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1

2

1

1

ராஜ க்கள் கல்
ரி ைழவா ல் கட் டம்
,ேமற் கட் ம் வடக் ப் ப
வடக்
ெவங் காநல்
ர்-626117

3

4

2

2

ராஜ க்கள் கல்
ரி ைழவா
,ேமற் கட் டம் ெதற் ப் ப
வடக் ெவங் காநல்
ர்-626117

3

3

ராஜ க்கள் கல்
ரி ைழவா ல் கட் டம்
1.வடக் ெவங் காநல்
ர்(வ. ),
ஷ்ணா ரம் (ஊ) வார் 7 கம் பர் நகர் ,
, ழக் ப் ப
வடக் ெவங் காநல்
ர்-626117 2.வடக் ெவங் காநல்
ர்(வ. ),
ஷ்ணா ரம் (ஊ) வார் 7 பராசக் நகர், வ.உ.
நகர் , 3.வடக் ெவங் காநல்
ர் (வ. ),
ஷ்ணா ரம் (ஊ) வார் 7
வள் வர் நகர்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

4

4

ராஜ க்கள் கல்
ரி ைழவா ல் கட் டம்
1.வடக்
, ழக் ப் ப
வடக் ப் பக்கம் அைற எண் 23 2.வடக்
வடக் ெவங் காநல்
ர்-626117
3.வடக்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

5

5

1.சம் மந்த ரம் (வ.

), ேமலப் பாட்டம் கரிசல்

ளம் (ஊ) வார்

3அம் ேபத்கார் நகர்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

6

6

ஊராட் ஒன் ய ெதாடக் கப் பள் ளி
,வடக் க் கட் டம் , ேமற் ப் ப
, ெதற்
பார்த்த ,
வள்
வர் நகர்
சம் மந் த ரம் -626117.
ஊராட் ஒன் ய ெதாடக் கப் பள் ளி
ேமற் க் கட் டம் , ெதற் பார்த்த ,
வள்
வர் நகர் சம் மந் த ரம் -626117.

1.சம் மந்த ரம் (வ.

), ேமலப் பாட்டம் கரிசல்

ளம் (ஊ) வார்

3

அைனத்
வாக்காளா்கள்

7

7

ஊராட் ஒன் ய ெதாடக் கப் பள் ளி
,ேமற் க் கட் டம் , வடக் ப் ப
வள்
வா் நகா், சம் மந் த ரம் -626117.

1.சம் மந்த ரம் (வ.
2.சம் மந்த ரம் (வ.

), ேமலப் பாட்டம் கரிசல்
), ேமலப் பாட்டம் கரிசல்

ளம் (ஊ) வார் 3 சமத் வ ரம் ,
ளம் (ஊ) வார் 3 இந் ரா நகர்

8

8

ஊராட் ஒன் ய ெதாடக் கப் பள் ளி
, ழக் க் கட் டம் ெதற் ப் ப
வள்
வர் நகர். சம் மந் த ரம் -626117

1.சம் மந்த ரம் (வ. ), ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம் (ஊ) வார் 3 ம
நகர் ,
2.சம் மந்த ரம் (வ. ), ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம் (ஊ) வார் 3 ேபங் கர்ஸ் காலனி ,
3.சம் மந்த ரம் (வ. ), ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம் (ஊ) வார் 3 எம் எம் நகர்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

9

9

ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப் பள் ளி
,ெதன்றல் நகர்-626117

1.சம் மந்த ரம் (வ.

அைனத்
வாக்காளா்கள்

ல் கட் டம்

1.வடக் ெவங் காநல்
ர்(வ. ),
ஷ்ணா ரம் (ஊ) வார் 7 .எஸ்.ேக.
மாைலயா ரம் , 2.வடக் ெவங் காநல்
ர்(வ. ),
ஷ்ணா ரம் (ஊ) வார் 7
ஓைடப் பட் , 3.வடக் ெவங் காநல்
ர்(வ. ),
ஷ்ணா ரம் (ஊ) வார் 7 ேயான்
நகர்
1.வடக் ெவங் காநல்
ர்(வ. ),
ஷ்ணா ரம் (ஊ) வார் 7 தாட்ேகா காலனி

ெவங் காநல்
ெவங் காநல்
ெவங் காநல்

ர்(வ.
ர்(வ.
ர்(வ.

),
),
),

ஷ்ணா ரம் (ஊ) வார் 7 ரதர்மா ரம் ,
ஷ்ணா ரம் (ஊ) வார் 7 ேமலப் பாைளயம் ,
ஷ்ணா ரம் (ஊ) வார் 7 அம் ேபத்கார் நகர்

), ேமலப் பாட்டம் கரிசல்
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ளம் வார்

வள்

3 ெதன்றல் நகர்

வர் நகர்

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

10

10

ஒ

ங் ைணந்த ழந்ைதகள் வளர்ச் த்
ட்ட ைமயம் ,ெதன்றல் நகர்,
இராஜபாைளம் -626117.

3
1.சம் மந்த ரம் (வ.

4

11

11

மகளிர் ய உத க்
கட் டம் . இனாம் ெசட்

கட் டம் , பைழய
ளம் - 626117

1.இராஐபாைளயம் (வ.
2.இராஐபாைளயம் (வ.

), இனாம் ெசட் க்
), இனாம் ெசட் க்

ளம் (ஊ) வார்
ளம் (ஊ) வார்

1 இனாம் ெசட் க்
2 இனாம் ெசட் க்

ளம் ,
ளம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

12

12

அங் கன் வா ைமயக் கட் டம் ,அங் கன் வா
ைமய எண்.22, பைழய கட் டம் ,
இனாம் ெசட்
ளம் - 626117

1.இராஐபாைளயம் (வ.

), இனாம் ெசட் க்

ளம் (ஊ) வார்

3 இனாம் ெசட் க்

ளம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

13

13

ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப் பள் ளி
,ெதற் ப் பார்த்த ேமற் ப் ப
வடக் ப்
பக்கக் கல் க்கான தந் ரக்கட் டம்
ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

14

14

ஊராட் ஒன்
,ெதற் ப் ப
கரிசல் ளம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

15

15

ல்
த் ர்ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ,வடக் கட் டம்
ெகாத்தங் ளம் - 626154

), ேமலப் பாட்டம் கரிசல்

ளம் வார்

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

3 ெதன்றல் நகர்

1.ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம் (வ. ), ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம் (ஊ) வார் 2 ப் ராஜ்
காலனி , 2.ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம் (வ. ), ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம் (ஊ) வார் 1
மடத் ப் பட் த்ெத , 3.ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம் (வ. ), ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம்
(ஊ) வார் 1 ள் ைளயார் ேகா ல் ெத வடக் பக்கம் , 4.ேமலப் பாட்டம்
கரிசல் ளம் (வ. ), ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம் (ஊ) வார் 2
மாரியம் மன்ேகா ல் ெத , 5.ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம் (வ. ), ேமலப் பாட்டம்
கரிசல் ளம் (ஊ) வார் 2 காந் ெத , 6.ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம் (வ. ),
ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம் (ஊ) வார் 3 ள் ைளயார்ேகா ல் ெதற் பக்கம் ,
7.ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம் (வ. ), ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம் (ஊ) வார் 4
ெதற் க் ர் , 8.ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம் (வ. ), ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம் (ஊ)
வார் 4 ேகாைதநாச் யார் ரம்
ய ெதாடக்கப் பள் ளி
1.ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம் (வ. ), ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம் (ஊ) வார் 2 ப் ராஜ்
ழக்
கப் ேமலப் பாட்டம் காலனி , 2.ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம் (வ. ), ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம் (ஊ) வார் 1
ப் பட் -626110
ள் ைளயார் ேகா ல் வடக் ப் பக்கம் , 3.ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம் (வ. ),
ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம் (ஊ) வார் 2 மாரியம் மன்ேகா ல் ெத , 4.ேமலப் பாட்டம்
கரிசல் ளம் (வ. ), ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம் (ஊ) வார் 2 காந் ெத ,
5.ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம் (வ. ), ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம் (ஊ) வார் 3
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத ெதற் ப் பக்கம் , 6.ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம் (வ. ),
ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம் (ஊ) வார் 4 ெதற் க் ர் , 7.ேமலப் பாட்டம்
கரிசல் ளம் (வ. ), ேமலப் பாட்டம் கரிசல் ளம் (ஊ) வார் 4 ேகாைதநாச் யார் ரம்
1.ெகாத்தன்
2.ெகாத்தன்

ளம் (வ.
ளம் (வ.

), ெகாத்தன்
), ெகாத்தன்

ளம் (ஊ) வார்
ளம் (ஊ) வார்
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1 அண்ணாநகர் ,
2 ழக் காலணிெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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17

17

18

18

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
ல்
த் ர் ஊராட்
ந நிைலப் பள் ளி ,ேபர
நிைன க்கட் டம் ேமற்
ெகாத்தன் ளம் -626154
ல்
த் ர்ஊராட்
ந நிைலப் பள் ளி ,வடக்
ேமற் ப் ப
ெகாத்தங்

ந

4
ஒன் ய
ஞா் அண்ணா
ப் ப

1.ெகாத்தன்
2.ெகாத்தன்

ஒன் ய
க்கட் டம்
ளம் - 626154

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

), ெகாத்தன் ளம் (ஊ) வார்
), ெகாத்தன் ளம் (ஊ) வார்

1ேமலத்ெத
1 ழத்ெத

1.ெகாத்தன் ளம் (வ.
ேமலவன்னியம் பட்

), ெகாத்தன்

ளம் (ஊ) வார்

5 அர

1.ெகாத்தன்

ளம் (வ.

), ெகாத்தன்

ளம் (ஊ) வார்

3 ெதற்

1.ெகாத்தன்
-626117 2.ெகாத்தன்
3.ெகாத்தன்

ளம் (வ.
ளம் (வ.
ளம் (வ.

), ெகாத்தன்
), ெகாத்தன்
), ெகாத்தன்

ளம் (ஊ) வார்
ளம் (ஊ) வார்
ளம் (ஊ) வார்

4 அ ந்த யர் காலணி ,
4 ேக.ெதாட் யபட் ,
4 அழகா ரி

ல்
த் ர்ஊராட் ஒன் ய
நிைலப் பள் ளி ,வடக் க்கட் டம்
ழக் ப் ப
ெகாத்தங் ளம் - 626154

ளம் (வ.
ளம் (வ.

,

அைனத்
வாக்காளா்கள்

யார்பட் ,

த்ெத

ெகாத்தன்

ளம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்

19

19

ல்
த் ர் ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக் கப் பள் ளி ,ேக.ெதாட் யபட்

20

20

அய் யன் ேகந் ர
த்யாலயா
இண்டா்ேநசனல் பள் ளி கலங் காப் ேபரி
626108 ரதான கட் டம் வடக் ப் ப
தைர தளம்
ழக் ல் இ ந்
தல் அைற
(தரம் 1) ெதற் ப் பார்த்த

1.அர
2.அர

யார்பட் (வ.
யார்பட் (வ.

), கலங் காேபரி (ஊ) வார்
), கலங் காேபரி (ஊ) வார்

21

21

அய் யன் ேகந் ர
த்யாலயா
இண்டா்ேநசனல் பள் ளி கலங் காப் ேபரி
626108 ரதான கட் டம் வடக் ப் ப
தைர தளம்
ழக் ல் இ ந்
2வ அைற
(தரம் 1) ெதற் ப் பார்த்த

1.அர
2.அர

யார்பட் (வ.
யார்பட் (வ.

), கலங் காேபரி (ஊ) வார் 1 கம் மாப் பட் ,
), கலங் காேபரி (ஊ) வார் 1
த் ராம ங் கா ரம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

22

22

அய் யன் ேகந் ர
த்யாலயா
இண்டா்ேநசனல் பள் ளி கலங் காப் ேபரி
626108 ரதான கட் டம் வடக் ப் ப
தைர தளம்
ழக் ல் இ ந்
3வ அைற
(தரம் 1) ெதற் ப் பார்த்த

1.அர
2.அர
3.அர

யார்பட் (வ.
யார்பட் (வ.
யார்பட் (வ.

), கலங் காேபரி (ஊ) வார் 3 இந் ரா காலனி ,
), கலங் காேபரி (ஊ) வார் 3 ேவட்ைடெப மாள் நகர் ,
), கலங் காேபரி (ஊ) வார் 3
ஷ்
நகர்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1&2 வடக் த்ெத
1&2 ெதற் த் ெத

,

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

23

23

3
அய் யன் ேகந் ர
த்யாலயா
இண்டா்ேநசனல் பள் ளி கலங் காப் ேபரி
626108 ரதான கட் டம் வடக் ப் ப
தைர தளம்
ழக் ல் இ ந்
4வ அைற
(தரம் 1) ெதற் ப் பார்த்த

1.அர
2.அர

4

24

24

சா யர் நாயகர் ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற்
கட் டம் ெதற் ப் ப
ப் பராஜமடம் ெத
ராஜபாைளயம் -626117

அைனத்
வாக்காளா்கள்

25

25

சா யர் நாயகர் ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற்
கட் டம் ந ப் ப
ப் பராஜமடம் ெத
ராஜபாைளயம் -626117

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 3 ெதன்கா ேரா ெம ன்ேரா , 2.இராஜபாைளயம் (ந)
வார் 3 ெதன்கா ேரா
க் த்ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 1
அழகத்தான் ளம் ேரா ெம ன்ேரா
, 4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 1
அழகத்தான் ளம் ேரா
தலாவ
க் த்ெத , 5.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 1
மற் ம் 8 மாடசா ேகா ல் ெத
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 1 மற் ம் 8 மாடசா ேகா ல் இரண்டாவ ெத ,
2.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 1 மற் ம் 8 மாடசா ேகா ல்
ன்றாவ ெத

26

26

ராவ் பக ா் ஏ ேக
தர்மராஜா
ெதாடக்கப் பள் ளி ,மாடசா ேகா
இராஜபாைளயம்

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

யார்பட் (வ.
யார்பட் (வ.

), கலங் காேபரி (ஊ) வார்
), கலங் காேபரி (ஊ) வார்

1 மற்

ம் 8 மாடசா

2 யாதவர் ெத ,
2&3 ெதற் ெத

ேகா

ல் ெம

ன் ேரா

ல் ெத

27

27

சா யர் நாயகர் ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற்
கட் டம் வடக் ப் பக்கம் , ப் பாராஜாமடம்
ெத , இராஜபாை◌ைளயம் - 626117.

28

28

என் . ஏ. அன் னப் பராஜா நிைன
ேமல் நிைலப் பள் ளி , ரதானக்கட் டம்
தைரதளம் வடக் ப் பக்கம் அைற எண். 27,
இராஜபாைளயம் - 626117

29

29

என் . ஏ. அன் னப் பராஜா நிைன
ேமல் நிைலப் பள் ளி , ரதானக்கட் டம் ,
தைரத்தளம் , அைற எண்.22, ெதற் ப் ப
இராஜபாைளயம் -626117.

,

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 1 ப் பராஜா மடம்
தலாவ ெத , 2.இராஜபாைளயம்
(ந) வார் 1 ப் பராஜா மடம் இரண்டாவ ெத
, 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 1
ப் பராஜா மடம்
ன்றாவ ெத , 4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 1 ப் பராஜா மடம்
நான் காவ ெத
, 5.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 1 ப் பராஜா மடம் ஐந்தாவ ெத
,
6.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 1 ப் பராஜா மடம் ஆறாவ ெத
, 7.இராஜபாைளயம்
(ந) வார் 1 ப் பராஜா மடம் ஏழாவ ெத
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 3அழகா ரி
தலாவ ெத , 2.இராஜபாைளயம் (ந)
வார் 3 அழகா ரி இரண்டாவ ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 2 ேசாழராஜ ரம்
தலாவ ெத , 2.இராஜபாைளயம்
(ந) வார் 2 ேசாழராஜ ரம்
ன்றாவ ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 4
ஆவாரம் பட் கட்டெபாம் மன் ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

30

30

என் . ஏ. அன் னப் பராஜா நிைன
ேமல் நிைலப் பள் ளி , ரதானக்கட் டம் ,
தைரத்தளம் , அைற எண்.20,
இராஜபாைளயம் _626117

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 4 ஆவரம் பட் கம் பர் ெத , 2.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
3 ெதன்கா ேரா ெம ன் ேரா , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 3 ெதன்கா ேரா
க் த்ெத , 4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 5 கேழந் ேரா , 5.இராஜபாைளயம்
(ந) வார் 2&4 ஆவரம் பட் கல் யான ந்தரனார் ேரா

31

31

ேமல ஆவரம் பட் அரிசன் சாவ
, ழக் ப் ப
பார யார்ெத ஆவரம் பட்
இராஜபாைளயம் -626117

32

32

ேமல ஆவரம் பட் அரிசன் சாவ
,ேமற் ப் ப
பார யார் ெத ஆவரம் பட்
இராஜபாைளயம் -626117

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
, 2.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
3.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
4.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
5.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
6.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
2.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
3.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

2 மற் ம் 3ஆவரம் பட் பார யார் ெத
தலாவ
3 ஆவரம் பட் பார யார் ஐந்தாம் ெத ,
2 மற் ம் 3ஆவரம் பட் பார யார் ஆறாம் ெத ,
3 ஆவரம் பட் பார யார் ஏழாவ ெத
,
3 ஆவரம் பட் பார யார் எட்டாவ ெத
,
3ஆவரம் பட் பார யார் ஒன் பதாவ ெத
2ஆவரம் பட் பார யார் தலாவ ெத ,
2 ஆவரம் பட் பார யார் இரண்டாவ ெத ,
2 ஆவரம் பட் பார யார்
ன்றாவ ெத

33

33

சத் ண ைமயம் , ழஆவரம் பட்
இராஜபாைளயம் -626117

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

4 மற்

34

34

கன் ந நிைலப் பள் ளி ஆவரம் பட்
,வடக் கட் டம் ெப மாள் ேகா ல் சன் ன
ெத , இராஜபாைளயம் -626117

35

35

கன் ந நிைலப் பள் ளி ஆவரம் பட்
,வடக் கட் டம் ெப மாள் ேகா ல் சன் ன
ெத , இராஜபாைளயம் -626117

36

36

பாண் ய ப் பர் வண்ணார்சாவ
கல் யாண ந்தரனார் ேரா
,ெதற் ப
ஆவரம் பட் ராஜபாைளயம் -626117

