
35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்
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1 1 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி பிளாக் 1 

ஏனாதிேகாட்ைட

1.ஏனாதிக்ேகாட்ைட (ஊ) ேமலப்பார்திப ர் (வ.கி) ஏனாதிக்ேகாட்ைட 

வடக்குத்ெத  , 2.ஏனாதிக்ேகாட்ைட (ஊ) ேமலப்பார்திப ர் (வ.கி) 

ஏனாதிக்ேகாட்ைட கிழக்குத்ெத  (1) , 3.ஏனாதிக்ேகாட்ைட (ஊ) 

ேமலப்பார்திப ர் (வ.கி) ஏனாதிக்ேகாட்ைட கிழக்குத்ெத  (2) , 

4.ஏனாதிக்ேகாட்ைட (ஊ) ேமலப்பார்திப ர் (வ.கி) ஏனாதிக்ேகாட்ைட 

கிழக்குத்ெத (3) , 5.ஏனாதிக்ேகாட்ைட (ஊ) ேமலப்பார்திப ர் (வ.கி) 

ஏனாதிக்ேகாட்ைட ெதற்குத்ெத  (1) , 6.ஏனாதிக்ேகாட்ைட (ஊ) 

ேமலப்பார்திப ர் (வ.கி) ஏனாதிக்ேகாட்ைட ெதற்குத்ெத   (2) , 

7.ஏனாதிக்ேகாட்ைட (ஊ) ேமலப்பார்திப ர் (வ.கி) ஏனாதிக்ேகாட்ைட 

ெதற்குத்ெத  (3)
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2 2 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி கிழக்குப்பகுதி 

கள்ளிக்குடி

1.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) சீராம் ர் கிழக்கு மற் ம் ேமற்கு 

ெத (வார்  1) , 2.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கள்ளிக்குடி வடக்குத் ெத  

ெதற்குப்பகுதி (வார்  1) , 3.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கள்ளிக்குடி 

வடக்குத் ெத  ந ப்பகுதி (வார்  2) , 4.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

கள்ளிக்குடி வடக்குத் ெத  வடக்குப்பகுதி (வார்  2) , 5.கள்ளிக்குடி (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) கள்ளிக்குடி ெதற்குத்ெத  (வார்  2) , 6.கள்ளிக்குடி (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) ெபான்னக்கைர வடக்கு மற் ம் ெதற்கு ெத (வார்  1) , 

7.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேகானாகுளம் ெதற்கு ெத  (வார்  1) , 

8.கள்ளிக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வாைகக்குளம் வடக்குத் ெத  (வார்  2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

3 3 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, SSA கட்டிடம் 

கிழக்குப்பக்கம், 

ேமலப்பார்த்திப ர்

1.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) பள்ளிவாசல் வடக்கு ெத (வார்  

1) , 2.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேவளார் ெத  (வார்  1) , 

3.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ஊரணி வடக்குத்ெத  (வார்  1) , 

4.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கர்ணம் ெத  (வார்  1)
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4 4 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, SSA கட்டிடம், 

 ேமற்குப்பகுதி, 

ேமலப்பார்த்திப ர்

1.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெத  (வார்  1) , 

2.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ஆர்.சி. சர்ச் ெத  (வார்  1) , 

3.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) மீன்கைட சந்  (வார்  1) , 

4.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) பாசி பவளக்காரத் ெத  (வார்  1) 

, 5.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) அழகன் பச்ேசரி (வார்  8)
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5 5 நல் ர் அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, திய 

கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி, 

ேமற்குப்பக்கம், பார்த்திப ர்

1.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) பரமக்குடி ேரா  (வார்  2) , 

2.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கிழக்குத் ெத   (வார்  2) , 

3.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) த்ெத  கிழக்கு  (வார்  2) , 

4.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமலச்சீவன் குளம் ேரா  (வார்  

2) , 5.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) பைறயர் ெதற்குத்ெத  (வார்  

2) , 6.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  

(வார்  2) , 7.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) த்ெத  (வார்  2) , 

8.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) த்ெத  ேமற்கு (வார்  2)
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6 6 நல் ர் அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, பிரதானக் 

கட்டிடம், வடக்குப்பகுதி, 

பார்த்திப ர்

1.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) க தி ேரா  (வார்  3) , 2.ேமலப் 

பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமலத்ெத  (வார்  3) , 3.ேமலப் 

பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேபா ஸ்ைலன் ெதற்குத்ெத  (வார்  3) , 

4.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேபா ஸ்ைலயன் ெத  (வார்  3) 

, 5.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ம பாண்டித்ெத  ேமற்கு 

(வார்  3) , 6.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ம பாண்டித்ெத  

கிழக்கு (வார்  3), 7. ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வல்லம்பர் 

ைரஸ் மில் ெத  (வார்  2) , 8. ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

வல்லம்பர் ெத  (வார்  2)
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7 7 கிரசண்ட் உயர்நிைலப்பள்ளி 

ேமற்குப்பகுதி, 

ேமலப்பார்த்திப ர்

1.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெசட்டியார் ெத  (வார்  3) , 

2.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) தில்ைலெசட்டியார் ெத  (வார்  

3) , 3.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ைரஸ்மில் ெத  (வார்  3) , 

4.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) பண்டாரத்ெத  (வார்  3) , 

5.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) சக்கைரக்கனி சந்  (வார்  3) , 

6.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் ேமற்கு சந்  

(வார்  3) , 7.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) பிள்ைளயார்ேகாயில் 

ெத  (வார்  3) , 8.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

பிள்ைளயார்ேகாயில் கிழக்குத்ெத  (வார்  3) , 9.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) ஆரம்பப்பள்ளி ெத  (வார்  3) , 10.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) பட்டைரத்ெத  ேமற்கு (வார்  3) , 11.ேமலப் பார்த்திப ர் 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) பட்டைரத்ெத  கிழக்கு (வார்  3)
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8 8 நல் ர் அரசினர் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி தட்டச்சு 

அைற, ேமற்குப்பகுதி, 

பார்த்திப ர்

1.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ம ைர ேரா  (வார்  4) , 2.ேமலப் 

பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெபான்னிைரஸ்மில் ெத  (வார்  4) , 

3.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) க தி ேரா  (வார்  4) , 4.ேமலப் 

பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெசக்கடித்ெத  (வார்  4) , 5.ேமலப் 

பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) க தி ேரா  ( (வார்  4) , 6.ேமலப் 

பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெப மாள் ேகாவில் ெத   (வார்  4) , 

7.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) காவல் நிைலய ெத  (வார்  4) , 

8.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ஆமீனா ைரஸ்மில் ெத  (வார்  

4) , 9.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) இ.பி. அ வலக ெத   

(வார்  4) , 10.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ஐஸ்கம்ெபனி ெத  

(வார்  4)
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9 9 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, திய 

கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி 

எச்.பரைள

1.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ஸ் ம் பரைள வடக்குத்ெத  

(வார்  5) , 2.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ஸ் ம் பரைள 

ந த்ெத  (வார்  5) , 3.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ஸ் ம் 

பள்ளிவாசல் ெத  (வார்  5) , 4.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

எச். பரைள ெதற்குத்ெத  (வார்  5) , 5.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் 

(ஊ) எச். பரைள வடக்குத்ெத  (வார்  6) , 6.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) எச். பரைள கிழக்குத்ெத  (வார்  6) , 7.ேமலப் பார்த்திப ர் 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) கி த் வ பரைள கிழக்குத்ெத  (வார்  6) , 8.ேமலப் 

பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கி த் வ பரைள வடக்குத்ெத  (வார்  7) 

, 9.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ம ச்சுக்கட்டி வடக்குத்ெத  

(வார்  7) , 10.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ம ச்சுக்கட்டி ந  

ெதற்குெத  (வார்  7) , 11.ேமலப் பார்த்திப ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

ம ச்சுக்கட்டி அரிசன் ெத  (வார்  7)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

10 10 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, பிரதான 

கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி சூடி ர்

1.சூடி ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) சூடி ர் கீழத்ெத  (வார்  1) , 2.சூடி ர் (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) சூடி ர் பள்ளிகூடத்ெத  (வார்  1) , 3.சூடி ர் (வ.கி) மற் ம் 

(ஊ) சூடி ர்  சர்ச் ெத   (வார்  1) , 4.சூடி ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) சூடி ர் 

ந த்ெத   (வார்  1) , 5.சூடி ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) சூடி ர் கண்ணன் 

ேகாயில் ெத  (வார்  1) , 6.சூடி ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) சூடி ர் ேமலத்ெத  

(வார்  1) , 7.சூடி ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) சூடி ர் ேவளாளர் ெத   (வார்  1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

11 11 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி திய 

கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி சூடி ர்

1.சூடி ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) சூடி ர் ஆதிதிராவிடர் ெத  (வார்  1) , 

2.சூடி ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) சூடி ர் பால்பண்ைணத்ெத  (வார்  1) , 

3.சூடி ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) சூடி ர் ெதற்கு ெத   (வார்  1) , 4.சூடி ர் 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) சூைசயப்பர்பட்டி ெதற்கு ெத  (வார்  3) , 5.சூடி ர் 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) சூைசயப்பர்பட்டி ந த்ெத  (வார்  3) , 6.சூடி ர் (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) சூைசயப்பர்பட்டி வடக்குத் ெத  (வார்  3) , 7.சூடி ர் (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) அ ளானந்த ரம் வடக்குத் ெத   (வார்  1) , 8.சூடி ர் (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) அ ளானந்த ரம் ேமற்குத் ெத  (வார்  2) , 9.சூடி ர் (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) அ ளானந்த ரம் ெதற்குத் ெத   (வார்  2) , 10.சூடி ர் (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) அ ளானந்த ரம் கீழத் ெத  (வார்  2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

12 12 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி திய 

கட்டிடம் கீழப்ெப ங்கைர

1.ெப ங்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வடக்குத்ெத  (வார்  1) , 2.ெப ங்கைர 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமலத்ெத   (வார்  2) , 3.ெப ங்கைர (வ.கி) மற் ம் 

(ஊ) கீழத்ெத  (வார்  2) , 4.ெப ங்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெதற்குத்ெத   

(வார்  3) , 5.ெப ங்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேதவர் ரம்  (வார்  3) , 

6.ெப ங்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ) மீனாட்சி ரம் (வார்  3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

13 13 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, SSA கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, 

ேமலப்பார்த்திப ர்

1.ெப ங்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமலப்ெப ங்கைர ெதற்குத்ெத  (வார்  8) 

, 2.ெப ங்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமலப்ெப ங்கைர ஆதிதிராவிடர் ெத  

(வார்  6) , 3.ெப ங்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமலப்ெப ங்கைர 

ஆதிதிராவிடர் ெதற்கு ெத  (வார்  6) , 4.ெப ங்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

ேமலப்ெப ங்கைர ஆதிதிராவிடர் வடக்குத்ெத  (வார்  6) , 5.ெப ங்கைர 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமலப்ெப ங்கைர ஆதிதிராவிடர் காலனி (வார்  8) , 

6.ெப ங்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமலப்ெப ங்கைர ராஜாக்கள்பட்டி 

ேமலத்ெத  (வார்  4) , 7.ெப ங்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமலப்ெப ங்கைர 

ராஜாக்கள்பட்டி கிழக்குத்ெத  (வார்  4) , 8.ெப ங்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

ேமலப்ெப ங்கைர பாலப்பச்ேசரி வார்  5 , 9.ெப ங்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

ேமலப்ெப ங்கைர பைறயர் ெத  (வார்  6)

Ü¬ùî¢¶ 
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

14 14 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, SSA கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி, 

ேமலப்பார்த்திப ர்

1.ெப ங்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமலப்ெப ங்கைரவடக்குத் ெத  (வார்  

7) , 2.ெப ங்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமலப்ெப ங்கைர பள்ளிக்கூடத்ெத  

(வார்  7) , 3.ெப ங்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமலப்ெப ங்கைர யாதவர் 

ெத  (வார்  7) , 4.ெப ங்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமலப்ெப ங்கைர 

ந த்ெத  (வார்  7) , 5.ெப ங்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமலப்ெப ங்கைர 

ேகாவில் ெத  (வார்  7) , 6.ெப ங்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

ேமலப்ெப ங்கைர மறவர் ெத  (வார்  8) , 7.ெப ங்கைர (வ.கி) மற் ம் 

(ஊ) ேமலப்ெப ங்கைர ெவள்ளாளர் ெத  (வார்  8) , 8.ெப ங்கைர (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) ேமலப்ெப ங்கைர கிழக்குத்ெத  (வார்  8) , 9.ெப ங்கைர 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமலப்ெப ங்கைர ேதாப் த்ெத  (வார்  7, 8) , 

10.ெப ங்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமலப்ெப ங்கைர பாப்பேனந்தல் (வார்  

9) , 11.ெப ங்கைர (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமலப்ெப ங்கைர தி வரங்கி வார்  

10

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

15 15 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, க தக்குடி

1.க தக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெதன்கிழக்குப்பகுதி  (வார்  1) Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

16 16 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி, 

ந ப்பகுதி, க தக்குடி

1.க தக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வடகிழக்குப்பகுதி (வார்  1) Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

17 17 அரசினர் உயர்நிைலப்பள்ளி, 

கிழக்குப்பகுதி, க தக்குடி

1.க தக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெதன்ேமற்குப்பகுதி (வார்  2) , 2.க தக்குடி 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) வடேமற்குப்பகுதி (வார்  2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

18 18 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்ள்ளி, 

இலந்ைதக்குளம்

1.க தக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) இலந்ைதக்குளம் (வார்  3) , 2.க தக்குடி 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) மா. சுந்தேனந்தல் (வார்  3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

19 19 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, பயீேனந்தல்

1.க தக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) நண் பட்டி (வார்  2) , 2.க தக்குடி (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) பயீேனந்தல் (வார்  4) , 3.க தக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

ஆதிேயந்தல் (வார்  3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

20 20 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, ெபா வக்குடி

1.ெபா வக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) நகர்  (வார்  1) , 2.ெபா வக்குடி 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) கேணஷ் நகர் சாைல (வார்  1) , 3.ெபா வக்குடி (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) வடக்குத்ெத  (வார்  1) , 4.ெபா வக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

கிழக்குெத  (வார்  1) , 5.ெபா வக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 1வ  ந த்ெத  

(வார்  1) , 6.ெபா வக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 2வ  ந த்ெத  (வார்  1,2) , 

7.ெபா வக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் தல் ெத  (வார்  1,2) , 

8.ெபா வக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 3வ  ந த்ெத  (வார்  2) , 

9.ெபா வக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் 2வ  ெத  (வார்  2) , 

10.ெபா வக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெதற்குத்ெத  (வார்  2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

21 21 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, கிழக்கு 

கட்டிடம், ெதளிச்சாத்தநல் ர்

1.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் ெதளிச்சாத்தநல் ர்  (ஊ) மாரியம்மன் 

ேகாவில் ெத (வடக்குத் ெத   (வார்  1) , 2.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) 

மற் ம் ெதளிச்சாத்தநல் ர்  (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெத (வடக்குத் ெத ) (வார்  

1) , 3.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் ெதளிச்சாத்தநல் ர்  (ஊ) ெமயின் 

ேரா  வடக்கின் (ேமல் றம்)   (வார்  1) , 4.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் 

ெதளிச்சாத்தநல் ர்  (ஊ) ெமயின் ேரா  ெதற்கில் (ேமல் றம்)  (வார்  1) , 

5.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் ெதளிச்சாத்தநல் ர்  (ஊ) ெமயின் ேரா  

ெதற்கில்(கிழக்குப்பகுதி)  (வார்  1) , 6.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் 

ெதளிச்சாத்தநல் ர்  (ஊ) ெமயின் ேரா  வடக்கில் (கிழக்குப்பகுதி)  (வார்  

1) , 7.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் ெதளிச்சாத்தநல் ர்  (ஊ) ெமயின் 

ேரா  வடக்கில் (ந பகுதி)  (வார்  1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

22 22 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, 

ெதளிச்சாத்தநல் ர்

1.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் ெதளிச்சாத்தநல் ர்  (ஊ) 

ெதளிச்சாத்தநல் ர் ெதற்கு ெத   (வார்  2) , 2.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) 

மற் ம் ெதளிச்சாத்தநல் ர்  (ஊ) ெதளிச்சாத்தநல் ர் காலனி (வார்  2), 

3.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் ெதளிச்சாத்தநல் ர்  (ஊ) ெஜயமீனாட்சி 

நகர்  (வார்  3) ,

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

23 23 பரமக்குடி லயன்ஸ் 

ெமட்ரிக்குேலசன் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, பிரதான 

கட்டிடம், தைரதளம், 

ேமற்குப்பக்கம், 

ெதளிச்சாத்தநல் ார்.

 1.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் ெதளிச்சாத்தநல் ர்  (ஊ) தி நகர் 

(வார்  3) 2.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் ெதளிச்சாத்தநல் ர்  (ஊ) 

வ.உ.சி. நகர்  (வார்  3) , 3.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் 

ெதளிச்சாத்தநல் ர்  (ஊ) ேவந்தர் நகர்  (வார்  3) , 4.காட் ப்பரமக்குடி 

(வ.கி) மற் ம் ெதளிச்சாத்தநல் ர்  (ஊ) ேந  நகர்  (வார்  3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

24 24 ெசௗராஷ்டிரா ேதசிய 

ந நிைலப்பள்ளி, வடக்கு 

கட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி, 

ேசாமநாத ரம்

1.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் ெதளிச்சாத்தநல் ர்  (ஊ) சிவாஜி காலனி 

 (வார்  4) , 2.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் ெதளிச்சாத்தநல் ர்  (ஊ) 

சுந்தராஜ ெப மாள் காலனி(வார்  4) , 3.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் 

ெதளிச்சாத்தநல் ர்  (ஊ) காலனி அ ட்டர் வடக்கு பகுதி (வார்  4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

25 25 ெசௗராஷ்டிரா ேதசிய 

ந நிைலப்பள்ளி, வடக்கு 

கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி, 

ேசாமநாத ரம்.

1.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் ெதளிச்சாத்தநல் ர்  (ஊ) திலகர் காலனி 

(வார்  4) , 2.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் ெதளிச்சாத்தநல் ர்  (ஊ) 

த் நகர் பகுதி (வார்  4) , 3.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் 

ெதளிச்சாத்தநல் ர்  (ஊ) ஓம்சக்தி நகர் தல் நிலாநகர் (வார்  4) , 

4.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் ெதளிச்சாத்தநல் ர்  (ஊ) சக்தி நகர் 

(வார்  4) , 5.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் ெதளிச்சாத்தநல் ர்  (ஊ) 

கனிநகர் (வார்  4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

26 26 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, என். 

வைளயேனந்தல்

1.எமேனஸ்வரம் (வ.கி) ெதளிச்சாத்தநல் ர் (ஊ) என். வைளயேனந்தல் Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

27 27 ஆதிதிராவிடர் நல அரசு 

ெதாடக்கப்பள்ளி, ெதற்குப்பகுதி, 

திய கட்டிடம், 

காட் ப்பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ைவசியர் இந்திர குல தல் ெத  (வார்  25) , 2.பரமக்குடி 

(ந) ைவசியர் இந்திர குல இரண்டாவ  ெத  (வார்  25) , 3.பரமக்குடி (ந) 

ைவசியர் இந்திர குல ன்றாவ  ெத  (வார்  25) , 4.பரமக்குடி (ந) 

ைவசியர் இந்திர குல நான்காவ  ெத  (வார்  25) , 5.பரமக்குடி (ந) 

ைவசியர் இந்திர குல ஐந்தாவ  ெத  (வார்  25) , 6.பரமக்குடி (ந) 

ைவசியர் இந்திர குல ஆறாவ  ெத  (வார்  25) , 7.பரமக்குடி (ந) 

ைவசியர் இந்திர குல ஏழாவ  ெத  (வார்  25) , 8.பரமக்குடி (ந) 

ைவசியர் இந்திர குல எட்டாவ  ெத  (வார்  25) , 9.பரமக்குடி (ந) 

காலணிெத (வார்  25) , 10.பரமக்குடி (ந) ைவசியர் 

ம்இந்திரகுலத்ெத (வா.எண்-25)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

28 28 நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெதற்குப்பகுதி, காட் ப்பரமக்குடி.

1.பரமக்குடி (ந) காட் பரமக்குடி ேமலத்ெத  (வார்  24) , 2.பரமக்குடி (ந) 

ேமலத்ெத  (காட்  பரமக்குடி)(வார்  எண்-24) , 3.பரமக்குடி (ந) ந த்ெத  

(வார்  24) , 4.பரமக்குடி (ந) ந த்ெத  (வார் -24) , 5.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங் 

ேரா  (வார்  24) , 6.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங் ேரா  (வார் -24)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

29 29 நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, 

காட் ப்பரமக்குடி.

1.பரமக்குடி (ந) ேவளார் ெத  (வார்  24) , 2.பரமக்குடி (ந) ேவளாளர் ெத  

(வார் -24) , 3.பரமக்குடி (ந) ஆர் சி மாதாேகாவில்கீழத்ெத  வார்  24 , 

4.பரமக்குடி (ந) R.C மாதா ேகாவில் கீழத்ெத  (வார் -24) , 5.பரமக்குடி (ந) 

காட் ப்பரமக்குடி கீழத்ெத   (வா.எண்-24)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

30 30 நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேச பதி நகர், காட் ப்பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ேச பதி நகர் தல் ெத  (வார்  23) , 2.பரமக்குடி (ந) 

ேச பதி நகர் 2வ  ெத  (வார்  23) , 3.பரமக்குடி (ந) ேச பதி நகர் 3வ  

கு க்குத்ெத (வார்  23) , 4.பரமக்குடி (ந) ேச பதி நகர் 4வ  

கு க்குத்ெத (வார்  23) , 5.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங் ேரா  (வார்  23) , 

6.பரமக்குடி (ந) மணி நகர் 1வ  ெத  மி.வா.குடியி ப்  (வார்  23) , 

7.பரமக்குடி (ந) மணிநகர் 2வ  ெத  (வார்  23) , 8.பரமக்குடி (ந) மணிநகர் 

3வ  ெத (வார்  23) , 9.பரமக்குடி (ந) மணி நகர் 4வ  ெத  (வார்  23) , 

10.பரமக்குடி (ந) மணி நகர் 5வ  ெத (வார்  23) , 11.பரமக்குடி (ந) 

அம்ேபத்கார் நகர் (வார்  23)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

31 31 அரசினர் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, அைற எண் 2, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ேமலச்சத்திரம் ெத  (வார்  21) , 2.பரமக்குடி (ந) அரசு 

ேச பதி ஆண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி ெத     வார் (21) , 3.பரமக்குடி (ந) 

க ப்பணசாமி ேகாவில் ெத  வார் (21) , 4.பரமக்குடி (ந) தல்லாகுளம் 

ேமற்குெத  வார் (21) , 5.பரமக்குடி (ந) சிங்காரத்ேதாப் ,விவசாயப்பண்ைண 

வார்  21 , 6.பரமக்குடி (ந) ேகாகுலர்ெத  வார் (21) , 7.பரமக்குடி (ந) 

காந்திஜி ேரா  வார்  21

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

32 32 அரசினர் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, ந ப்பகுதி, 

அைற எண் 8, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங் ேரா  (திெரௗபைதயம்மன்ேகாவில் அ கில்)  

வார் (21) , 2.பரமக்குடி (ந) காந்திஜி ேரா -வார் -21 , 3.பரமக்குடி (ந) 

தல்லாகுளம் ேரா  (வார்  21) , 4.பரமக்குடி (ந) ேமலச்சத்திரம் (வார்  21) , 

5.பரமக்குடி (ந) C.S.I. சர்ச் காம்ப ண்  ெத  (வார்  21)  , 6.பரமக்குடி (ந) 

ேகாகுலர் ெத  (வார்  21) , 7.பரமக்குடி (ந) சிங்காரத்ேதாப்  

விவசாயப்பண்ைண (வார்  21)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

33 33 அரசினர் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, அைற எண் 4, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) காந்திஜி ேரா  வார் - 20 , 2.பரமக்குடி (ந) எஸ்பி.எம்.காலனி, 

(வார்  20)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

34 34 அரசினர் ஆண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, அைற எண் 2, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) எம்.எஸ்.அக்ரஹாரம் (வார்  20) , 2.பரமக்குடி (ந) 

ேகாவிந்த ரம் (வார்  (22)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

35 35 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, பிரதான 

கட்டிடம், ேமற்கு அைற எண் 

5, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) M.S அக்ரஹாரம்(வார் -20) , 2.பரமக்குடி (ந) அய்யாத் ைர 

ெத  (வார்  19)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

36 36 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி பிரதான 

கட்டிடம், கிழக்கு அைற எண் 

4 பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) S.M அஹ்ரகாரம் (வார் -20) , 2.பரமக்குடி (ந) ஆஸ்பத்திரி 

ேரா  (வார்   19) , 3.பரமக்குடி (ந) காந்திஜி ேரா  வார்  20 , 4.பரமக்குடி 

(ந) ஆற் ப்பாலம் கீழ் ரம் (வார்  20) , 5.பரமக்குடி (ந) ஆற் பாலம் 

ேமல் ரம்

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

37 37 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

கிழக்குப்பகுதி அைற எண் 22, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) வசந்த ரம் ெமயின் ேரா  என்.கச் (வார்  22) , 2.பரமக்குடி 

(ந) வசந்த ரம் கிழக்கு 2வ ெத  (வார்    22) , 3.பரமக்குடி (ந) வசந்த ரம் 

கிழக்கு 1வ  ெத   (வார்  22)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

38 38 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

கிழக்குப்பகுதி அைற எண் 32, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) வசந்த ரம் ேமற்கு1வ ெத (வார்  22) , 2.பரமக்குடி (ந) 

வசந்த ரம் ேமற்கு 2வ  ெத (வார்  22) , 3.பரமக்குடி (ந) வசந்த ரம்  

வார்  - 22

Ü¬ùî¢¶ 
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

39 39 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

கிழக்குப்பகுதி அைற எண் 32 

ேமற்கு கட்டிடம் பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பாசி பவளக்காரத் ெத  (வார் -29) , 2.பரமக்குடி (ந) பாவடி 

ெத  (வார் -29) , 3.பரமக்குடி (ந) கம  அலி ெத  (வார் -29) , 

4.பரமக்குடி (ந) சுப்பிரமணியன் ெத  (வார் -29) , 5.பரமக்குடி (ந) குத் க்கல் 

னியப்பசாமி ேகாவில் ெத  (வார் -29) , 6.பரமக்குடி (ந) ஆஸ்பத்திரி 

ேரா  (வார் -29)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

40 40 அரசினர் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

வடக்குப்பகுதி ேமற்கு கட்டிடம் 

அைற எண் 35 பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங் ேரா  வார்  -22 , 2.பரமக்குடி (ந) பாண்டியன் 

தல் ெத  வார் (21) , 3.பரமக்குடி (ந) பாண்டியன் இரண்டாம் ெத   

வார் (21) , 4.பரமக்குடி (ந) மஞ்சள் பட்டணம் பாைத  வார்  (20) , 

5.பரமக்குடி (ந) காந்திஜி ேரா  வார் (20)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

41 41 நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி 

கிழக்குக்கட்டிடம் ெதற்குப்பகுதி 

சிவானந்த ரம் பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) சிவானந்த ரம் தல் ெத (வார் -28) , 2.பரமக்குடி (ந) 

சிவானந்த ரம் 2வ  ெத (வார் -28) , 3.பரமக்குடி (ந) சிேலான்காலனி(வார் -

28) , 4.பரமக்குடி (ந) எம்.ஜி.ஆர். ெத  (வார்  28) , 5.பரமக்குடி (ந) 

ெபான்ைனயா ரம் 1வ (வார்  28) , 6.பரமக்குடி (ந) ெபான்ைனயா ரம் 4வ  

ெத (வார்  28)  , 7.பரமக்குடி (ந) ெபான்ைனயா ரம் 5வ  (வார்  28) , 

8.பரமக்குடி (ந) ெபான்ைனயா ரம் 8 வ  (வார்  28) , 9.பரமக்குடி (ந) 

ெபான்ைனயா ரம் 9வ (வார்  -28) , 10.பரமக்குடி (ந) கக்கன் நகர் (வார்  28)

Ü¬ùî¢¶ 
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

42 42 நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேமற்குக்கட்டிடம், 

வடக்குப்பக்கம் சிவானந்த ரம், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) சுந்தர்ராஜபட்டணம் தல் ெத (வார்  27) , 2.பரமக்குடி (ந) 

சுந்தராஜ்பட்டிணம் 2வ  ெத  (வார்  27) , 3.பரமக்குடி (ந) 

