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கா
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4
1.கா
ங் கம் பாைளயம் (வ. )
நந்தவனம் பாைளயம் (ஊ) கா
ங் கம்
பாைளயம் ெதற் வார் எண் 12

5
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1.கா
ங் கம் பாைளயம் (வ. )
நந்தவனம் பாைளயம் (ஊ) நஞ் சப் ப
க"ண்டன் #$ர் வார் எண் 13 ,
2.கா
ங் கம் பாைளயம் (வ. )
நந்தவனம் பாைளயம் (ஊ) கா
ங் கம்
பாைளயம் வடக் வார் எண் 12
ஊராட் ஒன் ய ஆரம் பப் பள் ளி 1.கா
ங் கம் பாைளயம் (வ. )
#&ஐயப் பநாயக்கன்பாைளயம் நந்தவனம் பாைளயம் (ஊ) நா*தன்
#$ர் வார் எண் 9 ,
, ழக் பார்த்த கட் டம் (ெதற்
ப ))
2.கா
ங் கம் பாைளயம் (வ. )
நந்தவனம் பாைளயம் (ஊ) பைழய
அய் யப் பன் நாயக்கன் பாைளயம் வார்
எண் 10 , 3.கா
ங் கம் பாைளயம் (வ. )
நந்தவனம் பாைளயம் (ஊ)
ஒலப் பாைளயம் வார் எண் 15
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3
ஊராட் ஒன் ய ஆரம் பப் பள் ளி
#&ஐயப் பநாயக்கன்பாைளயம்
, ழக் பார்த்த தார், கட் டம்
(வடக் ப ))

4
1.கா
ங் கம் பாைளயம் (வ. )
நந்தவனம் பாைளயம் (ஊ) #& அய் யப் ப
நாயக்கன் பாைளயம் வார் எண் 11 ,
2.கா
ங் கம் பாைளயம் (வ. )
நந்தவனம் பாைளயம் (ஊ)
மாரப் பக்க"ண்டன் பாைளயம் வார்
எண் 14
ஊராட் ஒன் ய
1.கா
ங் கம் பாைளயம் (வ. )
ந நிைலப் பள் ளி
நந்தவனம் பாைளயம் (ஊ) ெவ-ேவடம்
பாைளயம் ேமற் வார் எண் 8 ,
ெவ-ேவடம் பாைளயம் -641671,
ெதற் பார்த்த கட் டம்
2.கா
ங் கம் பாைளயம் (வ. )
நந்தவனம் பாைளயம் (ஊ) ெவ-ேவடம்
பாைளயம் ழக் வார் எண் 8
ஊராட் ஒன் ய ஆரம் பப் பள் ளி 1.கா
ங் கம் பாைளயம் (வ. )
ங் மம் பாைளயம் ,வடக்
நந்தவனம் பாைளயம் (ஊ) ங் மம்
பாைளயம் வார் எண் 16
பார்த்த கட் டம் - ழக் ப )
641702
ஊராட் ஒன் ய ஆரம் பப் பள் ளி 1.நந்தவனம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம்
&ம் பலப் பட் ,ேமற் பார்த்த
(ஊ) &ம் பலப் பட் வார் எண் 1
கட் டம்
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3
4
ஊராட் ஒன் ய ஆரம் பப் பள் ளி 1.நந்தவனம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம்
நந்தவனம் பாைளயம்
(ஊ) /த்&க்க"ண்டன் பாைளயம் வார்
, ழக் பார்த்த கட் டம்
எண் 2 , 2.நந்தவனம் பாைளயம் (வ. )
மற் -ம் (ஊ) நந்தவனம் பாைளயம் வார்
எண் 7
ஊ.ஒ.ந நிைலப் பள் ளி
1.ெகாக்கம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
இைடயபட் 638702 ,ெதற்
வார் 3
ேவலா1தம் பாைளயம் ,வணியம் #$ர் ,
பார்த்த கட் டம்
2.ெகாக்கம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 2 தர்மர் #$ர் மரவ பாைளயம்

5
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ஊ.ஒ.ந நிைலப் பள் ளி
இைடயபட் 638702 ,வடக்
பார்த்த கட் டம் (ேமற் ப ))
ஊ.ஒ.&.பள் ளி கைரப் பாைளயம் 638702 ,ெதற் பார்த்த கட் டம்
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1.ெகாக்கம் பாைளயம் (வ.
வார் 2 இைடயப் பட் ,

) மற் -ம் (ஊ)

1.ெகாக்கம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம்
வார் 1 அம் மாபாைளயம் ,
2.ெகாக்கம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம்
வார் 2 கைரப் பாைளயம் ,
3.ெகாக்கம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம்
வார் 6 ெகாக்கம் பாைளயம் ,
4.ெகாக்கம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம்
வார் 7 ஒடக்கல் பாைளயம்
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101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
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ஊராட் ஒன் ய
&வக்கப் பள் ளி, ேஜாத்)யம் பட்
,வடக் பார்த்த கட் டம் 638702

13

13

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி
#&3த்)ராவ) ,ேமற்
கட் டம்

பார்த்த
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4
1.ேஜா)யம் பட்
(வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ராமநாத#ரம் வார் எண் 1 ,
2.ேஜா)யம் பட்
(வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ேஜா)யம் பட் ( ழக் ) வார் எண் 1 ,
3.ேஜா)யம் பட்
(வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ேஜா)யம் பட் (ேமற் ) வார் எண் 1
1.3த்ராவ) (ேப4ராட் )
கணப)பாைளயம் வார் எண் 14 ,
2.3த்ராவ) (ேப4ராட் ) காளிபாைளயம்
ேரா கரிச் காட் ப் #$ர் வார் எண் ,
3.3த்ராவ) (ேப4ராட் ) அரிசனத் ெத3
கரிச் காட் ப் #$ர் வார் எண் 15 ,
4.3த்ராவ) (ேப4ராட் ) ஆ)த்)ரா*டர்
ெத3 (கரிச் க்காட் #$ர் வார் ,
5.3த்ராவ) (ேப4ராட் ) ேகாைவ ேரா
(கரிச் க்காட் ப் #$ர்) வார் எண் 15 ,
6.3த்ராவ) (வ. ) மற் -ம்
றப் #ஊராட் *நாயகர் ேகா5ல் 6)
(பைழய 3த்ராவ)) வார் எண் 1 ,
7.3த்ராவ) (ேப4ராட் )
கணப)பாைளயம் ,ஈஸ்வரன் ேகா*ல்
6) வார் எண் 14
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ல் அடங் ய
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ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி
#&3த்)ராவ) ,வடக் பார்த்த
கட் டம் ( ழக் ப ))

4
1.3த்ராவ) (ேப4ராட் )
மாரியம் மன்ேகா*ல் 6) (#&3த்ராவ) )
வார் எண் 1 , 2.3த்ராவ) (ேப4ராட் )
ஆரம் பப் பள் ளி 6) #& 3த்ராவ) வார்
எண் 1 , 3.3த்ராவ) (வ. ) மற் -ம்
றப் #ஊராட் *னாயகர் ேகா*ல் 6)
(ெசங் காளிபாைளயம் )வார் எண் 2 ,
4.3த்ராவ) (ேப4ராட் )
கத்தாங் கண்ணிெம5ன் 6) வார் எண்
2

5
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15

15

ஊராட் ஒன் ய ஆரம் பப் பள் ளி 1.3த்ராவ) (ேப4ராட் )
ேசடபாைளயம் ,ேமற் பார்த்த
ேசட்டாபாைளயம் ேஜா)யம் பட் ேரா
வார் எண் 3 , 2.3த்ராவ) (ேப4ராட் )
கட் டம் (ெதற் ப ))
*னாயகர் ேகா*ல் 6) (ேசடபாைளயம் )
வார் எண் 3 , 3.3த்ராவ) (ேப4ராட் )
ெம5ன் 6) ேசடபாைளயம் வார் எண்
3 , 4.3த்ராவ) (ேப4ராட் )
பஜைனேகா*ல் 6) ேசடபாைளயம்
வார் எண் 3 , 5.3த்ராவ) (ேப4ராட் )
ச"ண்டம் மன் ேகா*ல் 6) வார் எண் 6
, 6.3த்ராவ) (ேப4ராட் )
ெபாடரம் பாைளயம் ெம5ன் 6) வார்
எண் 5
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ஊராட் ஒன் ய ஆரம் பப் பள் ளி 1.3த்ராவ) (ேப4ராட் ) மாகாளியம் மன்
ேசடபாைளயம் ,ேமற் பார்த்த
ேகா*ல் 6) வார் எண் 3 , 2.3த்ராவ)
கட் டம் வடக் ப் ப ) 638702
(ேப4ராட் ) ண்டடம் ேசடபாைளயம்
ேரா வார் எண் 8

5
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அர னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ண்டடம் ,ெதற் பார்த்த
கட் டம் (ேமற் ப ))

1.3த்ராவ) (ேப4ராட் ) நவக்ெகாம் #
அரிசன6) வார் எண் 6 , 2.3த்ராவ)
(ேப4ராட் ) நவக்ெகாம் # ஆ))ரா*டர்
ெத3 வார் எண் 6 , 3.3த்ராவ)
(ேப4ராட் ) நவக்ெகாம் # ெம5ன் 6)
வார் எண் 6 , 4.3த்ராவ) (ேப4ராட் )
ஊ)9ர் ேரா வார் எண் 7 , 5.3த்ராவ)
(ேப4ராட் ) ெசௗ"ண்டம் மன் ேகா*ல்
ேரா வார் எண் 7 , 6.3த்ராவ)
(ேப4ராட் ) காமராஜ#ரம் வார் எண் 9
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18

அர னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ண்டடம் ,ேமற் பார்த்த
கட் டம் (மத்)ய ப ))

1.3த்ராவ) (ேப4ராட் ) ேகாைவ ேரா
வார் எண் 9 , 2.3த்ராவ) (ேப4ராட் )
வ க நாத ேகா*ல் ெத3 வார் எண் 10 ,
3.3த்ராவ) (ேப4ராட் ) ேசடபாைளயம்
ேரா வார் எண் 81 , 4.3த்ராவ)
(ேப4ராட் ) ண்டடம் ஊ)9ர் ேரா
வார் எண் 8 , 5.3த்ராவ) (ேப4ராட் )
ேகாைவேரா ேமற் வார் எண் 91
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thf;fhsu;fs;
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3
4
ஊராட் ஒன் ய ஆரம் பப் பள் ளி 1.3த்ராவ) (ேப4ராட் )
/த்தனம் பட் -638702 , ழக்
சங் கப் பாைளயம் மாரியம் மன் ேகா*ல்
பார்த்த கட் டம் (ெதற் ப ))
6) வார் எண் 10 , 2.3த்ராவ)
(ேப4ராட் ) சங் கப் பாைளயம் அரிசன
6) வார் எண் 10 , 3.3த்ராவ)
(ேப4ராட் ) சங் கப் பாைளயம் நல் ;ர்
ேரா வார் எண் 11 , 4.3த்ராவ)
(ேப4ராட் ) கடைலக்காட் ப் #$ர்
வார் எண் 13 , 5.3த்ராவ) (ேப4ராட் )
அம் மாபாைளயம் அரிசன6) வார்
எண் 11 , 6.3த்ராவ) (ேப4ராட் )
அம் மாபாைளயம் வடக் வள" வார்
எண் 11
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1
20
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20

3
4
ஊராட் ஒன் ய ஆரம் பப் பள் ளி 1.3த்ராவ) (ேப4ராட் )
/த்தனம் பட் -638702 , ழக்
அம் மாபாைளயம் ெதற் வள" வார்
பார்த்த கட் டம் (வடக் ப )) எண் 11 , 2.3த்ராவ) (ேப4ராட் )
நல் ;ர்*நாயகர் ேகா*ல் 6) வார்
எண் 13 , 3.3த்ராவ) (ேப4ராட் )
/த்தனம் பட் *நாயகர் ேகா*ல் 6)
வார் எண் 12 , 4.3த்ராவ) (ேப4ராட் )
/த்தனம் பட் அரிசன6) வார் எண் 12
, 5.3த்ராவ) (ேப4ராட் )
,ங்
யாம் பாைளயம் 6ரமாத்)
ேகா*ல் 6) வார் எ , 6.3த்ராவ)
(ேப4ராட் ) ,ங்
யாம் பாைளயம்
அரிசன6) வார் எண் 14

5
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ஊராட் ஒன் ய ஆரம் ப் பள் ளி , 1.நந்தவணம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம்
(ஊ) தங் கா5#$ர் வார் எண் 3 ,
காளிபாைளயம் -641702 ,வடக்
பார்த்த கட் டம்
2.நந்தவணம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம்
(ஊ) காளிபாைளயம் வார் எண் 4 ,
3.நந்தவணம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம்
(ஊ) அம் மாபாைளயம் வார் எண் 5 ,
4.நந்தவணம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம்
(ஊ) காணிக்கம் பட் வார் எண் 6
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3
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி எரகாம் பட் 638702 ,வடக் பார்த்த கட் டம்

4
1.எரகாம் பட் (வ. ) சைடயபாைளயம்
(ஊ) ஈ,வர ெசட்
பாைளயம் வார்
எண் 3 , 2.எரகாம் பட் (வ. )
சைடயபாைளயம் (ஊ) ெசண்பக
க"ண்டன் பாைளயம் , 3.எரகாம் பட்
(வ. ) சைடயபாைளயம் (ஊ) சந்)ரா#ரம்
)3மலா#ரம் வார் எண் 4
ஊராட் ஒன் ய
1.எரகாம் பட் (வ. ) சைடயபாைளயம்
ந நிைலப் பள் ளி எரகாம் பட் (ஊ) எரகாம் பட் நாராயண#ரம் வார்
638702 , ழக் பார்த்த கட் டம் எண் 4 , 2.எரகாம் பட் (வ. )
(வடக் ப ))
சைடயபாைளயம் (ஊ) ெசட் பாைளயம்
வார் எண் 4
ஊராட் ஒன் ய&வக்கப் பள் ளி 1.எரகாம் பட் (வ. ) சைடயபாைளயம்
ஒட்டப் பாைளயம் ,வடக் ப்
(ஊ) ெவள் ளியம் பாைளயம் வார் எண் 1
பார்த்த ஓட் க் கட் டம் ேமற் ப் , 2.எரகாம் பட் (வ. ) சைடயபாைளயம்
ப )
(ஊ) ங் காரிபாைளயம் ேமற் வார்
எண் 1 , 3.எரகாம் பட் (வ. )
சைடயபாைளயம் (ஊ) ஒட்டப் பாைளயம்
வார் எண் 1
ஊராட் ஒன் ய&வக்கப் பள் ளி
ஒட்டப் பாைளயம் ,வடக் ப்
பார்த்த ஓட் க் கட் டம் ( ழக்
ப ))

1.எரகாம் பட் (வ. ) சைடயபாைளயம்
(ஊ) சைடயபாைளயம் வார் எண் 1 ,
2.எரகாம் பட் (வ. ) சைடயபாைளயம்
(ஊ) ங் காரிபாைளயம் ழக் வார்
எண் 1
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க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
26

2
26

3
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி
மா=ர்பாைளயம் -641 671
,ேமற் பார்த்தகட் டம்

27

27

28

28

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி
மா=ர்பாைளயம் -641 671
, ழக் பார்த்த கட் டம்
ஊராட் ஒன் ய
&வக்கப் பள் ளி, ேமற்
சைடயபாைளயம் ,ெதற்
பார்த்த கட் டம்

29

29

30

30

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.மா=ர்பாைளயம் (வ. )
சைடயபாைளயம் (ஊ) ேபட்ைடக்காளி
பாைளயம் வார் எண் 2 ,
2.மா=ர்பாைளயம் (வ. )
சைடயபாைளயம் (ஊ)
ெகாளந்தபாைளயம் வார் எண் 2
1.மா=ர்பாைளயம் (வ. )
சைடயபாைளயம் (ஊ) மா=ர் பாைளயம்
வார் எண் 2

1.மா=ர்பாைளயம் (வ. )
சைடயபாைளயம் (ஊ) ேமற்
சைடயபாைளயம் வார் எண் 4 ,
2.மா=ர்பாைளயம் (வ. )
சைடயபாைளயம் (ஊ) க3ப் பட்
பாைளயம் வார் எண் 2
ஊராட் ஒன் ய&வக்கப் பள் ளி, 1.மா=ர்பாைளயம் (வ. )
ெதாட் யந்&ைற , ழக்
சைடயபாைளயம் (ஊ) நிைற9ர் வார்
பார்த்த கட் டம்
எண் 3 , 2.மா=ர்பாைளயம் (வ. )
சைடயபாைளயம் (ஊ) கள் ளிவல,
உைடயார்பாைளம் வார் எண் 3
ஊராட் ஒன் ய&வக்கப் பள் ளி, 1.மா=ர்பாைளயம் (வ. )
ெதாட் யந்&ைற ,வடக்
சைடயபாைளயம் (ஊ) ெதாட் யந்&ைற
பார்த்த கட் டம்
வார் எண் 3
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31

2
31

3
4
ஊராட் ஒன் ய&வக்கப் பள் ளி 1./த்)யம் பட்
(வ. ) மற் -ம் (ஊ)
/த்)யம் பட் -638702 ,வடக்
/த்)யம் பட் வார் எண் 1 ,
பார்த்த கட் டம்

5
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32

32

அங் கன்வா ெசன்டர்
/த்)யம் பட் -638702 ,வடக்
பார்த்த கட் டம் (தனி கட் டம் )
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33

33

ஊராட்
ஒன் யந நிைலப் பள் ளி
ெபரிய மாரபாைளயம் ,ெதற்
பார்த்த கட் டம்

1./த்)யம் பட்
(வ. ) மற் -ம் (ஊ)
நல் பாைளயம் #$ர் வார் எண் 2 ,
2./த்)யம் பட்
(வ. ) மற் -ம் (ஊ)
நல் பாைளயம் வார் எண் 3
1.ெபரிய மார பாைளயம் (வ. ) மற் -ம்
(ஊ) ெபரிய மாரபாைளயம் ழக்
வார் எண் 2 , 2.ெபரிய மார பாைளயம்
(வ. ) மற் -ம் (ஊ) ெபரியமாரபாைளயம்
ைமயம் வார் எண் 1 , 3.ெபரிய மார
பாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ெபரிய மாரபாைளயம் ெதன் ழக்
வார் எண் 1 , 4.ெபரிய மார பாைளயம்
(வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ெபரிய மாரபாைளயம் ேமற்
வார்
எண் 1

34

34

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி,
ெபரிய மாரபாைளயம் , ழக்
பார்த்த கட் டம் (வடக் ப ))

1.ெபரிய மார பாைளயம் (வ. ) மற் -ம்
(ஊ) ெபரிய மாரபாைளயம் வடேமற்
வார் எண் 3 , 2.ெபா5 மார பாைளயம்
(வ. ) மற் -ம் (ஊ) /த்$ர் ன்ன
?ளவா வார் எண் 2
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3
4
ஊராட் ஒன் ய&வக்கப் பள் ளி 1.நவனாரி (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ப் பநாயக்கன்பட் -642201
ப் பநாயக்கன்பட் வார் எண் 1 ,
,ெதற் பார்த்த கட் டம்
2.நவனாரி (வ. ) மற் -ம் (ஊ) நவனாரி
வார் எண் 2 , 3.நவனாரி (வ. ) மற் -ம்
(ஊ) கள் ளி பாைளயம் வார் எண் 3
ஊராட் ஒன் ய&வக்கப் பள் ளி 1.ெபல் லம் பட்
(வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ெபல் லம் பட் -638702 ,ேமற்
ெபல் லம் பட்
ழக் த்ெத3
ேமற் த்ெத3 வார் எண ,
பார்த்த கட் டம்
2.ெபல் லம் பட்
(வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ேதவாங் ெசட் யார் ெத3 மாதாரி ெத3
வார் எண் 2
ஊராட் ஒன் ய&வக்கப் பள் ளி 1.ெபல் லம் பட்
(வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ெபல் லம் பட் -638702 ,வடக்
ெபல் லம் பட் 6ரமாத்)ேகா*ல் ெத3
வார் எண் 2 , 2.ெபல் லம் பட்
(வ. )
பார்த்த கட் டம்
மற் -ம் (ஊ) ேமாளவல, வார் எண் 2 ,
3.ெபல் லம் பட்
(வ. ) மற் -ம் (ஊ)
மரவபாைளயம் வார் எண் 2
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
38

2
38

39

39

40

40

41

41
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midj;J
thf;fhsu;fSf;
Fk; cupajh?
my;yJ ?
ngz;fSf;F
kl;Lkh?

