.கி)

, 99.அயல்நா

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 சிவகங்ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
184 காைரக்குடி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1

2

185

185

4

ஷ்ணா ஊராட்சி ஒன்றிய 1.அரியக்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்
அரியக்குடி., ெதன்

கிழக்கு பகுதி

187

186

187

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

3
கல்யாணகி

ெதாடக்கப்பள்ளி.

186

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

கல்யாணகி

(ஊ)(வ.கி) வார்

-1 இைட

-1 சன்னதிெத

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ஷ்ணா ஊராட்சி ஒன்றிய 1.அரியக்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்
, 3.அரியக்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

ெதன்ேமற்கு பகுதி

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

கல்யாணகி

ஷ்ணா ஊராட்சி ஒன்றிய 1.அரியக்குடி(ஊ)(வ.கி) வார்

ெதாடக்கப்பள்ளி.

அரியக்குடி.,

99.அயல்நா

, 4.அரியக்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-3 பாரதி நகர் , 3.அரியக்குடி

-2 மாரியம்மன் ேகாவில் ெத

, 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

-2 ெகாடிமரத்

ெதாடக்கப்பள்ளி. அரியக்குடி.,

5

ர் , 2.அரியக்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

த்ெத

-2 சன்னதிெத

, 2.அரியக்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

, 4.அரியக்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

-2

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-2 அழகப்பா ஊரணித்ெத
லவர்ெத

, 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

-2 ெவட்டி

ர் , 2.அரியக்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

-1 அரியக்குடி ெமயின்ேரா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,

வாழ் வாக்காளர்கள்

வடேமற்கு பகுதி
188

188

கல்யாணகி

ஷ்ணா ஊராட்சி ஒன்றிய 1.அரியக்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

ெதாடக்கப்பள்ளி.

அரியக்குடி.,

வட

கிழக்கு பகுதி ஓட்டி கட்டிடம்

-2 ேமலரதவதி
ீ , 2.அரியக்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

3.அரியக்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

-2 பழனிச்சாமிநகர் , 4.அரியக்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

5.அரியக்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

-1 அரியக்குடி , 6.அரியக்குடி (ஊ)(வ.கி) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா
189

189

சுப்பிரமணியன் ெசட்டியார் கு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,அமராவதி
ெதற்கு பக்கம்

குலம்
ர்.,

-3 அரியக்குடி வடக்குெத

1.அமராவதி
கீ ழக்குடியி

ப்

-1,2, மீ னாவயல் , 2.அமராவதி

, 3.அமராவதி

ர் (ஊ)(வ.கி) வார்

வாக்காளர்கள் அயல்நா

-3 அரியக்குடி ரயில்ேவநகர் ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-1 குடிகாட்டான்பட்டி , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

ர் (ஊ)(வ.கி) வார்

1,2, ெபரியார்நகர் , 5.அமராவதி

,

ர் (ஊ)(வ.கி) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 48 of 96

-1,2, வ.உ.சி. ெத

ர் (ஊ)(வ.கி) வார்
, 4.அமராவதி

-1,2, பைழய ேபாஸ்ட் ஆபீஸ் ெத

-1,2, அமராவதி

ர்

ர் (ஊ)(வ.கி) வார்
, 99.அயல்நா

-

வாழ்

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

1

2

190

190

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

3

4

சுப்பிரமணியன் ெசட்டியார் கு

குலம்

ேமல்நிைலப்பள்ளி, அமராவதி

ர்.,

ெதற்கு பக்கம்

1.அமராவதி
, 3.அமராவதி

ர் (ஊ) (வ.கி) வார்
ர் (ஊ)(வ.கி) வார்

அண்ணாநகர் , 5.அமராவதி
(ஊ)(வ.கி) வார்

-1,2, ேமலக்குடியி
-1,2,

5

ப்

, 2.அமராவதி

ர் கணபதி ரம் , 4.அமராவதி

ர் (ஊ)(வ.கி) வார்

ர் (ஊ)(வ.கி) வார்
ர் (ஊ)(வ.கி) வார்

-1,2, மாரியம்மன்ேகாவில் ெத

-1,2, சிவன்ேகாவில் வடக்கு ெத

, 99.அயல்நா

-1,2, காந்திவதி
ீ
-1,2,

, 6.அமராவதி

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ர்
வாழ்

வாக்காளர்கள்
191

191

சுப்பிரமணியன் ெசட்டியார் கு

குலம்

ேமல்நிைலப்பள்ளி, அமராவதி

ர்.,

பணியாளர்

ஓய்

அைற

1.அமராவதி

ர் (ஊ)(வ.கி) வார்

-3 அமராவதி தி

ம

பாண்டியர்ெத

வார்

-3 மாவிழியம்மன்நகர் , 5.அமராவதி

ர் (ஊ)(வ.கி) வார்

, 3.அமராவதி

வள்

ர் (ஊ)(வ.கி) வார்

வர்ெத

, 2.அமராவதி

-3 ேகாட்ைடயார்ெத

ர் (ஊ)(வ.கி) வார்

-3 அமராவதி கணபதி ரம் , 99.அயல்நா

ர் (ஊ)(வ.கி) வார்

, 4.அமராவதி

-3 அமராவதி ெமயின்ேரா

-3

ர் (ஊ)(வ.கி)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

, 6.அமராவதி

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

வாக்காளர்கள்
192

192

சுப்பிரமணியன் ெசட்டியார் கு
ேமல்நிைலப்பள்ளி,அமராவதி

குலம்
ர்.,

ெதற்கு பக்கம்

193

193

1.அமராவதி
, 3.அமராவதி

ர் (ஊ)(வ.கி) வார்

-3 ராஜராேஜஸ்வரிநகர் , 2.அமராவதி

ர் (ஊ)(வ.கி) வார்

-3 நடராஜநகர் , 99.அயல்நா

ர் (ஊ)(வ.கி) வார்

-3 சமத்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வ ரம்

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாக்காளர்கள்

சுப்பிரமணியன் ெசட்டியார் கு

குலம்

ேமல்நிைலப்பள்ளி, அமராவதி

ர்.,

1.அமராவதி

ர் (ஊ)(வ.கி) வார்

(ரஸ்தா) , 99.அயல்நா

-3 காந்திநகர் , 2.அமராவதி

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ர் (ஊ)(வ.கி) வார்

-3 ேதவேகாட்ைடசாைல

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வடக்கு பக்கம்
194

194

ெமய்யப்பா ந
கல்

நிைலப்பள்ளி,

ப்பட்டி , _

1.கல்

ப்பட்டி (ஊ) (வ.கி) வார்

-1 கல்

ப்பட்டி , 99.அயல்நா

வாக்காளர்கள்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 49 of 96

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

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

1

2

195

195

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

3

4

அய்யப்பா நர்சரி & பிைரமரி
பள்ளி, கல்

ப்பட்டி, _

1.கல்

ப்பட்டி (ஊ) (வ.கி) வார்

(வ.கி) வார்

-2 ெப

மாள்ேகாவில் , 4.கல்

(வ.கி) வார்

-2 சிவன்ேகாவில் ெத

வாக்காளர்கள் அயல்நா
196

196

ஊராட்சி ஒன்றிய ந

நிைலப்பள்ளி.

காயாவயல்., ேமற்கு பக்கம் வடக்கு

-1 பாங்க்வதி
ீ , 2.கல்

1.கலிப் லி (ஊ)கல்
, 99.அயல்நா

5

ப்பட்டி (ஊ) (வ.கி) வார்

ப்பட்டி (ஊ) (வ.கி) வார்

, 6.கல்

-1 ந

வதி
ீ , 3.கல்

-2 பள்ளிக்கூடவதி
ீ , 5.கல்

ப்பட்டி (ஊ)

ப்பட்டி (ஊ)

ப்பட்டி (ஊ) (வ.கி) மணியாரம்பட்டி , 99.அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ப்பட்டி(வ.கி) வார்

-1 கல்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வயல் , 2.கலிப் லி (ஊ)கல்

ப்பட்டி(வ.கி) வார்

-1 காயாவயல்

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பகுதி
197

197

ஊராட்சி ஒன்றிய நி

நிைலப்பள்ளி,

1.கலிப் லி (ஊ)கல்

ப்பட்டி(வ.கி) வார்

-2 கலிப் லி , 2.கலிப் லி (ஊ)கல்

காயாவயல்., ேமற்கு பக்கம் ெதற்கு

3.கலிப் லி (ஊ)கல்

ப்பட்டி(வ.கி) வார்

-3 ெபாட்டவயல் , 4.கலிப் லி (ஊ)கல்

பகுதி

198

198

பஞ்சாயத்
ந

னியன்

நிைலப்பள்ளி ெபரிய உஞ்சைன, _

லிக்குத்தி , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

1. உஞ்சைன (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ெபரிய உஞ்சைன (வார்

(வ.கி) மற்
மற்

ம் (ஊ) நரசிம்ம ரம் (பர்மா காலனி) (வார்

ம் (ஊ) சித்தாட்டிவயல் (வார்

காத்தான்வயல் (வார்

1) , 5.இ

மரக்காட்டான்வயல் (வார்
ேமலக்கடியாவயல் (வார்

1) , 7.இ

இ

வினிவயல் (வார்

1) , 2.இ

1) , 3.இ

வினிவயல் (வ.கி) மற்

1) , 99.அயல்நா

வினிவயல் (வ.கி) மற்

வினிவயல் (வ.கி) மற்

-3

ம் உஞ்சைன

ம் உஞ்சைன (வ.கி)

ம் உஞ்சைன (வ.கி) மற்

ம் உஞ்சைன (வ.கி) மற்

ம் (ஊ)
ம் (ஊ)

ம் உஞ்சைன (வ.கி) மற்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ம் (ஊ)

ம் (ஊ)

ம் உஞ்சைன (வ.கி) மற்

வினிவயல் (வ.கி) மற்
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ப்பட்டி(வ.கி) வார்

ம் உஞ்சைன (வ.கி) மற்

வினிவயல் (வ.கி) மற்
1) , 8.இ

-2 மணப்பட்டி ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

வினிவயல் (வ.கி) மற்

வினிவயல் (வ.கி) மற்

1) , 6.இ

ேமலக்கடியாவயல் காலனி (வார்

1) , 4.இ

ப்பட்டி(வ.கி) வார்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ம் (ஊ)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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3

4

ஆதி திராவிடர் உயர்நிைலப்பள்ளி

1.உஞ்சைன (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) உஞ்சைன கீ ழ்க்குடியி

சின்ன உஞ்சைன, _

சுண்டானதர்மம் (வார்

2) , 3.உஞ்சைன

(வ.கி) மற்

ம்

(ஊ) கிழக்கு குடியி

வயல் (வார்

ப்

(வ.கி) மற்

ம்

ம்

(ஊ) சின்னஉஞ்சைன

(வார்

2) , 2.உஞ்சைன (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) சிைலயன் குடியி

காலனி (வார்

2) , 6.உஞ்சைன (வ.கி) மற்

7.உஞ்சைன (வ.கி) மற்

5

ப்

2) , 5.உஞ்சைன

ப்

(வார்

(வ.கி) மற்

ம்

2) , 4.உஞ்சைன

2) , 99.அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
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ம் (ஊ) உஞ்சைன

(ஊ) உ.பாத்திமா ரம் (ெதற்கு உஞ்சைன) (வார்
(வார்

(ஊ)

2) ,

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

200

200

பஞ்சாயத்

னியன்

ெதாடக்கப்பள்ளி ெமாட்ைடயன்வயல்,
ேமற்கு கட்டிடம்

1.இ

வினிவயல் (வ.கி) மற்

ஏம்பவயல்(வார்

2) , 2.இ

கள்ளிவயல் (ஊ)
மாத்

ம் மாத்

உஞ்சைன (வ.கி) மற்
(வ.கி) மற்
7.இ

வினிவயல் (வ.கி) மற்

ைலயாநிைலப்பட்டி(வார்

ர் (வ.கி) மற்

(வ.கி) மற்

ம் உஞ்சைன (வ.கி) மற்

ம் மாத்

ம் உஞ்சைன (வ.கி) மற்

2) , 3.இ

ம் மாத்

வினிவயல் (வ.கி) மற்

பனங்காட்டான் வயல்(வார்

ம் கள்ளிவயல் (ஊ) ஊரவயல்(வார்

ர் (வ.கி) மற்

ம் உஞ்சைன (வ.கி) மற்

2) , 4.இ

ம் மாத்

ம் உஞ்சைன (வ.கி) மற்
2) , 99.அயல்நா

ம் மாத்

ர் (வ.கி) மற்

ம்

ம் உஞ்சைன

வினிவயல் (வ.கி) மற்
2) , 6.இ

வினிவயல்

ம் கள்ளிவயல் (ஊ) பள்ளிவயல்(வார்

ம் மாத்

ம்

ம் உஞ்சைன (வ.கி) மற்

2) , 5.இ

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா
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ர் (வ.கி) மற்

வினிவயல் (வ.கி) மற்

ம் கள்ளிவயல் (ஊ) ஊமங்கால்(வார்
ர் (வ.கி) மற்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ம் கள்ளிவயல் (ஊ)

வினிவயல் (வ.கி) மற்

ம் கள்ளிவயல் (ஊ) ஆங்குடிவயல்(வார்
ர் (வ.கி) மற்

ர் (வ.கி) மற்

ம் கள்ளிவயல் (ஊ)
வாழ் வாக்காளர்கள்

2) ,

ம்
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1

2

201

201

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி,

1.இ

ெமாட்ைடயன்வயல்.,

கள்ளிவயல்(வார்

கிழக்கு

கட்டிடம்,

வினிவயல் (வ.கி) மற்
1) , 2.இ

ம் உஞ்சைன (வ.கி) மற்
வினிவயல் (வ.கி) மற்

கள்ளிவயல் (ஊ) குசவன்தானி வயல்(வார்
மாத்

ர் (வ.கி) மற்

(வ.கி) மற்

ம் மாத்

ர் (வ.கி) மற்

ம் உஞ்சைன (வ.கி) மற்

6.இ

வினிவயல் (வ.கி) மற்

ெமாட்ைடயன் வயல்(வார்

ர் (வ.கி) மற்

ம் உஞ்சைன (வ.கி) மற்

1) , 3.இ

வினிவயல் (வ.கி) மற்

ம் கள்ளிவயல் (ஊ) ஊரிவயல்(வார்

மற்

மற்

5

ம் மாத்

1) , 4.இ

ம் மாத்

ர் (வ.கி) மற்

ம் மாத்

வினிவயல் (வ.கி) மற்

ம் கள்ளிவயல் (ஊ) ேகாம் ரான்வயல்(வார்

ர் (வ.கி) மற்

ர் (வ.கி) மற்

1) , 5.இ

ம்

ம் உஞ்சைன

வினிவயல் (வ.கி)
1) ,

ம் கள்ளிவயல் (ஊ)

ம் உஞ்சைன (வ.கி) மற்

1) , 99.அயல்நா

ம்

ம் உஞ்சைன (வ.கி) மற்

ம் கள்ளிவயல் (ஊ) ைகக்குடி(வார்

ம் உஞ்சைன (வ.கி) மற்
1) , 7.இ

ம் மாத்

வினிவயல் (வ.கி) மற்

ம் கள்ளிவயல் (ஊ) இளம் லிவயல்(வார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ம் கள்ளிவயல் (ஊ)

ம் மாத்

ர் (வ.கி)

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

வாக்காளர்கள்

202

202

இளங்ேகா ந
ெவங்க

ர், _

நிைலப்பள்ளி

1.ெவங்க

ர் (வ.கி) மற்

சாத்தமங்கலம்(வடக்கு)
(வ.கி) மற்
6.ெவங்க
ந

ம்

(வார்

2) , 3.ெவங்க

ம் (ஊ) இரக்காட்டி (வார்
ர்

(வ.கி) மற்

விக்குடி வடக்கு (வார்

9.ெவங்க

(ஊ) ேமலச்ேசந்தனி (வார்

ர்

(வ.கி) மற்

1) , 2.ெவங்க

ர் (வ.கி) மற்

1) , 5.ெவங்க

ர்

ம்

1) , 8.ெவங்க
ம் (ஊ) ெவங்க

ர் (வ.கி) மற்
ர்

(வார்

வாக்காளர்கள்
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ம்

ம்

(ஊ)

(ஊ) கீ ழச்ேசந்தனி (வார்

(வ.கி) மற்

ம் (ஊ) சாத்தமங்கலம்ெதற்கு (வார்

ர் (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ந

1) , 7.ெவங்க

ர் (வ.கி) மற்

(ஊ) குடிக்காட்டாேனந்தல் (வார்

1) , 99.அயல்நா

1) , 4.ெவங்க

விக்குடி (வார்

ர்

1) ,

ம்

(ஊ)

1) ,

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
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1

2

203

203
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3

4

கண்ணங்குடி ஊராட்சி ஒன்றிய

1.ெவங்க

ந

(வார்

நிைலப்பள்ளி மங்களம்,

திய

கட்டிடம்

ர்

(வ.கி) மற்

2) , 3.ெவங்க

ர் (வ.கி) மற்

கிழக்கடியாவயல் (வார்
மற்

ம்

ம் (ஊ) நல்லிவயல் (வார்

5

2) , 2.ெவங்க

ம் (ஊ) மங்களம் (வார்

2) , 5.ெவங்க

ர் (வ.கி) மற்

(ஊ) ெகாத்தனிக்ேகாட்ைட (வார்

ம்

2) , 99.அயல்நா

ர் (வ.கி) மற்

2) , 4.ெவங்க

(ஊ)

ங்குடி

ம்

ர் (வ.கி) மற்

(வார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) குறிச்சிவயல்
ம்

(ஊ)

2) , 6.ெவங்க

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ர் (வ.கி)
வாழ்

வாக்காளர்கள்
204

204

பஞ்சாயத்

னியன்

ெதாடக்கப்பள்ளி நம்பி
கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

ர்,

திய

1.ெவங்க

ர் (வ.கி) மற்

ம் மாத்

ர் (வ.கி) மற்

ம்

சலாகுடி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) நாட்டார்வழி(வார்

2.ெவங்க

ர் (வ.கி) மற்

ம் மாத்

ர் (வ.கி) மற்

ம்

சலாகுடி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) கீ ழ்க்குடி (வார்

3.ெவங்க

ர் (வ.கி) மற்

ம் மாத்

ர் (வ.கி) மற்

ம்

சலாகுடி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ெகாத்தங்குடி (வார்

4.ெவங்க

ர் (வ.கி) மற்

ம் மாத்

ர் (வ.கி) மற்

ம்

சலாகுடி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) குளக்குடி (வார்

5.ெவங்க

ர் (வ.கி) மற்

ம் மாத்

ர் (வ.கி) மற்

ம்

சலாகுடி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) கூனவயல் (வார்

6.ெவங்க

ர் (வ.கி) மற்

ம் மாத்

ர் (வ.கி) மற்

ம்

சலாகுடி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) வண்ணான்வயல் (வார்

1) ,
1) ,

1) ,
1) ,

, 7.ெவங்க

ர் (வ.கி) மற்

ம் மாத்

ர் (வ.கி) மற்

ம்

சலாகுடி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ)

, 8.ெவங்க

ர் (வ.கி) மற்

ம் மாத்

ர் (வ.கி) மற்

ம்

சலாகுடி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ெநட்ேடந்தல் (வார்

9.ெவங்க
10.ெவங்க
99.அயல்நா

ர் (வ.கி) மற்
ர் (வ.கி) மற்

ம் மாத்

ர் (வ.கி) மற்

ம் மாத்

ம்

ர் (வ.கி) மற்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ம்

சலாகுடி (வ.கி) மற்
சலாகுடி (வ.கி) மற்

வாழ் வாக்காளர்கள்
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ம் (ஊ) நம்பி

ர் (வார்
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1) ,

2) ,
2) ,

1)
2)
2) ,
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1
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205
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3
பஞ்சாயத்

4

னியன்

ெதாடக்கப்பள்ளி நம்பி

ர், ெதற்கு

கட்டிடம்

ர் (வ.கி) மற்

ம் மாத்

ர் (வ.கி) மற்

ம்

சலாகுடி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) சி

2.ெவங்க

ர் (வ.கி) மற்

ம் மாத்

ர் (வ.கி) மற்

ம்

சலாகுடி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ)