சுந்தராஜ்பட்டிணம் கு க்குத்ெத  (வார் -27)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

43 43 நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கிழக்குக்கட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி,  சிவானந்த ரம், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) சிவானந்த ரம் 1வ  ெத  (வார்  28) , 2.பரமக்குடி (ந) 

சிேலான் காலணி (வார்  28) , 3.பரமக்குடி (ந) கக்கன் நகர் (வார்  28) , 

4.பரமக்குடி (ந) ெபான்ைனயா ரம் 1வ  ெத (வார்  28) , 5.பரமக்குடி (ந) 

ெபான்ைனயா ரம் 2வ  ெத (வார் 28) , 6.பரமக்குடி (ந) ெபான்ைனயா ரம் 

3வ  ெத (வார் 28) , 7.பரமக்குடி (ந) ெபான்ைனயா ரம் 4வ  ெத (வார்  

28) , 8.பரமக்குடி (ந) ெபான்ைனயா ரம் 5வ  ெத (வார்  28) , 9.பரமக்குடி 

(ந) ெபான்ைனயா ரம் 6வ  ெத  (வார்  28)  , 10.பரமக்குடி (ந) 

ெபான்ைனயா ரம் 7வ  ெத  (வார்  28) , 11.பரமக்குடி (ந) 

ெபான்ைனயா ரம் 8வ  ெத  (வார்  28) , 12.பரமக்குடி (ந) 

ெபான்ைனயா ரம் 9வ  ெத  (வார்  28), 13. பரமக்குடி (ந) பாலன் நகர் 

வடக்கு (வார்  27) , 14. பரமக்குடி (ந) பாலன் நகர் ெதற்கு (வார்  27) , 

15.பரமக்குடி (ந) குளத் ர் ேரா  (வார்  27)

Ü¬ùî¢¶ 
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

44 44 நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி 

கிழக்கு கட்டிடம் ெதற்குப்பகுதி 

சிவானந்த ரம் பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) எம்.ஜி.ஆர்.நகர் (வார்  28) Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

45 45 அலங்கார மாதா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

கிழக்குப்பகுதி அைற எண் 9, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பாரதி நகர் 1வ  ெத (வார்  26) , 2.பரமக்குடி (ந) பாரதிநகர் 

2வ  ெத  (வார்  26) , 3.பரமக்குடி (ந) பாரதிநகர் 3வ  ெத  (வார்  26) , 

4.பரமக்குடி (ந) பாரதிநகர் 4வ  ெத (வார் -26) , 5.பரமக்குடி (ந) பாரதிநகர் 

கிழக்குப்பகுதி (வார்  26)  , 6.பரமக்குடி (ந) க ணாநிதி ரம் 1வ  

ெத (வார்  26)  , 7.பரமக்குடி (ந) க ணாநிதி ரம் 2வ  ெத (வார்  26)  , 

8.பரமக்குடி (ந) க ணாநிதி ரம் 3வ  ெத (வார்  26)  , 9.பரமக்குடி (ந) 

க ணாநிதி ரம் 4வ  ெத (வார்  26), 10.பரமக்குடி (ந) எல்.ஐ..சி ேமற்கு 

டிம்பர் கைட-1(வார் -25) , 11.பரமக்குடி (ந) ஓட்டபாலம் ெத -1(வார்  -25) , 

12.பரமக்குடி (ந) ஓட்டபாலம் கு க்கு ெத (வார்  -25) , 13.பரமக்குடி (ந) 

டிம்பர் கைட கு க்கு ெத -1(வார்  -25) , 14.பரமக்குடி (ந) கன் ேகாவில் 

(வார்  25) , 15.பரமக்குடி (ந) பாரதிநகர் ெமயின் ேரா (வார்  -25)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பக்கம் எண். 18 of 137



35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

46 46 அலங்காரமாதா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

கிழக்குப்பகுதி அைற எண் 10 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி(ந) பாரதி நகர் ( 1வ  ெத  வார்  26), 2.பரமக்குடி(ந) பாரதி நகர் 

2வ  (வார் 26), 3.பரமக்குடி(ந) பாரதி நகர் 3வ  ெத  (வார்  26), 

4.பரமக்குடி(ந) பாரதி நகர்  4வ  ெத (வார்  26), 5.பரமக்குடி(ந) பாரதி நகர் 

கிழக்குப் பகுதி(வார் -26 , 6.பரமக்குடி(ந) க ணாநிதி ரம் 1வ  

ெத (வார் 26, 7.பரமக்குடி(ந) க ணாநிதி ரம் 2வ  ெத (வார் 26), 

8.பரமக்குடி(ந) க ணாநிதி ரம் 4வ  ெத (வார்  26), 9.பரமக்குடி(ந) 

பாரதிநகர் ெமயின் ேரா  (வார்  -26), 10.பரமக்குடி(ந) எல்.ஐ.சி. பின்பக்கம் 

1வ  ெத (வார் -25), 11.பரமக்குடி(ந) எல்.ஐ.சி. பின்பக்கம்  2வ  

ெத (வார் 25, 12.பரமக்குடி(ந) எல்.ஐ.சி. ேமற்கு டிம்பர் கைட ெத -வார் 25), 

13.பரமக்குடி(ந) எல்.ஐ.சி. டிம்பர்கைட ெத (வார்  -25), 14.பரமக்குடி(ந) 

எல்.ஐ.சி. டிம்பர்கைடெத -2(வார்  -25), 15.பரமக்குடி(ந) ஓட்டப்பாலம் ெத -

1(வார் -25), 16.பரமக்குடி(ந) ஓட்டபாலம் கு க்குத் ெத (வார்  -25) , 

17.பரமக்குடி(ந) டிம்பர் கைடகு க்கு ெத -1(வார் -25) , 18.பரமக்குடி(ந) டிம்பர் 

கைடகு க்கு ெத -2வார் -25)
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

47 47 அலங்கார மாதா 

ெதாடக்கப்பள்ளி, ேமற்குப்பகுதி 

அைற எண் 10 பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பாரதி நகர் 1வ ெத ( வார்  -26)  , 2.பரமக்குடி (ந) பாரதி 

நகர் 2வ  ெத (வார்  26) , 3.பரமக்குடி (ந) பாரதி நகர் 3வ  ெத (வார்  -

26) , 4.பரமக்குடி (ந) பாரதி நகர் 4வ  ெத (வார்  -26) , 5.பரமக்குடி (ந) 

க ணாநிதி ரம் 1வ  ெத (வார்  -26) , 6.பரமக்குடி (ந) க ணாநிதி ரம் 

2வ  ெத (வார்  -26) , 7.பரமக்குடி (ந) க ணாநிதி ரம் 3வ  ெத (வார்  -

26) , 8.பரமக்குடி (ந) க ணாநிதி ரம் 4வ  ெத (வார்  -26) , 9.பரமக்குடி (ந) 

பாரதிநகர் ெமயின்ேரா (வார்  26) , 10.பரமக்குடி (ந) பாரதிநகர் 

ெமயின்ேரா (வார்  -25) , 11.பரமக்குடி (ந) எல்.ஐ.சி. பின் ரம் 1வ  

ெத (வார்  -25), 12.பரமக்குடி (ந) பாரதிநகர் ெமயின்ேரா  (வார்  26) , 

13.பரமக்குடி (ந) எல்.ஐ..சி பின்பக்கம் 1வ  ெத (வார்  -25), 14.பரமக்குடி (ந) 

டிம்பர் கைடகு க்கு ெத  -3வார்  -25) , 15.பரமக்குடி (ந) கன் ேகாவில் 

ெத -1(வார்  -25) , 16.பரமக்குடி (ந) கன் ேகாவில் ெத -2(வார்  25) , 

17.பரமக்குடி (ந) பாரதிநகர் ெமயின் ேரா (வார்  25)
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

48 48 அலங்கார மாதா 

ெதாடக்கப்பள்ளி ேமற்குப்பகுதி 

அைற எண் 8, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) எல்.ஐ.சி.பின் ரம் 2வ  ெத (வார்  -25) , 2.பரமக்குடி (ந) 

எல்.ஐ.சி. ேமற்கு டிம்பர் கைடெத -1(வார்  25) , 3.பரமக்குடி (ந) எல்.ஐ.சி. 

பின் ரம் டிம்பர் கைடெத -2(வார்  25) , 4.பரமக்குடி (ந) எல்.ஐ.சி. பின் றம் 

டிம்பர் கைடெத -3(வார்  -25) , 5.பரமக்குடி (ந) ஓட்டபாலம் 1வ  ெத  

(வார்  -25) , 6.பரமக்குடி (ந) ஓட்டபாலம் கு க்கு ெத (வார்  -25) , 

7.பரமக்குடி (ந) ஓட்டபாலம் 2வ  ெத  (வார்  -25) , 8.பரமக்குடி (ந) டிம்பர் 

கைட கு க்குெத -1(வார்  -25) , 9.பரமக்குடி (ந) டிம்பர் கைடகு க்கு ெத -

2(வார்  -25) , 10.பரமக்குடி (ந)   டிம்பர் கைடகு க்குெத -3(வார்  -25) , 

11.பரமக்குடி (ந) கன் ேகாவில் 1வ  ெத  (வார் -25) , 12.பரமக்குடி (ந) 

கன் ேகாவில் 2வ  ெத (வார்  -25)
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49 49 ைஹராத் ல் ஜமாலியா ேமல 

ஸ் ம் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ெதற்குப்பகுதி, கிழக்கு பக்கம், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) கதிஜாபவீி சந்   (வார்  -19) , 2.பரமக்குடி (ந) சங்குத் ெத  

(வார்  19) , 3.பரமக்குடி (ந) சிவராமலிங்கம் ெத  (வார்  -19) , 4.பரமக்குடி 

(ந) நக்கீரர் ெத  (வார்  19) , 5.பரமக்குடி (ந) ேமலப் பள்ளிவாசல் ெத  

(வார்  19) , 6.பரமக்குடி (ந) மீரா ைகதீன் ெத   (வார்  19) , 7.பரமக்குடி 

(ந) அ மார் ேகாவில் ெத  (வார்  19 , 8.பரமக்குடி (ந) ேகாவலன் 

ெத (வார்  19) , 9.பரமக்குடி (ந) ஆஸ்பத்திரி ேரா  (வார்  19)
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

50 50 ைஹராத் ல் ஜமாலியா ேமல 

ஸ் ம் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ெதற்குப்பகுதி ேமற்குகட்டிடம் 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) நகராட்சி சாபர்கனித்ெத  வடக்கு (வார்  29) , 2.பரமக்குடி 

(ந) காந்திஜி ேரா  (வார் -18) , 3.பரமக்குடி (ந) பாவடித் ெத (வார்  29) , 

4.பரமக்குடி (ந) சாபர் கனி ெத  (வார்  -29) , 5.பரமக்குடி (ந) மந்திரி 

ேமனன் ெத  (வார்  30) , 6.பரமக்குடி (ந) சாகுல்ஹமீ  ரா த்தர் ெத    

(வார்  -30 , 7.பரமக்குடி (ந) ெகால்லம் பட்டைரத்ெத  (வார்  30)
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51 51 ைஹராத் ல் ஜமாலியா ேமல 

ஸ் ம் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ெதற்குப்பகுதி, ேமற்குப்பக்கம், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ேமலத்ெத   (வார்  30) , 2.பரமக்குடி (ந) ேமலப் 

பள்ளிவாசல் ெத  (வார்  30) , 3.பரமக்குடி (ந) அப் ல்லா ெத  , (வார்  

30) , 4.பரமக்குடி (ந) ஜின்னா ெத  (வார்  -30) , 5.பரமக்குடி (ந) ப ண்  

ெத  (வார்  19) , 6.பரமக்குடி (ந) இராஜாஜி ெத  (வார்  17) , 7.பரமக்குடி 

(ந) த்தாளம்மன் ேகாவில் ெதற்குரத வதீி (வார்  17) , 8.பரமக்குடி (ந) 

லஜபதிராய் ெத  (வார்  17) , 9.பரமக்குடி (ந) த்தாலம்மன்ேகாவில் 

ேமற்கு ரதவதீி (வார்  17)  , 10.பரமக்குடி (ந) காந்திஜி ேரா    (வார்  -18) , 

11.பரமக்குடி (ந) த்தாலம்மன் ேகாவில் வடக்கு ரதவதீி (வார்  -17) , 

12.பரமக்குடி (ந) சங்கு ெத  (வார்  19) , 13.பரமக்குடி (ந) குமரன் படித் ைற 

(வார்  -18) , 14.பரமக்குடி (ந) த்தாலம்மன் ேகாவில் படித் ைற (வார்  -18)
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

52 52 அலங்கார மாதா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

கிழக்குக்கட்டிடம் 

ெதற்குப்பகுதி அைற எண் 27, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) குளத் ர் ேரா  (வார்  -27) , 2.பரமக்குடி (ந) 

பாரதியார் ெத  (வார்  -26) , 3.பரமக்குடி (ந) குளத் ர் ேரா   

1வ கு க்கு ெத  (வார்  -27) , 4.பரமக்குடி (ந) குளத் ர் ேரா   

2வ  கு க்கு ெத (வார்  -27) , 5.பரமக்குடி (ந) குளத் ர் ேரா  4வ  

கு க்கு ெத (வார்  -27)  , 6.பரமக்குடி (ந) குளத் ர் ேரா   5வ  

கு க்கு ெத (வார் -27)
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53 53 ைஹராத் ல் ஜமாலியா ேமல 

ஸ் ம் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

வடக்கு கட்டிடம் ந ப்பகுதி, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பாலன்நகர் 1வ  கு க்கு ெத (வார்  -27) , 2.பரமக்குடி (ந) 

பாலன்நகர் 2வ  கு க்குெத (வார்  -27) , 3.பரமக்குடி (ந) பாலன்நகர் 3வ  

கு க்கு ெத (வார்  -27) , 4.பரமக்குடி (ந) பாலன்நகர் 4வ  கு க்கு 

ெத (வார்  -27) , 5.பரமக்குடி (ந) பாலன்நகர் 5வ  கு க்கு ெத (வார் -27) , 

6.பரமக்குடி (ந) பாலன்நகர் 6வ  கு க்கு ெத (வார் -27) , 7.பரமக்குடி (ந) 

பாலன்நகர் ெமயின் ேரா (வார்  -27)
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54 54 அலங்கார மாதா ேமல் 

நிைலப்பள்ளி, கிழக்குக் 

கட்டிடம் வடக்குப்பக்கம், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங் ேரா  (வார் -30) , 2.பரமக்குடி (ந) 

பன்னர்ெசல்வம் ெத  1 வார் -30) , 3.பரமக்குடி (ந) அண்ணாநகர் (வார் -

30) , 4.பரமக்குடி (ந) காந்தி காலணி (வார் -30)
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

55 55 ஆயிரைவசிய 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ெதற்குப்பகுதி, ேமற்குப்பக்க 

அைற, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங் ேரா  (வார் -30)  , 2.பரமக்குடி (ந) ெகால்லம் 

பட்டைர ெத  (வார் -30) , 3.பரமக்குடி (ந) ெசௗகத்தலி ேரா  (வார் -31) , 

4.பரமக்குடி (ந) ெசௗகத்தலி ேரா  (குத் க்கல் ேரா ) வார் -31)
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56 56 ஆயிரைவசிய 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, ஆண் 

ஆசிரியா்கள் ஓய்  அைற 

எண் 4 & 5, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) அய்யாச்சாமி சந்  (வார் -31) , 2.பரமக்குடி (ந) சத்திய ர்த்தி 

ெத  (வார் -31) , 3.பரமக்குடி (ந) உமாபதி சுப்பராய  சந்  (வார் -31) , 

4.பரமக்குடி (ந) ஜவஹர் ெத   (வார் -31) , 5.பரமக்குடி (ந) சாகுல்ஹமீ  

ெத  (வார் -30)
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57 57 ஆயிரைவசிய கல்வியியல் 

கல் ரி, அைற எண் 7, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) அங்காளம்மன் ேகாவில் ெத  (வார் -17) , 2.பரமக்குடி (ந) 

இராஜாஜி ெத  (வார் -17) , 3.பரமக்குடி (ந) அம்பலகாரத்ெத  வார்  - 17 , 

4.பரமக்குடி (ந) காந்தி கஸ் ரிபாய் ெத  வார்  - 17 , 5.பரமக்குடி (ந) 

ெசன்குப்தா ெத   வார்  -17 , 6.பரமக்குடி (ந) தாசுநரசிம்மன் ெத   வார்  -

 17 , 7.பரமக்குடி (ந) ஈசுவரன் ேகாவில் ெத  வார்  - 16 , 8.பரமக்குடி (ந) 

ெபரிய  கைட ெத  (வார் -16)
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

58 58 ஆயிரைவசிய கல்வியியல் 

கல் ரி, அைற எண் 5 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங் ேரா  (மாதவன் ெத  (வார் -30) , 2.பரமக்குடி (ந) 

எல்ைலப் ற காந்திஜி ெத  வார்  -16 , 3.பரமக்குடி (ந) தில்ைல சந்    

(வார் -15) , 4.பரமக்குடி (ந) டாக்டர் ராஜன் ெத   (வார் -14) , 5.பரமக்குடி (ந) 

குப்  சந்  (வார்  15) , 6.பரமக்குடி (ந) கீழப்பள்ளிவாசல் ெத  (வார் -14) , 

7.பரமக்குடி (ந) நடராஜன் சந்  (வார் -16)
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59 59 ஆயிரைவசிய 

ெமட்ரிக்குேலசன் பள்ளி, 

கிழக்குக்கட்டிடம் பி.பிளாக் 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ெபரிய கைடத் ெத   (வார் -18) , 2.பரமக்குடி (ந) 

மீன்கைடத்ெத  (வார் -18) , 3.பரமக்குடி (ந) அம்மன் சன்னதி (வார் -(15) , 

4.பரமக்குடி (ந) கமலா ேந  ெத  (வார் -16) , 5.பரமக்குடி (ந) ேநத்தாஜி 

ேரா  (வார் -32) , 6.பரமக்குடி (ந) அப்பர் சந்  (வார் -15) , 7.பரமக்குடி (ந) 

கள்ளழகர் ெத  (வார் -15)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

60 60 ஆயிரைவசிய 

ெமடரிக்குேலசன் பள்ளி, 

வடக்குக்கட்டிடம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ைவத்திய நாகய்யர் ெத  (வார் -15) , 2.பரமக்குடி (ந) 

ெப மாள் ேகாவில் ெத   (வார் -15) , 3.பரமக்குடி (ந) சீரங்கதா  

ெரங்கநா  சந்  (வார் -15)  , 4.பரமக்குடி (ந) ேபட்ைடத்ெத  ((வார் -18) , 

5.பரமக்குடி (ந) ெப மாள் ேகாவில் அக்ரஹாரம் ெத  வார் (15) , 

6.பரமக்குடி (ந) காளிதாஸ் பள்ளிகூடத் ெத   (வார் -14) , 7.பரமக்குடி (ந) 

ைவசியர் வதீி (வார் -15)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

61 61 இராமலிங்க விலாஸ் 

மழைலயா் மற் ம் 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

பிரதானக்கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) கீழப்பள்ளி வாசல் ெத (வார் -32) Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

62 62 இராமலிங்க விலாஸ் 

மழைலயா் மற் ம் 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

பிரதானக்கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) கண்ணகி ெத (வார் -32) , 2.பரமக்குடி (ந) ெலனின் 

ெத (வார் -15) , 3.பரமக்குடி (ந) ேவளாளர் ெத  (வார் -32)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

63 63 ைஹராத் ல் ஜமாலியா 

கீழ ஸ் ம் ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெதற்குப்பகுதி அைற எண் 3, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ெகாட்டா ளி ெத வார்  எண்(31) , 2.பரமக்குடி (ந) ெசௗகதலி 

ெத வார்  எண்(31) , 3.பரமக்குடி (ந) அய்யாசாமி ெத வார்  எண்(31) , 

4.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங்ேரா வார்  எண்(30) , 5.பரமக்குடி (ந) 

அண்ணாநகர்வார்  எண்(30) , 6.பரமக்குடி (ந) காந்தி காலணிவார்  எண்(30) , 

7.பரமக்குடி (ந) சேராஜினி ேதவி ெத  வார்  எண்(16) , 8.பரமக்குடி (ந) 

எல்ைல ற காந்திெத  வார்  எண்(16)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

64 64 ைஹராத் ல் ஜமாலியா 

கீழ ஸ் ம் ெதாடக்கப்பள்ளி, 

வடக்குப்பகுதி, ேமற்குப்பக்கம், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ேநதாஜி ேரா  (வார் -33) , 2.பரமக்குடி (ந) 

சி.எஸ்.எம்.ேபார்டிங் ேரா  (வார் -33)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

65 65 ைஹராத் ல் ஜமாலியா 

கீழ ஸ் ம் ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெதற்குப்பகுதி, கிழக்கு பக்கம், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ரயில்ேவபடீர் ேரா  (வார் -33) , 2.பரமக்குடி (ந) மாதவன் 

நகர் (வார் -33)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

66 66 காளிதாஸ் ந நிைலப்பள்ளி, 

ந ப்பகுதி, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ெப மாள் ேகாயில் ெத   (வார் -14) , 2.பரமக்குடி (ந) 

கள்ளழகர் ெத  , (வார் -15) , 3.பரமக்குடி (ந) அய்யா  சந்  (வார் -15) , 

4.பரமக்குடி (ந) கிரிஅம்பலம் நாராயணன் ெத  (வார் -14) , 5.பரமக்குடி (ந) 

ெகௗரிஅம்மன் ேகாவில் ெத  (வார் -9) , 6.பரமக்குடி (ந) இரட்ைட 

பிள்ைளயார் ேகாவில் ெத  (வார் -9) , 7.பரமக்குடி(ந) காளிதாஸ் 

பள்ளிக்கூடத்ெத  (வார் -14) , 8.பரமக்குடி (ந) ெப மாள் ேகாவில் 

படித் ைற  (வார் -14) , 9.பரமக்குடி (ந) பேடல் ெத  (வார் -9) , 

10.பரமக்குடி (ந) சின்னக்கைட ெத  (வார் -13)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

67 67 காளிதாஸ் ந நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பக்கம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ராஷ்ட்ரபதி ெத (வார் 9) , 2.பரமக்குடி (ந) 

கன்னிசுந்தரராஜன்ெத  (வார்  9) , 3.பரமக்குடி (ந) பேடல் ெத (வார் -9)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

68 68 காளிதாஸ் ந நிைலப்பள்ளி, 

ெப மாள் ேகாவில் 

அஹ்ரஹாரம் ெத , பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ேகாவிந்த வல்லபந்த் ெத  (வார் -13) , 2.பரமக்குடி (ந) 

சின்னக்கைடத் ெத  (வார்   -13) , 3.பரமக்குடி (ந) மாரியம்மன் ேகாவில் 

ெத   (வார்   -12)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

69 69 ெசௗராஷ்டிரா ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெதற்குப்பக்கம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) இராமலிங்கம்  ெத  (வார் -12) , 2.பரமக்குடி (ந) 

விேவகானந்தா  வாசக சாைல  (வார் -12)  , 3.பரமக்குடி (ந) 

கீழப்பள்ளிவாசல்  ெத  (வார் -32) , 4.பரமக்குடி (ந) ெபாட்டி 

மீனாட்சிஅம்மாள் சந்  (வார் -13) , 5.பரமக்குடி (ந) சி.ஆர்.தாஸ் ெத  (வார் -

12)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

70 70 ெசௗராஷ்டிரா ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கிழக்குப்பகுதி, 

வடக்குக்கட்டிடம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி -(ந) இராமகி ஷ்ணா -ெத -1 ( வார் 12)    , 2.பரமக்குடி (ந) 

இராமலிங்க அடிகளார் ெத  (வார் -13) , 3.பரமக்குடி (ந) இராமகி ஷ்ணா -

ெத -2 (வார் 13)

Ü¬ùî¢¶ 
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

71 71 ெசௗராஷ்டிரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பக்கம், ந ப்பகுதி 

அைற எண் 50, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ெகாடிக்கால்காரத் ெத  (வார் -13) , 2.பரமக்குடி (ந) 

சின்னக்கைடத்ெத  (வார் -13) , 3.பரமக்குடி (ந) ராஜ வதீி (வார் -14) , 

4.பரமக்குடி (ந) மட்டமண்ணார் பாகவதர் சந்  வார் -14) , 5.பரமக்குடி (ந) 

கமால் ஸ்தபா ெத  (வார் -14) , 6.பரமக்குடி (ந) ெபாட்டி சீனிவாசன் 

சந் (வார் -14) , 7.பரமக்குடி (ந) ேசாமி அய்யா  ெத (வார் -11),

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

72 72 ெசௗராஷ்டிரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

வடக்குப்பகுதி அைற எண் 51, 

பரமக்குடி.

1.பரமக்குடி (ந) ஜி.வி. பந்த் ெத (வார் -11 , 2.பரமக்குடி (ந) எஸ்.எஸ் 

ேகாவில் ெத  (வார் -12) , 3.பரமக்குடி (ந) சந்ைதக்கைட ெத (வார் -33) , 

4.பரமக்குடி (ந) மட்டமண்ணார் பாகவதர் 2வ  சந்  (வார் -14) , 5.பரமக்குடி 

(ந) வாஞ்சிநாதன் ெத   (வார் -14) , 6.பரமக்குடி (ந) டாக்டர் ராஜன் ெத  

(வார் -14) , 7.பரமக்குடி (ந) காளிதாஸ் பள்ளிகூடத்ெத  (வார் -14) , 

8.பரமக்குடி (ந) பட்டாபி சீதாராமன் ெத  (வார் -11)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

73 73 ெசௗராஷ்டிரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, வடக்குப்பக்கம், 

அைற எண் 52 பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) சுப்பிரமணியசுவாமி ேகாவில்  ெத   (வார்  12) , 

2.பரமக்குடி (ந) இரட்ைடப் பிள்ைளயார் ேகாவில் ெத   (வார்  12)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பக்கம் எண். 29 of 137



35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

74 74 ெசௗராஷ்டிரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி,வடக்குப்பக்கம், 

அைற எண் 53 பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) வன்னிமரத்ெத  (வார்  9) , 2.பரமக்குடி (ந) ளியமரத் ெத  

(வார்  10) , 3.பரமக்குடி (ந) கும்பா ெவங்கடாஜலபதி ெத   (வார்  10)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

75 75 ெசௗராஷ்டிரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி ெதற்குப்பக்கம், 

அைற எண் 2 பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) சுப்பிரமணியசுவாமி ேகாவில் ெத   (வார் -12) , 2.பரமக்குடி 

(ந) ெசௗராஷ்ட்ரா எலிெமண்ட்ரிஸ் ஸ்கூல் ெத  (வார் 10) , 3.பரமக்குடி (ந) 

ேவதாந்தமடத்ெத  (வார் -10)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

76 76 ெசௗராஷ்டிரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி ெதற்குப்பக்கம், 

அைற எண் 3, பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பட்டாபி சீத்தாராமன் ெத   (வார் -11) , 2.பரமக்குடி (ந) 

திலகர் ெத   (வார் -11) , 3.பரமக்குடி (ந) ஜி.வி.பந்த் ெத  (வார் -11) , 

4.பரமக்குடி (ந) த.கு. நாகு ெத  (வார் -11) , 5.பரமக்குடி (ந) இராமகி ஷ்ணா 

ெத  (வார் -11)
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

77 77 பாரதியார் ந நிைலப்பள்ளி, 

வடக்குப்பகுதி, 

கிழக்குக்கட்டிடம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பகவத்சிங் ேரா (வார் -34 , 2.பரமக்குடி (ந) டி.இ.எல்.சி. 