3
4
ஊராட் ஒன் ய&வக்கப் பள் ளி 1.ம3$ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ) ம3$ர்
ம3$ர்-642206 ,வடக் பார்த்த
கஸ்பா வார் எண் 1 , 2.ம3$ர் (வ. )
கட் டம்
மற் -ம் (ஊ) தங் கா5 #$ர் வார் எண் 2
, 3.ம3$ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
நாக ங் க#ரம் வார் எண் 3 , 4.ம3$ர்
(வ. ) மற் -ம் (ஊ) ெநாச் பாைளயம்
வார் எண் 4 , 5.ம3$ர் (வ. ) மற் -ம்
(ஊ) ெசங் காட் ப் பாைளயம் வார் எண்
5
ஊராட் ஒன் ய
1.ெபான்னா#ரம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ஆரம் பப் பள் ளி, அங் த்ெதா@" அங் த்ெதா@" வார் எண் 1
ழக் பார்த்த கட் டம்

5
midj;J
thf;fhsu;fs;

ஊராட் ஒன் ய
ஆரம் பப் பள் ளி, ெபத்தம் பட்
,வடக் பார்த்த கட் டம்
( ழக் ப ))
ஊராட் ஒன் ய
ஆரம் பப் பள் ளி,
ெபாம் மநாய் க்கன்பட்
,வடக்
பார்த்த ஓட் *ல் ைல கட் டம்

midj;J
thf;fhsu;fs;

1.ெபான்னா#ரம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
பணப் பாைளயம் வார் எண் 2 ,
2.ெபான்னா#ரம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ெபத்தம் பட் வார் எண் 3
1./ண் ேவலம் பட் (வ. )
ெபாட் க்காம் பாைளயம் (ஊ) நல் ;ர்
வார் எண் 1 , 2./ண் ேவலம் பட்
(வ. ) ெபாட் க்காம் பாைளயம் (ஊ)
ெபாம் மநாயக்கன் பட் வார் எண் 1 ,
3./ண் ேவலம் பட் (வ. )
ெபாட் க்காம் பாைளயம் (ஊ)
எ3க்கலாம் பாைளயம் வார் எண் 1
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
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1
42

2
42

3
அர, உயர்நிைலப் பள் ளி,
ெபாட் க்காம் பாைளயம்
,ெதற் பார்த்த கட் டம் (ேமற்
ப ))

43

43

அர, உயர்நிைலப் பள் ளி,
ெபாட் க்காம் பாைளயம்
,ெதற் பார்த்த கட் டம் (
ப ))

44

44

ஊராட் ஒன் ய
ஆரம் பப் பள் ளி,
/ண் ேவலம் பட் , ழக்
பார்த்த ஓட் க் கட் டம்

ழக்

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1./ண் ேவலம் பட் (வ. )
ெபாட் க்காம் பாைளயம் (ஊ) காங் கயம்
பாைளயம் வார் எண் 2 ,
2./ண் ேவலம் பட் (வ. )
ெபாட் க்காம் பாைளயம் (ஊ)
ெபாட் க்காம் பாைளயம் வார் எண் 2
1./ண் ேவலம் பட் (வ. )
ெபாட் க்காம் பாைளயம் (ஊ)
ேகாப் பநாயக்கன் பாைளயம் வார் எண்
2 , 2./ண் ேவலம் பட் (வ. )
ெபாட் க்காம் பாைளயம் (ஊ)
சந்)ரா#ரம் வார் எண் 3
1./ண் ேவலம் பட் (வ. )
ெபாட் க்காம் பாைளயம் (ஊ) த்$ர்
/ண்
ேவலம் பட் ெதற் வார் எண் 3
, 2./ண் ேவலம் பட் (வ. )
ெபாட் க்காம் பாைளயம் (ஊ)
/ண் ேவலம் பட் வார் எண் 4 ,
3./ண் ேவலம் பட் (வ. )
ெபாட் க்காம் பாைளயம் (ஊ)
கரியகாளி#$ர் வார் எண் 4
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1
45

2
45

3
ஊராட் ஒன் ய
ஆரம் பப் பள் ளி, நாரணா#ரம் 638657 , ழக் பார்த்த கட் டம்

4
1.நாரணா#ரம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
நாரணா#ரம் ழக் வார் எண் வார்
எண் 2 , 2.நாரணா#ரம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
நாரணா#ரம் ேமற் வார் எண் 2

5
midj;J
thf;fhsu;fs;

46

46

ஊ.ஒ.ந நிைலபள் ளி
ெபான்னா#ரம் , ழக் பார்த்த
தார், கட் டம் ெதன்ப )

midj;J
thf;fhsu;fs;

47

47

48

48

ஊ.ஒ.ந நிைலபள் ளி
ெபான்னா#ரம் ,ெதற் பார்த்த
கட் டம் (மத்)ய ப ))
ஊராட் ஒன் ய
ஆரம் பப் பள் ளி,
நாட் க்கல் பாைளயம் ,ெதற்
பார்த்த கட் டம்

1.ெபான்னா#ரம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வா*பாைளயம் , கள் ளிப் பாைளயம்
வார் எண் 3 ,2.ெபான்னா#ரம் (வ. )
மற் -ம் (ஊ) தாசர்பட் வார் எண் 4
1.ெபான்னா#ரம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ெபான்னா#ரம் வார் எண் 3 ,
1.ெபான்னா#ரம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
க3ங் கா வல, வார் எண் 4 ,
2.ெபான்னா#ரம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
நாட் க்கல் பாைளயம் வார் எண் 4
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
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1
49

2
49

3
ஊராட் ஒன் ய
ஆரம் பப் பள் ளி, ேதவநல் ;ர்
,வடக் பார்த்த ஒட் கட் டம்
( ழக் ப ))

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
மாரபாைளயம் ழக் பள் ளி 6)
வார் எண் 15 , 2. ன்னக்காம் பாைளயம்
ேப4ராட்
மாரபாைளயம் ேமற்
பள் ளி 6) வார் எண் 15 ,
3. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
மாரபாைளயம் ேபாயர் 6) வார்
எண் 15 , 4. ன்னக்காம் பாைளயம்
ேப4ராட்
மாரபாைளயம் ெபா& 6)
வார் எண் 15 , 5. ன்னக்காம் பாைளயம்
ேப4ராட் ேதவநல் ;ர் வடக்
த்ெத3 வார் எண் 1 ,
6. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
ேதவநல் ;ர் பள் ளி 6) வார் எண் 1 ,
7. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
ேதவநல் ;ர் ேகா*ல் 6) வார் எண் 1 ,
8. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
ேமற்
த் ெத3 வார் எண் 1 ,
9. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
அரிசன ெத3 வார் எண் 1

1.
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
50
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3
ஊராட் ஒன் ய
&வக்கப் பள் ளி, ேதவநல் ;ர்
,வடக் பார்த்த கட் டம் (ேமற்
ப ))

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
ெகாட்ட/த்தாம் பாைளயம் பள் ளி6)
வார் எண் 2 , 2. ன்னக்காம் பாைளயம்
ேப4ராட் ெகாட்ட/த்தாம் பாைளயம்
வடக்
6) வார் எண் 2 ,
3. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
மாரியம் மன் ேகா5ல் ெதற் 6) வார்
எண் 2 , 4. ன்னக்காம் பாைளயம்
ேப4ராட் மாரியம் மன் ேகா*ல் வடக்
6) வார் 3
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
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t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
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51

3
ஊராட் ஒன் ய
&வக்கப் பள் ளி, கள் ளிவல,
, ழக் பார்த்த ஓட் க் கட் டம்

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
ழக் ெசௗண்டம் மன் ேகா*ல் ெத3
வார் எண் 11 , 2. ன்னக்காம் பாைளயம்
ேப4ராட் ேமற் ெசௗண்டம் மன்
ேகா*ல் 6) வார் எண் 11 ,
3. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட் ேக
ஸ்Aல் 6) வார் எண் 12 ,
4. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட் எஸ்
ேக பள் ளி 6) வார் எண் 12 ,
5. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட் எஸ்
ேக ேமற் பள் ளி 6) வார் எண் 12 ,
6. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
ேமற் ஹரிஜன் 6) வார் எண் 13

1.
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
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3
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி,
காங் கயம் பாைளயம் ,
பார்த்த கட் டம் (ெதற்
கட் டம் )

ழக்

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி, க் னா#ரம்
,வடக் பார்த்த தார்ச், கட் டம்

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G
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thf;fhsu;fSf;
Fk; cupajh?
my;yJ ?
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4
1. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட் எஸ்
ேக *நாயகர் ேகா*ல் ெத3 வார் எண்
12 , 2. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
எஸ் ேக கைட 6) வார் எண் 13 ,
3. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
வடக் ஹரிஜன் 6) வார் எண் 13,14 ,
4. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
வடக்
த் ெத3 வார் எண் 14 ,
5. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
சந்)ரா#ரம் வார் எண் 14

5
midj;J
thf;fhsu;fs;

1. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
ரஞ் தா#ரம் ழக் 6) வார் எண் 7 ,
2. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
ரஞ் தா#ரம் ெதற் 6) வார் எண் 7 ,
3. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
ரஞ் தா#ரம் வடக் 6) வார் எண் 7 ,
4. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
க்கனா#ரம் ேபாயர் 6) வார் எண் 7

midj;J
thf;fhsu;fs;
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
54

2
54

3
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி க் னா#ரம்
,ெதற் பார்த்த கட் டம்

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
க்கனா#ரம்
ெத3 வார் எண் 7,8 ,
2. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
க் னா#ரம் ெதற் 6) வார் எண் 8 ,
3. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
தண்ணீர ் பந்தல் வார் எண் 8 ,
4. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
அரிசன ெத3 வார் எண் 8
1.
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midj;J
thf;fhsu;fs;

17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
55

56

2
55

56

3
ஊராட் ஒன் ய
ஆரம் பப் பள் ளி,
ெசலாம் பாைளயம் ,வடக்
பார்த்த கட் டம் ( ழக் ப

))

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
ெசலாம் பாைளயம் ழக் ெத3 வார்
எண் 9 , 2. ன்னக்காம் பாைளயம்
ேப4ராட் ெசலாம் பாைளயம் ழக்
ெசௗடம் மன் ேகா5ல் ெத3 வார் ,
3. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
ெசலாம் பாைளயம் ஆDஸ் 6) வார்
எண் 9 , 4. ன்னக்காம் பாைளயம்
ேப4ராட் ெசலாம் பாைளயம் வடக்
ெசௗடம் மன் ேகா5ல் ெத3 வார் எ ,
5. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
ெசலாம் பாைளயம் வடக் 6) வார்
எண் 9 , 6. ன்னக்காம் பாைளயம்
ேப4ராட் ேபாஸ்ட் ஸ்Aல் 6) வார்
எண் 9 , 7. ன்னக்காம் பாைளயம்
ேப4ராட் ேபாஸ்ட் ஆDஸ் 6) வார்
எண் 11 , 8. ன்னக்காம் பாைளயம்
ேப4ராட் அரிசன 6) வார் எண் 11 ,
9. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
த் ெத3 வார் எண் 11

ஊராட் ஒன் ய ஆரம் பப் பள் ளி 1. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
ெசலாம் பாைளயம் 638672
ெசலாம் பாைளயம் கைட 6) வார்
,வடக் பார்த்த கட் டம்
எண் 9,10
(மத்)ய ப ))
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midj;J
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
57

2
57

3
ஊராட் ஒன் ய
&வக்கப் பள் ளி,
ெசலாம் பாைளயம் ,வடக்
பார்த்த கட் டம் (ேமற் ப

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
த்&வ ெத3 வார் எண் 3 ,
2. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
ேசாம=த்& மாரியம் மன் ேகா*ல் ெத3
வார் எண் 3 , 3. ன்னக்காம் பாைளயம்
ேப4ராட் ேசாம=த்& ழக் அரிசன
ெத3 வார் எண் 4 ,
4. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
ேசாம=த்&
த் ெத3 வார் எண் 4 ,
5. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
ேசாம=த்& ேமற் அரிசன ெத3 வார்
எண் 4 , 6. ன்னக்காம் பாைளயம்
ேப4ராட் ேசாம=த்& கணப) 6)
(மடங் காட் ப் #$ர்

1.

))

midj;J
thf;fhsu;fSf;
Fk; cupajh?
my;yJ ?
ngz;fSf;F
kl;Lkh?
5
midj;J
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58

58

ஊராட் ஒன் ய ஆரம் பப் பள் ளி 1.தளவாய் பட்டணம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
(இந்&) ெசன்னாக்கல் பாைளயம் ெசன்னாக்கல் பாைளயம் வார் எண் 3
,வடக் பார்த்த கட் டம்
( ழக் ப ))

midj;J
thf;fhsu;fs;

59

59

ஊராட் ஒன் ய ஆரம் பப் பள் ளி 1.தளவாய் பட்டணம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
(இந்&) ெசன்னாக்கல் பாைளயம் பஞ் சபட் வார் எண் 3 ,
2.தளவாய் பட்டணம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
,வடக் பார்த்த ஒட் கட் டம்
ெசன்னாக்கல் பாைளயம் E ட்டரி
காலனி வார் எண் 4

midj;J
thf;fhsu;fs;

பக்கம் எண் : 22 of 94

17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
60

2
60

3
அர, உயர்நிைலப் பள் ளி
ன்னக்காம் பாைளயம் ,வடக்
பார்த்த கட் டம் (ேமற் ப ))

61

61

அர, உயர்நிைலப் பள் ளி,
ன்னக்காம் பாைளயம் ,வடக்
பார்த்த கட் டம் ( ழக் ப ))

62

62

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி
ேகா*ந்தா#ரம் -638657 ,ெதற்
பார்த்த கட் டம்

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
ன்னக்காம் பாைளயம் அரிசன 6)
வார் எண் 6 , 2. ன்னக்காம் பாைளயம்
ேப4ராட்
ன்னக்காம் பாைளயம் ெதற் 6)
வார் எண் 6 , 3. ன்னக்காம் பாைளயம்
ேப4ராட்
ன்னக்காம் பாைளயம் வடக் 6)
வார் எண் 6
1. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
Fலநாயக்கன்பட்
ழக் க்
த் ெத3
வார் எண் , 2. ன்னக்காம் பாைளயம்
ேப4ராட் Fலநாயக்கன்பட் ேமற்
த் ெத3 வார் எண் 5 ,
3. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
மடங் காட்ப்#$ர் வார் எண் 5 ,
4. ன்னக்காம் பாைளயம் ேப4ராட்
ஆFர்#ரம் வார் எண் 5
1.ேகா*ந்தா#ரம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ெசட் பாைளயம் , காளியபாைளயம்
வார் எண் 3

1.
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
63

2
63

64

64

65

65

66

66

3
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி
ேகா*ந்தா#ரம் -638657 ,வடக்
பார்த்த கட் டம் ( ழக் ப ))
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி
ேகா*ந்தா#ரம் -638657 ,வடக்
பார்த்த கட் டம் (ேமற் ப ))
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி, ெபரிய#த்$ர்
, ழக் பார்த்த கட் டம் (ெதற்
ப ))

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி ெபரிய#த்$ர்
, ழக் பார்த்த கட் டம்
(வடக் ப ))

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J
thf;fhsu;fSf;
Fk; cupajh?
my;yJ ?
ngz;fSf;F
kl;Lkh?

