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1

2

1

1

எஸ் ஐ ெதாடக்கப் பள் ளி
,ேத கா ரம் -626139

1.ேசாழ ரம் (வ.

), ேசாழ ரம் (ஊ) வார்

4
4 ேத

2

2

1.ேசாழ ரம் (வ.

), ேசாழ ரம் (ஊ) வார்

5ஆ

லா ரம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

3

3

1.ேசாழ ரம் (வ.

), ேசாழ ரம் (ஊ) வார்

5ஆ

லா ரம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

4

4

1.ேசாழ ரம் (வ.
2.ேசாழ ரம் (வ.

), ேசாழ ரம் (ஊ) வார்
), ேசாழ ரம் (ஊ) வார்

5 ழக் ன்னக்
5 ேமலக் ன்னக்

,

அைனத்
வாக்காளா்கள்

5

5

1.ேசாழ ரம் (வ.

), ேசாழ ரம் (ஊ) வார்

1 ேசாழ ரம் (ேம

ர்)

அைனத்
வாக்காளா்கள்

6

6

1.ேசாழ ரம் (வ.

), ேசாழ ரம் (ஊ) வார்

1 ேசாழ ரம் (ேம

ர்)

அைனத்
வாக்காளா்கள்

7

7

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ழக் ப்
கட் டம் , ழக் கட் டம்
ஆ லா ரம் -626139
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ழக் ப்
கட் டம் ,ெதற் பக்க
ந க்கட் டம் வடக் பார்த்த
ஆ லா ரம் -626139
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ழக் ப்
கட் டம் , ழக் கட் டம்
ஆ லா ரம் -626139
ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப்
பள் ளி , ழக் ப்
பார்த்தக்கட் டம் வடக் ப்
ப
ேமற் பார்த்த
ேசாழ ரம் -626139
ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப்
பள் ளி , ழக் ப்
பார்த்தக்கட் டம் வடக் ப்
ப
ேமற் பார்த்த
ேசாழ ரம் -626139
ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப்
பள் ளி ,வடக் பக்கம் , ழக்
ப
,ேசாழ ரம் -626139

1.ேசாழ ரம் (வ.
2.ேசாழ ரம் (வ.

), ேசாழ ரம் (ஊ) வார்
), ேசாழ ரம் (ஊ) வார்

2ம ண்ட் ேயான் ,
3ேசாழ ரம் ெதற் ர்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 1 of 42

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

8

8

ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப்
1.ேசாழ ரம் (வ.
பள் ளி ,வடக் பக்கம்
2.ேசாழ ரம் (வ.
ேமற் ப் ப
,ேசாழ ரம் -626139 3.ேசாழ ரம் (வ.

3

4

9

9

பார ெதாடக்கப் பள் ளி
,நல் லமநாயக்கன் பட் -626102

1.ேசாழ ரம் 1(வ.

), நல் லமநாயக்கன் பட்

(ஊ) வார்

1நல் லமநாயக்கன் பட்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

10

10

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,என்

1.ேசாழ ரம் 1(வ.

), நல் லமநாயக்கன் பட்

(ஊ) வார்

2 என் .

அைனத்
வாக்காளா்கள்

), ேசாழ ரம் (ஊ) வார்
), ேசாழ ரம் (ஊ) வார்
), ேசாழ ரம் (ஊ) வார்

3 ேசாழ ரம்
3 ேசாழ ரம்
2 ஆவரந்ைத

ர் ,
யகாலனி ,

ர்

ர்

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.ேசாழ ரம் 1(வ. ), நல் லமநாயக்கன் பட் (ஊ) வார் 3சங் கர ங் கா ரம் ,
2.ேசாழ ரம் 1(வ. ), நல் லமநாயக்கன் பட் (ஊ) வார் 3 பானாங் ளம் ,
3.ேசாழ ரம் 1(வ. ), நல் லமநாயக்கன் பட் (ஊ)
வார் 4ெரங் கப் பநாயக்கன் பட்
1.எஸ்.இராம ங் கா ரம் (வ. ), எஸ்.இராம ங் கா ரம் (ஊ) வார் 1
எஸ்.இராம ங் கா ரம் , 2.எஸ்.இராம ங் கா ரம் (வ. ), எஸ்.இராம ங் கா ரம்
(ஊ) வார் 2 எஸ்.இராம ங் கா ரம் , 3.எஸ்.இராம ங் கா ரம் (வ. ),
எஸ்.இராம ங் கா ரம் (ஊ) வார் 3 எஸ்.இராம ங் கா ரம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

இந் ெதாடக்கப் பள் ளி
,ேமற் ப
, எஸ்
ராம ங் கா ரம் -626102

1.எஸ்.இராம ங் கா ரம் (வ. ), எஸ்.இராம ங் கா ரம் (ஊ) வார் 1
எஸ்.இராம ங் கா ரம் , 2.எஸ்.இராம ங் கா ரம் (வ. ), எஸ்.இராம ங் கா ரம்
(ஊ) வார் 2 எஸ்.இராம ங் கா ரம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

இந் ெதாடக்கப் பள் ளி
,ேமற் ப
, எஸ்
ராம ங் கா ரம் -626102

1.எஸ்.இராம ங் கா ரம் (வ.
எஸ்.இராம ங் கா ரம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

11

11

இந் ெதாடக்கப் பள் ளி
,சங் கர ங் கா ரம் -626102

12

12

இந் ெதாடக்கப் பள் ளி
, ழக் ப
, எஸ்
ராம ங் கா ரம் -626102

13

13

14

14

), எஸ்.இராம
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ங் கா ரம் (ஊ) வார்

3

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

15

15

சா யர் ெதாடக்கப் பள் ளி
,ேமற் ப
,ச
கா ரம் 626102

16

16

சா
,
ச
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3

யர் ெதாடக்கப் பள் ளி
தல் கட் டம் ேமற் ப
கா ரம் -626102

17

17

சா யர் ெதாடக்கப் பள் ளி
, ரதான கட் டம் , ழக்
ப
,ச
கா ரம் -626102

18

18

ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப்
பள் ளி ,ேமற் ப
,
ேவலா த ரம் -626102

19

19

ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப்
பள் ளி , ழக் ப
,
ேவலா த ரம் -626102

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

,

1.ச
கா ரம் (வ. ), ச
கா ரம் (ஊ) வார் 2
அரண்மைனத்ெத ச
கா ரம் , 2.ச
கா ரம் (வ. ), ச
கா ரம் (ஊ)
வார் 2 வணிக ைவ யர் ெத
ச
கா ரம் , 3.ச
கா ரம் (வ. ),
ச
கா ரம் (ஊ) வார் 3 அ ந்த யர் ெத
ச
கா ரம் ,
4.ச
கா ரம் (வ. ), ச
கா ரம் (ஊ) வார் 3 ெம ன் ேரா
ச
கா ரம் ,
5.ச
கா ரம் (வ. ), ச
கா ரம் (ஊ) வார் 3 ெதற் த் ெத ச
கா ரம் ,
6.ச
கா ரம் (வ. ), ச
கா ரம் (ஊ) வார் 3
கன்ப ெத
ச
கா ரம் , 7.ச
கா ரம் (வ. ), ச
கா ரம் (ஊ) வார் 3 அரண்மைன
ெத
1.ச
கா ரம் (வ.க்◌ி), ச
கா ரம் (ஊ) வார் 1 ந த்ெத
ச
கா ரம் ,
2.ச
கா ரம் (வ. ), ச
கா ரம் (ஊ) வார் 1 லாப நாயகர்ேகா ல் ெத
ச
கா ரம் , 3.ச
கா ரம் (வ. ), ச
கா ரம் (ஊ) வார் 2 ந த்ெத
ச
கா ரம்
1.ச
கா ரம் (வ. ), ச
கா ரம் (ஊ) வார் 1ச
கா ரம் சா யர்
ந த்ெத , 2.ச
கா ரம் (வ. ), ச
கா ரம் (ஊ) வார் 1 லாப
நாயகர்
ேகா ல் ெத ச
கா ரம் , 3.ச
கா ரம் (வ. ), ச
கா ரம் (ஊ) வார் 2
சா யர் ந த்ெத ச
கா ரம் , 4.ச
கா ரம் (வ. ), ச
கா ரம் (ஊ)
வார் 2அரண்மைனத்ெத ச
கா ரம் , 5.ச
கா ரம் (வ. ), ச
கா ரம்
(ஊ) வார் 2 வணிக ைவ யர்ெத ச
கா ரம் , 6.ச
கா ரம் (வ. ),
ச
கா ரம் (ஊ) வார் 3 ெம ன்ேரா ச
கா ரம் , 7.ச
கா ரம் (வ. ),
ச
கா ரம் (ஊ) வார் 3 ெதற் த்ெத ச
கா ரம் , 8.ச
கா ரம் (வ. ),
ச
கா ரம் (ஊ) வார் 3
கன்ப ெத ச
கா ரம் ,
9.ச
கா ரம் (வ. ), ச
கா ரம் (ஊ) வார் 3 அரண்மைனத்ெத
ச
கா ரம்
1.ச
கா ரம் (வ. ), ச
கா ரம் (ஊ) வார் 4 கணப யா ரம் ,
2.ச
கா ரம் (வ. ), ச
கா ரம் (ஊ) வார் 4 ேவலா த ரம்
வடக் க ங் கல்
1.ச

கா ரம் (வ.

), ச

கா ரம் (ஊ) வார்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 3 of 42

4 ேவலா

த ரம்

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
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àó¤òî£? Üô¢ô¶
Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£?

1

2

20

20

ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப்
பள் ளி ,ேகாைதநாச் யார் ரம்

3
1.ச

கா ரம் (வ.

), ச

கா ரம் (ஊ) வார்

5 ேகாைத நாச் யார்

21

21

ஊராட் ஒன்
பள் ளி , ல்

1.ச
2.ச

கா ரம் (வ.
கா ரம் (வ.

), ச
), ச

கா ரம் (ஊ) வார்
கா ரம் (ஊ) வார்

5 ல்
5 மா

22

22

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி
, வகா யா ரம்

1.ச
2.ச

கா ரம் (வ.
கா ரம் (வ.

), ச
), ச

கா ரம் (ஊ) வார்
கா ரம் (ஊ) வார்

6
7

வகா யா ரம் ,
வகா யா ரம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

23

23

கா ரம் (வ.

), ச

கா ரம் (ஊ) வார்

8 சங் கரபாண் ய ரம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

24

24

கா ரம் (வ.

), ச

கா ரம் (ஊ) வார்

8 சங் கரபாண் ய ரம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

25

25

கா ரம் (வ.

), ச

கா ரம் (ஊ) வார்

9 சங் கரபாண் ய ரம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

26

26

27

கா
கா
கா
கா
கா

), ச
), ச
), ச
), ச
), ச

கா
கா
கா
கா
கா

11 ெசாக்க ங் கா ரம் ,
11 . .ஆர் நகர் ,
11 காந் நகர் ,
11
த் மாரி நகர்
10 னாட் யா ரம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

27

ந்தர சா யர் ெதாடக்கப்
1.ச
பள் ளி , ழக் ப் பார்த்த
பைழய கட் டம்
வடக் ப் பக்கம் ,
சங் கரபாண் ய ரம் -626102
ந்தர சா யர் ெதாடக்கப்
1.ச
பள் ளி ,ேமற் பார்த்த வடக் ப்
பக்க பைழய கட் டம் ,
சங் கரபாண் ய ரம் -626102
ந்தர சா யர் ெதாடக்கப்
1.ச
பள் ளி ,
ய கட் டம் , ெதற்
பக்கம் , சங் கரபாண் ய ரம் 626102
ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப்
1.ச
பள் ளி , ழக் பக்கம் ,
2.ச
ெசாக்க ங் கா ரம் -626108
3.ச
4.ச
யாதவர் இந் ெதாடக்கப் பள் ளி 1.ச
, னாட் யா ரம்

ய ெதாடக்கப்
ஷ்ணா ரம்

4

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

ரம்
ரம்
ரம்
ரம்
ரம்

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

ðè¢èñ¢ âí¢ : 4 of 42

ரம்

ஷ்ணா ரம் ,
நகர்

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

28

28

ஊராட் ஒன் ய ெதாடக்கப்
பள் ளி ,ேமற் ப் பக்கம் ,
ெசாக்க ங் கா ரம் -626108

3
1.ச

கா ரம் (வ.

), ச

கா ரம் (ஊ) வார்

11வ உ

29

29

சத் ண
டம் ஊராட்
ஒன் ய ெதாடக்கப் பள் ளி
,ெசாக்க ங் கா ரம் -626108

1.ச

கா ரம் (வ.

), ச

கா ரம் (ஊ) வார்

11

30

30

இந்
ப

1.ேமலராஜ லராமன் (வ.
ேமற் த் ெத

) ேமலராஜ

லராமன் (ஊ) வார்

31

31

இந் ெதாடக்கப் பள் ளி
,ெதற் ப் ப
ழக் ப் பக்கம்
அய் யனா ரம் -626102

1.ேமலராஜ லராமன் (வ.
ழக் த் ெத

) ேமலராஜ

லராமன் (ஊ) வார்

1 அய் யனா ரம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

32

32

அய் யனா ரம் பஞ் சாயத்
ச தாயக் டம்
, ழக் ப் பக்கம் அய் யனா ரம்

1.ேமலராஜ லராமன் (வ.
ழக் த் ெத

) ேமலராஜ

லராமன் (ஊ) வார்

1 அய் யனா ரம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

33

33

இந் ெதாடக்கப் பள் ளி
1.ேமலராஜ லராமன் (வ.
, ழக் ப் ப
, அய் யனா ரம் - ேகா ல் ெத
626102

) ேமலராஜ

லராமன் (ஊ) வார்

2 ப்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

34

34

இந் ெதாடக்கப் பள் ளி
,ேமற் ப் ப
, அய் யனா ரம் 626102

1.ேமலராஜ
ெத

) ேமலராஜ

லராமன் (ஊ) வார்

3 பஜைன ேகா

35

35

சத் ண ைமயம்
,அய் யனா ரம் -626102

36

36

அய் யனா ரம் ஊராட்
ச தாயக் டம் ,ேமற்
பார்த்த அய் யனா ரம்

1.ேமலராஜ லராமன் (வ.க.◌ி) ேமலராஜ லராமன் (ஊ) வார் 4 அ ந்த யர்
காலனி , 2.ேமலராஜ லராமன் (வ. ) ேமலராஜ லராமன் (ஊ) வார் 4
ந த்ெத
ழ் ப
, 3.ேமலராஜ லராமன் (வ. ) ேமலராஜ லராமன் (ஊ)
வார் 4 ஆ
கத் ேதவர் நகர்
1.ேமலராஜ லராமன் (வ. ) ேமலராஜ லராமன் (ஊ) வார் 5
க்ேகாைதயா ரம்

ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற்
, அய் யனா ரம் -626102

4

லராமன் (வ.
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5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

நகர்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

.ஆர்.ஆர்.நகர்

1 அய் யனா ரம்

ரமணியர்

ல்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

3

37

37

38

38

39

39

சா யர் அர
ேமல் நிைலப் பள் ளி 10ம் வ ப்
அைற , ரதான கட் டத் ன்
ேமற் ப
சத் ரப் பட் 626102
சா யர் அர
ேமல் நிைலப் பள் ளி 10ம் வ ப்
அைற ,எம் .
.ஏ.ஆ
கப் ெப மாள்
நாச் யாரம் மாள் ளாக் அைற
எண் 21 சத் ரப் பட்
சா யர்அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
ழக் ப
,12ம் வ ப் கட் டத் ன் C ரி
சத் ரப் பட் -626102

40

40

41

41

42

43

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

Ü¬ùî¢¶
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ªðí¢èÀè¢°
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4
1.ேமலராச லராமன் (வ. ) ேமலராச லராமன் (ஊ) வார் 12நத்தம் பட்
ேரா , 2.ேமலராஜ லராமன் (வ. ) ேமலராஜ லராமன் (ஊ) வார் 13 ம் என்
ஷ்ணா ரம் ெத , 3.ேமலராஜ லராமன் (வ. ) ேமலராஜ லராமன் (ஊ)
வார் 13 காலனி ெத
1.ேமலராஜ லராமன் (வ. ) ேமலராஜ லராமன் (ஊ) வார் 14
கன்ப
ெத , 2.ேமலராஜ லராமன் (வ. )ேமலராஜ லராமன் (ஊ) வார் 14
அம் ேபத்கார் காலனி , 3.ேமலராஜ லராமன் (வ. ) ேமலராஜ லராமன் (ஊ)
வார் 15 ஞானியார் ேகா ல் ெத , 4.ேமலராஜ லராமன் (வ. )
ேமலராஜ லராமன் (ஊ) வார் 15 ைஹஸ்
ல் ெத

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.ேமலராஜ லராமன் ( வ. ) ேமலராஜ லராமன் (ஊ) வார் 15 ஞானியார்
ேகா ல் ெத , 2.ேமலராஜ லராமன் (வ. ) ேமலராஜ லராமன் (ஊ) வார் 15
ைஹஸ்
ல் ெத , 3.ேமலராஜ லராமன் (வ. ) ேமலராஜ லராமன் (ஊ)
வார் 15ெம ன் ேரா ெதற் ெத , 4.ேமலராஜ லராமன்
(வ. )ேமலராஜ லராமன் (ஊ) வார் 15 காட் நாயக்கன் ெத
சா யர்அர ேமல் நிைலப் பள் ளி 1.ேமலராஜ லராமன் (வ. ) ேமலராஜ லராமன் (ஊ) வார் 15 ெதற் ெத
ழக் ப
ழ் ப
, 2.ேமலராஜ லராமன் (வ. ) ேமலராஜ லராமன் (ஊ) வார் 15
, ழக் க்கட் டம் அைற எண் 7 ந த்ெத
ழ் ப
, 3.ேமலராஜ லராமன் (வ. ) ேமலராஜ லராமன் (ஊ)
சத் ரப் பட்
வார் 15 வடக் ெத
ழ் ப
இந் ெதாடக்கப் பள் ளி ,ெதற்
1.ேமலராஜ லராமன் (வ. ) ேமலராஜ லராமன் (ஊ) வார்
6 எஸ்.
ப
, எஸ்.
ேவங் கட ரம் ேவங் ட ரம்
626136

அைனத்
வாக்காளா்கள்

42

இந் ெதாடக்கப் பள் ளி ,கத
எண் 207 வடக் பக்கம் ,
எஸ்.
ேவங் கட ரம் -626136

1.ேமலராஜ லராமன் (வ.
ேவங் ட ரம்

) ேமலராஜ

லராமன் (ஊ) வார்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

43

இந் ெதாடக்கப் பள் ளி
,வடக் ப் ப
,
எஸ்.
ேவங் கட ரம் -626136

1.ேமலராஜ
2.ேமலராஜ

) ேமலராஜ
) ேமலராஜ

லராமன் (ஊ) வார்
லராமன் (ஊ) வார்

லராமன் (வ.
லராமன் (வ.

ðè¢èñ¢ âí¢ : 6 of 42

6 எஸ்.

7அழகா ரி ,
8
ர்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

44

44

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேபயம் பட்

3
1.ேமலராஜ
2.ேமலராஜ
3.ேமலராஜ

லராமன் (வ.
லராமன் (வ.
லராமன் (வ.