காம்ப ண்   (வார் -35) , 3.பரமக்குடி (ந) அறிஞர் அண்ணா நகர் (வார் -36) , 

4.பரமக்குடி (ந) காமராஜர் நகர் (வார் -34) , 5.பரமக்குடி(ந) 

பட்டாபிசீத்தாராமய்யா ெத   (வார் -11)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

78 78 பாரதியார் ந நிைலப்பள்ளி, 

வடக்குப்பகுதி, ேமற்குப்பக்கம் 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) காமராஜர் 1வ  ெத  (வார்  34) , 2.பரமக்குடி (ந) காமராஜர் 

2வ  ெத  (வார்  34) , 3.பரமக்குடி (ந) காமராஜர் 3வ  ெத  (வார்  34) , 

4.பரமக்குடி (ந) காமராஜர் 4வ  ெத  (வார்  34)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

79 79 பாரதியார் ந நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, ந ப்பக்கம் 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) காமராஜர் 5வ  ெத  (வார்  34) , 2.பரமக்குடி (ந) காமராஜர் 

தல் கு க்கு ெத (வார்  34) , 3.பரமக்குடி (ந) காமராஜர் 2வ  

கு க்குத்ெத (வார்  34) , 4.பரமக்குடி (ந) தி வள் வர் நகர் (வார்  35) , 

5.பரமக்குடி (ந) டி.இ.எல்.சி காம்ெபௗண்ட் (வார்  33) , 6.பரமக்குடி (ந) 

சி.எஸ்.எம்.ேபார்டிங் ேரா   (வார்  33) , 7.பரமக்குடி (ந) பட்டாபிசீதாராமயர் 

ெத  ( (வார்  11) , 8.பரமக்குடி (ந) தி வள் வர் 2வ  ெத  (வார்  35) , 

9.பரமக்குடி(ந) தி வள் வர் 2வ  ெத  (வார்  35) , 10.பரமக்குடி (ந) 

தி வள் வர் 4வ  ெத  (வார்  35)

Ü¬ùî¢¶ 
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

80 80 ெசௗராஷ்டிரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, குஸ் வா 

பிளாக் அைற எண் 60, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) தி வள் வர் நகர்  ெமயின் ேரா  வார்  35 Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

81 81 ெசௗராஷ்டிரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, குஸ் வா 

பிளாக் அைற எண் 62, 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) தி வள் வர் நகர் தல் ெத  வார்  35 , 2.பரமக்குடி (ந) 

தி வள் வர் நகர்  2வ  ெத  வார்  35 , 3.பரமக்குடி (ந) தி வள் வர் 

நகர் 3வ  ெத  வார்  35 , 4.பரமக்குடி (ந) தி வள் வர் நகர் 4வ  ெத  

வார்  35

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

82 82 ெசௗராஷ்டிரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி குஸ் வா 

பிளாக், ேமற்குப்பகுதி பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) தி வரங்கம் ேரா  வார்  36 , 2.பரமக்குடி (ந) பள்ளிவாசல் 

ேரா  வார்  36

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

83 83 பாரதியார் ந நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பக்கம், ெதற்கு 

கட்டிடம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) னியாண்டி ரம் & இராமலிங்க ரம் வார்  36 , 2.பரமக்குடி 

(ந) பரமா காலனி வார்  36

Ü¬ùî¢¶ 
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

84 84 ெசௗராஷ்டிரா 

ெமட்ரிக்குேலசன் பள்ளி, 

அைற எண் 1 

நயினார்ேகாவில் ேரா , 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பத்திரகாளியம்மன் ேகாயில் ெத   வார் -7) , 2.பரமக்குடி (ந) 

காமராஜர் ெத  (வார் -7) , 3.பரமக்குடி (ந) ெப மாள் ேகாவில் கு க்குத் 

ெத (வார் -7) , 4.பரமக்குடி (ந) கு நாதன் ேகாவில் ெத (வார் -6)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

85 85 ெசௗராஷ்டிரா 

ெமட்ரிக்குேலசன் பள்ளி, 

அைற எண் 2  

நயினார்ேகாவில் ேரா , 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) கீழரதவதீி வார் -7) , 2.பரமக்குடி (ந) ஆதி நாராயணன் 

பிள்ைளயார் ேகாவில் ெத   (வார் -7) , 3.பரமக்குடி (ந) பஞ்சாயத்  ஆபஸ் 

ெத (வார் -7) , 4.பரமக்குடி (ந) நயினார் ேகாவில் ேரா   (வார் -7)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

86 86 எஸ்.என்.வி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

கிழக்குக்கட்டிடம் 

கிழக்குப்பகுதி அைற எண் 4, 

எமேனஸ்வரம், பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ஜவீாநகர் தல் ெத  (வார் -8) , 2.பரமக்குடி (ந) ஜவீாநகர் 2 

வ  ெத   (வார் -8)
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

87 87 எஸ்.என்.வி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

கிழக்குக்கட்டிடம், ேமற்குபகுதி, 

அைற எண் 5, எமேனஸ்வரம், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பிள்ைளயார் ேகாயில் ெத  (வார் -8) , 2.பரமக்குடி (ந) 

ம த் வர் ெத   (வார் -8) , 3.பரமக்குடி (ந) மைலயான்குடியி ப்  ெத  

(வார் -8) , 4.பரமக்குடி (ந) மைலயாண்குடியி ப்  ேரா   (வார் -8 , 

5.பரமக்குடி (ந) சிேலான் காலணி  (வார் -8)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

88 88 எஸ்.என்.வி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ெதற்குக்கட்டிடம் ேமற்குபகுதி 

அைற எண் 11,  

எமேனஸ்வரம் பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) வி.பி .காலணி 2 வ  ெத   (வார் -8) , 2.பரமக்குடி (ந) 

பர்மா காலனி தல் ெத  (வார் -8) , 3.பரமக்குடி (ந) பர்மா காலணி 2 வ  

ெத  (வார் -8) , 4.பரமக்குடி (ந) ேவலவன் நகர் (வார்  8)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

89 89 எஸ்.என்.வி 

ேமல்நிைலப்பள்ளி, ந ப்பகுதி, 

அைற எண் 10 எமேனஸ்வரம், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) கமலாேந நகர் (வார் -8) , 2.பரமக்குடி (ந) வி.பி .காலணி 

தல்ெத  (வார் -8)
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

90 90 ெசௗராஷ்டிரா 

ெமட்ரிக்குேலசன் பள்ளி, 

அைற எண் 3, 

நயினார்ேகாவில் ேரா  

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பத்திரகாளியம்மன் ேகாவில் ெத   வார் (7) , 2.பரமக்குடி (ந) 

காமராஜர் ெத  வார் (7) , 3.பரமக்குடி (ந) ேதேவந்திர நகர்  வார்  (8) , 

4.பரமக்குடி (ந) ெப ந்ேதவி நகர்  வார்  (8)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

91 91 நகராட்சி ந நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குக்கட்டிடம், 

வடக்குப்பகுதி எமேனஸ்வரம், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) கிறிஸ்தவத் ெத  வார் (8) Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

92 92 ஈஸ்வர விலாஸ் 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெதற்குப்பக்கம் எமேனஸ்வரம், 

 பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பள்ளிவாசல் 3வ  ெத   (வார் -3) , 2.பரமக்குடி (ந) 

பள்ளிவாசல் 2வ  ெத  (வார் -3) , 3.பரமக்குடி (ந) பள்ளிவாசல் 1வ  ெத  

(வார் -3) , 4.பரமக்குடி (ந) அறிஞர் அண்ணா ெத  (வார் -2)

Ü¬ùî¢¶ 
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

93 93 ஈஸ்வர விலாஸ் 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

வடக்குப்பக்கம் எமேனஸ்வரம் 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பள்ளிவாசல்  6வ  ெத (வார் -3) , 2.பரமக்குடி (ந) 

பள்ளிவாசல் 5வ  ெத (வார் -3) , 3.பரமக்குடி (ந) பள்ளிவாசல் ெத (வார் -

3) , 4.பரமக்குடி (ந) பள்ளிவாசல் 4வ  ெத  (வார் -3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

94 94 ஈஸ்வர விலாஸ் 

ெதாடக்கப்பள்ளி, வடக்குப்பகுதி 

ேமற்குப்பக்கம் எமேனஸ்வரம், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ஈஸ்வரன் ேகாவில் 1வ  ெத  (வார்  3) , 2.பரமக்குடி (ந) 

ஈஸ்வரன் ேகாவில் வடக்கு ெத  (வார் -3) , 3.பரமக்குடி (ந) ஈஸ்வரன் 

ேகாவில் கிழக்குெத  (வார் -3) , 4.பரமக்குடி (ந) ஈஸ்வரன் ேகாவில்  

ெதற்கு ெத  (வார் -3) , 5.பரமக்குடி (ந) ஈஸ்வரன் ேகாவில் 7வ  ெத  

(வார் -3), 6.பரமக்குடி (ந) பா த்ெதாழிலாளர் சங்கத்ெத  (வார்  4),
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

95 95 ஈஸ்வர விலாஸ் 

ெதாடக்கப்பள்ளி, ந ப்பகுதி 

எமேனஸ்வரம் பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ஈஸ்வரன் ேகாவில் 2வ  ெத  (வார் -4) , 2.பரமக்குடி (ந) 

ஈஸ்வரன் ேகாவில்  3வ ெத  (வார் -4) , 3.பரமக்குடி (ந) ஈஸ்வரன் 

ேகாவில் 4வ  ெத  (வார் -4) , 4.பரமக்குடி (ந) ஈஸ்வரன் ேகாவில் 5வ  

ெத (வார் -4) , 5.பரமக்குடி (ந) ஈஸ்வரன் ேகாவில் 6  ெத (வார் -4) , 

6.பரமக்குடி (ந) மாமாங்க ெதப்பக்குளம் 2வ  ெத  (வார்  5) , 7.பரமக்குடி 

(ந) ஈஸ்வரன் ேகாவில் 7வ  ெத  (வார் (3) , 8.பரமக்குடி (ந) 

ஈஸ்வரன்ேகாவில் வடக்குரதவிதி வார் (3) , 9.பரமக்குடி (ந) கு நாதன் 

ேகாவில் பின் றம் (வார் -6), 10.பரமக்குடி (ந) ஈஸ்வரன் ேகாவில்  8வ  

ெத  (வார் -3), 11.பரமக்குடி (ந) தைரபாலம் பகுதி (வார் -4)

Ü¬ùî¢¶ 
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96 96 நகராட்சி ந நிைலப்பள்ளி, 

கிழக்குக்கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி கல்வி 

நிதிக்கட்டிடம், எமேனஸ்வரம், 

பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) கு நாதன் ேகாவில் ெத  (வார் -6) , 2.பரமக்குடி (ந) கிழக்கு 

ரதவதீி  (வார் -6)
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97 97 நகராட்சி ந நிைலப்பள்ளி 

கிழக்குப்பகுதி ந க்கட்டிடம் 

எமேனஸ்வரம் பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) வடக்கு ரதவதீி  (வார் -6) , 2.பரமக்குடி (ந) பாரதியார் ெத  

வார் (6)
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98 98 நகராட்சி ந நிைலப்பள்ளி, 

ெதற்குக்கட்டிடம் ( திய ), 

ேமற்குப்பகுதி காமராஜர் ெத  

எமேனஸ்வரம் பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) மாமாங்க ெதப்பக்குளம் தல் ெத   எமேனஸ்வரம் வார் -

5 , 2.பரமக்குடி (ந) காந்திஜி ேரா  வார் (5) எமேனஸ்வரம்
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99 99 நகராட்சி ந நிைலப்பள்ளி 

ெதற்குக்கட்டிடம் ( திய ) 

கிழக்குப்பகுதி காமராஜர் ெத  

எமேனஸ்வரம் பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பேடல் ெத  எமேனஸ்வரம் வார் -5 , 2.பரமக்குடி (ந) 

ராஷ்ட்ரபதி ெத  வார் (5) எமேனஸ்வரம்

Ü¬ùî¢¶ 
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100 100 .ெரங்கன் நகர் மன்றம் 

நகராட்சி ந நிைலப்பள்ளி 

வடக்குப்பகுதி 

மஞ்சள்பட்டிணம் பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பாலம் திய ேரா   (வார்  1) , 2.பரமக்குடி (ந) பிள்ைளயார் 

ேகாவில் ெத  (வார் -1) , 3.பரமக்குடி (ந) மிலிட்ரி சந்  (வார் -1), 

4.பரமக்குடி (ந) தா  ெத   (வார் -1) , 5.பரமக்குடி (ந) ேவலா தம் சந்  

(வார் -1) , 6.பரமக்குடி (ந) வரதராஜ ெப மாள் சுவாமி ெத  (வர் -1)
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101 101 .ெரங்கன் நகர் மன்றம் 

நகராட்சி ந நிைலப்பள்ளி 

கிழக்குப்பகுதி 

மஞ்சள்பட்டிணம் பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) பாலம் தியேரா  (வார் -1) , 2.பரமக்குடி (ந) தர்மராஜ ரம் 

ெதற்கு வடக்குெத (வார்  1) , 3.பரமக்குடி (ந) தர்மராஜ ரம் தல் ெத  

(வார் -1) , 4.பரமக்குடி (ந) தர்மராஜ ரம் 2வ  ெத  (வார் -1) , 5.பரமக்குடி 

(ந) தர்மராஜ ரம் 2வ  கு க்குெத  வார் -1)  , 6.பரமக்குடி (ந) தர்மராஜ ரம் 

தல் கு க்கு ெத  வார் -1)  , 7.பரமக்குடி (ந) மானாம ைர ேரா  (வார் -

1) , 8.பரமக்குடி (ந) ேதவராஜ் நகர் ெமயின்ேரா  (வார் -1)
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102 102 .ெரங்கன் நகர் மன்றம் 

நகராட்சி ந நிைலப்பள்ளி 

ேமற்குக்கட்டிடம் ெதற்குப்பகுதி 

மஞ்சள்பட்டிணம் பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) ைவைக நகர் தல் ெமயின்ேரா  (வார் -1) , 2.பரமக்குடி (ந) 

ைவைகநகர் 2வ  ெமயின்ேரா  வார்  1, 3.பரமக்குடி (ந) அய்யா  சந்   

(வார்  1), 4.பரமக்குடி (ந) அம்பலம் ெத  (வார் -1)
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103 103 .ெரங்கன் நகர் மன்றம் 

நகராட்சி ந நிைலப்பள்ளி 

ேமற்குக்கட்டிடம் 

வடக்குப்பகுதி 

மஞ்சள்பட்டிணம் பரமக்குடி

1.பரமக்குடி (ந) இைளயாங்குடி ேரா  (வார் -1) , 2.பரமக்குடி (ந) ைவைகநகர் 

3வ  ெமயின்ேரா  (வார்  2) , 3.பரமக்குடி (ந) நகர் (வார் -1)
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104 104 நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி 

ெதற்குப்பகுதி நயினார்ேகாவில் 

ேரா  எமேனஸ்வரம்

1.பரமக்குடி (ந) காந்திநகர் 1வ  ெத (வார்  -2) , 2.பரமக்குடி (ந) காந்திநகர் 

2வ  ெத (வார்  -2) , 3.பரமக்குடி (ந) காந்திநகர் 3வ  ெத (வார்  -2) , 

4.பரமக்குடி (ந) காந்தி நகர் 4வ  ெத  (வார்  -2) , 5.பரமக்குடி (ந) 

காந்திநகர் 5வ  ெத (வார்  -2) , 6.பரமக்குடி (ந) மாமாங்க ெதப்பக்குளம் 

ெத (வார்  -5)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

105 105 நகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி 

வடக்குப்பகுதி 

நயினார்ேகாவில்  ேரா , 

எமேனஸ்வரம்

1.பரமக்குடி (ந) தலியார் ெத  (வார்  -2) , 2.பரமக்குடி (ந) எஸ்.எஸ். 

ேகாவில் 1வ ெத (வார்  2) , 3.பரமக்குடி (ந) எஸ்.எஸ்.ேகாவில் 2வ ெத  

(வார்  2) , 4.பரமக்குடி (ந) எஸ்.எஸ் ேகாவில்3வ  ெத  (வார்  -2) , 

5.பரமக்குடி (ந) எஸ்.எஸ். ேகாவில் 3 ெத  (வார்  -2) , 6.பரமக்குடி  (ந) 

எஸ்.எஸ்.ேகாவில் 5,6 ெத (வார்  2)
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106 106 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி 

ெதற்குக்கட்டிடம் உரப் ளி

1.உரப் ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெசட்டியார் ெத  வார்  1 , 2.உரப் ளி (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) அரிசனங்கள் குடியி ப்  வார்  1 , 3.உரப் ளி (வ.கி) மற் ம் 

(ஊ) ேவளார் ெத  2 (வார்  3) , 4.உரப் ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேவளார் 

ெத  1  (வார்  3) , 5.உரப் ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) அய்யர் ெத  (வார்  3) , 

6.உரப் ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) அரிசனங்கள் குடியி ப்  ெதற்கு (வார்  2) , 

7.உரப் ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) னியாண்டி ரம் (வார்  3)
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107 107 ெசௗராஷ்டிரா 

ேமல்நிைலப்பள்ளி 

வடக்குப்பகுதி உரப் ளி பாகம் 

சுந்தர் நகர் பரமக்குடி

1.உரப் ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) சுந்தர்நகர் தல் ெத  (வார்  4) , 2.உரப் ளி 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) சுந்தர்நகர் இரண்டாவ  ெத  (வார்  4) , 3.உரப் ளி 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) சுந்தர்நகர் ன்றாவ  ெத  (வார்  4) , 4.உரப் ளி (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) சுந்தர்நகர் நான்காம் ெத  (வார்  4) , 5.உரப் ளி (வ.கி) மற் ம் 

(ஊ) தண்டராேதவி பட்டினம் (வார்  3) , 6.உரப் ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

சுந்தர்நகர் கிழக்குத்ெத  (வார்  4) , 7.உரப் ளி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

அரியேனந்தல் பகுதி (வார்  3)
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108 108 ஊராட்சி 

ஒன்றியெதாடக்கப்பள்ளி  

கிழக்குப்பக்கம் ெநன்ேமனி

1.உரப் ளி (வ.கி) மற் ம் ெநன்ேமனி (ஊ) ெநன்ேமனி ேமற்கு (வார்  1) , 

2.உரப் ளி (வ.கி) மற் ம் ெநன்ேமனி (ஊ) ெநன்ேமனி கிழக்கு (வார்  2) , 

3.உரப் ளி (வ.கி) மற் ம் ெநன்ேமனி (ஊ) ெநன்ேமனி வடக்கு (வார்  1) , 

4.உரப் ளி (வ.கி) மற் ம் ெநன்ேமனி (ஊ) ெநன்ேமனி ெதற்கு (வார்  2) , 

5.உரப் ளி (வ.கி) மற் ம் ெநன்ேமனி (ஊ) அ ள் நகர் (வார்  2) , 6.உரப் ளி 

(வ.கி) மற் ம் ெநன்ேமனி (ஊ) இந்திரா நகர் (வார்  2) , 7.உரப் ளி (வ.கி) 

மற் ம் ெநன்ேமனி (ஊ) ஆவேரந்தல் (வார்  2)
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109 109 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி 

கிழக்குக்கட்டிடம் 

கள்ளிக்ேகாட்ைட

1.உரப் ளி (வ.கி) மற் ம் ெநன்ேமனி (ஊ) அக்ரஹாரம் (வார்  2) , 2.உரப் ளி 

(வ.கி) மற் ம் ெநன்ேமனி (ஊ) த் வர்ண ரம் (வார்  3) , 3.உரப் ளி (வ.கி) 

மற் ம் ெநன்ேமனி (ஊ) கள்ளிக்ேகாட்ைட வடக்கு (வார்  3) , 4.உரப் ளி 

(வ.கி) மற் ம் ெநன்ேமனி (ஊ) கள்ளிக்ேகாட்ைட ெதற்கு (வார்  3) , 

5.உரப் ளி (வ.கி) மற் ம் ெநன்ேமனி (ஊ) கள்ளிக்ேகாட்ைட (வார்  3) , 

6.உரப் ளி (வ.கி) மற் ம் ெநன்ேமனி (ஊ) லட்சுமணன் குடியி ப்  (வார்  3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

110 110 ஆர்.சி.ெதாடக்கப்பள்ளி 

திைனக்குளம்

1.அரியேனந்தல் (வ.கி) மற் ம் திைனக்குளம் (ஊ) வடக்குெத  (வார்  2) , 

2.அரியேனந்தல் (வ.கி) மற் ம் திைனக்குளம் (ஊ) ந த்ெத  (வார்  1,2) , 

3.அரியேனந்தல் (வ.கி) மற் ம் திைனக்குளம் (ஊ) ெதற்குத்ெத  (வார்  2) , 

4.அரியேனந்தல் (வ.கி) மற் ம் திைனக்குளம் (ஊ) கிழக்குத்ெத  (வார்  1,2) 

, 5.அரியேனந்தல் (வ.கி) மற் ம் திைனக்குளம் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் 

குடியி ப்  (வார்  3) , 6.அரியேனந்தல் (வ.கி) மற் ம் திைனக்குளம் (ஊ) 

ஆதிதிராவிடர் காலனி (வார்  3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

111 111 சுந்தரம் ந நிைலப்பள்ளி திய 

கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி 

அரியேனந்தல்

1.அரியேனந்தல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) அக ைடயார் ெத  1 (வார்  3) , 

2.அரியேனந்தல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) அக ைடயார் ெத  2 (வார்  3) , 

3.அரியேனந்தல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ங்கா நகர்  (வார்  3) , 4.அரியேனந்தல் 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ஆதி திராவிடர் குடியி ப்  (வார்  2,3) , 5.அரியேனந்தல் 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) மாரியம்மன் ேகாவில் ெத  1 (வார்  2) , 

6.அரியேனந்தல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) மாரியம்மன் ேகாவில் ெத 2 (வார்  2) , 

7.அரியேனந்தல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) யாதவர் ெத 1(வார்  1,2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

112 112 சுந்தரம் ந நிைலப்பள்ளி திய 

கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி 

அரியேனந்தல்

1.அரியேனந்தல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) யாதவர் ெத  2 (வார்  1) , 

2.அரியேனந்தல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) யாதவர் ெத  3 (வார்  1) , 

3.அரியேனந்தல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) யாதவர் ெத  4 (வார்  1) , 

4.அரியேனந்தல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வடக்குத்ெத  1 (வார்  2) , 

5.அரியேனந்தல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வடக்குத்ெத  2 (வார்  2) , 

6.அரியேனந்தல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெசல்வ ரம் (வார்  3) , 7.அரியேனந்தல் 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) இந்திரா நகர் காலனி (வார்  3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

113 113 அரசு கைலக்கல் ரி 

விரி ைரயாளர் அைற எண் 1 

ேவந்ேதாணி பரமக்குடி

1.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) மைரக்காயர்பட்டிணம் (வார்  4) , 

2.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வி.உலகநாத ரம் (வார்  4) , 

3.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வி.சரஸ்வதி நகர் கிழக்கு ெத  (வார்  4) 

, 4.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வி.சரஸ்வதி நகர் ேமற்கு ெத  (வார்  4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

114 114 ச தாயக்கூடம் ேவந்ேதாணி 1.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) மறவர் ெத  (வார்  2) Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

115 115 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி 

ெதற்குக்கட்டிடம் குமரக்குடி

1.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வி.குமரக்குடி ஆதிதிராவிடர் குடியி ப்  

(வார்  1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

116 116 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி வடக்கு 

கட்டிடம் ேவந்ேதாணி

1.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ஸ்லிம் ெத , அரிசன காலனி (வார்  

1) , 2.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் குடியி ப்  (வார்  2) , 

3.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெதாட்டிச்சியம்மன் காலனி (வார்  2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

117 117 ஆர்.சி.ெதாடக்கப்பள்ளி, 

த் ெசல்லா ரம்

1.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) த் ச் ெசல்லா ரம் சர்ச் பகுதி 

வடக்குத்ெத  (வார்  3) , 2.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) த் ச் 

ெசல்லா ரம் ெதற்கு பகுதி வடக்குத்ெத  (வார்  3) , 3.ேவந்ேதாணி (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) த் ச் ெசல்லா ரம் ஆதிதிராவிடர் குடியி ப்  (வார்  3) , 

4.ேவந்ேதாணி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேவளாங்கன்னி நகர் (வார்  3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

118 118 ஊராட்சி ஒன்றிய 
ெதாடக்கப்பள்ளி-!
அங்கன்வாடி ைமயம்-!!
ேமலாயக்குடி

1.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) பி.டி நகர் காலனி (வார்  1) , 

2.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) இந்திரா நகர் காலனி (வார்  1) , 

3.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) அய்யநாத ரம் விரிவாக்கப்பகுதி1 (வார்  

1) , 4.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) காமராஜர் நகர் (வார்  1) , 

5.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) விரிவாக்கப்பகுதி 2 (வார்  1) , 

6.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேதவேரந்தல் (வார்  1) , 7.ேமலாய்க்குடி 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) காமராஜர் ெத  கீழக்குடியி ப்  (வார்  1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

119 119 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி வடக்கு 

கட்டிடம் ேமலாயக்குடி

1.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேகாகுலர் ெத  (வார்  2) , 

2.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ந த்ெத  (வார்  2) , 3.ேமலாய்க்குடி 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) க்குலத்ேதார் ெத  (வார்  2) , 4.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) அம்ேபத்கார் ெத  (வார்  2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

120 120 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

அைற எண் 3, ேமலாயக்குடி.

1.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமலாய்க்குடி ந க்குடியி ப்  

வடக்குத்ெத  (வார்  3) , 2.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமலாய்க்குடி 

ந க்குடியி ப்  ெதற்குத்ெத  (வார்  3) , 3.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற் ம் 

(ஊ) ேமலாய்க்குடி தி சண் கநாத ரம் வடக்குத்ெத  (வார்  3) , 

4.ேமலாய்க்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமலாய்க்குடி தி சண் கநாத ரம் 

ெதற்குத்ெத  (வார்  3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

121 121 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, குளவிப்பட்டி

1.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கண்மாய் ேரா  (வார்  1) , 

2.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) பஸ்டாப் ேரா  (வார்  1) , 

3.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) அண்டக்குடி ேரா 1 வடக்கு ( 

வார்  1) , 4.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) அண்டக்குடி ேரா  2 

ெதற்கு (வார்  1) , 5.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) அம்ேபத்கார் 

நகர் காலனி (வார்  1) , 6.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

வடக்குத்ெத  (குளவிப்பட்டி) (வார்  2) , 7.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) ேகாவில் ெத  (வார்  2) , 8.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற் ம் 

(ஊ) ந த்ெத  (வார்  2) , 9.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

ெதற்குத்ெத  (வார்  2) , 10.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

குளவிப்பட்டி காலனி (வார்  2) , 11.ெதற்கு அண்டக்குடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

நண் பட்டி ேரா  (வார்  2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

122 122 ெசௗராஷ்டிரா ெதாடக்கப்பள்ளி, 

சத்திய ர்த்தி காலனி

1.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் ெதற்கு அண்டக்குடி (ஊ) ராம் நகர் (வார்  

3) , 2.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் ெதற்கு அண்டக்குடி (ஊ) 

ெவங்கேடஸ்வரா காலனி (வார்  3) , 3.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் 

ெதற்கு அண்டக்குடி (ஊ) சத்திய ர்த்தி காலனி வடக்கு ெத  (வார்  3) , 

4.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் ெதற்கு அண்டக்குடி (ஊ) சத்திய ர்த்தி 

காலனி ந த்ெத  (வார்  3) , 5.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் ெதற்கு 

அண்டக்குடி (ஊ) சத்திய ர்த்தி காலனி ெதற்கு ெத  (வார்  3) , 

6.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் ெதற்கு அண்டக்குடி (ஊ) ண்ணிய மி  

(வார்  3)
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123 123 அரசினர் ஆதிதிராவிடர் 

ந நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குக்கட்டிடம் 

பாம் வி ந்தான்

1.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் ெதற்கு அண்டக்குடி (ஊ) பாம் வி ந்தான் 

ெதற்கு (வார்  3) , 2.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் ெதற்கு அண்டக்குடி 

(ஊ) ராஜவ் நகர்   (வார்  3) , 3.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் ெதற்கு 

அண்டக்குடி (ஊ) ராஜவ் நகர் காலனி (வார்  3) , 4.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) 

மற் ம் ெதற்கு அண்டக்குடி (ஊ) பாம் வி ந்தான் காலனி (வார்  3) , 

5.காட் ப்பரமக்குடி (வ.கி) மற் ம் ெதற்கு அண்டக்குடி (ஊ) பர்மா காலனி 

(வார்  3)
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124 124 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்ள்ளி, மடந்ைத

1.மடந்ைத (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) மடந்ைத ெதற்குப்பகுதி (வார்  1) , 2.மடந்ைத 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) மடந்ைத வடக்கு (வார்  1) , 3.மடந்ைத (வ.கி.) மற் ம் 

(ஊ) ெகௗரிப்பட்டி (வார்  2)

Ü¬ùî¢¶ 
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125 125 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 

பிரதானக் கட்டிடம் 

கிழக்குப்பகுதி, ேமற்குப்பக்கம், 

எம்.ெந ங்குளம்

1.வாலாங்குடி (வ.கி) மற் ம் மடந்ைத (ஊ) ேமலத்ெத  1 (வார்  3) , 

2.வாலாங்குடி (வ.கி) மற் ம் மடந்ைத (ஊ) ேமலத்ெத  2 (வார்  3) , 

3.வாலாங்குடி (வ.கி) மற் ம் மடந்ைத (ஊ) ேமலத்ெத  3 (வார்  3) , 

4.வாலாங்குடி (வ.கி) மற் ம் மடந்ைத (ஊ) கீழத்ெத  1 (வார்  3) , 

5.வாலாங்குடி (வ.கி) மற் ம் மடந்ைத (ஊ) ந த்ெத  1 (வார்  3) , 

6.வாலாங்குடி (வ.கி) மற் ம் மடந்ைத (ஊ) ந த்ெத  2 (வார்  3) , 

7.வாலாங்குடி (வ.கி) மற் ம் மடந்ைத (ஊ) ந த்ெத  3 (வார்  3) , 

8.வாலாங்குடி (வ.கி) மற் ம் மடந்ைத (ஊ) வடக்குத்ெத  1 (வார்  3) , 

9.வாலன்குடி (வ.கி) மற் ம் மடந்ைத (ஊ) வடக்குத்ெத  2 (வார்  3) , 

10.வாலாங்குடி (வ.கி) மற் ம் மடந்ைத (ஊ) கீழத்ெத  2 (வார்  3) , 

11.வாலாங்குடி (வ.கி) மற் ம் மடந்ைத (ஊ) கீழத்ெத  3 (வார்  3) , 

12.வாலாங்குடி (வ.கி) மற் ம் மடந்ைத (ஊ) இந்திரா காலனி (வார்  3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பக்கம் எண். 48 of 137
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126 126  ேகாத விலாஸ் 

ெதாடக்கப்பள்ளி, வடக்குப்பகுதி 

ெவங்கா ர்

1.ெவங்கா ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கணபதிேயந்தல் வார்  1 , 2.ெவங்கா ர் 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமலக்குடியி ப்  ெவங்கா ர் வார்  1 , 3.ெவங்கா ர் 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) அரிசனக்குடியி ப்  ேமற்கு ெத  (வார்  1,2) , 

4.ெவங்கா ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) அரிசனக்குடியி ப்  ெதற்கு ெத  (வார்  

2) , 5.ெவங்கா ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ராஜவ் காலனி (வார்  2) , 

6.ெவங்கா ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) காளியம்மன்ேகாவில் ெத  (வார்  2)

Ü¬ùî¢¶ 
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127 127 எஸ்.ஆர்.வி.எஸ். 