4
1.ேகா*ந்தா#ரம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ேகா*ந்தா#ரம் ( ழக் ) வார் எண் 1

5
midj;J
thf;fhsu;fs;

1.ேகா*ந்தா#ரம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ேகா*ந்தா#ரம் (ேமற் ) வார் எண் 2

midj;J
thf;fhsu;fs;

1.ேகா*ந்தா#ரம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ெவங் ட் பாைளயம் வார் எண் 3 ,
2.ேகா*ந்தா#ரம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
மாந்)யா#ரம் வார் எண் 3 ,
3.ேகா*ந்தா#ரம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
நஞ் ,ண்டா#ரம் காளிபாைளயம் வார்
எண் 4
1.ேகா*ந்தா#ரம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ெபரிய#த்$ர் வார் எண் 4

midj;J
thf;fhsu;fs;
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midj;J
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
67

2
67

3
.எஸ்.ஐ ஆரம் பப் பள் ளி
ன்னப் #த்$ர் ,வடக் பார்த்த
கட் டம்

68

68

69

69

ஊராட் மன்ற Gலகம்
ன்னப் #த்$ர் , ழக் பார்த்
கட் டம்
ராம வ-ைம ஒHப் #
சங் ககட் டம் , ன்னப் #த்$ர்,
ெதற் பார்த்த கட் டம்

70

70

ஊராட் ஒன் ய
&வக்கப் பள் ளி,
ேமட் ப் பாைளயம் ,வடக்
பார்த்த கட் டம்

71

71

ஊராட் ஒன் ய
&வக்கப் பள் ளி,
பனமரத்&பாைளயம் ,
பார்த்த கட் டம் (வடக்

ழக்
ப ))

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J
thf;fhsu;fSf;
Fk; cupajh?
my;yJ ?
ngz;fSf;F
kl;Lkh?

4
1. ன்னப் #த்$ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ெரட் பாைளயம் வார் எண் 1 ,
2. ன்னப் #த்$ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ேகானப் பநாய் க்கன் பாைளயம் வார்
எண் 2 , 3. ன்னப் #த்$ர் (வ. )
மற் -ம் (ஊ) ன்ன#த்$ர் வடக்
#ளியமரத்&பாைளயம் வார் எண
1. ன்னப் #த்$ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ன்னப் #த்$ர் ெதற் வார் எண் 2 ,

midj;J
thf;fhsu;fs;

1. ன்னப் #த்$ர்(வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ேவ;ர் பாப் ப=த்& வார் எண் 3

midj;J
thf;fhsu;fs;

1.ேகா*ந்தா#ரம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ேமட் ப் பாைளயம் வார் எண் 1 ,
2.ேகா*ந்தா#ரம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
3வப் பநாயக்கன்பாைளயம் வார்
எண் 1
1.ெகத்தல் ேரவ் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வண்ணா பட்
வார்
எண் 2 ,
2.ெகத்தல் ேரவ் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
)ம் மநாயக்கன் பாைளயம் ,
அத்)மரத்&ப் பாைளயம் வார

midj;J
thf;fhsu;fs;
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
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72

2
72

3
ஊராட் ஒன் ய
&வக்கப் பள் ளி,
பனமரத்&பாைளயம் ,
பார்த்த கட் டம் (ெதற்

ழக்
ப ))

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.ெகத்தல் ேரவ் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ேமாளரப் பட் , ேவலா1தம் பாைளயம்
வார் எண் 4 , 2.ெகத்தல் ேரவ் (வ. )
மற் -ம் (ஊ) தாசம் பட் ,
பைனமரத்&ப் பாைளயம் வார் எண் 4
1.ேமாளரப் பட் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
கள் ளிவல, (Iழ் #றம் ) வார் எண் 1 ,
2.ேமாளரப் பட் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
கள் ளிவல, (ேமல் #றம் ) வார் எண் 2 ,
3.ேமாளரப் பட் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ேமாளரப் பட் வார் எண் 3 ,
4.ேமாளரப் பட் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ேசனாப) க"ண்டர் #$ர் வார் எண் 1 4

73

73

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி, கள் ளிவல,638702 ,வடக் பார்த்த கட் டம்

74

74

75

75

ஊராட் ஒன் ய&வக்கப் பள் ளி, 1.ேவலா1தம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம்
(ஊ) ேதவராஜ் பட்டணம் ப் Jச்
ேதவராஜ் பட் ணம் -638702
,வடக் பார்த்த கட் டம்
பாைளயம் வார் எண் 1 , 2.ேவலா1தம்
பாைளயம் (ஊ) ன்னாரிபாைளயம்
வார் எண் 2
ஊராட் ஒன் ய &வக்கப் பள் ளி 1.ெகத்தல் ேரவ் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ெகத்தல் ேரவ் , ழக் பார்த்த
ெபான்னாளி பாைளயம் வார் எண் 1 ,
2.ெகத்தல் ேரவ் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
கட் டம் (வடக் ப ))
ெதாண்டா/த்$ர் வண்ணாபட் வார்
எண் 4
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
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1
76

2
76

77

77

78

78

79

79

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

3
4
ஊராட் ஒன் ய &வக்கப் பள் ளி 1.ெகத்தல் ேரவ் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ெகத்தல் ேரவ் , ழக் பார்த்த
ெகாHஞ் க்காட் ப் #$ர் வார் எண் 2 ,
கட் டம் (ெதற் ப ))
2.ெகத்தல் ேரவ் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ெகத்தல் ேரவ் ரங் கம் பாைளயம் வார்
எண்
3
ஊ.ஒ.ந .நிப் பள் ளி,
1.ெதாப் பம் பட் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ெதாப் பம் பட் -638657 , ழக்
வார் 4 காளியப் பக"ண்டன்#$ர் ,
பார்த்த கட் டம் (ெதற் ப ))
2.ெதாப் பம் பட் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 5
அழ யக"ண்டன்பாைளயம் ,ேச.க.#$ர்
, 3.ெதாப் பம் பட் (வ. ) மற் -ம்
(ஊ)வார் 4 ணத்&க்காட் #$ர்
ஊ.ஒ.ந .நிப் பள் ளி,
1.ெதாப் பம் பட்
(வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ெதாப் பம் பட் -638657 , ழக்
வார் 4 ரங் கம் பாைளயம் ,
பார்த்த கட் டம் (வடக் ப )) 2.ெதாப் பம் பட் (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார்
4 ெதாப் பம் பட்
1.Kரியநல் ;ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ஊராட் ஒன் ய
&வக்கப் பள் ளி, S.காஞ் #ரம் ப் பணன் ேகா5ல் வார் எண் 3 ,
638702 ,ெதற் பார்த்த கட் டம்
2.Kரியநல் ;ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ேகாப் பண்ண க"ண்டன்பாைளயம்
வார் எண் 2 , 3.Kரியநல் ;ர் (வ. )
மற் -ம் (ஊ) எஸ் காஞ் #ரம்
ராமநாத#ரம் வார் எண் 2

பக்கம் எண் : 27 of 94

midj;J
thf;fhsu;fSf;
Fk; cupajh?
my;yJ ?
ngz;fSf;F
kl;Lkh?
5
midj;J
thf;fhsu;fs;

midj;J
thf;fhsu;fs;

midj;J
thf;fhsu;fs;

midj;J
thf;fhsu;fs;

17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
80

2
80

3
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி
Kரியநல் ;ர்638702 ,ேமற்
பார்த்த தார், கட் டம்

ப்

81

81

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி, Kரியநல் ;ர்
, ழக் பார்த்த கட் டம்
(மத்)ய அைற))

82

82

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி
ேவங் பாைளயம் 638702 ,வடக்
பார்த்த கட் டம் (ேமற் ப ))

83

83

ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி
ேவங் பாைளயம் 638702 ,வடக்
பார்த்த கட் டம் ( ழக் ப ))

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.Kரியநல் ;ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
Kரியநல் ;ர் வார் எண் 1 ,
2.Kரியநல் ;ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ேசர்வகாரன் பாைளயம் வார் எண் 1 ,
3.Kரியநல் ;ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
அரசமரத்&ப் #$ர் வார் எண் 8
1.Kரியநல் ;ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ெசன்னிமைல பாைளயம் வார் எண் 3 ,
2.Kரியநல் ;ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ) காதப்
#ள் ளபட் வார் எண் 3 , 3.Kரியநல் ;ர்
(வ. ) மற் -ம் (ஊ) இைடயன் ணவார் எண் 17
1.Kரியநல் ;ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
பைழய நவக்ெகாம் # வார் எண் 4 ,
2.Kரியநல் ;ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
மரவபாைளயம் வார் எண் 4
1.Kரியநல் ;ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ேவங் பாைளயம் வார் எண் 4
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
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1
84

2
84

3
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி
ேவங் பாைளயம் -638710 ,ேமற்
பார்த்த கட் டம்

85

85

ஊராட் ஒன் ய
ஆரம் பப் பள் ளி,
தம் #ெரட் பாைளயம் -638716
, ழக் பார்த்த கட் டம் (ெதற்
ப ))

86

86

ஊராட் ஒன் ய
ஆரம் பப் பள் ளி,
தம் #ெரட் பாைளயம் -638716
, ழக் பார்த்த கட் டம்
(வடக் ப ))

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.Kரியநல் ;ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
D க்காம் பட் வார் எண் 4 ,
2.Kரியநல் ;ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ேமட்டாம் பாைளயம் வார் எண் 4 ,
3.Kரியநல் ;ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ெசம் மம் பாைளயம் வார் எண் 4 ,
4.Kரியநல் ;ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ப் #ரங் கம் #$ர் வார் எண் 4 ,
5.Kரியநல் ;ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ழக் #$ர் வார் எண் 4
1.ெகா@மங் ளி (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ஆண் ப் பாைளயம் வார் எண் 1 ,
2.ெகா@மங் ளி (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
இரா பாைளயம் வார் எண் 1 ,
3.ெகா@மங் ளி (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ஓரம் #$ர் கம் மாளபாைளயம் வார்
எண் 2
1.ெகா@மங் ளி (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
கள் ளிபாைளயம் வார் எண் 2 ,
2.ெகா@மங் ளி (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
தம் #ெரட் பாைளயம் வடக் வார்
எண் 3 , 3.ெகா@மங் ளி (வ. ) மற் -ம்
(ஊ) ெகா@மங் ளி
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
87

2
87

3
ஊ.ஒ.&.பள் ளி
ெநாச் பாைளயம் 638706
, ழக் பார்த்தகட் டம்

88

88

ஊ.ஒ.&.பள் ளி - ணர்-638706
, ழக் பார்த்த கட் ம் (ெதற்
ப ))

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1. - ணர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 2
ெவள் ளியம் பாைளயம் ,
2. - ணர்(வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 2
ெசல் லக் மாரபாைளயம் , 3. - ணர்
(வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 2 ெசங் காட்Lர் ,
4. - ணர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 3
ெநாச் ப் பாைளயம் , 5. - ணர் (வ. )
மற் -ம் (ஊ) வார் 3 அழ ய பாைளயம் ,
6. - ணர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 3
ங் மம் பாைளயம்
1. - ணர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 1
ஆலாம் பாைளயம் , 2. - ணர் (வ. )
மற் -ம் (ஊ) வார் 1
ள் ளக"ண்டன்#$ர் , 3. - ணர்
(வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 1 - ணர்
ழக் , 4. - ணர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 1 - ணர்ேமற் ,
5. - ணர்(வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 2
கைரப் #$ர்
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
89

90

2
89
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3
ஊ.ஒ.&.பள் ளி
#ங் கந்&ைர638706 ,
பார்த்த கட் டம்

ழக்

ஊ.ஒ.&.பள் ளி, J.ெகாத்த=ர்638706 ,வடக் பார்த்த கட் டம்
( ழக் ப ))

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.#ங் கந்&ைர (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 1
ெவங் கக்கல் பாைளயம் , 2.#ங் கந்&ைர
(வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 1
ச.ேம.#$ர்,#ங் கந்&ைறப் #$ர்,கைரப் பா
ைளயம் , 3.#ங் கந்&ைர (வ. ) மற் -ம்
(ஊ) வார் 1 காளிபாைளயம் ,
4.#ங் கந்&ைர (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 1
ெசாக்கநாத#ரம் வல,ப் பாைளயம் ,
5.#ங் கத்&ைர (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார்
1 #ங் கந்&ைர
1.#ங் கந்&ைற(வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 2
அ க்கல் பாைளயம் ெகாத்த=ர் ,
2.#ங் கந்&ைற (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார்
2 மண்)ட் ப் பாைளயம்
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
91

2
91

3
ஊ.ஒ.&.பள் ளி
சங் கரண்டாம் பாைளயம் 638706
,வடக் பார்த்த கட் டம்

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.சங் கராண்டாம் பாைளயம் (வ. )
மற் -ம் (ஊ) வார் 1 ேகா5ல்
ெகாத்த=ர் , 2.சங் கராண்டாம் பாைளயம்
(வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 1
சங் கராண்டாம் பாைளயம் ,
3.சங் கராண்டாம் பாைளயம் (வ. )
மற் -ம் (ஊ) வார் 1
ேவலப் பம் பாைளயம் ,
4.சங் கராண்டாம் பாைளயம் (வ. )
மற் -ம் (ஊ) வார் 1 ரங் கபாைளயம் ,
5.சங் கராண்டாம் பாைளயம் (வ. )
மற் -ம் (ஊ) வார் 1
ெசல் லப் Jள் ைளக"ண்டன்#$ர்
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
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3
ஊ.ஒ.&.பள் ளி #&ப் பாைளயம்

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.சங் கராண்டாம் பாைளயம் (வ. )
மற் -ம் (ஊ) வார் 2 #&ப் பாைளயம் ,
2.சங் கராண்டாம் பாைளயம் (வ. )
மற் -ம் (ஊ) வார் 2 க3ங் கல் பாைளயம்
, 3.சங் கராண்டாம் பாைளயம் (வ. )
மற் -ம் (ஊ) வார் 2 நல் ல மார
க"ண்டன்#$ர் ,
4.சங் கராண்டாம் பாைளயம் (வ. )
மற் -ம் (ஊ) வார் 2 எர ணம் பாளயம் ,
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101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J
thf;fhsu;fSf;
Fk; cupajh?
my;yJ ?
ngz;fSf;F
kl;Lkh?

1
93

2
93

3
ஊ.ஒ.&.பள் ளி
வ கமரவபாைளயம் ,வடக்
பார்த்தகட் டம்

4
1.சங் கராண்டாம் பாைளயம் (வ. )
மற் -ம் (ஊ) வார் 2
ெவள் ைளக"ண்டன்#$ர் ,
2.சங் கராண்டாம் பாைளயம் (வ. )
மற் -ம் (ஊ) வார் 2 அமராவ)
க"ண்டன்#$ர் ,
3.சங் கராண்டாம் பாைளயம் (வ. )
மற் -ம் (ஊ) வார் 2
வ கமரவபாைளயம் ,ேகா.மர.பா,எம் .M.
ஆர்.நகர் , 4.சங் கராண்டாம் பாைளயம்
(வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 2
வ கமரவபாைளயம் ,ெஜ.ெஜ.நகர்

5
midj;J
thf;fhsu;fs;

94

94

அர, உயர்நிைலப் பள் ளி
நல் மடம் -638706 ,ெதற்
பார்த்த கட் டம்

1.வ கபாைளயம் (வ. )
சங் கராண்டாம் பாைளயம் (ஊ) வார் 3
ேசாHய வல, , 2.வ கபாைளயம் (வ. )
சங் கராண்டாம் பாைளயம் (ஊ) வார் 3
ள் ளக்காளி பாைளயம் வடக் ,
3.வ கபாைளயம் (வ. )
சங் கராண்டாம் பாைளயம் (ஊ) வார் 3
வன்மைலக்க"ண்டன் வல,
ேகா5ல் பாைளயம் ,
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.வ கபாைளயம் (வ. )
சங் கராண்டாம் பாைளயம் (ஊ) வார் 3
)) நல் மடம் ,2.வ கபாைளயம் (வ. )
சங் கராண்டாம் பாைளயம் (ஊ) வார் 3
இச் ப் பட் , 3.வ கபாைளயம் (வ. )
சங் கராண்டாம் பாைளயம் (ஊ) வார் 3
ள் ளகாளிபாைளயம் ெதற்
1.6ராச் மங் கலம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
பார்த்த வார் 1 ஆத்&க்கால் #$ர்
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அர, உயர்நிைலப் பள் ளி
நல் மடம் -638706 ,வடக்
பார்த்த கட் டம் ( ழக் ப
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99

ஊ.ஒ.ந .நி.பள் ளி,
6ராச் மங் கலம் ,ெதற்
கட் டம் ( ழக் ப ))
ஊ.ஒ.ந .நி.பள் ளி,
6ராச் மங் கலம் 638673 ,ெதற்
பார்த்த கட் டம் (மத்)ய ப ))
ஊ.ஒ.ந .நி.பள் ளி,
6ராச் மங் கலம் -638673 ,ெதற்
பார்த்த கட் டம் (ேமற் ப ))
ஊ.ஒ.&.பள் ளி,ம&க்கம் பாைளய
ம் 638673 , ழக் பார்த்த கட் டம்

1.6ராச் மங் கலம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 6,7 6ராச் மங் கலம்

midj;J
thf;fhsu;fs;

1.6ராச் மங் கலம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 1,2,3 6ராச் மங் கலம் ழக்
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1.6ராச் மங் கலம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
காட்Lர் வார் 4 , 2.6ராச் மங் கலம்
(வ. ) மற் -ம் (ஊ) ம&க்காம் பாைளயம்
வார் 4
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
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3
ஊ.ஒ.ந நிைலப் பள் ளி,
தாளக்கைர ,ெதற் பார்த்த
கட் டம் (ேமற் ப ))