3.ெவங்க

ர் (வ.கி) மற்

ம் மாத்

ர் (வ.கி) மற்

ம்

சலாகுடி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ெபாய்யாெமாழி (வார்

4.ெவங்க

ர் (வ.கி) மற்

ம் மாத்

ர் (வ.கி) மற்

ம்

சலாகுடி (வ.கி) மற்

6.ெவங்க

ம் மாத்

கண்ணங்குடி பஞ்சாயத்
ந

நிைலப்பள்ளி களத்

கட்டிடம்

னியன்
ர் ,

திய

ர் (வ.கி) மற்

ர் (வ.கி) மற்

99.அயல்நா

206

5

1.ெவங்க

(வ.கி) மற்

206

Ü¬ùî¢¶
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
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ம் மாத்

சலாகுடி (வ.கி) மற்

ர் (வ.கி) மற்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

1.கிளாமைட (வ.கி) மற்

ம் களத்

மற்

ம் களத்

மற்

ம் (ஊ) அபிேஷக ரம்(வார்

ர் (வ.கி) மற்

உைமயாண்டவயல்(வார்
99.அயல்நா

ம்

ம்

சலாகுடி (வ.கி) மற்

சலாகுடி (வார்

ம் (ஊ) இ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2) ,
3) ,
3) ,

ப்பக்குடி , 5.ெவங்க

க்கேனந்தல் (வார்

ர்

3) ,

ம் (ஊ) கும்மங்குடி (வார்

3) ,

வாழ் வாக்காளர்கள்

ர் (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) பைகயனிவயல்(வார்

ம் (ஊ) பாப்பாகுடி(வார்

1) , 5.கிளாமைட (வ.கி) மற்

ம் களத்

ம் களத்

வாழ் வாக்காளர்கள்
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ர் (வ.கி) மற்
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1) , 2.கிளாமைட (வ.கி)

1) , 3.கிளாமைட (வ.கி) மற்

1) , 4.கிளாமைட (வ.கி) மற்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ம் (ஊ) அ

வளி (வார்

ர் (வ.கி)

ம் (ஊ)

ம் (ஊ) களத்

ர்(வார்

1) ,
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3
பஞ்சாயத்

னியன்

ெதாடக்கப்பள்ளி

கிளாமைல, _

4
1.கிளாமைட (வ.கி) மற்
மற்

ம் களத்

மற்

ம் (ஊ) குடிக்கா

ம் களத்

ர் (வ.கி) மற்
(வார்

2) , 5.கிளாமைட (வ.கி) மற்

208

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி,
தானாவயல் , கூ

தல் கட்டிடம்

209

ம் (ஊ) கள்ளிக்குடி(வார்

2) , 4.கிளாமைட (வ.கி) மற்
ம் களத்

ர் (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ராஜாளிேயந்தல்(வார்

மற்

ம் (ஊ) ேகாஞ்சனி(வார்

2) , 8.கிளாமைட (வ.கி) மற்

10.கிளாமைட (வ.கி) மற்

ம் களத்

ர் (வ.கி) மற்

வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

த்திரம்(வார்

ம் களத்

ர் (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) சாத்தமங்கலம்(வார்

ர் (வ.கி) மற்

2) , 9.கிளாமைட (வ.கி) மற்

ஷ்ணச

1) , 2.கிளாமைட (வ.கி)

2) , 3.கிளாமைட (வ.கி) மற்

ம் களத்

ம் களத்

ம் களத்

2) , 6.கிளாமைட (வ.கி)

ர் (வ.கி) மற்

ர் (வ.கி) மற்

ம் களத்

ர் (வ.கி)

ம் (ஊ)

ம் (ஊ) ேதர்ேபாகி(வார்

ம் (ஊ) மாணிக்கேனந்தல்(வார்

2) ,

2) , 99.அயல்நா

வாழ்

க்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் அமராவதி

ர் (வ.கி) மற்

ம் தானாவயல் (ஊ) தானாவயல்(வார்

2.ேபராட்

க்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் அமராவதி

ர் (வ.கி) மற்

ம் தானாவயல் (ஊ)

ெசட்டியாவயல்(வார்

1) , 99.அயல்நா

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி

1.ேபராட்

க்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

தானாவயல்., அங்கன்வாடி கட்டிடம்

ேவட்ைடக்காரம்பட்டி(வார்

வடக்கு பக்கம்

தானாவயல் (ஊ) விலாவடிேயந்தல்(வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ம் அமராவதி

2) , 2.ேபராட்

ர் (வ.கி) மற்

க்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்
2) , 99.அயல்நா

வாக்காளர்கள்
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ம் (ஊ) கிளாமைல(வார்

2) , 7.கிளாமைட (வ.கி) மற்
ம் களத்

ர் (வ.கி)

1.ேபராட்
காட்

209

5

ம் (ஊ) கி

மற்

ெகால்லங்குடி(வார்

208

ர் (வ.கி) மற்

1) ,

Ü¬ùî¢¶
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வாழ் வாக்காளர்கள்

ம் தானாவயல் (ஊ)
ம் அமராவதி

ர் (வ.கி) மற்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ம்

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
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3

4

பி எஸ் எஸ் உயர்நிைலப்பள்ளி

1.ேபராட்

சண்

ேபராட்

கநாத ரம்,

ேமற்கு பக்கம்

ெதற்குபகுதி ,

சண்

க்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்
க்ேகாட்ைட (வார்

1) , 2.ேபராட்

கநாத ரம் (ஊ) சண்

ேமலச்ெசம்ெபான்மாரி (வ.கி) மற்

211

211

213

213

க்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

கநாத ரம் (ஊ) ேமலச்ெசம்ெபான்மாரி

சண்

2.ேமலச்ெசம்ெபான்மாரி (வ.கி) மற்

ம்

3.ேமலச்ெசம்ெபான்மாரி (வ.கி) மற்

ம் சண்

4.ேமலச்ெசம்ெபான்மாரி (வ.கி) மற்

ம்

சண்

கநாத ரம் (ஊ) சைடயன்கா

5.ேமலச்ெசம்ெபான்மாரி (வ.கி) மற்

ம்

சண்

கநாத ரம் (ஊ) கானத்தான்கா

ம்
(வார்

2) , 99.அயல்நா

கநாத ரம் (ஊ) மாைலயிட்டான்வயல் (வார்

சண்

கநாத ரம் (ஊ) ெபான்னிவயல் (வார்
கநாத ரம் (ஊ)

க்குடியி

ப்

(வார்
(வார்
(வார்

3) ,
3) ,
3) , 99.அயல்நா

க்ேகாேபராட்

க்ேகாட்ைட(வ.கி) மற்

ம் ஆராவயல் (வ.கி) மற்

ம் (ஊ)

சண்

2.ேபராட்

க்ேகாேபராட்

க்ேகாட்ைட(வ.கி) மற்

ம் ஆராவயல் (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ேபராட்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

க்குவயல்(வார்

2) , 99.அயல்நா

பி எஸ் எஸ் உயர்நிைலப்பள்ளி,கி

1.ேபராட்

க்ேகாேபராட்

க்ேகாட்ைட(வ.கி) மற்

ம் ஆராவயல் (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ஆராவயல் (வார்

சண்

2.ேபராட்

க்ேகாேபராட்

க்ேகாட்ைட(வ.கி) மற்

ம் ஆராவயல் (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) வ

வலங்காவயல்(வார்

1) , 99.அயல்நா

1) ,

க்ேகாட்ைட(வார்

ெதற்கு பக்கம்

வடக்கு பகுதி

வாழ்

வாழ் வாக்காளர்கள்

1.ேபராட்

கநாத ரம், கிழக்கு கட்டிடம்.

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3) ,

3) ,

பி எஸ் எஸ் உயர்நிைலப்பள்ளி,.
கநாத ரம், கிழக்கு கட்டிடம்

ம்

Ü¬ùî¢¶
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வாழ் வாக்காளர்கள்
ம் சண்

கநாத ரம் , ேமற்கு கட்டிடம்

கநாத ரம் (ஊ)

ம் ேமலச்ெசம்ெபான்மாரி (வ.கி) மற்

1.ேமலச்ெசம்ெபான்மாரி (வ.கி) மற்

வாக்காளர்கள் அயல்நா
212

ம் சண்

2) , 3.ேபராட்

ம் சண்

பி எஸ் எஸ் உயர் நிைலப் பள்ளி
வடக்குப்பகுதி

212

க்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

கநாத ரம் (வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

5

ம் ேமலச்ெசம்ெபான்மாரி (வ.கி) மற்

Ü¬ùî¢¶
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னியன்

1.சி

ெதாடக்கப்பள்ளி தணிச்சா

ரணி, _

ம

216

215

216

ர் (வ.கி) மற்

கண்டேதவி (ஊ)
(வார்

215

ள்ளிக்குண்

1) , 99.அயல்நா

ெதாடக்கப்பள்ளி,

அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

ேதவேகாட்ைட ஊராட்சி ஒன்றிய

1.சி

ர் (வ.கி) மற்

ெதாடக்கப்பள்ளி,

(ஊ) கீ ழச்ெசம்ெபான்மாரி (வார்

சி

ம

ம

ர், _

ர்,

(வார்
மற்

ர் (வ.கி) மற்

ம

2) , 4.சி
ம்

ம

ேதவேகாட்ைட ஊராட்சி

1.சி

ந

99.அயல்நா

நிைலப்பள்ளி, பனிப் லன்வயல்,

ம

1) , 3.சி

ம் கண்டேதவி (ஊ) சி
1) , 3.சி

ர் (வ.கி) மற்

(வார்

ம

ம் தைள

ம

ம

1) , 2.சி

ர் (வ.கி) மற்

ர் (வ.கி) மற்

2) , 2.சி
ம்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ம்

ம

ம

வாழ் வாக்காளர்கள்

ர் (வ.கி) மற்

ம் கண்டேதவி

கண்டேதவி (ஊ) கீ ழச்ெசம்ெபான்மாரி

ர் (வ.கி) மற்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ர் (வ.கி) மற்

ர் (வ.கி) மற்

ம் கண்டேதவி (ஊ) சீகூரணி

2) , 99.அயல்நா

ர் (வார்

1) , 6.சி

ம
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1) , 99.அயல்நா

ர் (வ.கி) மற்

ரணி

ம் கண்டேதவி (ஊ) கண்டேதவி (வார்

கண்டேதவி (ஊ) ெநட்ேடந்தல் (வார்

மன்னன்வயல் (வார்
217

, சீகூரணி (வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

1.சி

சி

ம

5

ம் கண்டேதவி (ஊ) தாணிச்சா

ேதவேகாட்ைட ஊராட்சி ஒன்றிய

அங்கன்வாடி ைமயம்
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1 ,
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ேதவேகாட்ைட ஊராட்சி

1.சி

ம

ர் (வ.கி) மற்

ம் தைள

ர் (வ.கி) மற்

ம்

கண்டேதவி (ஊ) பரியன் வயல் வார்

ஒன்றியந

2.சி

ம

ர் (வ.கி) மற்

ம் தைள

ர் (வ.கி) மற்

ம்

கண்டேதவி (ஊ) இலக்கனிவயல் வார்

3.சி

ம

ர் (வ.கி) மற்

ம் தைள

ர் (வ.கி) மற்

ம்

கண்டேதவி (ஊ) தாைழ

நிைலப் பள்ளி,

பனிப் லன்வயல், வடக்குகட்டிடம்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்
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1.கண்ணங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ெதாடக்கபபள்ளி கண்ணங்ேகாட்ைட , _ (ஊ) சிங்கத்தி
99.அயல்நா

220

220

கண்ணங்ேகாட்ைட., வடக்கு

(ஊ) ேமலக்காவணவயல் (வார்

221

பஞ்சாயத்

99.அயல்நா

னியன்

ெதாடக்கப்பள்ளி இைடயன்வயல், _

(வ.கி) மற்

(வ.கி) மற்

222

222

பஞ்சாயத்

னியன்

ெதாடக்கப்பள்ளி.ெதன்ன ீர்வயல், _

காஞ்சிரன் வயல் (வார்

ம்

(ஊ) நாச்சியா ரம் (வார்

ம்

2) ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ) கீ ழக்காவனவயல் (வார்

1) , 3.கண்ணங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

1) , 2.கண்ணங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்
ம்

(ஊ) ஈழெவளிவயல் (வார்

ம்

1) ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

ம் (ஊ) உைதயாச்சி (வார்

ம் (ஊ) இைடயன்வயல் (வார்

2) , 2.உைதயாட்சி

2) , 99.அயல்நா

வாழ்
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வாழ் வாக்காளர்கள்
ம் (ஊ) ெதன்ன ீர்வயல் (வார்

2) , 3.ெதன்ன ீர்வயல் (வ.கி) மற்

4.ெதன்ன ீர்வயல் (வ.கி) மற்
த்தானி (வார்

1) , 2.கண்ணங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ம் கண்ணங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

1.ெதன்ன ீர்வயல் (வ.கி) மற்

ம

ம்

ம் கண்ணங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

வாக்காளர்கள் அயல்நா

(வார்

2) , 3.கண்ணங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

1.உைதயாட்சி (வ.கி) மற்

5

(ஊ) கண்ணங்ேகாட்ைட

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

1.கண்ணங்ேகாட்ைட

கம்

ம்

கப்பட்டி (வார்

ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்பப்பள்ளி
ேமற்கு பக்கம்
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ம்

(ஊ) பனந்ேதாப்

1) , 99.அயல்நா

(வார்

1) , 2.ெதன்ன ீர்வயல் (வ.கி) மற்
ம்

(ஊ)

(ஊ) வரமடக்கி
ீ
என்ற உடப்பம்பட்டி (வார்

1) , 5.ெதன்ன ீர்வயல் (வ.கி) மற்
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3
ஊராட்சி ஒன்றிய ந
எ

4
நிைலப்பள்ளி,

வன்ேகாட்ைட,

, கிழக்கு

கட்டிடம்

1.இகைர மற்
ந

ம் ேகாட்டவயல் மற்

விக்ேகாட்ைட(வார்

எ

1) , 2.இகைர மற்

வங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

சன்னாவனம் (வ.கி) மற்
ஊரணிக்கைரக்குடியி
எ

224

ஊராட்சி ஒன்றிய
ந

நிைலப்பள்ளி,எ

, ெதற்கு கட்டிடம்

ஈகைர(வார்

சி

வா

ர்

ம் ேகாட்டவயல் மற்

ம் எ

வங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

மற்

ம் சன்னாவனம் (வ.கி) மற்

(ஊ) ேக.சி

ம் சன்னாவனம் (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) எ

Ü¬ùî¢¶
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ம் (ஊ)

ம்

ம் ேகாட்டவயல் மற்

ம்

வங்ேகாட்ைட

ம் ேகாட்டவயல் மற்

ம் சன்னாவனம் (வ.கி) மற்

1) , 99.அயல்நா

ம் சன்னாவனம் (வ.கி) மற்

மற்

வ

வங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

1) , 3.இகைர மற்

வங்ேகாட்ைட(வார்

ம் (ஊ) ஈகைர காலனி (வார்

ேக.சி

வலக கட்டிடம் ேக.

ம் (ஊ) எ

(வ.கி) மற்

ம்

வாழ் வாக்காளர்கள்

வ

வ

ர் கீ ழகுடியி

கண்ணரிவயல்(வார்

2) , 3.இகைர மற்

வ

ம் எ

ப் (வார்

ம் ேகாட்டவயல்

வங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

2) ,
ம் (ஊ)

வாழ் வாக்காளர்கள்

2) , 2.நாரணமங்களம் (வ.கி) மற்

2) , 4.நாரணமங்களம் (வ.கி) மற்
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வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா
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ம் (ஊ)

வங்ேகாட்ைட

ம் (ஊ) ேகாட்ைடவயல் (வார்

ர் (ஊ) கடம்பாகுடி (வார்
ப் (வார்

ம் எ

2) , 4.இகைர மற்

வங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ர் ேமலகுடியி

2) , 99.அயல்நா

ம் ேகாட்டவயல் மற்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ம் ேக.சி

வங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் சன்னாவனம் (வ.கி) மற்

ம் சன்னாவனம் (வ.கி) மற்

1) , 99.அயல்நா

ர் (ஊ) ேக.சி

ம் எ

ம் (ஊ) ேகாட்டவயல் (வார்

ம் எ

ம் ேகாட்டவயல் மற்

1.நாரணமங்களம் (வ.கி) மற்

ஊராட்சி அ

1) , 4.இகைர மற்

ம் ேகாட்டவயல் மற்

ேபாரிவயல் (வார்

225

வங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

(வார்

2 , 2.இகைர மற்

5.இகைர மற்

225

ம் எ

ம் எ

வாழ் வாக்காளர்கள்

1.இகைர மற்
வன்ேகாட்ைட

ம் ேகாட்டவயல் மற்

ம் (ஊ) பிரண்டவயல்(வார்

வங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

அயல்நா
224

ப்

5

ம் சன்னாவனம் (வ.கி) மற்

ம்

ேக.சி

வ

ம்

ேக.சி

ர் (ஊ)

வாழ் வாக்காளர்கள்

வ

ம்
ர்
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226

227

4

னியன்

1.நாரணமங்களம் (வ.கி) மற்

229

228

229

ேக.சி

வ

வார்

1 , 99.அயல்நா

ேமல்நிைலப்பள்ளி

மற்

கம்

ம்

வ

ேக.சி

வ

ம்

ேக.சி

ர் (ஊ) உைடயனச

5

ர் (ஊ) அண்டக்குடி வார்

1 , 2.நாரணமங்களம் (வ.கி) மற்

1 , 3.நாரணமங்களம் (வ.கி) மற்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

1.நாரணமங்களம் (வ.கி) மற்

நாராணமங்களம்,

ம் ேக.சி

ர் (ஊ) ெவளிெகாண்டான் வார்

கண்ணங்குடி ஊராட்சிஒன்றிய
வடக்கு கட்டிடம் ெதற்கு

228
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3
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ெதாடக்கப்பள்ளி அண்டக்குடி, _

227
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வ

ம் ேக.சி

வ

ர் (ஊ) கு

ம்
ந்

ர்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

ர் (ஊ) நாரணமங்களம் வார்

த்திரம் வார்

1 , 99.அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2 , 2.நாரணமங்களம் (வ.கி)
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

கண்ணங்குடி ஊராட்சிஒன்றிய

1.கப்ப

ர் (வ.கி) மற்

ஆரம்பப்பள்ளி,, கண்ணங்குடி, ேமற்கு

மற்

ம் கண்டி

கட்டிடம்

மற்

ம்

கண்ணங்குடி ஊராட்சி ஒன்றிய

1.கப்ப

ர் (வ.கி) மற்

ம் கண்டி

ெதாடக்கப்பள்ளி கண்ணங்குடி,

கண்டி

ர் (வ.கி) மற்

ம் கண்ணங்குடி (ஊ) ெசம்பியன்வயல் , 3.கப்ப

வடக்கு கட்டிடம்

மற்

ம்

ம் கண்டி

ர் (வ.கி) மற்

ர் (வ.கி) மற்

ம்

கண்ணங்குடி (ஊ) வயக்ேகாட்ைட , 2.கப்ப

ம் கண்ணங்குடி (ஊ) தத்தமங்களம் , 3.கப்ப

கண்ணங்குடி (ஊ) விளங்குடி , 99.அயல்நா

கண்ணங்குடி (ஊ) ப

ர் (வ.கி) மற்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ம் கண்டி

ர் (வ.கி) மற்

ம் கண்டி

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா
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ர் (வ.கி) மற்

ர் (வ.கி)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

ம் கண்ணங்குடி (ஊ) வடேகாட்ைட , 2.கப்ப

த்திக்குடி , 4.கப்ப

(ஊ) குசவக்ேகாட்ைட , 99.அயல்நா

ர் (வ.கி) மற்

ர் (வ.கி)

ர் (வ.கி) மற்

ம் கண்டி

ர் (வ.கி) மற்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ம்

ர் (வ.கி)
கண்ணங்குடி

ம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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1