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 4ஆவரம் பட் மணிேமகைல ெத , 2.இராஜபாைளயம்
(ந) வார் 4 ஆவரம் பட் ெப மாள் சன் ன ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 3
ஆவரம் பட் பார யார் ஒன் பதாவ ெத , 4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 3
ஆவரம் பட் கட்டெபாம் மன் ெத
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 4 ஆவரம் பட் கம் பர்
தலாவ ெத ,
2.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 4 ஆவரம் பட் கம் பர் இரண்டாவ ெத ,
3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 4 ஆவரம் பட் கம் பர்
ன்றாவ ெத ,
4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 5 கேழந் ேரா
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 4ஆவரம் பட்
ந்தாமணி ெத , 2.இராஜபாைளயம் (ந)
வார் 1 ஆவரம் பட் பார
ேயட்டர் தலாவ ெத
, 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
1 ஆவரம் பட் பார
ேயட்டர் இரண்டாவ ெத , 4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 1
ஆவரம் பட் பார
ேயட்டர் ன் றாவ ெத
, 5.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 1
அழகத்தான் ளம் ேரா ெம ன் ேரா , 6.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 1
அழகத்தான் ளம் இரண்டாவ
க் த்ெத
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 4 ஆவரம் பட் வைளயாப ெத , 2.இராஜபாைளயம் (ந)
வார் 1 ஆவரம் பட் பார
ேயட்டர் நான் காவ ெத

37

37

3

பாண் ய ப் பர் வண்ணார்சாவ
கல் யாண ந்தரனார் ேரா
,வடக் ப் ப
ஆவரம் பட் ராஜபாைளயம் -626117

4

,

,

ம் 5ஆவரம் பட்
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க

ெத

யாண ந்தரனார் ேரா

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

38

38

தர்மா ரம் காந்
லகம்
ெத ராஜபாைளயம் -626117

39

39

சஞ்
நாத ரம் ெகா வ ேவளாளர்
ச தாயக்
டம் , . . ல் ஸ் ேரா ,
இராஜபாைளயம் -626117

40

40

என் ஏ
பாப் ராஜா நிைன
ந நிைலப் பள் ளி , ழக் ப் ப
,
. . ல் ஸ் ேரா , இராஜபாைளயம் -626117

41

41

42

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

4
,தர்மா ரம்

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
தர்மா ரம் ெத

20 ெதன்கா

ேரா

, 2.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

5

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 19
ல் ஸ் ேரா ெம ன் ேரா , 2.இராஜபாைளயம்
(ந) வார் 19
ல் ஸ் ேரா
தலாவ
க் த்ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந)
வார் 19 . . ல் ஸ் ேரா இரண்டாவ
க் த்ெத , 4.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
19 . . ல் ஸ் ேரா
ன்றாவ
க் த் ெத
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 20வடக் மைலய ப் பட்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

சஞ்
நாத ரம் ெதாடக்கப் பள் ளி
,வடக் ப் ப
சஞ்
நாத ரம் ெத
ராஜபாைளயம் -626117

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

20 மைலய ப் பட்

தலாவ

ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

42

சஞ்
நாத ரம் ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமல
ெதற் ப் ப
சஞ்
நாத ரம் ெத
இராஜபாைளயம் -626117

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
(ந) வார் 20 மைலய ப் பட்

20 மைலய ப் பட்
இரண்டாவ ெத

தலாவ

ெத

43

43

ேவகானந்தா பாலா் பள் ளி,
,ேமற் ப் பார்த்த கட் டம் , வடக் ப் ப
,
மைலய ப் பட் , இராஜபாைளயம் -626117.

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

20 மைலய ப் பட்

இரண்டாவ

44

44

என் .ஏ. . பாப் ராஜா நிைன
ந நிைலப் பள் ளி ,ேமற் ப் ப
,
. . ல் ஸ் ேரா , இராஜபாைளயம் -626117

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 20 மைலய பட்
வார் 21 மைலய ப் பட் இரண்டாவ ெத

45

45

ேர
காேத
ெதாடக்கப் பள் ளி
,ேமற் ப் ப
, ெசவல் பட் வடக் த்ெத
இராஜபாைளயம் -626117.

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 19 சஞ்
நாத ரம்
தலாவ ெத , 2.இராஜபாைளயம்
(ந) வார் 19 சஞ்
நாத ரம் இரண்டாவ ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 19
சஞ்
நாத ரம்
ன்றாவ ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
2.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

46

46

ேர
காேத
ெதாடக்கப் பள் ளி
, ழக் ப் ப
, ெசவல் பட் வடக் க்ெத
இராஜபாைளயம் -626117

,

,

1வ

ெத

9 ெரப யம் மன் ேகா ல்
5, 19 ெரௗப யம் மன் ேகா
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, 2.இராஜபாைளயம்

ெத

, 2.இராஜபாைளயம் (ந)

தலாவ ெத ,
ல் இரண்டாவ ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

47

47

ராஜ க்கள் ெபரியசாவ
,ேமற் ப் ப
தர்மராஜா ெபரியெத இராஜபாைளயம் 626117

3

48

48

அைனத்
வாக்காளா்கள்

49

49

ராஜ க்கள் ெபரியசாவ
, ழக் ப் ப
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 6
த்ைதயாராஜா ெத , 2.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 6
தர்மராஜா ெபரியெத ராஜபாைளயம் -626117 நல் ைலயாராஜா ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 6 ெபரிய கைட பஜார் ,
4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 7 தர்மராஜா ெபரிய ெத , 5.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
6 வச்சவாரி ெத , 6.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 8 ேகாட்ைட தைலவாசல் ெத
நம் ா் சாவ
,தா்மராஜா ெபரிய ெத
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 6 மாடசா ேகா ல் வடக் ெத , 2.இராஜபாைளயம் (ந)
இராஜபாைளயம்
வார் 1&8 மாடசா ேகா ல் ெத

50

50

மறவர் ெபா

அைனத்
வாக்காளா்கள்

51

51

52

52

,ெவங் கேடச ரம் -626117 1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 9 சம் மந்த ரம்
தலாவ ெத , 2.இராஜபாைளயம் (ந)
வார் 9 சம் மந்த ரம் இரண்டாவ ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 9 சம் மந்த ரம்
ன்றாவ ெத
, 4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 9&11&13
டங் யார் ேரா
,
5.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 8 சம் மந்த ரம் ஞானசம் மந்தர் ெதற் ெத
ராவ் பக ர் எகாத தர்மராஜா ஆண்கள்
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 9 சம் மந்த ரம்
தலாவ ெத
, 2.இராஜபாைளயம் (ந)
உயர்நிைலப் பள் ளி , ழக் ப் ப
வார் 9 சம் மந்த ரம் இரண்டாவ ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 9 சம் மந்த ரம்
ேமற் ப் பக்கம் ெபரியமந்ைத ெத
ன்றாவ ெத , 4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 9 சம் மந்த ரம் நான் காவ ெத ,
இராஜபாைளயம் -626117
5.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 9 சம் மந்த ரம் ஐந்தாவ ெத , 6.இராஜபாைளயம் (ந)
வார் 9 சம் மந்த ரம் ஞானசம் பந்தர் ெதற் ெத , 7.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 11
தக்கா 9வ ெத
ராவ் பக ர் எகாத தர்மராஜா ஆண்கள்
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 8 சம் மந்த ரம் ஞானசம் பந்தர் வடக் த் ெத ,
உயர்நிைலப் பள் ளி ,ேமற் ப் ப
அைற
2.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 8 ெபரியமந்ைத ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 11
எண் 4 ெபரியமந்ைத ெத இராஜபாைளயம் - சம் மந்த ரம் ெப மாள் ேகா ல் தலாவ ெத , 4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 11
626117
சம் மந்த ரம் ெப மாள் ேகா ல் இரண்டாவ ெத

53

53

ராவ் பக ர் எகாத தர்மராஜா ெபண்கள்
ந நிைலப் பள் ளி ,வடக் ப் ப
ேமற் ப் பக்கம் ெபரியகைடபஜார்
இராஜபாைளயம் -626117

அைனத்
வாக்காளா்கள்

54

54

(ந) வார்
(ந) வார்
(ந) வார்
(ந) வார்

6 லட் மணப் ெப மாள் ேகா
6 லட் மணப் ெப மாள் ேகா
6 லட் மணப் ெப மாள் ேகா
6 ஒய் யம் ளி ெத

ல்
தலாவ ெத ,
ல் இரண்டாவ ெத ,
ல்
ன்றாவ ெத ,

சாவ

ராவ் பக ர் எகாத தர்மராஜா ெபண்கள்
நிைலப் பள் ளி ,வடக் ப் ப
ழக் ப் பக்கம் ெபரியகைடபஜார்
இராஜபாைளயம் -626117
ந

4
1.இராஜபாைளயம்
2.இராஜபாைளயம்
3.இராஜபாைளயம்
4.இராஜபாைளயம்

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 7 ெபரியகைட பஜார் , 2.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 7
தர்மராஜா ெபரிய ெத
தலாவ ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 7 தர்மராஜா
ெபரியெத இரண்டாவ ெத
, 4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 7 தர்மராஜா ெபரிய
ெத
ன்றாவ ெத , 5.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 8 ேகாட்ைடதைலவாசல் ெத ,
6.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 6 வச்சவாரி ெத
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 14 தம் பா ள் ைள ெத , 2.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 7
காமாட் அம் மன் ேகா ல் ெத
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5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

55

55

ராவ் பக ர் எகாத தர்மராஜா ெபண்கள்
ந நிைலப் பள் ளி ,ெதற் ப் ப
ழக் ப் பக்கம் ெபரியகைடபஜார்
இராஜபாைளயம்

56

56

வகா ந நிைலப் பள் ளி, ,ெதற்
காமாட் அம் மன்ேகா ல் ெத
இராஜபாைளயம் -626117

ப் ப

57

57

வகா ந நிைலப் பள் ளி, ,வடக்
காமாட் அம் மன்ேகா ல் ெத
இராஜபாைளயம் -626117

ப் ப

58

58

நகராட் 3வ வார்
வக்கப் பள் ளி, ,1ஆம்
வ ப் அைற, தைரதளம் , ெபத்ைதயா
ள் ைளத் ெத , இராஜபாைளயம் -626117.

59

59

வணிகைவ யர் ெதாடக்கப் பள் ளி
,வடக் ப் ப
, தைரத்தளம் ,
ைர ள் ைளயார்ேகா ல் ெத ,
இராஜபாைளயம் -626117.

60

60

61

61

வணிகைவ யர் ெதாடக்கப் பள் ளி
,ெதற் ப் ப
, தைரத்தளம் ,
ைர ள் ைளயார்ேகா ல் ெத ,
இராஜபாைளயம் -626117.
ஷ்ணசா ந நிைலப் பள் ளி ,
கட் டம் ெசவல் பட் ெதற் ெத
இராஜபாைளயம் -626117

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
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3

4
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 7 ெபரியகைட பஜார் தலாவ ெத ,
2.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 7 ெபரியகைட பஜார் இரண்டாவ ெத ,
3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 7&15 ெபரியகைட3வ ெத , 4.இராஜபாைளயம் (ந)
வார் 7 தர்மராஜா ெபரிய ெத , 5.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 14 கட்
நாயகர்
ேகா ல் ெத
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 15
வள் வர் தலாவ ெத , 2.இராஜபாைளயம் (ந)
வார் 15
வள் வர் தலாவ
க் த்ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 17
வள் வர் இரண்டாவ ெத , 4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 18
வள் வர்
ன்றாவ ெத

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 18
வள் வர் தலாவ ெத , 2.இராஜபாைளயம் (ந)
வார் 15
வள் வர் இரண்டாவ ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 7
ெபரியகைட பஜார் , 4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 18
ைரப் ள் ைளயார் ேகா ல்
ெத
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 5 ெபத்ைதயா ள் ைள ெம ன் ெத , 2.இராஜபாைளயம்
(ந) வார் 19 ெபத்ைதயா ள் ைள
தலாவ ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 19
ெபத்ைதயா ள் ைள இரண்டாவ
ெத , 4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 19
ெபத்ைதயா ள் ைள
தலாவ
க் சந்
, 5.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 5
தர்மா ரம் ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 18
ைரப் ள் ைளயார் ேகா ல்
தலாவ ெத , ,
2.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 18
ைரப் ள் ைளயார் ேகா ல் இரண்டாவ ெத ,
3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 18
ைரப் ள் ைளயார் ேகா ல் இரண்டாவ
க் த்
ெத , 4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 19 ெபத்ைதயா ள் ைள இரண்டாவ
க் சந்
, 5.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 19 ெபத்ைதயா ள் ைள
ன்றாவ
க் சந் ,
6.இராஜபாளாயம் (ந) வார் 19 ெபத்ைதயா ள் ைள நான் காவ
க் சந் ,
7.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 19 ெதன்கா ேரா
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 7 ெபரிய கைட பஜார் , 2.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 5,19
ெரௗப அம் மன் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

ரதான 1.இராஜபாைளயம்
2.இராஜபாைளயம்
3.இராஜபாைளயம்
4.இராஜபாைளயம்
5.இராஜபாைளயம்

(ந) வார்
(ந) வார்
(ந) வார்
(ந) வார்
(ந) வார்

17 ெசவல் பட்
17 ெசவல் பட்
17 ெசவல் பட்
17 ெசவல் பட்
17 ெசவல் பட்
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வடக்
வடக்
வடக்
வடக்
வடக்

தலாவ ெத ,
தலாவ
க் ெத ,
இரண்டாவ
க் ெத
ன்றாவ
க் ெத ,
நான் காவ
க் ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்

,
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1

2

62

62

ஷ்ணசா ந நிைலப் பள் ளி ,
கட் டம் ெசவல் பட் ெதற் ெத
இராஜபாைளயம் -626117

3

4

63

63

ெச ன்ட் பால் நர்சரி & ெதாடக்கப் பள் ளி
, ரதான கட் டம் தைரத்தளம்
ழக் ப் பக்கம் காமராஜர் நகர்
ராஜபாைளயம் -626117
வள் ளலார்
லம் , ரதான கட் டம் ,
ெதற் மைலய ப் பட் ராஜபாைளயம் 626117.

1.இராஜபாைளயம்
2.இராஜபாைளயம்
3.இராஜபாைளயம்
ல் ஸ் ேரா
1.இராஜபாைளயம்

சகாயராணி ந நிைலப் பள் ளி
,ெசளந் ரபாண் யன் நகர்
ெதற் மைலய ப் பட் இராஜபாைளயம் 626117.
வள் ளலார்
லம் , ரதான கட் டம்
வடக் பக்கம் ழக்
கப் ெதற்
மைலய ப் பட் ராஜபாைளயம் -62

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

21 மைலய ப் பட்

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
2.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

21 மைலய ப் பட் இரண்டாவ ெத
21 மைலய ப் பட்
ன்றாவ ெத

ரதான 1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
2.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

17 ெசவல் பட்
17 ெசவல் பட்

ெதற்
ெதற்

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

தலாவ ெத
,
இரண்டாவ ெத

(ந) வார்
(ந) வார்
(ந) வார்

17 ஷன் ேகா ல் ெத
தலாவ ெத ,
17 ஷன் ேகா ல் இரண்டாவ ெத ,
17 ெதன்கா ேரா , 4.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

(ந) வார்

21 மைலய ப் பட் இரண்டாவ

அைனத்
வாக்காளா்கள்
21

அைனத்
வாக்காளா்கள்

64

64

65

65

66

66

67

67

நாடார் ேமல் நிைலப் பள் ளி , ழ் ப்ப
ல்
வடக் வரிைச ல் ேமற் ப் பக்கம் அைற
எண்.17 இர ல் ேவ டர் ேரா
இராஜபாைளயம்

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
ர ல் ேவ டர் ேரா

22 காமராசர் நகர் , 2.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

68

68

ராஜபாைளயம் நகராட் 10வ வார்
ெதாடக்கப் பள் ளி , ழக் கட் டம் வடப
பைழய கட் டம் அம் மன்ெபாட்டல் ெத
( ல் க்கைடத் ெத ) ராஜபாைளயம் -626117

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
2.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

16 பைழய பாைளயம்
16 பைழய பாைளயம்

மரன் ெத
மரன் ெத

தலாவ ெத ,
இரண்டாவ ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

69

69

ராஜபாைளயம் நகராட் 10வ வார்
ெதாடக்கப் பள் ளி , ழக் ப் ப
பைழய
கட் டம் ெதற் ப் ப
அம் மன்ெபாட்டல் ெத ( ல் க்கைடத் ெத
ராஜபாைளயம் -626117

1.இராஜபாைளயம்
2.இராஜபாைளயம்
3.இராஜபாைளயம்
4.இராஜபாைளயம்
5.இராஜபாைளயம்

16 பைழய பாைளயம்
16 பைழய பாைளயம்
16 பைழய பாைளயம்
16 பைழய பாைளயம்
16 பைழய பாைளயம்

மரன்
மரன்
மரன்
மரன்
மரன்

இரண்டாவ ெத ,
ன்றாவ ெத ,
நான் காவ ெத ,
ஜந்தாவ ெத ,
ஆறாவ ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

)

(ந) வார்
(ந) வார்
(ந) வார்
(ந) வார்
(ந) வார்
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ன்றாவ

ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

ெத

ெத
ெத
ெத
ெத
ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

,

22

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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2

70

70

71

71

72
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3

4
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 16 ஊரணிப் பட் ெத , 2.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 15
பைழயபாைளயம் க மணிேத ய நாயகம் ள் ைள ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந)
வார் 16 ெதன்கா ேரா

அைனத்
வாக்காளா்கள்

72

இல் லத்
ள் ைளமார் ச கெபா நிைலயம்
,வடக் ப் பக்கம் க மணிேத ய
நாயகம்
ெத இராஜபாைளயம் -626117

அைனத்
வாக்காளா்கள்

73

73

இல் லத்
ள் ைளமார் ச கெபா நிைலயம்
,வடக் ப் பக்கம் க மணிேத ய
நாயகம்
ெத ராஜபாைளயம் -626117

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 15 ெபரியகைட பஜார் தலாவ ெத ,
2.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 13 ெபரியகைட பஜார் ெம ன் ெத , 3.இராஜபாைளயம்
(ந) வார் 16 பைழய பாைளயம் மரன்
தலாவ ெத , 4.இராஜபாைளயம் (ந)
வார் 11&13
டங் யார் ேரா
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 13பைழய பாைளயம்
க மணிேத ய நாயகம் ள் ைளெத

74

74

ராமதனலட்
ெதாடக்கப் பள் ளி
, ரதான கட் டம் ழ் தளம் ேமற் ப
கட்
நாயகர் ேகா ல் ெத ,
ராஜபாைளயம் -626117

அைனத்
வாக்காளா்கள்

75

75

.எஸ்.ஐ. ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற்
ெதன்ப
ெபரியகைடபஜார்
இராஜபாைளயம் -626117

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 14 வள் ளலார் ெத , 2.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
13&15ெபரியகைடபஜார் ேரா , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 14 கட்
நாயகர்
ேகா ல் ெத , 4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 13
டங் யார் ேரா ,
5.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 13 பைழயபாைளயம் க மணிேத ய நாயகம் ள் ைள
ெத
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 13&14 ெபரிய ைரக்காய் ப் பட் ெத