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.வ கபாைளயம் (வ. )
சங் கராண்டாம் பாைளயம் (ஊ)
தாளக்கைர ேமற் வார் 4 ,
2.வ கபாைளயம் (வ. )
சங் கராண்டாம் பாைளயம் (ஊ)
தாளக்கைர ெதற் வார் 4
ஊ.ஒ.ந நிைலப் பள் ளி,
1.வ கபாைளயம் (வ. )
தாளக்கைர ,ெதற் பார்த்த
சங் கராண்டாம் பாைளயம் (ஊ)
கட் டம் ( ழக் ப ))
வ கபாைளயம் ேமற்
வார் 4 ,
2.வ கபாைளயம் (வ. )
சங் கராண்டாம் பாைளயம் (ஊ)
தாளக்கைர ழக் வார் 4 ,
3.வ கபாைளயம் (வ. )
சங் கராண்டாம் பாைளயம் (ஊ)
வ கபாைளயம் ழக் வார் 4
1.கண்ணாங் ேகா*ல் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ஊராட் ஒன் ய
&வக்கப் பபள் ளி, ள் ளா5பா
கண்ணாங் ேகா*ல் வார் எண் 1 ,
ைளயம் ,வடக் பார்த்த கட் டம் 2.கண்ணாங் ேகா*ல் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ஆலாம் பாைளயம் வார் எண் 2 ,
1.கண்ணாங் ேகா*ல் (வ. ) சாைல1ர்
அங் கன்வா
ெசன்டர், ள் ளா5பாைளயம்
2.கண்ணாங் ேகா*ல் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
,ேமற் பார்த்த கட் டம் (தனி
ள் ளா5பாைளயம் வார் எண் 2
கட் டம் )
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
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104

2
104

3
ஊ.ஒ.ஆ.பள் ளி, வரப் பாைளயம்
, ழக் பார்த்த கட் டம்
(வடக் ப ))

105

105

ஊ.ஒ.ஆ.பள் ளி, வரப் பாைளயம்
, ழக் பார்த்த கட் டம் (ெதற்
ப ))

106

106

ஊ.ஒ.&.பள் ளி, ன்னியக"ண்ட
ம் பாைளயம் -638657 , ழக்
பார்த்த கட் டம் (ெதற் ப ))

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.வரப் பாைளயம் (வ. ) ெதாப் பம் பட்
(ஊ) வார் 1 ேவலன்காட் ப் #$ர் ,
2.வரப் பாைளயம் (வ. ) ெதாப் பம் பட்
(ஊ) வார் 1 வரப் பாைளயம் ழக் ,
3.வரப் பாைளயம் (வ. ) ெதாப் பம் பட்
(ஊ) வார் 1 ேகாணா#ரம் Jரி"
1.வரப் பாைளயம் (வ. ) ெதாப் பம் பட்
(ஊ)வார் 1 வரப் பாைளயம் ேமற் ,
2.வரப் பாைளயம் (வ. ) ெதாப் பம் பட்
(ஊ) வார் 1 காங் கயம் Jரி" ,
3.வரப் பாைளயம் (வ. ) ெதாப் பம் பட்
(ஊ) வார் 1 ,ண்ணாம் #கா
1.மடத்&ப் பாைளயம் (வ. )
ெதாப் பம் பட் (ஊ) வார் 2
ன்னியக"ண்டம் பாைளயம்
த்ெத3
, 2.மடத்&ப் பாைளயம் (வ. )
ெதாப் பம் பட் (ஊ) வார் 2
ன்னியக"ண்டன்பாைளயம் அரிசனகா
லனி
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
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ஊ.ஒ.&.பள் ளி, ன்னியக"ண்ட
ம் பாைளயம் 638657 , ழக்
பார்த்த கட் டம் (வடக் ப ))

4
1.மடத்&ப் பாைளயம் (வ. )
ெதாப் பம் பட் (ஊ) வார் 2
தண்டார்பாைளயம் அரிசனகாலனி ,
2.மடத்&ப் பாைளயம் (வ. )
ெதாப் பம் பட் (ஊ) வார் 5
ெவங் கல் பாைளயம் ,
3.மடத்&ப் பாைளயம் (வ. )
ெதாப் பம் பட் (ஊ) வார் 5
கள் ளிேமட் த்ேதாட்டம் ,
4.மடத்&ப் பாைளயம் (வ. )
ெதாப் பம் பட் (ஊ) வார் 5 ேகாணா#ரம்

5
midj;J
thf;fhsu;fs;

108

108

ஊ.ஒ.ஆ.பள் ளி,
மடத்&ப் பாைளயம் 638657
, ழக் பார்த்த கட் டம்

1.மடத்&ப் பாைளயம் (வ. )
ெதாப் பம் பட் (ஊ) வார் 3
மடத்&ப் பாைளயம் , 2.மடத்&ப் பாைளயம்
(வ. ) ெதாப் பம் பட் (ஊ) வார் 3
#ள் ளாய் ேகா*ல் #$ர் ,
3.மடத்&ப் பாைளயம் (வ. )
ெதாப் பம் பட் (ஊ) வார் 3 Eல் ேம ,
4.மடத்&ப் பாைளயம் (வ. )
ெதாப் பம் பட் (ஊ) வார் 3
ெவங் ட் பாைளயம்

midj;J
thf;fhsu;fs;
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
109

2
109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

3
ஊ.ஒ. ஆ.பள் ளி
ச னிபாைளயம் 638657 ,வடக்
பார்த்த கட் டம்
அர, உயர்நிைலப் பள் ளி,
நஞ் யம் பாைளயம் -638657
,ேமற் பார்த்த கட் டம் (ெதற்
ப ))
அர, உயர்நிைலப் பள் ளி,
நஞ் யம் பாைளயம் -638657
,ெதற் பார்த்த கட் டம் (ேமற்
ப ))
அர, உயர்நிைலப் பள் ளி,
நஞ் யம் பாைளயம் -638657
,ேமற் பார்த்த கட் டம் (வடக்
ப ))
அர, உயர்நிைலப் பள் ளி,
நஞ் யம் பாைளயம் -638657
,வடக் பார்த்த கட் டம்
( ழக் ப ))
ஊராட் ஒன் ய &வக்கப் பள் ளி
மாரபாைளயம் ,ெதற்
பார்த்த கட் டம்

midj;J
thf;fhsu;fSf;
Fk; cupajh?
my;yJ ?
ngz;fSf;F
kl;Lkh?

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.வரப் பாைளயம் (வ. ) ெதாப் பம் பட்
(ஊ) வார் 3 ச னிபாைளயம்

5
midj;J
thf;fhsu;fs;

1.நஞ் யம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 2 நஞ் யம் பாைளயம் ழக் ,
2.நஞ் யம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 2 நஞ் யம் பாைளயம் அரிசன
காலனி
1.நஞ் யம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 1 ெதற் கா;ர் ,ண்ணாம் #
ேதாட்டம்

midj;J
thf;fhsu;fs;

midj;J
thf;fhsu;fs;

(ஊ)
,
(ஊ)

midj;J
thf;fhsu;fs;

(ஊ)

midj;J
thf;fhsu;fs;

யம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
3 மாரபாைளயம்

midj;J
thf;fhsu;fs;

1.நஞ்
வார்
2.நஞ்
வார்
1.நஞ்
வார்

யம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம்
1 நஞ் யம் பாைளயம் ேமற்
யம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம்
3 ப் Jச் பாைளயம் ழக்
யம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம்
3 ப் Jச் பாைளயம் ேமற்

1.நஞ்
வார்
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
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thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
115

2
115

116

116

117
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3
அர, உயர்நிைலப் பள் ளி,
நஞ் யம் பாைளயம் -638657
,ெதற் பார்த்த கட் டம் ( ழக்
ப ))
ஊராட் ஒன் ய &வக்கப் பள் ளி
க"ண்டச் #$ர் ,ெதற்
பார்த்த கட் டம் ( ழக் ப ))

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.நஞ் யம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 4 ெமாய் யக"ண்டன்ப ைக
ெநட்ைடகாளிேதாட்டம்

1. த்் தரா"த்தன்பாைளயம் (வ. )
க"ண்டச் #$ர்(ஊ) க"ண்டச் #$ர்
வார்
எண் 4 ,
2. த்் தரா"த்தன்பாைளயம் (வ. )
க"ண்டச் #$ர்(ஊ) சமத்$ர் வார்
எண் 4 , 3. த்் தரா"த்தன்பாைளயம் (வ. )
க"ண்டச் #$ர்(ஊ)
பால,ப் Jரமணியம் நகர் வார் எண் 4
ஊராட் ஒன் ய &வக்கப் பள் ளி 1. த்் தரா"த்தன்பாைளயம் (வ. )
க"ண்டச் #$ர் ,ெதற்
க"ண்டச் #$ர்(ஊ) எம் .J.எஸ் காலனி
வார் எண் 4 ,
பார்த்த கட் டம் (ேமற் ப ))
2. த்் தரா"த்தன்பாைளயம் (வ. )
க"ண்டச் #$ர்(ஊ) பாத்)மாநகர்
வார் எண் 4 ,
3. த்் தரா"த்தன்பாைளயம் (வ. )
க"ண்டச் #$ர்(ஊ) கண்ண நகர்
வார் எண் 4 ,
4. த்் தரா"த்தன்பாைளயம் (வ. )
க"ண்டச் #$ர்(ஊ) சம் பத்நகர் வார்
எண் 4

பக்கம் எண் : 40 of 94

midj;J
thf;fhsu;fSf;
Fk; cupajh?
my;yJ ?
ngz;fSf;F
kl;Lkh?
5
midj;J
thf;fhsu;fs;

midj;J
thf;fhsu;fs;

midj;J
thf;fhsu;fs;

17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
118

2
118

119

119

120

120

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G
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thf;fhsu;fSf;
Fk; cupajh?
my;yJ ?
ngz;fSf;F
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3
ஊராட் ஒன் ய
&வக்கப் பள் ளி, அம் மாபட்
,ெதற் பார்த்த கட் டம் ( ழக்
ப ))
ஊராட் ஒன் ய
&வக்கப் பள் ளி(பைழய பள் ளி
கட் டம் ),
ெகாட்டா#ளிபாைளயம் , ழக்
பார்த்த கட் டம் (தனி கட் டம் )

4
1. த்் தரா"த்தன்பாைளயம் (வ. )
க"ண்டச் #$ர்(ஊ) அம் மாபட்
த்தரா"த்தன் பாைளயம் வார் 3

5
midj;J
thf;fhsu;fs;

1. த்் தரா"த்தன்பாைளயம் (வ. )
க"ண்டச் #$ர்(ஊ) ெகாட்டாப் #ளி
ன்னியக"ண்டர் வல, வார் எண் 2 ,

midj;J
thf;fhsu;fs;

ஊராட் ஒன் ய
&வக்கப் பள் ளி,
ெகாண்டரசம் பாைளயம் -638657
, ழக் ப் பார்த்த தார், கட் டம்
(ெதற் ப ))

1. த்் தரா"த்தன்பாைளயம் (வ. )
க"ண்டச் #$ர்(ஊ) ெகாண்டரசம்
பாைளயம் ழக் வார் எண் 1 ,
2. த்் தரா"த்தன்பாைளயம் (வ. )
க"ண்டச் #$ர்(ஊ)
ெகாண்டரசம் பாைளயம் ெகாண்டரசம் பா
ைளயம் ேமற்
அரிஜனகாலனி,அண்ணாநகர் வார்ட ,
3. த்் தரா"த்தன்பாைளயம் (வ. )
க"ண்டச் #$ர்(ஊ) மா3) நகர் வார்
எண் 2

midj;J
thf;fhsu;fs;
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
121

2
121

122

122

3
ஊராட் ஒன் ய
&வக்கப் பள் ளி,
ெகாண்டரசம் பாைளயம் -638657
, ழக் ப் பார்த்த தார், கட் டம்
(வடக் ப் ப ))
ஊராட் ஒன் ய
&வக்கப் பள் ளி,
ெகாண்டரசம் பாைளயம் -638657
,ெதற் பார்த்த கட் டம் (ேமற்
ப ))

midj;J
thf;fhsu;fSf;
Fk; cupajh?
my;yJ ?
ngz;fSf;F
kl;Lkh?

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1. த்் தரா"த்தன்பாைளயம் (வ. )
க"ண்டச் #$ர்(ஊ) *ேனாபா நகர்
ேசரன் நகர் என்.ஏ.எஸ் நகர் மரன் நகர்
ஞ் நகர்

5
midj;J
thf;fhsu;fs;

1. த்் தரா"த்தன்பாைளயம் (வ. )
க"ண்டச் #$ர்(ஊ) காந்)நகர் ெதற்
வார் எண் 1 ,
2. த்் தரா"த்தன்பாைளயம் (வ. )
க"ண்டச் #$ர்(ஊ) ராம் நகர் வார்
எண் 1 , 3. த்் தரா"த்தன்பாைளயம் (வ.
க"ண்டச் #$ர்(ஊ) உ மைல ேரா
(சலைவயாளர் நகர் வார் எண் 1 ,
4. த்் தரா"த்தன்பாைளயம் (வ. )
க"ண்டச் #$ர்(ஊ) ஆனந்தேஜா)
வளாகம் வார் எண் 1

midj;J
thf;fhsu;fs;
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
123

2
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3
ஊராட் ஒன் ய
&வக்கப் பள் ளி,
ெகாண்டரசம் பாைளயம் -638657
,ெதற் பார்த்த கட் டம் ( ழக்
ப ))

4
1. த்் தரா"த்தன்பாைளயம் (வ. )
க"ண்டச் #$ர்(ஊ) அலங் யம் ேரா
வார் எண் 1 ,
2. த்் தரா"த்தன்பாைளயம் (வ. )
க"ண்டச் #$ர்(ஊ) மரகதம் நகர்
லட்,Eநகர் வார் எண் 1 ,
3. த்் தரா"த்தன்பாைளயம் (வ. )
க"ண்டச் #$ர்(ஊ) Fத்தகா வார்
எண் 1 , 4. த்் தரா"த்தன்பாைளயம் (வ.
க"ண்டச் #$ர்(ஊ) ெதற் பனங் கா
வார் எண் 1
நகராட் ந நிைலப் பள் ளி,
1.தாரா#ரம் நகராட் உப் #த்&ைர
ெகாளிஞ் வா -638673 ,வடக் ப் பாைளயம் வார் எண் 12
பார்த்த கட் டம் ( ழக் ப ))

124

124

125

125

நகராட் ந நிைலப் பள் ளி,
ெகாளிஞ் வா -638673 ,ெதற்
பார்த்த கட் டம் (ேமற் ப ))

126

126

நகராட் ந நிைலப் பள் ளி,
ெகாளிஞ் வா -638673 ,வடக்
பார்த்த கட் டம் (ேமற் ப ))
ெதற் -வடக் ேராட் ற்
ழக் ப )

5
midj;J
thf;fhsu;fs;

)

1.தாரா#ரம் நகராட் உப் #த்&ைர
பாைளயம் அரிசன ெத3 வார் எண் 12 ,
2.தாரா#ரம் நகராட் அர,பள் ளி
பாைளயம் வார் எண் 12
1.தாரா#ரம் நகராட் Oனாட் #ரம்
வார் எண் 11
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
127

2
127

128

128

129

129

130

130

131

131

3
நகராட் ந நிைலப் பள் ளி,
ெகாளிஞ் வா -638673 ,வடக்
பார்த்த கட் டம் (மத்)ய ப ))
ெதற் -வடக் ேராட் ற்
ழக் ப )
நகராட் ந நிைலப் பள் ளி,
ெகாளிஞ் வா -638673 ,வடக்
பார்த்த கட் டம் ( ழக் ப ))
ெதற் -வடக் ேராட் ற்
ழக் ப ) (5-ம் வ ப் #)
நகராட் ந நிைலப் பள் ளி,
ெகாளிஞ் வா -638673 ,வடக்
பார்த்த கட் டம் ( ழக் ப ))
ெதற் -வடக் ேராட் ற்
ழக் ப ) (ஸ்ேடார் 4ம் )
அர னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
தாரா#ரம் -638656 ,வடக்
பார்த்த ேமற் ப ) கட் டம்
(அைற எண் 52)
அர னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
தாரா#ரம் ,வடக் பார்த்த
கட் டம் ழக் ப ) (அைற
எண் 51)

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J
thf;fhsu;fSf;
Fk; cupajh?
my;yJ ?
ngz;fSf;F
kl;Lkh?

4
1.தாரா#ரம் நகராட் ெசாக்கநாத
பாைளயம் வார் எண் 11

5
midj;J
thf;fhsu;fs;

1.தாரா#ரம் நகராட் ெகாளிஞ் வா
அக்ரஹாரம் வார் எண் 10 , 2.தாரா#ரம்
நகராட் ெகாளிஞ் வா
த் ெத3
வார் எண் 10 ,

midj;J
thf;fhsu;fs;

1.தாரா#ரம் நகராட் ெகாளிஞ் வா
அரிசன 6) வார் எண் 10 , 2.தாரா#ரம்
நகராட் ெகாளிஞ் வா இரட்ைட6)
வார் எண் 10

midj;J
thf;fhsu;fs;

1.தாரா#ரம் நகராட் அPமந்தா#ரம்
அக்ரகாரம் வார் எண் 14

midj;J
thf;fhsu;fs;

1.தாரா#ரம் நகராட் அPமந்தா#ரம்
த் ெத3 வார் எண் 14 , 2.தாரா#ரம்
நகராட் V.M கந்தசாE நகர் வார் எண்
14

midj;J
thf;fhsu;fs;
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
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ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

3
அர னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
தாரா#ரம் ,ெதற் பார்த்த தார்ச்
கட் டம் ( ழக் ப )) அைற
எண் 21)

4
1.தாரா#ரம் நகராட் ேசாளக்கைட 6)
வார் எண் 9 , 2.தாரா#ரம் நகராட்
காளியம் மன் ேகா*ல் 6) வார் எண் 9
, 3.தாரா#ரம் நகராட் ேகாட்ைட
ேமட் த் ெத3 வார் எண் 13
அர னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
1.தாரா#ரம் நகராட் ேசாளக்கைட
தாரா#ரம் ,ெதற் பார்த்த தார்ச்
-க் 6) வார் எண் 13
கட் டம் (ேமற் ப )) அைற
எண்-23
நகராட் ந நிைலப் பள் ளி
1.தாரா#ரம் நகராட் ஜ"ளிக்கைட 6)
ஓ.J.எஸ்.ேரா , தாரா#ரம்
வார் எண் 8 , 2.தாரா#ரம் நகராட்
,ேமற் பார்த்த கட் டம் (ெதற்
ேசர்ேமன் ெத3 வார் எண் 13 ,
ப ))
3.தாரா#ரம் நகராட் ெகால் லர் ெத3
வார் எண் 7 , 4.தாரா#ரம் நகராட்
மாரியம் மன் ேகா5ல் 6) வார் எண் 7

midj;J
thf;fhsu;fSf;
Fk; cupajh?
my;yJ ?
ngz;fSf;F
kl;Lkh?