2

230

230
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பஞ்சாயத்

4

னியன்

1.கண்டி

ெதாடக்க்ப்பள்ளி ஆராக்ேகாட்ைட, _

(வார்

ர் (வ.கி) மற்
2) , 2.கண்டி

நாடாகுடி (வார்

231

231

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

பஞ்சாயத்

னியன்ெதாடக்கப்பள்ளி

1.கண்டி

கண்ணங்குடி,

கிழக்கு கட்டிடம்

த
மற்

ம் சைடயமங்களம் (வ.கி) மற்

ர் (வ.கி) மற்

2) , 99.அயல்நா

ர் (வ.கி) மற்

232

பஞ்சாயத்
ந

னியன்
, _

ேதவண்டதா

2(வார்

வாக்காளர்கள் அயல்நா
233

233

பஞ்சாயத்

னியன்

ெதாடக்கப்பள்ளி.ெப
க்கட்டிடம்

ங்கா

1.சி
ர், ,

கா

ர் (வ.கி) மற்

(வ.கி) மற்

ர் (வ.கி) மற்
2) , 3.கண்டி

ம் (ஊ)

ம் சைடயமங்களம் (வ.கி) மற்
ர் (வ.கி) மற்

(வார்

3) , 4.கண்டி

ம் (ஊ) சைடயமங்கலம் (வார்

ம் (ஊ) ேதவண்டதா
3) , 3.கண்ணங்குடி

ம் கண்ணங்குடி (வ.கி)

ம் சைடயமங்களம் (வ.கி) மற்
ர் (வ.கி) மற்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ம்

ம் சைடயமங்களம் (வ.கி)

1) , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

ம் ெகா

(வ.கி) மற்

ர் (ஊ) சி

ர் (ஊ) ெகா

ர்(வார்

அடஞ்சான்வயல்(வார்
சானாவயல்(வார்

3) , 2.கண்ணங்குடி (வ.கி) மற்

(வ.கி) மற்

ம் கிளாமைட (வ.கி) மற்

ம் கிளாமைட (வ.கி) மற்
ம் ெகா

(வார்

ம் (ஊ) கடம் ர்(வார்

ம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

(ஊ)

3) , 99.அயல்நா

வாழ்

வாழ் வாக்காளர்கள்

கிளாமைட (வ.கி) மற்
ெகா

ம் கண்ணங்குடி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ)

வாழ் வாக்காளர்கள்

1.கண்ணங்குடி (வ.கி) மற்

நிைலப்பள்ளி ேதவண்டதா

வாழ் வாக்காளர்கள்

ம் (ஊ) கண்ணங்குடி

ம் கண்ணங்குடி (வ.கி) மற்

அயல்நா
232

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ம் (ஊ) சின்னெவளியங்குடி (வார்

கண்ணங்குடி (வ.கி) மற்
மற்

ம் கண்ணங்குடி (வ.கி) மற்

2) , 2.கண்டி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ம் (ஊ) ஆரக்ேகாட்ைட

ம் சைடயமங்களம் (வ.கி) மற்

ம் சைடயமங்களம் (வ.கி) மற்

க்காத்தன்வயல் (வார்

5

ம் கண்ணங்குடி (வ.கி) மற்

1) , 7.சி

ம் ெகா

ம் ெகா
ர் (ஊ)

தகுடி(வார்

ர் (ஊ) ெகாடிக்குளம்(வார்
கா

ர்(வார்

1) , 6.சி
கா

1) , 99.அயல்நா

கா

2) , 5.சி

கா

ர் (வ.கி) மற்

ர் (வ.கி) மற்

ர் (ஊ) ெப

1) , 3.சி

2) , 4.சி

கா

ர்(வார்
கா

கா

ம் கிளாமைட

ம் ெகா

ம் ெகா

வாழ் வாக்காளர்கள்

ர்

ம்

ம் கிளாமைட (வ.கி) மற்

ம் கிளாமைட (வ.கி) மற்

ம் கிளாமைட (வ.கி) மற்

1) , 2.சி

ர் (வ.கி) மற்

ர் (வ.கி) மற்

ர் (வ.கி) மற்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா
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ங்கா

ர் (ஊ)

ம்

ர் (ஊ)
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1

2

234

234
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3
பஞ்சாயத்

னியன்

ெதாடக்கப்பள்ளி உலக்குடி, _

4
1.கங்கனி (வ.கி) மற்

கீ ழக்குடியி
9.கங்கனி
மற்

ப்

, 4.கங்கனி

ம் (ஊ) வடகீ ழ்க்குடி ந

, 7.கங்கனி

(வ.கி) மற்

ப்

(வ.கி) மற்

(வ.கி) மற்

ஆரம்பப்பள்ளி, சி

கண்டியன்வயல் , 2.மாடக்ேகாட்ைட(வ.கி) மற்
மற்

, 6.கங்கனி

(வ.கி) மற்

ம்

ப்

ம்

,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ம் (ஊ) வடகீ ழ்க்குடி

(வ.கி) மற்

ம் (ஊ) மித்திராவயல் ,

ம் (ஊ) ேமலகளபம் , 11.கங்கனி

(ஊ) உலக்குடி , 99.அயல்நா

ம் ெகாட்டக்குடி (வ.கி) மற்

(வ.கி)

வாழ் வாக்காளர்கள்

ம் நாகமங்களம் (வ.கி) மற்

ம் ெகாட்டக்குடி (வ.கி) மற்

ம் சி

ம் நாகமங்களம் (வ.கி) மற்

வாச்சி (ஊ)

ம் நாகமங்களம் (வ.கி) மற்

வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 62 of 96

ம் சி

ம்

ம் ெகாட்டக்குடி (வ.கி)

வாச்சி (ஊ) ெநப்பிவயல் , 6.மாடக்ேகாட்ைட(வ.கி) மற்

ெகாட்டக்குடி (வ.கி) மற்

ம்

ம் நாகமங்களம் (வ.கி)

ம் ெகாட்டக்குடி (வ.கி) மற்

வாச்சி (ஊ) ஆைணயடி , 5.மாடக்ேகாட்ைட(வ.கி) மற்
ம் சி

ம் சி

ம் நாகமங்களம் (வ.கி) மற்

ம் ெகாட்டக்குடி (வ.கி) மற்

வாச்சி (ஊ) அட்டப்பள்ளம் , 4.மாடக்ேகாட்ைட(வ.கி) மற்

நாகமங்களம் (வ.கி) மற்
மற்

ம் (ஊ) வடகீ ழ்க்குடி ெதற்கு குடியி

(வ.கி) மற்

வாச்சி (ஊ) ேகாடகுடி , 3.மாடக்ேகாட்ைட(வ.கி) மற்
ம் சி

(ஊ) கங்கனி , 3.கங்கனி (வ.கி) மற்

வாழ் வாக்காளர்கள்

1.மாடக்ேகாட்ைட(வ.கி) மற்
சி

ப்

ம்

ம் (ஊ) ெமண்ணானி , 8.கங்கனி

கண்ணங்குடி ஊராட்சி ஒன்றிய
வாச்சி, _

(வ.கி) மற்

குடியி

ம் (ஊ) ேகசனி , 10.கங்கனி

ம் (ஊ) கீ ழக்களபம் , 12.கங்கனி

அயல்நா
235

(வ.கி) மற்

5

ம் (ஊ) நாஞ்சிவயல் , 2.கங்கனி (வ.கி) மற்

(ஊ) வடகீ ழ்க்குடி வடக்கு குடியி
5.கங்கனி

235
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வாச்சி (ஊ) கூந்தனி , 99.அயல்நா

ம்
வாழ்
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2
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3

4

கண்ணங்குடி ஊராட்சி ஒன்றிய

1.மாடக்ேகாட்ைட(வ.கி) மற்

ஆரம்பப்பள்ளி. சி

காச்சாக்குடி , 2.மாடக்ேகாட்ைட(வ.கி) மற்

வாச்சி.,

திய

கட்டிடம் வடக்கு பக்கம் ேமற்கு

கம் சி
மற்

ம் சி

ம் ெகாட்டக்குடி (வ.கி) மற்

ம் சி

ம் நாகமங்களம் (வ.கி) மற்

வாச்சி (ஊ) சி
ம் சி

ம் ெகாட்டக்குடி (வ.கி) மற்

மாடக்ேகாட்ைட , 8.மாடக்ேகாட்ைட(வ.கி) மற்

ம் ெகாட்டக்குடி (வ.கி) மற்

ம் சி

வாச்சி (ஊ) மணிக்கரம்ைப , 99.அயல்நா

வாக்காளர்கள்
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ம்

ம் ெகாட்டக்குடி (வ.கி)
ம்

க்குடி ,

ம் நாகமங்களம் (வ.கி) மற்

வாச்சி (ஊ) நாகமங்கலம் , 9.மாடக்ேகாட்ைட(வ.கி) மற்

(வ.கி) மற்

ம் ெகாட்டக்குடி (வ.கி) மற்

வாச்சி (ஊ) ேமலப்

ம்

ம் நாகமங்களம் (வ.கி)

வாச்சி (ஊ) பைறயன்வயல் , 6.மாடக்ேகாட்ைட(வ.கி) மற்
ம் சி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாச்சி (ஊ)

ம் நாகமங்களம் (வ.கி) மற்

வாச்சி , 5.மாடக்ேகாட்ைட(வ.கி) மற்

ம் நாகமங்களம் (வ.கி) மற்

7.மாடக்ேகாட்ைட(வ.கி) மற்

ம் சி

ம் ெகாட்டக்குடி (வ.கி) மற்

வாச்சி (ஊ) வயிரவன்வயல் , 4.மாடக்ேகாட்ைட(வ.கி) மற்

ெகாட்டக்குடி (வ.கி) மற்

சி

5
ம் நாகமங்களம் (வ.கி) மற்

வாச்சி (ஊ) சாத்தனகுடி , 3.மாடக்ேகாட்ைட(வ.கி) மற்

நாகமங்களம் (வ.கி) மற்
மற்

ம் ெகாட்டக்குடி (வ.கி) மற்

ம் சி

வாச்சி (ஊ)

ம் நாகமங்களம் (வ.கி) மற்

ம் ெகாட்டக்குடி (வ.கி) மற்

ம் நாகமங்களம்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

ம்
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3
பஞ்சாயத்

4

னியன்

ெதாடக்கப்பள்ளி. த்

ரணி, _

1.களபங்குடி (வ.கி) மற்

ம் தாதகன்குடி (வ.கி) மற்

ம்

த்

ரணி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ)

2.களபங்குடி (வ.கி) மற்

ம் தாதகன்குடி (வ.கி) மற்

ம்

த்

ரணி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) கன்னிகுடி(வார்

3.களபங்குடி (வ.கி) மற்

ம் தாதகன்குடி (வ.கி) மற்

ம்

த்

ரணி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ)

4.களபங்குடி (வ.கி) மற்

ம் தாதகன்குடி (வ.கி) மற்

ம்

த்

ரணி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) பனங்காட்டான்வயல்

1) ,

ம் தாதகன்குடி (வ.கி) மற்

ம்

த்

ரணி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) கல்

ம் தாதகன்குடி (வ.கி) மற்

ம்

த்

ரணி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) பள்ளாகுளம்

(வார்

2) , 7.களபங்குடி (வ.கி) மற்

ம் தாதகன்குடி (வ.கி) மற்

ம்

த்

ரணி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ)

ரணி

கிழவன்குடி(வார்

1) , 8.களபங்குடி (வ.கி) மற்

ம் தாதகன்குடி (வ.கி) மற்

ம்

த்

ரணி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ)

தங்கங்குடி (வார்

2) , 9.களபங்குடி (வ.கி) மற்

ம் தாதகன்குடி (வ.கி) மற்

ம்

த்

ரணி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ)

களபங்குடி (வார்

2) , 10.களபங்குடி (வ.கி) மற்

ரணி (வ.கி) மற்

ம்

த்

ம் தாதகன்குடி (வ.கி) மற்

ம் தாதகன்குடி (வ.கி) மற்

ம்

ம் (ஊ)

ரணி (வ.கி) மற்
த்

ம்

ரணி (வ.கி)

ம்

த்

ரணி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ)

1) ,

1.சைடயமங்களம் (வ.கி) மற்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ம் தத்தனி (ஊ) ேபார்குடி (வார்

1) , 3.சைடயமங்களம் (வ.கி) மற்

4.சைடயமங்களம் (வ.கி) மற்
தத்தனி (ஊ) மீ னாப் ர் (வார்
99.அயல்நா

த்

1) ,

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

(ஊ) தத்தணி (வார்

ம்

ம் தாதகன்குடி (வ.கி) மற்

1) , 12.களபங்குடி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) பாப்பான்வயல்(வார்

99.அயல்நா

ம் தாதகன்குடி (வ.கி) மற்

2) , 11.களபங்குடி (வ.கி) மற்

வாழ்கிறமாணிக்கம்(வார்

ெதாடக்கப்பள்ளி.தத்தனி, _

1) ,

2) , 5.களபங்குடி (வ.கி) மற்

13.களபங்குடி (வ.கி) மற்

னியன்

தங்குடி(வார்

1) ,

2) , 6.களபங்குடி (வ.கி) மற்

மற்

பஞ்சாயத்

ரணி (வார்

(வார்

(ஊ) ஞானஒளி ரம்(வார்

238

த்

(வார்

கனக்கன்வயல் (வார்

238

5

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1) , 2.சைடயமங்களம் (வ.கி) மற்

ம் தத்தனி (ஊ) குணகைர

ம் தத்தனி (ஊ) சாத்தனக்ேகாட்ைட (வார்
2) , 6.சைடயமங்களம் (வ.கி) மற்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்
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(வார்

Ü¬ùî¢¶
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ம் தத்தனி

2) ,

2) , 5.சைடயமங்களம் (வ.கி) மற்

ம் தத்தனி (ஊ) குமாரமங்களம் (வார்

2) ,

ம்
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3
பஞ்சாயத்

4

னியன்

ெதாடக்கப்பள்ளி.கண்டி

1.கண்டி
ர் , _

ர் (வ.கி) மற்

, 3.கண்டி

ர்

உைடயனச
மற்

ம்

ம் (ஊ) வலயன் வயல்(வார்

(வ.கி) மற்

ம்

த்திரம்(வார்

240

கானந்தா

(ஊ) ேதவேரந்தல்(வார்

ந

241

241

1.ேதவேகாட்ைட (ந) அ

நிைலப்பள்ளி.ெரங்கன்னா ெத

கட்டிடம்

வாக்காளர்கள் அயல்நா

கானந்தா ந

நிைலப்பள்ளி.
ேதவேகாட்ைட,

அங்கன்வாடி ைமயம் ,இர
ேதவேகாட்ைட, _

-வார்

2) , 7.கண்டி

1.ேதவேகாட்ைட (ந) தி
(ந) க

ப்பணசாமி

சத்திய

ர்த்தி ெத

ைளேமைட ெத
ேகாவில் ெத

(வ.கி) மற்

1) , 4.கண்டி

ம் (ஊ) கண்டி

ர் (வ.கி) மற்

ணகிரிபட்டிணம் கிழக்கு ெத
ெரங்க ரம் ந

ம்

ர்

(வ.கி) மற்

ர்(வார்

(ஊ)

ம் (ஊ)

வயல்(வார்

ம்

(ஊ)

2) , 6.கண்டி

லாங்குடி(வார்

1)

Ü¬ùî¢¶
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ர் (வ.கி)

2) , 99.அயல்நா

-வார்
த்ெத

-4 , 2.ேதவேகாட்ைட (ந)
-வார்

ெரங்க ரம் ெதற்கு

-4 , 4.ேதவேகாட்ைட (ந)

ெரங்க ரம ேமற்குத்ெத

-வார்

ெரங்க ரம்

-4 , 99.அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
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வாழ்

வாழ் வாக்காளர்கள்
கப் ர் ெத

-வார்

3.ேதவேகாட்ைட (ந) ேசக்கப்பன் ெத
5.ேதவேகாட்ைட (ந) ேந

ேசரி

ர் (வ.கி) மற்

-4 , 5.ேதவேகாட்ைட (ந)

1.ேதவேகாட்ைட (ந) தி

ப் (வார்

ர்

வாழ் வாக்காளர்கள்

-4 , 3.ேதவேகாட்ைட (ந)

வடக்குத்ெத

ேமற்கு பகுதி கட்டிடம்

242

-வார்

ேதவேகாட்ைட , வடக்கு பகுதி

ெரங்கன்னா ெத

242

ெத

குடியி

1) , 5.கண்டி

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா
240

(ஊ) காட்

5

1) , 2.கண்டி

ெத

வள்

-4 , 2.ேதவேகாட்ைட (ந)

-வார்

-வார்

வர் ெத

ர் அக்ரஹாரம்-வார்

8 , 4.ேதவேகாட்ைட (ந) ெசப்பவயலார் ெத

-5 , 99.அயல்நா

-வார்

ைளேமைட கிழக்கு ெத
, 6.ேதவேகாட்ைட (ந) க
, 8.ேதவேகாட்ைட (ந) கு

, 4.ேதவேகாட்ைட (ந) வ.உ.சி. ெத
ப்பணசாமி

, 12.ேதவேகாட்ைட (ந) வடக்குமாடத் ெத

ெத

, 99.அயல்நா

ன் சீப் ெத
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, 3.ேதவேகாட்ைட

, 7.ேதவேகாட்ைட (ந)

, 9.ேதவேகாட்ைட (ந) கு

நாதன்

, 11.ேதவேகாட்ைட (ந) ஊரணிகிழக்குத்

, 13.ேதவேகாட்ைட (ந) க

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

-5 ,

, 5.ேதவேகாட்ைட (ந)

ைளேமைட கிழக்கு ெத

நாதன் ேகாவில் ெத

-வார்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ப்பணசாமி

Ü¬ùî¢¶
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வாழ் வாக்காளர்கள்

-5 , 2.ேதவேகாட்ைட (ந) அம்ேபத்கார் ெத

வடக்கு , 10.ேதவேகாட்ைட (ந) கிராம

ெத

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

-4 ,

ைளேமைட கிழக்கு

Ü¬ùî¢¶
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3
1வ

வார்

நகராட்சி

ெதாடக்கபள்ளி.நடராஜ ரம்
ேதவேகாட்ைட, _

4
1.ேதவேகாட்ைட (ந) இர
.மா.அள.ெத

, 4.ேதவேகாட்ைட (ந) ஆ.த.

6.ேதவேகாட்ைட (ந) நடராச ரம் 2வ
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

244

244

ெத

ெத

, 3.ேதவேகாட்ைட (ந)

, 5.ேதவேகாட்ைட (ந) நடராச ரம் 1வ

, 7.ேதவேகாட்ைட (ந) நடராச ரம் 3வ

ெத

ெத

,

Ü¬ùî¢¶
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, 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

ேசர்மன் மாணிக்கவாசகம்

1.ேதவேகாட்ைட (ந) காந்தி நகர்-வார்

ந

(ந) கண்டேதவிேரா

நிைலப்பள்ளி.சிவன்ேகாவில்,ேதவ

5

ேசாரி பாைத , 2.ேதவேகாட்ைட (ந) ைவத்தியலிங்கம் ெத

, 99.அயல்நா

-4 , 2.ேதவேகாட்ைட (ந)

ர் ெதற்கு, வடக்கு ெத

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

, 3.ேதவேகாட்ைட

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-7 ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

ேகாட்ைட, ேமற்குக்கட்டிடம்,
ெதற்குப்பகுதி,
245

245

ேசர்மன் மாணிக்கவாசகன்

1.ேதவேகாட்ைட (ந) ஞானநந்திகிரி நகர் , 2.ேதவேகாட்ைட (ந) கல்

ந

3.ேதவேகாட்ைட (ந) தர்ம

நிைலப்பள்ளி சிவன்ேகாவில்

ேதவேகாட்ைட, ேமற்கு கட்டிடம்

ன ீஸ்வரர் ெத

, 99.அயல்நா

ப்பட்டியார் ெத

-வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

வாக்காளர்கள்

வடக்கு பக்கம்
246

246

ேசர்மன் மாணிக்கவாசகம்

1.ேதவேகாட்ைட (ந) சிற்சேபசன் ெத

ந

3.ேதவேகாட்ைட (ந) ெபாதிநாகப்பன் ெத

நிைலப்பள்ளி,சிவன்ேகாவில்,ேதவ

ேகாட்ைட, ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு

ெத

-வார்

பக்கம்,

7.ேதவேகாட்ைட (ந) சீனி ேபா

, 2.ேதவேகாட்ைட (ந)

, 4.ேதவேகாட்ைட (ந) க

-8 , 5.ேதவேகாட்ைட (ந) ராம.ெம.ெல.ெத

9.ேதவேகாட்ைட (ந) அள.சுப.ெத
சிவன்ேகாவில்
வடக்கு ெத

குளக்கால்ெத

ஸ் சந்

ைகயிைலக் க
தா

ப்பன் ெத

.ராம.கி.ெல.ெத

, 8.ேதவேகாட்ைட (ந) ெஜயங்ெகாண்டார் ெத

, 12.ேதவேகாட்ைட (ந) ெவ.ெத.ெத

, 14.ேதவேகாட்ைட (ந) சிவன் ேகாயில் ெதற்கு

16.ேதவேகாட்ைட (ந) சிவன் ேகாவில் கிழக்கு , 99.அயல்நா
வாக்காளர்கள்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 66 of 96

ெத

-9 ,

ரணி பிள்ைளயார் ேகாவில் சன்னதி

, 6.ேதவேகாட்ைட (ந)

, 10.ேதவேகாட்ைட (ந) ெச. சுப. ெத

-வார்

,

(ேமற்கு) ,

, 11.ேதவேகாட்ைட (ந)
, 13.ேதவேகாட்ைட (ந) சிவன் ேகாயில்

, 15.ேதவேகாட்ைட (ந) இர

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ேசரிபாைத ,

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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2

247
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3

4

ைசவபிரகாஷம் ஆரம்பப்பள்ளி

1.ேதவேகாட்ைட (ந) ெச.