) ேமலராஜ
) ேமலராஜ
) ேமலராஜ

4

45

45

கன் ெதாடக்கப் பள் ளி
,ேமற் ப் ப
வாைக ளம் பட் -626102

1.ேமலராஜ

லராமன் (வ.

), இராம

ங் கா ரம் (ஊ) வார்

4வாைக

ளம் பட்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

46

46

கன் ெதாடக்கப் பள் ளி
,வாைக ளம் பட் -626102

1.ேமலராஜ

லராமன் (வ.

), இராம

ங் கா ரம் (ஊ) வார்

5 வாைக

ளம் பட்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

47

47

1.ேமலராஜ லராமன் (வ.
2.ேமலராஜ லராமன் (வ.
சத் ரப் பட்

48

48

49

49

50

50

51

51

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
,ெதற் கட் டம் வடக்
பார்த்த அைற எண் 46 7ம்
வ ப்
ரி சத் ரப் பட்
626102
அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
,ெதற் கட் டம் வடக்
பார்த்த அைற எண் 47 7ம்
வ ப்
ரி சத் ரப் பட்
626102
அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
,ேமற் பார்த்த ைமய அைற
எண் 39 6ம் வ ப் அ ரி
சத் ரப் பட் 626102
அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
,ேமற் கட் டம் ழக் ப்
பார்த்த , அைற எண்.12 ,
சத் ரப் பட் -626102
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி , ழ
ளம் 626139

), சத்
), சத்

1.ேமலராஜ லராமன் (வ. ), சத்
ெத , 2.ேமலராஜ லராமன் (வ.
ெதற் த் ெத

ரப் பட்
ரப் பட்

லராமன் (ஊ) வார்
லராமன் (ஊ) வார்
லராமன் (ஊ) வார்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

9 ேபயம் பட் ,
10 னாட்
ரம் ,
11 ம ரா ரி

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1 ஆப் ப
ர் ,
4 ந த்ெத ேமற்

ரப் பட் (ஊ) வார் 2 சத்
), சத் ரப் பட் (ஊ) வார்

ரப் பட் ெதற்
3 சத் ரப் பட்

த்

1.ேமலராஜ லராமன் (வ. ), சத் ரப் பட் (ஊ) வார் 5 ந த்ெத
ழக்
சத் ரப் பட் , 2.ேமலராஜ லராமன் (வ. ), சத் ரப் பட் (ஊ) வார் 6
ந த்ெத ேமற் சத் ரப் பட் , 3.ேமலராஜ லராமன் (வ. ), சத் ரப் பட் (ஊ)
வார் 7 வடக் த் ெத ேமற் சத் ரப் பட்
1.ேமலராஜ லராமன் (வ. ), சத் ரப் பட் (ஊ) வார் 8வடக் த் ெத ( ழக் )
சத் ரப் பட் , 2.ேமலராஜ லராமன் (வ. ), சத் ரப் பட் (ஊ) வார் 9 வடக் த்
ெத (ேமற் ) சத் ரப் பட் , 3.ேமலராஜ லராமன் (வ. ), சத் ரப் பட் (ஊ)
வார் 10
த் ெத சத் ரப் பட்
1.ஜ ன் நத்தம் பட் (வ. ), ழ
ளம் (ஊ) வார் 1 ழ
ளம் ,
2.ேசாழ ரம் 1(வ. ), நல் லமநாயக்கன் பட் (ஊ) வார் 4 காமாட் யா ரம்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 7 of 42

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

52

52

53

53

54

நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
ர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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Ýí¢èÀè¢°
ñì¢´ñ£? Üô¢ô¶
ªðí¢èÀè¢°
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3

4

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,
கட் டம்
வட ழக் பக்கம் ெதற்
பார்த்த
ழக் ப் ப
ழ
ளம் -626139
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி , த்தாந 626139

1.ஜ ன் நத்தம் பட் (வ.
2.ஜ ன் நத்தம் பட் (வ.
3.ஜ ன் நத்தம் பட் (வ.

),
),
),

ழ
ழ
ழ

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

1 ழ
ளம் ,
2 சங் கர ங் கா ரம் ,
2 சங் கர ங் கா ரம்

1.ஜ ன் நத்தம் பட் (வ.

),

ழ

ளம் (ஊ) வார்

2

54

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
,வர ணராம ரம் -626102

1.வர
2.வர
3.வர

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

), ஜ ன் நத்தம் பட்
), ஜ ன் நத்தம் பட்
), ஜ ன் நத்தம் பட்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

1 நத்தம் பட் ,
2நத்தம் பட் ,
3 வர ணராம ரம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

55

55

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
,வர ணராம ரம் -626102

1.வர
2.வர
3.வர

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

), ஜ ன் நத்தம் பட்
), ஜ ன் நத்தம் பட்
), ஜ ன் நத்தம் பட்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

4 வர ணராம ரம் ,
5 ேதவராயன் பட் ,
2 அம் மன்ேகா ல் பட்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

56

56

1.வடகைர(வ. ), வடகைர (ஊ) வார்
(ஊ) வார் 2வடகைர

57

57

58

58

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,வடக்
கட் டம் ேமற் ப் ப
வடகைர-626136
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,வடக்
கட் டம் ழக் ப
ேமட் வடகைர-626136
ஆர். .கஸ்
ரி
ெதாடக்கப் பள் ளி
,
க்கட் டம் , வடக் ப் ப
வ ங் கா ரம்
ஆர். .கஸ்
ரி
ெதாடக்கப் பள் ளி
,
க்கட் டம் ெதற் ப் ப
வ ங் கா ரம்

59

59

அைனத்
வாக்காளா்கள்

த்தாந

1 வடகைர , 2.வடகைர(வ.

), வடகைர

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.வடகைர(வ. ), வடகைர (ஊ) வார் 3 ேமட் வடகைர , 2.வடகைர(வ. ),
வடகைர (ஊ) வார் 3 நரிக் ளம் , 3.வடகைர(வ. ), வடகைர (ஊ) வார் 1
இ ப் ப பட்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.வடகைர(வ.

அைனத்
வாக்காளா்கள்

),

வ

ங் கா ரம் (ஊ) வார்

1

வ

ங் கா ரம்

1.வடகைர(வ. ),
2.வடகைர(வ. ),
3.வடகைர(வ. ),
வ ங் கா ரம்

வ
வ
வ

ங் கா ரம் (ஊ) வார்
ங் கா ரம் (ஊ) வார்
ங் கா ரம் (ஊ) வார்

2 வ ங் கா ரம் ,
3 டல் ரிநத்தம் ,
1 எல் லம் மாள் நகர்

,

,
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அைனத்
வாக்காளா்கள்
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நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
ர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3
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1

2

60

60

ேஜா உயர் நிைலப் பள் ளி
,ஆர். ெரட் யபட் -626137

1. ழராஜ லராமன் (வ.
ெதற் ெத

4

61

61

ேஜா உயர் நிைலப் பள் ளி
,ேமற் ப
வடக் க் கட் டம்
ஆர். ெரட் யபட் -626137

1. ழராஜ லராமன் (வ. )ஆர் ெரட் யப் பட் (ஊ) வார் 2 ஆர் ெரட் யப் பட்
வடக் ெத , 2. ழராஜ லராமன் (வ. ) ஆர் ெரட் யப் பட் (ஊ) வார் 2
ந்தரராஜ ரம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

62

62

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக் கப் பள் ளி வடக் க்
கட் டம்
ழக் ப் பக் கம்
ெதாம் பக் ளம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

63

63

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக் கப் பள் ளி ,வடக்
கட் டம் ேமற் ப் பக் கம் ,
ெதாம் பக் ளம்

1. ழராஜ லராமன் (வ. ) ெதாம் பக் ளம் (ஊ) வார் 1 ெதாம் பக் ளம்
ர் தல் இரண்டாவ ெத , 2. ழராஜ லராமன் (வ. ) ெதாம் பக் ளம்
(ஊ) ெதாம் பக் ளம் வார் 1நாடார் ெத , 3. ழராஜ லராமன் (வ. )
ெதாம் பக் ளம் (ஊ) வார் 1 ெதாம் பக் ளம் அ ந்த யர் ெத ,
4. ழராஜ லராமன் (வ. ) ெதாம் பக் ளம் (ஊ) வார் 1ெதாம் பக் ளம்
ேராட்ட , 5. ழராஜ லராமன் (வ. ) ெதாம் பக் ளம் (ஊ) வார் 1
ெதாம் பக் ளம் அ ந்த யர் காலனி
1. ழராஜ லராமன் (வ. ) ெதாம் பக் ளம் (ஊ) வார் 1 ெதாம் பக் ளம்
சண்
க ந்தர ரம் , 2. ழராஜ லராமன் (வ. ) ெதாம் பக் ளம் (ஊ) வார் 1
ெதாம் பக் ளம் ேந காலனி , 3. ழராஜ லராமன் (வ. ) ெதாம் பக் ளம் (ஊ)
வார் 2 ெதாம் பக் ளம் ேம ர் வடக் த்ெத , 4. ழராஜ லராமன் (வ. )
ெதாம் பக் ளம் (ஊ) வார் 2 ெதாம் பக் ளம் ந த்ெத , 5. ழராஜ லராமன்
(வ. ) ெதாம் பக் ளம் (ஊ) வார் 2 ெதாம் பக் ளம் ெதற் த்ெத , ேராட்ட

64

64

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
ழக்
ளாக்
, ழராஜ லராமன் -626136

அைனத்
வாக்காளா்கள்

65

65

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
,ெதற்
ளாக்8ம் வ ப்
ழராஜ லராமன் -626136

1. ழராஜ லராமன் (வ. ) ழராஜ லராமன் (ஊ) வார் 1ெவங் கடாசலம்
ர்
, 2. ழராஜ லராமன் (வ. ) ழராஜ லராமன் (ஊ) வார் 2 ழராஜ லராமன் ,
3. ழராஜ லராமன் (வ. ) ழராஜ லராமன் (ஊ) வார் 3 ழராஜ லராமன்
(ஊ) , 4. ழராஜ லராமன் (வ. ) ழராஜ லராமன் (ஊ) வார்
4
ழராஜ லராமன் (ஊ) , 5. ழராஜ லராமன் (வ. ) ழராஜ லராமன் (ஊ)
வார் 5 ழராஜ லராமன்
1. ழராஜ லராமன் (வ. ) ழராஜ லராமன் (ஊ) வார் 1ெவங் கடாசலம்
ர்
, 2. ழராஜ லராமன் (வ. ) ழராஜ லராமன் (ஊ) வார் 2 ழராஜ லராமன்
, 3. ழராஜ லராமன் (வ. ) ழராஜ லராமன் (ஊ) வார் 3 ழராஜ லராமன்

)ஆர் ெரட் யப் பட்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 9 of 42

(ஊ) வார்

1ஆர் ெரட் யப் பட்

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

66

66

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
,ேமற் ப் பக்கம்
ழராஜ லராமன் -626136

3
1. ழராஜ
2. ழராஜ

லராமன் (வ.
லராமன் (வ.

)
)

4

67

67

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
,சா நாத ரம்

1. ழராஜ

லராமன் (வ.

) சா

நாத ரம் (ஊ) வார்

2 சா

நாத ரம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

68

68

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
,நல் லக்கம் மாள் ரம்

1. ழராஜ

லராமன் (வ.

) சா

நாத ரம் (ஊ) வார்

1 நல் லக்கம் மாள் ரம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

69

69

1. ழராஜ
2. ழராஜ

லராமன் (வ.
லராமன் (வ.

) சா
) சா

நாத ரம் (ஊ) வார்
நாத ரம் (ஊ) வார்

3கன் னித் ேதவன் பட்
2சா நாத ரம்

70

70

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற்
பக்கம்
கட் டம்
கன் னித்ேதவன் பட்
இந்
வக்கப் பள் ளி
,
ச் யார்பட்

71

71

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ,
ய
கட் டம் ேகாபால ரம் -626136

1.ேகாபால ரம் (வ.
2.ேகாபால ரம் (வ.
3.ேகாபால ரம் (வ.

72

72

எஸ் எஸ்
த் ெசட் யார்
நிைன உயா்நிைலப் பள் ளி
,ஊஞ் சாம் பட் -627753

1.ெதன்கைர(வ. ), ெதன்கைர (ஊ) வார் 1 ெதன்கைர , 2.ெதன்கைர(வ. ),
ெதன்கைர (ஊ) வார் 2ந னா ரம் , 3.ெதன்கைர(வ. ), ெதன்கைர (ஊ) வார்
3ஊஞ் சாம் பட் , 4.ெதன்கைர(வ. ), ெதன்கைர (ஊ) வார் 2 ெதன்கைர

அைனத்
வாக்காளா்கள்

73

73

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
,ெசல் லம் பட் -626136

1.ெகா க்காம் பட் (வ. ), ெசல் லம் பட் (ஊ) வார் 2ெசல் லம் பட் ,
2.ெகா க்காம் பட் (வ. ), ெசல் லம் பட் (ஊ) வார் 3ேகா ல்
ெசந்தட் யா ரம் , 3.ெகா க்காம் பட் (வ. ), ெசல் லம் பட் (ஊ) வார்
ேகாட்ைடப் பட்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.

ச் யார்பட் (வ.

),
),
),

),

ழராஜ
ழராஜ

லராமன் (ஊ) வார்
லராமன் (ஊ) வார்

ச் யார்பட்

ச் யார்பட்
ச் யார்பட்
ச் யார்பட்

(ஊ) வார்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 10 of 42

4 ழராஜ லராமன் ,
5 ழராஜ லராமன்

1&2

,

ச் யார்பட்

1 ேகாபால ரம் ,
2 ேகாபால ரம் ,
3அனந்தப் பநாயக்கன் பட்

2

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

74

74

அர ஆ
ரா டா் நல
ெதாடக்கப் பள் ளி
,ெகா க்காம் பட்

1.ெகா க்காம் பட் (வ.
2.ெகா க்காம் பட் (வ.

75

75

1.ந க்
(வ.
(ஊ) வார் 3

76

76

77

77

78

78

79

79

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ,ெதற் ப்
பக்கக் கட் டம் ேமற் ப் ப
ந க்
-626137
ஊராட்
ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ,ெதற் ப்
பக்கக் கட் டம ழக் ப் ப
ந க்
-626137
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,வடக் ப்
பார்த்தக் கட் டம
ப் பாைறப் பட் - 626124
ஒ ங் ைணந்த ழந்ைதகள்
வளா்ச் த் ட்ட கட் டம்
,வடக் ப் பார்த்த ைமய எண்
49
ேவங் கட ரம்
ச தாயக் டம் , ழக்
கம்
ேவங் கட ரம்

80

80

ஆர். . கஸ்
ரி
ெதாடக்கப் பள் ளி
,ெகாங் கன் ளம் -626144

1.ெகாங் கன்
2.ெகாங் கன்

81

81

இ ஆர் ராம ப் ைபயா
ஞாபகார்த்த அர
ேமல் நிைலப் பள் ளி ,ெதற் ப்
பார்த்தக்கட் டம ழக் ப்
ப
ஆலங் ளம்

1.ஆலங்
2.ஆலங்

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

3

4
), ெசல் லம் பட் (ஊ) வார்
), ெசல் லம் பட் (ஊ) வார்

), ந க்
(ஊ) வார் 1 ந
ஷ்ணா ரம் ராமன் பட்

1.ந க்
(வ. ), ந க்
(ஊ) வார்
(ஊ) வார் 4 ப் ரமணிய ரம்

2ந

1ெகா க்காம் பட்
1
க்கர்நத்தம்

க்
, 2.ந க்
வனாண் பட்

(வ.

), ந

க்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

க்

(வ.

), ந

க்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

, 2.ந

க்

1.ந
2.ந

க்
க்

(வ.
(வ.

),
),

ப் பாைரப் பட் (ஊ) வார்
ப் பாைரப் பட் (ஊ) வார்

1.ந

க்

(வ.

),

ேவங் கட ரம் (ஊ) வார்

1

1.ந
2.ந

க்
க்

(வ.
(வ.

),
),

ேவங் கட ரம் (ஊ) வார்
ேவங் கட ரம் (ஊ) வார்

2
ேவங் கட ரம் ,
3பைழய ரம்

ளம் (வ.
ளம் (வ.

ளம் (வ.
ளம் (வ.

), ெகாங் கன்
), ெகாங் கன்

), ஆலங்
), ஆலங்

1 வடக் த்ெத
2 ெதற் த்ெத

ளம் (ஊ) வார்
ளம் (ஊ) வார்

ளம் (ஊ) வார்
ளம் (ஊ) வார்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 11 of 42

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

,

,

ேவங் கட ரம்

1 வடக் த்ெத ,
2 வைளயர் ெத

1 ஆலங் ளம் ,
1 அண்ணாநகர்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

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

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
இ ஆர் ராம ப் ைபயா
ஞாபகார்த்த அர
ேமல் நிைலப் பள் ளி ,ெதற் ப்
பார்த்தக் கட் டம ேமற் ப்
ப
ஆலங் ளம்
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,வடக் ப்
பார்த்தக் கட் டம
சங் கர ர்த் ப் பட் - 626127
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி , ழக் ப்
பார்த்தக் கட் டம்
சங் கர ர்த் ப் பட் - 626144
இ ஆர் ராம ப் ைபயா
ஞாபகார்த்தஅர
ேமல் நிைலப் பள் ளி ,ெதற் ப்
பார்த்த ேமற் க் கட் டம்
ஆலங் ளம் - 626127
அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
,அ ஞர் அண்ணா
ற் றாண்
நிைன க் கட் டம் ேமற் ப்
பார்த்த ெத்ற் ப் ப
கல் லமநாயக்கன் பட்
அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
,அ ஞா் அண்ணா
ற் றாண்
நிைன க் கட் டம் ேமற் ப்
பார்த்த வடக் ப் ப
கல் லமநாயக்கன் பட்
இந் ெதாடக்கப் பள் ளி
, ழக் கட் டம் .
கரிசல் ளம் -626127

4
1.ஆலங்
2.ஆலங்

ளம் (வ.
ளம் (வ.

), ஆலங்
), ஆலங்

ளம் (ஊ) வார்
ளம் (ஊ) வார்

2 ெப மாள் ேகா
2 பார நகர்

1.ஆலங்

ளம் (வ.

), ஆலங்

ளம் (ஊ) வார்

3 சங் கர

1.ஆலங்
2.ஆலங்
3.ஆலங்
4.ஆலங்
5.ஆலங்
1.ஆலங்

ளம் (வ.
ளம் (வ.
ளம் (வ.
ளம் (வ.
ளம் (வ.
ளம் (வ.