1
132

2
132

133

133

134

134

135

135

அங் கன்வா ெசன்டர்
Mன்னாைமதானம் தாரா#ரம்
, ழக் பார்த்த கட் டம்

1.தாரா#ரம் நகராட் அத்தர்மQத் ெத3
வார் எண் 6 , 2.தாரா#ரம் நகராட்
/ஸ்Rம் ெத3 வார் எண் 5 , 3.தாரா#ரம்
நகராட் ஜமால் #$ர் வார் எண் 5

midj;J
thf;fhsu;fs;

136

136

நகராட் ந நிைலப் பள் ளி
பைழய காவல் 6), தாரா#ரம்
,ேமற் பார்த்த கட் டம் (தனி
கட் டம் ) 8-ம் வ ப் #

1.தாரா#ரம் நகராட் Fராசா ப் ெத3
வார் எண் 5 , 2.தாரா#ரம் நகராட் ராஜ
வாய் க்கால் /ஸ்Rம் ெத3 வார் எண் 5 ,

midj;J
thf;fhsu;fs;
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
137

2
137

3
நகராட் ந நிைலப் பள் ளி
பைழய காவல் 6), தாரா#ரம்
, ழக் பார்த்த கட் டம் (ெதற்
ப )) 2-ம் வ ப் #

138

138

139

139

நகராட் ந நிைலப் பள் ளி
பைழய காவல் 6), தாரா#ரம்
, ழக் பார்த்த கட் டம்
(வடக் ப )) 4-ம் வ ப் #
நகராட் ந நிைலப் பள் ளி
பைழய காவல் நிைலய 6),
தாரா#ரம் , ழக் பார்த்த
கட் டம் (வடக் ப )) 5-ம்
வ ப் #

140

140

141

141

நகராட் ந நிைலப் பள் ளி
பைழய காவல் நிைலய 6),
தாரா#ரம் ,ேமற் பார்த்த
கட் டம் (வடக் ப ))
.எஸ்.ஐ ஆரம் பப் பள் ளி,
காமன்ேகா*ல் ெத3 ,ெதற்
பார்த்த கட் டம் (ேமற் ப ))

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.தாரா#ரம் நகராட் பைழய காவல்
நிைலய 6) வார் எண் 7 , 2.தாரா#ரம்
நகராட் ெதற் /ஸ்Rம் ெத3 வார்
எண் 6 , 3.தாரா#ரம் நகராட் வ.உ.
ெத3 வார் எண் 6
1.தாரா#ரம் நகராட் அட்டவைண மMத்
ெத3 வார் எண் 6 ,

1.தாரா#ரம் நகராட் ,ந்தரம்
அக்ரகாரம்
த் ெத3 வார் எண் 29 ,
2.தாரா#ரம் நகராட் ,ந்தரம்
அக்ரகாரம் வார் எண் 29 , 3.தாரா#ரம்
நகராட் ,ந்தரம் ெசட் ைமத் ெத3
வார் எண் 29 ,
1.தாரா#ரம் நகராட் ேமற் பஜைன
மடத் ெத3 (கரியகாளியம் மன் ேகா*ல்
ெத3 , 2.தாரா#ரம் நகராட் ேமற்
பஜைன மடத்ெத3 வார் எண் 29
1.தாரா#ரம் நகராட் வடக் த் ெத3
வார் எண் 3 , 2.தாரா#ரம் நகராட்
காமராஜ#ரம் /தல் -க் த்ெத3
வார் எண் 1
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
142

2
142

143

143

144

144

145

145

3
.எஸ்.ஐ ஆரம் பப் பள் ளி,
காமன்ேகா*ல் ெத3, தாரா#ரம்
,ெதற் பார்த்த கட் டம் ( ழக்
ப ))

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.தாரா#ரம் நகராட் வடக் ேராமன்
கத்ேதா க்க
ஸ்&வ ெத3 வார்
எண்1 , 2.தாரா#ரம் நகராட் இைறச்
மஸ்தான் நகர் வார் எண் 1 ,
3.தாரா#ரம் நகராட்
இைறச் மஸ்தான்நகர்
(அர,ஊHயர்காலனி) வார் எண் 1
.எஸ்.ஐ ஆரம் பப் பள் ளி,
1.தாரா#ரம் நகராட் காமராஜ#ரம்
காமன்ேகா*ல் ெத3, தாரா#ரம் /தல் ெத3 வார் எண் 1 , 2.தாரா#ரம்
,ேமற் பார்த்த கட் டம் (2-ம்
நகராட் காமராஜ#ரம் இரண்டாம் ெத3
வ ப் #)
வார் எண் 1 , 3.தாரா#ரம் நகராட்
காமராஜ#ரம் Sன்றாம் ெத3 வார்
எண் 1 ,
.எஸ்.ஐ ஆரம் பப் பள் ளி,
1.தாரா#ரம் நகராட் காமராஜ#ரம்
காமன்ேகா*ல் ெத3, தாரா#ரம் நான்காம் ெத3 வார் எண் 1 ,
,ேமற் பார்த்த கட் டம் (ெதற்
2.தாரா#ரம் நகராட் காமராஜ#ரம்
ப )) 3-ம் வ ப் #
ஐந்தாம் ெத3(மாணவர் * ) Jன்#றம்
வார் எண்1
1.தாரா#ரம் நகராட் காமன் ேகா5ல்
#னித அந்ேதாணியர்
ந நிைலப் பள் ளி, ?ளவா
ெத3 வார் எண் 4 , 2.தாரா#ரம்
ேரா , தாரா#ரம் , ழக்
நகராட் )3வள் Tவர் ெத3 வார்
பார்த்த கட் டம் (வடக் ப )) எண் 3 , 3.தாரா#ரம் நகராட்
த்தரா"த்தன் பாைளயம் ஓைடத்ெத3
வார் எண் 3
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
146

2
146

147

147

148

148

149

149

150

150

3
#னித அந்ேதாணியர்
ந நிைலப் பள் ளி, ?ளவா
ேரா , தாரா#ரம் , ழக்
பார்த்த கட் டம் (ெதற் ப ))
#னித அந்ேதாணியர்
ந நிைலப் பள் ளி, ?ளவா
ேரா , தாரா#ரம் ,ெதற்
பார்த்த கட் டம் (ேமற் ப ))

#னித அந்ேதாணியர்
ந நிைலப் பள் ளி ?ளவா
ேரா ,ெதற் பார்த்த கட் டம்
( ழக் ப ))
நகராட் ஆரம் பப் பள் ளி
பஜைன மடத்ெத3, தாரா#ரம்
, ழக் பார்த்த கட் டம்
நகராட் ஆரம் பப் பள் ளி
பஜைன மடத்ெத3, தாரா#ரம்
,வடக் பார்த்த கட் டம் (ேமற்
ப ))

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.தாரா#ரம் நகராட்
வார் எண் 4

)3ப் ?ர் ேரா

1.தாரா#ரம் நகராட் நஞ் யம்
பாைளயம் ெத3 #$ர் வார் எண் 2 ,
2.தாரா#ரம் நகராட்
த்தரா"த்தன்
பாைளயம் பைழ9ர் வார் எண் 2 ,
3.தாரா#ரம் நகராட்
ைபபாஸ்ேவளாண்ைமஅUவலகம் அ3
ல் ஜல் க் Hவார் எண்2
1.தாரா#ரம் நகராட்
த்தரா"த்தன்பாைளயம் காட்Lர் வார்
எண் 2
1.தாரா#ரம் நகராட்
த்தரா"த்தன்
பாைளயம் ேமற் ெத3 வார் எண் 2 ,
2.தாரா#ரம் நகராட் ேந3 நகர் வார்
எண் 30
1.தாரா#ரம் நகராட் )3நீ லகண்டர் 6)
வார் எண் 30 , 2.தாரா#ரம் நகராட்
ெவற் ைலக்காரத் ெத3 வார் எண் 30 ,
3.தாரா#ரம் நகராட் ேநதாM 6)
வார் எண் 30
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
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நகராட் ஆரம் பப் பள் ளி
பஜைன மடத்ெத3, தாரா#ரம்
,வடக் பார்த்த கட் டம்
( ழக் ப )) 2-ம் வ ப் #
அங் கன்வா ெசன்டர் பஜைன
மடத்ெத3, தாரா#ரம் ,ெதற்
பார்த்த கட் டம் (தனி கட் டம் )
ெபான்P அர, மகளிர்
உயர்நிைலப் பள் ளி,
பஜைனமடத்ெத3, தாரா#ரம்
,ேமற் பார்த்த கட் டம் (வடக்
ப ))

ெபான்P அர, மகளிர்
உயர்நிைலப் பள் ளி,
பஜைனமடத்ெத3, தாரா#ரம்
,ேமற் பார்த்த கட் டம் (ெதற்
ப ))

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.தாரா#ரம் நகராட்
ெத3 வார் எண்28

ெகாளத்&ப் #ஞ் ைச

1.தாரா#ரம் நகராட் N.G.G.O காலனி
வார் எண் 29 , 2.தாரா#ரம் நகராட்
R.K.R நகர் வார் எண் 29
1.தாரா#ரம் நகராட் பஜைனமடத்
ெதற் ெத3 வார் எண் 28 , 2.தாரா#ரம்
நகராட் பஜைனமடத்ந த் ெத3 வார்
எண் 28 , 3.தாரா#ரம் நகராட்
ப் #ச்சாE ெத3 வார் எண்28 ,
4.தாரா#ரம் நகராட் வசந்தா ேரா
வார் எண் 27 , 5.தாரா#ரம் நகராட்
வசந்தா ேரா
-க் த்ெத3 ( .ஸ்.ஐ.
வளாகம் ) வார்
1.தாரா#ரம் நகராட் வசந்தா ேரா
.ெத3அண்ணா(நகர் வார் எண் 27 ,
2.தாரா#ரம் நகராட் வசந்தா ேரா
.ெத3 3 (எம் .எஸ்.J நகர்வார் எண் 27
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1
155

2
155

3
.எஸ்.ஐ ஆண்கள்
ேமல் நிைலப் பள் ளி ெபாள் ளாச்
ேரா , தாரா#ரம் , ழக்
பார்த்த கட் டம் (ெதற் ப ))

4
1.தாரா#ரம் நகராட்
எஸ் ஐ நகர்
வார் எண் 27 , 2.தாரா#ரம் நகராட்
எல் ஸ் நகர் வார் எண் 27 , 3.தாரா#ரம்
நகராட் பழனியப் பநகர் வார் எண் 27
, 4.தாரா#ரம் நகராட் CSI ஆண்கள்
ேமல் நிைலப் பள் ளி காம் ப"ண்
வார்
எண் , 5.தாரா#ரம் நகராட்
ச னிபாைளயம் ேரா வார் எண் 27 ,
6.தாரா#ரம் நகராட் எல் Rஸ்நகர்
ேமற்
வசக்)நகர் வார் எண் 27

5
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என். .J நகராட்
ேமல் நிைலப் பள் ளி ெபாள் ளாச்
ேரா , தாரா#ரம் ,ேமற்
பார்த்த கட் டம் (மத்)ய ப ))
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என். .J நகராட்
ேமல் நிைலப் பள் ளி ெபாள் ளாச்
ேரா , தாரா#ரம் , ழக்
பார்த்த கட் டம் (ெதற் ப ))

1.தாரா#ரம் நகராட் ெபரியகைட 6)
வார்
எண் 16 , 2.தாரா#ரம் நகராட்
நல் லம் மன் ேபட்ைட 6) வார் எண் 15 ,
3.தாரா#ரம் நகராட் சங் கர்Eல்
Jன்#றம் வார் எண் 16
1.தாரா#ரம் நகராட் நாச் /த்& #$ர்
வார் எண் 26
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.எஸ்.ஐ ஆண்கள்
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.எஸ்.ஐ ஆண்கள்
ேமல் நிைலப் பள் ளி ெபாள் ளாச்
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1.தாரா#ரம் நகராட் நா./.#$ர்
.ெத3 ைபபாஸ் ேமற் #றம் வார் எண் 2
, 2.தாரா#ரம் நகராட் நா./.#$ர்
.ெத3 II(N.M.P.நகர் வார் எண் 26 ,
3.தாரா#ரம் நகராட் நா./.ெத3 II
ஆ ரியர்காலனி வார் எண் 26 ,
4.தாரா#ரம் நகராட் /த்& நகர் வார்
எண் 26
1.தாரா#ரம் நகராட் 6ட் வச) வாரிய
53ப் # வார் எண் 26

5
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thf;fhsu;fs;

நகராட் ந நிைலப் பள் ளி,
வைளயக்காரெத3 தாரா#ரம் 638656 ,ெதற் பார்த்த கட் டம்
(ேமற் ப ))

1.தாரா#ரம் நகராட் ,ல் தானியா ெத3
வார் எண் 8 , 2.தாரா#ரம் நகராட்
வைளயக்காரத் ெத3 வார் எண் 15 ,
3.தாரா#ரம் நகராட் ெசௗண்டம் மன்
ேகா*ல் ெத3 வார் எண் 15
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வைளயக்காரெத3, தாரா#ரம் 638656 ,ெதற் பார்த்த கட் டம்
( ழக் ப ))

1.தாரா#ரம் நகராட் நல் லம் மன்
ேபட்ைட 6) வார் எண் 15 , 2.தாரா#ரம்
நகராட் ைபரவன் ேகா*ல் 6) வார்
எண் 17 , 3.தாரா#ரம் நகராட் #&மQத்
ெத3 வார் எண் 17
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#னித அேலா யஸ் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, சர்ச் ேரா ,
தாரா#ரம் -638656 ,ெதற்
பார்த்த கட் டம் (ேமற் ப ))
அைற எண்-2

4
1.தாரா#ரம் நகராட் ேதேவந்)ர 6)
வார் எண் 18 , 2.தாரா#ரம் நகராட்
ேதேவந்)ரா -க் த் ெத3 வார் எண்
18 , 3.தாரா#ரம் நகராட் ேதேவந்)ரா
-க் த் ெத3 - 2 வார் எண்18

5
midj;J
thf;fhsu;fs;
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163

1.தாரா#ரம் நகராட்
ஸ்&வ சந்&
வார் எண் 18 , 2.தாரா#ரம் நகராட்
ஸ்&வ அPப் பர் ெத3 வார் எண் 17
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#னித அேலா யஸ்
ஆரம் பப் பள் ளி, சர்ச் ேரா ,
தாரா#ரம் -638 656 , ழக்
பார்த்த கட் டம் (வடக் ப ))
#னித அேலா யஸ்
ஆரம் பப் பள் ளி, சர்ச் ேரா ,
தாரா#ரம் -638 656 , ழக்
பார்த்த கட் டம் (ெதற் ப ))

165

165
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166

1.தாரா#ரம் நகராட் சர்ச் 6) வார்
எண் 19 , 2.தாரா#ரம் நகராட்
,ப் ரமணியசாE ேகா*ல் ெத3 வார்
எண் 19 , 3.தாரா#ரம் நகராட் #)ய
காவல் நிைலய 6) வார் எண் 19
1.தாரா#ரம் நகராட் பார)யார் ெத3
#னித அேலா யஸ் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, சர்ச் ேரா ,
வார் எண் 21 , 2.தாரா#ரம் நகராட்
தாரா#ரம் -638656 ,ேமற் பார்த்த நாராயணன் ெத3 வார் எண் 21
கட் டம் (அைற எண்-54)
1.தாரா#ரம் நகராட் ெதற்
#னித அேலா யஸ் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, சர்ச் ேரா ,
அம் ேபத்கார் ெத3 வார் எண் 20 ,
தாரா#ரம் -638656 , ழக்
2.தாரா#ரம் நகராட் #)ய ெதற்
பார்த்த கட் டம் (அைற எண்-27) அம் ேபத்கார் ெத3 வார் எண் 20 ,
3.தாரா#ரம் நகராட் ?க்காரத் ெத3
வார் எண் 23

பக்கம் எண் : 52 of 94

midj;J
thf;fhsu;fs;

midj;J
thf;fhsu;fs;

midj;J
thf;fhsu;fs;

17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
167

2
167

168

168

169

169

3
#னித அேலா யஸ் ெபண்கள்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, சர்ச் ேரா ,
தாரா#ரம் -638656 ,ெதற்
பார்த்த கட் டம் ( ழக் ப ))
அைற எண்-4
.எஸ்.ஐ ெபண்கள்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, உ மைல
ேரா , தாரா#ரம் -638 656
, ழக் பார்த்த கட் டம் (ெதற்
ப ))
.எஸ்.ஐ ெபண்கள்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, உ மைல
ேரா , தாரா#ரம் -638 656
, ழக் பார்த்த கட் டம்
(வடக் ப ))
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4
1.தாரா#ரம் நகராட் தளவாய் பட் ணம்
ேரா
வார் எண் 20 , 2.தாரா#ரம்
நகராட் அலங் யம் ேரா
வார் எண்
20

5
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1.தாரா#ரம் நகராட் உ மைல ேரா
வார் எண் 26 , 2.தாரா#ரம் நகராட்
உ மைல ேரா
-க் ெத3 1 வார்
எண் 26 , 3.தாரா#ரம் நகராட் உ மைல
ேரா
-க் த் ெத3,*ட்டல் பாய் நகர்
வார்
1.தாரா#ரம் நகராட் மணியம் ைம நகர்
(ெகாட்டா#ளி பாைளயம் ேரா ) வார்
எ , 2.தாரா#ரம் நகராட் ேப3ந்&
நிைலய ெதன்#றம் 6ட் வச) வாரிய
5 , 3.தாரா#ரம் நகராட் CSI
ஆஸ்பத்)ரி Jன்#றம் வார் எண் 26
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3
.எஸ்.ஐ ெபண்கள்
ேமல் நிைலப் பள் ளி, உ மைல
ேரா , தாரா#ரம் -638 656 ,ெதற்
பார்த்த கட் டம் (ேமற் ப ))

171

171
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172
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Vனிவாச உத*ெப-ம் பள் ளி
Dமர் அக்ரஹாரம் தாரா#ரம்
638656 , ழக் ப் பார்த்த
கட் டம் (வடக் ப ))
Vனிவாச
உத*ெப-ம் பள் ளிDமர்
அக்ரஹாரம் தாரா#ரம் 638656
, ழக் ப் பார்த்த கட் டம்
(ெதற் ப ))
நகராட் ந நிைலப் பள் ளி
த்தரா"த்தன்பாைளயம்
,வடக் பார்த்த கட் டம்
( ழக் ப )) 8-ம் வ ப் #

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J
thf;fhsu;fSf;
Fk; cupajh?
my;yJ ?
ngz;fSf;F
kl;Lkh?