76

76

77

77

8வ வார் நகராட் ந நிைலப் பள் ளி
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 9&10 ேசாைமயா ரம்
தலாவ ெத ,
, ரதானக்கட் டம் ேமற் ப் ப
சம் மந்த ரம் 2.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 10 ேசாைமயா ரம் இரண்டாவ ெத ,
தக்கா ெத இராஜபாைளயம் -626117
3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 10ேசாைமயா ரம்
ன்றாவ ெத , 4.இராஜபாைளயம்
(ந) வார் 10&11 தக்கா ஓன் பதாவ ெத , 5.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
10&11 தக்கா பத்தாவ ெத
8வ வார் நகராட் ந நிைலப் பள் ளி
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 10 தக்கா ஏழாவ ெத , 2.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
, ரதானக் கட் டம் கணிணி அைற அ
ல்
10&11 தக்கா எட்டாவ ெத
சம் மந்த ரம் தக்கா ெத
இராஜபாைளயம் -626117

ப் பக்கம்

15அம் மன் ெபாட்டல் ெத

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

ராஜபாைளயம் நகராட் 10வ வார்
ஆரம் பப் பள் ளி ,
யகட் டம்
ழக் ப் பக்கம் அம் மன்ெபாட்டல் ெத
( ல் க்கைடத் ெத ) ராஜபாைளயம்
ஒ ங் ைணந்த ழந்ைதகள்
வளா்ச் த் ட்டம் ராஜபாைளயம் ,ைமய
எண் 14 மரன் பார்க் ழக் ப் ப
ெதற் ப் பார்த்த ராஜபாைளயம்
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அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

78

78

8வ வார் நகராட் ந நிைலப் பள் ளி
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
, ரதானக்கட் டம் வடக் ப் ப
சம் மந்த ரம் 2.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
தக்கா ெத , இராஜபாைளயம் -626117
3.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

79

79

80

80

8வ வார் நகராட் ந நிைலப் பள் ளி
ரதானக்கட் டம் ,ெதற் ப் ப
சம் மந்த ரம் தக்கா ெத ,
இராஜபாைளயம் -626117
8வ வார் நகராட் ந நிைலப் பள் ளி
ரதானக்கட் டம் ,ேமற்
ந் ெதற்
பார்த்த
தல் கட் டம் சம் மந்த ரம்
தக்கா ெத , இராஜபாைளயம் -626117

Ü¬ùî¢¶
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àó¤òî£? Üô¢ô¶
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ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
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3

81

81

8வ வார் நகராட் ந நிைலப் பள் ளி
ைளகட் டம் ,ெதற் ப் ப
ல் ழ் ப
அைற எண்.3 சம் மந்த ரம் தக்கா ெத ,
இராஜபாைளயம் -626117

82

82

ஒ

83

83

84

84

4
10 சம் மந்த ரம் ேசாைமயா ரம் இரண்டாவ ெத ,
10 சம் மந்த ரம் ேசாைமயா ரம்
ன்றாவ ெத ,
10 சம் மந்த ரம் ேசாைமயா ரம் நான் காவ ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 10 மற் ம் 11 சம் மந்த ரம் தக்கா
ெத
தலாவ ெத , 2.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 11 சம் மந்த ரம்
தக்கா
ன் றாவ ெத

ப்

1.இராஜபாைளயம்
2.இராஜபாைளயம்
3.இராஜபாைளயம்
4.இராஜபாைளயம்
5.இராஜபாைளயம்
6.இராஜபாைளயம்
1.இராஜபாைளயம்

(ந) வார் 10 சம் மந்த ரம் தக்கா நான் காவ ெத ,
(ந) வார் 10 மற் ம் 11 சம் மந்த ரம் தக்கா ஜந்தாவ ெத
(ந) வார் 10 மற் ம் 11 சம் மந்த ரம் தக்கா ஆறாவ ெத
(ந) வார் 11 சம் மந்த ரம் தக்கா ஒன் பதாவ ெத ,
(ந) வார் 11 சம் மந்த ரம் தக்கா பத்தாவ ெத ,
(ந) வார் 11 சம் மந்த ரம் தக்கா ப ெனான் றாம் ெத
(ந) வார் 11 சம் மந்த ரம் தக்கா
தலாவ ெத

ங் ைணந்த ழந்ைதகள் வளா்ச் த்
ட்டம் ,ைமய எண்-9 தக்கா ெத
சம் மந்த ரம் , இராஜபாைளயம் -626117

,
,

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 11 சம் மந்த ரம் தக்கா இரண்டாவ ெத ,
2.இராஜாபாைளயம் (ந) வார் 11 சம் மந்த ரம் தக்கா ெத
ன்றாவ ெத ,
3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 11 சம் மந்த ரம் தக்கா ெத ஒன் பதாவ ெத ,
4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 11 சம் மந்த ரம் தக்கா ெத ப ெனான் றாம் ெத
எஸ். எஸ். அர னர் ெபண்கள்
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 11 ைரஸ்
ல் ேரா , மடத் ப் பட்
தலாவ ெத ,
ேமல் நிைலப் பள் ளி ரதானக்கட் டம்
2.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 33 ைரஸ்
ல் ேரா மடத் பட் இரண்டாவ ெத ,
,ேமற் ப் ப
ல் வடக் ப் ப
வ ப் 9 B , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 33 ண் ர் ர்த் ராஜா ெத , 4.இராஜபாைளயம் (ந)
இராஜபாைளயம் -626117
வார் 33 ஏர்ர ெகாண்டல் சங் கார்ராஜா ெத , 5.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 33
வரிக்கல் ங் கராஜா ெத , 6.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 12
டங் யார் ேரா
ேதவர் யாதவா ெபா சாவ
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 12 ன்னச் ைரக்காய் ப் பட் நான் காவ ெத ,
, ன்ன ைரக்காய் பட் இராஜபாைளயம் 2.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 12 ன்னச் ைரக்காய் ப் பட் ஐந்தாவ ெத ,
626117
3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 12 ன்னச் ைரக்காய் ப் பட் ஆறாவ ெத ,
4.இராஜைபைளயம் (ந) வார் 12 ன்னச் ைரக்காய் ப் பட் ஏழாவ ெத
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அைனத்
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அைனத்
வாக்காளா்கள்

37 ெதன்கா ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
202 ராஜபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢

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

1

2

85

85

86

86

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

ரெகா ெவள் ளாளா்
ச தாயத் ற் ப் பாத் யப் பட் யா
.எம் .ஆ
கம் ள் ைள,
ன்னத்தாய் யம் மாள் , நிைன
ச தாயக் டம் , , ழக் ப் பார்த்த
ரதானக்கட் டம் , ெதற் ப் ப
,
ன்ன ைரக்காய் ப் பட் ெத ,
இராஜபாைளயம் -626117
ரெகா ெவள் ளாளா்
ச தாயத் ற் ப் பாத் யப் பட் யா
.எம் .ஆ
கம் ள் ைள,
ன்னத்தாய் யம் மாள் , நிைன
ச தாயக் டம் , , ழக் ப் பார்த்த
ரதானக்கட் டம் , வடக் ப் ப
,
ன்ன ைரக்காய் ப் பட் ெத ,
இராஜபாைளயம் -626117
இல் லத்
ள் ைளமார் ச தாயக் டம் ,
,வடக் ப் பார்த்த, ேமற் ப் ப
,
ேவகானந்தர் ெத ,
ப் பாைளயம் ,
இராஜபாைளயம் -626117.

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 12
2.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 12
3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 12
4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 12
5.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 12

ன்னச்
ன்னச்
ன்னச்
ன்னச்
ன்னச்

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
2.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
3.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

ன்ன ைரக்காய் ப் பட்
ன்ன ைரக்காய் ப் பட்
ன்ன ைரக்காய் ப் பட்

12
12
12

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

ைரக்காய் ப் பட்
தலாவ ெத ,
ைரக்காய் ப் பட் இரண்டாவ ெத ,
ைரக்காய் ப் பட்
ன்றாவ ெத ,
ைரக்காய் ப் பட் நான் காவ ெத ,
ைரக்காய் ப் பட் ஆறாவ ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

,

87

88

88

இல் லத்
ள் ைளமார் ச தாயக் டம் ,
, ழக் ப் பார்த்த, ேமற் ப் ப
,
ேவகானந்தர் ெத ,
ப் பாைளயம் ,
இராஜபாைளயம் -626117.

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 24 அங் ைகயராஜா ெத , 2.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
த் க்ெகாத்தனார் ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 24 ப ராஜா பாங் க் ெத

89

89

ஸ்வகர்மா ச தாயக் டம் ,
ெத , ராஜபாைளயம் -626117

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

23

பால் ராஜாபட் த் ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

90

90

ெசங் ந்தர் ெபா பண்
ச தாயக்
டம்
, பால் பட் ெத இராஜபாைளயம் -626117

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

23

பால் ராஜா பட் த் ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

91

91

ராவ் பக ர் எகாத தர்மராஜா ெபண்கள்
ேமல் நிைலப் பள் ளி , ழக் கைட கட் டம் ,
இர ல் ேவ டர்ேரா , இராஜபாைளயம் 626117

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

22 அேசாக் டாக் ஸ் ேரா
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ேவகானந்தர் ெத ,
க் சர்ச் ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந)

அைனத்
வாக்காளா்கள்

87

பால் பட்

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 24
ப் பாைளயம்
2.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 24 ேராமன் கத்ேதா
வார் 24&25 அம் பல ளி பஜார்

தலாவ ெத ,
இரண்டாவ ெத
ஆறாவ ெத

24

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

92

92

ேசத் ர் ேச கபாண் ய அர
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 21
ல் ஸ் ேரா , 2.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, , ரதான கட் டம்
இர ல் ேவ டர்ேரா , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 31 வகா
ரம் ெத ,
ழ் தளம் ன் ற ள் ள
ட்ட அைற (அைற
4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 25 சங் கரபாண் ய ரம் ெத
எண்.19, 20) வடக் ப் ப
,
இர ல் ேவ டர்ேரா இராஜபாைளயம் -626117

3

4

93

93

சகாயராணி ந நிைலப் பள் ளி , ரதான
கட் டம் ழ் தளம் ேமற்
கப் சர்ச் ெத ,
ெதற் மைலய ப் பட் இராஜபாைளயம் 62611

94

94

ேவகானந்தா
த்யாலயா ெதாடக்கப் பள் ளி 1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
.ஏ. . ராமசா ராஜா நிைன
யகட் டம் ெதன்ேமற் அைற
இராஜபாைளயம் -626117

27 மைலய ப் பட்

நான் காவ

ேவகானந்தா
த்யாலயா ெதாடக்கப் பள் ளி 1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
.ஏ. . ராமசா ராஜா நிைன
யகட் டம் வடக் பார்த்த ழக் ப் பக்க
2வ அைற இராஜபாைளயம் -626117

27 மைலய ப் பட்

ஐந்தாவ

22

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 23 பால் பட் த் ெத , 2.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 27
மைலய ப் பட்
ன்றாவ ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 27 மைலய ப் பட்
நான் காவ ெத , 4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 27 மைலய ப் பட் ஐந்தாவ ெத

ெத

,

95

95

96

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

ெத

,

96

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

ேவகானந்தா
த்யாலயா ெதாடக்கப் பள் ளி 1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 27 மைலய ப் பட் ஐந்தாவ
ெத , 2.இராஜபாைளயம்
.ஏ. . ராமசா ராஜா நிைன
(ந) வார் 27 மைலய ப் பட் ஆறாவ ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 27
யகட் டம் ழக் பக்கம் ேமற் பார்த்த மைலய ப் பட் ஏழாவ ெத
அைற, இராஜபாைளயம் -626117

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

,

97

97

நடராஜா ந நிைலப் பள் ளி ,பைழயகட் டம்
ெதற் ப் ப
, சங் கரபாண் ய ரம் ெத
இராசபாைளயம்

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 25 ப் ரமணியசா
(ந) வார் 26
ல் ஸ் ேரா
தலாவ ெத

98

98

நடராஜா ந நிைலப் பள் ளி ,பைழயகட் டம்
ெதற் ப் ப
, சங் கரபாண் ய ரம் ெத ,
இராஜபாைளயம்

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
2.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
24 அம் பல ளி பஜார்

25 ப் ரமணிய வா
29,31 வகா
ரம் ெத

99

99

நடராஜா ந நிைலப் பள் ளி ,பைழயகட் டம்
ெதற் ப் ப
, சங் கரபாண் ய ரம் ெத ,
இராஜபாைளயம்

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

25 சங் கரபாண் ய ரம் ெத

ðè¢èñ¢ âí¢ : 13 of 38

ேகா

ல் ெத

, 2.இராஜபாைளயம்

ேகா ல் ெத ,
, 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

100

100

ஏ. .எஸ். ெதாடக்கப் பள் ளி
, வகா யா ரம் ெத , இராஜபாைளயம் 626117.

3
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

4

101

101

ெசங் ந்தர் ப் ரமணிய வா
ெதாடக்கப் பள் ளி , னாட்
ேயட்டர் ேரா
ராஜபாைளயம் -626117

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 29
வார் 29 க ப் ப ஞானியார் ேகா

102

102

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

30,31 ெதற்

103

103

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

30 ெதற்

104

104

கா
ச்
.அ ணாச்சலம்
ந நிைலப் பள் ளி ,வடப
க ப் பஞானியார்ேகா ல் ெத
இராஜபாைளயம் -62
கா க்
ச்
.அ ணாச்சலம்
ந நிைலப் பள் ளி ,ெதன்ப
க ப் பஞானியார்ேகா ல் ெத
ராஜபாைளயம் -62
மறவர் ெபா ச்சாவ
,க ப் பஞானியார்ேகா ல் ெத
ராஜபாைளயம் -626117

29,31

வகா

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

ரம் ெத

னியம் மன் ேகா
ல் ெத

ைவத்

ைவத்

ல் ெத

, 2.இராஜபாைளயம் (ந)

அைனத்
வாக்காளா்கள்

யநாத ரம் ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

யநாத ரம் ெத

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 40 ெபான் ரங் க
ப் பனார் தலாவ ெத ,
2.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 40ெபான் ரங் க
ப் பனார் இரண்டவ ெத ,
3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 31 அம் பல ளி பஜார் , 4.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
க ப் பஞானியார் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
29

105

105

சண்
கானந்தா ெதாடக்கப் பள் ளி
,ேதாப் ப் பட் ேமலத்ெத ராஜபாைளயம் 626117

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

30 ேதாப் ப் பட் த் ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

106

106

த
ர் சாவ
,சக்கராஜாேகாட்ைடத்ெத
ராஜபாைளயம் -626117

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 32
த
ர் ெத , 2.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 32
சக்கராஜா ேகாட்ைட ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 33 ெதன்கா ேரா ,
4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 32 ப ராஜா ேபங் க் ெத , 5.இராஜபாைளயம் (ந)
வார் 38 ஜவஹர் ைமதானம் ெத
ன்றாவ ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

107

107

எம் .எம் . ஆ ைடயம் மாள் ந நிைலப் பள் ளி
, ழ் ப்ப
ன்ைனயாராஜா ெத
ராஜபாைளயம் -626117.

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 33 . ேக. ப் சா ராஜா ெத , 2.இராஜபாைளயம் (ந)
வார் 33
வராஜா ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 33 ன்ைனயராஜா ெத ,
4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 33 தண்டல் கந்தசா ராஜா ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

108

108

எம் .எம் . ஆ ைடயம் மாள் ந நிைலப் பள் ளி
,ேமல் ப் ப
ன்ைனயாராஜா ெத
ராஜபாைளயம் -626117

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 33 ந்தரி ராஜா ெத , 2.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 33
ராமசா ேகா ல் ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 33 ேபட்ைட ராமசா ராஜா
ெத , 4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 33 ெதன்கா ேரா

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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2

109

109

ேவகானந்தா
த்யாலயா ெதாடக்கப் பள் ளி 1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 28அழைக நகர்
, .எ. . ராமசா ராஜா நிைன
வார் 28அழைக நகர் இரண்டாவ ெத
யகட் டம் ெதற் ப
ேமற்
ந்
வடக் பார்த்த 2 வ அைற ராஜபாைளயம் 626117

3

தலாவ

ெத

110

110

ேவகானந்தா
த்யாலயா ெதாடக்கப் பள் ளி 1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
, ஏ ராமசா ராஜா ஞாபகர்த்த
க
கட் டம் ேமற்
ந் ெதற் ப் பார்த்த
4வ அைற வடக் ப் பார்த்த 2ம் வ ப்
ரி ராஜபாைளயம்

28அழைக நகர்

ன்றாவ

ெத

111

111

28 லட்

112

112

சத் ண ைமயம் எண்.23 , எஸ்ேக
மாரசா ராஜா ஞாபகார்த்த
தாய் ேசய் நல
வளாகம்
ல் ஸ்
ேரா இராசபாைளயம் -626117
சத் ண ைமயம் எண்.21 , எஸ்ேக
மாரசா ராஜா ஞாபகார்த்த
தாய் ேசய் நல
வளாகம்
ல் ஸ்
ேரா , இராசபாைளயம் -626117

113

113

ஹரிஜன வக்கப் பள் ளி,
, ைரச்சா
ரம் ெசங் ட்
இராஜபாைளயம் -626117

4

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

யா ரம்

தலாவ

, 2.இராஜபாைளயம் (ந)

அைனத்
வாக்காளா்கள்

ெத

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 28 லட்
யா ரம் இரண்டாவ ெத ,
2.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 28 லட்
யா ரம்
ன்றாவ ெத , 3.இராஜபாைளயம்
(ந) வார் 26,28
ல் ஸ் ேரா , 4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 29
னியம் மன்
ேகா ல் ெத , 5.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 29 க ப் ப ஞானியார் ேகா ல் ெத ,
6.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 30 ேதாப் ப் பட் ெத
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 26 ைரச்சா
ரம் ெசங் ட் வன் ெத

வன்ெத

114

114

ேதேவந் ர
, ைரச்சா

லேவளாளர் ெபா ச்சாவ
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
ரம் ெத ராஜபாைளயம் -626117

115

115

சக்கராஜாக்ேகாட்ைட ந நிைலப் பள் ளி
,மாதாங் ேகா ல் ெத , இராஜபாைளயம் 626117.

26

ைரச்சா

ரம் ெசங்

ட்

வன் ெத

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 38 மாதாங் ேகா ல் ெத
தலாவ ெத ,
2.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 38 மாதாங் ேகா ல் ெத இரண்டாவ ெத ,
3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 38 மாதாங் ேகா ல்
ன்றாவ ெத , 4.இராஜபாைளயம்
(ந) வார் 38 நட் க்கால் ராஜா ெத
, 5.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 33 ெதன்கா ேரா
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அைனத்
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1

2

116

116

நவபாரத் ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி , ழக்
கட் டம் ,வடக் ப் பக்கம் , அைற எண்.5
இராஜபாைளயம் -626117.