ேதவேகாட்ைட, _

ெரங்கண்ணா ெத

.ெல. ெத

5

, 2.ேதவேகாட்ைட (ந) ெசங்கக்ேகாவிலார் ெத

, 4.ேதவேகாட்ைட (ந)

ைசக்காரநாச்சியப்பன் ெத

ெசட்டியார் ஊரணி , 6.ேதவேகாட்ைட (ந) கண்டேதவி ேரா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

, 3.ேதவேகாட்ைட (ந)

, 5.ேதவேகாட்ைட (ந) வள்ளியப்ப

, 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்
248

248

ஜமீ ன்தார் உயர்நிைலப்பள்ளி.அள.அ

1.ேதவேகாட்ைட (ந) தி

வள

3.ேதவேகாட்ைட (ந) குதிைரப்பாைத ெத

ேதவேகாட்ைட, வடக்கு பக்கம்

கட்டிடம்

கீ ழவட்
ீ

வள

ப்பத்

ர் ேரா

-வார்

, 4.ேதவேகாட்ைட (ந) அள.அ

, 6.ேதவேகாட்ைட (ந) வட்டாணம் ெத

(ேமற்கு) ெத

, 8.ேதவேகாட்ைட (ந) அ

பள்ளிவாசல் ெத

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா
249

ஜமீ ன்தார் உயர்நிைலப்பள்ளி.அள

1.ேதவேகாட்ைட (ந) ப.ெவ.அ

அ

(ந) பீர் சந்

வள

ேதவேகாட்ைட, ெதற்கு

பக்கம் கட்டிடம்

ணாசலம் ெபாய்ைக( வடக்கு )ெத

ணாசலம் ெபாய்ைக

, 9.ேதவேகாட்ைட (ந)

, 11.ேதவேகாட்ைட (ந) ேதனப்பன் சந்

.ெத

, 2.ேதவேகாட்ைட (ந) மார்ெகட் ேமற்கு ெத
, 5.ேதவேகாட்ைட (ந)

த்

,

, 99.அயல்நா

, 12.ேதவேகாட்ைட (ந) மார்க்ெகட் ெமயின் ேரா

, 14.ேதவேகாட்ைட (ந) மார்ெகட் கிழக்கு ெத

16.ேதவேகாட்ைட (ந) ஆத்தங்கைர ெத

, 99.அயல்நா

ðè¢èñ¢ âí¢ : 67 of 96

-வார்

ராமன் சந்

-27 , 3.ேதவேகாட்ைட
, 6.ேதவேகாட்ைட

, 8.ேதவேகாட்ைட (ந) பள. ெச.ேரா

9.ேதவேகாட்ைட (ந) அழகா ரி வடக்கு , 10.ேதவேகாட்ைட (ந) அழகா ரி ந
ெதற்கு ெத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-17 ,

வாழ் வாக்காளர்கள்

, 7.ேதவேகாட்ைட (ந) காட் ரணித்ெத

ைவக்ேகால் ேபட்ைடசந்

-வார்

, 5.ேதவேகாட்ைட (ந)

, 13.ேதவேகாட்ைட (ந) கடகம்பட்டி சாமி சந்

, 4.ேதவேகாட்ைட (ந) குப்பான்சந்

(ந) காந்தி ேரா

.வள

, 7.ேதவேகாட்ைட (ந) அ

, 10.ேதவேகாட்ைட (ந) க.சுப்ைபயா சந்

12.ேதவேகாட்ைட (ந) குழந்ைதேவலன் சந்

249

-9 , 2.ேதவேகாட்ைட (ந) தண்ண ீர்பந்தலார் ெத

த்ெத

,

, 11.ேதவேகாட்ைட (ந)

, 13.ேதவேகாட்ைட (ந) மார்க்ெகட்

, 15.ேதவேகாட்ைட (ந) ராதாகி

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ஷ்ணன் ெத

,

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
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3

4

நகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி

1.ேதவேகாட்ைட (ந) கீ ழக்குடியி

ப்

குளக்கால் ெத

,ேதவேகாட்ைட, கிழக்குப்பகுதி

3.ேதவேகாட்ைட (ந) தீ. ஊரணி வடக்கு மற்

5

-வார்

-18 , 2.ேதவேகாட்ைட (ந) வாவாசந்

ம் கிழக்கு ெத

, 4.ேதவேகாட்ைட (ந) தீ. ஊரணி ெதற்கு

அக்ரஹாரம் , 5.ேதவேகாட்ைட (ந) ைகலாசவிநாயகர் சந்நதி
ேரா

, 7.ேதவேகாட்ைட (ந) காந்தி ேரா

9.ேதவேகாட்ைட (ந) ஆத்தங்கைர ெத
கீ ழக்குடியி

ப்

99.அயல்நா
251

251

னித ஜான் ஆரம்பப்பள்ளி. காந்தி
ேரா

, ேதவேகாட்ைட, வடக்குப்பகுதி,

, 12.ேதவேகாட்ைட (ந)

3.ேதவேகாட்ைட (ந)
அழகா ரி ந

த்ெத

.க.

. ெத

தல் ெத

, 6.ேதவேகாட்ைட (ந) வட்டானம்

, 8.ேதவேகாட்ைட (ந) தீ. ஊரணி ேமற்கு அக்ரஹாரம் ,
, 10.ேதவேகாட்ைட (ந) ெபரியார் ெத
ளக்ெகாட்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

1.ேதவேகாட்ைட (ந) வங்காளராமன் ெத

த்ெத

, 11.ேதவேகாட்ைட (ந)

, 13.ேதவேகாட்ைட (ந) கீ ழக்குடியி

-வார்

-27 , 2.ேதவேகாட்ைட (ந) தி.ராம.தி.ெத

, 4.ேதவேகாட்ைட (ந)

, 6.ேதவேகாட்ைட (ந) காந்தி ேரா

வள்ளியப்பன் சந்

வார்

252

252

13.ேதவேகாட்ைட (ந) அய்யாத்

ைர சந்

சுப்ைபயா சந்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

நகராட்சி தி

மண மஹால்.ஜாகிர்

1.ேதவேகாட்ைட (ந) ச

உேசன் ெத

, ேதவேகாட்ைட,

(ந) ஜின்னாெத

ேமற்குப்பகுதி

கனி ேரா

-வார்

,

, 14.ேதவேகாட்ைட (ந) சுப்ைபயா சந்

, 10.ேதவேகாட்ைட

1 , 15.ேதவேகாட்ைட (ந)

வடக்குக்குடியி

ப்

, 3.ேதவேகாட்ைட

, 5.ேதவேகாட்ைட (ந) சீதக்காதி ெத

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ðè¢èñ¢ âí¢ : 68 of 96

,

வாழ் வாக்காளர்கள்

-26 , 2.ேதவேகாட்ைட (ந)

, 99.அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-26 ,

, 12.ேதவேகாட்ைட (ந) ெதாண்டியார் வதி
ீ ,

, 4.ேதவேகாட்ைட (ந) டாக்டர் ஜாகிர் ஹுேசன் ெத

6.ேதவேகாட்ைட (ந) அக்பர் ெத

சந்

, 5.ேதவேகாட்ைட (ந)

, 7.ேதவேகாட்ைட (ந) பள.ெச.ேரா

, 11.ேதவேகாட்ைட (ந) அழகா ரி ெதற்கு ெத

2 , 99.அயல்நா

ப்

வாழ் வாக்காளர்கள்

8.ேதவேகாட்ைட (ந) அழகா ரி வடக்கு , 9.ேதவேகாட்ைட (ந) டாக்டர் ெபான்ைனயா ெத
(ந) சுப்ைபயா சந்

Ü¬ùî¢¶
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,

வாழ் வாக்காளர்கள்

,
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3
நகராட்சி தி

4

மண

1.ேதவேகாட்ைட (ந) ேதனம்ைம ஊரணி வடக்கு ெத

மஹால்.ஜாகீ ர்உேசன்ெத

,

ேதவேகாட்ைட, கிழக்குப் பகுதி,

ெத
ெத

5

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-1 , 2.ேதவேகாட்ைட (ந) ேதனம்ைம ஊரணி வடக்கு

-2 , 3.ேதவேகாட்ைட (ந) ேதனம்ைம ஊரணி பாைத , 4.ேதவேகாட்ைட (ந) ேதனம்ைம ஊரணி ெதற்குத்
, 5.ேதவேகாட்ைட (ந) ேதனம்ைம ஊரணி ேமற்குத் ெத

ேகாவில் ெத

-வார்

-27 , 7.ேதவேகாட்ைட (ந) க.வர.
ீ ெத

, 6.ேதவேகாட்ைட (ந) தண்டா

, 99.அயல்நா

தபாணி

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்
254

254

நகராட்சி

1.ேதவேகாட்ைட (ந) ைகலாசநாத ரம் ெத

ெதாடக்கப்பள்ளி.நித்தியகல்யாணி ரம்

வாக்காளர்கள்

ேதவேகாட்ைட,

-வார்

-23 , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
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வாழ்

ெதற்கு கட்டிடம்

கிழக்கு பகுதி
255

256

255

256

ேகத்தரின் நர்சரி & பிைரமரி

1.ேதவேகாட்ைட (ந) ெகால்லங்குடியார் ேமற்கு ெத

பள்ளி.ைகலாசநாத ரம் ெதற்கு

3.ேதவேகாட்ைட (ந) ெபரியக

ேதவேகாட்ைட, _

99.அயல்நா

நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி

1.ேதவேகாட்ைட (ந) மேனாரஞ்சிதவதி-வார்
ீ

நித்தியகல்யாணி ரம்

3.ேதவேகாட்ைட (ந) பள. ெச. ஊரணி ெதற்கு , 4.ேதவேகாட்ைட (ந) காந்தி ேரா

ேதவேகாட்ைட, ெதற்கு பகுதி

ெச. ேரா

கட்டிடம் ந

1 , 8.ேதவேகாட்ைட (ந) பள. ெச. ஊரணி ெதற்குத் ெத

ப்பகுதி

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ப்

, 4.ேதவேகாட்ைட (ந) கி

ஷ்ணராஜ ரம் ேமற்கு ,

,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்
-24 , 2.ேதவேகாட்ைட (ந) பள. ெச. ஊரணி ேமற்கு ,

, 6.ேதவேகாட்ைட (ந) க.வர.ராம.ெத
ீ

வடக்கு ெத
அயல்நா

ப்பன் குடியி

, 2.ேதவேகாட்ைட (ந) ெகால்லங்குடியார் கிழக்கு ெத

, 5.ேதவேகாட்ைட (ந) பள.

, 7.ேதவேகாட்ைட (ந) பள. ெச. ஊரணி ெதற்குத் ெத

, 10.ேதவேகாட்ைட (ந) நித்திய கல்யாணி
வாழ் வாக்காளர்கள்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 69 of 96

எண்

எண் 2 , 9.ேதவேகாட்ைட (ந) பள. ெச. ஊரணி
ரம்-வார்

-25 , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்
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2

257

257

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

4

நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி

1.ேதவேகாட்ைட (ந) நித்திய கல்யாணி ரம்

நித்தியகல்யாணி ரம்

வார்

ேதவேகாட்ைட,

கி

ெதற்குக்கட்டிடம்

ேமற்கு பகுதி

ஷ்ணராஜ ரம் ெத

258

சீனிவாசா ந

நிைலப்பள்ளி.ெவ

ஊரணி

ெதற்கு ((வார்
(வார்

கம்பர் ெத

க.அ.ராம. ெத
க

. ெத

(வார்

மாணிக்கம் ந

நிைலப்பள்ளி

ெசார்ணநாதன் ெத

-20) , 9.ேதவேகாட்ைட (ந)

-வார்

த்

. க

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ேதவேகாட்ைட, _ (ந) ேபாக்கு மைடசந்

கன் சந்

-வார்

கப்பன் சந்

த் ெத

-20) , 8.ேதவேகாட்ைட (ந)

(வார்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 70 of 96

த்

-20) , 10.ேதவேகாட்ைட (ந)

.
த்

.

-24 , 12.ேதவேகாட்ைட (ந) க. வர.
ீ வதி
ீ

. ெல.வள

, 3.ேதவேகாட்ைட

, 5.ேதவேகாட்ைட (ந) பழனியப்பன் சந்

-வார்

,

, 8.ேதவேகாட்ைட (ந)

, 10.ேதவேகாட்ைட (ந) பள. ெவ. அ. சந்

, 12.ேதவேகாட்ைட (ந) ெசல்லப்பன் சந்

வாழ் வாக்காளர்கள்

-20) , 4.ேதவேகாட்ைட (ந)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-20 , 6.ேதவேகாட்ைட (ந)

, 7.ேதவேகாட்ைட (ந) மாயாண்டி ெத

, 14.ேதவேகாட்ைட (ந) ெசாக்கலிங்கம் சந்

வாக்காளர்கள் அயல்நா

(வார்

-வார்

-18 , 2.ேதவேகாட்ைட (ந) அ

, 9.ேதவேகாட்ைட (ந) பாத்திரக்கைடயார் ெத

11.ேதவேகாட்ைட (ந) குப்பான் சந்

-24

வாழ் வாக்காளர்கள்

, 4.ேதவேகாட்ைட (ந) ெசார்ணநாதன் சந்

6.ேதவேகாட்ைட (ந) கட்ட

-24 ,

-16 , 2.ேதவேகாட்ைட (ந) ெவள்ைளயன்

(வார்

. ெத

-20) , 11.ேதவேகாட்ைட (ந) பள.அ. வதி-வார்
ீ

1.ேதவேகாட்ைட (ந) சின்னவ

வார்

-24 , 7.ேதவேகாட்ைட (ந) கல்யாண சுந்தர நகர் வார்

-20) , 3.ேதவேகாட்ைட (ந) சிவரக்ேகாட்ைடயார் ெத

-25) , 99.அயல்நா

ளக்ெகாட்

ஷ்ணராச ரம் வடக்கு ெத

-20) , 7.ேதவேகாட்ைட (ந) ஆலம்பட்டார் ெத

(வார்

(வார்

பாரதியார் ெத

-24 , 4.ேதவேகாட்ைட (ந)

-20) , 5.ேதவேகாட்ைட (ந) ேமலவயல் குளக்கால் ெத

(வார்

Ü¬ùî¢¶
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-24 , 2.ேதவேகாட்ைட (ந) ெபரிசாமிெத

வாழ் வாக்காளர்கள்

1.ேதவேகாட்ைட (ந) ெவள்ைளயன் ஊரணி குளக்கால் ெத
அ.தி. சந்

259

-24 , 5.ேதவேகாட்ைட (ந) கி

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வார்

ணி அக்ரகாரம் வார்

6.ேதவேகாட்ைட (ந) அம்மச்சி ஊரணிப் பாைத வார்

ஊரணி ெதற்கு , ேதவேகாட்ைட, _

259

வார்

5

பர்மாகாலணி

-24 , 3.ேதவேகாட்ைட (ந) அம்மச்சி ஊ

, 99.அயல்நா

258

Ü¬ùî¢¶
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, 13.ேதவேகாட்ைட (ந)

-20 , 99.அயல்நா

வாழ்

,
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3
த்தாத்தாள் ந
ெத

நிைலப்பள்ளி V.P.R.M.

ேதவேகாட்ைட, , _

4
1.ேதவேகாட்ைட (ந) தி
வார்
சி.க.

ப்பத்

-17 , 3.ேதவேகாட்ைட (ந) ந
.சந்

261

ைதக்கால் ேரா

(ந) பாரதிதாசன் ெத

-வார்

குண்

கன் ெமட்ரிகுேலஷன் பள்ளி

கண்ட்ேதவி ேரா
(வடக்கு)61,67

ேதவேகாட்ைட,

ர் ேரா

-வார்

, 4.ேதவேகாட்ைட (ந) வாடியார் ெத

ப்பன் ெத
-வார்

-வார்

Ü¬ùî¢¶
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-20 ,

,
-18 , 99.அயல்நா

ஊரணி வடக்கு ெத
, 99.அயல்நா

, 7.ேதவேகாட்ைட (ந) நாச்சியப்பன் ெத

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

3.ேதவேகாட்ைட (ந) சத்திரத்தார் ெத

-வார்

மாள் ேகாயில் ெத

, 12.ேதவேகாட்ைட (ந)

வாழ் வாக்காளர்கள்

, 4.ேதவேகாட்ைட (ந) மாந்ேதாப்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 71 of 96

ஊரணி ேமற்குத்

, 14.ேதவேகாட்ைட (ந)

-9 , 2.ேதவேகாட்ைட (ந) சம்பந்தர் ெத

வாழ் வாக்காளர்கள்

,

Ü¬ùî¢¶
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, 8.ேதவேகாட்ைட (ந)

, 10.ேதவேகாட்ைட (ந) ெவள்ைளயன்

, 13.ேதவேகாட்ைட (ந) ெபாந்தலியார் சந்

1.ேதவேகாட்ைட (ந) பால்காவடியார் ெத

, 3.ேதவேகாட்ைட

, 5.ேதவேகாட்ைட (ந) பழனியப்பன் ெத

-17 , 11.ேதவேகாட்ைட (ந) ெவள்ைளயன் ஊரணி ெப

வாக்காளர்கள் அயல்நா

, 5.ேதவேகாட்ைட (ந)

-16 , 2.ேதவேகாட்ைட (ந) கைலவாணர் ெத

, 9.ேதவேகாட்ைட (ந) தியாகிகள் ெத

க்கைர ெத

-

வாழ் வாக்காளர்கள்

6.ேதவேகாட்ைட (ந) ேமல பஜார் ேரா
ெத

ேச

ப்பத்

கிழக்குத்ெத

, 7.ேதவேகாட்ைட (ந) மாணிக்கவிலாஸ் ெத

, 9.ேதவேகாட்ைட (ந) சாமியாடி ெபரியக

ெவள்ைளயன்

262

, 4.ேதவேகாட்ைட (ந) காமராஜர் ெத

, 11.ேதவேகாட்ைட (ந) கட்டெவள்ைளயன் ெத

க.ேசாம.ெத

262

பஜார் ெத

10.ேதவேகாட்ைட (ந) அள.வர.வள
ீ

1.ேதவேகாட்ைட (ந) தி

வடக்கு பக்கம் கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி

5

-10 , 2.ேதவேகாட்ைட (ந) ெவள்ைளயன் ஊரணி

8.ேதவேகாட்ைட (ந) அப் . ெல.ெத

ெபத்தாள் ஆச்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி.
ேதவேகாட்ைட,

-வார்

, 6.ேதவேகாட்ைட (ந) கீ ழபஜார் ெத

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

261

ர் ேரா

ெத

-வார்

-வார்

-9 ,

-10 , 99.அயல்நா

வாழ்
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3
ேச

4

கன் ெமட்ரிகுேலஷன்

1.ேதவேகாட்ைட (ந) காலிக்குட்ைடயன் ெத

பள்ளி.கண்டேதவி

3.ேதவேகாட்ைட (ந) ெம. அ

. ெத

ேரா

5.ேதவேகாட்ைட (ந) க

ரணி ெத

,ேதவேகாட்ைட, (ெதற்கு) 61,67,

தா

11 , 7.ேதவேகாட்ைட (ந) க
அயல்நா
264

264

என் எஸ் எம் வி பி எஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி. தி
ேரா