4
1.தாரா#ரம் நகராட் உ மைல ேரா
-க் ெத3 - 4 (ெசன்னியப் பாநகர்) ,
2.தாரா#ரம் நகராட் உ மைல -க்
ெத3 5 (ராேஜந்)ரா நகர்) வார்
,
3.தாரா#ரம் நகராட் உ மைல ேரா
-க் த் ெத3 -Iதா நகர்) வார் எண ,
4.தாரா#ரம் நகராட் உ மைல ேரா
-க் ெத3 7 (நேடசா நகர்) வார்
,
5.தாரா#ரம் நகராட் அர, அUவலர்
வாடைக
53ப் # ப ) வார் எண்
1.தாரா#ரம் நகராட் காந்)#ரம் வார்
எண் 24

5
midj;J
thf;fhsu;fs;

1.தாரா#ரம் நகராட்

midj;J
thf;fhsu;fs;

காந்)#ரம்

1.தாரா#ரம் நகராட் காந்)#ரம்
-க் த் ெத3 1 (கண்ணன் நகர்) வார்ட ,
2.தாரா#ரம் நகராட் காந்)#ரம்
-க் த் ெத3 2 (கண்ணன் நகர்) வார்ட ,
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midj;J
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midj;J
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J
thf;fhsu;fSf;
Fk; cupajh?
my;yJ ?
ngz;fSf;F
kl;Lkh?

1
174

2
174

3
4
நகராட் ந நிைலப் பள் ளி
1.தாரா#ரம் நகராட் காந்)#ரம்
த்தரா"த்தன்பாைளயம்
-க் த் ெத3 3(கண்ணன் நகர்) வார் ,
,ேமற் பார்த்த கட் டம் (மத்)ய 2.தாரா#ரம் நகராட் காந்)#ரம்
ப )) 7-ம் வ ப் #
-க் த் ெத3 4(ெவள் ைளயப் பநகர்)
வார , 3.தாரா#ரம் நகராட் காந்)#ரம்
-க் த் ெத3 5 (L.G.G.S காலனி) வ

5
midj;J
thf;fhsu;fs;

175

175

நகராட் ந நிைலப் பள் ளி,
த்தரா"த்தன்பாைளயம் ,
தாரா#ரம் -638656 ,ேமற் பார்த்த
கட் டம் (ெதற் ப ))

midj;J
thf;fhsu;fs;

176

176

1.தாரா#ரம் நகராட் ெபரியார் ேமற்
6) வார் எண் 23 , 2.தாரா#ரம்
நகராட் ெபரியார் ழக் 6) வார்
எண் 23 23 , 3.தாரா#ரம் நகராட் பைழய
Dமர் அக்ரஹாரம் வார் எண் 23 ,
4.தாரா#ரம் நகராட் பைழய Dமர்
-க் த் ெத3(ஆல க்களம் பாைத
வார்
நகராட் ந நிைலப் பள் ளி,
1.தாரா#ரம் நகராட் Dமர் அக்ரகாரம்
#)ய 6) வார் எண் 22 , 2.தாரா#ரம்
த்தரா"த்தன்பாைளயம் ,
தாரா#ரம் -638656 ,ேமற் பார்த்த நகராட் Dமர் அக்ரஹாரம் ெம5ன் 6)
வார் எண் 22 , 3.தாரா#ரம் நகராட்
கட் டம் (வடக் ப ))
Dமர் அக்ரஹாரம் ெம5ன் 6)
-க் த்ெத3 1வார்ட

பக்கம் எண் : 55 of 94

midj;J
thf;fhsu;fs;

17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
177

2
177

178

178

179

179

3
நகராட் ந நிைலப் பள் ளி,
த்தரா"த்தன்பாைளயம் ,
தாரா#ரம் ,ெதற் பார்த்த
கட் டம் ( ழக் ப ))

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.தாரா#ரம் நகராட் ேமற் கச்ேசரி
6) வார் எண் 19 , 2.தாரா#ரம்
நகராட் கச்ேசரி 6) வார் எண் 19 ,
3.தாரா#ரம் நகராட் ஜவஹர் நகர்
வார் எண் 19 , 4.தாரா#ரம் நகராட்
Dமர் அக்ரஹாரம் ெம5ன்6) வார்
எண் 22 , 5.தாரா#ரம் நகராட் Dமர்
அக்ரஹாரம் ெம5ன்6)
-க் த்ெத3
2 ( த்
ஊ.ஒ.ஆ.பள் ளி,Fராம் பாைளயம் 6 1.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 14
38673 ,ெதற் பார்த்த கட் டம்
Oனாட் #ரம் ெம5ன்6) ,
ேமற் ப )
2.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 14
நாய் க்கர்6) (எல் லப் பநாயக்கன்வல,)
ேஜ.ேஜ.நகர் , 3.ெகாளத்&ப் பாைளயம்
(ேப) வார் 14 Fராம் பாைளயம்
ெதற் 6)
ஊ.ஒ.ஆ.பள் ளி, Fராம் பாைளயம் 1.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 15
,ெதற் பார்த்த கட் டம் ( ழக்
Fராம் பாைளயம் பள் ளிவாசல் 6) ,
ப ))
2.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 15
ேமட் வல, *நாயகர் ேகா*ல் 6) ,
3.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 11
அம் ேபத்கார் நகர் (ெகாளத்&ப் பாைளயம் )
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
180

2
180

3
ஊ.ஒ.ந நிைலப் பள் ளி,காளிபா
ைளயம் -638 661 ,ெதற் பார்த்த
கட் டம் ( ழக் ப ))

181

181

ஊ.ஒ.ந நிைலப் பள் ளி,
காளிபாைளயம் -638 661 ,ெதற்
பார்த்த கட் டம் (ேமற் ப ))

182

182

ஊ.ஒ.ந நிைலப் பள் ளி,
காளிபாைளயம் -638 661 , ழக்
பார்த்த கட் டம் (வடக் ப ))

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 17
Eல் ேகட் , 2.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப)
வார் 15 காளிபாைளயம்
க4ர்ெம5ன்ேரா ,
3.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 17
காளிபாைளயம் ந த்ெத3 ,
4.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 15
க4ர்ெம5ன்ேரா ராமSர்த்)நகர்
1.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 16
காளிபாைளயம் ேமற் 6) ,
2.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 16
காளிபாைளயம் அரிசனத்ெத3 ,
1.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 16
மாரியம் மன் ேகா*ல் 6) ,
2.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 10
ராமSர்த்) நகர் ,
3.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 10
எம் .M.ஆர். நகர்
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
183

2
183

3
ஊ.ஒ.&.பள் ளி,
ராமபட் ணம் 638661 ,ேமற்
பார்த்த கட் டம்

184

184

அர, ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ெகாளத்&ப் பாைளயம் -638 661
,ெதற் பார்த்த கட் டம் ேமற்
ப ) (ேமற் அைற))

185

185

அர, ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ெகாளத்&ப் பாைளயம் -638 661
,ெதற் பார்த்த கட் டம் ேமற்
ப ) ( ழக் அைற)

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 7
ராமபட் ணம் க4ர் ெம5ன் ேரா ,
2.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 7
ராமபட் னம் *நாயகர் ேகா*ல் 6) ,
3.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 7
ராமபட் ணம் ேமற் 6) ,
4.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 7
இராமபட் ணம் ழக் ெத3
1.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 1
க3ப் பம் பாைளயம் ,
2.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 1
நத்தக்காட்Lர் , 3.ெகாளத்&ப் பாைளயம்
(ேப) வார் 6 கைர9ர் க4ர் ெம5ன்ேரா
1.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 4
கைர9ர்பைழய
ம் பர் ெத3 ,
2.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 2
கைர9ர்
ம் பர் #)யெத3 ,
3.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 1
க"ண்டய் யன்வல,ேரா (கைர9ர்)
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

1
186

2
186

3
அர, ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ெகாளத்&ப் பாைளயம் -638 661
,ெதற் பார்த்த கட் டம் ழக்
ப ) (ேமற் அைற)

4
1.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 8
ராஜ 6) , 2.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப)
வார் 8 ெகாளத்&ப் பாைளயம் ெதற்
ேதாட்ட 6) , 3.ெகாளத்&ப் பாைளயம்
(ேப) வார் 8 ெகாளத்&ப் பாைளயம்
ேமற் 6) , 4.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப)
வார் 1 3ஷ்ணா#ரம்
1.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 7
க4ர் ெம5ன் ேரா 6) ,
2.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 7
பள் ளிக்Aட 6) , 3.ெகாளத்&ப் பாைளயம்
(ேப) வார் 7 பள் ளிவாசல் 6) ,
4.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 7
மணியகாரர் 6) ,
5.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 7
வடக் வல, 6)

187

187

அர, ேமல் நிைலப் பள் ளி,
ெகாளத்&ப் பாைளயம் -638 661
,ெதற் பார்த்த கட் டம் ழக்
ப ) ( ழக் அைற)

188

188

ஊ.ஒ.&.பள் ளி, Uக்கபாைளயம் 1.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 5
638673 ,வடக்
பார்த்த கட் டம் க3ங் கா வல, , 2.ெகாளத்&ப் பாைளயம்
(ேப) வார் 5 க3ங் கா வல, அரிசன
6) , 3.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார்
9 Uக்கப் பாைளயம்
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ஊ.ஒ.ந.பள் ளி,காந்)Qநகர்,
காளிபாைளயம638661
,ெதற் பார்த்தகட் டம்
ஊ.ஒ.&.பள் ளி,கணப)பாைளய
ம் 638673 ,ெதற் பார்த்தகட் டம்

ஊ.ஒ.ந .நி.பள் ளி
ஆச் 9ர்638673
,ெதற் பார்த்தகட் டம் ேமற்
)

ப

ஊ.ஒ.ந .நி.பள் ளி, ஆச் 9ர்
,ெதற் பார்த்த கட் டம் ( ழக்
ப ))

midj;J
thf;fhsu;fSf;
Fk; cupajh?
my;yJ ?
ngz;fSf;F
kl;Lkh?

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார்
காந்)M நகர்

10

1.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 9
ெசட் யார் #$ர் ெம5ன் 6) ,
2.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 12
க3ேவலம் பாைளயம் ,
3.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 11
கணப)பாைளயம் வடக் 6) ,
4.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 11
கணப)பாைளயம் ெதற் 6)
1.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 12
&Uக்க=ர் , 2.ெகாளத்&ப் பாைளயம்
(ேப) வார் 12 நல் க்க"ண்டன்
ேதாட்டம் , 3.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப)
வார் 12 ராம் நகர்
1.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 12
ஆச் 9ர் #$ர் ெம5ன்6) ,
2.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 13
ஆச் 9ர் &ர்க்ைகயம் மன் ேகா*ல் 6) ,
3.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 13
ஆச் 9ர் காளியம் மன் ேகா*ல் 6)
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ஊராட் ஒன் ய
ஆரம் பப் பள் ளி, ெகால் லப் பட்
,வடக் பார்த்த கட் டம்
( ழக் ப ))
ஊராட் ஒன் ய
ஆரம் பப் பள் ளி, ெகால் லப் பட்
,வடக் பார்த்த கட் டம் (ேமற்
ப ))
ஊ.ஒ.&.பள் ளி, ேதர்பட் -638673
, ழக் பார்த்த கட் டம்

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.மணக்கட" (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
மங் கலாம் பாைளயம் வார் எண் 1 ,
2.மணக்கட" (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
காட்டமன் #$ர் வார் எண் 1
1.மணக்கட" (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ெகால் லபட் வார் எண் 1

1.மணக்கட" (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ேதர்ப்பட் ( ழக் ) வார் எண் 2 ,
2.மணக்கட" (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ேதர்ப்பட் (ேமற் வார் எண் 2 ,
ஊ.ஒ.&.பள் ளி, பச்சாபாைளயம் - 1.மணக்கட" (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
638673 , ழக் பார்த்த கட் டம் பச்சாபாைளயம் வார் எண் 3
(தனி கட் டம் )
அர, உயர்நிைலப் பள் ளி,
1.மணக்கட" (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
மணக்கட" ,ேமற் பார்த்த
மணக்கட"( ழக் ) வார் எண் 4
கட் டம் (வடக் ப ))
அர, உயர்நிைலப் பள் ளி,
1.மணக்கட" (வ. ) மற் -ம் (ஊ) அம் மா
பட் வார் எண் 3 , 2.மணக்கட" (வ. )
மணக்கட" ,வடக் பார்த்த
கட் டம் (ெதற் ப ))
மற் -ம் (ஊ) மணக்கட" ேமற் வார்
எண் 3
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4
ஊராட் ஒன் ய
1.தளவாய் பட்டணம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ந நிைலப் பள் ளி, நர ங் கா#ரம் )3மைலபாைளயம் ழக் வார் எண்
,வடக் பார்த்த கட் டம்
4
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200

200
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201

201

202

202

203

203

1.தளவாய் பட்டணம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ஊராட் ஒன் ய
ந நிைலப் பள் ளி, நர ங்
் கா#ரம் )3மைலபாைளயம் ேமற் வார் எண் 4
,ெதற் பார்த்த கட் டம்
, 2.தளவாய் பட்டணம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
நர ங் கா#ரம் வார் எண் 4 ,
3.தளவாய் பட்டணம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
அய் யம் பாைளயம் ஆத்)களம் வார்
எண் 4
ஊராட் ஒன் ய
1.தளவாய் பட்டணம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ஆரம் பப் பள் ளி,
தளவாய் பட்டணம் வார் எண் 1
தளவாய் பட் ணம் ,ெதற்
பார்த்த கட் டம் (ேமற் ப ))
1.தளவாய் பட்டணம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ஊராட் ஒன் ய
ஆரம் பப் பள் ளி,
தளவாய் பட்டணம் வார் எண் 1
தளவாய் பட் ணம் ,ெதற்
பார்த்த கட் டம் ( ழக் ப ))
ஊராட் ஒன் ய ஆரம் பப் பள் ளி 1.தளவாய் பட்டணம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
தளவாய் பட் ணம் 638672 ,
தளவாய் பட்டணம் வார் எண் 2
வடக் பார்த்த கட் டம் (ேமற்
ப ))
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4
ஊராட் ஒன் ய ஆரம் பப் பள் ளி 1.தளவாய் பட்டணம் (வ.
தளவாய் பட் ணம் 638672
தளவாய் பட்டணம்
,வடக் ப் பார்த்த கட் டம்
( ழக் ப ))

205

205

206

206

ஊராட் ஒன் ய
ஆரம் பப் பள் ளி,
தளவாய் பட் ணம் ,வடக்
பார்த்த கட் டம் (ேமற் ப ))
ஊராட் ஒன் ய
ஆரம் பப் பள் ளி,
தளவாய் பட் ணம் ,வடக்
பார்த்த கட் டம் ( ழக் ப ))

207

207

அர னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி
அலங் யம் ,வடக் பார்த்த
கட் டம் (ேமற் ப ))

208

208

அர னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி,
அலங் யம் ,வடக் பார்த்த
கட் டம் ( ழக் ப ))
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) மற் -ம் (ஊ)

5
midj;J
thf;fhsu;fs;

1.தளவாய் பட்டணம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ஊத்&ப் பாைளயம் வார் எண் 2
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1.தளவாய் பட்டணம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
பாப் ைபயன் #$ர் வார் எண் 4 ,
2.தளவாய் பட்டணம் (வ. ) மற-ம் (ஊ)
#&அரிசனகாலனி சக்) காளியம் மன்
நகர்
1.அலங் யம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
அலங் யம்
காமராஜர்நகர்,அண்ணாநகர் வார்
எண் 1
1.அலங் யம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
அலங் யம் ழக் ெத3
(Jளாக்,2)/ஸ்Rம் ெத3 வார் ,
2.அலங் யம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
அலங் யம் ழக்
ெத3(Jளாக்,3)அந்ேதாணியர் ேகா5ல் த
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3
அர னர் ேமல் நிைலப் பள் ளி
அலங் யம் ,வடக் பார்த்த
கட் டம் ( ழக் ப ))

4
1.அலங் யம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
அலங் யம் ெதற்
அரிசனெத3Jளாக்,4)ெதற் /ஸ்Rம் ,
2.அலங் யம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
அலங் யம் ெதற்
அரிசனெத3Jளாக்,5ம)னாநகர் ெதற் க
1.அலங் யம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
அலங் யம்
ெதற் /ஸ்Rம் ெத3(Jளாக்.6) ன்னபள்
ளிவா , 2.அலங் யம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ெபரியபள் ளிவாசல் ெத3,ேமற் ெத3(J
ளாக்,9) வார் எண
1.அலங் யம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
அலங் யம் ேமற் ெத3(Jளாக்,7) வார்
எண் 2 , 2.அலங் யம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ேமற் ெத3(Jளாக்,8 வார் எண் 3

210

210

ஊராட் ஒன் ய
&வக்கப் பள் ளி, அலங் யம்
,ெதற் பார்த்த கட் டம்

211

211

ஊராட் ஒன் ய
&வக்கப் பள் ளி, அலங் யம்
,வடக் பார்த்த கட் டம் (ேமற்
ப ))

212

212

ஊராட் ஒன் ய&வக்கப் பள் ளி, 1.அலங் யம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
அலங் யம் ,வடக் பார்த்த
அலங் யம் அரிசன ெத3(காந்)நகர்
கட் டம் ( ழக் ப ))
வார் எண் 4