ந நிைலப்பள்ளி கிழக்குப்பகுதி 

ெலட்சுமி ரம்

1.ெவங்கா ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) சங்கங்ேகாட்ைட (வார்  2) , 2.ெவங்கா ர் 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெலட்சுமி ரம் வடக்கு ெத  (வார்  3) , 3.ெவங்கா ர் 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) லட்சுமி ரம் ெதற்கு ெத  (வார்  3)
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128 128 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி ெதற்குப்பகுதி 

கட்டிடம் குழந்தா ரி

1.குழந்தா ரி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ஆதிதிராவிடர்  கிழக்கு ெத  (வார்  2) , 

2.குழந்தா ரி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ஆதிதிராவிடர்  ேமற்கு ெத  (வார்  2) , 

3.குழந்தா ரி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வடக்குத்ெத  (வார்  2) , 4.குழந்தா ரி 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெதற்கு ெத  (வார்  2) , 5.குழந்தா ரி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

தல் ெத  (வார்  3)
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129 129 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, அ ங்குளம்

1.குழந்தா ரி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) மறவர் ெத  (வார்  1) , 2.குழந்தா ரி (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) கிழக்குத் ெத   (வார்  2) , 3.குழந்தா ரி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

ேமலத்ெத  (வார்  1) , 4.குழந்தா ரி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெபரிய ெத  

(வார்  3) , 5.குழந்தா ரி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கிழக்கு ெத  (வார்  3) , 

6.குழந்தா ரி (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமற்குத்ெத  (வார்  3)

Ü¬ùî¢¶ 
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130 130 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி  

வடக்குப்பகுதி கீழப்பார்த்திப ர்

1.சூடி ர், ெகாத்தங்குளம் (வ.கி) மற் ம் கீழப்பார்த்திப ர் (ஊ) 

வடக்குத்ெத , ெதற்கு ெத  (வார்  1) , 2.சூடி ர், ெகாத்தங்குளம் (வ.கி) 

மற் ம் கீழப்பார்த்திப ர் (ஊ) வடக்கூர் வடக்குத்ெத , கிழக்குத்ெத , 

ேமலத்ெத  , 3.சூடி ர், ெகாத்தங்குளம் (வ.கி) மற் ம் கீழப்பார்த்திப ர் (ஊ) 

ஆதிதிராவிடர் காலனி 1,2,3 வ  ெத  (வார்  3)
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131 131 னிதமரியாள் 

ெமட்ரிக்குேலசன் பள்ளி, 

ேமற்குக்கட்டிடம்,  வடக்கு 

அைற, பார்த்திப ர்

1.சூடி ர், ெகாத்தங்குளம் (வ.கி) மற் ம் கீழப்பார்த்திப ர் (ஊ) இைடயர் 

குடியி ப்  வடக்கு ெத , ெதற்கு ெத  , 2.சூடி ர், ெகாத்தங்குளம் (வ.கி) 

மற் ம் கீழப்பார்த்திப ர் (ஊ) ெந ம் ளி வடக்குத் ெத , ெதற்கு ெத  

(வார்  2) , 3.சூடி ர், ெகாத்தங்குளம் (வ.கி) மற் ம் கீழப்பார்த்திப ர் (ஊ) 

ெகாத்தங்குளம் வடக்குத்ெத ,ந த்ெத ,ெதற்கு ெத  (வார்  3) , 4.சூடி ர், 

ெகாத்தங்குளம் (வ.கி) மற் ம் கீழப்பார்த்திப ர் (ஊ) கீழச்சீவன்குளம் 

வடக்கு ெத , ெதற்கு ெத  (வார்  3) , 5.சூடி ர், ெகாத்தங்குளம் (வ.கி) 

மற் ம் கீழப்பார்த்திப ர் (ஊ) ேமலச்சீவன்குளம் வடக்கு ெத , ெதற்கு 

ெத  (வார்  3)
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132 132 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, ேமற்குக் 

கட்டிடம், பிடாரிேசரி

1.பிடாரிேசரி (வ.கி) மற் ம் பி. த் ர் (ஊ) வடக்குத் ெத  (வார்  1) , 

2.பிடாரிேசரி (வ.கி) மற் ம் பி. த் ர் (ஊ) ெதற்குத்ெத  (வார்  1) , 

3.பிடாரிேசரி (வ.கி) மற் ம் பி. த் ர் (ஊ) பி. த் ர் காலனி (வார்  1) , 

4.பிடாரிேசரி (வ.கி) மற் ம் பி. த் ர் (ஊ) பிடாரிேசரி (வார்  1) , 

5.பிடாரிேசரி (வ.கி) மற் ம் பி. த் ர் (ஊ) பிடாரிேசரி ெதற்குத்ெத   

(வார்  2) , 6.பிடாரிேசரி (வ.கி) மற் ம் பி. த் ர் (ஊ) பிடாரிேசரி 

ேமலத்ெத  (வார்  3) , 7.பிடாரிேசரி (வ.கி) மற் ம் பி. த் ர் (ஊ) 

பிடாரிேசரி கிழக்குத்ெத  (வார்  3) , 8.பிடாரிேசரி (வ.கி) மற் ம் பி. த் ர் 

(ஊ) பிடாரிேசரி காலனி (வார்  3)
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133 133 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, ேமாசுகுடி

1.ேமாசுகுடி (வ.கி மற் ம் (ஊ) கிழக்குத்ெத  , 2.ேமாசுகுடி (வ.கி) மற் ம் 

(ஊ)  ேமற்குத்ெத  , 3.ேமாசுகுடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ)  ெதற்குத்ெத  , 

4.ேமாசுகுடி (வ.கி) மற் ம் (ஊ)  வாைகேயந்தல் ெத  , 5.ேமாசுகுடி (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) மீனாட்சி ரம் ேமல்ெத
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134 134 ஊராட்சி 

ஒன்றியெதாடக்கப்பள்ளி, 

பி.பி.ேயந்தல்

1.ேமாசுகுடி (ஊ) பி.பி.ேயந்தல் (வ.கி) இைடயாத் ர் வடக்குத்ெத  , 

2.ேமாசுகுடி (ஊ) பி.பி.ேயந்தல் (வ.கி) இைடயாத் ர் ெதற்குத்ெத  , 

3.ேமாசுகுடி (ஊ) பி.பி.ேயந்தல் (வ.கி) இைடயாத் ர் யாதவர் ெத  , 

4.ேமாசுகுடி (ஊ) பி.பி.ேயந்தல் (வ.கி) பி.பி.ேயந்தல் ேமலெத  , 5.ேமாசுகுடி 

(ஊ) பி.பி.ேயந்தல் (வ.கி) பி.பி.ேயந்தல் கீழத்ெத  , 6.ேமாசுகுடி (ஊ) 

பி.பி.ேயந்தல் (வ.கி) பி.பி.ேயந்தல் காலனி ெத  , 7.ேமாசுகுடி (ஊ) 

பி.பி.ேயந்தல் (வ.கி) பன்னர்குளம் கரடிசாமி ெத
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135 135 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, SSA கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி, ெநல்ம ர்

1.பிடாரிேசரி (வ.கி) மற் ம் ெநல்ம ர் (ஊ) வடக்குத்ெத  (வார்  1) , 

2.பிடாரிேசரி (வ.கி) மற் ம் ெநல்ம ர் (ஊ) ந த்ெத  (வார்  1) , 

3.பிடாரிேசரி (வ.கி) மற் ம் ெநல்ம ர் (ஊ) ெதற்குத்ெத  (வார்  2) , 

4.பிடாரிேசரி (வ.கி) மற் ம் ெநல்ம ர் (ஊ) கவிராயர் ளியங்குளம் (வார்  

2) , 5.பிடாரிேசரி (வ.கி) மற் ம் ெநல்ம ர் (ஊ) நல் ர் சுப்பிரமணிய ரம் 

(வார்  2) , 6.பிடாரிேசரி (வ.கி) மற் ம் ெநல்ம ர் (ஊ) கைலநகர் நல் ர் 

(வார்  3) , 7.பிடாரிேசரி (வ.கி) மற் ம் ெநல்ம ர் (ஊ) சூரிக்கேனந்தல் 

(வார்  3) , 8.பிடாரிேசரி (வ.கி) மற் ம் ெநல்ம ர் (ஊ) க வாட் ேனந்தல் 

(வார்  3)

Ü¬ùî¢¶ 
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136 136 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, கூனங்குளம்

1.கூனங்குளம், ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற் ம் ேவப்பங்குளம் (ஊ) கூனங்குளம் 

(வார்  3) , 2.கூனங்குளம், ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற் ம் ேவப்பங்குளம் (ஊ) 

ேவப்பங்குளம் குடியி ப்  (வார்  3) , 3.கூனங்குளம், ேவப்பங்குளம் (வ.கி) 

மற் ம் ேவப்பங்குளம் (ஊ) பர்க்கன்குறிச்சி (வார்  3) , 4.கூனங்குளம், 

ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற் ம் ேவப்பங்குளம் (ஊ) உண் த்தி (வார்  2) , 

5.கூனங்குளம், ேவப்பங்குளம் (வ.கி) மற் ம் ேவப்பங்குளம் (ஊ) பிரிைச 

(வார்  2)
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137 137 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,  SSA 

கட்டிடம், ேமற்குப்பக்கம், 

த த்தலான்ேகாட்ைட

1.த த்தலாங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற் ம் (ஊ) குறிஞ்சாக்குளம் (வார்  1) , 

2.த த்தலாங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெசம்பிலான்குடி(வார்  1) , 

3.த த்தலாங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற் ம் (ஊ) இைடயங்குளம் (வார்  1) , 

4.த த்தலாங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற் ம் (ஊ) த த்தலாங்ேகாட்ைட கீழத்ெத  

(வார்  1) , 5.த த்தலாங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற் ம் (ஊ) த த்தலாங்ேகாட்ைட 

ேமலெத  (வார்  1) , 6.த த்தலாங்ேகாட்ைட (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

த த்தலாங்ேகாட்ைட காலனி (வார்  2) , 7.த த்தலாங்ேகாட்ைட (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) ெந ங்குளம்

Ü¬ùî¢¶ 
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138 138 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கீழப்ப த்தி ர்

1.கீழப்ப த்தி ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வடக்குத்ெத  (வார்  1,2) , 

2.கீழப்ப த்தி ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெதற்குத்ெத  (வார்  1,2) , 

3.கீழப்ப த்தி ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) பிள்ைளயாேரந்தல் (வார்  3) , 

4.கீழப்ப த்தி ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கணக்கேனந்தல் (வார்  2) , 

5.கீழப்ப த்தி ர் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) லவர்ேவலங்குடி (வார்  3)
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139 139 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெபரியமாங்குடி

1.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேதவேனரி ேமற்கு ெத  (வார்  3) , 

2.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேதவேனரி கிழக்கு ெத   (வார்  3) , 

3.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) மாங்குடி யாதவர்  ேமற்கு ெத  (வார்  

2) , 4.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) மாங்குடி யாதவர்  கிழக்கு ெத  

(வார்  2)
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140 140 அரசு 
உயர்நிைலப்பள்ளி-!
கிழக்கு கட்டிடம்-!
வடக்குப் பகுதி 
அ கில்-!
வழிமறிச்சான்

1.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வழிமறிச்சான் வடக்கு ெத  (வார்  5) , 

2.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வழிமறிச்சான் ந த்ெத  (வார்  1) , 

3.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வழிமறிச்சான் ெதற்கு ெத  (வார்  1) , 

4.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வழிமறிச்சான் ஆதிதிராவிடர் காலனி 

(வார்  1)
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141 141 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி 

கிழக்குக்கட்டிடம் க்குடி

1.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற் ம் க்குடி (ஊ) வடக்குத் ெத  (வார்  1) , 

2.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற் ம் க்குடி (ஊ) ேமலத்ெத  (வார்  1) , 

3.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற் ம் க்குடி (ஊ) க்குடி கீழத்ெத  (வார்  2) , 

4.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற் ம் க்குடி (ஊ) பள்ளிவாசல் வடக்குத்ெத  

(வார்  2)
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142 142 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி 

ேமற்குக்கட்டிடம் க்குடி

1.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற் ம் க்குடி (ஊ) பள்ளிவாசல் ெதற்குத்ெத  

(வார்  3) , 2.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற் ம் க்குடி (ஊ) ஆதிதிராவிடர் 

வடக்குத்ெத  (வார்  3) , 3.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற் ம் க்குடி (ஊ) 

ஆதிதிராவிடர் ெதற்குத்ெத  (வார்  3) , 4.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற் ம் 

க்குடி (ஊ) விேனாபா நகர் (வார்  4)
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143 143 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, ப்பட்டி

1.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கண்டாக்குளம் வடக்குத்ெத  (வார்  1,2) , 

2.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கண்டாக்குளம் காலனி (வார்  2) , 

3.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கண்டாக்குளம் ெதற்கு ெத  (வார்  1,2) , 

4.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வாலங்குடி காலனி (வார்  2,3) , 

5.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வாலாங்குடி ந த்ெத  (வார்  2) , 

6.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வாலாங்குடி யாதவர் குடியி ப்  1 (வார்  

2,3) , 7.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வாலாங்குடி யாதவர் குடியி ப்  2 

(வார்  3) , 8.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) பிரண்ைடக்குளம் கிராமம் 

(வார்  3) , 9.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ப்பட்டி கிராமம் (வார்  3) , 

10.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ளிக்குளம் ெதற்குத் ெத  (வார்  3) , 

11.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ளிக்குளம் வடக்குத்ெத  (வார்  3) , 

12.வாலாங்குடி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ளிக்குளம் காலனி (வார்  3)
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144 144 ஊராட்சி 

ஒன்றியெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, ஊரக்குடி

1.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற் ம் ஊரக்குடி (ஊ) ஆதி திராவிடர் காலனி (வார்  

3) , 2.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற் ம் ஊரக்குடி (ஊ) ஆதி திராவிடர் ேமற்குக் 

குடியி ப்  (வார்  2) , 3.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற் ம் ஊரக்குடி (ஊ) ஆதி 

திராவிடர் கிழக்குக் குடியி ப்  (வார்  3) , 4.வழிமறிச்சான் (வ.கி) மற் ம் 

ஊரக்குடி (ஊ) யாதவர் குடியி ப்
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145 145 ஊராட்சி 

ஒன்றியெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெதற்குப்பகுதி, கஞ்சிேயந்தல்

1.ேதா ர் (வ.கி.) மற் ம் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) கஞ்சிேயந்தல் ேமலத்ெத  

(வார்  1) , 2.ேதா ர் (வ.கி.) மற் ம் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) ேசகேனந்தல் 

ெமயின் ேரா  (வார்  1) , 3.ேதா ர் (வ.கி.) மற் ம் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) 

கு க்கு ெமயின் ேரா  (வார்  1) , 4.ேதா ர் (வ.கி.) மற் ம் கஞ்சிேயந்தல் 

(ஊ) பிடாரிேயந்தல் (வார்  2) , 5.ேதா ர் (வ.கி.) மற் ம் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) 

ளியங்குளம் 1,2ம் ெத (வார்  2) , 6.ேதா ர் (வ.கி.) மற் ம் கஞ்சிேயந்தல் 

(ஊ) ளியங்குளம் 3வ  ெத (வார்  2) , 7.ேதா ர் (வ.கி.) மற் ம் 

கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) ளியங்குளம் 4வ  ெத (வார்  2) , 8.ேதா ர் (வ.கி.) 

மற் ம் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) கீழப்ெபத்தேனந்தல் கள்ளர் ெத (வார்  2) , 

9.ேதா ர் (வ.கி.) மற் ம் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) கீழப்ெபத்தேனந்தல் கிழக்கு 

ெத (வார்  2) , 10.ேதா ர் (வ.கி.) மற் ம் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) 

கீழப்ெபத்தேனந்தல் யாதவர் ெத (வார்  2)

Ü¬ùî¢¶ 
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146 146 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெப மாள்ேகாவில்

1.ேதா ர் (வ.கி.) மற் ம் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) ெப மாள்ேகாவில் தல்ெத  

(வார்  3) , 2.ேதா ர் (வ.கி.) மற் ம் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) ெப மாள் ேகாவில் 

2வ  ெத  (வார்  3) , 3.ேதா ர் (வ.கி.) மற் ம் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) 

ெப மாள்ேகாவில்3வ  ெத  (வார்  3) , 4.ேதா ர் (வ.கி.) மற் ம் 

கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) ெப மாள்ேகாவில்4வ  ெத   (வார்  3) , 5.ேதா ர் 

(வ.கி.) மற் ம் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) ெப மாள்ேகாவில்5வ  ேமலத்ெத  

(வார்  3) , 6.ேதா ர் (வ.கி.) மற் ம் கஞ்சிேயந்தல் (ஊ) 

ெப மாள்ேகாவில்6வ  ெத  (வார்  3)
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147 147 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, திய 

கட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி, 

த் ராமலிங்க ரம்

1.விளத் ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) விேனாபாஜி நகர் (வார்  1) , 2.விளத் ர் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) யாதவர் ெத  (வார்  1) , 3.விளத் ர் (வ.கி.) மற் ம் 

(ஊ) ேவளாங்கன்னி ெத  (வார்  1) , 4.விளத் ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

மாரியம்மன் ேகாவில் ெத  1 (வார்  1) , 5.விளத் ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

மாரியம்மன் ேகாவில் ெத  2 (வார்  1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

148 148 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, 

தியகட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி, 

த் ராமலிங்க ரம்

1.விளத் ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) மங்கம்மாள் சாைல ெத  (வார்  2) , 

2.விளத் ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) திெரௗபைத அம்மன் ேகாவில் ெத  (வார்  

2) , 3.விளத் ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ந த்ெத  (வார்  2) , 4.விளத் ர் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) அபிராமம் ெமயின் ேரா  (வார்  2) , 5.விளத் ர் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) கி த்தவர் ெத  (வார்  2)
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149 149 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, ேதா ர்

1.ேதா ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) தல் ெதற்குத்ெத  (வார்  1) , 2.ேதா ர் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 2வ  ெத  (வார்  1) , 3.ேதா ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

3வ  ெத  (வார்  1) , 4.ேதா ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 4வ  ெத  (வார்  1) 

, 5.ேதா ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) தண்ணர் ெதாட்டி ெத  (வார்  1) , 

6.ேதா ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) மடந்ைத ெமயின் ேரா  (வார்  1) , 7.ேதா ர் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ேதா ர் ெதற்குப்பட்டி 7வ  ெத  (வார்  2) , 8.ேதா ர் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ேதா ர் ெதற்குப்பட்டி 8வ  ெத  (வார்  2) , 9.ேதா ர் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) அரிஜன காலனி (வார்  2) , 10.ேதா ர் (வ.கி.) மற் ம் 

(ஊ) ெமயின் ேரா  (வார்  2) , 11.ேதா ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ேமலத்ெத  

(வார்  2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

150 150 ஆர்.சி.ந நிைலப்பள்ளி, 

ேமலக்காவ ர்

1.எஎஸ். காவ ர் (வ.கி.) ேமலக்காவ ர் (ஊ) வடக்குத்ெத  (வார்  1) , 

2.எஸ். காவ ர் (வ.கி.) ேமலக்காவ ர் (ஊ) ந த்ெத  (வார்  1) , 3.எஸ். 

காவ ர் (வ.கி.) ேமலக்காவ ர் (ஊ) ெதற்குத்ெத  (வார்  1,2) , 4.எஸ். 

காவ ர் (வ.கி.) ேமலக்காவ ர் (ஊ) த் ராமலிங்க ரம்,தங்கய்ய ரம் 

(வார்  2)
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151 151 சி.எஸ்.ஐ ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெதற்கு காவ ர்

1.ெதற்கு காவ ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ேமற்குப்பகுதி ந த்ெத  (வார் 1,2) , 

2.ெதற்கு காவ ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) பள்ளியம்மன் ேகாவில் ெத  

(வார் 1,2) , 3.ெதற்கு காவ ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) சங்கமடம் ெத  (வார்  

2) , 4.ெதற்கு காவ ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெதற்குத்ெத  (வார்  2) , 

5.ெதற்கு காவ ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ந த்ெத  (வார்  2) , 6.ெதற்கு 

காவ ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வடக்குத்ெத  (வார்  2) , 7.ெதற்கு காவ ர் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) அ ந்ததியர் ெதற்குத்ெத  (வார்  2) , 8.ெதற்கு 

காவ ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) அ ந்ததியர் ந த்ெத  (வார்  2) , 9.ெதற்கு 

காவ ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) அ ந்ததியர் வடக்குத்ெத  (வார்  2) , 

10.ெதற்கு காவ ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ேயாவான் ஆலயத்ெத  (வார்  2)

Ü¬ùî¢¶ 
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152 152 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பக்கம், ெதற்குப்பகுதி, 

பாம் ா்.

1.பாம் ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வடக்குத் ெத  (வார்  1) , 2.பாம் ர் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) விநாயகர் ேகாவில் ெத  (வார்  2) , 3.பாம் ர் (வ.கி.) மற் ம் 

(ஊ) கிழக்குத் ெத  (வார்  3)

Ü¬ùî¢¶ 
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153 153 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, திய 

கட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி 

ந க்கட்டிடம், கூ தல் 

வகுப்பைற, பாம் ர்

1.பாம் ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ேமற்குத்ெத (வார்  4) , 2.பாம் ர் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) கிழக்குப்பகுதி ெதற்குத்ெத ,ேமற்கு காலனி,ேமற்குபகுதி 

வடக்குத்ெத ,   ேமற்குபகுதி ெதற்குத்ெத , (வார்  5) , 3.பாம் ர் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) சமத் வ ரம் (வார்  6)
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154 154 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

கிழக்குப்பகுதி, ந க்கட்டிடம், 

பாம் ர்

1.ெதன்ெபா வக்குடி, பாம் ர் (வ.கி.) பாம் ர் (ஊ) பாம் ர் (வார்  4) , 

2.ெதன்ெபா வக்குடி, பாம் ர் (வ.கி.) ெதன்ெபா வக்குடி (ஊ) தைலக்கால் 

ெதற்குத்ெத  (வார்  2) , 3.ெதன்ெபா வக்குடி, பாம் ர் (வ.கி.) 

ெதன்ெபா வக்குடி (ஊ) தைலக்கால் வடக்குத்ெத   (வார்  2) , 

4.ெதன்ெபா வக்குடி, பாம் ர் (வ.கி.) ெதன்ெபா வக்குடி (ஊ) 

ெதன்ெபா வக்குடி ஆதி திராவிடர் காலணி (வார்  1) , 5.ெதன்ெபா வக்குடி, 

பாம் ர் (வ.கி.) ெதன்ெபா வக்குடி (ஊ) ெதன்ெபா வக்குடி கிழக்குத்ெத   

(வார்  1) , 6.ெதன்ெபா வக்குடி, பாம் ர் (வ.கி.) ெதன்ெபா வக்குடி (ஊ) 

ெதன்ெபா வக்குடி ந த்ெத  (வார்  1) , 7.ெதன்ெபா வக்குடி, பாம் ர் 

(வ.கி.) ெதன்ெபா வக்குடி (ஊ) ெதன்ெபா வக்குடி ேமலத்ெத  (வார்  1) , 

8.ெதன்ெபா வக்குடி, பாம் ர் (வ.கி.) ெதன்ெபா வக்குடி (ஊ) 

ெதன்ெபா வக்குடி வடக்குத்ெத , திக்குளம் பகுதி (வார்  1)
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155 155 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, என் 

ெபத்தேனந்தல்

1.என். ெபத்தேனந்தல் (வ.கி) மற் ம் கைல ர் (ஊ) சிங்கராய ரம் (வார்  3) 

, 2.என். ெபத்தேனந்தல் (வ.கி) மற் ம் கைல ர் (ஊ) என். ெபத்தேனந்தல் 

(வார்  3) , 3.என். ெபத்தேனந்தல் (வ.கி) மற் ம் கைல ர் (ஊ) ெதா ர் 

(வார்  3)
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156 156 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, சுப்பராயர் ரம்

1.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) மாதாேகாவில் ெத  (வார்  1) , 

2.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) யாதவர் வடக்குத்ெத  (வார்  1) , 

3.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) யாதவர் ந த்ெத  (வார்  1) , 

4.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) யாதவர் ெதற்குத்ெத  (வார்  1) , 

5.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) அ ந்ததியர் குடியி ப்  (வார்  1) 

, 6.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) அழகர் நகர் (வார்  1)
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157 157 டி.இ.எல்.சி. ெதாடக்கப்பள்ளி 

ேமற்குக்கட்டிடம் 

ெவங்கிட்டன்குறிச்சி

1.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கீழ்வடக்குத் ெத  (வார்  2) , 

2.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கீழ் மத்திய குடியி ப்  (வார்  2) 

, 3.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கீழ் ெதற்குத்ெத  (வார்  2) , 

4.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) அ ந்ததியர் குடியி ப்  (வார்  2) 

, 5.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வடக்கு ஆதி திராவிடர் 

குடியி ப்  (வார்  2) , 6.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கீரந்ைத 

பரமக்குடி ெதற்கு ேரா  (வார்  2) , 7.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற் ம் 

(ஊ) ஆதி திராவிடர் காலனி (வார்  2) , 8.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) அ ந்ததியர் காலனி (வார்  3)
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158 158 டி.இ.எல்.சி. ெதாடக்கப்பள்ளி 

கிழக்குக்கட்டிடம் 

ெவங்கிட்டனகுறிச்சி

1.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெதன் ேமற்குத் ெத  (வார்  3) , 

2.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெதற்கு மத்திய ெத  (வார்  3) , 

3.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெதற்கு ெத  (வார்  3) , 

4.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ேமல் மத்திய குடியி ப்  (வார்  

3) , 5.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வடக்குத்ெத  (வார்  3) , 

6.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கணக்கேனந்தல் காலனி (வார்  3) 

, 7.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கணக்கேனந்தல் கீழ் ெத  

(வார்  3) , 8.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஆதி திராவிடர் 

குடியி ப்  (வார்  3) , 9.ெவங்கிட்டங்குறிச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) யாதவர் 

குடியி ப்  (வார்  3)
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159 159 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, வடக்குப்பகுதி 

கட்டிடம், கைல ர்

1.கைல ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) நாடார் குடியி ப்  (வார்  1,2) , 2.கைல ர் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வடக்கு குடியி ப்  ேமற்குப்பகுதி (வார்  1) , 3.கைல ர் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வடக்கு குடியி ப்  கிழக்குப்பகுதி (வார்  1) , 4.கைல ர் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஆதி திராவிடர் கிழக்கு குடியி ப்  (வார்  1,2) , 

5.கைல ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஆதி திராவிடர் ெதற்குக்குடியி ப்  (வார்  2) 

, 6.கைல ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஆதி திராவிடர் ேமற்குக் குடியி ப்  (வார்  

1,2) , 7.கைல ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) அ ந்ததியர் குடியி ப்  (வார்  2) , 

8.கைல ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் குடியி ப்  (வார்  1) , 

9.கைல ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஆதி திராவிடர் காலனி (வார்  1)
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160 160 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேமற்குக்கட்டிடம், கைல ர்

1. ேக. க ங்குளம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கிழக்கு குடியி ப்  (வார்  1), 2. ேக. 