ேதவேகாட்ைட,

ர்

ேமற்கு

-10 , 4.ேதவேகாட்ைட (ந) பஸ்ஸ்டாண்

வார்

த்ெத

. நா. ெத
ெத

வார்

-வார்

ரணி குளக்கால் ெத

வார்

-11 , 99.அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-10 ,

-11 ,

-11 , 6.ேதவேகாட்ைட (ந) சரஸ்வதி வாசகசாைல ெத

ப்பத்

ர் ேரா

, ெதற்கு காலனி-வார்

3.ேதவேகாட்ைட (ந) சுப்பிரமணிய ரம் ேமற்கு ெத
ந

5

-10 , 2.ேதவேகாட்ைட (ந) ெம. அ

-வார்

-

வாழ் வாக்காளர்கள்

வாழ் வாக்காளர்கள்

1.ேதவேகாட்ைட (ந) தி

ப்பத்

தா

வார்

வார்

, 99.அயல்நா

-வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

-2 , 2.ேதவேகாட்ைட (ந) கார்பேரசன் ெத

,

-12 , 4.ேதவேகாட்ைட (ந) சுப்பிரமணிய ரம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

பக்கம், வடக்கு பகுதி
265

265

என் எஸ் எம் வி பி எஸ்
ேமல்நிைலப்பள்ளி.தி
ேதவேகாட்ைட,

ப்பத்

1.ேதவேகாட்ைட (ந) சிலம்பணி வடக்குத்ெத
ர் ேரா

ேமற்கு பக்கம்,

3.ேதவேகாட்ைட (ந) சுப்பிரமணிய ரம் ெத

, 2.ேதவேகாட்ைட (ந) சுப்பிரமணிய ரம்
, 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

த்ெத

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

,

வாழ்

வாக்காளர்கள்

ெதற்கு பகுதி
266

266

ேசர்மன் ராமெவள்ைளயன் ெசட்டியார் 1.ேதவேகாட்ைட (ந) கல்லாம்பிரம்
ந

நிைலப்பள்ளி ேதவேகாட்ைட,

வடக்குப்பக்கம், ேமற்குப்பகுதி

தல் ெத

(வார்

அண்ணாநகர் 3வ

(விவசாய பண்ைணச்சாைல) வார்

-13) , 3.ேதவேகாட்ைட (ந) அண்ணாநகர் 2வ
ெத

(வார்

7வ

ெத

(வார்

-13) , 8.ேதவேகாட்ைட (ந) அண்ணாநகர் கு
ெத

(வார்

(வார்

-13) , 5.ேதவேகாட்ைட (ந) அண்ணாநகர் 4வ

6.ேதவேகாட்ைட (ந) அண்ணாநகர் 5வ
(வார்

ெத

-13 , 2.ேதவேகாட்ைட (ந) அண்ணாநகர்

-13) , 99.அயல்நா

ெத

(வார்

-13) ,

-13) , 7.ேதவேகாட்ைட (ந) அண்ணாநகர் 6வ

க்குத்ெத

(வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ðè¢èñ¢ âí¢ : 72 of 96

-13) , 4.ேதவேகாட்ைட (ந)
ெத

-13) , 9.ேதவேகாட்ைட (ந) அண்ணாநகர்
வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 சிவகங்ைக ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
184 காைரக்குடி êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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

1

2

267

267

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

3

4

5

ேசர்மன் ராமெவள்ைளயன் ெசட்டியார் 1.ேதவேகாட்ைட (ந) ஜீவாநகர் (கல்லாம்பிரம் ) , 2.ேதவேகாட்ைட (ந) ெரகுநாத ரம் கிழக்கு , 3.ேதவேகாட்ைட
ந

நிைலப்பள்ளி.ேதவேகாட்ைட,

(ந) ெரகுநாத ரம்

ேமற்கு , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வடக்குப்பக்கம், கிழக்குப்பகுதி

268

268

ெபத்தல் ஆச்சி மகளிர் ேமல் நிைலப்

1.ேதவேகாட்ைட (ந) இராஜாஜி ெத

பள்ளி.ேதவேகாட்ைட ,

(ந) காலி அழகப்பன் ெத

வடக்குக்கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி,

வரபாண்டிய
ீ
ரம் ேமற்குத்ெத
சிலம்பணி ெதற்கு திைசசந்
அயல்நா

269

269

வார்

-14 நகராட்சி ந

நிைலப்பள்ளி,

ெலட்சுமி ரம் கிழக்கு ெத

270

270

,

, 6.ேதவேகாட்ைட (ந) வரபாண்டிய
ீ
ரம் ந

, 8.ேதவேகாட்ைட (ந) சிலம்பணி சந்நிதி ெத

, 12.ேதவேகாட்ைட (ந) தி

1.ேதவேகாட்ைட (ந) சிலம்பணி ெதற்கு திைச சந்

எண்.2-வார்

கிழக்கு , 3.ேதவேகாட்ைட (ந) ெலட்சுமி ரம் ேமற்கு-வார்

வார்

1.ேதவேகாட்ைட (ந) சிதம்பரநாத ரம் ெத

ெலட்சுமி ரம் கிழக்கு ெத

ர் ேரா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

, 7.ேதவேகாட்ைட (ந)

-வார்

-15 , 9.ேதவேகாட்ைட (ந)

, 11.ேதவேகாட்ைட (ந)

, 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

வாழ் வாக்காளர்கள்

99.அயல்நா

நிைலப்பள்ளி, ,

ப்பத்

, 3.ேதவேகாட்ைட

-14 , 5.ேதவேகாட்ைட (ந)

த்ெத

, 10.ேதவேகாட்ைட (ந) சிலம்பணி ெதற்கு ெத

ேதவேகாட்ைட, கிழக்கு பக்கம்

-14 நகராட்சி ந

-10 , 2.ேதவேகாட்ைட (ந) காலி அழகப்பன் ெத

, 4.ேதவேகாட்ைட (ந) சிலம்பணி ேமல்கைர-வார்

வரபாண்டிய
ீ
ரம் கிழக்குத்ெத
சிலம்பணி வடக்குத் ெத

-வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

-15 , 2.ேதவேகாட்ைட (ந) ெலட்சுமி ரம்

-22 , 4.ேதவேகாட்ைட (ந) க.க.

. ெத

,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

, 99.அயல்நா

,

ேதவேகாட்ைட, ேமற்குபக்கம்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 73 of 96

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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õ.â õ£.ê£. õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢ õ£è¢°ê¢
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1

2

271

271

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

3

4

ேத பிரித்ேதா ேமல்நிைலப்பள்ளி.ராம்

1.ேதவேகாட்ைட (ந) தாணிச்சா

நகர் ேதவேகாட்ைட, வடக்கு பகுதி

99.அயல்நா

ரணி ேரா

5

, 2.ேதவேகாட்ைட (ந) சிவகங்ைக ராஜா ேரா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

இராம நகர் ,

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம்

272

272

ேஜாசப் ந

நிைலப்பள்ளி.

அழகா ரி

1.ேதவேகாட்ைட (ந) தி

273

ர் ேரா

நகர் ேதவேகாட்ைட, கிழக்கு பகுதி

3.ேதவேகாட்ைட (ந) ராம் நகர் 2வ

கட்டிடம்

ராம் நகர் 4வ
அயல்நா

273

ப்பத்

ேத பிரித்ேதா
ேமல்நிைலப்பள்ளி.தி

ெத

-வார்

ெத

-1 , 2.ேதவேகாட்ைட (ந) ராம் நகர் 1வ

, 4.ேதவேகாட்ைட (ந) ராம் நகர் 3வ

, 6.ேதவேகாட்ைட (ந) ராம் நகர் 5வ

ர் ேரா

, 99.அயல்நா

,

, 5.ேதவேகாட்ைட (ந)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

வாழ் வாக்காளர்கள்
-1 , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

-1 , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வசதி வாரியம், ராம்நகர் , 2.ேதவேகாட்ைட (ந) இராம்நகர் ேசாமசுந்தரம் நகர் ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1.ேதவேகாட்ைட (ந) அழகா ரி நகர் கிழக்கு-வார்
ப்பத்

ெத

ெத

ெத

வாக்காளர்கள்

ேதவேகாட்ைட, வடக்கு கட்டிடம்
கிழக்கு பகுதி
274

274

ேஜாசப் ந

நிைலப்பள்ளி

1.ேதவேகாட்ைட (ந) அழகா ரி நகர் ேமற்கு-வார்

ேதவேகாட்ைட, வடக்கு பக்கம்

வாக்காளர்கள்

வடக்கு கட்டிடம்
275

275

ேத பிரித்ேதா
ேமல்நிைலப்பள்ளி.தி

1.ேதவேகாட்ைட (ந) வட்
ீ
ப்பத்

ர் ேரா

ேதவேகாட்ைட, வடக்குக்கட்டிடம்,

3.ேதவேகாட்ைட (ந) எம்.பி.டிசி. பின் றம் , 4.ேதவேகாட்ைட (ந) ேசாமசுந்தரம் நகர் , 99.அயல்நா
வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

கிழக்குப்பகுதி,

ðè¢èñ¢ âí¢ : 74 of 96

வாழ்
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1

2

276

276

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

3

4

னிதமரியன்ைன மகளிர்
ேமல்நிைலபள்ளி.தி
ேதவேகாட்ைட,

ப்பத்

1.ேதவேகாட்ைட (ந) தி
ர் ேரா

2 , 99.அயல்நா

ப்பத்

ர் ேரா

-வார்

5

-2 , 2.ேதவேகாட்ைட (ந) ெஜயங்ெகாண்ட விநாயகர் நகர் வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

-

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேமற்குப்பகுதி,

ெதற்குபகுதி
277

277

னிதமரியன்ைன மகளிர்
ேமல்நிைலபள்ளி

தி

ப்பத்

1.ேதவேகாட்ைட (ந) விேவகானந்த ரம் வார்
ர் ேரா

-3 , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேதவேகாட்ைட, ேமற்கு பக்கம் ெதற்கு
பகுதி 3வ
278

278

& 4வ

அைற

னிதமரியன்ைன மகளிர்
ேமல்நிைலபள்ளி தி

ப்பத்

1.ேதவேகாட்ைட (ந) விேவகானந்த ரம் ெத
ர் ேரா

அயல்நா

அண்ணாசாைல வார்

-3 , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ேதவேகாட்ைட , வடக்கு பக்கம்
தல் கட்டிடம்
279

279

னிதமரியன்ைன மகளிர்
ேமல்நிைலபள்ளி தி

ப்பத்

1.ேதவேகாட்ைட (ந) பனிப் லான் வயல் , 2.ேதவேகாட்ைட (ந) ெகௗரி விநாயக ரம் , 3.ேதவேகாட்ைட (ந)
ர் ேரா

ேதவேகாட்ைட, வடக்குக்கட்டிடம்,

சுப்பிரமணிய ரம் வடக்கு ெத
99.அயல்நா

-வார்

-11 , 4.ேதவேகாட்ைட (ந) MM நகர் (இராமலிங்க நகர் அ

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

கிழக்குப்பகுதி,
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2

280
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3

4

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி.டி சி

வ

, _

ர்

1.அ

மந்தக்குடி (வ.கி) மற்

ம் ேதரளப் ர் (வ.கி) மற்

மற்

ம் (ஊ) உைடயனவயல் , 4.அ
மந்தக்குடி (வ.கி) மற்

ேதரளப் ர் (வ.கி) மற்

281

பஞ்சாயத்
ந

னியன்

நிைலப்பள்ளி.டிசி

1.அ
வ

ர் ,

க்கட்டிடம்

282

பஞ்சாயத்
ந

னியன்

நிைலப்பள்ளி.சித்தா

ர், _

பஞ்சாயத்

னியன்

ெதாடக்கப்பள்ளி.அ
ெதற்கு கட்டிடம்

மந்தக்குடி ,

மந்தக்குடி (வ.கி) மற்

ம் ேதரளப் ர் (வ.கி) மற்

ம் ேதரளப் ர் (வ.கி) மற்

ம் ேதரளப் ர் (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) டி.சி

மற்

ம் (ஊ) ேதரளப் ர் , 4.அ

மந்தக்குடி (வ.கி) மற்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வ

ம் ேதரளப் ர் (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) அழியாபதி , 6.அ

மந்தக்குடி (வ.கி) மற்

ம் ேதரளப் ர் (வ.கி) மற்

ர் (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) சித்தா

2.இர

ேசரி (வ.கி) மற்

ம் சித்தா

ர் (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) குறிச்சிவயல் (வார்

ம் (ஊ) ராஜாக்ேகாட்ைட (வார்

1.கண்ணன்குடி (வ.கி) மற்
மற்
அ

ம் அ

ம் அ

மந்தக்குடி (வ.கி) மற்

2) , 99.அயல்நா

மந்தக்குடி (வ.கி) மற்

மந்தக்குடி (வ.கி) மற்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

மந்தக்குடி (வ.கி)

ம் ேதரளப் ர் (வ.கி)

ம் (ஊ) ேதரளப் ர் காலனி ,
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ர் காலனி
2) , 3.இர

ேசரி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ேமலக்குடியி
ப்

ப்

(வார்

1) ,

ேசரி (வ.கி) மற்

ம் சித்தா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

மந்தக்குடி , 99.அயல்நா

வாக்காளர்கள்

ர், சித்தா

2) , 4.இர

ம் (ஊ) பள்ளிவாசல் குடியி

ம் (ஊ) அ

ம்

வாழ் வாக்காளர்கள்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ம் சித்தா

ர் (வ.கி) மற்

மந்தக்குடி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) சின்னேகாடகுடி , 2.அ

ர் , 3.அ

ம் ேதரளப் ர் (வ.கி)

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ம் (ஊ) சுண்டமங்களம்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ேசரி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) கைரயக்ேகாட்ைட (வார்

மந்தக்குடி (வ.கி)

மந்தக்குடி (வ.கி) மற்

1.இர
சித்தா

283

ம் (ஊ) வக்கனக் ேகாட்ைட , 3.அ

மற்

மற்
283

5

ம் (ஊ) ெபரிய ேகாடகுடி , 2.அ

ம் (ஊ) இலக்கமாரி , 99.அயல்நா

மந்தக்குடி (வ.கி) மற்

99.அயல்நா

282

ம் ேதரளப் ர் (வ.கி) மற்

மற்
, 5.அ

281
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ம்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ர் (வ.கி)

வாழ் வாக்காளர்கள்

, 2.கண்ணன்குடி (வ.கி)

, 3.கண்ணன்குடி (வ.கி) மற்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ம்
வாழ்
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3
பஞ்சாயத்

4

னியன்

ெதாடக்கப்பள்ளி.அ

285

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

1.கண்ணன்குடி (வ.கி) மற்

மந்தக்குடி ,

தல் கட்டிடம் வடக்கு பகுதி

ம் அ

மற்

ம் அ

மற்

ம் (ஊ) கீ ரணி , 99.அயல்நா

மந்தக்குடி (வ.கி) மற்

மந்தக்குடி (வ.கி) மற்

5
ம் (ஊ) சூரியன் குடியி

ம் (ஊ) நானாக்குடி , 3.கண்ணன்குடி (வ.கி) மற்
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

கண்ணங்குடி ஊராட்சி ஒன்றிய

1.அ

மந்தக்குடி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) என் மணக்குடி , 2.அ

ஆரம்பப்பள்ளி,

3.அ

மந்தக்குடி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) இஸ்திரிக்ேகாட்ைட , 4.அ

ப் ர்,

திய

கட்டிடம்

99.அயல்நா

ஊராட்சிஒன்றிய

1.அ

ந

நிைலப்பள்ளி.ெவளி

த்தி, _

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

மந்தக்குடி (வ.கி) மற்

நல்லாங்குடி(வார்
மற்

தளக்காவயல் (வ.கி) மற்
(வ.கி) மற்
5.அ

ம் தளக்காவயல் (வ.கி) மற்
ம் மாவி

த்தி(வார்

மந்தக்குடி (வ.கி) மற்

மந்தக்குடி (வ.கி)

ம் (ஊ)

மந்தக்குடி (வ.கி) மற்

ம் தளக்காவயல் (வ.கி) மற்

ம் நல்லாங்குடி (வ.கி) மற்
2) , 4.அ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ப் ர் ,

ம் (ஊ) ஆலங்குடி ,

ப்

வார்

வடக்கு குடியி

மந்தக்குடி (வ.கி) மற்

ம்
திேகாட்ைட

ப் (வார்

2) ,

ம்

ம்

ம் (ஊ)தளக்காவயல் (ஊ) கடகம்பட்டி (வார்

வாழ் வாக்காளர்கள்
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ம் மாவி

ம் தளக்காவயல் (வ.கி) மற்

2 , 6.அ

ம் தளக்காவயல் (வ.கி) மற்

ம் தளக்காவயல் (வ.கி)

மந்தக்குடி (வ.கி) மற்
கனி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ம் (ஊ)

ம் நல்லாங்குடி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ)தளக்காவயல் (ஊ) வ

திேகாட்ைட (வ.கி) மற்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ம் அ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

மந்தக்குடி (வ.கி) மற்

கனிெதற்கு குடியி

திேகாட்ைட (வ.கி) மற்

99.அயல்நா

2) , 3.அ

ம் (ஊ) ெவளி

மந்தக்குடி (வ.கி) மற்

(ஊ)தளக்காவயல் (ஊ) வ
மாவி

மந்தக்குடி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) பாப்பேனந்தல்(வார்

, 2.கண்ணன்குடி (வ.கி)

வாழ் வாக்காளர்கள்

ம் நல்லாங்குடி (வ.கி) மற்

2) , 2.அ

ப்

2) ,
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3
ஊராட்சிஒன்றிய ந
தளக்காவயல், கூ

4
நிைலப்பள்ளி.