117

117

இராஜபாைளயம் நகராட் சத் ண ைமய
எண்-31 ,ைமய எண் 31 ேமற் ப் ப
மாட் க்ெகாட்டைகவளாகம்
வனந்த ரம்
ெத இராஜபாைளயம் -626117

118

118

ராஜபாைளயம் நகராட் சத் ண ைமய
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
எண்-31 ,ைமய எண் 31 ேமற் ப் ப
மாட் க்ெகாட்டைகவளாகம்
வனந்த ரம்
ெத ராஜபாைளயம் -626117

119

119

ராஜ க்கள் ெபா ச்சாவ
,
ெத , ராஜபாைளயம் -626117

120

120

ராம ங் கா லாஸ் ெஜயராம்
ெதாடக்கப் பள் ளி , ரதான கட் டம்
அ த்தளம் ெதற்
கப்
வனந்த ரம்
ெத , ராஜபாைளயம் -626117

121

121

ேச கபாண் ய மறவர் ெதாடக்கப் பள் ளி
,ெதற் மாரியம் மன் ேகா ல் அ
ல்
ெதன்கா ேரா ராஜபாைளயம் -626117

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

4
க்

வனந்த ரம்

1.இராஜபாைளயம்
2.இராஜபாைளயம்
3.இராஜபாைளயம்
4.இராஜபாைளயம்
5.இராஜபாைளயம்
6.இராஜபாைளயம்
1.இராஜபாைளயம்

(ந) வார்
(ந) வார்
(ந) வார்
(ந) வார்
(ந) வார்
(ந) வார்
(ந) வார்

38 ஜவஹர் ைமதானம்
தலாவ ெத ,
38 ஜவஹர் ைமதானம் இரண்டாவ
ெத ,
38 ஜவஹர் ைமதானம்
ன்றாவ ெத ,
37 ங் கராஜா ேகாட்ைட ெபரிய ெத ,
38 ம ைரராஜா கைடத்ெத
தலாவ ெத ,
38 ம ைரராஜா கைடத்ெத இரண்டாவ ெத
34 மங் கா ரம்
தலாவ ெத

34 மங் கா ரம் இரண்டாவ

ெத

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 34
வனந்த ரம்
தலாவ ெத , 2.இராஜபாைளயம்
(ந) வார் 34
வனந்த ரம் இரண்டாவ ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 34
வனந்த ரம்
ன்றாவ ெத , 4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 34
வனந்த ரம்
நான் காவ ெத , 5.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 34
வனந்த ரம் ஐந்தாவ ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 34
வனந்த ரம் ஐந்தாவ ெத , 2.இராஜபாைளயம்
(ந) வார் 34
வனந்த ரம் ஆறாவ ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 34
வனந்த ரம் ஏழாவ ெத , 4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 34
வனந்த ரம்
எட்டாவ ெத , 5.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 34
வனந்த ரம் ம் ஒன் பதாவ ெத
, 6.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 34
வனந்த ரம் பத்தாவ ெத , 7.இராஜபாைளயம்
(ந) வார் 34
வனந்த ரம் ப ெனான் றாம் ெத , 8.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 34
வனந்த ரம் பனிெரன் டாவ ெத
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 35 மாரியம் மன் ேகா ல்
தலாவ ெத ,
2.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 35 மாரியம் மன் ேகா ல் இரண்டாவ ெத ,
3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 35 ெதன்கா ேரா
, 4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 35
ஆண்டத்தம் மன் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

122

122

3

123

123

124

124

125

125

126

126

நவபாரத் ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி
,ேமற் ப் பக்கம் வடக் ப் ப
.
மாதாங் ேகா ல் ெத ராஜபாைளயம்

127

127

எஸ். .ராேஜந் ரன் ெதாடக்கப் பள் ளி
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
,
ல் வண்ணம் ெத . ராஜபாைளயம் -626117 2.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
3.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

37
37
37

128

128

.ேக.ேக. த்யாசா்மம் நா்சாரி &
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
வக்கப் பள் ளி, ,வடக்
ந்
2.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
ழக் ப் பார்த்த
தல் அைற,
ெரங் கபாைளயம் , இராஜபாைளயம் -626117.

40
40

ெரங் கபாைளயம் இரண்டாவ ெத
ெரங் கபாைளயம்
ன்றாவ ெத

129

129

.ேக.ேக. த்யாசா்மம் நா்சாரி &
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
வக்கப் பள் ளி, ,வடக்
ந்
2.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
ழக் ப் பார்த்த இரண்டாம் அைற,
3.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
ெரங் கபாைளயம் , இராஜபாைளயம் -626117.

40
40
40

ெரங் கபாைளயம்
தலாவ ெத ,
ெரங் கபாைளயம் நான் காவ ெத ,
ெரங் கபாைளயம் ஐந்தாவ ெத

ெபரியெகாட்
க்க ர் தாயா யார்
ச தாய டம் , ழக் ப் ப
,
ங் கராஜாேகாட்ைட ெபரியெத ,
இராஜபாைளயம் -626117.
ெபரியெகாட்
க்க ர் தாயா யார்
ச தாய டம் ,ந ப் ப
,
ங் கராஜாேகாட்ைட ெபரியெத ,
இராஜபாைளயம் -626117
ெபரியெகாட்
க்க ர் தாயா யார்
ச தாயக் டம் ,ந ப் ப
ங் கராஜாேகாட்ைட ெபரியெத
ராஜபாைளயம் -626117
ெபாம் மாக்காசாவ
, ங் கராஜாேகாட்ைட
ெபரியெத ராஜபாைளயம் -626117

4
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

36 மாப்

ள் ைள

ப் பராஜா ெத

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

36 மாப்

ள் ைள

ப் பராஜா ெத

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

37

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்

ங் கராஜாேகாட்ைட ெபரிய ெத

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 38 ம ைர ராஜா கைடத் ெத இரண்டாவ ெத ,
2.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 36 ேகாதண்டராம வா ேகா ல் , 3.இராஜபாைளயம் (ந)
வார் 36 ஆண்டத்தம் மன் ேகா ல் ெத , 4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 37
ல் வண்ணம் ள் ைள ெத , 5.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 37 ங் கராஜா ேகாட்ைட
ெபரிய ெத
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 32,38 தம் பரனார் ெத , 2.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 39
பண் ட் ப் பராஜா
தலாவ ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 39 பண் ட்
ப் பராஜா இரண்டாவ ெத
ல் வண்ணம்
ல் வண்ணம்
ல் வண்ணம்
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ள் ைள ெத
தலாவ ெத
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ள் ைள
ன்றாவ ெத
,

,

அைனத்
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அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

130

130

3

4

131

131

ெசவன்த்ேட அட்வன் ஸ்ட் நா்சரி &
ெதாடக் கப் பள் ளி 777 INTUC நகா்
இராஜபாைளயம் 626117 ரதான கட் டம்
தைர தளம் வடக் ப் பக் க
தல் அைற
ேமற் ப் பார்த்த

1.இராஜபாைளயம்
2.இராஜபாைளயம்
3.இராஜபாைளயம்
4.இராஜபாைளயம்
5.இராஜபாைளயம்
6.இராஜபாைளயம்
7.இராஜபாைளயம்
8.இராஜபாைளயம்
9.இராஜபாைளயம்

(ந) வார்
(ந) வார்
(ந) வார்
(ந) வார்
(ந) வார்
(ந) வார்
(ந) வார்
(ந) வார்
(ந) வார்

39 சங் கரன் ேகா
39 சங் கரன் ேகா
39 சங் கரன் ேகா
39 சங் கரன் ேகா
39 சங் கரன் ேகா
39 சங் கரன் ேகா
39 சங் கரன் ேகா
39 சங் கரன் ேகா
39 சங் கரன் ேகா

ல்
ல்
ல்
ல்
ல்
ல்
ல்
ல்
ல்

132

132

ெசவன்த்ேட அட்வன் ஸ்ட் நா்சரி &
ஆரம் பப் பள் ளி 777 INTUC நகா்
இராஜபாைளயம் 626117 ரதான கட் டம்
தைர தளம் ெதற் ப் ப
எல் ேக வ ப்
அைற ேமற் ப் பார்த்த

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
2.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
3.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
,4.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
5.இராஜபாைளயம் (ந) வார்

39 சங் கரன் ேகா
39 சங் கரன் ேகா
39 சங் கரன் ேகா
39 சங் கரன் ேகா
39 சங் கரன் ேகா

ல் ேரா
ல் ேரா
ல் ேரா
ல் ேரா
ல் ேரா

133

133

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
ெசவன்த்ேட அட்வன் ஸ்ட் நா்சரி &
2.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
ஆரம் பப் பள் ளி 777 INTUC நகா்
3.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
இராஜபாைளயம் 626117 ரதான கட் டம்
தைர தளம் ேமற் ப் பக் க
தல் அைற 1Std
வ ப் அைற வடக் ப் பார்த்த

.ேக.ேக. த்யாசா்மம் நா்சாரி &
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
வக்கப் பள் ளி, ,வடக்
ந்
2.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
ழக் ப் பார்த்த
ன்றாம் அைற,
3.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
ெரங் கபாைளயம் , இராஜபாைளயம் -626117.

40
40
40

ெரங் கபாைளயம் ஐந்தாவ ெத ,
ெரங் கபாைளயம் ஆறாவ ெத ,
ெரங் கபாைளயம் ஏழாவ ெத

ேரா
ேரா
ேரா
ேரா
ேரா
ேரா
ேரா
ேரா
ேரா

39 சங் கரன் ேகா ல் ேரா
39 சங் கரன் ேகா ல் ேரா
39 ஐ.என் . . . நகர்
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5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

தலாவ ெத ,
இரண்டாவ ெத ,
ன்றாவ ெத ,
நான் காவ ெத ,
ஐந்தாவ ெத ,
ஆறாவ ெத ,
ஏழாவ ெத ,
எட்டாவ ெத ,
ெம ன் ேரா ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

ஒன் பதாவ ெத ,
பத்தாவ ெத ,
ப ெனான் றாவ ெத
ப
ன்றாவ ெத ,
ப நான் காவ ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

பனிெரன் டாவ ெத ,
ெம ன்ேரா ெத ,

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

134

134

.ஏ. ன்ைனயராஜா ஞாபகார்த்த
ேமல் நிைலப் பள் ளி , ரதானக்கட் டம்
அ த்தளம் வடக் பக்கத்
ந் ேமற்
பார்த்த 3 வ அைற வ ப் 10-எப் .
.எஸ்.ேக.நகர், இராஜபாைளயம்

135

135

.ஏ. ன்ைனயராஜா ஞாபகார்த்த
ேமல் நிைலப் பள் ளி , ரதானக்கட் டம்
அ த்தளம் வடக் பக்கத்
ந் ேமற்
பார்த்த 2 வ அைற வ ப் 10-இ.
.எஸ்.ேக.நகர், இராஜபாைளயம்

136

136

.ஏ. ன்ைனயராஜா ஞாபகார்த்த
ேமல் நிைலப் பள் ளி , ரதான கட் டம்
அ த்தளம் ழக் ப
ல் வடக்
2 வ அைற வ ப் 10 B
.எஸ்.ேக.நகர்,இராஜபாைளயம்

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
4

ந்

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 41 .எஸ்.ேக. நகர்
தலாவ ெத , 2.இராஜபாைளயம்
(ந) வார் 41 .எஸ்.ேக. நகர் இரண்டாவ ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 41
.எஸ்.ேக. நகர்
ன்றாவ ெத , 4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 41 .எஸ்.ேக. நகர்
நான் காவ ெத , 5.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 41 .எஸ்.ேக. நகர் ஐந்தாவ ெத ,
6.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 41 .எஸ்.ேக. நகர் ஐந்தாவ ெத உபசந் ,
7.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 41 .எஸ்.ேக. நகர் ஆறாவ ெத , 8.இராஜபாைளயம் (ந)
வார் 41 .எஸ்.ேக. நகர் ஏழாவ ெத , 9.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 41 .எஸ்.ேக.
நகர் எட்டாவ ெத , 10.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 41 .எஸ்.ேக. நகர் ஒன் பதாவ
ெத
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 41 பார நகர் தலாவ ெத , 2.இராஜபாைளயம் (ந)
வார் 41 பார நகர் ஹ
ங் ேபார் இரண்டாவ ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந)
வார் 41 பார நகர் ஐந்தாவ ெத , 4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 41 பார நகர்
ஆறாவ ெத , 5.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 41 பார நகர் ஏழாவ ெத ,
6.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 41 பார நகர் ஹ
ங் ேபார்
ன்றாவ ெத ,
7.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 41 பார நகர் ஹ
ங் ேபார் நான் காவ ெத
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 41 தர்சன் கார்டன்
தலாவ ெத , 2.இராஜபாைளயம்
(ந) வார் 41 தர்சன் கார்டன் இரண்டாவ ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 41
தர்சன் கார்டன்
ன்றாவ ெத , 4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 41 தர்சன் கார்டன்
நான் காவ ெத , 5.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 41 தர்சன் கார்டன் ஐந்தாவ ெத ,
6.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 41 தர்சன் கார்டன் ஆறாவ ெத , 7.இராஜபாைளயம்
(ந) வார் 41 பார நகர் ஹ
ங் ேபார்
தலாவ ெத , 8.இராஜபாைளயம் (ந)
வார் 41 பார நகர் ஹ
ங் ேபார் இரண்டாவ ெத , 9.இராஜபாைளயம் (ந)
வார் 41 பார நகர் ஹ
ங் ேபார்
ன்றாவ ெத

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

137

137

.ஏ. ன்ைனயராஜா ஞாபகார்த்த
ேமல் நிைலப் பள் ளி , ரதான கட் டம்
அ த்தளம் ேமற் ப
, வடக்
ந்
ழக் பார்த்த 2 வ அைற வ ப் 9 E
.எஸ்.ேக.நகர், இராஜபாைளயம்

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 42 ெபான் னகரம்
தலாவ ெத , 2.இராஜபாைளயம் (ந)
வார் 42 ெபான் னகரம் இரண்டாவ ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 42
ெபான் னகரம்
ன்றாவ ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

138

138

ஏ ேக எம் இராமம் மாள் ஆரம் பபள் ளி
,ேமற் ப் பார்த்த 2ம் வ ப் அ, ரி
எஸ்ேக நகர் இராஜபாைளயம் -626117.

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 42 ெபான் னகரம் நான் காவ ெத , 2.இராஜபாைளயம்
(ந) வார் 42 ெபான் னகரம் ஐந்தாவ ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 42
ஆண்டாள் ரம்
வள் வர் நகர்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

139

139

ம . .ஏ. .ஆர்.ேச ராம் மாள்
வக்கப் பள் ளி, , தல் வ ப் ஆ, ரி ,
ெதற் பார்த்த, வடக் ப் ப
, ஆர் ஆர் நகர்,
இராஜபாைளயம் -626108.

3

4

140

140

ம . .ஏ. .ஆர்.ேச ராம் மாள்
1.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
வக்கப் பள் ளி, ,இரண்டாம் வ ப் அ, ரி , 2.இராஜபாைளயம் (ந) வார்
ெதற் பார்த்த, வடக் ப் ப
, ஆர் ஆர் நகர்,
இராஜபாைளயம் -626108.

141

141

142

142

.ஏ. .ஆர். அம் மணியம் மாள் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப் பள் ளி , ரதான கட் டம்
அ த்தளம் ழக் ப
ள் ள, ேமற்
பார்த்த ெதற் கைட அைற
இராஜபாைளயம்
.ஏ. .ஆர். அம் மணியம் மாள் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப் பள் ளி , ரதான கட் டம் ,
அ த்தளம் ழக் ப
ல் , வடக் பக்கம்
தல் அைற (தட்டச் அைற)
இராஜபாைளயம் -626117.

143

143

.ஏ. .ஆர். அம் மணியம் மாள் ெபண்கள்
1.
பாைளயம் (வ. ), ெதற்
ேமல் நிைலப் பள் ளி , ரதான கட் டம் ,
காலனி , 2.
பாைளயம் (வ.
அ த்தளம் ேமற் ப
ல் , ெதற் ப் ப
, 6- ெவங் கேடஸ்வராநகர் ேமற்
இ வ ப் அைற , இராஜபாைளயம் -626117.

ெவங் காநல்
ர் (ஊ) வார் 2 இ.எஸ். ஐ. ெநசவாளர்
), ெதற் ெவங் காநல்
ர் (ஊ) வார் 1

அைனத்
வாக்காளா்கள்

144

144

.ஏ. .ஆர். அம் மணியம் மாள் ெபண்கள்
1.
ேமல் நிைலப் பள் ளி , ரதான கட் டம்
2.
அ த்தளம் ேமற் ப
ல் , வடக்
ந்
ழக் பார்த்த
தல் அைற இராஜபாைளயம்

ெவங் காநல்
ெவங் காநல்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 42 ஆண்டாள் ரம்
தலாவ ெத , 2.இராஜபாைளயம்
(ந) வார் 42 ஆண்டாள் ரம் இரண்டாவ ெத , 3.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 42
ஆண்டாள் ரம்
ன்றாவ ெத , 4.இராஜபாைளயம் (ந) வார் 42 ஆண்டாள் ரம்
நான் காவ ெத
42 ஆண்டாள் ரம் ஆர்.ஆர்.நகர் தலாவ ெத ,
42 ஆண்டாள் ரம் ஆர்.ஆர்.நகர் இரண்டாவ ெத

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.
பாைளயம் (வ. ), ெதற் ெவங் காநல்
ர் (ஊ) வார் 2 இ.எஸ்.ஐ. ெநசவாளர்
காலனி , 2.
பாைளயம் (வ. ), ெதற் ெவங் காநல்
ர் (ஊ) வார் 1
ெவங் கேடஷ்வராநகர் ேமற் , 3.
பாைளயம் (வ. ), ெதற் ெவங் காநல்
ர் (ஊ)
வார் 1 ெவங் கேடஷ்வராநகர் ழக்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.
2.

அைனத்
வாக்காளா்கள்

பாைளயம் (வ. ), ெதற்
பாைளயம் (வ. ), ெதற்
ழக்

பாைளயம் (வ.
பாைளயம் (வ.