க ங்குளம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கிழக்கு குடியி ப்  (வார்  1) , 3. ேக. 

க ங்குளம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ேமற்கு குடியி ப்  (வார்  1), 4. ேக. 

க ங்குளம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ேமற்கு குடியி ப்  (வார்  1), 5..கைல ர் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) த்தேனந்தல் (வார்  2), 6.கைல ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

த்தேனந்தல் (வார்  2), 7.பாண்டிக்கண்மாய் (வ.கி.) மற் ம் கைல ர் (ஊ) 

கண் ெகாண்டான் மாணிக்கம் (வார்  2),
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161 161 அரசு ஆதிதிராவிடா் 

ந நிைலப்பள்ளி, நிைலயாம்படி.

1. பாண்டிக்கண்மாய் (வ.கி.) மற் ம் ேக.க ங்குளம் (ஊ) நிைலயம்பாடி 

கிழக்கு குடியி ப்  (வார்  2), 5.பாண்டிக்கண்மாய் (வ.கி.) மற் ம் 

ேக.க ங்குளம் (ஊ) நிைலயம்பாடி ேமற்கு குடியி ப்  (வார்  2), 

3.பாண்டிக்கண்மாய் (வ.கி.) மற் ம் கைல ர் (ஊ) நரிவிலா (வார்  2), 

4.பாண்டிக்கண்மாய் (வ.கி.) மற் ம் ேக.க ங்குளம் (ஊ) ெகாக்குப்பள்ளம் 

(வார்  2), 5.பாண்டிக்கண்மாய் (வ.கி.) மற் ம் ேக.க ங்குளம் (ஊ) 

ெகாக்குப்பள்ளம் (வார்  2)
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

162 162 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி ேமற்குப்பகுதி 

திய கட்டிடம் வாணியவல்லம்

1.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வாணியவல்லம் காலனி (வார்  1) , 

2.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வாணியவல்லம் கிராமப்பகுதி (வார்  

1) , 3.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) யாதவர் குடியி ப்  

ேமலியேனந்தல் (வார்  2) , 4.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

ர்வலைச (வார்  3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

163 163 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி  ேமமங்களம்

1.தாைளயடிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற் ம் ேமமங்களம் ஊ) ேமமங்களம் 

வடக்குத் ெத  (வார்  1) , 2.தாைளயடிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற் ம் 

ேமமங்களம் (ஊ) ேமமங்களம் ெதற்குத் ெத  (வார்  2) , 

3.தாைளயடிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற் ம் ேமமங்களம் (ஊ) ேமமங்களம் ேமற்கு 

ெத  (வார்  2) , 4.தாைளயடிக்ேகாட்ைட (வ.கி) மற் ம் ேமமங்களம் (ஊ) 

பாப்பார்கூட்டம் ேமற்கு ெத  (வார்  3) , 5.தாைளயடிக்ேகாட்ைட (வ.கி) 

மற் ம் ேமமங்களம் (ஊ) பாப்பார்கூட்டம் கிழக்குெத  (வார்  3)
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164 164 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி திய 

கட்டிடம் ந ப்பகுதி 

தாைளயடிேகாட்ைட

1.தாைளயடிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) தாைளயடிக்ேகாட்ைட வடக்கு 

ெத  (வார்  1) , 2.தாைளயடிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

தாைளயடிக்ேகாட்ைட ெதற்கு ெத  (வார்  2) , 3.தாைளயடிக்ேகாட்ைட 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) தாைளயடிக்ேகாட்ைட ேமற்கு ெத  (வார்  3) , 

4.தாைளயடிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) தாைளயடிக்ேகாட்ைட காலணி 

(வார்  4) , 5.தாைளயடிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) சாலியவாகன ரம் 

(வார்  4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

165 165 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேகாபாலப்பட்டணம்

1.இராதாப் ளி (ஊ) (வ கி) இராதாப் ளி ெதற்கு ெத  , 2.இராதாப் ளி (ஊ) (வ 

கி) இராதாப் ளி வடக்குத் ெத  , 3.இராதாப் ளி (ஊ) (வ கி) 

ேகாபாலபட்டணம் ெதற்கு ெத  , 4.இராதாப் ளி (ஊ) (வ கி) 

ேகாபாலபட்டணம் வடக்குத்ெத  , 5.இராதாப் ளி (ஊ) (வ கி) வரவணி , 

6.இராதாப் ளி (ஊ) வ கி) த் ப்பட்டணம் , 7.இராதாப் ளி (ஊ) (வ கி) 

த் பட்டணம் காலனி
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166 166 கிராம இ ேசைவ ைமயம், 

கீழக்காவ ர்
1.கீழக்காவ ர் (ஊ) இராதாப் ளி (வ கி) கீழக்காவ ர் ேமல குடியி ப்  , 

2.கீழக்காவ ர் (ஊ) இராதாப் ளி (வ கி) கீழக்காவ ர் வடக்கு குடியி ப்  , 

3.கீழக்காவ ர் (ஊ) இராதாப் ளி (வ கி) கீழக்காவ ர் ெதற்கு குடியி ப்
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167 167 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

SSA கட்டிடம்,  காரடர்ந்தகுடி

1.காரடர்ந்தகுடி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வடக்கு ெத  (வார்  1) , 2.காரடர்ந்தகுடி 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கிழக்குத்ெத  (வார்  1,2) , 3.காரடர்ந்தகுடி (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) ந த்ெத  (வார்  1) , 4.காரடர்ந்தகுடி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

ேமலத்ெத  (வார்  1,2)
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168 168 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, காரடர்ந்தகுடி

1.காரடர்ந்தகுடி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெத  (வார்  1,2) , 

2.காரடர்ந்தகுடி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ேமலகாரடர்ந்தகுடி (வார்  2) , 

3.காரடர்ந்தகுடி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ேமற்குக்காலனி (வார்  2) , 

4.காரடர்ந்தகுடி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெபாட்டக்கா  (வார்  2) , 5.காரடர்ந்தகுடி 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கிழக்குக் காலனி (வார்  1,2)
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169 169 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, வாதவேனரி

1.வாதவேனரி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வாதவேனரி ேமற்கு ெத  (வார்  1) , 

2.வாதவேனரி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வாதவேனரி கிழக்கு ெத  (வார்  1) , 

3.வாதவேனரி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வாதவேனரி வடக்கு ெத  (வார்  1)
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

170 170 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி,  

ஆரம்பக்ேகாட்ைட

1.வாதவேனரி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஆரம்பேகாட்ைட ெதற்கு ெத  (வார்  2) , 

2.வாதவேனரி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஆரம்பேகாட்ைட (வார்  2) , 

3.வாதவேனரி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஆரம்பேகாட்ைட வடக்கு ெத  (வார்  2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

171 171 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, 

ெதற்குப்பகுதி,  

அரியாங்ேகாட்ைட

1.அரியாங்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வடக்கு குடியி ப்  (வார்  1) , 

2.அரியாங்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கீழக்குடியி ப்  ேமற்குப்பகுதி 

(வார்  1) , 3.அரியாங்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கீழக்குடியி ப்  

கிழக்குப்பகுதி (வார்  1) , 4.அரியாங்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

பி.ெகாடிக்குளம் ெமயின் ேரா  (வார்  1) , 5.அரியாங்ேகாட்ைட (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) ேமலக்குடியி ப்  (வார்  2) , 6.அரியாங்ேகாட்ைட (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) அனிச்சகுடியி ப்  (வார்  3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

172 172 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

அனந்தேனந்தல்

1.அரியாங்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) அனந்தேனந்தல் குடியி ப்  (வார்  

3) , 2.அரியாங்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ேமேலந்தல் குடியி ப்  (வார்  

4)

Ü¬ùî¢¶ 
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

173 173 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 

ஆட்டாங்குடி

1.ஆட்டாங்குடி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெத  (வார்  1) , 

2.ஆட்டாங்குடி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கிழக்குத்ெத  (வார்  1) , 3.ஆட்டாங்குடி 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ேமற்குத்ெத  (வார்  1) , 4.ஆட்டாங்குடி (வ.கி.) மற் ம் 

(ஊ) ேமட் த்ெத  (வார்  1) , 5.ஆட்டாங்குடி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) தாராகுடி 

காலனி (வார்  1) , 6.ஆட்டாங்குடி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஆட்டாங்குடி காலனி 

(வார்  1) , 7.ஆட்டாங்குடி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) குயவேனந்தல் (வார்  2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

174 174 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, குனங்குளம்

1.ஆட்டாங்குடி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ம ர் (வார்  3) , 2.ஆட்டாங்குடி (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) குணங்குளம் (வார்  4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

175 175 ஊராட்சிய ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, 

கிழக்குப்பகுதி, நகரம்

1.நகரம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வடக்குத் ெத  (வார்  1) , 2.நகரம் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) ேமலத்ெத  (வார்  2) , 3.நகரம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெதற்கு 

ெத  (வார்  1) , 4.நகரம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) மாரியம்மன் ேகாவில் ெத  

(வார்  1) , 5.நகரம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கீழத்ெத  (வார்  1) , 6.நகரம் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) சாைலத்ெத  (வார்  1) , 7.நகரம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) அண்ணா 

நகர் காலனி (வார்  1) , 8.நகரம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கீரம்பாண்டி (வார்  1)
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

176 176 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, பனிதவயல்

1.நகரம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வடக்குத்ெத  (வார்  2) , 2.நகரம் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) வடேமற்குத்ெத  (வார்  2) , 3.நகரம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

மாரியம்மன் ேகாவில் ெத  வார்  2 , 4.நகரம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

சாைலத்ெத  வார்  2 , 5.நகரம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) பனிதவயல் 

ந க்குடியி ப்  வார்  2 , 6.நகரம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) பனிதவயல் 

ெதற்குக்குடியி ப்  (வார்  2) , 7.நகரம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) பணிதவயல் 

வசந்தநகர் (வார்  2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

177 177 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெபரியநகரமங்களம்

1.நகரமங்கலம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) சின்ன நகரமங்கலம் ஆதி திராவிடர் 

ெத  (வார்  1) , 2.நகரமங்கலம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெபரிய நகரமங்கலம் 

மாரியம்மன் ேகாவில் ெத  கிழக்குபகுதி (வார்  2) , 3.நகரமங்கலம் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) மாரியம்மன் ேகாவில் ேமற்குபகுதி (வார்  3) , 4.நகரமங்கலம் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) மாரியம்மன் ேகாவில் ேமலத்ெத  (வார்  4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

178 178 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, வ ர் (எ) 

உதயகுடி

1.நகரமங்கலம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஸ் ம் ெத  (வார்  3) , 

2.நகரமங்கலம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வ ர் காலனி (வார்  4) , 

3.நகரமங்கலம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) மறவர் ெத  (வார்  4) , 4.நகரமங்கலம் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ந த்ெத  (வார்  4) , 5.நகரமங்கலம் (வ.கி.) மற் ம் 

(ஊ) நாடார் ெத  (வார்  4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பக்கம் எண். 70 of 137



35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

179 179 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

தவைளக்குளம்

1.தவைளக்குளம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வடக்குத்ெத  (வார்  1) , 

2.தவைளக்குளம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ந த்ெத  (வார்  1) , 3.தவைளக்குளம் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெதற்குத்ெத  (வார்  1,2) , 4.தவைளக்குளம் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) ேபராமத்ேதவேனந்தல் கிராமம் (வார்  2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

180 180 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, அஞ்சாமைட

1.அஞ்சாமைட காச்சான் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வடக்குத்ெத  (வார்  1) , 

2.அஞ்சாமைட காச்சான் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ந த்ெத  (வார்  1) , 

3.அஞ்சாமைட காச்சான் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெதற்குத்ெத  (வார்  1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

181 181 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

தியக்கட்டிடம், அ.காச்சான்

1.அஞ்சாமைட காச்சான் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வடக்குத்ெத  (வார்  2) , 

2.அஞ்சாமைட காச்சான் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) காலனி (வார்  2) , 

3.அஞ்சாமைட காச்சான் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெதற்குத்ெத  (வார்  2) , 

4.அஞ்சாமைட காச்சான் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ேமலத்ெத  (வார்  3) , 

5.அஞ்சாமைட காச்சான் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) மாரியம்மன் ேகாவில் ெத  

(வார்  3) , 6.அஞ்சாமைட காச்சான் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெதன் ேமற்குத்ெத  

(வார்  3)
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

182 182 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கிழக்குக்கட்டிடம், 

நயினார்ேகாவில்

1.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற் ம் நயினார்ேகாயில் (ஊ) வடக்குத் ெத  

சிதம்பர ரம் (வார்  1) , 2.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற் ம் நயினார்ேகாயில் 

(ஊ) வடக்குத்ெத  (வார்  1) , 3.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற் ம் 

நயினார்ேகாயில் (ஊ) வடக்கு மாட வதீி (வார்  1) , 4.வாணியவல்லம் 

(வ.கி.) மற் ம் நயினார்ேகாயில் (ஊ) கிழக்குத்ெத  (வார்  2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

183 183 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேமற்குக்கட்டிடம், 

நயினார்ேகாவில்

1.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற் ம் நயினார்ேகாயில் (ஊ) ம ர் (வார்  2) , 

2.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற் ம் நயினார்ேகாயில் (ஊ) ெதற்கு மாட வதீி 

(வார்  3) , 3.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற் ம் நயினார்ேகாயில் (ஊ) 

ெதற்குத்ெத  (வார்  3) , 4.வாணியவல்லம் (வ.கி.) மற் ம் நயினார்ேகாயில் 

(ஊ) ெதற்குத்ெத  த்ெத  (வார்  3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

184 184 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி ேமற்குப்பகுதி 

ெதற்குக்கட்டிடம் வல்லம்

1.வல்லம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கைரேமல் குடியி ப்  வடக்குத்ெத  (வார்  

1) , 2.வல்லம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கைரேமல் குடியி ப்  ெதற்குத்ெத  

(வார்  1)
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

185 185 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, DPEP 

கட்டிடம் வல்லம்

1.வல்லம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வல்லம் வடக்குத்ெத  (வார்  2) , 2.வல்லம் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வல்லம் ெதற்குத்ெத  (வார்  3)
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186 186 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, கிழக்கு 

கட்டிடம், ெதற்குப்பகுதி, 

வல்லம்

1.வல்லம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வல்லம் ஆதிதிராவிடர் குடியி ப்  (வார்  3) , 

2.வல்லம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) பல்லவராயேனந்தல் வடக்குகுடியி ப்  

(வார்  4) , 3.வல்லம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) பல்லவராயேனந்தல் ெதற்கு 

குடியி ப்  (வார்  4)
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187 187 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

பைழயகட்டிடம் 

சிரகிக்ேகாட்ைட

1.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெந ங்குறிச்சி வடக்குத்ெத  (வார்  

1) , 2.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெந ங்குறிச்சி ெதற்குத்ெத  

(வார்  1) , 3.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) . சிறகிக்ேகாட்ைட 

(வார்  2) , 4.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ராமராஜ ேதவர் பட்டிணம் 

 பி.சிரகிக்ேகாட்ைட (வார்  3) , 5.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) பி. 

சிறகிக்ேகாட்ைட கிழக்குத்ெத  (வார்  3) , 6.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் 

(ஊ) பி.சிறகிக்ேகாட்ைட ேமற்குத்ெத  (வார்  3) , 7.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) க. சிறகிக்ேகாட்ைட வடக்குத்ெத  (வார்  4)
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188 188 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

தியக்கட்டிடம் ெதற்குப்பகுதி, 

சிரகிக்ேகாட்ைட

1.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) க.சிறகிக்ேகாட்ைட ெதற்குத்ெத  

(வார்  4) , 2.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் கள்ளியடிேயந்தல் (ஊ) 

கள்ளியடிேயந்தல் கிழக்குத்ெத  (வார்  1) , 3.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) 

மற் ம் கள்ளியடிேயந்தல் (ஊ) கள்ளியடிேயந்தல் ேமற்குத்ெத  (வார்  1,2) 

, 4.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் கள்ளியடிேயந்தல் (ஊ) கள்ளியடிேயந்தல் 

வடக்குத்ெத (வார்  1,2) , 5.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் 

கள்ளியடிேயந்தல் (ஊ) க்குடியி ப்  வடக்குத் ெத  (வார்  3) , 

6.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் கள்ளியடிேயந்தல் (ஊ) க்குடியி ப்  

ெதற்குத்ெத  (வார்  3)
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189 189 சரஸ்வதி ெதாடக்கப்பள்ளி, 

அக்கிரேமசி

1.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கூத்தப்ப ஊரணிக்கைர (வார்  1) , 

2.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வடக்குத்ெத 1(வார்  1) , 3.அக்கிரேமசி 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வடக்குத்ெத  2 (வார்  1) , 4.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற் ம் 

(ஊ) ேமற்குத்ெத  (வார்  1) , 5.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கண்மாய் 

கைர (வார்  1) , 6.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கீழத்ெத 1 (வார்  2) , 

7.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கீழத்ெத 2 (வார்  2) , 8.அக்கிரேமசி 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) மஞ்சக்குளம் (வார்  2) , 9.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற் ம் 

(ஊ) அழகாஸ்திரி மடம் (வார்  2)
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190 190 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, சின்ன 

அக்கிரேமசி

1.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ந த்ெத  (வார்  3) , 2.அக்கிரேமசி (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) அக்கிரேமசி ெதற்குத்ெத  (வார்  3) , 3.அக்கிரேமசி (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) உைடயார் குடியி ப்  (வார்  3) , 4.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற் ம் 

(ஊ) சின்ன அக்கிரேமசி கீழத்ெத 1 (வார்  3) , 5.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற் ம் 

(ஊ) சின்ன அக்கிரேமசி கீழத்ெத 2 (வார்  3) , 6.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற் ம் 

(ஊ) சின்ன அக்கிரேமசி வடக்குத்ெத  (வார்  3) , 7.அக்கிரேமசி (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) சின்ன அக்கிரேமசி ெதற்குத்ெத  (வார்  3)
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191 191 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

பந்தப்பேனந்தல்

1.பந்தப்பேனந்தல், ெபரியேனந்தல் (வ.கி) மற் ம் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) 

விநாயகர் ேகாவில் ெத  (வார்  1) , 2.பந்தப்பேனந்தல், ெபரியேனந்தல் 

(வ.கி) மற் ம் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) வடக்குத்ெத  (வார்  1) , 

3.பந்தப்பேனந்தல், ெபரியேனந்தல் (வ.கி) மற் ம் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) 

ந த்ெத  (வார்  1) , 4.பந்தப்பேனந்தல், ெபரியேனந்தல் (வ.கி) மற் ம் 

பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) ெதற்கு ெத  (வார்  1) , 5.பந்தப்பேனந்தல், 

ெபரியேனந்தல் (வ.கி) மற் ம் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) ெபரியேனந்தல்  

ேவளாளர் ெத  (வார்  2) , 6.பந்தப்பேனந்தல், ெபரியேனந்தல் (வ.கி) மற் ம் 

பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) ெபரியேனந்தல் பள்ளி குடியி ப்  (வார்  2) , 

7.பந்தப்பேனந்தல், ெபரியேனந்தல் (வ.கி) மற் ம் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) 

ெபரியேனந்தல்  ேகாகுலர் ெத  (வார்  2) , 8.பந்தப்பேனந்தல், 

ெபரியேனந்தல் (வ.கி) மற் ம் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) ெபரியேனந்தல்  

ஆதிதிராவிடர் குடியி ப்  (வார்  2)
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192 192 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, திய 

கட்டிடம், அயன்சித்தேனந்தல்

1.சித்தேனந்தல் (வ.கி.) மற் ம் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) சித்தேனந்தல் 

கண்மாய்க்கைர பைறயர் பகுதி ெத  (வார்  1) , 2.சித்தேனந்தல் (வ.கி.) 

மற் ம் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) சித்தேனந்தல் வடக்குத்ெத  (வார்  3) , 

3.சித்தேனந்தல் (வ.கி.) மற் ம் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) சித்தேனந்தல் ெதற்கு 

ெத  (வார்  3) , 4.சித்தேனந்தல் (வ.கி.) மற் ம் பந்தப்பேனந்தல் (ஊ) 

சித்தேனந்தல் அரிசன காலனி (வார்  3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

193 193 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, ெகா ர்

1.ெகா ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கீழத்ெத   (வார்  1) , 2.ெகா ர் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) மந்ைதத்ெத  (வார்  1) , 3.ெகா ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

அரிசனத்ெத  (வார்  1) , 4.ெகா ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) அரிசனத்ெதற்குத் 

ெத  (வார்  1) , 5.ெகா ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ந த்ெத  (வார்  2) , 

6.ெகா ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கண்மாய்க்கைரத் ெத  (வார்  2) , 

7.ெகா ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெதற்குத்ெத  (வார்  2)
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194 194 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, திய கட்டிடம், 

ெகாட்டகுடி

1.ெகாட்டகுடி, ேச க்கால் (வ.கி.) மற் ம் ெகாட்டகுடி (ஊ) வடக்கு ேமலத் 

ெத  (வார்  1) , 2.ெகாட்டகுடி, ேச க்கால் (வ.கி.) மற் ம் ெகாட்டகுடி (ஊ) 

ெதற்கு ேமலத் ெத  (வார்  1) , 3.ெகாட்டகுடி, ேச க்கால் (வ.கி.) மற் ம் 

ெகாட்டகுடி (ஊ) வடக்கு கீழத் ெத  (வார்  2) , 4.ெகாட்டகுடி, ேச க்கால் 

(வ.கி.) மற் ம் ெகாட்டகுடி (ஊ) ெதற்கு கீழத் ெத  (வார்  2) , 5.ெகாட்டகுடி, 

ேச க்கால் (வ.கி.) மற் ம் ெகாட்டகுடி (ஊ) ேச கால் (வார்  3)
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195 195 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, மணக்குடி

1.மணக்குடி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வடக்கு ெத  (வார்  1) , 2.மணக்குடி (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) ெதற்கு ெத  (வார்  1)
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196 196 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, வாகவயல்

1.வாகவயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) காலனி ெதற்குத் ெத  (வார்  1) , 

2.வாகவயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) காலனி வடக்குத் ெத  வார்  1 , 

3.வாகவயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) மாரியம்மன் ேகாவில் ெத  வார்  1 , 

4.வாகவயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெமயின் ெத  வார்  1 , 5.வாகவயல் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ந த்ெத  வார்  1 , 6.வாகவயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

ஆதி திராவிடர் கிழக்குத்ெத  வார்  1 , 7.வாகவயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

மறவர் குடியி ப்  வார்  1
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197 197 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, குண்டத் ர்

1.வாகவயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) க ப் ர் ேமற்கு வார்  2 , 2.வாகவயல் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) க ப் ர் ெதற்கு வார்  2 , 3.வாகவயல் (வ.கி.) மற் ம் 

(ஊ) க ப் ர் கிழக்கு வார்  2 , 4.வாகவயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) குண்டத் ர் 

னியசாமி ேகாவில் ெத  வார்  2 , 5.வாகவயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

குண்டத் ர் னியசாமி ேகாவில் கிழக்குத்ெத  வார்  2 , 6.வாகவயல் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) குண்டத் ர் மாரியம்மன் ேகாவில் ெத  வார்  2 , 

7.வாகவயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) குண்டத் ர் ஆதி திராவிடர் ெத  வார்  2 

, 8.வாகவயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) குண்டத் ர் மாரியம்மன் ேகாவில் 

ேமற்குத்ெத  வார்  2 , 9.வாகவயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) குண்டத் ர் 

கண்மாய் வடக்குத்ெத  வார்  2
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198 198 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ந க்கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி, 

ெபாட்டகவயல்

1.ெபாட்டகவயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வடக்குத் ெத  , 2.ெபாட்டகவயல் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) யாதவா ந க்குடியி ப்  வார்  3 , 3.ெபாட்டகவயல் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஆதி திராவிடர் ந க்குடியி ப்  வார்  3 , 

4.ெபாட்டகவயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) உகைம வார்  4 , 5.ெபாட்டகவயல் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெந ந் ளசி வார்  5
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

199 199 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, ெபாட்டகவயல்

1.ெபாட்டகவயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) பள்ளிவாசல் ஊரணி வடக்குத்ெத  

வார்  1 , 2.ெபாட்டகவயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) பள்ளிவாசல் கிழக்குத்ெத  

வார்  2 , 3.ெபாட்டகவயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) தபால் ஆபஸ் ெத  வார்  

2 , 4.ெபாட்டகவயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ரஹ்மத் நகர் வார்  2 , 

5.ெபாட்டகவயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஸ்லிம் ெத  வார்  2 , 

6.ெபாட்டகவயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) காமராஜர் காலனி வார்  3
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200 200 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, அகரம்

1.அரச ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) அரச ர் காலனி (வார்  1) , 2.அரச ர் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) அரச ர் கீழத்ெத  (வார்  1) , 3.அரச ர் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) அரச ர் ந த்ெத  (வார்  1) , 4.அரச ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

அரச ர் ேமலத்ெத  (வார்  1) , 5.அரச ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) அகரம் 

 குடியி ப் 1 (வார்  2) , 6.அரச ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) அகரம்  

குடியி ப்  2 (வார்  2) , 7.அரச ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) அகரம் கீழத்ெத 1 

(வார்  2) , 8.அரச ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) அகரம் கீழத்ெத 2 (வார்  2) , 

9.அரச ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) அகரம் கீழத்ெத 3 (வார்  2) , 10.அரச ர் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) அகரம் ேமலத்ெத  (வார்  2)
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

201 201 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

பி.ெகாடிக்குளம்

1.பி.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வடக்குத்ெத  (வார்  1) , 

2.பி.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ந த்ெத  (வார்  2) , 

3.பி.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெதற்கு ெத  (வார்  2) , 

4.பி.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஊரணிக்கைர ெதன்பகுதி ேமல் றம் 

(வார்  3) , 5.பி.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ைநனார்ேகாவில் 

ேதவிப்பட்டிணம் சாைலப்பகுதி (வார்  3) , 6.பி.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற் ம் 

(ஊ) தனியாப் ளி ெசல் ம் சாைல (வார்  3) , 7.பி.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) தனியாப் ளி கிராம குடியி ப்  (வார்  3)
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202 202 சண் கநாதன் 

ெதாடக்கப்பள்ளி, அ.பைன ர்

1.அ. பைன ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) பைன ர் வடக்குத்ெத  (வார்  1) , 2.அ. 

பைன ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) பைன ர் ந த்ெத  (வார்  2) , 3.அ. 