தல் கட்டிடம்

1.அ

மந்தக்குடி (வ.கி) மற்

சாத்திக்ேகாட்ைட (வார்
மற்

திேகாட்ைட (வ.கி) மற்

(வ.கி) மற்

மாவி

ம் மாவி

1) , 7.அ

ம் (ஊ) சாத்திக்ேகாட்ைட காலணி(வார்

(வ.கி) மற்

1) , 9.அ

ம் தளக்காவயல் (வ.கி) மற்
மந்தக்குடி (வ.கி) மற்

ம் மாவி

திேகாட்ைட (வ.கி) மற்
1) , 99.அயல்நா

திேகாட்ைட (வ.கி) மற்
1) , 6.அ

ம் தளக்காவயல்

மந்தக்குடி (வ.கி)

ம் (ஊ)தளக்காவயல் (ஊ) தளக்காவயல்
ம் தளக்காவயல் (வ.கி)

மந்தக்குடி (வ.கி) மற்
திேகாட்ைட (வ.கி) மற்

தளக்காவயல் (வார்

ம் தளக்காவயல் (வ.கி) மற்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா
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மந்தக்குடி (வ.கி)

ம்

ம் (ஊ)தளக்காவயல் (ஊ) நத்தமன் குடியி

ம் மாவி
ப்

1) , 4.அ

திேகாட்ைட (வ.கி) மற்

1) , 8.அ

ம் நல்லாங்குடி

ம் (ஊ)தளக்காவயல் (ஊ) மாகாளி

தளக்காவயல் (வார்

ம் மாவி

ப் (வார்

ம் (ஊ)தளக்காவயல் (ஊ) நாடார் குடியி

இல்லம்(வார்

ம் மாவி

ம் தளக்காவயல் (வ.கி) மற்

மந்தக்குடி (வ.கி) மற்

ம் தளக்காவயல் (வ.கி)

மந்தக்குடி (வ.கி) மற்

ம் தளக்காவயல் (வ.கி) மற்

ம் (ஊ)தளக்காவயல் (ஊ) ெதற்கு குடியி
திேகாட்ைட (வ.கி) மற்

1) , 3.அ

ப்

ம் (ஊ)

ம் நல்லாங்குடி (வ.கி) மற்

மந்தக்குடி (வ.கி) மற்

திேகாட்ைட (வ.கி) மற்

தளக்காவயல் (வார்
மற்

கில்)(வார்

ம் (ஊ)தளக்காவயல் (ஊ) வடக்கு குடியி

காலணி (வார்
மற்

1) , 5.அ

5
ம் தளக்காவயல் (வ.கி) மற்

மந்தக்குடி (வ.கி) மற்

ம் தளக்காவயல் (வ.கி) மற்

ம் மாவி

நகர்தளக்காவயல்(வார்
மற்

1) , 2.அ

ம் (ஊ) சாத்திக்ேகாட்ைட (சாைல அ

(வ.கி) மற்
மற்

ம் நல்லாங்குடி (வ.கி) மற்

1) , 10.அ

ப்

ம் தளக்காவயல்
மந்தக்குடி (வ.கி)

ம் (ஊ)தளக்காவயல் (ஊ) சர்ச் ேபாதகர்

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
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1

2
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ஊராட்சி ஒன்றிய
ந
கூ

நிைலப்பள்ளி.மாவி

1.வசந்தனி (வ.கி) மற்
திக்ேகாட்ைட,

தல் கட்டிடம்

ம் மஞ்சனி (வ.கி) மற்

மாவி

த்திக்ேகாட்ைட வடக்கு வார்

மாவி

திக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

மஞ்சனி (வ.கி) மற்
(வ.கி) மற்

ம் மாவி

வார்

289

ஊராட்சி ஒன்றிய

1.வசந்தனி (வ.கி) மற்

ந

, 2.வசந்தனி (வ.கி) மற்

நிைலப்பள்ளி.நாகணி, _

தாளேனந்தல் வார்

திக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

1 , 2.வசந்தனி (வ.கி) மற்

ம் மாவி

ம் மாவி

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ம் மஞ்சனி (வ.கி) மற்
3 , 3.வசந்தனி (வ.கி) மற்

3 , 4.வசந்தனி (வ.கி) மற்

மற்

ம் (ஊ) நாகனி (வார்

3) , 99.அயல்நா

ம் (ஊ) வசந்தனி வார்

திக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்
ம் மாவி

ம் மஞ்சனி (வ.கி) மற்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ðè¢èñ¢ âí¢ : 79 of 96

ம் (ஊ) ெநட்ேடந்தல்

திக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் மஞ்சனி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) நாகனி வார்

2 ,

வாழ் வாக்காளர்கள்

ம் மாவி

மற்

ம்

2 , 4.வசந்தனி

ம் (ஊ) சிவந்தான்ேகாட்ைட வார்

திக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் மாவி

ம் மஞ்சனி (வ.கி) மற்

ம்

1 , 3.வசந்தனி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ேகாடிக்ேகாட்ைட வார்

திக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ம் (ஊ)

ம் மஞ்சனி (வ.கி) மற்

த்திக்ேகாட்ைட ெதற்கு வார்

திக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் மஞ்சனி (வ.கி) மற்

2 , 99.அயல்நா

5

ம் மாவி

ம் (ஊ) மாவி

ம் மஞ்சனி (வ.கி) மற்

5.வசந்தனி (வ.கி) மற்
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3

ம் (ஊ) மஞ்சனி

திக்ேகாட்ைட (வ.கி)

ம் மாவி

திக்ேகாட்ைட (வ.கி)

வாழ் வாக்காளர்கள்
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3
பஞ்சாயத்

4

னியன்

ெதாடக்கப்பள்ளி.தி

மணவயல், _

1.உைதயாட்சி (வ.கி) மற்
மார்க்கண்டன்பட்டி (வார்
மற்
தி

ம்
ம்

தி

(வ.கி) மற்

ம்

(ஊ)

குடியி

தி

ம்

ஆதிதிராவிடர் குடியி

ப்

மணவயல் (வ.கி) மற்

ம்

(வார்

மணவயல் (வ.கி) மற்

ம்

(ஊ)

ம் தச்சவயல் (வ.கி) மற்

ம்

தி

ப்

(வார்

தி

ம்

ப்

(வார்

ம்

தி

ம்

(ஊ) தி

3) , 8.உைதயாட்சி (வ.கி) மற்

(ஊ) தாமைரேயந்தல் (வார்

ம் தச்சவயல் (வ.கி)

ம்

(ஊ) தி

ம் தச்சவயல் (வ.கி) மற்

2) , 99.அயல்நா

ம்

3) , 6.உைதயாட்சி

மணவயல் (வார்

மணவயல் (வ.கி) மற்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ம்

3) , 5.உைதயாட்சி (வ.கி) மற்

(ஊ) ெதன்னம் வயல் (வார்

மணவயல் (வ.கி) மற்

மணவயல் (வ.கி)

ம் தச்சவயல் (வ.கி) மற்

2) , 4.உைதயாட்சி (வ.கி) மற்

(ஊ) உைடயார் குடியி

ம் தச்சவயல் (வ.கி) மற்
ம்

5
தி

2) , 3.உைதயாட்சி (வ.கி) மற்

மணவயல் (வ.கி) மற்

ம் தச்சவயல் (வ.கி) மற்

7.உைதயாட்சி (வ.கி) மற்
தி

ம்

மணவயல் (வ.கி) மற்

தச்சவயல் (வ.கி) மற்

ம்

2) , 2.உைதயாட்சி (வ.கி) மற்

(ஊ) மார்கண்டன்பட்டி காலனி (வார்

மணவயல் (வ.கி) மற்

மற்

ம் தச்சவயல் (வ.கி) மற்

2) ,

மணவயல்

ம்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்
291

291

பஞ்சாயத்

னியன்

ெதாடக்கப்பள்ளி.மணம் வயல், _

1.உைதயாட்சி (வ.கி) மற்
(வார்

2) , 2.உைதயாட்சி (வ.கி) மற்

தச்சவயல் காலனி (வார்
மற்

ம்

ம்

ம்

தி

மணவயல் (வ.கி) மற்

ம் தச்சவயல் (வ.கி) மற்

ம்

தி

(ஊ) ெசபஸ்தியார்பட்டிணம் (வார்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 80 of 96

ம்

ம் தச்சவயல் (வ.கி) மற்

3) , 5.உைதயாட்சி (வ.கி) மற்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ம்

(ஊ) தச்சவயல்

மணவயல் (வ.கி) மற்

ம் தச்சவயல் (வ.கி) மற்

3) , 4.உைதயாட்சி (வ.கி) மற்

(ஊ) மானம் வயல் (வார்

மணவயல் (வ.கி) மற்

அயல்நா

ம்

2) , 3.உைதயாட்சி (வ.கி) மற்

(ஊ) கீ ழவயல் (வார்

(வ.கி) மற்
தி

ம் தச்சவயல் (வ.கி) மற்

தி
ம்

ம்

மணவயல் (வ.கி)
தி

மணவயல்

ம் தச்சவயல் (வ.கி) மற்

3) , 99.அயல்நா

(ஊ)

ம்

வாழ் வாக்காளர்கள்

Ü¬ùî¢¶
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3
பஞ்சாயத்

4

னியன்

ெதாடக்கப்பள்ளி. ேகாட் ர், _

1.ேகாட் ர் (வ.கி) மற்

ம் உைதயாட்சி (வ.கி) மற்

தாமைரேயந்தல்(வார்

3) , 2.ேகாட் ர் (வ.கி) மற்

ேகாட் ர் காலனி(வார்
ேகாட் ர்(வார்
வயல்(வார்
293

294

293

294

ஊராட்சி ஒன்றிய ந

நிைலப்பள்ளி, ,

பரம்பக்குடி, வடக்கு கட்டிடம்

பரம்பக்குடி (வார்

ஊராட்சி ஒன்றிய ந

1.வாைககுடி (வ.கி) மற்

பரம்பக்குடி,

நிைலப்பள்ளி,,

ெதற்கு கட்டிடம்

(வார்
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ஊராட்சி ஒன்றிய
ெதாடக்கப்பள்ளி.நாகாடி,
கட்டிடம்

கூ

தல்

ம் காைர (வ.கி) மற்

தி

ம் தி

மணவயல் (ஊ)
மணவயல் (ஊ)

மணவயல் (ஊ) ைநனா

ம் நாகாடி (ஊ) வாைகக்குடி ேமாயன்வயல்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

க்குடி

வாழ் வாக்காளர்கள்

ம் நாகாடி (ஊ) ெகாட்டக்குடி பாவனக்ேகாட்ைட தீத்தான்வயல்

ம் காைர (வ.கி) மற்

ம் நாகாடி (ஊ) இைடயன்குளம் (வார்

1) ,

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

ம் கல்லங்குடி (வ.கி) மற்

ம் விஜய ரம் (வ.கி) மற்

ம் நாகாடி (ஊ)

ரணி,சின்ன நாகாடி,கற்பைட,ெபரியநாகாடி , 2.வாைகக்குடி (வ.கி) மற்

ம் விஜய ரம் (வ.கி) மற்

வாக்காளர்கள் அயல்நா

ம்

ம் தி

வாழ் வாக்காளர்கள்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

அய்யனார்ேகாயில்,கல்
(வ.கி) மற்

ம் உைதயாட்சி (வ.கி) மற்

ம் காைர (வ.கி) மற்

2) , 99.அயல்நா

1.வாைகக்குடி (வ.கி) மற்

ம் உைதயாட்சி (வ.கி) மற்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

2) , 2.வாைககுடி (வ.கி) மற்

99.அயல்நா

295

3) , 4.ேகாட் ர் (வ.கி) மற்

5

Ü¬ùî¢¶
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மணவயல் (ஊ) பனசமக்ேகாட்ைட,

ம் உைதயாட்சி (வ.கி) மற்

3) , 3.ேகாட் ர் (வ.கி) மற்

3) , 99.அயல்நா

1.வாைககுடி (வ.கி) மற்

ம் தி

ம் கல்லங்குடி

ம் ெவள்ளிகட்டி (ஊ) ெசங்கக்ேகாயில், கடம்பாகுடி , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்
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3

4

297

5

அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி.ெபரியகாைர, _ 1.

க்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் ேகாட் ர் (வ,கி) மற்

ம் காைர (வ.கி) மற்

2.

க்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் ேகாட் ர் (வ,கி) மற்

ம்காைர (வ.கி) மற்

3.

க்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் ேகாட் ர் (வ,கி) மற்

ம் காைர (வ.கி) மற்

4.

க்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் ேகாட் ர் (வ,கி) மற்

ம் காைர (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ெபரியகாைர ,

5.

க்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் ேகாட் ர் (வ,கி) மற்

ம் காைர (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ெகாங்கிவயல் ,

6.

க்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் ேகாட் ர் (வ,கி) மற்

ம் காைர (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) அடசிவயல் ,

7.

க்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் ேகாட் ர் (வ,கி) மற்

ம் காைர (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ேசண்டலப்பிரியான் ,

8.

க்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் ேகாட் ர் (வ,கி) மற்

ம் காைர (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) தாளக்குடி ,

9.

க்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் ேகாட் ர் (வ,கி) மற்

ம் காைர (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ஈச்சன்வயல் ,

10.

க்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் ேகாட் ர் (வ,கி) மற்

ம்

11.

க்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் ேகாட் ர் (வ,கி) மற்

ம் காைர (வ.கி) மற்

99.அயல்நா
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பஞ்சாயத்
ந

னியன்

நிைலப்பள்ளி.நாச்சாங்குளம், _

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ம் (ஊ)

க்ேகாட்ைட ,

ம் (ஊ) கள்ளிக்குடி ,

காைர (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) பனங்காட்டன்வயல் ,

ம் (ஊ) சி

மைட ,

ம் (ஊ) சின்னகாைர ,

வாழ் வாக்காளர்கள்

1.சன்னாவனம் (வ.கி) மற்

ம் நாச்சான் குளம் (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) பாரதிேவலாங்குளம் (வார்

2.சன்னாவனம் (வ.கி) மற்

ம் நாச்சான் குளம் (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ஊ

மற்

ம் நாச்சான் குளம் (வ.கி) மற்

குளம் (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) சிந்தாமணி (வார்

ம் (ஊ) ெவட்டிவயல் (வார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2) , 99.அயல்நா

வாக்காளர்கள்
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ேபாகி (வார்

1) ,

1) , 3.சன்னாவனம் (வ.கி)

2) , 4.சன்னாவனம் (வ.கி) மற்
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ம் நாச்சான்
வாழ்
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3
சண்
ந

4

கா

1.ஆ.க

நிைலப்பள்ளி.ேவலா

தப்பட்டணம்,

, ெதற்குப்பகுதி

(ஊ) ேவலா

தப்பட்டினம் , 3.ெவஸ்தியாலன்குளம் (வ.கி) மற்

ெவத்தியாலங்குளம் , 4.ெவஸ்தியாலன்குளம் (வ.கி) மற்
ெவத்தியாலங்குளம் , 99.அயல்நா

299

299

பஞ்சாயத்

னியன்

ெதாடக்கப்பள்ளி,வைர,
ீ
கூ

தல்

கட்டிடம்,

300

ஊராட்சி ஒன்றிய
ந

ங்குளம் (வ.கி) மற்

ம் வைர
ீ
(ஊ)

301

301

பஞ்சாயத்
ந

னியன்

நிைலப்பள்ளி.தி

ப்பாக்ேகாட்ைட

ம் ெந

3.ெந

ங்குளம் (வ.கி) மற்

ம்

லக்கைர , 2.ெந

ம் ெந

ங்குளம் (வ.கி) மற்

வைர
ீ
(ஊ) ெசாக்கலான்பட்டி , 4.ெந

ங்குளம் (வ.கி) மற்

ம்

வைர
ீ
(ஊ) ந

ெபரியவைர
ீ
2 , 7.ெந

ங்குளம் (வ.கி) மற்

ம்

வைர
ீ
(ஊ) ெந

ம் வைர
ீ

ம் வைர
ீ
(ஊ)

Ü¬ùî¢¶
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ம் வைர
ீ
(ஊ)

வாழ் வாக்காளர்கள்

ம்

வைர
ீ
(ஊ)

ங்குளம் (வ.கி) மற்

வைர
ீ
, 6.ெந

க்குளம் ,

ம் வைர
ீ
(ஊ)

ங்குளம் (வ.கி) மற்

ங்குளம் , 99.அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
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ம் வைர
ீ
(ஊ)

வாழ் வாக்காளர்கள்

வாழ் வாக்காளர்கள்
ம் (ஊ) கல்லங்குடி , 2.கல்லங்குடி (வ.கி) மற்

3.கல்லங்குடி (வ.கி) மற்

ம்

(ஊ) ேதவவயல் , 4.கல்லங்குடி (வ.கி) மற்

5.கல்லங்குடி (வ.கி) மற்

ம்

(ஊ) க.

1.பழங்குளம் (வ.கி) மற்

ம் தி

99.அயல்நா

ங்குளம் (வ.கி) மற்

ங்குளம் (வ.கி) மற்

ங்குளம் (வ.கி) மற்

ெபரியவைர
ீ
1 , 5.ெந

1.கல்லங்குடி (வ.கி) மற்

நிைலப்பள்ளி.கல்லங்குடி, _

ம் ெந

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

1.ெந

அயல்நா
300

5

ங்குளம் (ஊ) ேகாவில்பட்டி , 2.ெவஸ்தியாலன்குளம் (வ.கி) மற்

ர் , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ம் (ஊ) தி

வாழ் வாக்காளர்கள்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 83 of 96

ம்

(ஊ) ேகாேனரிேயந்தல் ,
(ஊ) மாைலயட்டான்வயல் ,

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ப்பாக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

, பைழய கட்டிடம்

ம்

Ü¬ùî¢¶
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வாழ் வாக்காளர்கள்

ப்பாக்ேகாட்ைட வார்

1 ,
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1

2

302

302

4

நிைலப்பள்ளி

தி

னியன்

ப்பாக்ேகாட்ைட,

திய கட்டிடம் வடக்கு

303

கம் ேமற்கு

1.பழங்குளம் (வ.கி) மற்

அயல்நா

ேராமன் கத்ேதாலிக்க

1.சக்கந்தி (வ.கி) மற்

ெதாடக்கப்பள்ளி.வாரியன்வயல் ,

, 2.சக்கந்தி (வ.கி) மற்

பஞ்சாயத்

ெதாடக்கப்பள்ளி.இ

மதி , _

ம் தி

ம் (ஊ) கீ ழக்குடியி

ப்பாக்ேகாட்ைட(வ.கி) மற்
ப் ,மடத்

குடியி

ப்

ப் , நாடார்குடியி

ப்

வார்

ம் (ஊ)

வார்

2 , 99.அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

வாழ் வாக்காளர்கள்

3.சக்கந்தி (வ.கி) மற்

னியன்

5

ப்பாக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ெகால்லங்குடி,ஒத்தவ ீ ,ேதவர்குடியி

ம் ெச
ம் ெச
ம் ெச

வத்தி (வ.கி) மற்

ம் பனங்குளம் (வ.கி) மற்

வத்தி (வ.கி) மற்
வத்தி (வ.கி) மற்

ம் பனங்குளம் (வ.கி) மற்
ம் பனங்குளம் (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) வாரியன் வயல் (வார்

1) ,

ம் (ஊ) ேமலெமான்னி (வார்

2) ,

4.சக்கந்தி (வ.கி) மற்

ம் ெச

வத்தி (வ.கி) மற்

ம் பனங்குளம் (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) கா

ம் ெச

வத்தி (வ.கி) மற்

ம் பனங்குளம் (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) பனங்குளம்(வார்

6.சக்கந்தி (வ.கி) மற்

ம் ெச

வத்தி (வ.கி) மற்

ம் பனங்குளம் (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ேசந்தனி (வார்

7.சக்கந்தி (வ.கி) மற்

ம் ெச

வத்தி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) மற்

ம் பனங்குளம் (வ.கி) அரியேனந்தல் (வார்

8.சக்கந்தி (வ.கி) மற்

ம் ெச

வத்தி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) மற்

ம்

2) , 99.அயல்நா

1.சக்கந்தி (வ.கி) மற்
, 3.சக்கந்தி (வ.கி) மற்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ம் (ஊ)

ட்டக்குத்தி(வார்

ம் (ஊ) இ

வாக்காளர்கள்
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மாங்குடி (வார்
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2) ,

2) ,
2) ,
2) ,

பனங்குளம் (வ.கி) ஒைலக்குடிேயந்தல்

வாழ் வாக்காளர்கள்

1) , 2.சக்கந்தி (வ.கி) மற்

மதி ெதற்கு(வார்

1)

ம் (ஊ) கீ ழெமான்னி (வார்

5.சக்கந்தி (வ.கி) மற்

(வார்

304

ம் தி

1 , 2.பழங்குளம் (வ.கி) மற்

பக்கம்

க்கட்டிடம்

304
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3
கண்ணங்குடி பஞ்சாயத்
ந

303

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

2) , 99.அயல்நா

ம் (ஊ) இ

மதி வடக்கு(வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

2)

வாழ்
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2
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3
பஞ்சாயத்

4

னியன்

ெதாடக்கப்பள்ளி.சக்கந்தி, _

1.சக்கந்தி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) சிலாேமகநா

1) , 3.சக்கந்தி (வ.கி) மற்

(வார்

5

1) , 2.சக்கந்தி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) சக்கந்தி (ெதற்கு)(வார்

1) , 99.அயல்நா

ம் (ஊ) சக்கந்தி (வடக்கு)(வார்
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா
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வாழ் வாக்காளர்கள்
306

306

பஞ்சாயத்

னியன்

ெதாடக்கப்பள்ளி.ெசட்டிேயந்தல், _

1.தி
கி

ப்பாக்ேகாட்ைட (வ.கி) மைனவிக்ேகாட்ைட (ஊ)
கட்டி(வார்

2) , 2.தி

ப்பாக்ேகாட்ைட (வ.கி) மைனவிக்ேகாட்ைட (ஊ) ெசட்டிேயந்தல்(வார்

3.அதங்குடி (வ.கி), ெநய்வயல் (வ.கி) மற்
99.அயல்நா
307

308

307

308

ம்மைனவிக்ேகாட்ைட (ஊ) பண்ணாேரந்தல் 2

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ளிக்குளம், மைனவிக்ேகாட்ைட ேவளானி,
2வ

1) ,
வார்

,

வாழ் வாக்காளர்கள்

ஆனந்தா

1.தி

ப்பாக்ேகாட்ைட (வ.கி) மைனவிக்ேகாட்ைட (ஊ) ெநம்ேமனி வடக்கு, ெநம்ேமனி ெதற்கு(வார்

ஆரம்பப்பள்ளி.ெசய்யாேநந்தல் ,

2.தி

ப்பாக்ேகாட்ைட (வ.கி) மைனவிக்ேகாட்ைட (ஊ) ெதற்கு ெசய்யாேனந்தல், வடக்கு ெசய்யாேனந்தல்(வார்

வடக்கு பகுதி ெதற்கு

1) , 99.அயல்நா

னித ஜான் பிரித்ேதா
ந

நிைலப்பள்ளி,

ளியால், ெதற்கு

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

1.திடக்ேகாட்ைட (வ.கி)

ளியால் (ஊ)

1) ,
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வாழ் வாக்காளர்கள்

ளியால் (வார்

4) , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்
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கட்டிடம்,கிழக்கு பக்கம்
309

309

னித ஜான் பிரித்ேதா
ந

நிைலப்பள்ளி,

ளியால் , ெதற்கு

1.திடக்ேகாட்ைட (வ.கி)

ளியால் (ஊ) காமராஜ் நகர் , 99.அயல்நா

வாக்காளர்கள்

கட்டிடம்,ேமற்கு பக்கம்
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1

2

310

310

4
1.திடக்ேகாட்ைட மற்

நிைலப்பள்ளி. ளியால்,

னித ேஜாசப் ந

நிைலப்பள்ளி.