), ெதற்
), ெதற்

ெவங் காநல்
ெவங் காநல்
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ர் (ஊ) வார் 2 இ.எஸ்.ஐ. காலனி ,
ர் (ஊ) வார் 1 ெவங் கேடஸ்வரா நகர்

ர் (ஊ) வார்
ர் (ஊ) வார்

1 ெவங் கேடஸ்வரா நகர் ,
1ெதற் ப் ெபான் னகரம்
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1

2

145

145

.ஏ. .ஆர். அம் மணியம் மாள் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப் பள் ளி , ரதான கட் டம்
அ த்தளம் ேமற் ப
ல் , வடக்
ந்
ழக் பார்த்த
ன்றவ அைற
இராஜபாைளயம்

3
1.
பாைளயம் (வ.
2.
பாைளயம் (வ.
( ழக் )

), ெதற்
), ெதற்

ெவங் காநல்
ெவங் காநல்

4
ர் (ஊ) வார்
ர் (ஊ) வார்

1ஆ ரியர் காலனி ,
1 ெவங் கேடஸ்வரா நகர்

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

146

146

சரஸ்வ ெதாடக்கப் பள் ளி ,வடக் ப் ப
ெதற் ப் பார்த்த ழக் ப் பக்கம்
(ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்)அைற, அண்ணாநகர்,
ப் பாைளயம் , இராஜபாைளயம் - 626108.

1.
2.

பாைளயம் (வ.
பாைளயம் (வ.

), ெதற்
), ெதற்

ெவங் காநல்
ெவங் காநல்

ர் (ஊ) வார்
ர் (ஊ) வார்

1 இந் ராநகர் ,
1 காந் நகர்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

147

147

சரஸ்வ ெதாடக்கப் பள் ளி
,வடேமற் ப் ப
ெதற் ப் பார்த்த
ழக் ப் பக்கம் (ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்)அைற,
அண்ணாநகர்,
ப் பாைளயம் ,
இராஜபாைளயம் - 626108.

1.
2.

பாைளயம் (வ.
பாைளயம் (வ.

), ெதற்
), ெதற்

ெவங் காநல்
ெவங் காநல்

ர் (ஊ) வார்
ர் (ஊ) வார்

1 அண்ணாநகர் ,
1 அன் னமராஜாநகர்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

148

148

ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப் பள் ளி
,கம் மாப் பட் ( கடம் பன் ளம் ) -626108

1.கடம் பன்
2.கடம் பன்

), ெதற்
), ெதற்

ெவங் காநல்
ெவங் காநல்

ர் (ஊ) வார் 1 கம் மாப் பட் ,
ர் (ஊ) வார் 1 கடம் பன் ளம்

149

149

ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப் பள் ளி
, ழக் ப் ப
வடக் ப் பக்க
ெதற் ப் பார்த்த
ழக் க் கட் டம்
கணப
ந்தரநாச் யார் ரம்

150

150

ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற்
ப
வடக் ப் பக்க ெதற் ப் பார்த்த
ழக் க் கட் டம்
கணப
ந்தரநாச் யார் ரம்

ளம் (வ.
ளம் (வ.

1.ஐ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), கணப
ந்தரநாச் யார் ரம் (ஊ) வார் 1
வடக் த் ெத , 2.ஐ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), கணப
ந்தரநாச் யார் ரம்
(ஊ) வார் 2சாவ த் ெத , 3.ஐ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), கணப
ந்தரநாச் யார் ரம் (ஊ) வார் 3 அய் யனார்ேகா ல் ெத ,
4.ஐ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), கணப
ந்தரநாச் யார் ரம் (ஊ) வார் 3
ஷ்ணன் ேகா ல் ெத , 5.ஐ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), கணப
ந்தரநாச் யார் ரம் (ஊ) வார் 4 காலனி ெத ,
6.ஐ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), கணப
ந்தரநாச் யார் ரம் (ஊ) வார் 1
ள் ைளயார்ேகா ல் ெத
ப் 1.ஐ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), கணப
ந்தரநாச் யார் ரம் (ஊ) வார் 1
ேமல் நிைலத் தண்ணீர ்த்ெதாட் ெத , 2.ஐ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), கணப
ந்தரநாச் யார் ரம் (ஊ) வார் 1 தண்ணீர ் ணற் த்ெத ,
3.ஐ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), கணப
ந்தரநாச் யார் ரம் (ஊ) வார் 1
அரசமரெத , 4.ஐ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), கணப
ந்தரநாச் யார் ரம்
(ஊ) வார் 2 நந்தவனத்ெத , 5.ஐ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), கணப
ந்தரநாச் யார் ரம் (ஊ) வார் 4 இந் ராநகர்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 21 of 38

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

151

151

அர னர் ஆ
ரா டர் ேமல் நிைலப் பள் ளி
,வடக் ப் ப
ேமற் ப் பார்த்த
க்கட் டம் (வ ப் 10-அ) ந்தரராஜ ரம்

3
1. ந்தரராச ரம் (வ.

)

ந்தரராச ரம் (ஊ) வார் 1 மாசாணன் ேகா

152

152

1. ந்தரராச ரம் (வ.

)

ந்தரராச ரம் (ஊ) வார்

2மாரியம் மன் ேகா

153

153

1. ந்தரராச ரம் (வ.
2. ந்தரராச ரம் (வ.
ந்தரராஜ ரம்

)
)

ந்தரராச ரம் (ஊ) வார்
ந்தரராச ரம் (ஊ) வார்

3சாவ த்ெத
ந்தரராஜ ரம் ,
3அய் யப் பன் ேகா ல் ெத

154

154

அர னர் ஆ
ரா டர் ேமல் நிைலப் பள் ளி
, ரதான கட் டம் ெதற் ப் பக்க ேமற்
பார்தத ெதற் அைற 9
வ ப்
ந்தரராஜ ரம்
அர னர் ஆ
ரா டர் ேமல்
நிைலப் பள் ளி ந் தரராஜ ரம்
க்
கட் டம் தைர தளம்
ழக் ப் பார்த்த
தல் அைற
அர னர் ஆ
ரா டர் ேமல்
நிைலப் பள் ளி ந் தரராஜ ரம்
க்
கட் டம் தைர தளம்
ழக் ப் பார்த்த 2
வ அைற

155

155
,

யேஜாசப் ந
ழக் ப் ப

4

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

ல் ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

ல் ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1. ந்தரராஜ ரம் (வ. ) ந்தரராஜ ரம் (ஊ) வார் 4 ள் ைளயார்ேகா ல் ெத
ந்தரராஜ ரம் , 2. ந்தரராச ரம் (வ. ) ந்தரராச ரம் (ஊ) வார் 4ேமலத்ெத
ந்தரராச ரம் , 3. ந்தரராச ரம் (வ. ) ந்தரராச ரம் (ஊ) வார் 4அம் மன்நகர்,
ந்தரராச ரம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

நிைலப் பள் ளி
ந்தரநாச் யார் ரம் -626142

1.ஐ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), ந்தரநாச் யார் ரம் (ஊ) வார் 1
ெதன்கா ேரா , 2.ஐ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), ந்தரநாச் யார் ரம் (ஊ)
வார் 2 ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 3.ஐ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ),
ந்தரநாச் யார் ரம் (ஊ) வார் 3 பால் பண்ைனத்ெத ,
4.ஐ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), ந்தரநாச் யார் ரம் (ஊ) வார் 1 மாதா
ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

நிைலப் பள் ளி
ந்தரநாச் யார் ரம் -626142

1.ஐ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), ந்தரநாச் யார் ரம் (ஊ) வார் 2 சாவ த்ெத
2.ஐ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), ந்தரநாச் யார் ரம் (ஊ) வார் 3
ஷ்ணன்
ேகா ல் ெத , 3.ஐ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), ந்தரநாச் யார் ரம் (ஊ) வார்
3 ப் ெபட் ஆ ஸ்ெத , 4.ஐ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), ந்தரநாச் யார் ரம்
(ஊ) வார் 3 காலனி
1.ேசாைலேசரி(வ. ) ேசாைலேசரி (ஊ) வார் 1ேசாைலேசரி ,
2.ேசாைலேசரி(வ. )ேசாைலேசரி(ஊ) வார் 2 ேசாைலேசரி , 3.ேசாைலேசரி (வ. )
ேசாைலேசரி (ஊ) வார் 3 ேசாைலேசரி

156

156

யேஜாசப் ந
,ேமற் ப் ப

157

157

ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப் பள் ளி
,
யகட் டம் ேசாைலேசரி-626143

158

158

ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப் பள் ளி
,வடக் ப் ப
ழக் பார்த்த
கட் டம் ேசாைலேசரி-626143

1.ேசாைலேசரி (வ. ) ேசாைலேசரி(ஊ) வார் 1ேசாைலேசரி , 2.ேசாைலேசரி(வ. )
ேசாைலேசரி (ஊ) வார் 2ேசாைலேசரி , 3.ேசாைலேசரி(வ. ) ேசாைலேசரி (ஊ) வார்
3ேசாைலேசரி , 4.ேசாைலேசரி(வ. ) ேசாைலேசரி (ஊ) வார் 4 ேசாைலேசரி

ðè¢èñ¢ âí¢ : 22 of 38

,

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

159

159

.எஸ்.ஐ. ெதாடக்கப் பள் ளி ,
நக்கேனரி-626142

3

4

160

160

.எஸ்.ஐ. ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற்
நக்கேனரி-626142

161

161

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப் பள் ளி
1.அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் (ஊ) வார் 1
,ெதற் ப் ப
, அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் - நக்கேனரி ெம ன்ேரா , 2.அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ),
626142
அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் (ஊ) வார் 2 ந த்ெத ,
3.அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் (ஊ) வார் 3
நாயகர் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

162

162

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப் பள் ளி
1.அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் (ஊ) வார் 4
,ெதற் ப் ப
, அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் - இந் ரா காலணி , 2.அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான்
626142
(ஊ) வார் 5 ெவள் ைளயம் மன் ேகா ல் ெத , 3.அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ),
அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் (ஊ) வார் 1 ேபாஸ்ட் ஆ ஸ்ெத , 4.அயன்ெகால் லங்
ெகாண்டான் (வ. ), அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் (ஊ) வார் 1 காலனித் ெத
ழ் பக்கம் , 5.அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் (ஊ)
வார் 2
த்ைதயா ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

163

163

ஷ்ணா ரம் இந் நாடார்
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற் க்கட் டம்
, ழக் ப் ப
,
ஷ்ணா ரம் -626142

1.அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ.
ஷ்ணா ரம்

),

ஷ்ணா ரம் (ஊ) வார்

1 வடக்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

164

164

ஷ்ணா ரம் இந் நாடார்
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற் க்கட் டம் ,
ேமற் ப் ப
,
ஷ்ணா ரம் -626142

1.அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ.
ேகா ல் ெத

),

ஷ்ணா ரம் (ஊ) வார்

1 மாரியம் மன்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

165

165

ெப ந்தைலவா் காமராஜா்
ேமல் நிைலப் பள் ளி , ழக் ேநாக் ய
ேமற் க்கட் டம் , வடக்
ந்
அ வலகக்கட் டத் ற் அ த்த அைற,
ஷ்ணா ரம் -626142

1.அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ.
2.அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ.
3.அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ.

),
),
),

ஷ்ணா ரம் (ஊ) வார்
ஷ்ணா ரம் (ஊ) வார்
ஷ்ணா ரம் (ஊ) வார்

2
3
6

அைனத்
வாக்காளா்கள்

ழக்

ப் ப

ப் ப

,

,

1.அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ.
2.அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ.
3.அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ.

), நக்கேநரி (ஊ) வார்
), நக்கேநரி (ஊ) வார்
), நக்கேநரி (ஊ) வார்

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

1 வடக் த் ெத ,
1 காலனித் ெத . ,
2 சாவ த் ெத .

1.அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), நக்கேநரி(ஊ) வார் 2 .எஸ்.ஐ. சர்ச் ெத . ,
2.அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), நக்கேநரி(ஊ) வார் 3 ேப ந் நி த்தம்
ழேமல் ெத . , 3.அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), நக்கேநரி (ஊ) வார் 3
ேமலத்ெத 2 , 4.அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), நக்கேநரி (ஊ) வார் 3
ேமலத்ெத 1
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த்ெத

,

ஷ்ணா ரம் ,
ஷ்ணா ரம் ,
ஷ்ணா ரம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

166

166

ெப ந்தைலவா் காமராஜா்
ேமல் நிைலப் பள் ளி ,காமராஜர்
ற் றாண்
ழா கட் டம் , வடக்
ந் 3வ அைற,
ேமற் ேநாக் ய ,
ஷ்ணா ரம் -626142

3
1.அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ.
ேகா ல் ெத

),

ஷ்ணா ரம் (ஊ) வார்

4
4

167

167

1.அயன்ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ.
ஷ்ணா ரம்

),

ஷ்ணா ரம் (ஊ) வார்

5 ெதற்

168

168

அன் ைன வகா நர்சரி மற்
்
ம்
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற் க்கட் டம்
ழக்
ந் 2வ அைற வடக்
ேநாக் ய ,
ஷ்ணா ரம் -626142
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப் பள் ளி ,ேமற்
கட் டம் , வடக் ப் ப
,
ெதற் ெவங் காநல்
ர்-626142

1.ெதற் ெவங் காநல்
ெவங் காநல்
ர்

ர்(வ.

), ெதற்

ெவங் காநல்

ர் (ஊ) வார்

3ெதற்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

169

169

ஊராட் ஒன் ய ந
கட் டம் ெதற் ப் ப
ெதற் ெவங் காநல்

1.ெதற் ெவங் காநல்
ெவங் காநல்
ர்

ர்(வ.

), ெதற்

ெவங் காநல்

ர் (ஊ) வார்

3ெதற்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

170

170

அங் கன்வா
,அங் கன்வா
626102

1.ெதற் ெவங் காநல்
சாைல ேமல் றம் ,

ர்(வ.

), ெதற்

ெவங் காநல்

ர்(ஊ) வார்

3 சங் கரன் ேகா

நிைலப் பள் ளி ,ேமற்
,
ர்-626142

ைமயக் கட் டம்
ைமய எண். 0420

-

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

நாயகர்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

ெத

ல்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.ெதற் ெவங் காநல்
ர்(வ. ), ெதற் ெவங் காநல்
ர் (ஊ) வார் 3 சங் கரன் ேகா ல்
சாைல ழ் றம் ,
, 2.ெதற் ெவங் காநல்
ர்(வ. ), ெதற் ெவங் காநல்
ர் (ஊ)
வார் 3
ட்ேகா காலணி

அைனத்
வாக்காளா்கள்

ஊராட் மன்ற அ வலகம் ( தம் பரா ரம் )
,ெதற் ெவங் காநல்
ர் ஊராட் -626142

1.ெதற்

ெவங் காநல்

ர்(வ.

), ெதற்

ெவங் காநல்

ர் (ஊ) வார்

5

அைனத்
வாக்காளா்கள்

173

அர ஆ
ரா டர் நல ெதாடக்கப் பள் ளி
,ேமற் க்கட் டம் , ெதற் ப் ப
, பட்
ர்

1.ெதற்
2.ெதற்

ெவங் காநல்
ெவங் காநல்

ர்(வ.
ர்(வ.

), ெதற்
), ெதற்

ெவங் காநல்
ெவங் காநல்

ர் (ஊ) வார்
ர் (ஊ) வார்

5 பட்
ர் ,
5
னங் ளம்

174

நாடார் ேமல் நிைலப் பள் ளி ,ெதற் ப
ஜ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் -626142

1.ஜ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), ஜ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (ஊ) வார் 1
வடகா யம் மன்ேகா ல் ெத , 2.ஜ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), ஜ ன்
ெகால் லங் ெகாண்டான் (ஊ) வார் 2 ன்னஅரன் மைணத்ெத , 3.ஜ ன்
ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), ஜ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (ஊ) வார் 3
ெதற் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத , 4.ஜ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), ஜ ன்
ெகால் லங் ெகாண்டான் (ஊ) வார் 4 ெவங் கடாஜல ரம்

171

171

ச

172

172

173

174

தாயக் கட் டம் இந்
- 626102

ரா காலனி
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தம் பரா ரம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

175

175

நாடார் ேமல் நிைலப் பள் ளி ,ெதற்
ேமற் க் கட் டம் ஜ ன்
ெகால் லங் ெகாண்டான்

176

176

. .மா. அம் ைமயப் பநாடார் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப் பள் ளி ,ெதற் ப
, அைற
எண்12, தளவாய் ரம் -626188

177

177

. .மா.அம் ைமயப் பநாடார் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப் பள் ளி ,வடக் ப
, அைற
எண்14, தளவாய் ரம் -626188

178

178

ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப் பள் ளி
1.ெசட் யார்பட்
,வடக் ப் பார்த்த ெதன்ேமற்
2.ெசட் யார்பட்
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட் டம் , தளவாய் ரம் -626188 3.ெசட் யார்பட்
4.ெசட் யார்பட்

179

179

180

Ü¬ùî¢¶
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3

4
ப் பார்த்த

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.ெசட் யார்பட் (வ. ), தளவாய் ரம் (ஊ) வார் 6 ப த்த
வாசகசாைலெத
ப
, 2.ெசட் யார்பட் (வ. ), தளவாய் ரம் (ஊ) வார் 6 மாஞ் ேசாைலக்காலனி ப

(வ.
(வ.
(வ.
(வ.

(ஊ) வார் 1
த யார் ெத ப
,
(ஊ) வார் 1 மாரி த் ஆஸ்பத் ரி ெத ,
(ஊ) வார் 1 அம் ைமயப் ப நாடார் ெத ப
,
(ஊ) வார் 1 காமராஜர் நகர் ெம ன்ேரா ப

அைனத்
வாக்காளா்கள்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்
(ஊ) வார்
), தளவாய்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

), தளவாய்
), தளவாய்
), தளவாய்
), தளவாய்

ரம்
ரம்
ரம்
ரம்

ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப் பள் ளி
,வடக் ப் ப
ெதற் பார்த்த ஓட் க்
கட் டம் , தளவாய் ரம் -626188

1.ெசட் யார்பட் (வ. ), தளவாய்
2.ெசட் யார்பட் (வ. ), தளவாய்
3.ெசட் யார்பட் (வ. ), தளவாய்
ழக் ப் ப
, 4.ெசட் யார்பட்
மாரியம் மன் ேகா ல் ெத

ரம்
ரம்
ரம்
(வ.

180

ஆ.ச.ப. மாரி
,ேமற் ப் ப

த் நாடார் பாலர்பள் ளி
தளவாய் ரம் -626188

1.ெசட் யார்பட் (வ.
2.ெசட் யார்பட் (வ.

), தளவாய் ரம் (ஊ) வார்
), தளவாய் ரம் (ஊ) வார்

2 பாலப் பநாடார் ெத ப
2 ெபண்பாடசாைல ெத ப

181

181

ஆ.ச.ப மாரி
, ழக் ப் ப

த் நாடார் பாலர்பள் ளி
தளவாய் ரம் -626188

1.ெசட் யார்பட் (வ.
2.ெசட் யார்பட் (வ.