பக்கம் எண் : 64 of 94

midj;J
thf;fhsu;fSf;
Fk; cupajh?
my;yJ ?
ngz;fSf;F
kl;Lkh?
5
midj;J
thf;fhsu;fs;

midj;J
thf;fhsu;fs;

midj;J
thf;fhsu;fs;

midj;J
thf;fhsu;fs;

17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
213

2
213

3
ஊராட் ஒன் ய
ஆரம் பப் பள் ளி,
ெவள் ைளக"ண்டன்வல,
, ழக் பார்த்த கட் டம்

214

214

ஊராட் ஒன் ய
ஆரம் பப் பள் ளி, ெபாம் மநல் ;ர்
,வடக் பார்த்த கட் டம்

215

215

216

216

ஊராட் ஒன் ய
&வக்கப் பள் ளி.
தாசநாயக்கன்பட் 638673
, ழக் பார்த்த கட் டம் வடக்
ப )
ஊராட் ஒன் ய
&வக்கப் பள் ளி. உண்டாரபட்
,வடக் பார்த்த கட் டம் ேமற்
ப )

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.ெபாம் மநல் ;ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ெவள் ளக்க"ண்டன் வல,
த்ெத3
வார் எண் 2 , 2.ெபாம் மநல் ;ர் (வ. )
மற் -ம் (ஊ) ெவள் ளக்க"ண்டன் வல,
அரிஜனகாலனி க3ப் பா5 வல, அ
1.ெபாம் மநல் ;ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
க"ண்டச் வல, வார் எண் 1 ,
2.ெபாம் மநல் ;ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ேமட் வல, வார் எண் 1 ,
3.ெபாம் மநல் ;ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ெபாம் மநல் ;ர் வார் எண் 1
1.ெகாங் Aர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
காட்டம் பட் வார் எண் 1

1.ெகாங் Aர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
உண்டாரபட்
ழக் வார் எண் 4 ,
2.ெகாங் Aர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
உண்டாரம் பட் (ேமற் ) வார் எண் 4
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3
ஊராட் ஒன் ய
&வக்கப் பள் ளி,
தாசநாயக்கன்பட் , ழக்
பார்த்த ஓட் கட் டம் (ெதற்
ப ))

218

218

ஊ.ஒ.&.பள் ளி
அைணப் பாைளயம் 638673
,ெதற் பார்த்த கட் டம்

219

219

அர, ேமல் நிைலப் பள் ளி,
எUகாம் வல,, ேமற் பார்த்த
கட் டத்)ல் அைற எண் : 16

220

220

அர, ேமல் நிைலப் பள் ளி,
எUகாம் வல, ,ேமற் பார்த்த
கட் டம் (மத்)ய அைற)

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.ெகாங் Aர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
தாசநாயக்கன்பட் வார் எண் 3 ,
2.ெகாங் Aர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ப் பணவல, வார் எண் 2 , 3.ெகாங் Aர்
(வ. ) மற் -ம் (ஊ) ெகாங் Aர் வார் எண்
2
1.ெபான்னிவா (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 4 சாலக்கைட,அைணப் பாைளயம்
, 2.ெபான்னிவா (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 4 ெபாம் மநாய் க்கன்வல, ,
3.ெபான்னிவா (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 2 உச்சனவல,
1.ெபான்னிவா (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 3 ெவ.#ரம்
)3மைல.பாைளயம் ப.பாைளயம் அ*னா
#ரம்
1.ெபான்னிவா (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 2 எUகாம் வல, (Jளாக் 7) ,
2.ெபான்னிவா (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 2 எUகாம் வல,(Jளாக் 8) ,
3.ெபான்னிவா (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 2 எUகாம் வல, (Jளாக் 9) ,
4.ெபான்னிவா (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 2 எUகாம் வல, (Jளாக் 10)
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221

2
221

3
ஊ.ஒ.&.பள் ளி
எல் லப் பாைளயம் 638673 ,ேமற்
பார்த்த கட் டம்

222

222

ஊராட் ஒ.&.பள் ளி
ெபான்னிவா 638673 ,வடக்
பார்த்த கட் டம்

223

223

ஊ.ஒ. &.பள் ளி
ேகாேனரிப் பட் 638673 ,
பார்த்த கட் டம்

ழக்

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.ெபான்னிவா (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 1 மஞ் சம் பட்
எ.பாைளயம் வடக் ,ப.க.வல, ,
2.ெபான்னிவா (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 1 எல் லப் பாைளயம் ெதற் ,
3.ெபான்னிவா (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 2 அPமந்தன்ேகாட்ைட , ந வல,
1.ெபான்னிவா (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 1 ெகாசவல, பகவான் ேகா*ல் ,
2.ெபான்னிவா (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 1 ள் ளந்தள் ளி வல, ,
3.ெபான்னிவா (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 1 ெபான்னிவா , 4.ெபான்னிவா
(வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 1
அத்)மரத்&#$ர்
1.ெபான்னிவா (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 3 ேகாேனாரிபட் Jளாக் 12 ,
2.ெபான்னிவா (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 3 ேகாேனரிபட் (Jளாக் 13) ,
3.ெபான்னிவா (வ. ) மற் -ம் (ஊ
)வார் 3 3ஷ்ணா#ரம் ,
6ரப் பக"ண்டன் வல,
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ல் அடங் ய
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1
224

2
224

225

225

226

226

3
ஊ.ஒ.&.பள் ளி
எரகாம் பட் 638673 ,வடக்
பார்த்த கட் டம்

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.ெபான்னிவா (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
எரகாம் பட் வடக் வார் 4 ,
2.ெபான்னிவா (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ரங் கபாைளயம் வார் 4 ,
3.ெபான்னிவா (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
எரகாம் பட் ெதற் வார் 4
ஊ.ஒ.&.பள் ளி
1.நல் லாம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ெரட்டாரவல,638661
வார் 2 ெரட்டாரவல, வடக் ,
2.நல் லாம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
, ழக் பார்த்தகட் டம்
வார் 2 ெரட்டாரவல, ெதற் ,
3.நல் லாம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 3 #ளியவல,
ஊ.ஒ.&.பள் ளி,பழனிக"ண்டன்வ 1.நல் லாம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ல,638661
வார் 1 நல் லாம் பாைளயம் ,
,வடக் பார்த்தகட் டம்
2.நல் லாம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 2 பழனிக"ண்டன்வல,
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1
227

2
227

3
ஊ.ஒ.ந.நி.பள் ளி
ெகாமாரபாைளயம் 638661
,ெதற் பார்த்த கட் டம்

4
1.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 11
ெவள் ளியம் பாைளயம் ,
2.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 11
சாலரப் பட் , 3.ெகாளத்&ப் பாைளயம்
(ேப) வார் 11 Fரங் கக"ண்டன்#$ர் ,
4.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 11
அரிசனத் ெத3 , 5.ெகாளத்&ப் பாைளயம்
(ேப) வார் 11 மாரபாைளயம் ,
6.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 11
பகவான் ேகா5ல் 6) ,
7.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 11
அரிசனத் ெத3 ( மாரபாைளயம் )

5
midj;J
thf;fhsu;fs;
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228

.எஸ்.ஐ ஆரம் பப் பள் ளி,
ஆலாம் பாைளயம் , ழக்
பார்த்த கட் டம்

1.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார்
சாவ த்ேதாட்டம் 6) ,
2.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார்
ஆலாம் பாைளயம் 6) ,
3.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார்
ஆலாம் பாைளயம் அரிசன 6) ,
4.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார்
ஆண் ப் பாைளயம் , அரிசன 6) ,
5.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார்
ம3த க"ண்டன் வல,
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3
ஊ.ஒ.&.பள் ளி,
/த்&க்க"ண்டன்வல, ,வடக்
பார்த்த கட் டம்

230

230

ஊ.ஒ.ஆ,பள் ளி
இல் யம் பட் 638106
,ெதற் பார்த்தகட் டம்

231

231

ஊராட் ஒன் ய
&வக்கப் பள் ளி, ெபரEயம்
, ழக் பார்த்த கட் டம்

232

232

ஊ.ஒ,ஆ,பள் ளி ெபரEயம் 638661
,வடக் பார்த்த ஓட் கட் டம்
(ேமற் ப் ப ))

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 2
க"ண்டயன்வல, ,
2.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 2
/த்&க"ண்டன்வல, ,
3.ெகாளத்&ப் பாைளயம் (ேப) வார் 2
ெசன்னாக்கல் வல,
1.ெபரEயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 1
ெபாம் Eபாைளயம் , 2.ெபரEயம் (வ. )
மற் -ம் (ஊ) வார் 1 இல் யம் பட்
ழக் , 3.ெபரEயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 1 இல் யம் பட் ேமற் ,
4.ெபரEயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 1
மல் பட் , 5.ெபரEயம் (வ. ) மற் -ம்
(ஊ) வார் 2 எ3க்கலங் காட் #$ர்
1.ெபரEயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 2
நல் க"ண்டன்பாைளயம் , 2.ெபரEயம்
(வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 2
நல் க"ண்டன்பாைளயம் , 3.ெபரEயம்
(வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 2
நல் க"ண்டன்பாைளயம்
1.ெபரEயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 3
ெபரEயம்
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
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234
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235
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236

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

3
4
ஊ.ஒ.&.பள் ளி,ெதாட்டம் பாைளய 1.நாதம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ம் 638106 ,ெதற் பார்த்த கட் டம் நாதம் பாைளயம் வார் 2 ,
2.நாதம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ெதாட்டம் பாைளயம் வார் 3 ,
3.நாதம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ெதாட் யபாைளயம் ேமற் வார் 1 ,
4.நாதம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ெதாட் யபாைளயம் ழக் வார் 1 ,
5.நாதம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
அய் யம் பாைளயம் வார் 2
ஊ.ஒ.&.பள் ளி
1.மாம் பா (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 2
அக்கைரப் பாைளயம் 638106
அக்கைரப் பாைளயம் , 2.மாம் பா (வ. )
மற் -ம் (ஊ) வார் 1 3நாதன் ேகாட்ைட
,வடக் பார்த்த கட் டம்
( ழக் கட் டம் )
ஊ.ஒ.ஆ.பள் ளி,
1.மாம் பா (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 3
அக்கைரப் பாைளயம் 638106
#ளியம் பட் , 2.மாம் பா (வ. ) மற் -ம்
,வடக் பார்த்த கட் டம் (ேமற்
(ஊ) வார் 4 மாரசாE ேகாட்ைட ,
கட் டம் )
3.மாம் பா (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 4
மாம் பா
ஊ.ஒ.&.பள் ளி
1.$ரம் பா (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 1
ெகாளந்தக"ண்டன்வல,638106 வத்தக்காளிவல, , 2.$ரம் பா (வ. )
மற் -ம் (ஊ) வார் 1
,ெதற் பார்த்தகட் டம்
ெகாளந்தக"ண்டன்வல, , 3.$ரம் பா
(வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 2
வள் ளியப் பக"ண்டன்வல,
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;

midj;J
thf;fhsu;fSf;
Fk; cupajh?
my;yJ ?
ngz;fSf;F
kl;Lkh?

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

1
237

2
237

3
ஊ.ஒ.&.பள் ளி ஓலப் பாைளயம்
638106, ழக் பார்த்த கட் டம்

4
1.$ரம் பா (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார்
ஒலப் பாைளயம்

238

238

ஊ.ஒ. ந,நிைலப் பள் ளி
நத்தப் பாைளயம் 638106 ,வடக்
பார்த்த கட் டம் ேமற் ப )

239

239

240

240

ஊ.ஒ. ந,நிைலப் பள் ளி
நத்தப் பாைளயம் 638106
, ழக் ப் பார்த்தகட் டம் ேமற்
ப )
ஊ.ஒ.&.பள் ளி ேகாட்ைட
Sல=ர்638106 ,வடக் பார்த்த
கட் டம்

1.$ரம் பா (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 3
அய் யன் ேதாட்டம் , சானார்பாைளயம் ,
2.$ரம் பா (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 2
ன்ைனயக"ண்டன் வல, , 3.$ரம் பா
(வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 3
ந5னாக"ண்டன் வல,
1.$ரம் பா (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 3
நத்தப் பாைளயம் ெதற் , 2.$ரம் பா
(வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 2
நத்தப் பாைளயம் வடக்
1.Sல=ர் (ேப) வார் 1
ெகாமரக"ண்டன் வல, , 2.Sல=ர் (ேப)
வார் 1 ேகாட்ைடSல=ர் , 3.Sல=ர்
(ேப) வார் 1 ஆ) )ரா*டர் 6)
ேகாட்ைட Sல=ர் , 4.Sல=ர் (ேப)
வார் 1 எம் ெகால் லம் பட் , 5.Sல=ர்
(ேப) வார் 1 ஆ) )ரா*டர் ெத3 ,
6.Sல=ர் (ேப) வார் 1
ெபரியணக"ண்டன்வல,
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J
thf;fhsu;fSf;
Fk; cupajh?
my;yJ ?
ngz;fSf;F
kl;Lkh?

1
241

2
241

3
ஊ.ஒ.ந.நிைலப் பள் ளி
ேசாமன்ேகாட்ைட638661 ,ெதற்
பார்த்த கட் டம்

4
1.Sல=ர் (ேப) வார் 14 ேமட் வல, ,
2.Sல=ர் (ேப) வார் 14 ேமட் வல,
(அரிஜன6)) , 3.Sல=ர் (ேப) வார் 14
ேபாளைர , 4.Sல=ர் (ேப) வார் 14
கணப)பாைளயம் , 5.Sல=ர் (ேப)
வார் 14 வஞ் பாைளயம் , 6.Sல=ர்
(ேப) வார் 14 காந்)6) (&Uக்கவல,) ,
7.Sல=ர் (ேப) வார் 14 அண்ணா6) ,
8.Sல=ர் (ேப) வார் 15
ேசாமன்ேகாட்ைட , 9.Sல=ர் (ேப)
வார் 15 ரங் ைகயக"ண்டன் வல, ,
10.Sல=ர் (ேப) வார் 15
நீ யப் பக"ண்டன் வல,

5
midj;J
thf;fhsu;fs;

242

242

ஊ.ஒ.&.பள் ளி
ன்னக்காம் பட் 638661 ,
பார்த்த கட் டம்

1.Sல=ர் (ேப) வார் 13 ேந3 6)
( ன்னக்காம் பட் ) , 2.Sல=ர் (ேப)
வார் 13 சாஸ்)ரி 6)
( ன்னக்காம் பட் ) , 3.Sல=ர் (ேப)
வார் 13 )3வள் Tவர் 6)
( ன்னக்காம் பட் ) , 4.Sல= (ேப) வார்
13 )3நீ லகண்டர் 6) ( ன்னக்காம் பட் )
, 5.Sல=ர் (ேப) வார் 13 கம் பர் 6)
( ன்னக்காம் பட் ) , 6.Sல=ர் (ேப)
வார் 13 அரிசன ெத3
( ன்னக்காம் பட் )

midj;J
thf;fhsu;fs;

ழக்
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
243

2
243

3
ஊ.ஒ.&.பள் ளி
ெவள் ளவா*#$ர்638661 ,வடக்
பார்த்த கட் டம்

244

244

ஊ.ஒ.&.பள் ளி,
ேபரநாய் க்கன்வல, ,வடக்
பார்த்த கட் டம் (ேமற் ப

))

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.Sல=ர் (ேப) வார்
12 அண்ணா6)
(ெவள் ளவா*#$ர்) , 2.Sல=ர் (ேப)
வார் 12 காந்)6) (ெவள் ளவா*#$ர்) ,
3.Sல=ர் (ேப) வார் 12 அரிசன6)
(ெவள் ளவா*#$ர்) ,
4.Sல=ர்(ேப)வார் 12 பள் ளிபட் ,
5.Sல=ர் (ேப) வார் 12 அரிசன6)
(பள் ளிபட் ) , 6.Sல=ர் (ேப) வார் 12
உச்சனவல, , 7.Sல=ர் (ேப) வார் 13
எலந்தமைடப் #$ர்
1.Sல=ர் (ேப) வார் 11
கா
ங் கம் பாைளயம் , 2.Sல=ர் (ேப)
வார் 11 அரிசன ெத3
கா லங் கம் பாைளயம் , 3.Sல=ர் (ேப)
வார் 11 ேபரநாயக்கன் வல, ,
4.Sல=ர் (ேப) வார் 11 அரிசன6)
(ேபரநாயக்கன் வல,) , 5.Sல=ர் (ேப)
வார் 11 6ரப் பக"ண்டன் வல, ,
6.Sல=ர் (ேப) வார் 11 அரிசன6)
(6ரப் பக"ண்டன் வல,) , 7.Sல=ர் (ேப)
வார் 15 ஊராநாயக்கன் வல, ,
8.Sல=ர் (ேப) வார் 15 அரிஜனத்ெத3
(ஊராநாயக்கன் வல,)
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
245

2
245

3
ஊ.ஒ.&.பள் ளி
காளிபாைளயம் 638106 ,வடக்
பார்த்த கட் டம்

246

246

ஊ.ஒ.ந நிைலப் பள் ளி
ெவள் ளேகா*ல் ேரா Sல=ர்
,வடக் பார்த்த கட் டம்

247

247

ஊ.ஒ.ந நிைலப் பள் ளி
ெவள் ளேகா*ல் ேரா Sல=ர்
, ழக் பார்த்த கட் டம்

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J
thf;fhsu;fSf;
Fk; cupajh?
my;yJ ?
ngz;fSf;F
kl;Lkh?