), .என் .
), .என் .
), .என் .
), .என் .
), .என் .
), ஆலங்

க் ேரா (ஊ) வார் 3 .என் .
க் ேரா
க் ேரா (ஊ) வார் 3 ெபரியார் நகர் ,
க் ேரா (ஊ) வார் 3 ராஜாபட் ,
க் ேரா (ஊ) வார் 3 கைலஞர் நகர் ,
க் ேரா (ஊ) வார் 3 ளிய பட்
ளம் (ஊ) வார் 4 த ழ் நா
ண்ட் ஆைல

ர்த்

ல் ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

பட்

ப்

1.ஆலங் ளம் (வ. ), கல் லமநாயக்கன் பட் (ஊ) வார் 1
கல் லமநாயக்கன் பட் , 2.ஆலங் ளம் (வ. ), கல் லமநாயக்கன் பட்
வார் 3 மாதங் ேகா ல் பட்

1.ஆலங் ளம் (வ. ), கல் லமநாயக்கன் பட்
கல் லமநாயக்கன் பட்
ேனாபாநகர்

1.ஆ.லட்
ரம் (வ. ),கரிசல்
வலப் ேபரி காலனி , 2.ஆ.லட்
.கரிசல் ளம்

(ஊ) வார்

(ஊ)

2

ளம் (ஊ) வார் 1 எல் .ேமட் ர் .ேமட் ர் ,
ரம் (வ. ), கரிசல் ளம் (ஊ) வார் 3

ðè¢èñ¢ âí¢ : 12 of 42

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

,

,

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

89

89

இந் ெதாடக்கப் பள் ளி
,ேமற் க் கட் டம் .
கரிசல் ளம் -626127

1.ஆ.லட்

90

90

91

1.ஆ.லட்
ரம் (வ. ), ஆ.லட்
ரம் (ஊ) வார் 1 ேகாபால ரம் ,
2.ஆ.லட்
ரம் (வ. ), ஆ.லட்
ரம் (ஊ) வார் 1ஆ. லட்
ரம் ,
3.ஆ.லட்
ரம் (வ. ), ஆ.லட்
ரம் (ஊ) வார்
2 லட்
ரம் ,
4. ழான் மைறநா (வ. ), ழான் மைறநா (ஊ) வார் 1 ழான் மைறநா
1.ஆ.லட்
ரம் (வ. ), ஆ.லட்
ரம் (ஊ) வார் 3 லட்
ரம் ,
2. ழான் மைறநா (வ. ), ழான் மைறநா (ஊ) வார் 2 ழான் மைறநா

அைனத்
வாக்காளா்கள்

91

92

92

1.ஆ.லட்

ரம் (வ.

), ஆ.லட்

ரம் (ஊ) வார்

4

அைனத்
வாக்காளா்கள்

93

93

1.ஆ.லட்

ரம் (வ.

), ஆ.லட்

ரம் ( ஊ) வார்

எண் 5

94

94

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி , ழக் ப்
பார்த்தக் கட் டம் ெதற் ப்
ப
ஏ.லட்
ரம் - 626144
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி , ழக் ப்
பார்த்தக் கட் டம் வடக் ப்
ப
ஏ.லட்
ரம் - 626145
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ெதற் ப்
பார்த்த ேமற் க் கட் டம்
ண்டன் ளம் - 626144
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ெதற் ப்
பார்த்த ழக் க் கட் டம்
ண்டன் ளம் - 626144
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ெதற் ப்
பார்த்தக் ழக் க் கட் டம்
ண்டன் ளம் - 626144
இந் ெதாடக்கப் பள் ளி
,ெதற் ப
வைலயப் பட் 626144

95

95

96

96

3

ஆர். . ெதாடக்கப் பள் ளி ,
, ழக் ப் பார்த்தக்கட் டம்
ேமலாண்மைறநா -626127

4
ரம் (வ.

), கரிசல்

ளம் (ஊ) வார்

2

1.ஆ.லட்
ரம் (வ. ), ஆ.லட்
ரம் (ஊ) வார்
அ ணாசல ரம் , 2.ஆ.லட்
ரம் (வ. ), ஆ.லட்
ண்டங் ளம்

.கரிசல்

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

ளம்

ண்டங்

ளம்

ண்டங்

6 கண்மாயபட்
ரம் (ஊ) வார்

ளம்

எண்4

1. ழான் மைறநா (வ. ), வைலயபட் (ஊ) வார் 1வைலயபட் ,
2. ழான் மைறநா (வ. ), வைலயபட் (ஊ) வார் எண்2 வைலயபட் ,
3. ழான் மைறநா (வ. ), வைலயபட் (ஊ) வார் 3 ேகா
ரர் ெபத்ேலகம் ,
4. ழான் மைறநா (வ. ), வைலயபட் (ஊ) வார் 3
ஞ் ெசவல்
1.அப் பயநாயக்கன் பட் (வ. ), அப் பயநாயக்கன் பட் (ஊ) வார் 4
அம் ேபத்கார்ெத &வடக் ெத &ேமலத்ெத , 2.அப் பயநாயக்கன் பட் (வ. ),
அப் பயநாயக்கன் பட் (ஊ) வார் 5 ழத்ெத &ஆ
ரா டர் காலனி

ðè¢èñ¢ âí¢ : 13 of 42

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

3

97

97

பார ந நிைலப் பள் ளி
, ழக் ப் பார்த்தக் கட் டம்
ெதற் ப் ப
அப் ைபயநாயக்கன் பட் - 626127

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

4
1.அப் பயநாயக்கன் பட் (வ. ), அப் பயநாயக்கன் பட் (ஊ) வார்
1சக்கம் மாள் ரம் , 2.அப் பயநாயக்கன் பட் (வ. ), அப் பயநாயக்கன் பட்
வார் 1 ராம ங் கா ரம் , 3.அப் பயநாயக்கன் பட் (வ. ),
அப் பயநாயக்கன் பட் (ஊ) வார் 2 அப் பயநாயக்கன் பட்

(ஊ)

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

98

98

பார ந நிைலப் பள் ளி
1.அப் பயநாயக்கன் பட் (வ. ), அப் பயநாயக்கன் பட் (ஊ) வார் 2 வடக்கான்
, ழக் ப் பார்த்தக் கட் டம
மைறநா , 2.அப் பயநாயக்கன் பட் (வ. ), அப் பயநாயக்கன் பட் (ஊ) வார் 3
வடக் ப் ப
அப் ைபயநாயக்கன் பட்
அப் ைபயநாயக்கன் பட் - 626127

அைனத்
வாக்காளா்கள்

99

99

இந் ந நிைலப் பள் ளி
, ழக் ப் பார்த்தக் கட் டம்
எ ர்ேகாட்ைட -626131

1.எ
2.எ

ர்ேகாட்ைட(வ.
ர்ேகாட்ைட(வ.

),எ ர்ேகாட்ைட(ஊ) வார் 2 எ ர்ேகாட்ைட ,
), எ ர்ேகாட்ைட(ஊ) வார் 2 ெசல் ைலயா ரம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

100

100

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ெதற் ப்
பார்த்தக் கட் டம் உப் ப் பட்

1.எ

ர்ேகாட்ைட(வ.

), எ

ர்ேகாட்ைட(ஊ) வார்

2 உப் பட்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

101

101

ம ய உண ைமயம் ,ெதற்
பார்த்தக் கட் டம்
எ ர்ேகாட்ைட-626131

ப் 1.எ
2.எ

ர்ேகாட்ைட(வ.
ர்ேகாட்ைட(வ.

),எ
),எ

ர்ேகாட்ைட(ஊ) வார்
ர்ேகாட்ைட(ஊ) வார்

1 ம் எ ர்ேகாட்ைட ,
3 எட்டக்காபட்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

102

102

இந் ெதாடக்கப் பள் ளி
,இ. .ெரட் யபட் -626131

1.எ
2.எ

103

103

1. ண்டா
ப் (வ. ), ண்டா
ப் (ஊ) வார் 1 ப் ரமணிய ரம் ,
2.கல் லமநாயக்கன் பட் (வ. ), ண்டா
ப் (ஊ) வார் 1 ஜ ன்
கல் லமநாயக்கன் பட்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

104

104

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி , ழக் ப்
பார்த்தக் கட் டம் வடக் ப்
ப
ண்டா
ப் -626131
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி , ழக் ப்
பார்த்தக் கட் டம ெதற் ப்
ப
ண்டா
ப் -626131

1.
2.
3.

அைனத்
வாக்காளா்கள்

ர்க் ேகாட்ைட(வ.
ர்க் ேகாட்ைட(வ.

ண்டா
ண்டா
ண்டா

ப்
ப்
ப்

(வ.
(வ.
(வ.

), இ.ெரட் யபட் (ஊ) வார்
), இ.ெரட் யபட் (ஊ) வார்

),
),
),

ண்டா
ண்டா
ண்டா

ப்
ப்
ப்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 14 of 42

1 இ. . ெரட் யபட்
2 இ. . ெரட் யபட்

2 ந்தர்ராஜ ரம் ,
2 பாைரப் பட் ,
2 ண்டா
ப்

,

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

1

2

3

105

105

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி , ழக் ப்
பார்த்தக்கட் டம் 6 7 8 ம் வ ப்
அைற ரா ேதவன் பட் - 626131

4

106

106

இந்த ெதாடக்கப் பள் ளி
,ெதற் ப் பார்த்த
த் ச்சா
ரம்

107

107

இந்த ெதாடக்கப் பள் ளி
ேமற் பார்த்த
த் ச்சா
ரம்

108

108

1.கங் கரெசவல் (வ.
2.கங் கரெசவல் (வ.

), கங் கரெசவல் (ஊ) வார்
), கங் கரெசவல் (ஊ) வார்

109

109

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ,
ய
கட் டம் ெதற் ப் பக்க அைற
கங் கர்ெசவல் - 626123
இந் ரா ெதாடக்கப் பள் ளி
,வடக் ப் பார்த்த
ேக.
லட்
யா ரம்

1.கங் கரெசவல் (வ.

), கங் கரெசவல் (ஊ) வார்

110

110

1.மானகேசரி (வ.
2.மானகேசரி (வ.

111

111

112

112

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி , ழக்
ப
தல் கட் டம்
ெகாங் கலா ரம்
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி , ழக்
ப
தல் கட் டம்
ெகாங் கலா ரம்
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி
ேமற்
ந்
2வ அைற
ேபர்நாயக் கன்பட் -626189

,

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

1. ண்டா
ப் (வ. ), இரா த்ேதவன் பட் (ஊ) வார் 1 னாட்
ரம் ,
2. ண்டா
ப் (வ. ), இரா த்ேதவன் பட்
(ஊ) வார் 1 ரா த்ேதவன் பட்
, 3. ண்டா
ப் (வ. ), இரா த்ேதவன் பட் (ஊ) வார் 2 ரா த்ேதவன்
பட் , 4. ண்டா
ப் (வ. ),இரா த்ேதவன் பட் வார் 2 ரா த்ேதவன்
பட் ஆ
ரா டர் காலனி
1. ண்டா
ப் (வ. ),
த் சா
ரம் (ஊ) வார் 1 த் ச்சா
ரம்

1.

ண்டா

ப்

(வ.

),

த்

சா

2 கண் யா ரம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1 கங் கரெசவல் ழத்ெத ,
2 கங் கரெசவல் ேமலத்ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

ரம் (ஊ) வார்

), மானகேசரி (ஊ) வார்
), மானகேசரி (ஊ) வார்

ரம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

4 ஜக்கம் மாள் காலனி ,
4 ப ம் ெபான் நகர்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

3ேக. ெலட்

1.மானகேசரி (வ. ), மானகேசரி (ஊ) வார் 2 ெஜயா நகர் , 2.மானகேசரி (வ.
மானகேசரி (ஊ) வார் 3 மன்னர்
மைல நகர்

1.ேபர்நாயக்கன் பட்
ேபர்நாயக்கன் பட்

(வ.

), ேபர்நாயக்கன் பட்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 15 of 42

அைனத்
வாக்காளா்கள்

(ஊ) வார்

1

),

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

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

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
1.ேபர்நாயக்கன் பட்
ேபர்நாயக்கன் பட்

1.ேபர்நாயக்கன் பட் (வ. ), ேபர்நாயக்கன் பட் (ஊ) வார் 2 ேபர்நாயக்கன்
பட் , 2.ேபர்நாயக்கன் பட் (வ. ), ேபர்நாயக்கன் பட் வார் 4 ேபர்நாயக்கன்
பட்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

ேக.ஆர். அழகர்சா நா
அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
,ேமற்
ந்
3வ கட் டம்
வடக் ல் இ ந்
தல்
அைநற ழக் ப் பார்த்த
தா ல் பட்
ேக.ஆர். அழகர்சா நா
அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
ேமற்
ந்
3வ கட் டம்
வடக்
ந்
2வ அைற
ழக் ப் பார்த்த
தா ல் பட்
ேக.ஆர். . அழகர்சா நா
அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
,கட் டம் ழக் ப் ப
கட் டம் , வடக்
ந் 2வ
அைற-6261128
ேக.ஆர். . அழகர்சா நா
அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
,கட் டம் ழக் ப் ப
கட் டம் , வடக்
ந் 1வ
அைற-6261128
ேக.ஆர். .அழகர்சா நா
அ
ர ேமல் நிைலப் பள் ளி
வடக் ப் பக் க கட் டம்
ெதற் ப் பார்த்த

1.தா
2.தா
3.தா
4.தா

ல் பட்
ல் பட்
ல் பட்
ல் பட்

(வ.
(வ.
(வ.
(வ.

), தா ல் பட் (ஊ) வார்
), தா ல் பட் (ஊ) வார்
), தா ல் பட் (ஊ) வார்
), தா ல் பட் (ஊ) வார்

4 கம் பளத்தார் ெத
4 ஆசாரிெத ,
4 சத் யா நகர் ,
4 என் .ஓ காலனி

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.தா
2.தா
3.தா

ல் பட் (வ.
ல் பட் (வ.
ல் பட் (வ.

), தா ல் பட் (ஊ) வார்
), தா ல் பட் (ஊ) வார்
), தா ல் பட் (ஊ) வார்

4 கட்டணஞ் ெசவல் ,
4 கட்டணஞ் ெசவல் ேமற்
4 கைலஞர் காலனி

1.தா
2.தா

ல் பட் (வ.
ல் பட் (வ.

), தா
), தா

1.தா
2.தா
3.தா
4.தா
5.தா
1.தா
2.தா

ல் பட்
ல் பட்
ல் பட்
ல் பட்
ல் பட்
ல் பட்
ல் பட்

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

(வ.
(வ.
(வ.
(வ.
(வ.
(வ.
(வ.

(வ.

), ேபர்நாயக்கன் பட்

ல் பட்
ல் பட்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

(ஊ) வார்

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ,ேமற்
பக்கம் வடக் ப் பார்த்த
ேபர்நாயக்கன் பட்
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ,ெதற் ப
ேபர்நாயக்கன் பட் -626189

2

4 கட்டணஞ் ெசவல் ,
4 வசந்தம் நகா்

தா ல் பட் (ஊ) வார் 4 கைலஞா் நகா் ,
தா ல் பட் (ஊ) வார் 4 இந் ரா நகா் ,
தா ல் பட் (ஊ) வார் 4 என் ஓ காலனி ,
தா ல் பட் (ஊ) வார் 4 லட்
நகா் ,
தா ல் பட் (ஊ) வார் 4 அண்ணாநகா்
தா ல் பட் (ஊ) வார் 1பச்ைசயா ரம் ,
தா ல் பட் (ஊ) வார் 2பச்ைசயா ரம்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 16 of 42

,

,

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

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

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

ேக.ஆர். .அழகர்சா நா
அர 1.தா
ேமல் நிைலப் பள் ளி ,ேமற் ப்
பக்கம் ழக் ப் பார்த்த
ெதற் ப் ப
தா ல் பட் 626128
நாடார் ஜார்ஜ்
1.தா
உயா்நிைலப் பள் ளி
,ேமற்
ந்
தல் அைற
ெதற் ப் பார்த்த தைரதளம்
தா ல் பட்
ஊராட் ஓன் ய
1.தா
ெதாடக்கப் பள் ளி
,மண் ண்டாம் பட்

ல் பட் (வ.

), தா

ல் பட்

ல் பட் (வ.

), தா

ல் பட்

(ஊ) வார்

6

ல் பட் (வ.

), தா

ல் பட்

(ஊ) வார்

5 மண்

நாடார் ஜார்ஜ்
உயா்நிைலப் பள் ளி , ழக் ப்
ப
மா ஹால் அைற எண் 9
தா ல் பட்
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
,
க்கட் டம் ழக் ப்
பார்த்த கணஞ் சாம் பட்
அர உயா்நிைலப் பள் ளி
, ழக் ல் இ ந்
தல் அைற
ெதற் ப் பார்த்த ேக
மடத் ப் பட்
அர உயா்நிைலப் பள் ளி
,ேமற் ல் இ ந்
தல் அைற
ெதற் ப் பார்த்த ேக
மடத் ப் பட்

ல் பட் (வ.
ல் பட் (வ.

), தா
), தா

ல் பட்
ல் பட்

1.தா
2.தா

1.கணஞ் சாமபட் (வ.
கணஞ் சாமபட்

(ஊ) வார் 3 பச்ைசயா ரம்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

), கணஞ் சாமபட்

.ேகாட்ைட

ர்

ண்டாம் பட்

7 ேகாட்ைட ர் ,
8 இராம ங் கா ரம்

(ஊ) வார்

1 ெம

ன் ெத

1.கணஞ் சாமபட் (வ. ), கணஞ் சாமபட் (ஊ) வார் 2 வன ர்த்
ங் க ரம்
ந த்ெத , 2.கணஞ் சாமபட் (வ. ), கணஞ் சாமபட் (ஊ) வார் 3
சத் ரப் பட்
ெம ன் ெத , 3.கணஞ் சாமபட் (வ. ), கணஞ் சாமபட் (ஊ)
வார் 2 ழத்ெத க. மடத் ப் பட்
1.கணஞ் சாமபட் (வ. ), கணஞ் சாமபட் (ஊ) வார் 1 ந த்ெத
க.மடத் ப் பட் , 2.கணஞ் சாமபட் (வ. ), கணஞ் சாமபட் (ஊ) வார் 2
ழத்ெத க. மடத் ப் பட்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 17 of 42

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

3

127

127

அர உயர்நிைலப் பள் ளி
,எஸ்எஸ்ஏ
கட் டம்
ேமற் ப
8ம் வ ப் ெதற்
பார்த்த ப
ஜயகரிசல் ளம்

128

128

அர உயர்நிைலப் பள் ளி
,ேமற்
ந் 2வ அைற
வடேமற் கட் டம் ெதற்
பார்த்த
ஜயகரிசல் ளம்

129

129

அர உயர்நிைலப் பள் ளி
,எஸ்எஸ்ஏ
கட் டம்
ேமற் ப
, 9ம் வ ப்
ஜயகரிசல் ளம் -626131

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

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£?