பைன ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) பைன ர் ெதற்குத்ெத  (வார்  3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பக்கம் எண். 80 of 137



35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

203 203 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 

ந க்கட்டிடம், 

ெதற்குப்பகுதி, கிளி ர்

1.கிளி ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஒத்தக்குடியி ப்  ேமற்குத்ெத  (வார்  1) , 

2.கிளி ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஒத்தக்குடியி ப்  கிழக்கு ெத  வார்  1 , 

3.கிளி ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ந க்குடியி ப்  வடக்குப்பகுதி வார்  1 , 

4.கிளி ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ந க்குடியி ப்  ந ப்பகுதி வார்  1 , 

5.கிளி ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ந க்குடியி ப்  ெதற்குபகுதி வார்  1 , 

6.கிளி ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ந க்குடியி ப்  ஆதிதிராவிடர் காலனி வார்  1
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204 204 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 

வடக்குப்பக்கம், ைமயப்பகுதி, 

கிளி ர்

1.கிளி ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) மாரியம்மன் ேகாவில் ெத  வார்  1 , 

2.கிளி ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) மாரியம்மன் ேகாவில் ந த்ெத  , 3.கிளி ர் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) மாரியம்மன் ேகாவில் ெதற்குத்ெத  , 4.கிளி ர் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) ஸ் ம் வடக்குத்ெத  வார்  2 , 5.கிளி ர் (வ.கி.) மற் ம் 

(ஊ) ஸ் ம் ந த்ெத  வார்  2 , 6.கிளி ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஸ் ம் 

ெதற்குத்ெத  வார்  2
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

205 205 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, 

ச ர்ேவதமங்களம்

1.அயன் ச ர் ேவத மங்களம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வடக்குத்ெத  வடக்கு 

குடியி ப்  (வார்  1) , 2.அயன் ச ர் ேவத மங்களம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

ந த்ெத  (வார்  1) , 3.அயன் ச ர் ேவத மங்களம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

ெதற்குெத  (வார்  1) , 4.அயன் ச ர் ேவத மங்களம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

ந க்குடியி ப்  (வார்  2) , 5.அயன் ச ர் ேவத மங்களம் (வ.கி.) மற் ம் 

(ஊ) வடக்குத்ெத  ெதற்குக்குடியி ப்  (வார்  3) , 6.அயன் ச ர் ேவத 

மங்களம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ந த்ெத  (வார்  3) , 7.அயன் ச ர் ேவத 

மங்களம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெதற்குக்குடியி ப்  (வார்  3)
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206 206 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, 

ந க்கட்டிடம், 

ம் டிச்சாத்தான்

1. ம் டி சாத்தான் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ம் டிசாத்தான் ேமற்குத்ெத  

(வார்  2) , 2. ம் டி சாத்தான் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ம் டிசாத்தான் 

ெதற்குத் ெத  (வார்  1) , 3. ம் டி சாத்தான் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

ம் டி சாத்தான் கிழக்குத்ெத  (வார்  2) , 4. ம் டிசாத்தான் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) ம் டிசாத்தான் ந த்ெத  (வார்  2) , 5. ம் டிசாத்தான் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ம் டிசாத்தான் ஆதிதிராவிடர் காலணி (வார்  1)
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

207 207 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, திய 

கட்டிடம், ெதற்குப்பகுதி, 

பாண்டி ர்

1.பாண்டி ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வடக்குத் ெத  (வார்  1) , 2.பாண்டி ர் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ந த்ெத  (வார்  1) , 3.பாண்டி ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

ெசட்டியார் ெத  (வார்  1) , 4.பாண்டி ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் 

ெத  (வார்  2) , 5.பாண்டி ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) நாடார் ெத  (வார்  2) , 

6.பாண்டி ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ராம் நகர் (வார்  2) , 7.பாண்டி ர் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) ெந ஞ்சாைல (வார்  2)
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208 208 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, திய 

கட்டிடம், வடக்குப்பகுதி, 

பாண்டி ர்

1.பாண்டி ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ேமற்குத் ெத  (வார்  1,2) , 2.பாண்டி ர் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் தல் ெத  (வார்  2) , 3.பாண்டி ர் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் ந த்ெத  (வார்  2) , 4.பாண்டி ர் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் ெதற்கு ெத  (வார்  2)
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

209 209 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, ேக.வலைச

1.கங்ைகெகாண்டான், ேக.வலைச (வ.கி.) மற் ம் ேக.வலைச (ஊ) ேக.வலைச 

ேரா  (வார்  3) , 2.கங்ைகெகாண்டான், ேக.வலைச (வ.கி.) மற் ம் 

ேக.வலைச (ஊ) மாரியம்மன் ேகாவில் ெத  வார்  3 , 

3.கங்ைகெகாண்டான், ேக.வலைச (வ.கி.) மற் ம் ேக.வலைச (ஊ) 

ெமய்யேனந்தல் கீழத்ெத  வார்  3 , 4.கங்ைகெகாண்டான், ேக.வலைச 

(வ.கி.) மற் ம் ேக.வலைச (ஊ) ேக. வலைச கீழத்ெத  வார்  1 , 

5.கங்ைகெகாண்டான், ேக.வலைச (வ.கி.) மற் ம் ேக.வலைச (ஊ) ேக.வலைச 

ந த்ெத  வார்  1 , 6.கங்ைகெகாண்டான், ேக.வலைச (வ.கி.) மற் ம் 

ேக.வலைச (ஊ) ேக. வலைச ெதற்குத்ெத  (வார்  1,2) , 

7.கங்ைகெகாண்டான், ேக.வலைச (வ.கி.) மற் ம் ேக.வலைச (ஊ) ேக.வலைச 

ேமலத்ெத  வார்  2 , 8.கங்ைகெகாண்டான், ேக.வலைச (வ.கி.) மற் ம் 

ேக.வலைச (ஊ) ேக.வலைச அரிஜன காலனி வார்  2 , 

9.கங்ைகெகாண்டான், ேக.வலைச (வ.கி.) மற் ம் ேக.வலைச (ஊ) ேக.வலைச 

பைறயர் காலனி வார்  2
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

210 210 நாடார் மஹாஜன சங்கம் 

உயர்நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, அரசடிவண்டல்

1.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற் ம் ேக.வலைச (ஊ) அரசடி வண்டல்  கீழத்ெத  

(வார்  4) , 2.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற் ம் ேக.வலைச (ஊ) அரசடி வண்டல் 

கிராமம் 1 (வார்  4) , 3.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற் ம் ேக.வலைச (ஊ) அரசடி 

வண்டல் கிராமம் 2 (வார்  4) , 4.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற் ம் ேக.வலைச (ஊ) 

அரசடி வண்டல் கிராமம்3 (வார்  4) , 5.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற் ம் 

ேக.வலைச (ஊ) காலனித்ெத  (வார்  4) , 6.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற் ம் 

ேக.வலைச (ஊ) ஒத்த வ ீ  (வார்  4) , 7.அக்கிரேமசி (வ.கி.) மற் ம் 

ேக.வலைச (ஊ) மணிச்சிேயந்தல் கிராமம் (வார்  5)
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211 211 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, திய 

கட்டிடம், வடக்கு பக்கம், 

மஞ்சக்ெகால்ைல

1.மஞ்சக்ெகால்ைல (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி , 

2.மஞ்சக்ெகால்ைல (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் குடியி ப்  , 

3.மஞ்சக்ெகால்ைல (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கிழக்குத்ெத  வார்  2 , 

4.மஞ்சக்ெகால்ைல (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ேமற்குெத
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

212 212 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

க த்தேனந்தல்

1.மஞ்சக்ெகால்ைல (வ.கி.) மற் ம் க த்தேனந்தல் (ஊ) மறவர் குடியி ப்  , 

2.மஞ்சக்ெகால்ைல (வ.கி.) மற் ம் க த்தேனந்தல் (ஊ) வடக்கு குடியி ப்  , 

3.மஞ்சக்ெகால்ைல (வ.கி.) மற் ம் க த்தேனந்தல் (ஊ) ேமற்கு குடியி ப்  , 

4.மஞ்சக்ெகால்ைல (வ.கி.) மற் ம் க த்தேனந்தல் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் 

குடியி ப்  , 5.மஞ்சக்ெகால்ைல (வ.கி.) மற் ம் க த்தேனந்தல் (ஊ) 

ஆதிதிராவிடர் குடியி ப்  காலனி
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213 213 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, திய 

கட்டிடம், ெபாட்டிதட்டி

1.உரப் ளி (வ.கி.) மற் ம் ெபாட்டி தட்டி (ஊ) மந்தி வலைச (வார்  1) , 

2.உரப் ளி (வ.கி.) மற் ம் ெபாட்டி தட்டி (ஊ) ெபாட்டி தட்டி (வார்  3) , 

3.உரப் ளி (வ.கி.) மற் ம் ெபாட்டி தட்டி (ஊ) ெபாட்டி தட்டி காலனி , 

4.உரப் ளி (வ.கி.) மற் ம் ெபாட்டி தட்டி (ஊ) வடக்குத்ெத  (வார்  3) , 

5.உரப் ளி (வ.கி.) மற் ம் ெபாட்டி தட்டி (ஊ) கிழக்குத்ெத  (வார்  3) , 

6.உரப் ளி (வ.கி.) மற் ம் ெபாட்டி தட்டி (ஊ) ேமற்குத்ெத  (வார்  3)
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

214 214 ஆர்.சி.ெதாடக்கப்பள்ளி, 

பைகெவன்றி

1.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் பைகெவன்றி (ஊ) வடக்குத்ெத  (வார்  

1,2) , 2.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் பைகெவன்றி (ஊ) ேமற்குத்ெத  

(வார்  2) , 3.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் பைகெவன்றி (ஊ) 

ெதற்குத்ெத  (வார்  1,2) , 4.சிறகிக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் பைகெவன்றி 

(ஊ) கிழக்குத்ெத  (வார்  1)
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215 215 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

வடக்குக் கட்டிடம், 

ேமற்குப்பகுதி, மஞ்சூர்

1.மஞ்சூர் (வ.கி.) மற் ம் மஞ்சூர் (ஊ) ஒத்த வ ீ  (வார்  1) , 2.மஞ்சூர் (வ.கி.) 

மற் ம் மஞ்சூர் (ஊ) ெசட்டி ெத  (வார்  1) , 3.மஞ்சூர் (வ.கி.) மற் ம் 

மஞ்சூர் (ஊ) அரிஜன் ஸ் ம் ெத  (வார்  2)
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216 216 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

வடக்குக் கட்டிடம், 

கிழக்குப்பகுதி, மஞ்சூர்

1.மஞ்சூர் (வ.கி.) மற் ம் மஞ்சூர் (ஊ) ரயில்ேவ ஸ்ேடஷன் (வார்  1) , 

2.மஞ்சூர் (வ.கி.) மற் ம் மஞ்சூர் (ஊ) எம்.எஸ். நகர் (வார்  1) , 3.மஞ்சூர் 

(வ.கி.) மற் ம் மஞ்சூர் (ஊ) ஆதி திராவிடர் காலனி (வார்  2) , 4.மஞ்சூர் 

(வ.கி.) மற் ம் மஞ்சூர் (ஊ) வணங்காேனந்தல் (வார்  3) , 5.மஞ்சூர் (வ.கி.) 

மற் ம் மஞ்சூர் (ஊ) வணங்காேனந்தல் காலனி (வார்  3)
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

217 217 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, கிழக்கு 

பக்கம், பாண்டிக்கண்மாய்

1.பாண்டிக்கண்மாய் (வ.கி.) மற் ம் பாண்டிக்கண்மாய் (ஊ) பாண்டிக்கண்மாய் 

கிழக்குப்பகுதி (வார்  1) , 2.பாண்டிக்கண்மாய்  (வ.கி.) மற் ம் 

பாண்டிக்கண்மாய் (ஊ) பாண்டிக்கண்மாய் ேமற்குப்பகுதி (வார்  2)
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218 218 தீனியா ெதாடக்கப்பள்ளி, 

.க ங்குளம்

1.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற் ம் .க ங்குளம் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் ெத  

(வார்  1) , 2.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற் ம் .க ங்குளம் (ஊ) ஸ் ம் 

தல் ெத  (வார்  1) , 3.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற் ம் .க ங்குளம் 

(ஊ) ஸ் ம் ந த் ெத  (வார்  1) , 4.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற் ம் 

.க ங்குளம் (ஊ) யாதவர் ெதற்கு ெத  (வார்  1,2) , 5.பாண்டிக்கன்மாய் 

(வ.கி.) மற் ம் .க ங்குளம் (ஊ) யாதவர் தல் ெத  (வார்  2) , 

6.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற் ம் .க ங்குளம் (ஊ) பைழய ஆதி 

திராவிடர் ெத  (வார்  2) , 7.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற் ம் .க ங்குளம் 

(ஊ) ேகாகுல ெத  (வார்  2) , 8.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற் ம் 

.க ங்குளம் (ஊ) அம்ேபத்கார் ெத  (வார்  2)
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

219 219 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

பா.இலந்ைதக்குளம்

1.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற் ம் .க ங்குளம் (ஊ) இலந்ைதக்குளம் 

தல் ெத  (வார்  3) , 2.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற் ம் .க ங்குளம் 

(ஊ) இலந்ைதக்குளம் ெதற்கு ெத  (வார்  3) , 3.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) 

மற் ம் .க ங்குளம் (ஊ) இலந்ைதக்குளம் ெதற்கு ெத  , 

4.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற் ம் .க ங்குளம் (ஊ) இலந்ைதக்குளம் 

ெமயின் ேரா  ெத  (வார்  3) , 5.பாண்டிக்கன்மாய் (வ.கி.) மற் ம் 

.க ங்குளம் (ஊ) இலந்ைதக்குளம் ெதற்கு குடியி ப்  (வார்  3)
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

220 220 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

தியக்கட்டிடம் 

ெதய்ேவந்திரநல் ர்

1.கு க்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் ெதய்ேவந்திர நல் ர் (ஊ) வடக்கு யாதவா 

குடியி ப்  (வார்  1) , 2.கு க்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் ெதய்ேவந்திர 

நல் ர் (ஊ) ந குடியி ப்  (வார்  1) , 3.கு க்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் 

ெதய்ேவந்திர நல் ர் (ஊ) காலனி குடியி ப்  (வார்  1) , 4.கு க்ேகாட்ைட 

(வ.கி.) மற் ம் ெதய்ேவந்திர நல் ர் (ஊ) ெதற்குச்சாைல குடியி ப்  (வார்  

1) , 5.கு க்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் ெதய்ேவந்திர நல் ர் (ஊ) 

மாவிலங்ைக வடக்கு யாதவா குடியி ப்  (வார்  2) , 6.கு க்ேகாட்ைட 

(வ.கி.) மற் ம் ெதய்ேவந்திர நல் ர் (ஊ) மாவிலங்ைக ந  ஆதி திராவிடர் 

குடியி ப்  (வார்  2) , 7.கு க்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் ெதய்ேவந்திர 

நல் ர் (ஊ) மாவிலங்ைக ெதற்கு குடியி ப்  (வார்  2) , 

8.கு க்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் ெதய்ேவந்திர நல் ர் (ஊ) தி வாடி 

பைழய காலனி குடியி ப்  (வார்  3) , 9.கு க்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் 

ெதய்ேவந்திர நல் ர் (ஊ) தி வாடி ேவளார் குடியி ப்  (வார்  3) , 

10.கு க்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் ெதய்ேவந்திர நல் ர் (ஊ) தி வாடி திய 

காலனி குடியி ப்  (வார்  3)
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

221 221 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, விளத் ர்

1.கு க்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஆதி திராவிடர் குடியி ப்  (வார்  1) , 

2.கு க்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) யாதவா குடியி ப்  (வார்  1) , 

3.கு க்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) காலனி (வார்  1) , 4.கு க்ேகாட்ைட 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வளத் ர் வடக்கு அக்ரகாரத்ெத  (வார்  2) , 

5.கு க்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வளத் ர் கிழக்குத்ெத  (வார்  2) , 

6.கு க்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வளத் ர் அ ந்ததியர் குடியி ப்  

(வார்  2) , 7.கு க்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வளத் ர் ெதற்குத்ெத  

(வார்  2) , 8.கு க்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வளத் ர் கிழேமல் 

ெத 1 (வார்  2) , 9.கு க்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வளத் ர் 

கிழேமல்ெத  (வார்  2)
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222 222 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, திய 

கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி அைற 

எண் 2, காமன்ேகாட்ைட

1.காமன்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) பைழய ஹாஸ்டல் ெத  (வார்  1,2) 

, 2.காமன்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஸ் ம் ெத  (வார்  1,2) , 

3.காமன்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஊரணித்ெத  (வார்  2) , 

4.காமன்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெத  (வார்  1,2) , 

5.காமன்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) பள்ளிவாசல் கிழக்குத் ெத  (வார்  

1,2)
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

223 223 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, திய 

கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி 

வடக்குப்பக்கம், 

காமன்ேகாட்ைட

1.காமன்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கீழத் ெத , ந த்ெத  (வார்  1,2,3) , 

2.காமன்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெவள்ளாளர் ேமலத் ெத  (வார்  1) , 

3.காமன்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெவள்ளாளர் ெத  கிழக்கு (வார்  1)
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224 224 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, திய 

கட்டிடம், ெதற்கு பகுதி, 

ந ப்பகுதி, காமன்ேகாட்ைட

1.காமன்ேகாட்ைட, காக்கேனந்தல் (வ.கி.) மற் ம் காமன்ேகாட்ைட (ஊ) 

ேமற்குத் ெத  (வார்  3) , 2.காமன்ேகாட்ைட, காக்கேனந்தல் (வ.கி.) மற் ம் 

காமன்ேகாட்ைட (ஊ) வடக்குத்ெத  (வார்  2,3) , 3.காமன்ேகாட்ைட, 

காக்கேனந்தல் (வ.கி.) மற் ம் காமன்ேகாட்ைட (ஊ) ஆஸ்பத்திரி ெத  

(வார்  12,3) , 4.காமன்ேகாட்ைட, காக்கேனந்தல் (வ.கி.) மற் ம் 

காமன்ேகாட்ைட (ஊ) பள்ளிவாசல் ெத  (வார்  3) , 5.காமன்ேகாட்ைட, 

காக்கேனந்தல் (வ.கி.) மற் ம் காமன்ேகாட்ைட (ஊ) அம்மன் ேகாவில் 

ெத ,அய்யர் ெத  (வார்  3) , 6.காமன்ேகாட்ைட, காக்கேனந்தல் (வ.கி.) 

மற் ம் காமன்ேகாட்ைட (ஊ) ெமயின் ேரா ,வடக்கு குடியி ப்  (வார்  3) , 

7.காமன்ேகாட்ைட, காக்கேனந்தல் (வ.கி.) மற் ம் காமன்ேகாட்ைட (ஊ) 

அ ந்ததியர் ெத  (வார்  4) , 8.காமன்ேகாட்ைட, காக்கேனந்தல் (வ.கி.) 

மற் ம் காமன்ேகாட்ைட (ஊ) காக்கேனந்தல் காலனி (வார்  1,4) , 

9.காமன்ேகாட்ைட, காக்கேனந்தல் (வ.கி.) மற் ம் காமன்ேகாட்ைட (ஊ) 

யாதவர் குடியி ப்  (வார்  4)
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

225 225 ஹமீதியா அரசு உதவி ெப ம் 

ந நிைலப்பள்ளி, 

கங்ைகெகாண்டான்

1.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கங்ைகெகாண்டான் ெமயின் ேரா  

(வார்  1) , 2.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) அரிஜன காலனி 1 

(வார்  1) , 3.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) பைறயர் ெத  (வார்  

1) , 4.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) அரிஜன காலனி 2 (வார்  1) , 

5.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கீழத்ெத  (வார்  2) , 

6.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஸ் ம் ெத  (வார்  2) , 

7.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கங்ைகெகாண்டான் ெதற்குத் ெத  

(வார்  3) , 8.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெகால்ல ர் ந த்ெத  

(வார்  3) , 9.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வடக்குத்ெத  (வார்  

3) , 10.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெகால்ல ர் ெதற்குத் ெத  

(வார்  3) , 11.கங்ைகெகாண்டான் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) அ ந்ததியர் ெத  

(வார்  3)
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226 226 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, கம்பர் அைற, 

ெமன்னந்தி

1.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) பஞ்சாயத்  கட்டிட பகுதி (வார்  

1) , 2.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கூட் ற  சங்க கட்டிடபகுதி 

வார்  1 , 3.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெமன்னந்தி காலனி 

(வார்  1) , 4.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) சின்னநாகாச்சி 

(காலனி வடக்கு வார்  2) , 5.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

சின்னநாகாச்சி காலனி ெதற்கு வார்  2
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

227 227 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, 

கிழக்குப்பகுதி ெசயல்வழி 

கற்றல் ஏ அைற, ெமன்னந்தி

1.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) பள்ளிக்கூட பகுதி (வார்  1,2) , 

2.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) நாடார் மாரியம்மன் குடியி ப்  

(வார்  2) , 3.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) அரசநகரி ெதற்கு 

(வார்  3) , 4.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) அரசநகரி வடக்கு 

(வார்  3) , 5.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) சின்னநாகாச்சி ேமற்கு 

(வார்  4) , 6.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) சின்னநாகாச்சி கிழக்கு 

(வார்  4) , 7.ெமன்னந்தி நாகாச்சி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) குயவன் க ங்குளம் 

(வார்  5)
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228 228 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

தியாகவன்ேசரி

1.தியாகவன்ேசரி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கீழத்ெத  (வார்  1) , 2.தியாகவன்ேசரி 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கீழத்ெத  மாரியம்மன் ெத (வார்  1) , 

3.தியாகவன்ேசரி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வடக்குத்ெத  (வார்  2) , 

4.தியாகவன்ேசரி (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ேமலக்குடியி ப்  (வார்  2)
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

229 229 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, ேதத்தாங்கால்

1.ேதர்த்தங்கால் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கண்மாய் கைர குடியி ப்   வார்  1 , 

2.ேதர்த்தங்கால் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) திய ஆதி திராவிடர் காலனி வார்  1 , 

3.ேதர்த்தங்கால் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) பைழய ஆதி திராவிடர் காலனி வார்  1 

, 4.ேதர்த்தங்கால் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) மாரியம்மன் ேகாவில் ெத  வார்  1 , 

5.ேதர்த்தங்கால் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) யாதவர் கிழக்கு ெத   வார்  1 , 

6.ேதர்த்தங்கால் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஆதி திராவிடர் ெதற்கு ெத  வார்  1 , 

7.ேதர்த்தங்கால் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) இல்லி ள்ளி ெதற்கு ஊரணி கைர 

குடியி ப்   வார்  2 , 8.ேதர்த்தங்கால் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) திய ஆதி 

திராவிடர் காலணி குடியி ப்   வார்  2 , 9.ேதர்த்தங்கால் (வ.கி.) மற் ம் 

(ஊ) பைழய ஆதி திராவிடர் காலணி குடியி ப்   வார்  2 , 

10.ேதர்த்தங்கால் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வண்டல் யாதவர் வடக்கு ெத   

வார்  3 , 11.ேதர்த்தங்கால் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) யாதவர் ெதற்கு ெத   

வார்  3

Ü¬ùî¢¶ 
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230 230 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 

கீழக்குடியி ப் , சி வயல்

1.சி வயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) சி வயல் வடக்குத்ெத  (வார்  1) , 

2.சி வயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) சி வயல் ேமற்குத்ெத  (வார்  1) , 

3.சி வயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) சி வயல் ந த்ெத  (வார்  1) , 

4.சி வயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) சி வயல் ெதற்குத்ெத  (வார்  1)
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231 231 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, க்கட்டிடம் 

ேமலக்குடியி ப் , சி வயல்

1.சி வயல் (வ.கி.) மற் ம் சி வயல் ேமற்கு (ஊ) வடக்குத் ெத  (வார்  2) 

, 2.சி வயல் (வ.கி.) மற் ம் சி வயல் ேமற்கு (ஊ) ந த்ெத  (வார்  2) , 

3.சி வயல் (வ.கி.) மற் ம் சி வயல் ேமற்கு (ஊ) ெதற்குத்ெத  (ஆதி 

திராவிடர் குடியி ப் ) (வார்  2) , 4.சி வயல் (வ.கி.) மற் ம் சி வயல் 

ேமற்கு (ஊ) கீழத்ெத  (வார்  3) , 5.சி வயல் (வ.கி.) மற் ம் சி வயல் 

ேமற்கு (ஊ) ேமற்குத்ெத  (வார்  3)

Ü¬ùî¢¶ 
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232 232 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, ேமற்கு பகுதி, 

கடம் ர்

1.சி வயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கடம் ர் கீழத்ெத  (வார்  4) , 2.சி வயல் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வல்லப விநாயகர் ெத  (வார்  4) , 3.சி வயல் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) மஞ்சங்குளம் மங்கள விநாயகர் ெத  (வார்  5)

Ü¬ùî¢¶ 
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233 233 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி,ெப ங்க ர்

1.ெப ங்க ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெப ங்க ர் (வடக்கு குடியி ப்  (வார்  

1) , 2.ெப ங்க ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெப ங்க ர் ேமற்கு ெத  (வார்  1) 

, 3.ெப ங்க ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெப ங்க ர் ந த்ெத  (வார்  2) , 

4.ெப ங்க ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெதற்கு ெத  வார்  2 , 5.ெப ங்க ர் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெதற்கு குடியி ப்  (வார்  2)
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

234 234 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

கிழக்குப்பகுதி, வய ர்

1.ெப ங்க ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வய ர் கிழக்குத்ெத  (வார்  3) , 

2.ெப ங்க ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வய ர் ெதற்கு ெத  (வார்  3) , 

3.ெப ங்க ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வய ர் வடக்குத் ெத  (வார்  3) , 

4.ெப ங்க ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வய ர் ேமற்கு ெத  (வார்  3)

Ü¬ùî¢¶ 
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235 235 அரசு உயர்நிைலப்பள்ளி, 

குளத் ர்

1.குளத் ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வடக்குத் ெத  (வார்  1) , 2.குளத் ர் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) ெப மாள் ேகாவில் ெத  (வார்  1) , 3.குளத் ர் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) ந த்ெத  (வார்  2) , 4.குளத் ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

ெதற்குத்ெத  (வார்  2) , 5.குளத் ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் 

காலனி (வார்  3)
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236 236 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, திய 

கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி, 

த ர்

1. த ர்  (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ரத்திேயந்தல்  ேமற்கு ெத  (வார்  1) , 

2. த ர்  (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ரத்திேயந்தல்   கிழக்கு ெத  (வார்  2) , 

3. த ர்  (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) த ர்  ேமலத்ெத  (வார்  3) , 4. த ர் 

 (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) த ர் கிழக்குெத  (வார்  4)
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237 237 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, பைழய 

கட்டிடம்,  ேமற்குப்பகுதி, 

த ர்

1. த ர்  (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) த ர்  1வ  ந த்ெத  (வார்  5) , 

2. த ர்  (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) த ர்  2வ  ந த்ெத  (வார்  6) , 

3. த ர்  (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) த ர்  ெதற்குெத  (வார்  7)

Ü¬ùî¢¶ 
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238 238 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, SSA 

வடக்குப்பகுதி, ெசவ் ர்

1.ெசவ் ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ேமற்குத்ெத  (வார்  1) , 2.ெசவ் ர் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) மாரியம்மன் ேகாவி ம் கண்மாய்கைர பகுதி ம் (வார்  1) , 

3.ெசவ் ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெசவ் ர் கிழக்கு (வார்  1) , 4.ெசவ் ர் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி ேமற்கு (வார்  2) , 5.ெசவ் ர் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி கிழக்கு (வார்  2)

Ü¬ùî¢¶ 
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239 239 ச தாயக்கூடம், 

ெதற்குப்பகுதி, ெசவ் ர்

1.ெசவ் ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெசவ் ர் வடக்கு குடியி ப்  ேமற்கு பகுதி 

(வார்  2) , 2.ெசவ் ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெசவ் ர் வடக்கு குடியி ப்  

கிழக்கு பகுதி (வார்  2)
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240 240 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, கீழக்ேகாட்ைட

1.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் கீழாம்பல் (ஊ) கிழக்குப்பகுதி ெத  (வார்  

1) , 2.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் கீழாம்பல் (ஊ) யாதவர் ெத  (வார்  2) 

, 3.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் கீழாம்பல் (ஊ) மாரியம்மன் ேகாவில் 

பின்பகுதி ெத  (வார்  1) , 4.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் கீழாம்பல் (ஊ) 

மாரியம்மன் ேகாவில் ன் ற ெத  (வார்  1) , 5.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) 

மற் ம் கீழாம்பல் (ஊ) கீழாம்பல் காலனி (வார்  1) , 6.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) 

மற் ம் கீழாம்பல் (ஊ) காலணி ேதசிய ெந ஞ்சாைல (வார்  2) , 

7.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் கீழாம்பல் (ஊ) வடக்குத்ெத  ேமற்குப்பகுதி 

(வார்  2) , 8.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் கீழாம்பல் (ஊ) வடக்குத்ெத  

கிழக்குப்பகுதி (வார்  2) , 9.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் கீழாம்பல் (ஊ) 

ெதற்குத்ெத  கிழக்குப்பகுதி (வார்  2) , 10.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் 

கீழாம்பல் (ஊ) ெதற்குத்ெத  ேமற்குப்பகுதி (வார்  2)
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241 241 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, திய 

கட்டிடம், ேமற்குப்பக்கம், 

அரியகுடி

1.அரியகுடி (வ.கி.) மற் ம் அரியகுடி த் ர் (ஊ) ேமலத்ெத  (வார்  1,2) , 

2.அரியகுடி (வ.கி.) மற் ம் அரியகுடி த் ர் (ஊ) வடக்குத் ெத  (வார்  1) , 

3.அரியகுடி (வ.கி.) மற் ம் அரியகுடி த் ர் (ஊ) ந த்ெத  (வார்  1,2) , 

4.அரியகுடி (வ.கி.) மற் ம் அரியகுடி த் ர் (ஊ) ெதற்குத்ெத  (வார்  2)
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242 242 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, திய 

கட்டிடம், கிழக்குப்பகுதி, 

அரியகுடி

1.அரியகுடி (வ.கி.) மற் ம் அரியகுடி த் ர் (ஊ) கீழத்ெத  (வார்  1) , 

2.அரியகுடி (வ.கி.) மற் ம் அரியகுடி த் ர் (ஊ) பிள்ைளமார் ெத  (வார்  

4) , 3.அரியகுடி (வ.கி.) மற் ம் அரியகுடி த் ர் (ஊ) ேமட் க்காலனி (வார்  

4) , 4.அரியகுடி (வ.கி.) மற் ம் அரியகுடி த் ர் (ஊ) க்காணி (வார்  4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

243 243 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்ள்ளி, தியகட்டிடம் 

கிழக்குப்பார்த்த வடக்கு அைற, 

அ. த் ர்

1.அரியகுடி த் ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வடக்கு ஹரிசன் குடியி ப்  

(கண்மாய் ெத ) (வார்  3) , 2.அரியகுடி த் ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) இந்திரா 

நகர் குடியி ப்  (க ப்பசாமி ேகாவில் ெத ) , 3.அரியகுடி த் ர் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) ஸ் ம் குடியி ப்  (பள்ளிவாசல் ெத ) (வார்  3) , 

4.அரியகுடி த் ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) த் ச்ெசல்லா ரம் ( சர்ச்சுத் ெத  ) 

(வார்  7)
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

244 244 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, 

தியகட்டிடம் 

ெதற்குப்பார்த்த , அ. த் ர்

1.அரியகுடி த் ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெதற்கு ஹரிசன் குடியி ப்  

(கண்மாய்கைர ெத  ) (வார்  6) , 2.அரியகுடி த் ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

மறவர் குடியி ப்  (மாடசாமி ேகாவில் ெத ) (வார்  6) , 3.அரியகுடி த் ர் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) யாதவர் குடியி ப்  ( சிவன் ேகாவில் ெத ) (வார்  5) , 

4.அரியகுடி த் ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) (வாழவந்தான் ரம் (சிமிண் த் ெத ) 

(வார்  6) , 5.அரியகுடி த் ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வாழவந்தான் ரம் (கிராம 

ம த் வமைன பகுதி) , 6.அரியகுடி த் ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

ேமட் க்காலனித் ெத  (வார்  4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

245 245 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, ெதற்கு 

கட்டிடம், கிழக்கு பகுதி, 

த் வயல்

1.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் த்  வயல் (ஊ) வடக்கு ேமற்கு பகுதி 

(வார்  1) , 2.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் த்  வயல் (ஊ) த் வயல் 

வடகிழக்கு பகுதி (வார்  1) , 3.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் த்  வயல் 

(ஊ) த்  வயல்  ந குடியி ப்  (வார்  2)
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

246 246 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குக்கட்டிடம், த் வயல்

1.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் த்  வயல் (ஊ) த்  வயல்  

ேமலகுடியி ப்  (வார்  2) , 2.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) மற் ம் த்  வயல் 

(ஊ) த்  வயல் ெதற்கு குடியி ப்  (வார்  4) , 3.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) 

மற் ம் த்  வயல் (ஊ) இதம்பாடல் (வார்  3) , 4.கீழக்ேகாட்ைட (வ.கி.) 