), தளவாய் ரம் (ஊ) வார்
), தளவாய் ரம் (ஊ) வார்

2 ெப
2 ெப

182

182

ஊராட் ஒன் ய ச தாயக்
இளந் ைரெகாண்டான் ெதற்

டம்
ப் பார்த்த

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.ஜ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), ஜ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (ஊ) வார் 1
வாட்டர் ேடங் க் ெத , 2.ஜ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), ஜ ன்
ெகால் லங் ெகாண்டான் (ஊ) வார் 1 ஊராட் அ வலகப் ப
, 3.ஜ ன்
ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), ஜ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (ஊ) வார் 2 நாடார் ெத
, 4.ஜ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), ஜ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (ஊ) வார் 2
நாடார் ெதற் ெத , 5.ஜ ன் ெகால் லங் ெகாண்டான் (வ. ), ஜ ன்
ெகால் லங் ெகாண்டான் (ஊ) வார் 3 ெதற் வடகா யம் மன் ேகா ல் ெத
1.ெசட் யார்பட் (வ. ), தளவாய் ரம் (ஊ) வார் 4 ழபஜார்ெத ப
,
2.ெசட் யார்பட் (வ. ), தளவாய் ரம் (ஊ) வார் 5 ழபஜார்ெத ப

1.இளந் ைரெகாண்டான் (வ.
இளந் ைரெகாண்டான்

), இளந்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 25 of 38

1 காமராஜ் நகர் ப
,
1 அ ந்த யர் ெத ,
3 ப் ரமணியர் ேகா ல்
ரம் (ஊ) வார் 3 வடக்

மாள் ேகா
மாள் ேகா

ைரெகாண்டான் (ஊ) வார்

ல் வடக் ப் ப
ல் ெதற் ப் ப

1

அைனத்
வாக்காளா்கள்

,

,

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

183

183

3
ஊராட் ஒன் ய ச தாயக்
டம்
இளந் ைரெகாண்டான் வடக் ப் பார்த்த

1.இளந் ைரெகாண்டான் (வ. ), இளந் ைரெகாண்டான் (ஊ) வார் 2
இளந் ைரெகாண்டான் , 2.இளந் ைரெகாண்டான் (வ. ), இளந் ைரெகாண்டான் (ஊ)
வார் 3 இளந் ைரெகாண்டான்

4

184

184

ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப் பள் ளி
,அம் ைமயப் ப ரம் -626122
க் கட் டம்

1.இளந்
2.இளந்

185

185

TNPM.மாரி த் நாடார் ேமேன ங் நா்சரி
& ெதாடக் கப் பள் ளி தளவாய் ரம் 626122
ழக் ப் ப
ெதற் ப் பக் கம் ேமற் ப்
பார்த்த

அைனத்
வாக்காளா்கள்

186

186

ெசட் யார்பட்
றப் நிைல ஊராட்
ச தாயக் டம் ,ெசட் யார்பட் .

1.ெசட் யார்பட் ( நிஊ) வார் 3 ள் ைளயார்ேகா ல் ெத
ழக் ப
,
2.ெசட் யார்பட் ( நிஊ) வார் 3 ேதவர் சாவ ெத , 3.ெசட் யார்பட் ( நிஊ)
வார் 3 ேதவர் வடக் த் ெத , 4.ெசட் யார்பட் ( நிஊ) வார் 3 .எம் .எஸ்
சா
நாடார் சந் , 5.ெசட் யார்பட் ( நிஊ) வார் 3 னித்ேதவர் ழேமல் சந் ,
6.ெசட் யார்பட் ( நிஊ) வார் 2 ள் ைளயார் ேகா ல் ெத ேமற் ப் ப
,
7.ெசட் யார்பட் ( நிஊ) வார் 2 மங் கம் மாள் சாைல ழக் ப் ப
1.ெசட் யார்பட் ( நிஊ) வார் 3 ெபான் ச்சா ேதவர் ெத , 2.ெசட் யார்பட்
( நிஊ) வார் 3 ஹரிஜன் வடக் த் ெத , 3.ெசட் யார்பட் ( நிஊ) வார் 3 ஹரிஜன்
ெதற் த் ெத , 4.ெசட் யார்பட் ( நிஊ) வார் 3 அ ந்த யர் காலனித் ெத

187

187

றப் நிைல ஊராட் அ
,ெசட் யார்பட் -626122

1.ெசட் யார்பட் ( .நி.ஊ) வார் 1 ேதவர் சாவ த்
( .நி.ஊ) வார் 1 ந மாரியம் மன் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

188

188

னித அந்ேதாணி ெமட்ரிக்
,ெசட் யார்பட் -626122

189

189

ராஸ்
ரப் பநா
எ ேகசனல் ரஸட்
மகாத்மா
த்யாலயா நர்சரி மற் ம்
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ெதன்ேமற் ப்
க்கட் டம் ெதற் ப் பக்க ழக் ப்
பார்த்த எல் ேக வ ப் ெசட் யார்பட்

190

190

ராஸ்
ரப் பநா
எ ேகசனல் ரஸட்
மகாத்மா
த்யாலயா நர்சரி மற் ம்
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற்
ந் ெதற் ப்
பார்த்த
க் கட் டம் வடக் ப் பக்க
ழக் ப் பார்த்த ◌ா◌ிேக வ ப்
ெசட் யார்பட்

வலகம்

ேலசன் பள் ளி

1.ெசட்
2.ெசட்
3.ெசட்
4.ெசட்
1.ெசட்
2.ெசட்

ைரெகாண்டான் (வ.
ைரெகாண்டான் (வ.

யார்பட்
யார்பட்
யார்பட்
யார்பட்
யார்பட்
யார்பட்

(
(
(
(
(
(

1.ெசட் யார்பட் (
2.ெசட் யார்பட் (

), அம் ைமயப் ப ரம் (ஊ) வார்
), அம் ைமயப் ப ரம் (ஊ) வார்

4 அம் ைமயப் ப ரம் ,
5 அம் ைமயப் ப ரம்

ழேமல் ெத

, 2.ெசட் யார்பட்

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

.நி.ஊ) வார் 14 ெரங் கநாத ரம் பாைறத்ெத ,
.நி.ஊ) வார் 14 ராம ந்தரநாடார்ெத ,
.நி.ஊ) வார் 13
த்
ப் ைபயா ரம் ள் ைளயார்ேகா ல் வடக் ,
.நி.ஊ) வார் 13
த்
ப் ைபயா ரம் ள் ைளயார்ேகா ல் ெதற
.நி.ஊ) வார் 15ெரங் கநாத ரம் கார்ேமக நாடார் ெத ,
.நி.ஊ) வார் 15 ெரங் கநாத ரம்
ஷ்ணத்ேதவர் ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

.நி.ஊ) வார் 15ெரங் கநாத ரம் றவர் ெத ,
.நி.ஊ) வார் 15 ெரங் கநாத ரம் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

191

191

ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப் பள் ளி
,ேமற் ப் ப
, ெரங் கநாத ரம் -626122.

3
1.ெசட் யார்பட் (

.நி.ஊ) வார்

13

த்

ச் ப் ைபயா ரம் பாம் பலம் மன் ேகா

ல்

192

192

ஊராட் ஒன்
, ழக் ப் ப

1.ெசட் யார்பட் (

.நி.ஊ) வார்

13

த்

ச் ப் ைபயா ரம் பாம் பலம் மன் ேகா

ல்

193

193

ராஸ்
ரப் பநா
எ ேகசனல் ரஸட்
மகாத்மா
த்யாலயா நர்சரி மற் ம்
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ெதற்
ந்
தல்
அைற ழக் ப் பார்த்தக்
க்கட் டம்
(வ ப் 1) ெகாம் மந்த ரம் -626122

194

194

ராஸ்
ரப் பநா
எ ேகசனல் ரஸ்ட்
மகாத்மா
த்யாலயா நர்சரி மற் ம்
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ெதற்
ந் 3வ
அைற ழக் ப் பார்த்த
க்கட் டம்
(வ ப்
ேக - அ) ெகாம் மந்த ரம் -626122

195

195

ராஸ்
ரப் பநா
எ ேகசனல் ரஸ்ட்
மகாத்மா
த்யாலயா நர்சரி மற் ம்
ெதாடக்கப் பள் ளி , ழக்
ந் 4வ
அைற வடக் ப் பார்த்த ெதன்ேமற்
க்கட் டம் ெகாம் மந்த ரம் -626122

1.ெசட் யார்பட் (
2.ெசட் யார்பட் (

.நி.ஊ) வார்
.நி.ஊ) வார்

5நா
ெதற் த்ெத
5ெஜயசக் நகர்

196

196

1.ெசட் யார்பட் (

.நி.ஊ) வார்

12வன

197

197

அைனத்
வாக்காளா்கள்

198

1.ெசட் யார்பட் (
வார் 12 ட் ற
இ ளப் பசா ேகா
ள் ைளமார் ெத
1.ெசட் யார்பட் (
2.ெசட் யார்பட் (
3.ெசட் யார்பட் (
4.ெசட் யார்பட் (

.நி.ஊ) வார் 12ெதாண்டமான் ெத , 2.ெசட் யார்பட் ( .நி.ஊ)
வசாய வங்
ெத , 3.ெசட் யார்பட் ( .நி.ஊ) வார் 12
ல் ெத , 4.ெசட் யார்பட் ( .நி.ஊ) வார் 11 இல் லத்

198

ஆர். ராச்சா ெதாடக்கப் பள் ளி
,வடக் ப் ப
, ெதற் ப் பார்த்த
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் கட் டம் ,
த் ச் ப் ைபயா ரம் -626111
ஆர். ராச்சா ெதாடக்கப் பள் ளி
,ேமற் ப் ப
, ழக் ப் பார்த்த
ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்
கட் டம் , த் ச் ப் ைபயா ரம் -626111
ஆர். ராச்சா ெதாடக்கப் பள் ளி
, ரதானக்கட் டம் வடக் ப் பக்கம்
த் ச் ப் ைபயா ரம் -626111

.நி.ஊ) வார் 11ேசத் ர் தளவாய் ரம் ெம ன் ேரா ,
.நி.ஊ) வார் 11 வண்ணார் வடக் த் ெத ,
.நி.ஊ) வார் 11 ராச்சா ஆரம் பப் பாடசாைல ெத ,
.நி.ஊ) வார் 11 வண்ணார் ெதற் த் ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

ய ெதாடக்கப் பள் ளி
, ெரங் கநாத ரம் -626122.

4

1.ெசட்
2.ெசட்
3.ெசட்
4.ெசட்
5.ெசட்
5நா
1.ெசட்

யார்பட் ( .நி.ஊ) வார் 4 ெப மாள் ெசட் யார் ெத ,
யார்பட் ( .நி.ஊ) வார் 4 வணிக ைவ யர் ேகா ல் ெத ,
யார்பட் ( .நி.ஊ) வார் 4 ள் ைளயார் ேகா ல் ெத ,
யார்பட் ( .நி.ஊ) வார் 4 ள் ைளயார் ேகா ல் ெத வடக் ப் பக்கம் ,
யார்பட் ( .நி.ஊ) வார் 4ஆசாரி ெத , 6.ெசட் யார்பட் ( .நி.ஊ) வார்
வடக் த் ெத
யார்பட் ( .நி.ஊ) வார் 5 நா
ெதற் ெத

ðè¢èñ¢ âí¢ : 27 of 38

ர்த்

ங் கம்

ெதற்

ப

,

ள் ைள ெத

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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2

199

199

200

200

201
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3

4
1.ெசட்
2.ெசட்
3.ெசட்
4.ெசட்
1.ெசட்

யார்பட்
யார்பட்
யார்பட்
யார்பட்
யார்பட்

(
(
(
(
(

.நி.ஊ) வார்
.நி.ஊ) வார்
.நி.ஊ) வார்
.நி.ஊ) வார்
.நி.ஊ) வார்

10, த்
10, த்
9, பால
10, கா
10 கா

201

ராஸ்
ரப் பநா
எ ேகசனல் ரஸ்ட்
மகாத்மா
த்யாலயா நர்சரி மற் ம்
ெதாடக்கப் பள் ளி , ழக்
ந் 2வ
அைற வடக் ப் பார்த்த ெதன்ேமற்
க்கட் டம் ெகாம் மந்த ரம்

1.ெசட் யார்பட்

(

.நி.ஊ) வார்

9 பால

202

202

சா யர்
கன் ெதாடக்கப் பள் ளி
,ேமற் ப் ப
, ெதற் ப் பார்த்த கட் டம் ,
னல் ேவ -626111

1.ெசட்
2.ெசட்
3.ெசட்
4.ெசட்

(
(
(
(

.நி.ஊ) வார்
.நி.ஊ) வார்
.நி.ஊ) வார்
.நி.ஊ) வார்

6 னல் ேவ சா யர் வடக் த் ெத
6 நீ ராத்
ங் க லவர் ெத ,
6ெப மாள் ேகா ல் ெத ,
7தங் க
நாயகர் ேகா ல் ெத

203

203

சா யர்
கன் ெதாடக்கப் பள் ளி
, ழக் ப் ப
, ெதற் ப் பார்த்த கட் டம் ,
னல் ேவ -626111

அைனத்
வாக்காளா்கள்

204

204

சா யர் ச
, த் சா

1.ெசட் யார்பட் ( .நி.ஊ) வார் 8
கன் ஆரம் பப் பாடசாைல ெத ,
2.ெசட் யார்பட் ( .நி.ஊ) வார் 7பகைடயர் காலனி , 3.ெசட் யார்பட் ( .நி.ஊ)
வார் 8பஞ் சம் பட்
ழேமல் ெத , 4.ெசட் யார்பட் ( .நி.ஊ) வார் 8பஞ் சம் பட்
ெதன்வடல் ெத , 5.ெசட் யார்பட் ( .நி.ஊ) வார் 8பஞ் சம் பட் ெதன் றக் காலனி ,
6.ெசட் யார்பட் ( .நி.ஊ) வார் 8பஞ் சம் பட் வட ர காலனி ,
7.ெசட் யார்பட் ( .நி.ஊ) வார் 8 த் ர் -தளவாய் ரம் ெம ன்ேரா
1. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
த் ச்சா
ரம் (ஊ) வார் 1சா யர் வடக் த்ெத ,
2. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
த் ச்சா
ரம் (ஊ) வார் 1சா யர் ெதற் த்ெத ,
3. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
த் ச்சா
ரம் (ஊ) வார் 2 ேவதேகா ல் ெத

205

205

ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப் பள் ளி
,வடக் ப் பார்த்த, ெதற் ப
கட் டம் ,
காமராஜர் நகர் த் ச்சா
ரம் -626121

1.

த்

ச்சா

ரம் (வ.

),

த்

ச்சா

ரம் (ஊ) வார்

2காமராஜ் நகர்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

206

206

ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப் பள் ளி ,ெதற்
பார்த்த, வடக் ப் ப
கட் டம் , காமராஜர்
நகர் த் ச்சா
ரம் -626121

1.

த்

ச்சா

ரம் (வ.

),

த்

ச்சா

ரம் (ஊ) வார்

2காமராஜ் நகர்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

தாய ெபா சாவ
ரம் -626111

யார்பட்
யார்பட்
யார்பட்
யார்பட்
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ச் ப் ைபயா ரம்
னியாண்
ேகா
ச் ப் ைபயா ரம் ெம ன் ேரா ,
நாயகர் ேகா ல் ெத ,
ராசா நாடார் ெத
ராஜா நாடார் ெத

நாயகர் ேகா

ல் ,

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

ஆர். ராச்சா ெதாடக்கப் பள் ளி
,ெதற் ப் ப
, ெதற் ப் பார்த்த
காைரக்கட் டம் ,
த் ச் ப் ைபயா ரம் 626111
ஊராட் மன்ற அ வலகம்
, த் ச் ப் ைபயா ரம் -626111

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்

ல் ெத

,

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

207

207

இந் நாடார் ெதாடக்கப் பள் ளி
1. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
த் ச்சா
,வடக் ப் பக்கம் ேமற் ப
ெதற் ப் பார்த்த 2. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
த் ச்சா
அைற
க ர் த் ச்சா
ரம் -626111
வடக் த்ெத , 3. த் ச்சா
ரம் (வ.
ெத , 4. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
த்
ெதற் த் ெத , 5. த் ச்சா
ரம் (வ.
ேகா ல் வடக் த் ெத

3
ரம்
ரம்
),
ச்சா
),

4

208

208

இந் நாடார் ெதாடக்கப் பள் ளி
,வடக் ப் பக்கம் ெதற் பார்த்த
ழக் ப் ப
க ர் த் ச்சா

ரம் (ஊ) வார் 3ெம ன்ேரா
ழத்ெத ,
ரம் (ஊ) வார் 3காளியம் மன்ேகா ல் ெத ,
ரம் (ஊ) வார் 4 கல் யாண ந்தர
நாயகர்
),
த் ச்சா
ரம் (ஊ) வார் 4கல் யாண ந்தர

ரம்

209

209

சரஸ்வ ெதாடக்கப் பள் ளி
, த் ச்சா
ரம் -626111

210

210

அம் பாள் கலா நிைலயம் ,வடக்
க ர்-626111

ப் ப

211

211

அம் பாள் கலா நிைலயம் ,ெதற்
க ர்-626111

ப் ப

1. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
த் ச்சா
2. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
த் ச்சா
3. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
த் ச்சா
ெத ெதற் , 4. த் ச்சா
ரம் (வ.
நாயகர்ேகா ல் ெத வடக்

(ஊ) வார் 2அ ந்த யர்நகர் ,
(ஊ) வார் 3காளியம் மன்ேகா ல்
த் ச்சா
ரம் (ஊ) வார் 2ேவதக் ேகா ல்
ரம் (ஊ) வார் 3காளியம் மன் ேகா ல்
த் ச்சா
ரம் (ஊ) வார் 3காளியம் மன்

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

த்
த்
த்
த்
த்
த்
த்
த்
த்
த்
த்
த்
த்
த்

ச்சா
ச்சா
ச்சா
ச்சா
ச்சா
ச்சா
ச்சா
ச்சா
ச்சா
ச்சா
ச்சா
ச்சா
ச்சா
ச்சா

ரம் (வ.
ரம் (வ.
ரம் (வ.
ரம் (வ.
ரம் (வ.
ரம் (வ.
ரம் (வ.
ரம் (வ.
ரம் (வ.
ரம் (வ.
ரம் (வ.
ரம் (வ.
ரம் (வ.
ரம் (வ.