4
1. ஜயகரிசல் ளம் (வ. ),
ஜயகரிசல் ளம் (ஊ) வார் 1 1வ ெத ,
2. ஜயகரிசல் ளம் (வ. ),
ஜயகரிசல் ளம் (ஊ) வார் 1 2வ ெத ,
3. ஜயகரிசல் ளம் (வ. ),
ஜயகரிசல் ளம் (ஊ) வார் 1 3வ ெத ,
4. ஜயகரிசல் ளம் (வ. ),
ஜயகரிசல் ளம் (ஊ) வார் 1 4வ ெத ,
5. ஜயகரிசல் ளம் (வ. ),
ஜயகரிசல் ளம் (ஊ) வார் 2 1 வ ெத ,
6. ஜயகரிசல் ளம் (வ. ),
ஜயகரிசல் ளம் (ஊ) வார் 2 2 வ ெத
1. ஜயகரிசல் ளம் (வ. ),
ஜயகரிசல் ளம் (ஊ) வார் 2 4 வ ெத ,
2. ஜயகரிசல் ளம் (வ. ),
ஜயகரிசல் ளம் (ஊ) வார் 2 5 வ ெத ,
3. ஜயகரிசல் ளம் (வ. ),
ஜயகரிசல் ளம் (ஊ) வார் 2 6 வ ெத ,
4. ஜயகரிசல் ளம் (வ. ),
ஜயகரிசல் ளம் (ஊ) வார் 2 பள் ளி டத்ெத ,
5. ஜயகரிசல் ளம் (வ. ),
ஜயகரிசல் ளம் (ஊ) வார் 2 பாண் யன் நகர்
(ெதற் ) , 6. ஜயகரிசல் ளம் (வ. ),
ஜயகரிசல் ளம் (ஊ) வார் 2
பாண் யன் நகர் (வடக் ) , 7. ஜயகரிசல் ளம் (வ. ),
ஜயகரிசல் ளம் (ஊ)
வார் 2 காளியம் மன்ேகா ல் ெத , 8. ஜயகரிசல் ளம் (வ. ),
ஜயகரிசல்
ளம் (ஊ) வார் 2 காளியம் மன்ெத , 9. ஜயகரிசல் ளம் (வ. ),
ஜயகரிசல் ளம் (ஊ) வார் 2 ேதவர் ைலெத , 10. ஜயகரிசல் ளம்
(வ. ),
ஜயகரிசல் ளம் (ஊ) வார் 2 ர்க்ைகயம் மன் ேகா ல் ெதற் ப
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ஜயகரிசல்
ஜயகரிசல்
ஜயகரிசல்
ஜயகரிசல்
ஜயகரிசல்
ஜயகரிசல்
ஜயகரிசல்
ஜயகரிசல்
ஜயகரிசல்
ஜயகரிசல்
ஜயகரிசல்
ஜயகரிசல்

ளம் (வ.
ளம் (வ.
ளம் (வ.
ளம் (வ.
ளம் (வ.
ளம் (வ.
ளம் (வ.
ளம் (வ.
ளம் (வ.
ளம் (வ.
ளம் (வ.
ளம் (வ.

),
ஜயகரிசல்
),
ஜயகரிசல்
),
ஜயகரிசல்
),
ஜயகரிசல்
),
ஜயகரிசல்
),
ஜயகரிசல்
),
ஜயகரிசல்
),
ஜயகரிசல்
),
ஜயகரிசல்
),
ஜயகரிசல்
),
ஜயகரிசல்
),
ஜயகரிசல்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 18 of 42

ளம் (ஊ) வார் 3 நாடார் ெத , ,
ளம் (ஊ) வார் 3 ழத்ெத ,
ளம் (ஊ) வார் 3 ணற் த்ெத ,
ளம் (ஊ) வார் 3ேமற் ெத ,
ளம் (ஊ) வார் 3 ஆசாரிமார்ெத ,
ளம் (ஊ) வார் 3ைரஸ்
ல் ெத ,
ளம் (ஊ) வார் 3 பள் ளி டத்ெத ,
ளம் (ஊ) வார் 3 ெதற் ெத ,
ளம் (ஊ) வார் 3 பகைடகள் ெத ,
ளம் (ஊ) வார் 3 கந்தசா நகர் ,
ளம் (ஊ) வார் 2 1வ ெத ,
ளம் (ஊ) வார் 2 2&3வ ெத

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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3

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

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

130

130

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
,கண்ணக்
ம் பன் பட்

4

131

131

132

132

133

133

134

134

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,பைழய
கட் டம் ழக் பார்த்த
. ைரச்சா
ரம் -626128
ஊராட் ஒன் ய
1. ஜயெரங் க ரம் (வ. ),
ஜயெரங் க ரம் (ஊ) வார் 3 ைரச்சா
ரம் ,
ெதாடக்கப் பள் ளி ,
யக்
2. ஜயெரங் க ரம் (வ. ),
ஜயெரங் க ரம் (ஊ) வார் 4 னாட்
ரம்
கட் டம் வடக் பார்த்த
ெம ன் ெத
. ைரச்சா
ரம் -626128
ஊராட் ஒன் ய
1. ரார்பட் (வ. ), ரார்பட் (ஊ) வார் 1 ேகாட்ைடப் பட் ,
ந நிைலப் பள் ளி ,வடக்
2. ரார்பட் (வ. ), ரார்பட் (ஊ) வார் 2 ேகாட்ைடப் பட்
ப
ேமற் பார்த்தக் கட் டம்
ேகாட்ைடபட் -626131
ஊராட் ஒன் ய
1. ரார்பட் (வ. ), ரார்பட் (ஊ) வார் 1 ழத்ெத , 2. ரார்பட் (வ. ),
ந நிைலப் பள் ளி ,ெதற்
ரார்பட் (ஊ) வார் 1 ந த்ெத , 3. ரார்பட் (வ. ),
ரார்பட் (ஊ)
ப
ேமற் பார்த்தக் கட் டம் வார் 1 வடக் ெத , 4. ரார்பட் (வ. ),
ரார்பட் (ஊ) வார் 1 ேமற்
ேகாட்ைடபட் -626131
ெத , 5. ரார்பட் (வ. ),
ரார்பட் (ஊ) வார் 1 ேகா ல் ெத ,
6. ரார்பட் (வ. ),
ரார்பட் (ஊ) வார் 1 ேதவர்நகர் 1வ ெத ,
7. ரார்பட் (வ. ), ரார்பட் (ஊ) ேதவர்நகர் 2 வ ெத , 8. ரார்பட் (வ. ),
ரார்பட் (ஊ) வார் 1 அேசபா காலனி , 9. ரார்பட் (வ. ),
ரார்பட் (ஊ)
என் .ஆர்.ேக.ஆர்.காலனி 1 , 10. ரார்பட் (வ. ),
ரார்பட் (ஊ) வார் 3
ேமலவல் லம் பட் 1 வ ெத , 11. ரார்பட் (வ. ), ரார்பட் (ஊ) வார் 3
ேமலவல் லம் பட் 2வ ெத , 12. ரார்பட் (வ. ),
ரார்பட் (ஊ) வார் 3
ேமலவல் லம் பட் 3வ ெத

1. ஜயகரிசல் ளம் (வ, ) கண்ணக்
ம் பன் பட் (ஊ) வார் 4 ெதற் ெத ,
ந த்ெத , 2. ஜயகரிசல் ளம் (வ, ) கண்ணக்
ம் பன் பட் (ஊ) வார் 4
ஆ
ரா டர் ெத 1 2 , 3. ஜயகரிசல் ளம் (வ, )
கண்ணக்
ம் பன் பட் (ஊ) வார் 4 இந் ரா நிைன ஆ
ரா டர் காலனி ,
4. ஜயகரிசல் ளம் (வ, ) கண்ணக்
ம் பன் பட் (ஊ) வார் 4
ெசல் ைலயா ரம்
1. ஜயெரங் க ரம் (வ. ),
ஜயெரங் க ரம் (ஊ) வார்
1 ழேகாைதநாச் யார் ரம் ெம ன் ேரா , 2. ஜயெரங் க ரம் (வ. ),
ஜயெரங் க ரம் (ஊ) வார் 2 ேமலேகாைத நாச் யார் ரம் ேமலத்ெத
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5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
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அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
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1

2

135

135

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி
, ழக் ப் ப
வடக் ப்
பார்த்த ெதன் ழக் க்
கட் டம் மஞ் சேளாைடப் பட்

3

136

136

137

137

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
,வட ழக் ப
கட் டம்
ேமற் பார்த்த ப
ெவம் பக்ேகாட்ைட-626131
அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
,வட ழக் ப
கட் டம்
வடக்
ந்
தல் அைற
ெவம் பக்ேகாட்ைட 626131

138

138

139

139

140

140

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
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4
1. ரார்பட் (வ. ),
ரார்பட் (ஊ) வார் 2மஞ் சேலாைடப் பட் வடக் ெத ,
2. ரார்பட் (வ. ),
ரார்பட் (ஊ) வார் 2மஞ் சேலாைடப் பட் ேமற் ெத ,
3. ரார்பட் (வ. ),
ரார்பட் (ஊ) வார் 2மஞ் சேலாைடப் பட் ந த்ெத ,
4. ரார்பட் (வ. ),
ரார்பட் (ஊ) வார் 2 மஞ் சேலாைடப் பட்
ழக்
ெத , 5. ரார்பட் (வ. ),
ரார்பட் (ஊ) வார் 2
மஞ் சேலாைடப் பட் ந த்ெத (ப
2) , 6. ரார்பட் (வ. ),
ரார்பட் (ஊ)
வார் 2 மஞ் சேலாைடப் பட் இந் ராகாலனி(ப
1) , 7. ரார்பட் (வ. ),
ரார்பட் (ஊ) வார் 2 மஞ் சேலாைடப் பட் இந் ராகாலனி(ப
2) ,
8. ரார்பட் (வ. ),
ரார்பட் (ஊ) வார் 2
மஞ் சேலாைடப் பட் இந் ராகாலனி(ப
3)
1.ெவம் பக்ேகாட்ைட (வ. ), ெவம் பக்ேகாட்ைட (ஊ) வார் 1 எ வன்பச்ேசரி ,
2.ெவம் பக்ேகாட்ைட (வ. ), ெவம் பக்ேகாட்ைட (ஊ) வார் 1 இந் ரா நகர் ,
3.ெவம் பக்ேகாட்ைட (வ. ), ெவம் பக்ேகாட்ைட (ஊ) வார் 2 அக்ரஹாரத்ெத

1.ெவம் பக்ேகாட்ைட (வ. ), ெவம் பக்ேகாட்ைட (ஊ) வார் 2 ெதற் ெத ,
2.ெவம் பக்ேகாட்ைட (வ. ), ெவம் பக்ேகாட்ைட (ஊ) வார் 3 பள் ளிக் டத்ெத
, 3.ெவம் பக்ேகாட்ைட (வ. ), ெவம் பக்ேகாட்ைட (ஊ) வார் 3 ேபா ஸ்ேடசன்
ெத , 4.ெவம் பக்ேகாட்ைட (வ. ), ெவம் பக்ேகாட்ைட (ஊ) வார் 3 வகா
சாைல
அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
1.ெவம் பக்ேகாட்ைட (வ. ), ெவம் பக்ேகாட்ைட (ஊ) வார் 3 மறவர் காலனி, ,
, ழக் க் கட் டம வடக் ல்
2.ெவம் பக்ேகாட்ைட (வ. ), ெவம் பக்ேகாட்ைட (ஊ) வார் 3 மாரியம் மன்
இ ந்
தல் அைற ேமற் ப்
ேகா ல் ெத , 3.ெவம் பக்ேகாட்ைட (வ. ), ெவம் பக்ேகாட்ைட (ஊ) வார் 3
பார்த்த ப
ெவம் பக்ேகாட்ைட ஆலங் ளம் ேரா , 4.ெவம் பக்ேகாட்ைட (வ. ), ெவம் பக்ேகாட்ைட (ஊ) வார்
4 காமராஜ் நகர் , 5.ெவம் பக்ேகாட்ைட (வ. ), ெவம் பக்ேகாட்ைட (ஊ) வார்
4அக்கைரப் பட் (எ)
க்ேனஷ்வரம்
அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
1.ெவம் பக்ேகாட்ைட (வ. ), ெவம் பக்ேகாட்ைட (ஊ) வார் 5 இனாம்
,ேமற் மத்
க்கட் டம்
னாட்
ரம் , 2.ெவம் பக்ேகாட்ைட (வ. ), ெவம் பக்ேகாட்ைட (ஊ) வார் 4
ழக் பார்த்த
ளாமரத் ப் பட்
ெதற்
ந்
தல் அைற
ெவம் பக்ேகாட்ைட
அர ேமல் நிைலப் பள் ளி ,
ய 1.ெவம் பக்ேகாட்ைட (வ. ), ெவம் பக்ேகாட்ைட (ஊ) வார் 1 ஐ.ஓ. வங்
ெத
ழக் க் கட் டம் ேமற் ல்
, 2.ெவம் பக்ேகாட்ைட (வ. ), ெவம் பக்ேகாட்ைட (ஊ) வார் 2 வடக் ெத ,
இ ந் 2ம் அைற
3.ெவம் பக்ேகாட்ைட (வ. ), ெவம் பக்ேகாட்ைட (ஊ) வார் 2ேந
நகர் ,
ெவம் பக்ேகாட்ைட - 626131
4.ெவம் பக்ேகாட்ைட (வ. ), ெவம் பக்ேகாட்ைட (ஊ) வார் 3 ேகாமாளிப் பட்
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141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக் கப் பள் ளி ஜவஹா்
ளான் கட் டம் ெதற் ப்
பக் கம் ேபராபட்

147

147

பார ெதாடக்கப் பள் ளி
,வடக் ப் பார்த்த
யகட் டம்
அைற எண். 2 , னம் பட் -626189

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹
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àó¤òî£? Üô¢ô¶
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3

4

1.அ ப் பன் ளம் (வ. ), அ ப் பன் ளம் (ஊ) வார் 3 காளியம் மன்ேகா ல்
ஊராட் ஒன் ய
ெத , 2.அ ப் பன் ளம் (வ. ), அ ப் பன் ளம் (ஊ) வார் 3 சத்யாநகர் ,
ெதாடக் கப் பள் ளி ெதற் க்
3.அ ப் பன் ளம் (வ. ), அ ப் பன் ளம் (ஊ) வார் 3 ம லா ந் ைற ,
கட் டம் ேமற் ப் ப
4.அ ப் பன் ளம் (வ. ), அ ப் பன் ளம் (ஊ) வார் 3 ந த்ெத
அ ப் பன் ளம் .
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
1.அ ப் பன் ளம் (வ. ), அ ப் பன் ளம் (ஊ) வார் 3 அ ப் பன் ளம் ேரா
பள் ளி ,வடக் க் கட் டம்
ேமற் ப
, 2.அ ப் பன் ளம் (வ. ), அ ப் பன் ளம் (ஊ) வார் 3
ழக் ப
( ெதற் ேநாக் ) அ ப் பன் ளம் ேரா
ழக் ப
அ ப் ப ளம் -626189
ஊராட் ஒன் ய ந நிைலப்
1.அ ப் பன் ளம் (வ. ), அ ப் பன் ளம் (ஊ) வார் 3 ஆண் யா ரம் ,
பள் ளி ,வடக் க் கட் டம்
2.அ ப் பன் ளம் (வ. ), அ ப் பன் ளம் (ஊ) வார் 3 காளியம் மன்ேகா ல்
ேமற் ப
அ ப் ப ளம் ந த்ெத , 3.அ ப் பன் ளம் (வ. ), அ ப் பன் ளம் (ஊ) வார் 3 ஆசாரி ெத
626189
1.அ ப் பன் ளம் (வ. ), அ ப் பன் ளம் (ஊ) வார் 4 ேபராபட்
ஊராட் ஒன் ய
ழக் ப
, 2.அ ப் பன் ளம் (வ. ), அ ப் பன் ளம் (ஊ) வார் 4
ெதாடக் கப் பள் ளி
தல்
ேபராபட் ைமயப் ப
கட் டம் ேமற் ப் பக் கம்
வடக் ப் ப
ேபராபட்
1.அ ப் பன் ளம் (வ. ), அ ப் பன் ளம் (ஊ) வார் 4 ேபராபட்
ஊராட் ஒன் ய
இந் ராகாலனி , 2.அ ப் பன் ளம் (வ. ), அ ப் பன் ளம் (ஊ) வார் 4
ெதாடக் கப் பள் ளி
தல்
ேபராபட் ேமற் ப
கட் டம் ெதற் ப் பக் கம்
வடக் ப் ப
ேபராபட்

1.அ
2.அ
3.அ
4.அ
5.அ
1.அ
, 2.அ

ப் பன்
ப் பன்
ப் பன்
ப் பன்
ப் பன்
ப் பன்
ப் பன்

ளம் (வ.
ளம் (வ.
ளம் (வ.
ளம் (வ.
ளம் (வ.
ளம் (வ.
ளம் (வ.

), அ ப் பன்
), அ ப் பன்
), அ ப் பன்
), அ ப் பன்
), அ ப் பன்
), அ ப் பன்
), அ ப் பன்

ளம் (ஊ) வார் 4 இராம ங் கா ரம் ,
ளம் (ஊ) வார் 4 ேமலேகாணம் பட் ,
ளம் (ஊ) வார் 4 ந்தர்ராஜ ரம் ,
ளம் (ஊ) வார் 4 ேபராபட் ,
ளம் (ஊ) வார் 4ேபராபட்
ளம் (ஊ) வார் 2 னம் பட் யாதவர் ெத
ளம் (ஊ) வார் 2 னம் பட் ந
ர்
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3
பார ெதாடக்கப் பள் ளி
,
யகட் டம் ந ப் ப
னம் பட் -626189

4
,

149

149

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ,ெதற்
கட் டம் ழக் ப
,
னம் பட் -626189

150

150

151

151

152

152

153

153

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
,வடக் ப் பார்த்த
யகட் டம்
னம் பட் -626189
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி , ழக் ப
ெதற் ப் பார்த்த கட் டம்
னம் பட் -626189
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி , ழக் ப
வடக் ப் பார்த்த கட் டம்
னம் பட் -626189
.இ.எல் . ெதாடக்கப் பள் ளி,
ெவற் ைல ரணி ,வடக்
ளாக் ழக் ப் ப
-626128

154

154

.இ.எல் . ெதாடக்கப் பள் ளி,
ெவற் ைல ரணி , ழக்
கட் டம் வடக் ப் பக்க அைற
ேமற் பார்த்த -626128

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.அ
2.அ

ப் பன்
ப் பன்
ப்

ளம் (வ.
ளம் (வ.

), அ
), அ

ப் பன் ளம் (ஊ) வார் 2ராமசா
ரம் காலனி ,
ப் பன் ளம் ((ஊ) வார் 2 ன் சாரவாரியம்

1.அ
2.அ
3.அ
4.அ
5.அ
6.அ
1.அ
2.அ
3.அ

ப் பன்
ப் பன்
ப் பன்
ப் பன்
ப் பன்
ப் பன்
ப் பன்
ப் பன்
ப் பன்

ளம்
ளம்
ளம்
ளம்
ளம்
ளம்
ளம்
ளம்
ளம்

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

அ
அ
அ
அ
அ
அ
அ
அ
அ

ப் பங்
ப் பங்
ப் பங்
ப் பங்
ப் பங்
ப் பங்
ப் பங்
ப் பங்
ப் பங்

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1

னம் பட்
னம் பட்
னம் பட்
னம் பட்
னம் பட்
னம் பட்
னம் பட்
னம் பட்
னம் பட்

1.அ

ப் பன்

ளம் (வ.

), அ

ப் பங்

ளம் (ஊ) வார்

1

னம் பட்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.அ

ப் பன்

ளம் (வ.

), அ

ப் பங்

ளம் (ஊ) வார்

1

னம் பட்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

(வ.
(வ.
(வ.
(வ.
(வ.
(வ.
(வ.
(வ.
(வ.