மற் ம் த்  வயல் (ஊ) தபால் சாவடி (வார்  3)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

247 247 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, திய 

கட்டிடம், ேபாக ர்

1.ேபாக ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வரீவ ர் ேரா  (வார்  1) , 2.ேபாக ர் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) யாதவர் சங்க ெத  (வார்  1) , 3.ேபாக ர் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) ெதற்குத் ெத  (வார்  1) , 4.ேபாக ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

கண்மாய்கைர ெத  (வார்  1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

248 248 ல்லா ஸ் ம் 

ெதாடக்கப்பள்ளி, ேமற்கு 

கட்டிடம் ேபாக ார்

1.ேபாக ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) உறங்காப் ளி ெத  (வார்  2,3) , 2.ேபாக ர் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) க்குத்ெத  (வார்  2,3) , 3.ேபாக ர் (வ.கி.) மற் ம் 

(ஊ) அக்ரஹாரத் ெத   (வார்  2,3) , 4.ேபாக ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

வடக்குத் ெத  (வார்  2,3) , 5.ேபாக ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெதற்குத்ெத  

(வார்  2,3,4)
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

249 249 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

திய கட்டிடம் கிழக்கு. 

சத்திரக்குடி

1.ேபாக ர், வல்லக்குளம் (வ.கி) மற் ம் சத்திரக்குடி (ஊ) நரியேனந்தல் 

ெத  (வார்  4) , 2.ேபாக ர், வல்லக்குளம் (வ.கி) மற் ம் சத்திரக்குடி (ஊ) 

மீனாட்சி ரம் (வார்  4) , 3.ேபாக ர், வல்லக்குளம் (வ.கி) மற் ம் 

சத்திரக்குடி (ஊ) வடக்குப்பகுதி (வார்  4) , 4.ேபாக ர், வல்லக்குளம் (வ.கி) 

மற் ம் சத்திரக்குடி (ஊ) அம்ேபத்கார் நகர் (வார்  4)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

250 250 அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி, 

திய கட்டிடம் ேமற்கு, 

சத்திரக்குடி

1.ேபாக ர், வல்லக்குளம் (வ.கி) மற் ம் சத்திரக்குடி (ஊ) எஸ்.வி. ரம் 

(வார்  4) , 2.ேபாக ர், வல்லக்குளம் (வ.கி) மற் ம் சத்திரக்குடி (ஊ) 

ேஜாதிேயந்தல் (வார்  4) , 3.ேபாக ர், வல்லக்குளம் (வ.கி) மற் ம் 

சத்திரக்குடி (ஊ) ேஜாதிேயந்தல், ஆதிதிராவிடர் காலனி (வார்  4) , 

4.ேபாக ர், வல்லக்குளம் (வ.கி.) மற் ம் ேபாக ர் (ஊ) அண்ணா நகர் 

மற் ம் அ ந்ததியர் குடியி ப்  (வார்  4)
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

251 251 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, திய 

கட்டிடம் ேமற்குப்பக்கம,  

வடக்கு ைவரவேனந்தல்

1.வரீவ ர் (வ.கி.) மற் ம் ைவரவேனந்தல் (ஊ) வடக்கு அக ைடயார் 

குடியி ப்  (வார்  1) , 2.வரீவ ர் (வ.கி.) மற் ம் ைவரவேனந்தல் (ஊ) 

ெதற்கு அக ைடயார் குடியி ப்  (வார்  1) , 3.வரீவ ர் (வ.கி.) மற் ம் 

ைவரவேனந்தல் (ஊ) கிழக்கு அரிஜன குடியி ப்  (வார்  2) , 4.வரீவ ர் 

(வ.கி.) மற் ம் ைவரவேனந்தல் (ஊ) ேமற்கு அரிஜன குடியி ப்  (வார்  2) , 

5.வரீவ ர் (வ.கி.) மற் ம் ைவரவேனந்தல் (ஊ) யாதவர் குடியி ப்  (வார்  

2)

Ü¬ùî¢¶ 
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252 252 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ெதஞ்சிேயந்தல்

1.வரீவ ர் (வ.கி.) மற் ம் ைவரவேனந்தல் (ஊ) ெதஞ்சிேயந்தல் 

வடக்குத்ெத  (வார்  3) , 2.வரீவ ர் (வ.கி.) மற் ம் ைவரவேனந்தல் (ஊ) 

அரிஜன ெத  (வார்  3)

Ü¬ùî¢¶ 
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253 253 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, வடக்கு 

கட்டிடம்,  வரீவ ர்

1.வரீவ ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) நாடார் குடியி ப்  (வார்  1) , 2.வரீவ ர் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஸ் ம் குடியி ப்  (வார்  1) , 3.வரீவ ர் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) ேமற்கு அரிஜன குடியி ப்  (வார்  2) , 4.வரீவ ர் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) கிழக்கு அரிஜன குடியி ப்  (வார்  2) , 5.வரீவ ர் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) வடக்கு அரிஜன குடியி ப்  (வார்  3)
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

254 254 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, திய 

கட்டிடம், ெசய்யா ர்

1.ெசய்யா ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெசய்யா ர் குடியி ப்   (வார்  1,2) , 

2.ெசய்யா ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெசய்யா ர் ேமற்கு (வார்  1,2) , 

3.ெசய்யா ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) யாதவர் குடியி ப்  (வார்  1) , 

4.ெசய்யா ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கமதியா ரம் மற் ம் விலக்கு ேரா  

(வார்  10)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

255 255 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, திய 

கட்டிடம், எட்டிவயல்

1.எட்டிவயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) பைழய ைளக்ெகாட்  திண்ைண 

குடியி ப்   (வார்  1) , 2.எட்டிவயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கிழக்குத் ெத  

(வார்  1) , 3.எட்டிவயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் பைழய காலனி 

வடக்குப்பகுதி (வார்  1) , 4.எட்டிவயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் 

பைழய காலனி ெதற்குப்பகுதி (வார்  1) , 5.எட்டிவயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

திய ைளக்ெகாட்  திண்ைண குடியி ப்  (வார்  1) , 6.எட்டிவயல் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) ெதன்னவ ர் பகுதி (வார்  2) , 7.எட்டிவயல் (வ.கி.) மற் ம் 

(ஊ) ெதன்னவ ர் லக்கைர குடியி ப்  (வார்  2)
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

256 256 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, ெதற்குப்பகுதி, 

ஆைனகுடி

1.எட்டிவயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) இன்னிேசரி (வார்  2) , 2.எட்டிவயல் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) ஆைனகுடி (வார்  2) , 3.எட்டிவயல் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

அ சியா ரம் (வார்  1)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

257 257 இடர்தீர்த்த அம்மன் 

ெதாடக்கப்பள்ளி, தீய ர்

1.தீய ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கண்ணா ரம் (வார்  1) , 2.தீய ர் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) தீய ர் வடக்குத்ெத  வார்  1 , 3.தீய ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

ந த்ெத  வார்  1 , 4.தீய ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெதற்குத்ெத  வார்  2 , 

5.தீய ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) தீய ர் காலனி (வார்  2)

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

258 258 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, கவிைதகுடி

1.தீய ர் (வ.கி.) மற் ம் க தகுடி (ஊ) வடக்குத் ெத  வார்  1 , 2.தீய ர் 

(வ.கி.) மற் ம் க தகுடி (ஊ) ேமல வதீி வார்  1 , 3.தீய ர் (வ.கி.) மற் ம் 

க தகுடி (ஊ) ந த் ெத   (வார்  1) , 4.தீய ர் (வ.கி.) மற் ம் க தகுடி 

(ஊ) ெதற்குத்ெத  (வார்  1) , 5.தீய ர் (வ.கி.) மற் ம் க தகுடி (ஊ) 

காலனி (வார்  2) , 6.தீய ர் (வ.கி.) மற் ம் க தகுடி (ஊ) கிழக்குத் ெத  

(வார்  2) , 7.தீய ர் (வ.கி.) மற் ம் க தகுடி (ஊ) இணக்கம்பிரியான்  

(வார்  2) , 8.தீய ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ேவப்பங்குளம் (வார்  2)
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259 259 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, திய 

கட்டிடம், ேமற்குப்பகுதி, 

ேசம ர்

1.ேசம ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வடக்கு ஊரணித்ெத  (வார்  1) , 2.ேசம ர் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ந ப்பகுதி ஊரணித்ெத  (வார்  1) , 3.ேசம ர் (வ.கி.) 

மற் ம் (ஊ) ெதற்குபகுதி ஆதிதிராவிடர் குடியி ப்  (வார்  1) , 4.ேசம ர் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ேமற்குப்பகுதி ஊரணித்ெத  (வார்  1) , 5.ேசம ர் 

(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெபாட்டக்கா  (வார்  1) , 6.ேசம ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

ஆதிதிராவிடா காலனி  (வார்  2) , 7.ேசம ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

பிள்ைளயார் ேகாவில் ெத  (வார்  2) , 8.ேசம ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

கண்ணன் ேகாவில் ெத  (வார்  2) , 9.ேசம ர் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

ெசபஸ்தியார் ரம் (வார்  2)
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260 260 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

வடக்குப்பகுதி, 

எஸ்.ெகாடிக்குளம்

1.எஸ்.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) வடக்கு ெத  வார்  1 , 

2.எஸ்.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) அ ந்ததியர் ெத  (வார்  2) , 

3.எஸ்.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ேமற்குத்ெத  (வார்  1) , 

4.எஸ்.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ந த்ெத  (வார்  1) , 

5.எஸ்.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கிழக்கு ெத  (வார்  2) , 

6.எஸ்.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ெதற்கு ெத  (வார்  1) , 

7.எஸ்.ெகாடிக்குளம் (வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் காலனி ெத  (வார்  

2)
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261 261 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, திய 

கட்டிடம், உரத் ர் (இ) 

அ மேனரி

1.உரத் ர், ேகாைரக்குளம் (வ.கி.) மற் ம் உரத் ர் (ஊ) பிள்ைளயார் 

ேகாவில் ெத  (வார்  1) , 2.உரத் ர், ேகாைரக்குளம் (வ.கி.) மற் ம் 

உரத் ர் (ஊ) சாரி ெத  (வார்  1) , 3.உரத் ர், ேகாைரக்குளம் (வ.கி.) 

மற் ம் உரத் ர் (ஊ) சாரி ந த்ெத  (வார்  1) , 4.உரத் ர், 

ேகாைரக்குளம் (வ.கி.) மற் ம் உரத் ர் (ஊ) ஆதிதிராவிடர் ெத  (வார்  1) , 

5.உரத் ர், ேகாைரக்குளம் (வ.கி.) மற் ம் உரத் ர் (ஊ) காலனி ேமற்கு 

ெத  (வார்  2) , 6.உரத் ர், ேகாைரக்குளம் (வ.கி.) மற் ம் உரத் ர் (ஊ) 

காலனி கிழக்குத் ெத  (வார்  2) , 7.உரத் ர், ேகாைரக்குளம் (வ.கி.) மற் ம் 

உரத் ர் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெத  (வார்  2) , 8.உரத் ர், ேகாைரக்குளம் 

(வ.கி.) மற் ம் உரத் ர் (ஊ) பள்ளிவாசல் ந த்ெத  (வார்  2) , 9.உரத் ர், 

ேகாைரக்குளம் (வ.கி.) மற் ம் உரத் ர் (ஊ) அக்ரஹாரம் ெவள்ளாளர் ெத  

(வார்  2) , 10.உரத் ர், ேகாைரக்குளம் (வ.கி.) மற் ம் உரத் ர் (ஊ) 

அக்ரஹாரம் யாதவர் ெத  (வார்  2)
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262 262 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, த. னவாசல்

1.த. னவாசல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) அம்மன்ேகாவில் ெத  வார்  1 , 2.த. 

னவாசல்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ம பாண்டியர் ெத  வார்  1 , 3.த. 

னவாசல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கி ணன்ேகாவில் ெத  வார்  1 , 4.த. 

னவாசல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) யாதவர் ெத  வார்  1 , 5.த. னவாசல் 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமற்குெத  வார்  1 , 6.த. னவாசல் (வ.கி) மற் ம் 

(ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெத  வார்  1 , 7.த. னவாசல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

விநாயகர் ேகாவில்ெத  வார்  2 , 8.த. னவாசல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

அம்ேபத்கர் ெத  வார்  2 , 9.த. னவாசல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) அய்யனார் 

ேகாவில் ெத  வார்  2 , 10.த. னவாசல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெசாைசட்டி 

ெத  வார்  2
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263 263 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி கிழக்குப்பகுதி 

த. னவாசல்

1.த. னவாசல்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) வைலயங்குளம் கிராமம்1 வார்  5 , 2.த. 

னவாசல்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) வைலயங்குளம் கிராமம்2 வார்  5 , 3.த. 

னவாசல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வைலயங்குளம் கிராமம்3 வார்  5 , 4.த. 

னவாசல்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) வைலயங்குளம் கிராமம் 4 வார்  5 , 5.த. 

னவாசல்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) வைலயங்குளம் கிராமம் 5 வார்  5 , 6.த. 

னவாசல்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) மாணிக்க ஒத்த வ ீ  வார்  5 , 7.த. 

னவாசல்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) யாதவர் குடியி ப்  வார்  5 , 8.த. னவாசல் 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேதத்தாங்குளம் வார்  5
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

264 264 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி 

ெதற்குக்கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி 

டி.வல்லக்குளம்

1.த. னவாசல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமற்குத்ெத 1 வார்  4 , 2.த. னவாசல் 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமற்குத்ெத  2 வார்  4 , 3.த. னவாசல் (வ.கி) மற் ம் 

(ஊ) ந த்ெத 1 வார்  4 , 4.த. னவாசல்  (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ந த்ெத 2 

வார்  4 , 5.த. னவாசல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கிழக்குத்ெத 1 வார்  4 , 6.த. 

னவாசல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கிழக்குத்ெத 2 வார்  4 , 7.த. னவாசல் 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) கிழக்குத்ெத 3 வார்  4 , 8.த. னவாசல்(வ.கி) மற் ம் 

(ஊ) னியசாமி ேகாவில் ெத  வார்  4 , 9.த. னவாசல்(வ.கி) மற் ம்(ஊ) 

ம பாண்டியர் நகர் வார்  4 , 10.த. னவாசல்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

னியசாமி ேகாவில் ெத 2 வார்  3 , 11.த. னவாசல்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

னியசாமி ேகாவில் ெத 3 வார்  3 , 12.த. னவாசல்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

னியசாமி ேகாவில் ெத 4 வார்  3 , 13.த. னவாசல் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

னியசாமி ேகாவில் ெத 5 வார்  3
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265 265 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி கிழக்குப்பகுதி 

திய கட்டிடம் வங்கா ரம்

1.வங்கா ரம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமற்கு ெத  (வார்  1) , 

2.வங்கா ரம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெதற்குெத 1 (வார் 1) , 

3.வங்கா ரம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெதற்கு ெத  2 (வார்  1) , 

4.வங்கா ரம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) சுந்தரலிங்கம் ெத  (வார்  1) , 

5.வங்கா ரம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) வடக்கு ெத 1 (வார்  1) , 

6.வங்கா ரம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ந த்ெத  1 (வார்  1) , 

7.வங்கா ரம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) கிழக்குெத  (வார்  1) , 

8.வங்கா ரம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) வடக்கு ெத  2 (வார்  1)
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266 266 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி ேமற்குப்பகுதி 

திய கட்டிடம் வங்கா ரம்

1.வங்கா ரம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெதற்கு ெத  3 (வார்  2) , 

2.வங்கா ரம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) வடக்கு ெத  3 (வார்  2) , 

3.வங்கா ரம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ந த்ெத  2 (வார்  2) , 

4.வங்கா ரம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) த்தைரயர் ெத  1 (வார்  2) , 

5.வங்கா ரம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) த்தைரயர் ெத  2 (வார்  2) , 

6.வங்கா ரம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெதற்கு ெத  4 (வார்  3) , 

7.வங்கா ரம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெதற்கு ெத  5 (வார்  3) , 

8.வங்கா ரம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெதற்கு ெத  6 (வார்  4)
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267 267 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி திய 

கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி 

ெசய்யாமங்களம்

1.ெபரியாைனக்குளம் (வ.கி) கீழக்ெகா ம ரர்(ஊ) னியேனந்தல் 

ேமலத்ெத  வார்  2,3 , 2.ெபரியாைனக்குளம் (வ.கி) கீழக்ெகா ம ரர்(ஊ) 

னியேனந்தல் கீழத்ெத  வார்  3 , 3.ெபரியாைனக்குளம் (வ.கி) 

ேமலக்ெகா ம ரர்(ஊ) ெசய்யாமங்களம் வடக்குத்ெத  வார்  5 , 

4.ெபரியாைனக்குளம் (வ.கி) ேமலக்ெகா ம ரர்(ஊ) கீழச்ெசய்யாமங்களம் 

வார்  6 , 5.ெபரியாைனக்குளம் (வ.கி) ேமலக்ெகா ம ரர்(ஊ) 

ெசய்யாமங்களம் ெதற்குத்ெத  வார்  5 , 6.ெபரியாைனக்குளம் (வ.கி) 

ேமலக்ெகா ம ரர்(ஊ) ெசய்யாமங்களம் ேமலத்ெத  வார்  5,6 , 

7.ெபரியாைனக்குளம் (வ.கி) கீழக்ெகா ம ரர்(ஊ) ெசய்யாமங்களம் 

னியேனந்தல் க்குடியி ப்   வார்  3 , 8.ெபரியாைனக்குளம் (வ.கி) 

கீழக்ெகா ம ரர்(ஊ) ெபரியாைனகுளம் வார்  3 , 9.ெபரியாைனக்குளம் 

(வ.கி) கீழக்ெகா ம ரர்(ஊ) விக்னஉைடப்  வார்  4
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268 268 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி பைழய 

கட்டிடம் அச்சங்குளம்

1.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) அச்சங்குளம் 1 வார்  1 , 

2.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) அச்சங்குளம் 2 வார் 1 , 

3.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) அச்சங்குளம் 3 வார்  1 , 

4.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) அச்சங்குளம் 4 வார்  2 , 

5.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) அச்சங்குளம் 5 வார்  2 , 

6.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) அச்சங்குளம் 6 வார்  2 , 

7.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) அச்சங்குளம் 7 வார்  2 , 

8.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) விரதக்குளம் 1 வார் 4 , 

9.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) விரதக்குளம் 2 வார்  4 , 

10.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) விரதக்குளம் 3 வார்  4 , 

11.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) காைரக்கூட்டம் வார்  3
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

269 269 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி திய 

கட்டிடம் ந ப்பகுதி 

அச்சங்குளம்

1.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) த்தேனரி வார்  5 , 2.அச்சங்குளம்(வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) ேவப்பங்குறிச்சி வார்  6 , 3.அச்சங்குளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

அந்திரிேயந்தல் வார்  7 , 4.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) காடநகரி 

ெமயின் ேரா  வார்  8 , 5.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) காடநகரி ெதற்கு 

ெத  வார்  8 , 6.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) காடநகரி வடக்குத் ெத  

வார்  8 , 7.அச்சங்குளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) அச்சங்குளம் காலனி வார்  8 , 

8.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) கு த்திக்கூட்டம் வார்  9 , 

9.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெபாட்டக்குளம் ெமயின் ேரா  வார்  10 , 

10.அச்சங்குளம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெபாட்டக்குளம் கிழக்கு வார்  10 , 

11.அச்சங்குளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெபாட்டக்குளம் ேமற்கு வார் 10
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270 270 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி கிழக்குப்பகுதி 

திய கட்டிடம் அ.தைரக்குடி

1.அ. தைரக்குடி(வ.கி) மற் ம் (ஊ) தைரக்குடி 1வ  ெத  வார்  1 , 2.அ. 

தைரக்குடி(வ.கி) மற் ம் (ஊ) தைரக்குடி 2வ  ெத  வார்  1 , 3.அ. 

தைரக்குடி(வ.கி) மற் ம் (ஊ) தைரக்குடி 3வ  ெத  வார்  1 , 4.அ. 

தைரக்குடி(வ.கி) மற் ம் (ஊ) தைரக்குடி 4வ  ெத  வார்  1 , 5.அ. 

தைரக்குடி(வ.கி) மற் ம் (ஊ) தைரக்குடி 5வ  ெத  வார்  1 , 6.அ. 

தைரக்குடி(வ.கி) மற் ம் (ஊ) தைரக்குடி 6வ  ெத  வார்  1 , 

7.அ.தைரக்குடி(வ.கி) மற் ம் (ஊ) தைரக்குடி 7வ  ெத  வார்  1,2
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271 271 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி ேமற்குப்பகுதி 

திய கட்டிடம் கிழக்குப்பக்கம் 

அ.தைரக்குடி

1.அ.தைரக்குடி(வ.கி) மற் ம் (ஊ) அ.தைரக்குடி(எஸ்.சி) காலணி வார்  3 , 

2.அ.தைரக்குடி(வ.கி) மற் ம் (ஊ) தைரக்குடி அ ந்ததியர் காலணி வார்  3 , 

3.அ.தைரக்குடி(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமலதைரக்குடி  வார்  3 , 

4.அ.தைரக்குடி(வ.கி) மற் ம் (ஊ) பாப்பாங்குளம்  வார்  4 , 

5.அ.தைரக்குடி(வ.கி) மற் ம் (ஊ) கள்ளிகுளம் வார்  5 , 6.அ.தைரக்குடி(வ.கி) 

மற் ம் (ஊ)  குடியி ப்  வார்  6
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272 272 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி ெதற்குப்பகுதி, 

வல்லந்ைத

1.வல்லந்ைத(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமற்குத்ெத  1 வார்  1 , 2.வல்லந்ைத 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமற்குத்ெத  2 வார்  1 , 3.வல்லந்ைத(வ.கி) மற் ம் 

(ஊ) யாதவர் ந த்ெத  வார்  1 , 4.வல்லந்ைத(வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

கிழக்குத்ெத  வார்  1 , 5.வல்லந்ைத(வ.கி) மற் ம் (ஊ) வல்லந்ைத 

காலனி வார்  1 , 6.வல்லந்ைத(வ.கி) மற் ம் (ஊ) கீழநரியன் காலனி வார்  

1 , 7.வல்லந்ைத(வ.கி) மற் ம் (ஊ) நரியன் காலனி வார்  1 , 8.வல்லந்ைத 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமற்குத்ெத  வார்  2 , 9.வல்லந்ைத(வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

வடக்குத்ெத  வார்  2 , 10.வல்லந்ைத (வ.கி) மற் ம் (ஊ) காளிேகாவில் 

ெத  வார்  2 , 11.வல்லந்ைத(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமகாக்குளம் வார்  2
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273 273 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி வடக்குப்பகுதி 

வல்லந்ைத

1.வல்லந்ைத(வ.கி) மற் ம் (ஊ) இலந்ைதகுளம் காலனி வார்  3 , 

2.வல்லந்ைத(வ.கி) மற் ம் (ஊ) மீட்டாங்குளம் கீழ்த்ெத  வார்  3 , 

3.வல்லந்ைத(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேபாத்தநதி ேமற்குத்ெத  வார்  4 , 

4.வல்லந்ைத(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ந த்ெத  வார்  4 , 5.வல்லந்ைத(வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) ேபாத்தநதி கிழக்குத்ெத  வார்  4
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274 274 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, கூடக்குளம்

1.கூடக்குளம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) பிரப்ணார்பட்டி பி1 , 2.கூடக்குளம்(வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) கூடக்குளம்  வடக்குெத  , 3.கூடக்குளம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

கூடக்குளம்  ெதற்குெத  1 , 4.கூடக்குளம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) கூடக்குளம்  

ெதற்குெத  11 , 5.கூடக்குளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) பல்லி ட்ைட , 

6.கூடக்குளம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) மாணிக்கனார் ேகாட்ைட , 

7.கூடக்குளம்(வ.கி) மற் ம் (ஊ) ளியங்குளம்
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275 275 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, திய 

கட்டிடம் எ வ ர்

1.எ வ ர் (வ.கி)மற் ம் (ஊ) எ வ ர்ெதற்குெத  வார்  1 , 2.எ வ ர் 

(வ.கி)மற் ம் (ஊ) எ வ ர் வடக்குெத  வார்  1 , 

3.எ வ ர்(வ.கி)மற் ம் (ஊ) எ வ ர் ேமற்குகாலணி வார்  1 , 

4.எ வ ர் (வ.கி)மற் ம் (ஊ) எ வ ர் கிழக்குகாலணி  வார்  1 , 

5.எ வ ர் (வ.கி)மற் ம் (ஊ) லாங்கால் வடக்குெத  வார்  1 , 

6.எ வ ர்(வ.கி)மற் ம் (ஊ) லாங்கால் ேமற்குகாலணி வார்  1 , 

7.எ வ ர்(வ.கி)மற் ம் (ஊ) லாங்கால் கிழக்குகாலணி வார்  1 , 

8.எ வ ர்(வ.கி)மற் ம் (ஊ) கூடலாஊரணி ேராட் ெத  வார்  2 , 

9.எ வ ர்(வ.கி)மற் ம் (ஊ) சிலிப்பி வடக்குெத  வார்  2 , 10.எ வ ர் 

(வ.கி)மற் ம் (ஊ) சிலிப்பி  ெதற்குெத  வார்  2 , 11.எ வ ர்(வ.கி)மற் ம் 

(ஊ) ெந ங்குளம் கிராமெத  வார்  2 , 12.எ வ ர் (வ.கி)மற் ம் (ஊ) 