திடக்ேகாட்ைட, _

ப

த்தி

ர் , 99.அயல்நா

1.பைகயனி மற்
மற்

ம் பிராந்தனி (வ.கி) மற்

மற்

ம்திடக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) கு

மற்

ம் பிராந்தனி (வ.கி) மற்

ம் பிராந்தனி (வ.கி) மற்

பிராந்தனி (வ.கி) மற்
மற்

ந்

ம்

ம் பிராந்தனி (வ.கி)

ம் பிராந்தனி (வ.கி)

ைடயாேனந்தல் , 99.அயல்நா

ம்திடக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம்திடக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம்திடக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் திடக்ேகாட்ைட(ஊ) சி

ைக2 2வ

வார்

திடக்ேகாட்ைட (ஊ) பாப்பாங்ேகாட்ைட2 2வ
திடக்ேகாட்ைட (ஊ) அைரயணி 2

வாழ் வாக்காளர்கள்

2வ

ம் (ஊ) ெகாள்ளிடான்வயல் , 3.பைகயனி மற்

ம் (ஊ) பிராந்தனி , 4.அதங்குடி(வ.கி) , ெநய்வயல்
, 5.அதங்குடி (வ.கி), ெநய்வயல் (வ.கி) மற்

வார்

வார்

ம் (ஊ) பைகயணி , 2.பைகயனி

313

ஊராட்சி ஒன்றிய
ெதாடக்கப்பள்ளி.கிளி

1.கற்களத்
ர்,

ர்

(வ.கி) மற்

தியகட்டிடம், (ஊ) சின்னக்கிளி

ர் (வார்

(வ.கி) மற்

ம் கிளி

ர் (ஊ) ெபரியகிளி

2) , 3.கற்களத்

4.கற்களத்

ர்

ம்

கிளி

அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

ர்

ர் (வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

(வ.கி) மற்

ர் (ஊ) ெகா

ðè¢èñ¢ âí¢ : 86 of 96

1) , 2.கற்களத்

ம் கிளி

ங்காவயல் (வார்

ர் (ஊ) ம

ர்

(வ.கி) மற்

தவயல் (வார்

2) , 99.அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
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(வ.கி)

ம்

, 6.அதங்குடி (வ.கி), ெநய்வயல் (வ.கி) மற்

, 99.அயல்நா

ம்

ம்
வாழ்

வாக்காளர்கள்
313

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

பைகயனி ,

ெதற்கு

ம் (ஊ) திடக்ேகாட்ைட , 3.பைகயனி மற்

ம் (ஊ) இந்திராநகர் , 4.பைகயனி மற்

ம் (ஊ) கடம்பேனந்தல் , 5.பைகயனி மற்

1.பைகயனி மற்

கட்டிடம்

ம்திடக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) சாணான்வயல் , 2.பைகயனி

ம்திடக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
திய

வாழ் வாக்காளர்கள்

ம்திடக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம்திடக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

Ü¬ùî¢¶
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ம்

ம் ெநய்வயல் (வ.கி)ெநய்வயல் (ஊ)

மற்

அயல்நா
312

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ம் பிராந்தனி (வ.கி) மற்

பிராந்தனி (வ.கி) மற்

312

5

ம் ெநய்வயல் (வ.கி) ளியால் (ஊ) ெமய்யப்பேனந்தல் , 2.திடக்ேகாட்ைட மற்

ெநய்வயல் (வ.கி)ெநய்வயல் (ஊ) அம்மனி , 3.திடக்ேகாட்ைட மற்

வடக்குகட்டிடம் கிழக்கு பகுதி

311
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àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
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3
னித ஜான் பிரித்ேதா
ந

311

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

ம் கிளி

ர்

2) ,

வாழ் வாக்காளர்கள்
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1

2

314

314
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய
ெதாடக்கப்பள்ளி.வா

1.
ளாேனந்தல், _

ப்ைப

, 2.
3.

ப்ைப
ப்ைப

, 4.
5.

ப்ைப
ப்ைப

மற்

ர் மற்

ம் ஆந்தகுடி (வ.கி) மற்

ர் மற்
ர் மற்

ம் ஆந்தகுடி (வ.கி) மற்
ம் ஆந்தகுடி (வ.கி) மற்

ர் மற்
ர் மற்

ம் ஆந்தகுடி (வ.கி) மற்

ஆந்தகுடி (வ.கி) மற்
(வ.கி) மற்

ம்

ம்

ம்

ெவட்டிவயல் (ஊ) ெவட்டிவயல் ெபரிய குடியி

ம்
ம்

ெவட்டிவயல் (ஊ) வா

(வார்

லாேனந்தல் (வார்

ெவட்டிவயல் (ஊ) ெபான்னக்கைர (வார்
வங்கா

(வார்

2) , 7.

ப்

2) , 8.

2) , 99.அயல்நா

ப்ைப

1) , 6.

ப்ைப
ர் மற்

1)

1) ,
(வார்

லாேனந்தல்காலனி(வார்

ெவட்டிவயல் (ஊ) வா

ெவட்டிவயல் (ஊ) ேமக்காைரக்குடி (வார்

ெவட்டிவயல் (ஊ) ப

ப்

ம் ெவட்டிவயல் (ஊ) ெவட்டிவயல் காலனி (வார்
ம்

ம் ஆந்தகுடி (வ.கி) மற்

ம் ஆந்தகுடி (வ.கி) மற்

5

ம் ெவட்டிவயல் (ஊ) ெவட்டிவயல் மறவர் குடியி

Ü¬ùî¢¶
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1)

1) ,
ப்ைப

ர் மற்

ர்

ம்

ம் ஆந்தகுடி

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்
315

315

ஊராட்சி ஒன்றிய உயர்நிைலப்பள்ளி,
ப்ைப

ர்., _

1.

ப்ைப

ர் (வ.கி) மற்

(ஊ) இராயர்பட்டணம்
4.

ப்ைப

2) , 6.

(வார்

ர் (வ.கி) மற்

ப்ைப

ம் (ஊ)

2) , 3.

316

பஞ்சாயத்

னியன்

ெதாடக்கப்பள்ளி.கற்களத்
கட்டிடம்

ர்,

திய

ப்ைப

ர் (வ.கி) மற்

(வார்

2) , 8.

ப்ைப

ர் (வ.கி) மற்

ப்

(வார்

ம் (ஊ) ந

2) , 5.

ம் (ஊ) காக்கச்சிேயந்தல் (வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா
316

ர் இைடயர் குடியி

ம் (ஊ) கீ ழக்ேகாட்ைட (வார்

ர் (வ.கி) மற்

குட்ைடயன் காலனி

ப்ைப

ப்ைப
2) , 7.

1) , 2.

ப்ைப

ர் (வ.கி) மற்

விக்ேகாட்ைட (வார்
ர் (வ.கி) மற்
ப்ைப

2) ,

ம் (ஊ) காலனி

ர் (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ேமலக்ேகாட்ைட (வார்

(வார்

1) , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்
ம் கற்களத்

ர் (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) கற்களத்

ர் (வார்

2.ேகாவிந்தமங்களம் (வ.கி) மற்

ம் கற்களத்

ர் (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) கற்களத்

ர் காலனி (வார்

3.ேகாவிந்தமங்களம் (வ.கி) மற்

ம் கற்களத்

ர் (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) கற்களத்

ர் (வார்

ம் கற்களத்

ர் (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ெபா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
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ம் (ஊ)

1.ேகாவிந்தமங்களம் (வ.கி) மற்

4.ேகாவிந்தமங்களம் (வ.கி) மற்

ம்

வாழ் வாக்காளர்கள்
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வக்குடி (வார்

1) ,
2) ,

1) ,
2) , 99.அயல்நா
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1

2

317

317
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3

4

னித ேஜாசப் ெதாடக்கப்பள்ளி.
சிவிலிேயந்தல்

1.குமானி மற்

, கிழக்கு பகுதி

மற்

ம் அரசூர் (வ.கி) மற்

ம் அரசூர் (வ.கி) மற்

ம் கு

ம் கு

5

ந்தனக்ேகாட்ைட

ந்தனக்ேகாட்ைட

(வ.கி) மற்

3.குமானி மற்

ம் அரசூர் (வ.கி) மற்

ம் கு

ந்தனக்ேகாட்ைட

4.குமானி மற்

ம் அரசூர் (வ.கி) மற்

ம் கு

ந்தனக்ேகாட்ைட

5.அரசூர் (வ.கி) மற்

ம்

ெபாயிகீ ரமங்கலம் (ஊ) ெபரிஞ்ைச

ெபரியகீ ரமங்கலம் (ஊ) ெபரிஞ்ைச
8.அரசூர் (வ.கி) மற்

(வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ேசந்தகுடி , 2.குமானி

ம் ெபரியகீ ரமங்கலம் (ஊ) சிவிலிேயந்தல் ,

(வ.கி) மற்
(வ.கி) மற்
ர்(கீ ழகுடியி

ர்(ேமற்கு) , 7.அரசூர் (வ.கி) மற்

ம்

Ü¬ùî¢¶
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ம் ெபரியகீ ரமங்கலம் (ஊ) குமனி ,
ம் ெபரியகீ ரமங்கலம் (ஊ) கம்பனி ,
ப்

, 6.அரசூர் (வ.கி) மற்

ெபரியகீ ரமங்கலம் (ஊ)

ம் ெபரியகீ ரமங்கலம் (ஊ) பைறயேனந்தல் , 99.அயல்நா

ம்
க்குடி ,

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்
318

318

ஊராட்சி ஒன்றிய
ெதாடக்கப்பள்ளி.கு

1.கு
ந்தனக்ேகாட்ைட , மற்

பைழயகட்டிடம்

4.கு

ந்தனக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்
ம் (ஊ) உரத்

ர் (வார்

ம் (ஊ) கு

1) , 3.கு

ந்தனக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ந்தனக்ேகாட்ைட (வார்

ந்தனக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) பாவாசி (வார்

1) , 2.கு
ம் (ஊ) ப

1) , 99.அயல்நா
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ந்தனக்ேகாட்ைட (வ.கி)
த்தி

ர் (வார்

1) ,

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்
319

319

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி,
விழிமார் (

குடி பஞ்சாயத்

), _

1.

குடி (ஊ) வழிமார்
ீ
(வ கி) பிரம் வயல் , 2.

வழிமார்
ீ
(வ கி) அ

மாேனந்தல் , 4.

வாக்காளர்கள் அயல்நா
320

320

பஞ்சாயத்
ந

னியன்

குடி (ஊ) வழிமார்
ீ
(வ கி) வழிமார்
ீ

3.பிடாரேனந்தல் (ஊ) க

குறிச்சி, _

99.அயல்நா

குடி , 3.

குடி (ஊ)

ம்ைபதிடல் , 99.அயல்நா

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

1.ேகாவிந்தமங்கலம் (ஊ) (வ கி) வாடிநனி

நிைலப்பள்ளி பிடாரந்தல்

குடி (ஊ) வழிமார்
ீ
(வ கி)

ர் , 2.ேகாவிந்தமங்கலம் (ஊ) (வ கி) ெகாங்கு

ங்குடி வ கி) பிடாரேனந்தல் , 4.பிடாரேனந்தல் (ஊ) க

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்
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ட்டி ,

ங்குடி வ கி)

க்குறிச்சி ,
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321
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3
பஞ்சாயத்
ந

4

னியன்

நிைலப்பள்ளி, ெச

ைக,

கிழக்கு

திய கட்டிடம்

ைக (ஊ) (வ கி) ெச

ைகேமலக்ேகாட்ைட , 2.ெச

3.ெச

ைக (ஊ) (வ கி) ெச

ைக ெகாள்ளக்ேகாட்ைட , 4.ெச

, 5.ெச
7.ெச
ம

ைக (ஊ) (வ கி) ெச

322

ைக ேகாயில் குடியி

ைக (ஊ) (வ கி) இைடயக்குடி , 8.ெச

தேனந்தல் , 10.ெச

ைக (ஊ) (வ கி) ெச

, 6.ெச

ர் , 11.ெச

ைக நடியக்ேகாட்ைட ,
ைக ெச

ைக (ஊ) (வ கி) ெச

ைக (ஊ) (வ கி) த

க்கன் குடியி

ப்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ைக ெபாட் ரணி ,

ைக (ஊ) (வ கி)
த

ர் , 99.அயல்நா

வாழ்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி

1.திராணி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ைகக்குடி (வார்

திராணி ,

3.திராணி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) திராணி (வார்

தியகட்டிடம்

ப்

ைக (ஊ) (வ கி) ெச

ைக (ஊ) (வ கி) பாலக்குடி , 9.ெச

ைக (ஊ) (வ கி) சிவ

வாக்காளர்கள் அயல்நா

322

5

1.ெச

1) , 2.திராணி (வ.கி) மற்
1) , 99.அயல்நா

ம் (ஊ) சித்திராவயல் (வார்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

1) ,

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாக்காளர்கள்
323

323

நல்லக
சண்

ப்பன் ெதாடக்கப்பள்ளி

கநாத பட்டிணம், _

1.திராணி (வ.கி) மற்
க்குடி

(வார்

ம் (ஊ) கீ ழேகாவிலான்பட்டி

2) , 3.திராணி (வ.கி) மற்

வாக்காளர்கள் அயல்நா
324

324

1.சார்வேனந்தல் (வ.கி) மற்

ெதாடக்கபள்ளி.ெசாக்கநாத ரம், _

(வ.கி) மற்

ம் ெவள்ளிக்கட்டி (வ.கி) மற்

ம் ெவள்ளிக்கட்டி (வ.கி) மற்

ெவள்ளிக்கட்டி (வ.கி) மற்

கநாதபட்டணம்

(வார்

ம் (ஊ) ேகாவிலான்பட்டி

3) , 99.அயல்நா

ம் (ஊ) உவர்க்குளம் (வார்

ம் (ஊ) ெவள்ளிக்கட்டி (வார்

ம் (ஊ) ேபாரடப்

ம் (ஊ) ெசாக்கநாத ரம் (வார்

சார்வேனந்தல் (வார்

ம் (ஊ) சண்

2) , 2.திராணி (வ.கி) மற்

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

ஊராட்சி ஒன்றிய

மற்

(வார்

(வார்

2) , 99.அயல்நா

1) , 3.சார்வேனந்தல் (வ.கி) மற்

3) , 4.சார்வேனந்தல் (வ.கி) மற்

2) , 5.சார்வேனந்தல் (வ.கி) மற்

ம்

ம் ெவள்ளிக்கட்டி (வ.கி)

ம் ெவள்ளிக்கட்டி (வ.கி) மற்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா
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3) , 2.சார்வேனந்தல்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ம் (ஊ)
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1

2

325

325

326

3

4
1.நீேடாைட (வ.கி) மற்

சண்

உ

திக் ேகாட்ைட (ஊ) குமாரேவ

உ

திக்ேகாட்ைட (வார்

கநாதபட்டிணம், ெதற்கு
கிழக்கு பக்கம்

வி.என்.டி அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
சண்

கநாதபட்டிணம், ெதற்கு

கட்டிடம் ேமற்கு பக்கம்

1.நீேடாைட மற்

327

னித பால் உயர்நிைலப்பள்ளி
வடக்கு கட்டிடபகுதி ச
ச

328

328

கணி, வடக்குகட்டிடப்பகுதி

5) , 99.அயல்நா

4) , 3.நீேடாைட (வ.கி) மற்
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ம் உ

ம்

உ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ம்

திக் ேகாட்ைட (ஊ)

வாழ் வாக்காளர்கள்

திக் ேகாட்ைட (ஊ) பள்ளபச்ேசரி(வார்

5) ,

ம் ெபான்னலிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் உ

திக் ேகாட்ைட (ஊ) திட்

ம் ெபான்னலிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் உ

திக் ேகாட்ைட (ஊ) வரகண்டான்வயல்
ீ
(வார்

ம் ெபான்னலிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

(வார்

5) , 5.நீேடாைட மற்

(வார்

5) , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

நாகமதி (வ.கி) மற்

ம் ச

ச

ம் (ஊ) ச

கனி (வ.கி) மற்

நாகமங்களம்., ெதற்கு பக்கம்

நாகமதி (வ.கி) மற்

ம் ச

கனி (வ.கி) மற்

ம் ச

கனி (வ.கி) மற்

ம் உ

திக் ேகாட்ைட (ஊ) தாஸ் ரம்

ம் (ஊ) இைடயர் ச

கனி , 2.மாறனி மற்

ம்

ம் நாகமதி (வ.கி) மற்

ம்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

கனி (வ.கி) மற்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

ம் (ஊ) ேகாபால ரம் , 2.மாறனி மற்

ம் (ஊ) நாகமதி , 99.அயல்நா
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3) ,

திக் ேகாட்ைட (ஊ) ெதள்ளியன்வயல்

ம் (ஊ) பழனிவயல் , 3.மாறனி மற்

வாழ் வாக்காளர்கள்

க்ேகாட்ைட(வார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

வாழ் வாக்காளர்கள்

கனி (வ.கி) மற்

கனி , 99.அயல்நா

ம் நாகமதி (வ.கி) மற்
ம் ச

ம் உ

ம் ெபான்னலிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் நாகமதி (வ.கி) மற்

1.மாறனி மற்

கட்டிடம்,

ர்(வார்

1) , 2.நீேடாைட (வ.கி) மற்

2.நீேடாைட மற்

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி,
திய

5

திக் ேகாட்ைட (ஊ) சீனமங்கலம் (வார்

3.நீேடாைட மற்

1.மாறனி மற்

கனி,

ம் உ

ம் ெபான்னலிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

5) , 4.நீேடாைட மற்

327
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வி.என்.டி அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி
கட்டிடம்
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2

329
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3
ஊராட்சி ஒன்றிய ந
இளங்குடி ,

4
நிைலப்பள்ளி

திய கட்டிடம்

1.சி

வத்தி மற்

தி

ம் தி

மணவயல் (வ.கி) மற்

மணவயல் (வ.கி) மற்

ம்

ம்

5

இலங்குடி (ஊ) இலங்குடி , 2.சி

இலங்குடி (ஊ) பாப்பான்வயல் , 99.அயல்நா

வத்தி மற்

ம்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
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வாழ் வாக்காளர்கள்
330