,
,
,
,
,

அைனத்
வாக்காளா்கள்

,
,

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.ெவற் ைல ரணி (வ. ), ெவற் ைல ரணி (ஊ) வார் 1
காளியம் மன்ேகா ல் ெத , 2.ெவற் ைல ரணி (வ. ), ெவற் ைல ரணி (ஊ)
வார் 1ஆா் ேகா ல் ெத , 3.ெவற் ைல ரணி (வ. ), ெவற் ைல ரணி
(ஊ) வார் 1 இஎல் ேகா ல் ெத , 4.ெவற் ைல ரணி (வ. ),
ெவற் ைல ரணி (ஊ) வார் 1 அண்ணாகாலனி
1.ெவற் ைல ரணி (வ. ), ெவற் ைல ரணி (ஊ) வார் 1 ஓண்
ரன்
காலனி ெத , 2.ெவற் ைல ரணி (வ. ), ெவற் ைல ரணி (ஊ) வார் 1
ந த்ெத , 3.ெவற் ைல ரணி (வ. ), ெவற் ைல ரணி (ஊ) வார்
1கண்ணன் ேகா ல் ெத , 4.ெவற் ைல ரணி (வ. ), ெவற் ைல ரணி (ஊ)
வார் 1 லாளா்ெத
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1

2

155

155

156

156

157

157

158

158

159

159

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,வடக் ப்
பார்த்த
ந்தப் பள் ளி-626203

160

160

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக் கப் பள் ளி ழக் க்
கட் டம் ேமற் ப் பார்த்த
த்தால் நாயக் கன்பட்

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

ð£èî¢î¤ù¢ è¦ö¢ õ¼ñ¢ ðóð¢¹

3
.இ.எல் . ெதாடக்கப் பள் ளி,
,வடக்
ளாக் ழக் ப் ப
ெதற் ப் பார்த்த
ெவற் ைல ரணி
.இ.எஸ். . ெதாடக்கப் பள் ளி
, ழக்
ளாக்
தைலைமஆ ரியர் அைற 5ம்
வ ப் அைற ெதற் ல் இ ந்
தல் அைற ெவற் ைல ரணி
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக் கப் பள் ளி வடக் ப்
பக் கம்
ழக் ப் பார்த்த
ப் ரமணிய ரம்
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,வடக்
கட் டம் , ேமலஒட்டம் பட் 626128

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

4
1.ெவற் ைல ரணி (வ. ), ெவற் ைல ரணி (ஊ) வார் 2 ெவற் ைல
, 2.ெவற் ைல ரணி (வ. ), ெவற் ைல ரணி (ஊ) வார் 4 ெதற்
ஆைன ட்டம்
1.ெவற் ைல ரணி (வ.
2.ெவற் ைல ரணி (வ.
ஆைன ட்டம்

), ெவற் ைல ரணி (ஊ) வார் 3 ழத்தா
), ெவற் ைல ரணி (ஊ) வார் 4 ெதற்

ரணி

ல் பட்

,

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்

ரமணிய ரம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1. ப் ரமணிய ரம் (வ. ), ேமலஒட்டம் பட் (ஊ) வார் 1 சாத் ர் ேரா
வடக் ப் ப
, 2. ப் ரமணிய ரம் (வ. ), ேமலஒட்டம் பட் (ஊ) வார்
1
ந த்ெத (ெதற் ப
) , 3. ப் ரமணிய ரம் (வ. ), ேமலஒட்டம் பட் (ஊ)
வார் 1 சாத் ர் ேரா
ழக் ெத , 4. ப் ரமணிய ரம் (வ. ),
ேமலஒட்டம் பட் (ஊ) வார் 1 சாத் ர் ேரா (ெதற் ப
,
5. ப் ரமணிய ரம் (வ. ), ேமலஒட்டம் பட் (ஊ) வார் 2 சாத் ர் ேரா
1. ந்தப் பள் ளி ( வ. ) ந்தப் பள் ளி (ஊ) வார் 1 ந்தப் பள் ளி வடக் த் ெத ,
2. ந்தப் பள் ளி ( வ. ) ந்தப் பள் ளி (ஊ) வார் 1 ழத்ெத , 3. ந்தப் பள் ளி (
வ. ) ந்தப் பள் ளி (ஊ) வார் 1 ந்தப் பள் ளி ந த்ெத , 4. ந்தப் பள் ளி ( வ. )
ந்தப் பள் ளி (ஊ) வார் 1 ந்தப் பள் ளி ேமற் த் ெத , 5. ந்தப் பள் ளி ( வ. )
ந்தப் பள் ளி (ஊ) வார் 1 ந்தப் பள் ளி ெதற் த் ெத
1. ந்தப் பள் ளி (வ. ) ந்தப் பள் ளி (ஊ) வார் 2
த்தால் நாயக்கன் பட்
ழத்ெத வடக் ப
, 2. ந்தப் பள் ளி ( வ. ) ந்தப் பள் ளி (ஊ) வார் 2
ழத்ெத ெதற் ப
, 3. ந்தப் பள் ளி ( வ. )
த்தால் நாயக்கன் பட் (ஊ)
வார் 2 ந்தப் பள் ளி ேமலத்ெத , 4. ந்தப் பள் ளி ( வ. ) ந்தப் பள் ளி (ஊ)
வார் 2 ஆ
ரா டர்
ப் , 5. ந்தப் பள் ளி ( வ. ) ந்தப் பள் ளி (ஊ)
வார் 3 ழஓட்டம் பட் , 6. ந்தப் பள் ளி ( வ. ) ந்தப் பள் ளி (ஊ) வார் 3
ஆ
ரா டர் காலனி

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1. ப் ரமணிய ரம் (வ. ), ப் ரமணிய ரம் (ஊ) வார் 1 ப்
, 2. ப் ரமணிய ரம் (வ. ), ப் ரமணிய ரம் (ஊ) வார் 2
ப் ரமணிய ரம் சாரிநாயக்கன் பட்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 23 of 42

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

161

161

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ,வடக் ப்
ப
சல் வார்பட் -626128

162

162

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ,
ப
சல் வார்பட

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

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

ழக்

ப்

163

163

எஸ். .எம் . ெதாடக்கப் பள் ளி
,இரவார்பட் -626128

164

164

இ.ேசைவ ைமயம்
ழக்
பார்த்த இறவார்பட்

165

165

166

166

167

167

அர உயர்நிைலப் பள் ளி
,வடக் ப் ப
ேமற் ப் பார்த்தக் கட் டம்
பைனய ப் பட் -626212
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,வடக் க்
கட் டம் ெதற் ப் பார்த்த
வல் லம் பட் -626212
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
,மார்க்கநாத ரம்

168

168

ப்

எஸ். .எம் . ெதாடக்கப் பள் ளி
,அன் ன் நகரம்

1.சல் வார்பட் (வ. ), சல் வார்பட் (ஊ) வார் 1 காளியம் ம் மன் ேகா ல் ெத ,
2.சல் வார்பட் (வ. ), சல் வார்பட் (ஊ) வார் 1
ஷ்ணன் ேகா ல் ெத ,
3.சல் வார்பட் (வ. ), சல் வார்பட் (ஊ) வார் 1 யாதவர் ெத , 4.சல் வார்பட்
(வ. ), சல் வார்பட் (ஊ) வார் 1 ந த்ெத
1.சல் வார்பட் (வ. ), சல் வார்பட் (ஊ) வார் 2 காளியம் மன் ேகா ல் ெத ,
2.சல் வார்பட் (வ. ), சல் வார்பட் (ஊ) வார் 2 காளியம் மன் ேகா ல் ெத ,
3.சல் வார்பட் (வ. ), சல் வார்பட் (ஊ) வார் 2 ேமலத்ெத , 4.சல் வார்பட்
(வ. ), சல் வார்பட் (ஊ) வார் 2 ெதற் த்ெத , 5.சல் வார்பட் (வ. ),
சல் வார்பட் (ஊ) வார் 2 ழத்ெத , 6.சல் வார்பட் (வ. ), சல் வார்பட் (ஊ)
வார் 2 ஆ
ரா டர் ெத
1.சல் வார்பட் (வ. ), சல் வார்பட் (ஊ) வார் 3 சாத் ர் ேரா ,
2.சல் வார்பட் (வ. ), சல் வார்பட்
(ஊ) வார் 3 அச்சங் ளம் பாைத ,
3.சல் வார்பட் (வ. ), சல் வார்பட் (ஊ) வார் 3 ந த்ெத

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.சல் வார்பட் (வ. ), சல் வார்பட் (ஊ) வார் 3 சத் ண
டத்ெத ,
2.சல் வார்பட் (வ. ), சல் வார்பட் (ஊ) வார் 3 சாத் ர் ேரா வடக் த் ெத
ராம ங் கா ரம் , 3.அச்சங் ளம் (வ. ), சல் வார்பட் (ஊ) வார் 4
ம் அச்சங் ளம்
1.பைனய ப் பட் (வ. ), பைனய ப் பட் (ஊ) வார் 1 பைனய ப் பட் ,
2.பைனய ப் பட் (வ. ), பைனய ப் பட் (ஊ) வார் 2 கண் யா ரம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.பைனய ப் பட் (வ.

), பைனய ப் பட்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.பைனய ப் பட் (வ.
2.பைனய ப் பட் (வ.

), கங் கரக ேகாட்ைட (ஊ) வார்
), கங் கரக ேகாட்ைட (ஊ) வார்

2 மார்க்க நாத ரம் ,
6 காலனி

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.பைனய ப் பட் (வ.

), கங் கரக ேகாட்ைட (ஊ) வார்

5 அன்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 24 of 42

(ஊ) வார்

3வல் லம் பட்

ன் நகரம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

169

169

ஹரிசந் ரநா
ெதாடக்கப் பள் ளி ,வடக்
ப
ெசவல் பட் -626140

3
1.ெசவலபட் (வ.
2.ெசவலபட் (வ.

4

170

170

ஹரிசந் ரநா
ெதாடக்கப் பள் ளி ,வடக்
ப
ெசவல் பட் -626140

1.ெசவலபட் (வ. ), ெசவல் பட்
ெகாட்டமடக் பட்

171

171

ஹரிசந் ரநா
ளி ,ெதற் ப
626140

172

172

இந்
நாயக
ெதாடக்கப் பள் ளி
,அம் ைமயார்பட்

173

173

ஹரிசந் ரநா
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற்
ெசவல் பட் -626140

ெதாடக்கப் பள் 1.ெசவலபட் (வ.
ெசவல் பட் 2.ெசவலபட் (வ.
ேகா ல் ெத

ப

), ெசவலபட் (ஊ) வார் 7
ர்த் நாயக்கன் பட்
), ெசவலபட் (ஊ) ெகாட்டமடக் பட்

(ஊ) வார்

3பண்ைணத்ெத

), ெசவலபட் (ஊ) வார் 4 அன் ன
), ெசவலபட் (ஊ) வார் 1 2 ழக்

, ெசவல் பட் ,

ரணியா ரம் ,
ெத , ள் ைளயார்

1.ெசவலபட் (வ.
2.ெசவலபட் (வ.

), ெசவலபட்
(ஊ) வார் 6 அம் ைமயார்பட்
), ெசவலபட் (ஊ) வார் 5& அம் ைமயார்பட்

1.ெசவலபட் (வ.
2.ெசவலபட் (வ.
ேகா ல் ெத

), ெசவலபட்
), ெசவலபட்

க்கன்

ச்

(வ.

),

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

,

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்

,

1
த யார் ெத
1 2 ழக் ெத ,

,
ள் ைளயார்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

(ஊ) வார்

க்கன்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

174

174

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக் கப் பள் ளி SSA கட் டம்
ந ப
க் கன்
ச்

1.

க்கன்

ச்

175

175

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக் கப் பள் ளி SSA கட் டம்
ந ப
க் கன்
ச்

1.
க்கன்
ச் (வ. ),
, 2.
க்கன்
ச் (வ. ),
4அலேம மங் ைக ரம்

க்கன்
க்கன்

ச் (ஊ) வார் 4அலேம
ச் (ஊ) வார்

176

176

மகைம ந நிைலப் பள் ளி
கன்பாைற ,
யகட் டம்
ேமற் ப
626140

1. கன்பாைற(வ. ), கன்பாைற (ஊ) வார் 1 கன்பாைற ,
2. கன்பாைற(வ. ), கன்பாைற (ஊ) வார் 2 கன்பாைற ,
3. கன்பாைற(வ. ),
க்கன்
ச் (ஊ) வார் 3 அன் னப் ரனியா ரம்
ேவலா த ரம் ,
ஸ்வநாத

ðè¢èñ¢ âí¢ : 25 of 42

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1&2

ச்

மங் ைக ரம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

177

177

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
,(வடக் ப் ப
) ப் பாைற627713

3

1. ப் பாைற (வ. ), ப் பாைற (ஊ) வார் 1 ேமலத்ெத , 2. ப்
(வ. ), ப் பாைற(ஊ) வார் 2 ந த்ெத , 3. ப் பாைற (வ. ),
ப் பாைற(ஊ) வார் 3 ழத்ெத

4

178

178

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
,ெதற் ப் ப
ப் ப் பாைற627713

1.
2.
3.

179

179

180

181

181

1.சங் கரபாண் ய ரம் (வ. ), சங் கரபாண் ய ரம் (ஊ) வார் 1
ேமலசங் கரபாண் ய ரம் , 2.சங் கரபாண் ய ரம் (வ. ), சங் கரபாண் ய ரம்
(ஊ) வார் 2 ழசங் கரபாண் ய ரம் , 3.சங் கரபாண் ய ரம் (வ. ),
சங் கரபாண் ய ரம் (ஊ) வார் 3 ழச்சத் ரம் , ந ச்சத் ரம்
1.சங் கரபாண் ய ரம் (வ. ), ெஜக ரன் பட் (ஊ) வார் 1ெஜக ரன் பட் ,
2.சங் கரபாண் ய ரம் (வ. ), ெகாம் மங் யா ரம் (ஊ) வார் 1
ெகாம் மங் யா ரம் , 3.சங் கரபாண் ய ரம் (வ. ), ெகாம் மங் யா ரம் (ஊ)
வார் 4 இந் ரா காலனி
1.சங் கரபாண் ய ரம் (வ. ), ெகாம் மங் யா ரம் (ஊ) வார் 2
ல் லக்க ண்டன் பட் , 2.சங் கரபாண் ய ரம் (வ. ), ெகாம் மங் யா ரம்
(ஊ) வார் 3 ல் லக்க ண்டன் பட்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

180

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ெதற் க்
கட் டம் ழக் ப் பார்த்த
சங் கரபாண் ய ரம் -626201
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
,எஸ்எஸ்ஏகட் டம் ந ப
ல் லக்க ண்டன் பட் .-626101
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,
தல்
கட் டம் ல் லக்க ண்டன் பட்

182

182

ஆர். . ெதாடக்கப் பள் ளி
, ழக் ப
ஏழா ரம் பண்ைண-626201

1.ஏழா ரம் பண்ைண (வ. ), ஏழா ரம் பண்ைண (ஊ) வார் 1 ெதற் ெத
ஏழா ரம் பண்ைண , 2.ஏழா ரம் பண்ைண (வ. ), ஏழா ரம் பண்ைண (ஊ)
வார்
எண் 2 ெதற் ெத ஏழா ரம் பண்ைண

அைனத்
வாக்காளா்கள்

183

183

ேராமன் கத்ேதா க்க
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ந ப
ஏழா ரம் பண்ைண-626201

1.ஏழா
2.ஏழா

ரம் பண்ைண (வ.
ரம் பண்ைண (வ.

), ஏழா
), ஏழா

ரம் பண்ைண (ஊ) வார் 3 ேமலத்ெத
ரம் பண்ைண (ஊ வார் 2 ெதற் ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

184

184

நாடார் மகைம
1.ஏழா
ெதாடக்கப் பள் ளி
,
க்கட் டம் ைவர ழா அைற
வடக் ப் ப
ஏழா ரம் பண்ைண-626201

ரம் பண்ைண (வ.

), ஏழா

ரம் பண்ைண (ஊ) வார்

ப்
ப்
ப்

பாைற(வ.
பாைற(வ.
பாைற(வ.

),
),
),

ப்
ப்
ப்

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

பாைற

அைனத்
வாக்காளா்கள்

பாைற (ஊ) வார் 4 வடக் ெத ,
பாைற (ஊ) வார் 5 காலனி ெத ,
பாைற(ஊ) வார் 6 வடக் ெத , வால் சா ரம்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 26 of 42

4 ேதவர் நகர்

,

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

3

185

185

1.ஏழா
2.ஏழா

ரம் பண்ைண (வ. ), ஏழா ரம் பண்ைண (ஊ) வார் 5 வடக் ெத
ரம் பண்ைண(வ. ) ஏழா ரம் பண்ைண (ஊ) வார் 4 ேதவர் நகர்

,

186

186

1.ஏழா
2.ஏழா

ரம் பண்ைண (வ.
ரம் பண்ைண (வ.

,

187

187

நாடார் மகைம
ெதாடக்கப் பள் ளி
,
க்கட் டம் ைவர ழா அைற
வடக் ப் ப
5 வ ப் ஏ
ரி ஏழா ரம் பண்ைண626201
நாடார் மகைம ேமல் நிைலப்
பள் ளி ,வடக் ப் ப
, அைற
எண் 9, ஏழா ரம் பண்ைண626201
நாடார் மகைம ேமல் நிைலப்
பள் ளி ,ெதற் ப
ஏழா ரம் பண்ைண-626201

4

1.ஏழா ரம் பண்ைண (வ. ),ஏழா ரம் பண்ைண (ஊ) வார் 8 பைழய
ஏழா ரம் பண்ைண , 2.ஏழா ரம் பண்ைண (வ. ),ஏழா ரம் பண்ைண (ஊ)
வார் 9 ஆர். . ழத்ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

188

188

1.ஏழா ரம் பண்ைண (வ. ), ஏழா ரம் பண்ைண (ஊ) வார் 9 ஆர். .
ழத்ெத , 2.ஏழா ரம் பண்ைண (வ. ), ஏழா ரம் பண்ைண (ஊ) வார் 1 இ.
ைரச்சா
ரம் , 3.ஏழா ரம் பண்ைண (வ. ), ஏழா ரம் பண்ைண (ஊ)
வார் 4 ேசர்ைவக்காரன் பட்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

189

189

நாடார் மகைம
ேமல் நிைலப் பள் ளி
,ேமற்
ளாக் வடக்
ந்
3வ அைற
ஏழா ரம் பண்ைண-626201
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
, வசங் பட்

1.ஏழா ரம் பண்ைண (வ.
வசங் ப் பட்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

190

190

1.இ ெரட் யபட் (வ. ), இ ெரட் யபட் (ஊ) வார் 1ெஜகநாத ரம் , 2.இ
ெரட் யபட் (வ. ),இ ெரட் யபட் (ஊ) வார் 2 ஊத் ப் பட்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

191

191

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,எஸ் எஸ் எ
கட் டம் வடக் ப
இ.ராமநாத ரம்
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,எஸ்எஸ்ஏ
கட் டம் ெதற் ப
இ
ராமநாத ரம் -626201

1.இ இராமநாத ரம் (வ, ), இ இராமநாத ரம் (ஊ) வார் 1 ேமலத்ெத , 2.இ
இராமநாத ரம் (வ, ), இ இராமநாத ரம் (ஊ) வார் 2 ழத்ெத , 3.இ
ெரட் யபட் (வ. ),இ ெரட் யபட் (ஊ) வார் 2 ஊத் ப் பட்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

),ஏழா
),ஏழா

), ஏழா

ரம் பண்ைண (ஊ) வார்
ரம் பண்ைண (ஊ) வார்

ரம் பண்ைண (ஊ) வார்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 27 of 42

6 வடக்
7 வடக்

ெத
ெத

2&3

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

192

192

193

193

194

194

நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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3

4

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,எஸ்எஸ்ஏ
கட் டம் ழக் ப
இ
ெரட் யாபட் -626201
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
,வடக் ப் பக்க ஓட் க்கட் டம்
ெதற் பார்த்த
இ.ெரட் யாபட்
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,
ய
கட் டம் (ேமற் ப
)
ேக.ெவள் ைளயா ரம் -626203
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ெதற் ப
ேக.ெவள் ைளயா ரம் -626203

1.இ.ெரட் யபட்
2.இ.ெரட் யபட்

(வ.
(வ.