),
),
),
),
),
),
),
),
),
),
),
),
),
),

த்
த்
த்
த்
த்
க
க
க
க
க
க
க
க
க

ச்சா
ரம் (ஊ) வார் 3 ெம ன்ேரா ெதற் த்ெத
ச்சா
ரம் (ஊ) வார் 4 இல் லத்தார் ெத ,
ச்சா
ரம் (ஊ) வார் 4நா
ேமலத்ெத ,
ச்சா
ரம் (ஊ) வார் 4நா
ழத்ெத ,
ச்சா
ரம் (ஊ) வார் 4 ெசக்க த் ெத
ர் (ஊ) வார் 1 பைறயர் வடக் ெத ,
ர் (ஊ) வார் 1பைறயர் ெதற் ெத ,
ர் (ஊ) வார் 1கக்கன் காலனி ,
ர் (ஊ) வார் 1பைறயர் மாரி ெத ,
ர் (ஊ) வார் 1பைறயர் நாட்டாண்ைமெத ,
ர் (ஊ) வார் 1 த்
ரம் மன் ேகா ல் ெத ,
ர் (ஊ) வார் 1பைறயர் ணத் த் ெத ,
ர் (ஊ) வார் 1பைறயர் ேமலத் ெத ,
ர் (ஊ) வார் 1பைறயர் வன் னியர் ெத

1.
2.
3.
4.
5.
6.

த்
த்
த்
த்
த்
த்

ச்சா
ச்சா
ச்சா
ச்சா
ச்சா
ச்சா

ரம் (வ.
ரம் (வ.
ரம் (வ.
ரம் (வ.
ரம் (வ.
ரம் (வ.

),
),
),
),
),
),

க
க
க
க
க
க

ர் (ஊ) வார்
ர் (ஊ) வார்
ர் (ஊ) வார்
ர் (ஊ) வார்
ர் (ஊ) வார்
ர் (ஊ) வார்
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,

1
ஷ்ணன் ேகா ல் ெத
ழப் பஜார் ,
1
ஷ்ணன் ேகா ல் சன் ன ெத ,
1
ஷ்ணன் ேகா ல் வடக் த்ெத ,
1
ஷ்ணன் ேகா ல் ெதற் ெத ,
1 ழப் பஜார் ெம ன் ேரா ,
1நா
ழத் ெத

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

212

212

எஸ்.எஸ். இந் நாடார் ெதாடக்கப் பள் ளி
,
ய கட் டம் , ேமற் ப் ப
க ர்-626111

213

213

எஸ்.எஸ். இந் நாடார் ெதாடக்கப் பள் ளி
,
ய கட் டம் ெதற் பார்த்த ழக் ப்
ப
க ர்-626111

214

214

எஸ்.எஸ். இந் நாடார் ெதாடக்கப் பள் ளி
,
ய கட் டம் , ழக் ப் பக்கம் ெதற்
பார்த்த கைட அைற
க ர்-626111

215

215

எஸ். எஸ். அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
,ைமயக்கட் டம் , ழக் ப் ப
, ேசத்
626121

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3

Ü¬ùî¢¶
õ£è¢è£÷£¢èÀè¢°ñ¢
àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?
4

ர்-

1. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
க ர் (ஊ) வார் 2இ ளப் ப நாடார் ெத ,
2. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
க ர் (ஊ) வார் 2லால் பக ர் சாஸ் ரி ெத ,
3. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
க ர் (ஊ) வார் 2மாடசா நாடார் ெத ,
4. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
க ர் (ஊ) வார் 2எஸ். .நாடார் பள் ளித்ெத ,
5. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
க ர் (ஊ) வார் 2பாண்
நாயகர் ேகா ல் வடக் த்
ெத , 6. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
க ர் (ஊ) வார் 2பாண்
நாயகர் ேகா ல்
ெதற் த் ெத , 7. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
க ர் (ஊ) வார் 2 த் ச்சா நாடார்
ெத , 8. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
க ர் (ஊ) வார் 2காமராஜர் வாசக சாைல ெத ,
9. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
க ர் (ஊ) வார் 2மாரியம் மன் ேகா ல் ெதற் த் ெத ,
10. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
க ர் (ஊ) வார் 2ெபான் ச்சா ஆ ரியர் ெத
1. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
க ர் (ஊ) வார் 3ேசாைலமைல நாடார் ெத ,
2. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
க ர் (ஊ) வார் 3மாரியம் மன் ேகா ல் ேமற் த் ெத ,
3. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
க ர் (ஊ) வார் 3நல் ல தண்ணீர ் ணற் த் ெத ,
4. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
க ர் (ஊ) வார் 3இந் நாடார் வக்கப் பள் ளி ெத ,
5. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
க ர் (ஊ) வார் 3பார நகர்
1. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
க ர் (ஊ) வார் 3காமாட் யம் மன் ேகா ல் ெத ,
2. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
க ர் (ஊ) வார் 3தங் கச்சா ஆ ரியர் ெத ,
3. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
க ர் (ஊ) வார் 3நாடார் மாரியம் மன் சன் ன ெத ,
4. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
க ர் (ஊ) வார் 3சா யா ெத ,
5. த் ச்சா
ரம் (வ. ),
க ர் (ஊ) வார் 2ேகாைரயா காலனி
1.ேசத் ர் (வ. ) ேசத் ர் ( .நி.ஊ) வார் 17 வடக் மாட
, 2.ேசத் ர் ( .நி.ஊ)
வார் 17 ேமலமாட
, 3.ேசத் ர் ( .நி.ஊ) வார் 17அரண்மைன ழேமல்
,
4.ேசத் ர் ( .நி.ஊ) வார் 17
ய த்
ள் ைள சந் , 5.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
17 ள் ைளமார் ழேமல் ெத , 6.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 16கசாைல ெதன்வடல் ெத ,
7.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 17அரண்மைன ெத , 8.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 16
ஆராய் ச் யார் ழ ேமல் ெத , 9.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 16
அரண்மைனத் ெத
, 10.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 16ேதால் ெபா க் சந் , 11.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
16மணல்
நாயகர் ேகா ல் ெத , 12.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 16 ைரப் பாண் யன்
ெத , 13.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 16ஒ க்கம் சந் , 14.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
16பாப் பான்
ணற் த் ெத , 15.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 17 ள் ைளமார் ழ ேமல்
ெதன் ெத , 16.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 17 ள் ைளமார் ெதன்வடல் ெத
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4

எஸ்.எஸ். அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
,ைமயக்கட் டம் , ேமற் ப் ப
ேசத்
626121

217

217

ராம் ெதாடக்கப் பள் ளி ,
ேசத் ர்-626121

ழக்

218

218

ராம் ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற்
ேசத் ர்-626121

ப் ப

ப் ப

ர்-

1.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 17காமாட் நாத ள் ைள ெத , 2.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
17கைரயாளர் ழேமல் ெத , 3.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 17சங் கர ங் கத் ேதவர் சந் ,
4.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 17கந்தசா ேதவர் சந் , 5.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
17கசாைல ெதன்வடல் ெத , 6.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 17 11-ம் ெம ன் ேரா ,
7.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 17நீ ராத்
ங் கத் ேதவர் சந் , 8.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
17ெபரியஇராக்கப் பத் ேதவர் சந் , 9.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 17 ளியங்
யான் சந்
, 10.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 15 கசாைல ெதன்வடல் ெத , 11.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
15ெதாண்ைடமான் ெத , 12.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 15 ெப மாள் ேகா ல்
ன் ெத ,
13.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 15எக்காலேத யம் மன் ேகா ல் ெத
,
14.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 15 ன்னனஞ் த் ேதவர் சந் , 15.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
15சங் த் ேதவர் சந் , 16.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 15மணல் னாயகர் ேகா ல் சந் ,
17.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 15 னித் ேதவர் சந் , 18.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 15
ெபரியசா த்ேதவர் சந் , 19.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 15 அ ணாசலத் ேதவர் சந் ,
20.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 15நித்தம் ரியாத் ேதவர் சந்

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 14 11ம் நிர் ெம ன் ேரா , 2.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 14
நாடார்
த் ெத எண்-1 , 3.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 14
ராம் வக்கப் பள் ளித் ெத ,
4.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 14 கம் ம யர் சந் -1 , 5.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
14 கம் ம யர் சந் -2 , 6.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 14வைளயாத் ேதவர் சந் ,
7.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 14
ஷ்ணன் ேகா ல் ெதன்வடல் ெத , 8.ேசத் ர்( .நி.ஊ)
வார் 14
ஷ்ணன் ேகா ல்
ன் ெதன்வடல் ெத , 9.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
14
ஷ்ணன் ேகா ல் வடக் மாட
, 10.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 14லட் மணன்
ேதவர் சந் , 11.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 13மாரியம் மன் ேகா ல்
ன்
ழேமல் ெத ,
12.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 13 மாரியம் மன் ேகா ல்
ன் ெதன்வடல் ெத ,
13.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 13
ஷ்ணன் ேகா ல்
ன்
ழேமல் ெத ,
14.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 13 ராம
ஷ்ண நாடார் ழேமல் ெத ,
15.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 13 பரேத ஊரணித் ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 14மந்ைதத்ெத ேமல் ேகாப் ெசாந்தம் , 2.ேசத் ர்( .நி.ஊ)
வார் 14நாடார்
த் ெத எண்-2 , 3.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 14
க்கைளயார் சந்
, 4.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 14 நாடார்
த்ெத , 5.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
13இராம
ஷ்ண நாடார் ழேமல ெத 1 , 6.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
13இராம
ஷ்ண நாடார் ழேமல ெத 2 , 7.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
13இராம
ஷ்ண நாடார் ழேமல ெத 3 , 8.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
13இராம
ஷ்ண நாடார் ழேமல ெத 4 , 9.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
14
க்கைளயார் சந் -28 , 10.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 13மா
ள நாடார் ெத ,
11.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 13ஸ் ப் பர்ஸ் காலனி- , 12.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
13இந் ரா
ப் ெத , 13.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 13இந் ரா காலனி ெத -2

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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3

4
ழக்

ப் ப

1.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 12ஆ
12 னிச்சாம் பான் சந் , 3.ேசத்
ெதன்சரகம்

ரா டர் ெதற் த் ெத
ர்( .நி.ஊ) வார் 12ஆ

, 2.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
ரா டர் வடக் த் ெத

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 12ஆ
ரா டர் வடக் த் ெத வடசரகம் ,
2.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 12ஆ
ரா டர் ெத , 3.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 12ஆ
ரா டர் காலனிெத , 4.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 12 11ம் நிர்ெம ன் ேரா ,
5.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 11ஆ
ரா டர் ழ
த்ெத , 6.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
11ஆ
ரா டர் ழ
ெத 2 , 7.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 11அ ந்த யர் ெத ,
8.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 11அ ந்த யர்
த் ெத 1 , 9.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
11அ ந்த யர்
த் ெத 2 , 10.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 11அ ந்த யர்
த் ெத 3

அைனத்
வாக்காளா்கள்

ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப் பள் ளி
,ேமற் ப் ப
ேமட் ப் பட் ேசத் ர்-626121

1.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 17 ள் ைளயார் ெதன்வடல் ெத , 2.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
10பைழய சப் ரி ஸ்தார் ெத , 3.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வர்ர ் 10பைழய னியன் ஆ ஸ்
ெத , 4.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 10மாரியப் பன் பண்டாரம் கா ஓட்டல் சந் - 2 ,
5.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 10சப் ெர ஸ்தார் ஆ ஸ்
ழேமல் ெத , 6.ேசத் ர்( .நி.ஊ)
வார் 10இராக்க த்
ப் பர் சந் , 7.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 10சங் ைகயா
ப் பர்
சந் , 8.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 10 க மைலயான் ேகா ல் ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

222

ஊராட் ஒன்
, ழக் ப் ப

ய ெதாடக்கப் பள் ளி
ேமட் ப் பட் ேசத் ர்-626121

அைனத்
வாக்காளா்கள்

223

ஊராட் ஒன்
, ழக் ப் ப

ய ெதாடக்கப் பள் ளி
ேசத் ர்-626121

1.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 18-11நிர் ெம ன் ேரா , 2.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 18-11 நிர்
ெம ன் ேரா
ழ் றம் , 3.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 18-11நிர்ெம ன் ேரா சந் 1 ,
4.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 18-11நிர் ெம ன் ேரா
ழ் றம் சந் 1 , 5.ேசத் ர்( .நி.ஊ)
வார் 18-11நிர் ெம ன் ேரா
ழ் றம் சந் 2 , 6.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
18இல் லத்தார் வடக் ெத , 7.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 18இல் லத்தார் ெதற் ெத ,
8.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 18ெசல் ைலயா ஆசாரி சந் , 9.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
18ஆ
லம்
த யார் சந் , 10.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 18 னாட்
ந்தரம்
த யார் சந் , 11.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 18சங் ெசட் யார் சந் ,
12.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 18 ெவள் ைள த்
ள் ைள சந் , 13.ேசத் ர்( .நி.ஊ)
வார் 18ெம ன் ேரா , 14.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 18அம் மன் சன் ன ெத ,
15.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 1வைலயர் வடக் த் ெத சந்
1.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 1வைலயர் வடக் த் ெத எண் 2 , 2.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
1வைலயர் வடக் த் ெத எண் 4 , 3.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 1வைலயர் வடக் த் ெத
எண் 5 , 4.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 18அம் மன் சன் ன ெத வடசரகம் ,
5.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 1வைலயர்
த் ெத 1 , 6.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
1வைலயர்
த் ெத 2 , 7.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 1இல் லத்தார் ணற் பாைத ெத
, 8.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 1ேபாஸ்ட் ஆ ஸ் ெத , 9.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 1
வைலயர் வடக் த்ெத எண் 3 , 10.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 1 வைலயர் வடக் த்ெத
எண் 6 , 11.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 1 வைலயர்
த்ெத 2 (வடக் )

ப் ப
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1.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 5 வாநகர் ெத 1 ,
2.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 5 வாநகர் ெத 2 ,
3.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 5. வாநகர் ெத 3 ,
4.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 5பள் ளிவாசல் ெத
1.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 5 ஏ.ேக .
நகர் வா நகர் ,
2.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 5 வா நகர் ேமற் ,
3.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 5 வா நகர் வடக் ,
4.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 3 ள் ைளயார் ேகா ல் ெத ,
5.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 3
நாயக
த யார் சந்
1.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 3 ள் ைளமார் ெத , 2.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 3ேசைன
த யார் ெத , 3.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 3ஆசாரிமார் ெத , 4.ேசத் ர்( .நி.ஊ)
வார் 3சண்
கம் ெசட் யார் ெத , 5.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 3 ள் ைளமார் ெத
ெதன்சரகம் , 6.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 3 ள் ைளயார் ேகா ல் ெத ,
7.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 3 த்தாண் த் ேதவர் சந் , 8.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
4ெகால் லங் ெகாண்டான் ரஸ்தா , 9.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 5 க ர் ரஸ்தா
1.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 2-11நிர் ெம ன் ேரா ,
2.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 2பண்ைன ணற் த் ெத ,
3.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 2
க ர் ரஸ்தா ,
4.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 2மந் ைத ெத ,
5.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 2ெதாண்டமான்
த் ெத ,
6.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 2ப ம் ெபான் நகர் ,
7.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 2கந் தசா
ேதவர் சந்
1.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 2க ப் பணத் ேதவர் சந்
,
2.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 2 நல் லம் மாள் ேகா ல் சந்
,
3.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 2ெபான்ைனயா
த யார் சந்
,
4.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 3க ண்டர் ெத ,
5.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 3 ள் ைளமார் ெத வடக் ,
6.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 3ேகாம ேதவர் சந்
1.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 3 பட்டங் கட் யார் ெத , 2.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 3
க ர் ரஸ்தா , 3.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 10 ெபத்ைதயா ேகானார் சந் ,
4.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 10
ஷ்ணன் ேகா ல் ெத , 5.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
3வணிக ைவ யர் ெத , 6.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 4ெசங் ந்த
த யார் ெத ,
7.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 5 வாநகர்1 , 8.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 5 வாநகர் 2
1.ேசத் ர்( .நி.ஊ) (ேமட் ப் பட் ) வார் 9வ காயர் ெபரிய ெத , 2.ேசத் ர்( .நி.ஊ)
(ேமட் ப் பட் ) வார் 9வ காயர் ழக் த் ெத
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வ

காயர் ெபா ச்சாவ
,வடக் கட் டம்
1.ேசத் ர்( .நி.ஊ) (ேமட் ப் பட் ) வார் 9ேகா ந்த நாயக்கர் ெத ,
ழக் பார்த்த ழக் ப் ப
ேமட் ப் பட் - 2.ேசத் ர்( .நி.ஊ) (ேமட் ப் பட் ) வார் 9 க ர் ரஸ்தா , 3.ேசத் ர்( .நி.ஊ)
626121
(ேமட் ப் பட் ) வார் 9இல் லம் ள் ைள ெத , 4.ேசத் ர்( .நி.ஊ) (ேமட் ப் பட் )
வார் 4கட்டெபாம் மன் நகர்
ேதேவந் ர ல ெதாடக்கப் பள் ளி
1.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 8பால் வண்ணம் சந் , 2.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
, ழக் ப் ப
ேசத் ர்-626121
8ைவரவசா ேகா ல் ெத , 3.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 8ேதேவந் ர ல ெத ,
4.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 8ேவ வர் ெத , 5.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
8பள் ளிக் டத்தான் சந் -4 , 6.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 8ேதேவந் ர ல ெபரியெத
ேபர ஞர் அண்ணா
ற் றாண் க் கட் டம்
1.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 7 த் ரன் கங் கானி ெத , 2.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
ேசத் ர் றப் நிைல ஊராட் ச தாயக்
7லட் மணன் ெத , 3.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 7வண்ணார்
த் ெத ,
டம் ,ேசத் ர்-626121
4.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 7
அம் மன் ேகா ல் ெத , 5.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
7இந் ரா காலனி , 6.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 7 ன்ன க ப் பன் சந் ,
7.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 7அய் யனார் ேகா ல் ெத , 8.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
7எக்கணத்தான் ெத , 9.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 7
க ர் ரஸ்தா
ேதேவந் ர ல ெதாடக்கப் பள் ளி
1.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 6மாகாளி
ப் பனார் ெத , 2.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
,வட ழக் ப் ப
ேமட் ப் பட் -626121
6 க ர் ரஸ்தா , 3.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 6ெபான் ச்சா ஆசாரி ெத ,
4.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 6 க ர் ரஸ்தா ேமல் ரம் , 5.ேசத் ர் ( .நி.ஊ) வார்
6 த் ச்சா
ரம் சந் -1 , 6.ேசத் ர் ( .நி.ஊ) வார் 6 த் ச்சா
ரம் சந் -2 ,
7.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார் 6 த் ச்சா
ரம் சந் -3 , 8.ேசத் ர்( .நி.ஊ) வார்
6 க ர் ரஸ்தா ழ் றம்
இராஜபாைளயம் ஊராட் ஒன் ய
1.வடக் ேதவதானம் (வ. ), வடக் ேதவதானம் (ஊ) வார்
ந நிைலப் பள் ளி ,ெதற் ப் பார்த்த ழக் ப் 1 ப் டா யம் மன்ேகா ல் ெத , 2.வடக் ேதவதானம் (வ. ), வடக் ேதவதானம்
ப
ேமற் கத் ய காைரக்கட் டம்
(ஊ) வார் 1டாக்டர்.அம் ேபத்கார் ெத , 3.வடக் ேதவதானம் (வ. ), வடக்
ேதவதானம்
ேதவதானம் (ஊ) வார் 1ேகாட்ைடமாடசா ேகா ல் ெத , 4.வடக்
ேதவதானம் (வ. ), வடக் ேதவதானம் (ஊ) வார் 1அ ந்த யர் ெத , 5.வடக்
ேதவதானம் (வ. ), வடக் ேதவதானம் (ஊ) வார் 1மாடசா ேகா ல் ெத , 6.வடக்
ேதவதானம் (வ. ), வடக் ேதவதானம் (ஊ) வார் 1ேரசன் கைடத்ெத , 7.வடக்
ேதவதானம் (வ. ), வடக் ேதவதானம் (ஊ) வார் 1உண் யக்கல் ெத , 8.வடக்
ேதவதானம் (வ. ), வடக் ேதவதானம் (ஊ) வார் 1சாவ த்ெத
இராஜபாைளயம் ஊராட் ஒன் ய
1.வடக் ேதவதானம் (வ. ), வடக் ேதவதானம் (ஊ) வார் 2சாவ த்ெத , 2.வடக்
ந நிைலப் பள் ளி , ழக் ப் பக்கம் , வடக்
ேதவதானம் (வ. ), வடக் ேதவதானம் (ஊ) வார் 2உண் யக்கல் ெத , 3.வடக்
ேதவதானம் -626145
ேதவதானம் (வ. ), வடக் ேதவதானம் (ஊ) வார் 2மாதாேகா ல் ெத , 4.வடக்
ேதவதானம் (வ. ), வடக் ேதவதானம் (ஊ) வார் 2 ழேமல் ெம ன்ெத , 5.வடக்
ேதவதானம் (வ. ), வடக் ேதவதானம் (ஊ) வார் 2ேகா ல் பண்ைணத்ெத ,
6.வடக் ேதவதானம் (வ. ), வடக் ேதவதானம் (ஊ) வார் 2
ைரஸ்
ல் ெத ,
7.வடக் ேதவதானம் (வ. ), வடக் ேதவதானம் (ஊ) வார் 2ேகாட்ைடத்ெத ,
8.வடக் ேதவதானம் (வ. ), வடக் ேதவதானம் (ஊ) வார் 2 ள் ைளயார்
ேகா ல் ெத
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ேமற்
ந் 2- வ அைற, ேகா
626145