330

ஊராட்சி ஒன்றிய ந

நிைலப்பள்ளி

இளங்குடி, வடக்கு பக்கம் ெதற்கு
கம்

1.சி

வத்தி மற்

தி

ம் தி

மணவயல் (வ.கி) மற்

மணவயல் (வ.கி) மற்

மற்

வத்தி பைறயர்குடியி

இலங்குடி (ஊ) கார்குடி , 5.சி
வத்தி மற்

மற்

ம் தி

ம் தி

331

331

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி

1.விஜய ரம் (வ.கி) மற்

சி

(வ.கி) மற்

வத்தி, _

வத்தி மற்

ம் (ஊ) சி

ம்

332

332

பஞ்சாயத்

அ

வலகக்

கட்டிடம்,சி

வத்தி, _

1.ெச

வத்தி (வ.கி) மற்

(வ.கி) மற்
4.ெச

ம் சி

(வ.கி) மற்
99.அயல்நா

, 4.சி

வத்தி மற்

வத்தி மற்

மணவயல் (வ.கி) மற்
ம் இலங்குடி (ஊ) ெப

இலங்குடி (ஊ) ெப

வத்தி (வ.கி) மற்

வத்தி, ந

ம் தி

ம் தி

ம்

மணவயல் (வ.கி)

மணவயல் (வ.கி) மற்

Ü¬ùî¢¶
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ம்

ம் இலங்குடி (ஊ) ெதற்குேபார்குடி ,

வத்தி சக்கிலியேனந்தல் , 7.சி
வயல் , 99.அயல்நா

வத்தி

வாழ்

ம் (ஊ) விஜய ரம் , 2.விஜய ரம் (வ.கி) மற்

வத்தி , 3.விஜய ரம் (வ.கி) மற்
ம் சி

ம் சி

வத்தி (வ.கி) மற்

வத்தி (வ.கி) மற்

ம் சி

வத்தி

ம் (ஊ) காேரந்தல்,

ம் (ஊ) குமானி , 99.அயல்நா

Ü¬ùî¢¶
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வாழ்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ம் சி

வத்தி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ெதாங்குமதி , 3.ெச

வத்தி (வ.கி) மற்

ப்

வத்தி மற்

வாழ் வாக்காளர்கள்

வாேனந்தல் , 4.விஜய ரம் (வ.கி) மற்
வாக்காளர்கள் அயல்நா

ம் தி

மணவயல் (வ.கி) மற்

மணவயல் (வ.கி) மற்

வாக்காளர்கள் அயல்நா

ங்குடி , 2.சி

ம் இலங்குடி (ஊ) வடக்கு ேபார்குடி , 3.சி

ம் இலங்குடி (ஊ) ெப

6.சி

ம் இலங்குடி (ஊ)

ம் சி

வத்தி (வ.கி) மற்

வத்தி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ெபான்னத்தி , 6.ெச

ம் (ஊ) ெச

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ம் சி

ம் (ஊ) சித்

வத்தி (வ.கி) மற்

வத்தி , 2.ெச

வத்தி (வ.கி) மற்
ர் , 5.ெச

ம் சி

வாழ் வாக்காளர்கள்
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வத்தி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ெவள்

வத்தி (வ.கி) மற்

வத்தி (வ.கி) மற்

ம் சி

ம் சி

வத்தி

ர் ,
வத்தி

ம் (ஊ) பப்பனி ,

Ü¬ùî¢¶
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3

4

ஊராசி ஒன்றிய ெதாடக்கபள்ளி.

1.

விளாங்காட்

(வ.கி) மற்

ர், _

ப்ைப

ர் மற்
ம் தி

ம்

ேவகம்பத்

ம் (ஊ) விளாங்காட் ர்(வார்

334

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி

1.ஆந்தகுடி (வ.கி) மற்

கல்லடிேயந்தல், _

மற்
தி

ம் தி

ேவகம்பத்

மற்
(வார்

335

335

ேவகம்பத்

ம் தி

ேவகம்பத்

(வ.கி) மற்

(வ.கி) மற்

ர் (வார்

வாழ்

3) , 3.ஆந்தகுடி (வ.கி) மற்

3) , 4.ஆந்தகுடி (வ.கி) மற்

4) , 5.ஆந்தகுடி (வ.கி) மற்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ம் தி

3) , 2.ஆந்தகுடி (வ.கி)

ேவகம்பத்

ம் தி

(வ.கி) மற்

(வ.கி) மற்

ம் (ஊ) சுக்கிரப்பட்டி (வார்

தி

2.ெபான்னலிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் தி

ேவகம்பத்

(வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ேவலா

3.ெபான்னலிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் தி

ேவகம்பத்

(வ.கி) மற்

ம் (ஊ) தி

ேவகம்பத்

ப்

1) , 2.தி

அைற

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி,

1.தி

ேவகம்பத்

தி

மற்

ம் (ஊ) உைடயாகுளம்

ேவகம்பத்

திய கட்டிடம்,

ர், ேமற்கு பக்கம்

, 4.தி

ேவகம்பத்

(வ.கி) மற்
(வ.கி) மற்

1) , 3.தி

ம் (ஊ) களத்

இரவியமங்கலம், ெதற்கு குடியி

ப்

( (வார்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2) ,

தவயல் (வார்

2) ,

(வார்

2) ,

வாழ் வாக்காளர்கள்

ம் (ஊ) இரவியமங்கலம் கீ ழக்குடியி
(வார்

(வ.கி)

வாழ் வாக்காளர்கள்

ேவகம்பத்

3,வகுப்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ம் (ஊ) பள்ளச்ேசரி

ம் தி

,

ம்

ேவகம்பத்

1.ெபான்னலிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ேவகம்பத்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

2) , 2.ஆந்தகுடி

1) , 99.அயல்நா

ம் (ஊ) கல்லடிேயந்தல் (வார்

ம் (ஊ) பைரயனந்தல் (வார்

ம் (ஊ) ஒரசூர் (வார்

ம் (ஊ) ஆந்தகுடி (வார்

99.அயல்நா
336

ர்(ஊ) ெவண்னி

வாழ் வாக்காளர்கள்

(வ.கி) மற்

4) , 99.அயல்நா

ேவகம்பத்

அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி .
கட்டிடம் (ேலபேரட்டரி கட்டிடம

336

(வ.கி) மற்

தி

5

ம் ஆந்தகுடி (வ.கி) மற்

வாக்காளர்கள் அயல்நா
334
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ேவகம்பத்
ர்

(வார்

(வ.கி) மற்
1) , 5.தி

1) , 99.அயல்நா

வாக்காளர்கள்
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(வார்

ேவகம்பத்

ம் (ஊ) அழியாதான்ெமாழி

ேவகம்பத்

(வ.கி) மற்

(வ.கி)
(வார்

ம் (ஊ)

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

1)
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
ெபான்னலிக்ேகாட்ைட,

க்கட்டிடம்

1.இ

ம் வயல் மற்

ம் ெகாடிக்குளம் (வ.கி) மற்

அங்காளன்ேகாட்ைட , 2.இ
மற்

ம் (ஊ) சீதாராமன்

க்ேகாட்ைட , 3.இ

ஊராட்சி ஒன்றிய
உ

வாட்டி ,

ந

நிைலப்பள்ளி.

க்கட்டிடம்

ம் வயல் மற்

ம் (ஊ) இ

ம் (ஊ) பணக்கைர , 5.இ

ெபான்னலிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ெசட்டிேயந்தல் , 6.இ

ம் ெபான்னலிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் வயல் , 4.இ

ம் ெபான்னலிக்ேகாட்ைட (வ.கி)

ம் வயல் மற்

ம் வயல் மற்

ம் ெகாடிக்குளம் (வ.கி) மற்

ம் ெகாடிக்குளம் (வ.கி) மற்

ம் வயல் மற்

ம் (ஊ) ஆலம்பக்ேகாட்ைட , 7.இ

ம்

ம் வயல் மற்

ம் ெபான்னலிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ெகாடிக்குளம் , 8.இ

(வ.கி) மற்

ம் ெபான்னலிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ெபான்னலிக்ேகாட்ைட , 99.அயல்நா

(வார்

வாட்டி (வ.கி) மற்
1) , 3.உ

, 8.உ

ம் வயல் மற்

ம் ெகாடிக்குளம்
ம் ெகாடிக்குளம்
வாழ்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ம் (ஊ) ெசங்கமைட (வார்

வாட்டி (வ.கி) மற்

மாவலிக்ேகாட்ைட (வார்
மற்

ம்

ம்

ம் ெகாடிக்குளம் (வ.கி)

(வ.கி) மற்

1.உ

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ம் (ஊ)

ம் ெகாடிக்குளம் (வ.கி) மற்

ெபான்னலிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

வாக்காளர்கள் அயல்நா

338

ம் ெகாடிக்குளம் (வ.கி) மற்

ெபான்னலிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்
மற்

338

ம் வயல் மற்

5

ம் ெபான்னலிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற்

1) , 5.உ

ம் (ஊ) உ

ேமல்வாக்ேகாட்ைட (வார்

வாட்டி (வார்

வாட்டி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) கலங்கா லிக்ேகாட்ைட (வார்
வாட்டி (வ.கி) மற்

1) , 2.உ

3) , 7.உ

2) , 4.உ

வாட்டி (வ.கி) மற்

3) , 9.உ

2) , 6.உ

க்குடியி

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

ப்

ம் (ஊ)
வாட்டி (வ.கி)

ம் (ஊ) பாப்பாக்ேகாட்ைட (வார்

வாட்டி (வ.கி) மற்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா
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ம் (ஊ)

ம் (ஊ) பைறயச்ேசரி (வார்

வாட்டி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ெகாங்கந்திடல் (வார்
3) , 99.அயல்நா

வாட்டி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ)

வாழ் வாக்காளர்கள்

2)
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ஊராட்சி ஒன்றிய

ெதாடக்கப்பள்ளி

நகரமங்களம், _

4
1.வன்னிக்குடி (வ.கி) மற்
மற்

ம் (ஊ) நகரமங்கலம் (வார்

மற்

(வார்

ம் (ஊ) ெவட்

க்கா

(வ.கி) மற்
மற்

னித ேஜாசப் ேமல்நிைலப்பள்ளி
ெசக்காகுடி ,

திய கட்டிடம்

தவயல் (வார்

ம் என்.மணக்குடி (வ.கி) மற்

ம் என்.மணக்குடி (வ.கி) மற்

1) , 3.வன்னிக்குடி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) திட்

ம் (ஊ) ேமட்டலாங்குடி (வார்

ம் (ஊ)

ம் (ஊ) இளஞ்சனி (வார்

க்ேகாட்ைட(வார்

ம் (ஊ) ேமலப்பில்லாக்கைர (வார்

ம்

ம் என்.மணக்குடி (வ.கி)

ம் என்.மணக்குடி (வ.கி) மற்

ம் என்.மணக்குடி (வ.கி) மற்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

1) , 2.வன்னிக்குடி (வ.கி)

2) , 4.வன்னிக்குடி (வ.கி) மற்

3) , 5.வன்னிக்குடி (வ.கி) மற்

3) , 6.வன்னிக்குடி (வ.கி) மற்

ம் என்.மணக்குடி (வ.கி) மற்

அயல்நா

5
ம் (ஊ)

ம் (ஊ) பின்னலாங்ேகாட்ைட (வார்

என்.மணக்குடி (வ.கி) மற்

7.வன்னிக்குடி (வ.கி) மற்

340

ம் என்.மணக்குடி (வ.கி) மற்

ம் என்.மணக்குடி (வ.கி) மற்

மணக்குடி(வார்

340
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3) ,

1) , 8.வன்னிக்குடி

1) , 9.வன்னிக்குடி (வ.கி)

1) , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்

வாழ் வாக்காளர்கள்

1.என்.மனக்குடி (வ.கி) மற்

ம் மினிட்டாங்குடி (வ.கி) மற்

மற்

ம் மினிட்டாங்குடி (வ.கி) மற்

மற்

ம் (ஊ)

ல்

ம் (ஊ) மினிட்டாங்குடி , 2.என்.மனக்குடி (வ.கி)

ம் (ஊ) ெசக்ககுடி , 3.என்.மனக்குடி (வ.கி) மற்

மாரி , 4.என்.மனக்குடி (வ.கி) மற்

ம் மினிட்டாங்குடி (வ.கி) மற்

5.என்.மனக்குடி (வ.கி) மற்

ம் மினிட்டாங்குடி (வ.கி) மற்

மினிட்டாங்குடி (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ஏரணி , 7.என்.மனக்குடி (வ.கி) மற்

ெபாசுக்கணி , 8.என்.மனக்குடி (வ.கி) மற்
வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா
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ம் (ஊ) க

க்காத்தி ,

ம் (ஊ) பாப்பாகுடி , 6.என்.மனக்குடி (வ.கி) மற்

ம் மினிட்டாங்குடி (வ.கி) மற்

வாழ் வாக்காளர்கள்

ம் மினிட்டாங்குடி (வ.கி)

ம் மினிட்டாங்குடி (வ.கி) மற்

ம்

ம் (ஊ)

ம் (ஊ) கிழவணி , 99.அயல்நா
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி ,

1.விரிசூர் மற்

காவா

, 2.விரிசூர் மற்

குடி, _

(வார்

ம் சி

நல்

ம் சி

ர் மற்

நல்

1) , 3.விரிசூர் மற்

அளப்ப

குடி

(வார்

ம் தி

ர் மற்
ம் சி

ம் தி

நல்

(வார்

காவ

குடி (ஊ) சி

வா

காவ

குடி (ஊ) அ

ம் சி

1) , 5.விரிசூர் மற்
ர்

(வார்

க்கேனந்தல்

ம் தி
நல்
ம் சி

மற்

ம் காவ

குடி (ஊ) காைரக்குடி

ர் மற்
நல்

மற்

ம் காவ

குடி (ஊ) விரிசூர்

மற்

ம் காவ

குடி (ஊ) காவ

(வார்

குடி

3) , 8.விரிசூர் மற்

3) , 9.விரிசூர் மற்

(வார்

1) , 99.அயல்நா

குடி (ஊ)

(வ.கி) மற்

ம் காவ

ேவகம்பத்
ம் தி

நல்
ம் சி

நல்
நல்

ம் தி

ர் மற்

நல்

ர் மற்

1)

Ü¬ùî¢¶
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குடி (ஊ)
ம் காவ

(வ.கி) மற்

ேவகம்பத்
ம் தி

ர் மற்

(வார்

மாங்ேகாட்ைட

(வ.கி) மற்

ேவகம்பத்

ர் மற்

ம் சி

ம் சி

குடி (ஊ) நல்கனிகைர

ம் காவ

ம் தி

ர் மற்

ம் சி

3) , 7.விரிசூர் மற்

(வார்

ம் காவ

(வ.கி) மற்
ேவகம்பத்

2) , 6.விரிசூர் மற்
(வார்

5

(வ.கி) மற்

ேவகம்பத்

ர் மற்

1) , 4.விரிசூர் மற்

(ஊ) ஆண்டிவயல்

ேவகம்பத்

ம் தி

(வ.கி) மற்

ேவகம்பத்

ம் தி

குடி

ம்
(வ.கி)

ேவகம்பத்

ேவகம்பத்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ம்

(வ.கி)

(வ.கி)

வாழ்

வாக்காளர்கள்
342

342

ேராமன் கத்ேதாலிக்க உயர் நிைலப்

1.ஓ

மணிேயந்தல் மற்

ம் விரிசூர் (வ.கி) மற்

ம் கீ ழஉச்சாணி (ஊ) ேமலஉச்சானி (வார்

பள்ளி,,கீ ழஉச்சாணி, _

2.ஓ

மணிேயந்தல் மற்

ம் விரிசூர் (வ.கி) மற்

ம் கீ ழஉச்சாணி (ஊ)

மற்

ம் விரிசூர் (வ.கி) மற்

(வ.கி) மற்

ம் கீ ழஉச்சாணி (ஊ) சுண் ரணி (வார்

ம் கீ ழஉச்சாணி (ஊ) ஆலன்வயல் (வார்

தியனி (வார்
5) , 4.ஓ

5) , 99.அயல்நா

3) ,

5) , 3.ஓ

மணிேயந்தல்

மணிேயந்தல் மற்
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ம் விரிசூர்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ்

வாக்காளர்கள்
343

343

ேராமன் கத்ேதாலிக்க உயர் நிைலப்

1.ஓ

மணிேயந்தல் மற்

ம் விரிசூர் (வ.கி) மற்

ம் கீ ழஉச்சாணி (ஊ)

லவன்வயல்(வார்

1) ,

பள்ளி கீ ழஉச்சாணி, _

2.ஓ

மணிேயந்தல் மற்

ம் விரிசூர் (வ.கி) மற்

ம் கீ ழஉச்சாணி (ஊ) கீ ழஉச்சாணி (வார்

4) ,

3.ஓ

மணிேயந்தல் மற்

ம் விரிசூர் (வ.கி) மற்

ம்

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்
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கீ ழஉச்சாணி (ஊ) பள்ளபச்ேசரி (வார்

3) , 99.அயல்நா
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1

2

344

344
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3

4

ஊராட்சி ஒன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி
குளமங்களம்,

க்கட்டிடம்

345

ஊராட்சி ஒன்றிய
சி

நல்ல

ர், _

ந

நிைலப்பள்ளி

மணிேயந்தல் மற்

ம் இராதா

ர்

(வ.கி) மற்

ம் கீ ழஉச்சாணி (ஊ) கீ ழப்பில்லாக்கைர வார்

2.ஓ

மணிேயந்தல் மற்

ம் இராதா

ர்

(வ.கி) மற்

ம் கீ ழஉச்சாணி (ஊ) கீ ழ்க்குடி

3.ஓ

மணிேயந்தல் மற்

ம் இராதா

ர்

(வ.கி) மற்

ம் கீ ழஉச்சாணி (ஊ) கட்ட

4.ஓ

மணிேயந்தல் மற்

ம் இராதா

ர்

(வ.கி) மற்

ம் கீ ழஉச்சாணி (ஊ)

5.ஓ

மணிேயந்தல் மற்

ம் இராதா

ர்

(வ.கி) மற்

ம் கீ ழஉச்சாணி (ஊ) ஒ

6.ஓ

மணிேயந்தல் மற்

ம் இராதா

ர்

(வ.கி) மற்

ம் கீ ழஉச்சாணி (ஊ) மரிச்சுக்கட்டி

வார்

2 ,

7.ஓ

மணிேயந்தல் மற்

ம் இராதா

ர்

(வ.கி) மற்

ம் கீ ழஉச்சாணி (ஊ) குலமங்கலம்

வார்

2 ,

1.சி

நல்

1) , 3.சி

வாழ் வாக்காளர்கள் அயல்நா

ர் (வ.கி) மற்
நல்

ர் (வ.கி) மற்

6.சி

நல்

ர் (வ.கி) மற்

கீ ழக்காடாவயல் (வார்
வாக்காளர்கள் அயல்நா

1) , 2.சி

ம் (ஊ) கண்மாய்கைர குடியி
3) , 5.சி

நல்

ர் (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ேமலக்காடாவயல் (வார்
1) , 8.சி

நல்

வார்

ர்

1 ,

1 ,

வார்

Ü¬ùî¢¶
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1 ,

ங்கிணாலங்குடி

வார்

1 ,

மணிேயந்தல்

வார்

2 ,

வாழ் வாக்காளர்கள்

ம் (ஊ) கடம்பாகுடி (வார்

பாண்டியன் ேகாட்ைட (வார்
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1.ஓ

99.அயல்நா
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ர் (வ.கி) மற்

நல்
ப்

ர் (வ.கி) மற்

(வார்

2) , 4.சி

ம் (ஊ) க
நல்

ம் (ஊ) சி

நல்

நல்

ர் (வ.கி) மற்

ர் (வார்

ñ£õì¢ì «î£¢îô¢ Üî¤è£ó¤ ñø¢Áñ¢ ñ£õì¢ì Ýì¢ê¤ò£¢

ம் (ஊ)

1) ,

ம் (ஊ)

2) , 99.அயல்நா

வாழ் வாக்காளர்கள்
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ர் (வ.கி) மற்

ம் (ஊ) ெவள்ளாளர் வயல் (வார்
1) , 7.சி

ப்பக்குடி (வார்

வாழ்

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