), இ.ெரட் யபட்
), இ.ெரட் யபட்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

3 பாண் யா ரம் ,
6 சா த்ேதவன் பட்

1.இ.ெரட் யபட்
2.இ.ெரட் யபட்

(வ.
(வ.

), இ.ெரட் யபட்
), இ.ெரட் யபட்

(ஊ) வார் 4இ.ெரட் யபட் ,
(ஊ) வார் 5 இ.ெரட் யபட்

1.கங் கரக் ேகாட்ைட(வ.
2.கங் கரக் ேகாட்ைட(வ.
பட்

), கங் கரக் ேகாட்ைட (ஊ) வார் 3
), கங் கரக் ேகாட்ைட (ஊ) வார் 4 எ

1.கங் கரக் ேகாட்ைட(வ. ), கங் கரக் ேகாட்ைட (ஊ) வார் 1
ங் கா
ெரட் யபட் , 2.கங் கரக் ேகாட்ைட(வ. ), கங் கரக் ேகாட்ைட (ஊ) வார்
ெவள் ைளயா ரம்

.

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்

2

அைனத்
வாக்காளா்கள்

195

195

196

196

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமட் ர்.626201

1.கங் கரக் ேகாட்ைட(வ.
2.கங் கரக் ேகாட்ைட(வ.

), கங் கரக்ேகாட்ைட (ஊ) வார் 11 ழ ேமட் ர் ,
), கங் கரக்ேகாட்ைட (ஊ) வார் 11 ேமலேமட் ர்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

197

197

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ெதற்
பார்த்த ேக ெசல் ைலயா ரம்

1.கங் கரக் ேகாட்ைட(வ.
2.கங் கரக் ேகாட்ைட(வ.
ெசல் ைலயா ரம்

), கங் கரக்ேகாட்ைட (ஊ) வார் 9 ெசல் ைலயா ரம் ,
), கங் கரக்ேகாட்ைட (ஊ) வார் 10 ேகா ல்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

198

198

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,வடக்
ேமல
ர்

1.பந் வார்பட் ( வ. ) பந் வார்பட் (ஊ) வார் 1 பந் வார்பட்
ழத் ெத
, 2.பந் வார்பட் ( வ. ) பந் வார்பட் (ஊ) வார் 2 லட்
யா ரம் ,
3.பந் வார்பட் ( வ. ) பந் வார்பட் (ஊ) வார் 3 ேமலப்
ர் ந த்ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

ப

ðè¢èñ¢ âí¢ : 28 of 42

ஷ்ணா ரம் ,
ச்சங் காய

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

199

199

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ெதற்
ேமல
ார்

200

200

நாடார் மகைம
ெதாடக்கப் பள் ளி ,
கட் டம் ,
ரங்

201

201

202

202

நாடார் மகைம
ெதாடக்கப் பள் ளி
,ேமற் க் ப் ப
,
626203
நாடார் மகைம
ெதாடக்கப் பள் ளி
, ழக் ப் ப
,
ரங்
626203
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி , ழக் ப்
ப
ெதற் ப் பார்த்த
கண்மாய் ரங்
- 626203
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற் ப்
ப
ெதற் பார்த்த
கண்மாய் ரங்
- 626203
ஆர். . ெதாடக்கப் பள் ளி
,ஒத்ைதயால் - 626203

203

203

204

204

205

205

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

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
1.பந் வார்பட் ( வ. ) பந் வார்பட் (ஊ) வார் 1 பந் வார்பட்
ப
ேமலத்ெத , 2.பந் வார்பட் ( வ. ) பந் வார்பட் (ஊ) வார் 2
லட்
யா ரம் , 3.பந் வார்பட் ( வ. ) பந் வார்பட் (ஊ) வார் 3
ேமலப்
ர் ஆ
ரா டர் காலனி , 4.பந் வார்பட் ( வ. ) பந் வார்பட்
(ஊ) வார் 3 ேமலப்
ர் ெதற் ெத , 5.பந் வார்பட் ( வ. ) பந் வார்பட்
(ஊ) வார் 3 ேமலப்
ர் இந் ரா நகர் , 6.பந் வார்பட் ( வ. ) பந் வார்பட்
(ஊ) வார் 4 நாரணா ரம்
1. ரங்
(வ. ),
ச் ரங்
(ஊ) வார் 1
ச் ரங்
ழக் த்ெத ,
தல்
2. ரங்
(வ. ),
ச் ரங்
( ஊ) வார் 1
ச் ரங்
ழக் த் ந த்
- 626203 ெத , 3. ரங்
(வ. ),
ச் ரங்
(ஊ) வார் 1
ரங்
ேமற் த்ெத , 4. ரங்
(வ. ),
ச் ரங்
(ஊ) வார் 1
ச் ரங்
ேமற் த் ந த் ெத , 5. ரங்
(வ. ),
ச் ரங்
(ஊ) வார் 1
ச் ரங்
ெதற் த்ெத
1. ரங்
(வ. ), ந ச் ரங்
(ஊ) வார் 2
ெரங் க ரம் வடக் த்ெத ,
2. ரங்
(வ. ), ந ச் ரங்
(ஊ) வார் 2 ந ச் ரங்
ரங்
1.
2.

ரங்
ரங்

(வ.
(வ.

), ந
), ந

ச்
ச்

ரங்
ரங்

( ஊ) வார்
(ஊ) வார்

1.
2.

ரங்
ரங்

(வ.
(வ.

),
),

ரங்
ரங்

(ஊ) வார் 3 கண்மாய்
(ஊ) வார் 4 கண்மாய்

1.

ரங்

(வ.

),

ரங்

(ஊ) வார்

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

,

அைனத்
வாக்காளா்கள்

வடக் த்ெத ,
ெதற் த்ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

2
ெரங் க ரம் ெதற் ெத
2 ந ச் ரங்
ேமலத்ெத

-

5 ேக. னாட்

ரங்
ரங்

ரம்

1.ஒத்ைதயால் (வ. ), ஒத்ைதயால் (ஊ) வார் 1 ஒத்ைதயால் காலனி ெத ,
2.ஒத்ைதயால் (வ. ), ஒத்ைதயால் (ஊ) வார் 1 ஒத்ைதயால்
மண மண்டப
ெத , 3.ஒத்ைதயால் (வ. ), ஓத்ைதயால் (ஊ) வார் 2 ஓத்ைதயால்
ட் ற
வங்
ெத

ðè¢èñ¢ âí¢ : 29 of 42

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்

34
204 சாத்

õ.âí¢

õ£.ê£.âí¢ õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñõ¤ìñ¢ ñø¢Áñ¢
õ£è¢°ê¢ ê£õ® Ü¬ñï¢¶÷¢÷
èì¢®ìî¢î¤ù¢ ªðò£¢
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1

2

206

206

ஆர். . ெதாடக்கப் பள் ளி
,ஒத்ைதயால் - 626203

3

4

207

207

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
ேமற் ப் பக் கம்
ரதான
கட் டம் ெதற் ப் பார்த்த
ஓ.ேமட் ப் பட்

208

208

1.ஓ ேமட் ப் பட் (வ. ), ஒ ேமட் பட்
ஊ வார் 1 ஒ ேமட் பட் , 2.ஓ
ேமட் ப் பட் (வ. ), ஒ ேமட் பட்
ஊ வார் 1 ஒ ேமட் பட் , 3.ஓ
ேமட் ப் பட் (வ. ), ஓ ேமட் ப் பட் (ஊ) வார் 1 ஓ ேமட் ப் பட்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

209

209

1.ஓ ேமட் ப் பட் (வ. ), ஓ.ேமட் ப் பட் (ஊ) வார் 3 ெதற் ெத , 2.ஓ
ேமட் ப் பட் (வ. ), ஓ.ேமட் ப் பட் (ஊ) வார் 3 ழக் ெத , 3.ஓ
ேமட் ப் பட் (வ. ), ஓ.ேமட் ப் பட் (ஊ) வார் 3 பாண் யன் நகர்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

210

210

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
ழக் ப் பக் கம்
ரதான
கட் டம் ெதற் ப் பார்த்த
ஓ.ேமட் ப் பட்
அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
ேமற் ப் ப
ெதற் ப்
பார்த்த
ரதான கட் டம்
ஓ.ேமட் ப் பட்
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற்
கட் டம் , ஓ.ேமட் ப் பட் 626203

1.ஓ ேமட்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

211

211

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற்
கட் டம் , ழக் ப் ப
ஓ.ேமட் ப் பட் 626203

1.ஓ ேமட் ப் பட் (வ. ), ஓ.ேமட் பட் (ஊ) வார் 1 ஓ.ேமட் பட்
ேமட் ப் பட் (வ. ), ஓ.ேமட் பட் (ஊ) வார் 3 ஓ.ேமட் பட்

1.ஒத்ைதயால் (வ. ), ஓத்ைதயால் (ஊ) வார் 1 ஓத்ைதயால் ேமல் நிைல
ெதாட் ெத , 2.ஒத்ைதயால் (வ. ), ஓத்ைதயால் (ஊ) வார் 2 ஓத்ைதயால்
ந த்ெத , 3.ஒத்ைதயால் (வ. ), ஓத்ைதயால் (ஊ) வார் 2 ஓத்ைதயால்
ெதற் த் ெத
1.ஓ ேமட் ப் பட் (வ. ), ஒ ேமட் பட்
(ஊ) ஒ ேமட் பட்
வார் 2 , 2.ஓ
ேமட் ப் பட் (வ. ), ஓ. ேமட் ப் பட் (ஊ) வார் 3 ஓ. ேமட் ப் பட்

ப் பட்

(வ.

), ஓ.ேமட்

பட்

(ஊ) வார்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 30 of 42

1 ஓ.ேமட்

பட்

, 2.ஓ

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
ர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢

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£?

1

2

212

212

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
,எஸ்எஸ்ஏ ெதற் பார்த்த
கட் டம் ழக் ப
ன்னக்காமன்பட் - 626189

1. ன்னக்காமன்பட் (வ. ) ன்னக்காமன்பட் (ஊ) வார் 1 வடக் ெத ,
2. ன்னக்காமன்பட் (வ. ) ன்னக்காமன்பட் (ஊ) வார் 1 அ ந் யர்
காலனி , 3. ன்னக்காமன்பட் ( வ. ) ன்னக்காமன்பட் (ஊ) வார்
1 ப் ைபயா ஊரணி வடக் ப
, 4. ன்னக்காமன்பட் ( வ. )
ன்னக்காமன்பட் (ஊ) வார் 1 வக் ல் ெத வடக் ப
,
5. ன்னக்காமன்பட் ( வ. ) ன்னக்காமன்பட் (ஊ) வார் 1 காளியம் மன்
ேகா ல் ெத
ழக் ப
, 6. ன்னக்காமன்பட் ( வ. )
ன்னக்காமன்பட் (ஊ) வார் 1 வக் ல் ெத ெதற் ப
,
7. ன்னக்காமன்பட் ( வ. ) ன்னக்காமன்பட் (ஊ) வார் 1 காளியம் மன்
ேகா ல் ெத வடக் ப
, 8. ன்னக்காமன்பட் (வ. )
ன்னக்காமன்பட்
(ஊ) வார் 4 ேகாணம் பட் வடக் ெத , 9. ன்னக்காமன்பட் ( வ. )
ன்னக்காமன்பட் (ஊ) வார் 4 ேகாணம் பட் ெதற்
தல் ெத ,
10. ன்னக்காமன்பட் ( வ. ) ன்னக்காமன்பட் (ஊ) வார் 4 ேகாணம் பட்
காளியம் மன் ேகா ல் ெத , 11. ன்னக்காமன்பட் (ஊ) வார் 4
ேகாணம் பட் அ ந் யர் காலணி

4

213

213

அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
,எஸ்எஸ்ஏ கட் டம் ேமற்
ப
ன்னக்காமன்பட் 626189

1.

214

214

215

215

c s i ெதாடக்கப் பள் ளி ,
கட் டம் ேமற் ப
ெதற்
பார்த்த ப
ேமட்டமைல626203
c s i ெதாடக்கப் பள் ளி ,
கட் டம் மத் யப
ெதற்
பார்த்த ப
ேமட்டமைல626203

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

ன்னக்காமன்பட் ( வ. ) ன்னக்காமன்பட் (ஊ) வார் 2
ன்னக்காமன்பட் , 2. ன்னக்காமன்பட் ( வ. ) ன்னக்காமன்பட் (ஊ)
வார் 2 ேமற் ெத , 3. ன்னக்காமன்பட் (வ. ) ன்னக்காமன்பட் வார்
3 வக் ல் ெத , 4. ன்னக்காமன்பட் (வ. ) ன்னக்காமன்பட் வார் 3
அ ந்த யர் காலணி , 5. ன்னக்காமன்பட் ( வ. ) ன்னக்காமன்பட்
வார் 3 காலணி ேமற் ெத , 6. ன்னக்காமன்பட் ( வ. )
ன்னக்காமன்பட் வார் 3
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத ,
7. ன்னக்காமன்பட் ( வ. ) ன்னக்காமன்பட் வார் 3 காலனி ழக் த்
ெத , 8. ன்னக்காமன்பட் ( வ. ) ன்னக்காமன்பட் வார் 3
ரியா ேமச்
ஒர்க்ஸ்
1.ேமட்டமைல ( வ. ) ேமட்டமைல (ஊ) வார் 1 ேமட்டமைல ெதற் த்ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.ேமட்டமைல ( வ.

அைனத்
வாக்காளா்கள்

) ேமட்டமைல (ஊ) வார்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 31 of 42

1 ேமட்டமைல ந

த்ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

216

216

217

217

218

218

219

219

220

220

221

221

222

222

நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
ர் êì¢ìñù¢ø «ðó¬õ ªî£°î¤è¢°ó¤ò õ£è¢°ê¢ê£õ®è÷¤ù¢ ðì¢®òô¢
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3
எஸ் ஐ ெதாடக்கப் பள் ளி
,
க் கட் டம் ழக் ப் ப
ெதற் பார்த்த ப
ேமட்டமைல - 626203
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ெதற் ப்
பக் க வட ழக் க்
ந க் கட் டம் ேமட்டமைல
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ெதற் ப்
பக் க ெதற் ப
கட் டம்
ேமட்டமைல
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
, ரபாண் ய ரம் - 626203

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

4
1.ேமட்டமைல ( வ.

) ேமட்டமைல (ஊ) வார்

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

2 ேமட்டமைல

1.ேமட்டமைல (வ.

) ேமட்டமைல (ஊ) வார்

3 ேமட்டமைல ெதற்

த்ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.ேமட்டமைல (வ.

) ேமட்டமைல (ஊ) வார்

3 ேமட்டமைல

த்ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.ேமட்டமைல ( வ.
2.ேமட்டமைல ( வ.

) ேமட்டமைல (ஊ) வார் 4
) ேமட்டமைல (ஊ) வார் 4

ழக்

ரபாண் ய ரம் ேமலத் ெத
ரபாண் ய ரம் ழத்ெத

ஊராட் ஒன் ய
1.அம் மாபட் ( வ. ) அம் மாபட் (ஊ) வார் 2 மெரட் யா ரம் ,
ெதாடக்கப் பள் ளி , ழக்
2.அம் மாபட் ( வ. ) அம் மாபட் (ஊ) வார் 2 ஆ
ரா டர் காலனி ,
ப
மெரட் யா ரம் - 626203 3.அம் மாபட் ( வ. ) அம் மாபட் (ஊ) வார் 3 க் ஞ் , 4.அம் மாபட் ( வ. )
அம் மாபட் (ஊ) வார் 3 க் ஞ் ஆ
ரா டர் காலனி
ஊராட் ஒன் ய
1.அம் மாபட் (வ. ) அம் மாபட் ((ஊ) வார் 1 அம் மாபட்
க் ராமம் ,
ெதாடக்கப் பள் ளி , ழக்
2.அம் மாபட் ( வ. ) அம் மாபட் (ஊ) வார் 1 அம் மாபட்
ழத்ெத ,
ப
அம் மாபட் - 626203
3.அம் மாபட் ( வ. ) அம் மாபட் (ஊ) வார் 1 அம் மாபட் ந த்ெத ,
4.அம் மாபட் ( வ. ) அம் மாபட் (ஊ) வார் 1 அம் மாபட் ேமலத்ெத
ஊராட் ஒன் ய
1.அம் மாபட் ( வ. ) இராம ங் கா ரம் (ஊ) வார் 1 இராம ங் கா ரம்
ந நிைலப் பள் ளி , ழக்
ேமலத்ெத , 2.அம் மாபட் ( வ. ) இராம ங் கா ரம் (ஊ) வார் 1
ப
ெதற் பார்த்த ப
A. .
இராம ங் கா ரம் ெதற் த் ெத , 3.அம் மாபட் ( வ. ) இராம ங் கா ரம் (ஊ)
ராம ங் கா ரம் - 626203
வார் 1 இராம ங் கா ரம் காளியம் மன்ேகா ல் ெத , 4.அம் மாபட் ( வ. )
இராம ங் கா ரம் (ஊ) வார் 2 இராம ங் கா ரம் ழத்ெத , 5.அம் மாபட் (
வ. ) இராம ங் கா ரம் (ஊ) வார் 3 இராம ங் கா ரம் ஆசாரிெத ,
6.அம் மாபட் ( வ. ) இராம ங் கா ரம் (ஊ) வார் 3 இராம ங் கா ரம்
ஆ . ரா டர் காலனி
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3

4

இந் ெதாடக்கப் பள் ளி
, ழக் ப
கத்தாளம் பட்
626203

224

224

ச தாயக் டம் , ழக்
கத்தாளம் பட் - 626203

ப

225

225

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற் ப
அைணக்கைரப் பட் - 626203

226

226

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,வடக் ப
ெபரியெகால் லப் பட் - 626203

227

227

228

228

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி , ழக்
ரதான கட் டம் ெபரிய
ெகால் லப் பட் - 626203
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ெதற் க்
கட் டம் ேமற் ப
ெபரிய
ெகால் லப் பட் - 626203

-

1.கத்தாளம் பட்
2.கத்தாளம் பட்

( வ.
( வ.