கல்லத்திகுளம் ெதற்குெத  வார்  2
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276 276 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி திய 

கட்டிடம் கிழக்குப்பகுதி காக்குடி

1.காக்குடி(வ.கி)மற் ம் (ஊ) காக்குடி காலனி ெத  வார்  1 , 

2.காக்குடி(வ.கி)மற் ம் (ஊ) காக்குடி வடக்குத்ெத  வார்  1 , 

3.காக்குடி(வ.கி)மற் ம் (ஊ) காக்குடி யாதவர் ெத  வார்  1 , 

4.காக்குடி(வ.கி)மற் ம் (ஊ) காக்குடி ந த்ெத  வார்  1 , 

5.காக்குடி(வ.கி)மற் ம் (ஊ) வைளயமணக்குளம் வடக்கு ெத  வார்  1 , 

6.காக்குடி(வ.கி)மற் ம் (ஊ) வைளயமணக்குளம் ெதாகுப்  வ ீ கள் ெத  

வார்  1 , 7.காக்குடி(வ.கி)மற் ம் (ஊ) காக்குடி ெமயின் ேரா  வடக்கு 

வார்  2 , 8.காக்குடி(வ.கி)மற் ம் (ஊ) காக்குடி ெமயின் ேரா  ெதற்கு வார்  

2 , 9.காக்குடி(வ.கி)மற் ம் (ஊ) காக்குடி பிடாரியம்மன் ெத  வார்  2 , 

10.காக்குடி(வ.கி)மற் ம் (ஊ) காக்குடி பிள்ைளயார் ேகாவில் ெத  வார்  2 , 

11.காக்குடி(வ.கி)மற் ம் (ஊ) காக்குடி குடிநீர் சாைல ெத  வார்  2 , 

12.காக்குடி(வ.கி)மற் ம் (ஊ) காக்குடி காலனி ெதாகுப்  வ ீ கள் ெத  வார்  

2 , 13.காக்குடி(வ.கி)மற் ம் (ஊ) த் த்தி குடியி ப்  ெத  வார்  2,3 , 

14.காக்குடி(வ.கி)மற் ம் (ஊ) த் த்தி ெதற்கு ெத  வார்  2,3 , 

15.காக்குடி(வ.கி)மற் ம் (ஊ) த் த்தி வடக்கு ெத  வார்  2,3 , 

16.காக்குடி(வ.கி)மற் ம் (ஊ) த் த்தி ெபா  மடம் ெத  வார்  3
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277 277 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி பைழய 

கட்டிடம் நகரத்தார்குறிச்சி

1.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற் ம் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) குன்றங்குளம் ேமற்கு 

ெத  வார் 5 , 2.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற் ம் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) 

த் விசய ரம் வடக்குெத  வார் 4 , 3.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற் ம் (ஊ), 

பாப்பனம் (ஊ) த் விசய ரம் ந த்ெத  வார்  4 , 4.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) 

மற் ம் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) த் விசய ரம் ெதற்குெத  வார்  4 , 

5.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற் ம் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) த் விசய ரம் 

கிழக்குெத  வார்  4 , 6.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற் ம் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) 

ல்லந்ைத ேமற்குெத  வார்  3 , 7.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற் ம் (ஊ), 

பாப்பனம் (ஊ) ல்லந்ைத கிழக்குெத  வார்  3 , 8.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) 

மற் ம் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) தீர்த்தான் அச்சங்குளம் ேமற்குெத  வார்  2 , 

9.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற் ம் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) தீர்த்தான் அச்சங்குளம் 

கிழக்குெத  வார்  2
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278 278 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி, ெதற்குப்பகுதி 

திய கட்டிடம், 

நகரத்தார்குறிச்சி

1.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற் ம் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) பாப்பனம் வடக்குெத  

வார்  1 , 2.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற் ம் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) பாப்பனம் 

ந த்ெத  வார்  1 , 3.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற் ம் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) 

பாப்பனம் ேமற்கு ெத  வார்  1 , 4.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற் ம் (ஊ), 

பாப்பனம் (ஊ) பாப்பனம் ேமற்குெத  2 வார்  1 , 5.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) 

மற் ம் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) பாப்பனம் ெதற்குெத  1 வார்  1 , 

6.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற் ம் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) பாப்பனம் ெதற்குத்ெத  

2 வார்  1 , 7.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற் ம் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) பாப்பனம் 

கிழக்குெத  வார்  1 , 8.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற் ம் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) 

பாப்பனம் பஞ்சாயத் ஆபஸ் ெத  வார்  1 , 9.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) 

மற் ம் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) நகரத்தார்குறிச்சி, வடக்குெத  வார்  1 , 

10.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற் ம் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) நகரத்தார்குறிச்சி, 

ந த்ெத  1 வார்  1 , 11.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற் ம் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) 

நகரத்தார்குறிச்சி, ந த்ெத  2 வார்  1 , 12.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற் ம் 

(ஊ), பாப்பனம் (ஊ) நகரத்தார்குறிச்சி,ெதற்குெத  வார்  2 , 

13.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற் ம் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) நகரத்தார்குறிச்சி, 

அம்மன்ேகாவில் ெத  வார்  1 , 14.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற் ம் (ஊ), 

பாப்பனம் (ஊ) நகரத்தார்குறிச்சி,கிழக்குெத  வார்  1 , 

15.நகரத்தார்குறிச்சி(வ.கி) மற் ம் (ஊ), பாப்பனம் (ஊ) அ ந்ததியர் 

குடியி ப்  காலணிெத   வார்  2
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279 279 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி அபிராமம்

1.அபிராமம் (வ.கி)மற் ம் (ேப) நரியன் ெதற்குத் ெத  வார்  9 , 

2.அபிராமம்(வ.கி)மற் ம் (ேப) நரியன் வடக்குத் ெத  வார்  9 , 3.அபிராமம் 

(வ.கி)மற் ம் (ேப) நரியன்  வடக்குத்ெத  வார்  9 , 4.அபிராமம் 

(வ.கி)மற் ம் (ேப) நரியன் கிழக்குத்ெத  வார்  9 , 5.அபிராமம் 

(வ.கி)மற் ம் (ேப) அகத்தாரி ப்  ெதற்குத்ெத  வார் 10 , 6.அபிராமம் 

(வ.கி)மற் ம் (ேப) அகத்தாரி ப்  ேமற்குத்ெத  வார்  10 , 7.அபிராமம் 

(வ.கி)மற் ம் (ேப) அகத்தாரி ப்  ந த்ெத  வார்  11 , 8.அபிராமம் 

(வ.கி)மற் ம் (ேப) அகத்தாரி ப்  கிழக்குத்ெத  வார்  11 , 9.அபிராமம் 

(வ.கி)மற் ம் (ேப) அகத்தாரி ப்  வடக்குத்ெத  வார்  11
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280 280 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி திய 

கட்டிடம் அகத்தாரி ப் , 

அபிராமம்

1.அபிராமம் (வ.கி)மற் ம் (ேப) சுப்பிரமணியசாமி ேகாயில் ெத   வார்  12 , 

2.அபிராமம் (வ.கி)மற் ம் (ேப) ேகாபால் ேவளார் சந்  வார்  12 , 

3.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) சுந்தராஜன் ஆச்சாரி ெத  வார்  8 , 

4.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ைதயற்காரத் ெத  வார்  8 , 5.அபிராமம் 

(வ.கி) மற் ம் (ேப) க்க தலியார் ெத  வார்  8 , 6.அபிராமம் (வ.கி) 

மற் ம் (ேப) த்  ைவரவ  பிள்ைள ெத  வார்  7 , 7.அபிராமம் (வ.கி) 

மற் ம் (ேப) இந்  பஜார் வார்  7 , 8.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) மறவர் 

ெத  வார்  13 , 9.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) பாண்டியன் கிணற்  ெத  

வார்  13
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281 281 அபிராமம் ெதாடக்கப்பள்ளி 

கிழக்குப்பகுதி வடக்குப்பக்கம் 

2வ  அைற அபிராமம்

1.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) சுப்பிரமணியசாமி ேகாயில் ெத  (வார்  12) 

, 2.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) அண்ணாமைல தலியார் ெத   (வார்  

12) , 3.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) சூடி ர் ெத  (வார்  12) , 4.அபிராமம் 

(வ.கி) மற் ம் (ேப) இந்  பஜார் (வார்  12) , 5.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) 

குமரேவ  ெத  (வார்  7) , 6.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ெதாண்டர் 

த்ைதயா ெத  (வார்  7) , 7.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) கு நாதன் 

ேகாயில் ெத  (வார் 7) , 8.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) அப்பா  ேசர்ைவ 

ெத  (வார்  13) , 9.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) காரண மறவர் ெத   

(வார்  14)
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282 282 அபிராமம் ெதாடக்கப்பள்ளி 

கிழக்குப்பகுதி ெதற்குப்பக்கம்  

5வ  அைற அபிராமம்

1.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ஆசாரியார் ெத  (வார்  14) , 2.அபிராமம் 

(வ.கி) மற் ம் (ேப) மணிநகரம் த் ெத  (வார்  14) , 3.அபிராமம் (வ.கி) 

மற் ம் (ேப) வல்ல த்ைதயா ெத  (வார்  15) , 4.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் 

(ேப) வண்ணாரப்ேபட்ைடத் ெத  (வார்  15)
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283 283 அபிராமம் ெதாடக்கப்பள்ளி 

திய கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி 

மத்திய அைற 3 அபிராமம்

1.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) கான் கம்ம  பள்ளிவாசல் ெத  வார்  1 

, 2.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ெபரிய பள்ளிவாசல் வடக்குத் ெத  வார்  

1 , 3.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ைவரவக் கான் கம்ம  ெத  வார்  1 

, 4.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) பாவடித் ெத  வார்  1 , 5.அபிராமம் (வ.கி) 

மற் ம் (ேப) ஸ்லிம் பஜார் வார்  4 , 6.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) 

அப் ல் ரஹ்மான் ெத  வார்  2 , 7.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) 

ெதாண்டியார் ெத  வார்  2 , 8.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) பள்ளபச்ேசரி 

ேமற்கு ெத  வார்  2 , 9.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) உப் ரணி ெத  

வார்  2

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

284 284 எஸ்.என்.இஸ்மாயில் 

ந நிைலப்பள்ளி 

வடக்குப்பக்கம் கிழக்குப்பகுதி 

அபிராமம்

1.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ெபரிய பள்ளிவாசல் ெதற்கு ெத   வார்  6 

, 2.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ெபரிய பள்ளிவாசல் ேமற்கு ெத  வார்  6 

, 3.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) கவி கம்ம  அம்பலம் ெத  வார்  6 , 

4.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) ேசக் ைமதீன் ெத  வார்  6 , 5.அபிராமம் 

(வ.கி) மற் ம் (ேப) உமர் கத்தாப் ெத  வார்  5 , 6.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் 

(ேப) ஸ் ம் பஜார் ெத   வார்  5
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285 285 எஸ்.என்.இஸ்மாயில் 

ந நிைலப்பள்ளி, 

ெதற்குப்பக்கம் கிழக்குப்பகுதி 

அபிராமம்

1.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) இஸ்மாயில் பள்ளித் ெத  வார்  5 , 

2.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) குளத் ர் ேரா  வார்  5 , 3.அபிராமம் 

(வ.கி) மற் ம் (ேப) சு க்கார் ெத  வார்  3 , 4.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் 

(ேப) அகம  ரா த்தர் ெத  வார்  3 , 5.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் (ேப) 

அலங்கார வாய்க்கால் ெதற்கு ெத  வார்  3 , 6.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் 

(ேப) அலங்கார வாய்க்கால் வடக்குத் ெத  வார்  3 , 7.அபிராமம் (வ.கி) 

மற் ம் (ேப) பள்ளபச்ேசரி கிழக்கு ெத  வார்  4 , 8.அபிராமம் (வ.கி) 

மற் ம் (ேப) உப் ரணிப்பள்ளி ெமயின் ெத  வார்  3 , 9.அபிராமம் (வ.கி) 

மற் ம் (ேப) சுப் ரா த்தர் ெதற்கு ெத  வார்  4 , 10.அபிராமம் (வ.கி) 

மற் ம் (ேப) சுப் ரா த்தர் வடக்குத் ெத  வார் 4 , 11.அபிராமம் (வ.கி) 

மற் ம் (ேப) கம  ரா த்தர் ெத  வார்  4 , 12.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் 

(ேப) உப் ரணிப்பள்ளி ெதற்கு ெத  வார் 4 , 13.அபிராமம் (வ.கி) மற் ம் 

(ேப) உப் ரணிப்பள்ளி கிழக்கு ெத  வார் 4

Ü¬ùî¢¶ 
õ£è¢è£÷£¢è÷¢

பக்கம் எண். 124 of 137
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286 286 வி.எம்.அப் ல் ரகுமான் 

ெதாடக்கப்பள்ளி, 

ேமற்குப்பகுதி, நத்தம்

1.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) த்தாதி ரம் ஆதிதிராவிடர் காலனி மற் ம் 

கள்ளிக்கு , 2.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) மாடத்தி அம்மன் ேகாவில் ெத  

வார் 1,2 , 3.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) மாடத்தி அம்மன் ேகாவில் கிழக்குத் 

ெத  வார்  1 , 4.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) அண்ணாநகர் வடக்கு ெத  

வார்  3 , 5.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) அண்ணாநகர் ெதற்கு ெத  வார்  3 , 

6.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ைதகா ெத  மற் ம் ைரஸ்மில் ெத  வார்  3 , 

7.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) அசனலி ெத  காக்கா ேதாப்  ெத  திய 

விஜயன் ெத  , 8.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) திடல் ெத , நர்சம்மாள் ெத  

வார்  3 , 9.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) கி ஷ்ணன் ேகாயில் ெத  வார்  2 , 

10.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஆண்டநாயக ரம் வடக்கு ெத  வார்  2 , 

11.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) ஆண்டநாயக்க ரம் ெதற்கு ெத  வார்  2 , 

12.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெத  வார்  2
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287 287 நத்தம் ெதாடக்கப்பள்ளி, நத்தம் 1.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) காவலர் குடியி ப்  மற் ம் மணிநகரம் 

த்ெத  , 2.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) விநாயகர் ேகாயில் ெத   வார்  1 

, 3.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) மணிநகரம் ெதற்குெத   வார்  1 , 

4.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) த்தாதி ரம் வடக்குத்ெத   வார்  1 , 

5.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) த்தாதி ரம் ந த்ெத   வார்  1 , 

6.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) விஜயன் ெத  , 7.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) 

பாஸ் ெத  வார்  4,5 , 8.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) பைழய பாஸ் ெத  

வார் 4,5 , 9.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம் (ஊ) பள்ளிவாசல் ெத  வார்  5
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288 288 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி வடக்குப்பகுதி 

அ.பள்ளப்பச்ேசரி

1.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம் உைடயநாத ரம் (ஊ) அ.பள்ளபச்ேசரி காலணிெத   

வார்  1 , 2.நத்தம் (வ.கி) மற் ம் உைடயநாத ரம் (ஊ) பள்ளபச்ேசரி 

காலணித்ெத  2 வார்  1 , 3.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம்உைடயநாத ரம் (ஊ) 

பள்ளபச்ேசரி கிழக்குத்ெத  வார்  1,2 , 4.நத்தம்(வ.கி.) 

மற் ம்உைடயநாத ரம் (ஊ) பள்ளபச்ேசரி பைனத்ெத  வார்  1 , 

5.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம் உைடயநாத ரம் (ஊ பள்ளபச்ேசரி ேமற்குத்ெத  

வார்  1 , 6.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம்உைடயநாத ரம் (ஊ) பள்ளபச்ேசரி 

கிழக்குெத  வார்  1
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289 289 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி ெதற்குப்பகுதி 

அ.பள்ளப்பச்ேசரி

1.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம்உைடயநாத ரம் (ஊ) பள்ளபச்ேசரி விநாயகெத  

வார்  1,2 , 2.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம்உைடயநாத ரம் (ஊ) அம்ேபத்கார் ெத  

வார்  2 , 3.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம்உைடயநாத ரம் (ஊ) ேசாைனயா ேகாவில் 

ெத  வார்  3 , 4.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம்உைடயநாத ரம் (ஊ) காளியம்மன் 

ேகாவில் ெத  வார்  3 , 5.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம்உைடயநாத ரம் (ஊ) 

ெசவல் ேதாட்டம் வார்  3 , 6.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம்உைடயநாத ரம் (ஊ) 

காலனி ெத  வார்  3
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290 290 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி ெதற்கு பக்கம் 

கிழக்கு கட்டிடம் 

உைடயநாத ரம்

1.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம்உைடயநாத ரம் (ஊ) விநாயக ேகாவில் ெத  

வார் 4,5 , 2.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம்உைடயநாத ரம் (ஊ) கல்யாண மகால் 

ெத  வார் 4,5 , 3.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம்உைடயநாத ரம் (ஊ) அய்யனார் 

ேகாவில் ெத  வார் 4 , 4.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம்உைடயநாத ரம் (ஊ) ர் 

வார்  5
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291 291 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி ேமற்கு திய 

கட்டிடம் உைடயநாத ரம்

1.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம்உைடயநாத ரம் (ஊ) ெதற்குெத  வார் 4,5 , 

2.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம்உைடயநாத ரம் (ஊ) பள்ளிக்கூடத்ெத  வார்  4 , 

3.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம்உைடயநாத ரம் (ஊ) ெதற்குெத  2 வார்  5 , 

4.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம்உைடயநாத ரம் (ஊ) ஊரணி ேரா  வார்  4 , 

5.நத்தம்(வ.கி.) மற் ம்உைடயநாத ரம் (ஊ) கிழக்குத்ெத  வார்  5
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292 292 ேகசத்திரிய வித்தியாசாலா 

ந நிைலப்பள்ளி வடக்குப்பகுதி 

வைலயப் க்குளம்

1.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) கிழக்குத்ெத  வார்  4 , 

2.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) ஆதித்ராவிடர் கிழக்கு காலனி 

வார்  1 , 3.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) பள்ளித்ெத  வார்  1 , 

4.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) வாத்தியார் ெத  வார்  1 , 

5.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) ெபரிய த்தம்மன் ேகாவில் ெத  

வார்  1 , 6.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) ெதற்குத்ெத  வார்  1 , 

7.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) 1வ  கு க்குத்ெத  வார்  1 , 

8.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) க தி ேராட் த் ெத  வார்  2 , 

9.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) காட் த்ெத  வார்  2 , 

10.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) க தி தி ம் ம் ெத  வார்  2 , 

11.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) ெமயின் ேரா  கு க்குச் சந்  

வார்  2 , 12.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) ைரஸ்மில் கு க்குத் 

ெத  வார்  2 , 13.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) கு க்குச் சந்  

வார்  2 , 14.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) ேமலத்ெத  வார்  2 , 

15.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) ெமயின் ேரா  கு க்குத் ெத  

வார்  2 , 16.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) மண்டலமாணிக்கம் 

ேராட் த் ெத  வார்  2 , 17.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) 

ப்பட்டி ேரா  கு க்குத்ெத  வார்  2 ,
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

18.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) ப்பட்டி ேராட் த்ெத  வார்  2 

, 19.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) வடக்குத்ெத  வார்  3 , 

20.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) கு க்குத் ெத  வார்  3 , 

21.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) ேபாஸ்டாபஸ் ெத  வார்  3 , 

22.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) ெபரியாண்டவர் ேகாவில் ெத  2 

வார்  3 , 23.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) வடக்குக்காலனி வார்  

3 , 24.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) னியசாமி ேகாவில் ெத  

வார்  3
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

293 293 ேகசத்திரிய வித்தியாசாலா 

ந நிைலப்பள்ளி ெதற்குப்பகுதி 

வைலயப் க்குளம்

1.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) கு க்குத் ெத  வார்  4 , 

2.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) ந த்ெத  வார்  4 , 3.மரக்குளம் 

(வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) ெபரியாண்டவர் ேகாவில் ெத  1 வார்  4 , 

4.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) மகைம கைடத் ெத  வார்  4 , 

5.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) ெபரியாண்டவர் ேகாவில் கு க்குத் 

ெத  வார்  4 , 6.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) மஹால் கு க்குத் 

ெத  வார்  4 , 7.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) டீக்கைடத் ெத  

வார்  4 , 8.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) கிழேமல் கு க்குத் 

ெத  வார் 4 , 9.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) கல்யாண மகால் 

ெத  வார்  4 , 10.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) ந த்ெத  வார்  

4 , 11.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) கிழக்குத்ெத  வார்  5 , 

12.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) 1வ  ேராட் த் ெத  வார்  5 , 

13.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) ெதற்குத்ெத  வார்  5 , 

14.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) 3வ  ேராட் த் ெத  வார்  5 , 

15.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) 1வ  கு க்குத் ெத  வார்  5 , 

16.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) ேமலத்ெத  வார்  5 , 

17.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) வடேமற்குத் ெத  வார்  5 ,
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

18.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) வடக்குத் ெத  வார்  5 , 

19.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) வடகிழக்குத் ெத  வார்  5 , 

20.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) ெதன்வடல் ெத  வார்  5 , 

21.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) 2வ  ேராட்  கு க்குத் ெத  

வார்  5 , 22.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) கிழேமல் ந த்ெத  

வார்  5 , 23.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) வடகிழக்குத் ெத  

வார்  5 , 24.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) ந த்ெத  வார்  5 , 

25.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) 1வ  கு க்குத்ெத  வார்  5 , 

26.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) வடகைடத்ெத  வார்  5 , 

27.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) வடக்குத் ெத  வார்  5 , 

28.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) ேமலத்ெத  வார்  5 , 

29.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) 2வ  கு க்குத்ெத  வார்  5 , 

30.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) ெதற்குத்ெத  வார்  5 , 

31.மரக்குளம் (வ.கி) வைலய க்குளம் (ஊ) கிழக்குத் ெத  வார்  5
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

294 294 ஊராட்சி ேசைவ ைமயம் 

மரக்குளம்

1.மரக்குளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வடக்குெத  1 வார்  1 , 2.மரக்குளம் (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) 1வ  கு க்குெத  வார்  1 , 3.மரக்குளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

பள்ளத் ெத  வார்  1 , 4.மரக்குளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

கிழேமல்கு க்குத்ெத  1 வார்  1 , 5.மரக்குளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

கிழேமல் கு க்குத்ெத  2 வார்  1 , 6.மரக்குளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

கிழேமல் கு க்குெத  3 வார்  1 , 7.மரக்குளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

ேமலத்ெத  வார்  1 , 8.மரக்குளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 1வ  ெதற்குெத  

வார்  1 , 9.மரக்குளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 2வ  ெதற்குெத  வார்  1 , 

10.மரக்குளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெதற்கு கைடத்ெத  வார்  1 , 11.மரக்குளம் 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) பஞ்சாயத் ஆபிஸ் ெத  வார்  2 , 12.மரக்குளம் (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) மகளிர் சங்க கட்டிடத்ெத  வார்  2 , 13.மரக்குளம் (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) கிழக்குெத  வார்  2 , 14.மரக்குளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

காலணி வார்  2 , 15.மரக்குளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வடக்குெத  2 வார்  2 

, 16.மரக்குளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமலத்ெத  2 வார்  2 , 17.மரக்குளம் 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) கிழக்குெத  2 வார்  2 , 18.மரக்குளம் (வ.கி) மற் ம் 

(ஊ) ெதற்குெத  வார்  2
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209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

295 295 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ந நிைலப்பள்ளி சின்ன 

உடப்பங்குளம்

1.மரக்குளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேராட் த்ெத  வார்  2 , 2.மரக்குளம் (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) ெதன்கிழக்குத்ெத  வார்  2 , 3.மரக்குளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

ெதற்குெத  2 வார்  3 , 4.மரக்குளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ந த்ெத  வார்  3 

, 5.மரக்குளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கிழேமல்கு க்குெத  வார்  3 , 

6.மரக்குளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமலத்ெத  3 வார்  3 , 7.மரக்குளம் (வ.கி) 

மற் ம் (ஊ) காலணிெத  வார்  3 , 8.மரக்குளம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 

வடக்கு ெத  3 வார்  3
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296 296 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

வடக்குப்பகுதி 

மண்டலமாணிக்கம்

1.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) எம்.பள்ளபச்ேசரி சாைல வார்  1 , 

2.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ஆசாரி ெத  வார்  1,2,4 , 

3.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வடக்குத்ெத  வார்  2 , 

4.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ந த்ெத  வார்  3,4 , 

5.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெசங்குந்தர்ெத  வார்  4
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297 297 அரசு ேமல்நிைலப்பள்ளி 

ெதற்குப்பகுதி  

மண்டலமாணிக்கம்

1.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) பிள்ைளயார் ேகாவில் ெத  வார்  

4 , 2.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) மாரியம்மன் ேகாவில் ெத  

வார்  5 , 3.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 5 வ  ெத  வார்  4,5 , 

4.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) 6 வ  ெத  வார்  6 , 

5.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ப்பனார் ெத  வார்  3 , 

6.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ஆசாரி ெத  வார்  3 , 

7.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) க வன் ெபாட்டல் வார்  6
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298 298 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி கிழக்குப்பகுதி 

ெப மாள்ேதவன்பட்டி

1.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெப மாள் ேதவன்பட்டி  

கிழக்குத்ெத  வார்  7 , 2.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெப மாள் 

ேதவன்பட்டி  ந த்ெத   வார்  7 , 3.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் 

(ஊ) ெப மாள் ேதவன்பட்டி ேமற்குத்ெத   வார்  7 , 4.மண்டலமாணிக்கம் 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) வ கபட்டி கிழக்குெத  வார்  8 , 5.மண்டலமாணிக்கம் 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) வ கபட்டி ெதற்குெத  வார்  8 , 6.மண்டலமாணிக்கம் 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) வ கபட்டி வடக்குெத  வார்  8 , 7.மண்டலமாணிக்கம் 

(வ.கி) மற் ம் (ஊ) வ கபட்டி ேமற்குெத  வார்  8
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

299 299 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி 

லக்கைரப்பட்டி

1.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமலத்ெத  1  வார்  9 , 

2.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ந த்ெத  வார்  9 , 

3.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கிழக்குத்ெத  வார்  9 , 

4.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெதற்கு ெத  வார்  9 , 

5.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேமலத்ெத  2 வார்  9 , 

6.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வடக்குத்ெத  வார்  9 , 

7.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ந த்ெத  வார்  9 , 

8.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெதற்கு ெத  வார்  9
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

300 300 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி திய 

கட்டிடம் ேமற்குப்பகுதி, 

இைடச்சூரணி

1.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வடக்கு ெத  (வார்  12) , 

2.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கீழத்ெத  (வார் 12) , 

3.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ந த்ெத  (வார்  12) , 

4.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) வடத்ெத  (வார்  12) , 

5.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கிழக்கு ெத  (வார்  12) , 

6.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கு க்குத்ெத  (வார்  12) , 

7.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கு க்குத்ெத  (வார்  12) , 

8.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேகாவில் ெத  (வார்  12) , 

9.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கு க்குத்ெத  (வார்  12) , 

10.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெதற்குத்ெத  (வார்  12) , 

11.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெதற்குெத  (வார்  12) , 

12.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ெதற்குெத  (வார்  12) , 

13.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கன்மாய்கைர கிழக்குெத  (வார்  

12) , 14.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) கன்மாய்கைர ெத  (வார்  

12) , 15.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேரா  வடக்குெத  (வார்  

12) , 16.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேரா  ெதற்குெத  (வார்  12)
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35. இராமநாத ரம் நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
209. பரமக்குடி சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

301 301 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி திய 

கட்டிடம் வடக்குப்பகுதி 

ம.பள்ளப்பச்ேசரி

1.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) பள்ளபச்ேசரி ேமற்குெத  வார்  11 

, 2.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) பள்ளபச்ேசரி சர்ச் ெத  வார்  11 

, 3.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) பள்ளபச்ேசரி ந த்ெத  வார்  11 

, 4.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) பள்ளபச்ேசரி ெதற்குெத  வார்  

11 , 5.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) பள்ளபச்ேசரி காலணித்ெத  

வார்  11
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302 302 ஊராட்சி ஒன்றிய 

ெதாடக்கப்பள்ளி வடக்குப்பகுதி 

ேகாடாங்கிப்பட்டி

1.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேகாடாங்கிபட்டி 1 வ  ெத  

வார்  10 , 2.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேகாடாங்கிபட்டி 2 வ  

ெத   வார்  10 , 3.மண்டலமாணிக்கம் (வ.கி) மற் ம் (ஊ) ேகாடாங்கிபட்டி 

3 வ  ெத  வார்  10 ,
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