241
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இராஜபாைளயம் ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ,ெதற் ப் பார்த்த ேமற்
ப
ேமற் கத் ய காைரக்கட் டம்
ேதவதானம்

238

241
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.பா. வந் ஆ த்தனார்
உயர்நிைலப் பள் ளி ,வடக் ப் ப
ேமற்
ந் 4 வ அைற (ெதற் க
பார்த்த ) ேகா
ர்-626145

ல்
ர்-

1.வடக் ேதவதானம் (வ. ), வடக் ேதவதானம் (ஊ) வார் 3 ேகாட்ைடத்ெத ,
2.வடக் ேதவதானம் (வ. ), வடக் ேதவதானம் (ஊ) வார் 3
ைரஸ்
ல் ெத ,
3.வடக் ேதவதானம் (வ. ), வடக் ேதவதானம் (ஊ) வார் 3 ஆசாரிமார் ெத ,
4.வடக் ேதவதானம் (வ. ), வடக் ேதவதானம் (ஊ) வார் 3 காமாட் யம் மன்
ேகா ல் ெத , 5.வடக் ேதவதானம் (வ. ), வடக் ேதவதானம் (ஊ) வார்
3 ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 6.வடக் ேதவதானம் (வ. ), வடக் ேதவதானம் (ஊ)
வார் 3 ழேமல் ெம ன் ெத , 7.வடக் ேதவதானம் (வ. ), வடக் ேதவதானம் (ஊ)
வார் 3 பைழய ைரஸ்
ல் ெத , 8.வடக் ேதவதானம் (வ. ), வடக் ேதவதானம் (ஊ)
வார் 4 சாஸ்தா ேகா ல் ெத , 9.வடக் ேதவதானம் (வ. ), வடக் ேதவதானம் (ஊ)
வார் 4 .எம் . . ெத , 10.வடக் ேதவதானம் (வ. ), வடக் ேதவதானம் (ஊ) வார் 4
மரன் ேகா ல் ெத , 11.வடக் ேதவதானம் (வ. ), வடக் ேதவதானம் (ஊ) வார் 4
பந்த மைடத்ெத

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.ெதற் த் ேதவதானம் (வ. ), ெதற் த் ேதவதானம் (ஊ) வார் 1சர்ச்ெத , 2.ெதற் த்
ேதவதானம் (வ. ),ெதற் த் ேதவதானம் (ஊ) வார் 1நாடார்
மாரியம் மன்ேகா ல் ெத , , 3.ெதற் த் ேதவதானம் (வ. ), ெதற் த் ேதவதானம் (ஊ)
வார் 1 ேமலமாரியம் மன்ேகா ல் ெத ,ெதற் த் ேதவதானம
1.ெதற் த் ேதவதானம் (வ. ), ெதற் த் ேதவதானம் (ஊ) வார் 2ெதற் ரத
,
2.ெதற் த் ேதவதானம் (வ. ), ெதற் த் ேதவதானம் (ஊ) வார் 2 மரன் ேகா ல் ெத ,
3.ெதற் த் ேதவதானம் (வ. ), ெதற் த் ேதவதானம் (ஊ) வார் 2காமராஜர் காலனி

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.ேகா
2.ேகா
3.ேகா
4.ேகா
5.ேகா

அைனத்
வாக்காளா்கள்

ர்(வ.
ர்(வ.
ர்(வ.
ர்(வ.
ர்(வ.

), ெதற்
), ெதற்
), ெதற்
), ெதற்
), ெதற்

த் ேதவதானம் (ஊ) வார்
த் ேதவதானம் (ஊ) வார்
த் ேதவதானம் (ஊ) வார்
த் ேதவதானம் (ஊ) வார்
த் ேதவதானம் (ஊ) வார்

3காமராஜர் காலனி ,
3 வடக் த்ெத ,
3
ஷ்ணன் ேகா ல் ெத ,
3மாரியம் மன்ேகா ல் ெத ,
4அரசமரத்ெத

1.ேகா
ர்(வ. ), ெதற் த் ேதவதானம் (ஊ) வார் 4வாட்டர்ேடங் க்ெத ,
2.ேகா
ர்(வ. ), ெதற் த் ேதவதானம் (ஊ) வார் 4 ள் ைளயார்ேகா ல் ெத ,
3.ேகா
ர்(வ. ), ெதற் த் ேதவதானம் (ஊ) வார் 4ெதற் த்ெத , 4.ேகா
ர்(வ.
ெதற் த் ேதவதானம் (ஊ) வார் 4கற் ேவல் அய் யனார்ேகா ல் ெத ,
5.ேகா
ர்(வ. ), ெதற் த் ேதவதானம் (ஊ) வார் 4ெவ
த்
அய் யனார்ேகா ல் ெத
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அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

242

242

ஊராட் மன்ற அ வலகம் ,ேம
ைரச்சா
ரம் -626145

243

243

ட் . .ட் . ஏ. ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேம
ைரச்சா
ரம் -626145

244

244

ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப் பள் ளி
,ேமற் பார்த்த
க்கட் டம்
ெசாக்கநாதன்
ர்

245

245

ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப் பள் ளி
,
யகட் டம் வடக் ப் பார்த்த ேமற்
ெசாக்கநாதன் த் ர்-626

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
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ர்

ர்

ப் ப

246

246

ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப் பள் ளி
,
யகட் டம் வடக் ப் பார்த்த
ழக் ப் ப
ெசாக்கநாதன் த் ர்-626121

247

247

ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப் பள் ளி
,
க்கட் டம் , ேமற் ப் ப
,
ெசாக்கநாதன் த் ர்-

1.ேம ர் ைரச்சா
ரம் (வ. ), ேம ர் ைரச்சா
ரம் (ஊ) வார் 1 லாலர் ெத ,
2.ேம ர் ைரச்சா
ரம் (வ. ), ேம ர் ைரச்சா
ரம் (ஊ) வார் 1 ெம ன்ேரா ,
3.ேம ர் ைரச்சா
ரம் (வ. ), ேம ர் ைரச்சா
ரம் (ஊ) வார் 1 ெசக்க த்ெத ,
4.ேம ர் ைரச்சா
ரம் (வ. ), ேம ர் ைரச்சா
ரம் (ஊ) வார் 1 வணிக
ைவ யர் ெத , 5.ேம ர் ைரச்சா
ரம் (வ. ), ேம ர் ைரச்சா
ரம் (ஊ) வார்
1 வ ரி ெம ன்ேரா , 6.ேம ர் ைரச்சா
ரம் (வ. ), ேம ர் ைரச்சா
ரம்
(ஊ) வார் 1 ெபரியார்நகர்
1.ேம ர் ைரச்சா
ரம் (வ. ), ேம ர் ைரச்சா
ரம் (ஊ) வார் 2
மாரியம் மன்ேகா ல் ெத , 2.ேம ர் ைரச்சா
ரம் (வ. ), ேம ர் ைரச்சா
ரம்
(ஊ) வார் 2 எசக் யம் மன் ேகா ல் ெத , 3.ேம ர் ைரச்சா
ரம் (வ. ), ேம ர்
ைரச்சா
ரம் (ஊ) வார் 2 மண்டகப் ப த்ெத , 4.ேம ர் ைரச்சா
ரம் (வ. ),
ேம ர் ைரச்சா
ரம் (ஊ) வார் 2 மைலய ப் பட் த்ெத , 5.ேம ர்
ைரச்சா
ரம் (வ. ), ேம ர் ைரச்சா
ரம் (ஊ) வார் 2
பட் ணத்தார்ேகா ல் ெத , 6.ேம ர் ைரச்சா
ரம் (வ. ), ேம ர் ைரச்சா
ரம்
(ஊ) வார் 2
ஷ்ணன் ேகா ல் ெத
1.ேம ர் ைரச்சா
ரம் (வ. ), ேம ர் ைரச்சா
ரம் (ஊ) வார்
1வணிகைவ யர் ெத , 2.ேம ர் ைரச்சா
ரம் (வ. ), ேம ர் ைரச்சா
ரம் (ஊ)
வார் 1 யாதவர்ெத , 3.ேம ர் ைரச்சா
ரம் (வ. ), ேம ர் ைரச்சா
ரம் (ஊ)
வார் 2ெகங் ைகயம் மன் ேகா ல் ெத , 4.ேம ர் ைரச்சா
ரம் (வ. ), ேம ர்
ைரச்சா
ரம் (ஊ) வார் 2கட்டெபாம் மன் ைலெத , 5.ேம ர்
ைரச்சா
ரம் (வ. ), ேம ர் ைரச்சா
ரம் (ஊ) வார்
2 ள் ைளயார்ேகா ல் ெத , 6.ேம ர் ைரச்சா
ரம் (வ. ), ேம ர் ைரச்சா
ரம்
(ஊ) வார் 2 ேபச் யம் மன்ேகா ல் ெத
1.ெசாக்கநாதன் த் ர்(வ. ), ெசாக்கநாதன் த் ர் (ஊ) வார் 1ெசாக்கநாதன்
த் ர் , 2.ெசாக்கநாதன் த் ர்(வ. ), ெசாக்கநாதன் த் ர் (ஊ) வார் 2
ெசாக்கநாதன் த் ர் , 3.ெசாக்கநாதன் த் ர்(வ. ), ெசாக்கநாதன் த் ர் (ஊ)
வார் 3ெசாக்கநாதன் த் ர்
1.ெசாக்கநாதன் த் ர்(வ. ), ெசாக்கநாதன் த் ர் (ஊ) வார் 1ெசாக்கநாதன்
த் ர் , 2.ெசாக்கநாதன் த் ர்(வ. ), ெசாக்கநாதன் த் ர் (ஊ) வார்
2ெசாக்கநாதன் த் ர் , 3.ெசாக்கநாதன் த் ர்(வ. ), ெசாக்கநாதன் த் ர் (ஊ)
வார் 3ெசாக்கநாதன் த் ர்
1.ெசாக்கநாதன் த் ர்(வ. ), ெசாக்கநாதன் த் ர் (ஊ) வார் 3ெசாக்கநாதன்
த் ர் , 2.ெசாக்கநாதன் த் ர்(வ. ), ெசாக்கநாதன் த் ர் (ஊ) வார்
4ெசாக்கநாதன் த் ர் , 3.ெசாக்கநாதன் த் ர்(வ. ), ெசாக்கநாதன் த் ர் (ஊ)
வார் 5ெசாக்கநாதன் த் ர்
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1

2

248

248

ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப் பள் ளி
,
க்கட் டம் ழக் ப் ப
,
ெசாக்கநாதன் த் ர்-

1.ெசாக்கநாதன்
த் ர்

249

249

ஆர். . ெதாடக்கப் பள் ளி
,ெசாக்கநாதன் த் ர்-626121

1.ெசாக்கநாதன் த் ர்(வ. ), ெசாக்கநாதன் த் ர் (ஊ) வார் 8ெசாக்கநாதன்
த் ர் , 2.ெசாக்கநாதன் த் ர்(வ. ), ெசாக்கநாதன் த் ர் (ஊ) வார்
7ெசாக்கநாதன் த் ர்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

250

250

சரஸ்வ ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற்
வடக் ப் ப
, த் ர்-626111

1. த் ர்(வ. ), த் ர் (ஊ) வார் 1 த் ர் , 2. த் ர்(வ. ), த் ர் (ஊ) வார் 2
த் ர் , 3. த் ர்(வ. ), த் ர் (ஊ) வார் 4 த் ர் , 4. த் ர் (வ. ), த் ர் (ஊ)
வார் 3 த் ர்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

251

251

சரஸ்வ ெதாடக்கப் பள் ளி ,
பார்த்த வடேமற் க் கட் டம்
ரி
த் ர்

252

252

ட் . .ட் .ஏ. ந நிைலப் பள் ளி
,ேமற் ப் பக்கம் ந அைற ல் ழக் ப்
பார்த்த வடக் ப் ப
நல் லமங் கலம் - 626111

1.நல் லமங் கலம் (வ.
2.நல் லமங் கலம் (வ.

), நல் லமங் கலம் (ஊ) வார்
), நல் லமங் கலம் (ஊ) வார்

1
2

253

253

ட் . .ட் .ஏ. ந நிைலப் பள் ளி , ழக்
ேநாக் ய வடக் ப் ப
நல் லமங் கலம் 626111

1.நல் லமங் கலம் (வ.

), நல் லமங் கலம் (ஊ) வார்

3

254

254

ட் . .ட் .ஏ. ந நிைலப் பள் ளி ,வடக்
கட் டம் , ெதற் ப் பார்த்த ழக் ப
நல் லமங் கலம் -626111

1.நல் லமங் கலம் (வ.

), நல் லமங் கலம் (ஊ) வார்

4

1.நல் லமங் கலம் (வ.

), நல் லமங் கலம் (ஊ) வார்

6 ேமலவர

255

255

3

4

ப் பக்கம் ,

ழக் ப்
தல் வ ப்

த்

ர்(வ.

), ெசாக்கநாதன்

த்

ர் (ஊ) வார்

1. த் ர் (வ. ), த் ர் (ஊ) வார் 3 த் ர் , 2. த் ர்(வ. ), த் ர்(ஊ) வார்
அ வாழவந்தாள் ரம் , 3. த் ர்(வ. ), த் ர் (ஊ) வார் 4 ேவதநாயக ரம்

ஷ்ணன் ேகா ல் ெத
ள் ைளயார்ேகா ல் ெத

ழவர

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

6ெசாக்கநாதன்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

4

அைனத்
வாக்காளா்கள்

,

அைனத்
வாக்காளா்கள்

ணராம ரம்

ழவர

அைனத்
வாக்காளா்கள்

ணராம ரம்

,

எம் .என் .நாடார் உயா்நிைலப் பள் ளி
ேமலவர ணராம ரம் -626111. ேமற் ப் பக்க
கட் டம் ெதற் ப் பார்த்த தைலைம
ஆ ரியா் அைறக் அ த்த அைற
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ணராம ரம் ெதற்

ப

அைனத்
வாக்காளா்கள்

37 ெதன்கா ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
202 ராஜபாைளயம் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

õ.âí¢

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

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

1

2

256

256

எம் .என் .நாடார் உயா்நிைலப் பள் ளி
ேமலவர ணராம ரம் -626111. ேமற் ப் பக்க
கட் டம் ெதற் ப் பார்த்த தைலைம
ஆ ரியா் அைறக் அ த்த 2வ அைற

1.நல் லமங் கலம் (வ.

257

257

காந் அரிசன ெதாடக்கப் பள் ளி
,அ ள் த் ர்-626111

1. த் ர்(வ. ), அ ள் த் ர் (ஊ) வார் 1அ ள் த் ர் , 2. த் ர் (வ. ), அ ள் த்
(ஊ) வார் 2 அ ள் த் ர் , 3. த் ர் (வ. ), அ ள் த் ர் (ஊ) வார் 3 கல் ப் பட்

258

258

ஆர். . ேமல் நிைலப் பள் ளி
, ரதானக்கட் டம் , ேமற் பக்கம்
ழக் ப் பார்த்த வடக் ப் ப
னாட்
626111
ஆர். . ேமல் நிைலப் பள் ளி
, ரதானக்கட் டம் ெதற் பார்த்த ந ப்
னாட்
ரம் -626111

1. த் ர் (வ. ), னாட் யா ரம் (ஊ) வார் 1 னாட்
னாட் யா ரம் (ஊ) வார் 2 னாட் யா ரம்

யா ரம் , 2. த்

1. த்

யா ரம்

259

259

260

260

261

261

3

ஆர். . ேமல் நிைலப் பள் ளி
, ரதானக்கட் டம் ழக் ப் பக்கம் ெதற்
ப
,
னாட்
ரம் -626111

,

ஸ் ராஜா ெதாடக்கப் பள் ளி
ஸ் ராஜ ரம் 626111

4
), நல் லமங் கலம் (ஊ) வார்

5 ேமலவர

ணராம ரம் வடக்

ர்(வ.

),

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

ப

ர்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்

ரம் ர்(வ.

),

னாட்

யா ரம் (ஊ) வார்

3

னாட்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

,

1. த் ர் (வ. ), னாட் யா ரம் (ஊ) வார் 4 னாட்
னாட் யா ரம் (ஊ) வார் 5 னாட் யா ரம்

யா ரம் , 2. த்

1. த்
2. த்

னாட் யா ரம் ,
ராஜ ரம்

ர் (வ. ), னாட் யா ரம் (ஊ) வார் 4ெதற்
ர்(வ. ), னாட் யா ரம் (ஊ) வார் 4
ஸ்
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ர்(வ.

),

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்