) கத்தாளம் பட்
) கத்தாளம் பட்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

1 கத்தாளம் பட் ,
1 ேலான் காலனி

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.கத்தாளம் பட்
2.கத்தாளம் பட்

( வ.
( வ.

) கத்தாளம் பட்
) கத்தாளம் பட்

(ஊ) வார்
(ஊ) வார்

2 வாழவந்தாள் ரம் ,
4 சா யார் காலனி

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.கத்தாளம் பட் ( வ. ) கத்தாளம் பட் (ஊ) வார் 3அைணக்கைரப் பட் ,
2.கத்தாளம் பட் ( வ. ) கத்தாளம் பட் (ஊ) வார் 3 த்தலா ரம் ,
3.கத்தாளம் பட் ( வ. ) கத்தாளம் பட் (ஊ) வார் 3ஆலம் பட் ,
4.கத்தாளம் பட் ( வ. ) கத்தாளம் பட் (ஊ) வார் 4 ேக.
ர்
1.ெபரியெகால் லபட் (வ. ), ெபரியெகால் லபட் (ஊ) வார் 1
ெபரியெகால் லப் ட்
ள் ைளமார்ெத , 2.ெபரியெகால் லபட் (வ. ),
ெபரியெகால் லபட் (ஊ) வார் 1 காளங் காைரெத , 3.ெபரியெகால் லபட்
(வ. ), ெபரியெகால் லபட் (ஊ) வார் 1 ஏகா ெத
நாடார் ெத ,
4.ெபரியெகால் லபட் (வ. ), ெபரியெகால் லபட் (ஊ) வார் 1
ஸ் ம் ெத ,
5.ெபரியெகால் லபட் (வ. ), ெபரியெகால் லபட் (ஊ) வார் 1 பள் ளிவாசல்
ெத , 6.ெபரியெகால் லபட் (வ. ), ெபரியெகால் லபட் (ஊ) வார் 3
ெபரியெகால் லபட் வடக் த் ெத , 7.ெபரியெகால் லபட் (வ. ),
ெபரியெகால் லபட் (ஊ) வார் 3 ெபரியெகால் லபட் நாடார் பஜார் ெத ,
8.ெபரியெகால் லபட் (வ. ),ெபரியெகால் லபட் (ஊ) வார் 3 நீ ரா ப் பட்
1.ெபரியெகால் லபட் (வ. ), ெபரியெகால் லப் பட்
(ஊ) வார் எண் 2
ெபரியெகால் லப் பட் வடக் த் ெத , 2.ெபரியெகால் லபட் ( வ. ),
ெபரியெகால் லபட் (ஊ) வார் 2 ெபரியெகால் லபட் ந த்ெத ,
3.ெபரியெகால் லபட் ( வ. ), ெபரியெகால் லப் பட் (ஊ) வார்
3 நீ ரா ப் பட்
1.ெபரியெகால் லபட் ( வ. ), ெபரியெகால் லபட் (ஊ) வார் 2
ெபரியெகால் லபட்
ேமலத்ெத , 2.ெபரியெகால் லபட் ( வ. ),
ெபரியெகால் லப் பட் (ஊ) வார் 3 ெபரியெகால் லப் பட் ேதவர் ெத
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2

229

229

TELC ெதாடக்கப் பள் ளி
, ன்னெகால் லப் பட் - 626203

230

230

அர உயா்நிைலப் பள் ளி
, ழக் பார்த்தக் கட் டம்
ெதக் ா் ன்னெகால் லப் பட்
626203
பஞ் சயத்
னியன்
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ெதக் ர் 626203

231

231

232

232

233

233

234

234

நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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4
1.

ன்னெகால் லப் பட் (வ. ), ன்னெகால் லப் பட் (ஊ) வார் 1
ன்னெகால் லப் பட் ேமற் த்ெத , 2. ன்னெகால் லப் பட் (வ. ),
ன்னெகால் லப் பட் (ஊ) வார் 1 ன்னெகால் லப் பட் ந த்ெத ,
3. ன்னெகால் லப் பட் (வ. ), ன்னெகால் லப் பட் (ஊ) வார் 1
ன்னெகால் லப் பட்
ழக் த்ெத
1. ன்னெகால் லப் பட் (வ. ), ன்னெகால் லப் பட் (ஊ) வார் 3 ெதற் பட் ,
2. ன்னெகால் லப் பட் (வ. ), ன்னெகால் லப் பட் (ஊ) வார் 3 அய் யம் பட்

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

-

ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
,ெரங் கப் பன் நாயக்கன் பட் 626203
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி , ழக்
ப
ெரங் கப் பன் நாயக்கன் பட் 626203
இந் எய் ெடட் ந நிைலப் பள் ளி
,ெவங் கடாசல ரம் ேமற்
பக்க அைற - 626203

ன்னெகால் லப் பட் (வ. ), ன்னெகால் லப் பட் (ஊ) வார் 2
ன்னெகால் லப் பட் மாரியம் மன் ேகா ல் ெத , 2. ன்னெகால் லப் பட்
(வ. ), ன்னெகால் லப் பட் (ஊ) வார் 2 ன்னெகால் லப் பட்
மாரியம் மன்ேகா ல் ழக்க , 3. ன்னெகால் லப் பட் (வ. ),
ன்னக்ெகால் லப் பட் (ஊ) வார் 2 ன்னெகால் லப் பட்
நாயகர் ேகா ல்
ெத , 4. ன்னெகால் லப் பட் (வ. ), ன்னெகால் லப் பட் (ஊ) வார் 2
ன்னெகால் லப் பட் ப ஊராட் ஒன் யபள் ளித் , 5. ன்னெகால் லப் பட்
(வ. ), ன்னெகால் லப் பட் (ஊ) வார் 2 ன்னெகால் லப் பட் பைழயகாலனி
, 6. ன்னெகால் லப் பட் (வ. ), ன்னெகால் லப் பட் (ஊ) வார் 2
ன்னெகால் லப் பட்
யகாலனி , 7. ன்னெகால் லப் பட் (வ. ),
ன்னெகால் லப் பட் (ஊ) வார் 3 ெதற் பட்
1.சங் கர நத்தம் ( வ. ) சங் கர நத்தம் (ஊ) வார் 1 சங் கர நத்தம் , 2.சங் கர
நத்தம் ( வ. ) சங் கர நத்தம் (ஊ) வார் 2 ேகாபலா ரம் , 3.படந்தால் (வ. )
ெரங் கப் பநாயக்கன் பட் (ஊ) வார் 1 அழகா ரி

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.படந்தால் (வ. ) ெரங் கப் பநாயக்கன் பட்
(ஊ) வார் 2
ெரங் கப் பநாயக்கன் பட் , 2.படந்தால் (வ. ) ெரங் கப் பநாயக்கன் பட்
(ஊ)
வார் 3 ஊஞ் சம் பட் , 3.சங் கரநத்தம் (வ. ) சங் கரநத்தம் (ஊ) வார்
3
ராமச்சந் ர ரம் , 4.படந்தால் (வ. )ெபத் ெரட் பட்
(ஊ) வார் 5
வடமலா ரம்
1.படந்தால் ( வ. ) ெவங் டாசல ரம் (ஊ) வார் 1 ெவங் டாசல ரம்
அ ந்த யர் ழக் த்ெத , 2.படந்தால் ( வ. ) ெவங் டாசல ரம் (ஊ) வார்
ெவங் டாசல ரம் காளியம் மன்ேகா ல் ெத , 3.படந்தால் ( வ. )
ெவங் டாசல ரம் (ஊ) வார் 1 ெவங் டாசல ரம் ழத்ெத ,யாதவர்ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.
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1

2

3

235

235

1.படந்தால் ( வ. ) ெவங் டாசல ரம் (ஊ) வார் 1 ெவங் டாசல ரம்
ெம ன்ேரா , 2.படந்தால் ( வ. ) ெவங் டாசல ரம் (ஊ) வார் 1
ெவங் டாசல ரம் ஊரணிக்கைர ழத்ெத

236

236

அங் கன் வா ைமயம்
ெவங் கடாசல ரம் ,ேமற் ப்
பார்த்தக் கட் டம்
ெவங் கடாசல ரம்
இந் எய் ெடட் ந நிைலப் பள் ளி
, ழக் ப் ப
,
ெவங் கடாசல ரம் - 626203

237

237

238

1.படந்தால் ( வ. ) ெவங் டாசல ரம் (ஊ) வார் 2 ெவங் டாசல ரம்
ந த்ெத , 2.படந்தால் ( வ. ) ெவங் கடாசல ரம் ஊ வார் 2ெவங் கடாசல ரம்
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 3.படந்தால் ( வ. ) ெவங் டாசல ரம் (ஊ) வார் 2
ெவங் டாசல ரம் . .நா
நகர்
1.படந்தால் ( வ. ) ெவங் டாசல ரம் (ஊ) வார் 3ெவங் டாசல ரம்
ஞ் நகர்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

238

239

239

1.படந்தால் ( வ.

அைனத்
வாக்காளா்கள்

240

240

இந் எய் ெடட் ந நிைலப் பள் ளி
,2வ அைற வ வத் ல்
ழக் ப் ப
,
ெவங் கடாசல ரம்
அர உயா்நிைலப் பள் ளி
, ழக் கட் டம் (SSA)வடக்
பார்த்தப
NGO காலனி
ெவங் கடாசல ரம் - 626203
அர உயா்நிைலப் பள் ளி
,ெதற் பக்க
தல் கட் டம்
ழக் ப் பார்த்த என் ஓ
காலனி ெவங் கடாசல ரம்
அர உயா்நிைலப் பள் ளி
, ழக் கட் டம் (எஸ்.எஸ்.ஏ)
ெதற் ப் ப
NGO காலனி
ெவங் கடாசல ரம் - 626203
அர உயா்நிைலப் பள் ளி
,என் . .ஓ காலனி ெதற்
கட் டம் (SSA)ேமற்
ப
ெவங் கடாசல ரம் - 626203
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி ,என் . .ஓ
காலனி ேமற் கட் டம்
க ம் பலைகத் ட்டம்
ெவங் கடாசல ரம் - 626203

241

242

241

242

4

1.படந்தால் (வ.
ெத

) ெவங்

) ெவங்

டாசல ரம் (ஊ) வார்

டாசல ரம் (ஊ) வார்

2ெவங்

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

டாசல ரம் ெதற்

3 ஏஸ்.ஆர்.நா

நகர்

1.படந்தால் ( வ. ) ெவங் டாசல ரம் (ஊ) வார் 3 ெவங் டாசல ரம்
தம் பரநகர் ,காந் நகர் , 2.படந்தால் ( வ. ) ெவங் டாசல ரம் (ஊ) வார்
ஏஸ்ஆர்நா
நகர்
1.படந்தால் ( வ. ) ெவங் டாசல ரம் (ஊ) வார்
த.நா. .வ
ப் , 2.படந்தால் ( வ. ) ெவங்
ெவங் டாசல ரம் ேக.ேக.நகர்

3 ெவங் டாசல ரம்
டாசல ரம் (ஊ) வார்

1.படந்தால் ( வ.

4ெவங் கடாசல ரம் ,பார

) ெவங் கடாசல ரம் (ஊ) வார்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 35 of 42

த்

4

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்

3

நகர்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

3

243

243

244

244

245

245

246

246

247

247

248

248

249

249

250

250

அர உயா்நிைலப் பள் ளி
,என் . .ஓ காலனி ெதற்
கட் டம்
(எஸ்.எஸ்.ஏ)ந ப
ெவங் கடாச
ல ரம் - 626203
அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
, ழக் க் கட் டம் ழக் ப்
ப
வடக் ப் பார்த்த
படந்தால்
அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
, ழக் க் கட் டம் ேமற் ப்
ப
வடக் ப் பார்த்த
படந்தால்
அர ேமல் நிைலப் பள் ளி ,எஸ்
எஸ் ஏ ந கட் டம் ழக் ப்
பக்க வடக் ப் பார்த்த
படந்தால்
அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
,எஸ்எஸ்ஏ ந கட் டம்
ைமயப் ப
வடக் ப் பார்த்த
படந்தால்
அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
,எஸ்எஸ்ஏ ந கட் டம் ேமற் ப்
பக்க வடக் ப் பார்த்த
படந்தால் - 626203
அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
,எஸ்எஸ்ஏ ேமற் கட் டம்
ழக் ப் ப
வடக் ப்
பார்த்த படந்தால் - 626203
அர ேமல் நிைலப் பள் ளி
,ேமற் கட் டம் ேமற் ப் ப
வடக் ப் பார்த்த
படந்தால் 626203

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

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£?

4
1.படந்தால் ( வ.
காலனி

) ெவங்

டாசல ரம் (ஊ) வார்

4 ெவங்

டாசல ரம் என் . .ஓ

1.படந்தால் (வ.
ெத

) படந்தால் (ஊ) வார்

1 படந்தால்

ர்க்ைகயம் மன் ேகா

1.படந்தால் (வ.
ழக் த்ெத

) படந்தால் (ஊ) வார்

2 படந்தால்

ர்க்ைகயம் மன்

ல்

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.படந்தால் (வ. ) படந்தால் (ஊ) வார் 1 படந்தால் சண்
க ந்தரம் நாடார்
ெத , 2.படந்தால் (வ. ) படந்தால் (ஊ) வார் 3 படந்தால்
த் ராம ங் க நகர்
, 3.படந்தால் (வ. ) படந்தால் (ஊ) வார் 1 படந்தால் சண்
கநாடார் ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.படந்தால் (வ. ) படந்தால் (ஊ) வார் 3 படந்தால் வசந்தம் நகர் , 2.படந்தால்
(வ. ) படந்தால் (ஊ) வார் 4 படந்தால்
த் ராம ங் கா நகர்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.படந்தால் (வ.
ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்

) படந்தால் (ஊ) வார்

2 படந்தால்

ர்க்ைகயம் மன் ேகா

ல்

1.படந்தால் (வ. ) படந்தால் (ஊ) வார் 1 படந்தால் ஓைடத்ெத , 2.படந்தால்
(வ. ) படந்தால் (ஊ) வார் 2 படந்தால் ஓைடத்ெத , 3.படந்தால் (வ. )
படந்தால் (ஊ) வார் 3 படந்தால் வசந்தம் நகர்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.படந்தால் (வ. ) படந்தால் (ஊ) வார் 3 படந்தால் ஆற் றங் கைரத் ெத
2.படந்தால் (ஊ) வார் 3 படந்தால்
த் ராம ங் க நகர்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 36 of 42
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1

2

3

251

251

252

252

253

253

254

254

255

255

256

256

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ,SSAகட் டம்
வடக் கட் டம் ந ப
ேமற் பார்த்த ப
சத் ரப் பட் - 626203
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ,SSAகட் டம்
வடக் கட் டம் ெதற் ப
சத் ரப் பட் - 626203
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
,ேமற் கட் டம் வடக் ப
அ ர்பாைளயம் - 626203
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி
,ேமற் கட் டம் ெதற் ப
அ ர்பாைளயம் - 626203
ஊராட் ஒன் ய
ெதாடக்கப் பள் ளி , ழக் க்
கட் டம் ேமற் பார்த்த
அ ர்பாைளயம்
இந் யாதவ் எய் ெடட்
ெதாடக்கப் பள் ளி ,வடக் ப்
பார்த்த சைடயம் பட் - 626203

257

257

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

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£?

4
1.சத்
2.சத்
3.சத்
4.சத்

ரப் பட்
ரப் பட்
ரப் பட்
ரப் பட்

( வ.
( வ.
( வ.
( வ.

), சத் ரப் பட் (ஊ) வார்
), சத் ரப் பட் (ஊ) வார்
), சத் ரப் பட் (ஊ) வார்
), சத் ரப் பட் (ஊ) வார்

1.சத் ரப் பட் ( வ. ), சத் ரப் பட் (ஊ) வார்
வ. ), சத் ரப் பட் (ஊ) வார் 2 சத் ரப் பட்

1 சத் ரப் பட் ேராஜா ெத ,
1 சத் ரப் பட் தாமைரத் ெத ,
1 சத் ரப் பட் ஆனந்த நகர் ,
1 சத் ரப் பட் ய னா ெத
1சத்

ரப் பட்

, 2.சத்

ரப் பட் (

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.சத் ரப் பட் ( வ. ), சத் ரபட் (ஊ) வார் 2 சத் ரப் பட் , 2.சத் ரப் பட் (
வ. ), சத் ரப் பட் (ஊ) வார் 2 அ ர்பாைளயம் , 3.சத் ரப் பட் ( வ. ),
சத் ரப் பட் (ஊ) வார் 3 அ ர்பாைளயம்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.சத்

ரப் பட் ( வ.

), சத்

ரப் பட்

(ஊ) வார்

4 சத்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.சத்

ரப் பட் ( வ.

), சத்

ரப் பட்

(ஊ) வார்

3அ ர்பாைளயம்

ரப் பட்

1.சாத் ர் (வ. ) , சைடயம் பட் (ஊ) வார் 1 சைடயம் பட்
ஷ்ணன் ேகா ல் ெத , 2.சாத் ர் (வ. ) , சைடயம் பட் (ஊ) வார்
1சைடயம் பட் ேமற் ெத , 3.சாத் ர் (வ. ) , சைடயம் பட் (ஊ) வார் 1
சைடயம் பட் ந த்ெத
இந் யாதவ் எய் ெடட்
1.சாத் ர் (வ. ) , சைடயம் பட் (ஊ) வார் 1 சைடயம் பட்
ழத்ெத ,
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ெதற்
2.சாத் ர் (வ. ) , சைடயம் பட் (ஊ) வார் 2 சைடயம் பட் எஸ். . .ெத ,
பார்த்த சைடயம் பட் - 626203 3.சாத் ர் (வ. ) , சைடயம் பட் (ஊ) வார் 2 சைடயம் பட் ஆஞ் சேநயர்
ேகா ல் ெத , 4.சாத் ர் (வ. ) , சைடயம் பட் (ஊ) வார் 2 சைடயம் பட்
வாட்டர்ேடங் ெத , 5.சாத் ர் (வ. ) , சைடயம் பட் (ஊ) வார் 2 சைடயம் பட்
வடக் காலனி

ðè¢èñ¢ âí¢ : 37 of 42

அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
அைனத்
வாக்காளா்கள்
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நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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1

2

3

258

258

1.சாத் ர் (ந) வார்
3.சாத் ர் (ந) வார்
ெபரியார் நகர்

1 ைபபாஸ் ேரா , 2.சாத் ர் (ந) வார் 1 ல் ைல நகர் ,
1 பஞ் சாயத்
னியன் காலனி , 4.சாத் ர் (ந) வார் 1

259

259

1.சாத்

1 அண்ணா நகர் , 2.சாத்

260

260

ெவங் கேடஸ்வரா
ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி
,அைற எண் 1 ெதற் ப் பார்த்தக்
ழக் க் கட் டம் ெபரியார்
நகர் சாத் ர்
ெவங் கேடஸ்வரா
ெமட்ரிக் ேலசன் பள் ளி ,அைற
எண் 2 ெதற் ப் பார்த்த
ழக் க் கட் டம்
ச தாயக்
டம் ,நகராட்
ேமல் நிைலப் பள் ளி
ேமலக்காந் நகர் சாத் ர்

4

1.சாத் ர் (ந) வார் 2ெவம் பக்ேகாட்ைட வடக் சந் , 2.சாத் ர் (ந) வார் 2
ெவம் பக்ேகாட்ைட ேரா , 3.சாத் ர் (ந) வார் 2சங் கேரஸ்வரி காம் ப ண்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

261

261

1.சாத் ர் (ந) வார் 3 பைழய ரங் க் ேரா , 2.சாத் ர் (ந) வார் 3 ேகா
ஆப் ேர வ் ல் ங் ெசாைசட் காலனி 1ம் , 3.சாத் ர் (ந) வார் 3 ேகா
ஆப் ர வ் ல் ங் ெசாைசட் காலனி 2ம் த

அைனத்
வாக்காளா்கள்

262

262

1.சாத்
ஹார்

3எத்தல்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

263

263

இந் நாடார் எட்வர்
ந நிைலப் பள் ளி , ன் பக்க
ரதான கட் டத் ன் வடக்
ப
சாத் ர்- 626203
இந் நாடார் எட்வர்
ந நிைலப் பள் ளி , ன் பக்க
ரதான கட் டத் ன் ெதற் ப்
ப
சாத் ர்- 626203
சாத் ர்இந் நாடார்எத்தல் ஹார
◌் ெபண்கள் ேமல் நிைலபள் ளி
,வடக் ப
ேமற் ப
ந கட் டம் KCAD
தம் பரநாடார் ராஜம் மாள்
ேமல் நிைலபள் ளி ப் ளாக்
ர ல் ேவ டர் ேரா சாத் ர் 626203

15 ர ல் ேவ டர் ேரா , 2.சாத் ர் (ந) வார் 15 ர ல் ேவ
, 3.சாத் ர் (ந) வார் 15 ர ல் ேவ டர்ேரா 2வ சந் ,
14 மன்னார் ேகாட்ைட ேரா , 5.சாத் ர் (ந) வார்
, 6.சாத் ர் (ந) வார் 14 ெநன்ேமனி ேரா ெதற் ெத ,
15 ர ல் ேவ காலனி

அைனத்
வாக்காளா்கள்

ர் (ந) வார்

ர் (ந) வார்

1 அண்ணாநகர்

ர் (ந) வார் 3 ஒரி னல் ணற் த் ெத , 2.சாத் ர் (ந) வார்
ேரா , 3.சாத் ர் (ந) வார் 3 நந்தவனப் பட் வடக் த் ெத

1.சாத் ர் (ந) வார்
டர்ேரா 1வ சந்
4.சாத் ர் (ந) வார்
14ெநன்ேமனி ேரா
7.சாத் ர் (ந) வார்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 38 of 42

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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1

2

3

264

264

265

265

266

266

இந் நாடார் எட்வர்ட்
ேமல் நிைலப் பள் ளி
,ெடக்ஸ்ைடல் ஹால் அைற
எண்16 ழக் க் கட் டம்
வடக் ப் பார்த்த சாத் ர் 626203
இந் நாடார் எட்வர்ட்
ேமல் நிைலப் பள் ளி
,ெடக்ஸ்ைடல் ஹால் ேமற் க்
கட் டம் ெதற் ப் பார்த்த
சாத் ர் - 626203
ெச ண்ட் ெதரசா
ேமல் நிைலப் பள் ளி ,படந்தால்
ேரா
ழக் க் கட் டம்
ெதற் ப் பார்த்த சாத் ர் 626203
ெச ண்ட் ெதரசா
ேமல் நிைலப் பள் ளி ,படந்தால்
ேரா ேமற் க் கட் டம்
ெதற் ப் பார்த்த சாத் ர் 626203
நகராட் ந நிைலப் பள் ளி
,ேமற் க் கட் டம் ெதற் ப்
ப
ழக் ப் பார்த்த
ேமலக்காந் நகா் சாத் ர்
நகராட் ந நிைலப் பள் ளி
வடக் ப் பக் க அைற ழக் ப்
பார்த்த ேமலக் காந்
நகா்
சாத் ர்
ெச ண்ட் ெதரசா
ெதாடக் கப் பள் ளி , ழக்
கட் டம் ெதற் ப் ப
படந் தால் ேரா , சாத் ர் 626203

267

267

268

268

269

269

270

270

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

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£?

4
1.சாத் ர் (ந) வார் 11 ெவள் ைளயப் பர் ெத , 2.சாத் ர் (ந) வார் 11
காமாட் யார் ெத , 3.சாத் ர் (ந) வார் 12 பைழய ரங் ேரா , 4.சாத் ர் (ந)
வார் 12
ன் ப் ேகார்ட் ெதற் ெத , 5.சாத் ர் (ந) வார் 12
ன் ப் ேகார்ட்
ெதற் ெத 1வ சந் , 6.சாத் ர் (ந) வார் 12
ன் ப் ேகார்ட் ேமற் ெத ,
7.சாத் ர் (ந) வார் 12 பாச்சா யான் ெத
1.சாத் ர் (ந) வார் 3நந்தவனப் பட்
நந்தவனப் பட் ெதற் த்ெத

1.சாத் ர் (ந) வார்
5காமராஜ ரம் 1வ
4.சாத் ர் (ந) வார்

ந

த் ெத

5 காமராஜ ரம் 2வ ெத
ெத , 3.சாத் ர் (ந) வார்
5கார்ேனசன்
ளப் ேரா

, 2.சாத்

ர் (ந) வார்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

4

, 2.சாத் ர் (ந) வார்
5காமராஜ ரம்
க்

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

ெத

,

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.சாத் ர் (ந) வார் 6 ைபபாஸ் ேரா , 2.சாத் ர் (ந) வார் 6காமராஜ ரம்
ேமற் த் ெத , 3.சாத் ர் (ந) வார் 12காமராஜ ரம் ெதற் த் ெத , 4.சாத் ர்
(ந) வார் 12 படந்தால் ேரா , 5.சாத் ர் (ந) வார் 12 பைழய படந்தால் ேரா

அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.சாத்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

ர் (ந) வார்

1

ங் க ரம்

1.சாத் ர் (ந) வார் 7 நடராஜா
ஆண்டாள் ரம் ெத எண் 1

ேயட்டர் ேரா

1.சாத் ர் (ந) வார் 7 ஆண்டாள் ரம் ெத
ஆண்டாள் ரம் ெத எண் 2

ðè¢èñ¢ âí¢ : 39 of 42

, 2.சாத்

எண் 1 , 2.சாத்

ர் (ந) வார்

ர் (ந) வார்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

7

7

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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நகர் ï£ì£Àñù¢øî¢ ªî£°î¤ò¤ô¢ Üìé¢è¤ò
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1

2

3

271

271

ெச ண்ட் ெதரசா
ெதாடக்கப் பள் ளி , ழக்
கட் டம் வடக் ப் ப
படந்தால் ேரா , சாத் ர்- 626203

272

272

ெச ண்ட் ெதரசா
1.சாத் ர் (ந) வார் 8 காந் நகர் இ டவா் ெத , 2.சாத் ர் (ந) வார் 8
ெதாடக்கப் பள் ளி ,ேமற்
காந் நகர் இ டவா் 1வ
க் ச்சந் , 3.சாத் ர் (ந) வார் 8 காந் நகர்
கட் டம் வடக் ப் ப
இ டவா் 2வ
க் ச்சந் , 4.சாத் ர் (ந) வார் 8 காந் நகர்
படந்தால் ேரா , சாத் ர்- 626203
ரைபயம் மாள் ேகா ல் ெம ன்ெத , 5.சாத் ர் (ந) வார் 8 காந் நகர்
ரைபயம் மாள் ேகா ல் 1வ
க் ச்சந் , 6.சாத் ர் (ந) வார் 8 காந்
நகர் ரைபயம் மாள் ேகா ல் 2வ
க் ச்சந் , 7.சாத் ர் (ந) வார் 8
காந் நகர் ரைபயம் மாள் ேகா ல் 3வ
க் ச்சந் , 8.சாத் ர் (ந) வார்
8 காந் நகர் ரைபயம் மாள் ேகா ல் 4வ
க் ச்சந் , 9.சாத் ர் (ந)
வார் 8 காந் நகர் ரைபயம் மாள் ேகா ல் 5வ
க் ச்சந் , 10.சாத் ர்
(ந) வார் 8 காந் நகர் ரைபயம் மாள் ேகா ல் 6வ
க் ச்சந் ,
11.சாத் ர் (ந) வார் 8 காந் நகர் னி பல் பள் ளி ன் பக்கம் , 12.சாத் ர்
(ந) வார் 8 காந் நகர் க்கார 1வ
க் ச்சந் , 13.சாத் ர் (ந) வார் 8
காந் நகர் க்கார 2வ
க் ச்சந் , 14.சாத் ர் (ந) வார் 8 காந் நகர்
க்கார 3வ
க் ச்சந் , 15.சாத் ர் (ந) வார் 8 காந் நகர் க்கார 4வ
க் ச்சந் , 16.சாத் ர் (ந) வார் 8 காந் நகர் க்கார 5வ
க் ச்சந்

அைனத்
வாக்காளா்கள்

273

273

எஸ்
சா
நாடார்
ஷ்ணம் மாள்
நிைன ந நிைலப் பள் ளி
, ழக் ப
கட் டம் ெதற்
ப
ேமற் பார்த்தப
காட் த்ெத , சாத் ர்- 626203
எஸ்
சா நாடார்
ஷ்ணம்
மாள் நிைன ந நிைலப் பள் ளி
,ெதற் ப
கட் டம் வடக்
ப
காட் த்ெத , சாத் ர்626203

அைனத்
வாக்காளா்கள்

274

274

4

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

1.சாத் ர் (ந) வார் 8 காந் நகர் ெம ன்ேரா , 2.சாத் ர் (ந) வார் 8 காந்
நகர் ெத எண் 1 , 3.சாத் ர் (ந) வார் 8 காந் நகர் ெத எண் 2 , 4.சாத் ர்
(ந) வார் 8 காந் நகர் ெத எண் 3 , 5.சாத் ர் (ந) வார் 8 காந் நகர் ெத
எண் 4 , 6.சாத் ர் (ந) வார் 8 காந் நகர் க்காரத்ெத

1.சாத் ர் (ந) வார் 9 கான் ெவன்ட் ெதற் த் ெத , 2.சாத் ர் (ந) வார் 9
வடக்
த்ெத , 3.சாத் ர் (ந) வார் 9 காட் த் ெத , 4.சாத் ர் (ந) வார்
ந்தரானந்த பஜைனமடம் வடக் ெத , 5.சாத் ர் (ந) வார் 9 ந்தரானந்த
பஜைன மடம் ெதற் ெத

1.சாத் ர் (ந) வார் 10 ெதன்வடல்
த்ெத , 2.சாத்
ெதன்வடல்
த்ெத 1வ சந் , 3.சாத் ர் (ந) வார்

ðè¢èñ¢ âí¢ : 40 of 42

ர் (ந) வார் 10
11வ.உ. . ெத

9

அைனத்
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276

276

277

278

279

3

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

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£?

4

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்

சாத் ர் இந் நாடார்
எத்தல் ஹார்
ெபண்கள் ேமல் நிைலப் பள் ளி
, ட்டமன் ற அைற ெதற் ப
ந கட் டம் ர ல் ேவ டர்
ேரா , சாத் ர் - 626203
சாத் ர் இந் நாடார்
எத்தல் ஹார்
ெபண்கள் ேமல் நிைலப் பள் ளி
, ட்டமன் ற அைற ெதற் ப
ந கட் டம் ர ல் ேவ டர்
ேரா , சாத் ர் - 626203

1.சாத் ர் (ந) வார் 13 ஆர். . வடக் ெத , 2.சாத் ர் (ந) வார் 13 ஆர். .
ெதற் ெத வடக் ச்சந் , 3.சாத் ர் (ந) வார் 13 ஆர். . ெதற் ெத
ேமற் ச்சந் , 4.சாத் ர் (ந) வார் 13 ஆர். . ெதற் ெத
ெதற் ச்சந் ,
5.சாத் ர் (ந) வார் 13 ஆர். . ெதற் ெத , 6.சாத் ர் (ந) வார் 13 பைழய
ரங் க் ேரா 1வ சந் , 7.சாத் ர் (ந) வார் 13 நகராட்
நீ ர் ேதக்கெத
1.சாத் ர் (ந) வார் 13 பைழய ரங் க் ேரா 2ம் ெத , 2.சாத் ர் (ந) வார் 13
பைழய ரங் க் ேரா , 3.சாத் ர் (ந) வார் 15 பார யார் ெத , 4.சாத் ர் (ந)
வார் 15 பார யார் ெத 3வ சந் , 5.சாத் ர் (ந) வார் 15 பார யார் ெத
1வ சந் , 6.சாத் ர் (ந) வார் 15 பார யார் ெத 2வ சந் , 7.சாத் ர் (ந)
வார் 16 ேந
ெத 1வ சந் , 8.சாத் ர் (ந) வார் 16ேந
ெத 2வ
சந் , 9.சாத் ர் (ந) வார் 16
னியசா ேகா ல் வடக் த் ெத

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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ஆ ரைவ ய
ேமல் நிைலப் பள் ளி
, ழக் பக்க தல் அைறெப
மாள் ேகா ல் ெதற் ரத
,
சாத் ர்- 626203

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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ஆ ரைவ ய ேமல் நிைல
ப் பள் ளி
,ேமற் கட் டம் ெதற் ப
சாத் ர்- 626203

1.சாத் ர் (ந) வார் 16 ேந
ெத , 2.சாத் ர் (ந) வார் 16 ெப மாள்
ேகா ல் வடக் ரத
, 3.சாத் ர் (ந) வார் 17
னியசா ேகா ல் வடக்
சந் , 4.சாத் ர் (ந) வார் 17
னியசா ேகா ல் ெத , 5.சாத் ர் (ந) வார்
17 ெசக்க த் ெத , 6.சாத் ர் (ந) வார் 17 பஜைன மடம் வடக் த் ெத ,
7.சாத் ர் (ந) வார் 17 பஜைன மடம் ேமற் த் ெத , 8.சாத் ர் (ந) வார் 17
காதாரப் பணியாளர்
ப் , 9.சாத் ர் (ந)
னியசா ேகா ல் சன் ன
ெத
1.சாத் ர் (ந) வார் 23 வன்ேகா ல் ெதற் மாட
, 2.சாத் ர் (ந) வார் 23
வன்ேகா ல் ழமாட
, 3.சாத் ர் (ந) வார் 23 வன்ேகா ல்
ெதற் ரத
3வ சந் , 4.சாத் ர் (ந) வார் 23 வன்ேகா ல் ெதற் ரத
, 5.சாத் ர் (ந) வார் 23 வன்ேகா ல் ெதற் ரத
2வ சந் , 6.சாத் ர் (ந)
வார் 23 வன்ேகா ல் ழரத
, 7.சாத் ர் (ந) வார் 23 ெப மாள் ேகா ல்
வடக் மாட
, 8.சாத் ர் ந வார் 23 ெப மாள் ேகா ல் ெதற் மாட
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நகராட் ச தாயக்
டம்
,ெதற் பார்த்த
வன்
ேகா ல் ெதற் ரத
சாத்

,

1.சாத் ர் (ந) வார் 18 ள் ைளயார் ேகா ல் வடக் மாட
, 2.சாத் ர் (ந)
வார் 18 ள் ைளயார் ேகா ல் ெதற் மாட
, 3.சாத் ர் (ந) வார் 18
ர்
ள் ைளயார் ேகா ல் ெத , 4.சாத் ர் (ந) வார் 18 பட்ைடயன் ெத ,
5.சாத் ர் (ந) வார் 18 சேரா னி அம் ைமயார் ெத , 6.சாத் ர் (ந) வார் 18
ள் ைளயார் ேகா ல் ந த்ெத
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ஆக்ஸ்ேபார் ெமட்ரிக்பள் ளி
1.சாத் ர் (ந) வார் 19 மாரியம் மன் ேகா
,வடக் கட் டம் , ழக் ப் பக்க
ப் ரமணியசா ேகா ல் ெத
அைற,சாத் ர்- 626203

4

281

281

நகராட் ந நிைலப் பள் ளி
, தல் அைற ெவள் ளக்கைர
ேரா , சாத் ர்- 626203

1.சாத் ர் (ந) வார் 22 எல் .எப் . ணற் த்ெத , 2.சாத் ர் (ந) வார் 22
எல் .எப் . ணற்
ழ் த் ெத , 3.சாத் ர் (ந) வார் 22
ஸ் ம் ெத , 4.சாத்
(ந) வார் 22
ஸ் ம் ெத ெதற் ச்சந் , 5.சாத் ர் (ந) வார் 22 பங் களா
ேமலத்ெத , 6.சாத் ர் (ந) வார் 22 நந்தேகாபாலன் ெத , 7.சாத் ர் (ந)
வார் 22 பங் களா ழத்ெத , 8.சாத் ர் (ந) வார் 22 ெவள் ளக்கைர ேரா

ல் ெத

, 2.சாத்

ர் (ந) வார்

5
அைனத்
வாக்காளா்கள்
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ர்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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ஆக்ஸ்ேபார் ெமட்ரிக்பள் ளி
,ெதற் ப
கட் டம் ந ப
வடக் ப
சாத் ர்- 626203

1.சாத் ர் (ந) வார் 20 ந்தரனாந்தம் பஜைன மடம்
ழத்ெத , 2.சாத் ர் (ந)
வார் 20 ப் ரமணியசா ேகா ல் வடக் மாட
, 3.சாத் ர் (ந) வார் 21
ராஜா ேமலத்ெத , 4.சாத் ர் (ந) வார் 21 ராஜா
த்ெத , 5.சாத் ர் (ந)
வார் 21 ராஜா
ழத்ெத , 6.சாத் ர் (ந) வார் 21ரமணர் ெத , 7.சாத் ர்
(ந) வார் 21 ெவள் ளக்கைரேரா 5வ சந் , 8.சாத் ர் (ந) வார் 21
ெவள் ளக்கைரேரா 4வ சந் , 9.சாத் ர் (ந) வார் 21ெவள் ளக்கைரேரா
2வ சந் , 10.சாத் ர் (ந) வார் 21 ெவள் ளக்கைரேரா 1வ சந்

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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சாத் ர் நகராட் ச தாய
டம்
,ெப மாள் ேகா ல் ெதற் ரத
சாத் ர்- 626203

1.சாத் ர் (ந) வார் 23 வன்ேகா ல் வடக் ரத
, 2.சாத் ர் (ந) வார் 23
ெம ன் ேரா , 3.சாத் ர் (ந) வார் 23 வன்ேகா ல் ேமலரத
, 4.சாத் ர்
(ந) வார் 23 வன்ேகா ல் ேமலரத
2வ சந் , 5.சாத் ர் (ந) வார் 23
வன்ேகா ல் ேமலரத
1வ சந் , 6.சாத் ர் (ந) வார் 23 வன்ேகா ல்
வடக் மாட
, 7.சாத் ர் (ந) வார் 23 வன்ேகா ல் ேமல மாட
,
8.சாத் ர் (ந) வார் 24 ெப மாள் ேகா ல் ெதற் ரத
, 9.சாத் ர் (ந) வார்
24 எல் .எப் ெத , 10.சாத் ர் (ந) வார் 24 ெப மாள் ேகா ல் ழ மாட

அைனத்
வாக்காளா்கள்
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