4
1.காளிபாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 1 காளிபாைளயம் சானார்ப),
வா.நா.வல, (Iழ் #றம் ) ,
2.காளிபாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 1
வா.ந.வல,ேமல் #றம் கன்னியமார்ேகா5
ல் #$ர்ராஜXவ் நகர்
1.Sல=ர் (ேப) வார் 5 ம&ைர6ரன்
ேகா*ல் 6) ( ன்னாரவல,) , 2.Sல=ர்
(ேப) வார் 5 சாவ 6) ( ன்னாரவல,) ,
3.Sல=ர் (ேப) வார் 5 ச/த்)ராவல, ,
4.Sல=ர் (ேப) வார் 5 ஆ))ரா*டர்
காலனி (ச/த்)ரவல,) , 5.Sல=ர் (ேப)
வார் 5 ழக் 6) (சாணார்பாைளயம் )
, 6.Sல=ர் (ேப) வார் 5 ெம5ன் 6)
(சாணார்பாைளயம் )

5
midj;J
thf;fhsu;fs;

1.Sல=ர் (ேப) வார் 6 ேடங் க்6)
(சாணார்பாைளயம் ) , 2.Sல=ர் (ேப)
வார் 6 இேய,6) (சாணார்பாைளயம் ) ,
3.Sல=ர் (ேப) வார் 6 காளியம் மன்
ேகா*ல் 6) , 4.Sல=ர் (ேப) வார் 6
ேமற் ஆ))ரா*டர் காலனி

midj;J
thf;fhsu;fs;
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
248

2
248

249

249

250

250

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

3
ஊ.ஒ. &.பள் ளி
/த்&க்க"ண்டன்வல,638106
,வடக் பார்த்த கட் டம்

midj;J
thf;fhsu;fSf;
Fk; cupajh?
my;yJ ?
ngz;fSf;F
kl;Lkh?

4
1.Sல=ர் (ேப) வார் 4
/த்&க்க"ண்டன் வல, , 2.Sல=ர் (ேப)
வார் 4 நாச் பாைளயம் , 3.Sல=ர்
(ேப) வார் 4 அரிசனகாலனி
நாச் பாைளயம் , 4.Sல=ர் (ேப) வார்
4 #&க்ேகாட்ைட ெம5ன் 6) , 5.Sல=ர்
(ேப) வார் 4 ஆ))ரா*டர் 6)
#&க்ேகாட்ைட
1.Sல=ர் (ேப) வார் 12
அர,ேமல் நிைலப் பள் ளி
Sல=ர்638106
சாணார்பாைளயம் ேரா , 2.Sல=ர்
,ேமற் பார்த்தJரதானகட் டம் வ (ேப) வார் 12 ேபாRஸ் ைலன் 6) ,
டக் ப )
3.Sல=ர் (ேப) வார் 12 பைழய சந்ைத
6) , 4.Sல=ர் (ேப) வார் 12 சாவ 6)

5
midj;J
thf;fhsu;fs;

அர,ேமல் நிைலப் பள் ளி
Sல=ர்638106
,ேமற் பார்த்தJரதானகட் டம்
ெதற் ப் ப )

midj;J
thf;fhsu;fs;

1.Sல=ர் (ேப) வார் 12 ெவள் ளேகா*ல்
ேரா , 2.Sல=ர் (ேப) வார் 12
ஈஸ்வரன் ேகா*ல் 6) , 3.Sல=ர் (ேப)
வார் 12 காந்) 6) , 4.Sல=ர் (ேப)
வார் 12 அண்ணா 6) , 5.Sல=ர் (ேப)
வார் 12 ஓைட#றம் ேபாக் 6)
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
251

2
251

3
அர,ேமல் நிைலப் பள் ளி
Sல=ர்638106 , ழக் பார்த்த
Jரதான கட் டம் வடக் ப )

252

252

அர,ேமல் நிைலப் பள் ளி
Sல=ர்638106 , ழக் பார்த்த
Jரதான கட் டம் ெதற் ப )

253

253

அர,ேமல் நிைலப் பள் ளி,
Sல=ர்-638106 , ழக் பார்த்த
கட் டம் (ெதற் ப ))

254

254

அர,ேமல் நிைலப் பள் ளி
Sல=ர்-638106 , ழக் பார்த்த
கட் டம் (வடக் ப ))

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J
thf;fhsu;fSf;
Fk; cupajh?
my;yJ ?
ngz;fSf;F
kl;Lkh?

4
1.Sல=ர் (ேப) வார் 7 ஒ. எச். ேடங் க்
6) , 2.Sல=ர் (ேப) வார் 7 ேபட்ைட
6) , 3.Sல=ர் (ேப) வார் 7
,ப் ைபயக"ண்டர் 6) , 4.Sல=ர் (ேப)
வார் 8 பஜார் 6)
1.Sல=ர் (ேப) வார் 7 வ கபட் ேரா
1வ& 6) , 2.Sல=ர் (ேப) வார் 7
வ கபட் ேரா 2வ& 6) , 3.Sல=ர்
(ேப) வார் 7 வ கபட் ேரா 3வ& 6) ,
4.Sல=ர் (ேப) வார் 7
நாச் பாைளயம் ேரா , 5.Sல=ர் (ேப)
வார் 8 Sேவந்தர் நகர்
1.Sல=ர் (ேப) வார் 9,10 அண்ணாநகர்
ழக் 6) , 2.Sல=ர் (ேப) வார் 9,10
அண்ணாநகர் ெம5ன் 6)

5
midj;J
thf;fhsu;fs;

1.Sல=ர் (ேப) வார் 10 ெபரியார் நகர் ,
2.Sல=ர் (ேப) வார் 10 அண்ணாநகர்
ேமற் , 3.Sல=ர் (ேப) வார் 10
அ ெவாளி நகர் , 4.Sல=ர் (ேப) வார்
10 ெவங் கடாசலப) காலனி

midj;J
thf;fhsu;fs;
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midj;J
thf;fhsu;fs;

midj;J
thf;fhsu;fs;

17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J
thf;fhsu;fSf;
Fk; cupajh?
my;yJ ?
ngz;fSf;F
kl;Lkh?

1
255

2
255

3
4
ஊ.ஒ.&.பள் ளி வஞ் வல,638106 1.Sல=ர் (ேப) வார் 2 ந ப் ப) ,
,ெதற் பார்த்த கட் டம்
2.Sல=ர் (ேப) வார் 2 ேமற் ப) ,
3.Sல=ர் (ேப) வார் 2 வடக் ப) ,
4.Sல=ர் (ேப) வார் 1 தட்டக்காட்
வல, , 5.Sல=ர் (ேப) வார் 2 வஞ்
வல, , 6.Sல=ர் (ேப) வார் 2
ேமட் ப் பட் , 7.Sல=ர் (ேப) வார் 2
கேணசன் #$ர் , 8.Sல=ர் (ேப) வார் 2
,ண்ணாம் #க்காட் வல, ,
9.Sல=ர்(ேப) வார் 2 ஏ.J.எஸ் நகர்
(ந ப் ப)) , 10.Sல=ர் (ேப) வார் 2 ஈ.
J. காலனி , 11.Sல=ர் (ேப) வார் 2
உைடயாம் பாைளயம்

5
midj;J
thf;fhsu;fs;

256

256

ஊ. ஒ. ந,நிைலப் பள் ளி
க3ப் பன்வல,638111
,வடக் பார்த்தகட் டம் ,ேமற்
)

midj;J
thf;fhsu;fs;

1./ைளயாம் ?ண்
(வ. ) க3ப் பன்வல,
(ஊ) வார் 2 எல் லபாைளயம் ,
ப 2./ைளயாம் ?ண்
(வ. ) க3ப் பன்வல,
(ஊ) வார் 2 பழனிக"ண்டன்வல,
அரிசனநத்தம் , 3./ைளயாம் ?ண்
(வ. ) க3ப் பன்வல, (ஊ) வார் 3
மா=வகாட் ப$ர்,க3க்கம் பாைளயம் ப
$ர் , 4./ைளயாம் ?ண்
(வ. )
க3ப் பன்வல, (ஊ) வார் 3 கைரவல,
அரிசனநத்தம்
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
257

258

2
257

258

3
ஊ. ஒ. ந,நிைலப் பள் ளி
க3ப் பன்வல,638111
,வடக் பார்த்தகட் டம்
ப )

ழக்

ஊ.ஒ.&.பள் ளி,
/ைளயாம் ?ண் 638111
, ழக் பார்த்த தார், கட் டம்
வடக் ப் ப )

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J
thf;fhsu;fSf;
Fk; cupajh?
my;yJ ?
ngz;fSf;F
kl;Lkh?

4
1./ைளயாம் ?ண்
(வ. ) க3ப் பன்வல,
(ஊ) வார் 2 நல் லெசல் பாைளயம் ,
2./ைளயாம் ?ண்
(வ. ) க3ப் பன்வல,
(ஊ) வார் 2 ேகா*ல் ேமட் ப$ர் ,
3./ைளயாம் ?ண்
(வ. ) க3ப் பன்வல,
(ஊ) வார் 2 பழனிக"ண்டன்வல, ,
4./ைளயாம் ?ண்
(வ. ) க3ப் பன்வல,
(ஊ) வார் 2 க3ப் பக"ண்டன்#$ர்
க3ப் பன்வல, , 5./ைளயாம் ?ண்
(வ. ) க3ப் பன்வல, (ஊ) வார் 3
பட்டர்த்)பாைளயம்

5
midj;J
thf;fhsu;fs;

1./ைளயாம் ?ண்
(வ. ) க3ப் பன்வல,
(ஊ) வார் 1 ப் பம் பாைளயம் ,
2./ைளயாம் ?ண்
(வ. ) க3ப் பன்வல,
(ஊ) வார் 1 வடக் வல, அரிசனநத்தம் ,
3./ைளயாம் ?ண்
(வ. ) க3ப் பன்வல,
(ஊ) வார் 3 சரவணக்க"ண்டன்வல,

midj;J
thf;fhsu;fs;
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J
thf;fhsu;fSf;
Fk; cupajh?
my;yJ ?
ngz;fSf;F
kl;Lkh?

1
259

2
259

3
ஊ.ஒ.&.பள் ளி,
/ைளயாம் ?ண் 638111
, ழக் பார்த்த தார், கட் டம்
ெதற் ப )

4
1./ைளயாம் ?ண்
(வ. ) க3ப் பன்வல,
(ஊ) வார் 1 மாரபாைளயம் ,
2./ைளயாம் ?ண்
(வ. ) க3ப் பன்வல,
(ஊ) வார் 1 /ைளயாம் ?ண்

5
midj;J
thf;fhsu;fs;

260

260

ஊ.ஒ.&வக்கப் பள் ளி, #&ப் ைப
,வடக் பார்த்த கட் டம் (ேமற்
கட் டம் )

1.#&ப் ைப (வ. )மற் -ம் (ஊ) வார் 1
கஸ்$ரிபாைளயம் , 2.#&ப் ைப (வ. )
மற் -ம் (ஊ) வார் 3
க3ேவலங் காட் ப$ர் கைட6) ,
3.#&ப் ைப (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 3
நாய் க்கன்#$ர் , 4.#&ப் ைப (வ. )மற் -ம்
(ஊ)வார் 3 ேகாம் ைபேமட் #$ர்

midj;J
thf;fhsu;fs;

261

261

ஊராட் ஒன் ய
&வக்கப் பள் ளி, #&ப் ைப
,வடக் பார்த்த கட் டம்
( ழக் கட் டம் )

midj;J
thf;fhsu;fs;

262

262

ஊராட் ஒன் ய
&வக்கப் பள் ளி, #&ப் ைப ,ேமற்
பார்த்த கட் டம்

1.#&ப் ைப (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 3
ங் கம் நாய் க்கன்பாைளயம் , 2.#&ப் ைப
(வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 3 தங் கேம ,
3.#&ப் ைப (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 3
ெசந்தைலயாம் பாைளயம் , 4.#&ப் ைப
(வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 3
கேணசன்#$ர்
1.#&ப் ைப (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 2
#&ப் ைப
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midj;J
thf;fhsu;fs;

17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
263

2
263

264

264

265

265

3
ஊ.ஒ.&.பள் ளி நாட்டார்மங் கலம்
, ழக் பார்த்தகட் டம்

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.தட்டாரவல, (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 1
#ளியம் பட் , 2.தட்டாரவல, (வ. )
மற் -ம் (ஊ) வார் 2 தட்டாரவல,
ராக் யாவல, பாைறவல, ,
3.தட்டாரவல, (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 3
நாட்டார்மங் கலம் வடக் ப ) ,
4.தட்டாரவல, (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 3
உத்தமக"ண்டன்வல, , 5.தட்டாரவல,
(வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 3
ெகாமரய் யன்பாைளயம்
அர, நி)உத* ெப-ம்
1.Sல=ர் (ேப) வார் 5
&வக்கப் பள் ளி, இராக் யாவல, ேமாளக்க"ண்டன்வல, , 2.Sல=ர் (ேப)
வார் 3 சாவ 6) (ராக் யா வல,) ,
, ழக் பார்த்த கட் டம்
3.Sல=ர் (ேப) வார் 3 எங் கள்
பண்டகசாைல (ராக் யாவல,) ,
4.Sல=ர் (ேப) வார் 3 அரிசன 6)
(ராக் யா வல,) , 5.Sல=ர் (ேப) வார்
3 தாளக்கைர , 6.Sல=ர் (ேப) வார் 3
ேகா*ல் #$ர் , 7.Sல=ர் (ேப) வார் 3
ேகா*ல் ேம
ஊ.ஒ.ந,நிைலப் பள் ளி
1.எர னம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
எர னம் பாைளயம் 638106
வார் 1 எர னம் பாைளயம் வடக் ,
2.எர னம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
, ழக் பார்த்த கட் டம்
வார் 1 எர னம் பாைளயம் ெதற்
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midj;J
thf;fhsu;fSf;
Fk; cupajh?
my;yJ ?
ngz;fSf;F
kl;Lkh?
5
midj;J
thf;fhsu;fs;

midj;J
thf;fhsu;fs;

midj;J
thf;fhsu;fs;

17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J
thf;fhsu;fSf;
Fk; cupajh?
my;yJ ?
ngz;fSf;F
kl;Lkh?

1
266

2
266

3
ஊ.ஒ.ந,நிைலப் பள் ளி,
எர னம் பாைளயம் ,வடக்
பார்த்த கட் டம்

4
1.எர னம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 1 நாரணவல, ,
2.எர னம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 3 எல் லப் பாைளயம் ,
3.எர னம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 3 Sலப் பாைளயம் ,
4.எர னம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 4
#$ர்ேமட்Lர்
க்காரன்#$ர்&ைர#$ர்

5
midj;J
thf;fhsu;fs;

267

267

ஊ.ஒ.&.பள் ளி,ெமாங் கநல் லாம்
பாைளயம் 639202
,வடக் பார்த்தகட் டம்

1.கன்னிவா (ேப) வார் 11
ெமாங் கநல் லாம் பாைளயம் ேமற் த்
ெத3 , 2.கன்னிவா (ேப) வார் 12
ெமாங் கநல் லாம் பாைளயம் ெதற் 6)

midj;J
thf;fhsu;fs;
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
268

2
268

3
ஊ.ஒ.&.பள் ளி,
எரச்சப் பா 639202
,வடக் பார்த்தகட் டம்

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.கன்னிவா (ேப) வார் 4
எரச்சபா ெம5ன்6) ழக் ப ) ,
2.கன்னிவா (ேப) வார் 1 Fலம் பட் ,
3.கன்னிவா (ேப) வார் 1 ந ப்
பாைளயம் 6) , 4.கன்னிவா (ேப)
வார் 1 கன்னிமார்ேகா*ல் பாைளயம்
6) , 5.கன்னிவா (ேப) வார் 1
Kரிப் பா , 6.கன்னிவா (ேப) வார் 1
நகப் பாைளயம் 6) , 7.கன்னிவா (ேப)
வார் 1 கணக்கம் பட் , 8.கன்னிவா
(ேப) வார் 1 ளத்&ப் #$ர் ,
9.கன்னிவா (ேப) வார் 4 எரச்சபா
1வ& 6) , 10.கன்னிவா (ேப) வார் 4
எரச்சபா 2வ& 6) , 11.கன்னிவா (ேப)
வார் 4 எரச் பா 3வ& 6) ,
12.கன்னிவா (ேப) வார் 4 எரச்சபா 4
வ& 6) , 13.கன்னிவா (ேப) வார் 4
ேமட் ர்
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ஊ.ஒ.&.பள் ளி,ஒரத்&ப் பாைளய
ம் 638106 ,ேமற் பார்த்தகட் டம்

4
1.கன்னிவா
(ேப) வார் 2
ஒரத்&ப் பாைளயம் ெம5ன் 6) ,
2.கன்னிவா (ேப) வார் 2
ஒரத்&ப் பாைளயம் அரிசனத் ெத3 ,
3.கன்னிவா (ேப) வார் 3 மண;ர்
ெத3 , 4.கன்னிவா (ேப) வார் 4 அய் யம்
பாைளயம் 1 வ& 6) , 5.கன்னிவா (ேப)
வார் 2 ஒரத்&ப் பாைளயம் 1வ& 6) ,
6.கன்னிவா (ேப) வார் 2
ஒரத்&ப் பாைளயம் 2வ& 6) ,
7.கன்னிவா (ேப) வார் 3
ஒரத்&ப் பாைளயம் அரிசன காலனி
ழக் , 8.கன்னிவா (ேப) வார் 4
அய் யம் பாைளயம் 2வ& 6)

5
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ஊ.ஒ.&.பள் ளி,
நஞ் ைசதைல9ர்639204
,வடக் பார்த்தகட் டம்

1.நஞ் ைசத்தைல9ர் (வ. )
#ஞ் ைசத்தைல9ர் (ஊ) வார் 1
நஞ் ைசத்தைல9ர் வடக் ,
2.நஞ் ைசத்தைல9ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 1 எைடக்கா ,
3.நஞ் ைசத்தைல9ர் (வ. )
#ஞ் ைசத்தைல9ர் (ஊ) வார் 1
நஞ் ைசதைல9ர் ழக் , ஆலமரத்&பட்
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
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3
அர, உயர்நிைலப் பள் ளி,
#ஞ் ைசத்தைல9ர் ,ெதற்
பார்த்த கட் டம்

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.#ஞ் ைசத்தைல9ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 1 க3ப் பண் வல, #$ர் ,
2.#ஞ் ைசத்தைல9ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 2 க3ப் பன் வல, ,
3.#ஞ் ைசத்தைல9ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 2 #ஞ் ைசத்தைல9ர் ேமற் ,
4.#ஞ் ைசதைல9ர் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 2 #ஞ் ைசதைல9ர் ழக்
ஊ.ஒ.&.பள் ளி,காத்தசாEபாைள 1.ேசனாப)பாைளயம் (வ. )
யம் 639204
#ஞ் ைசத்தைல9ர் (ஊ) வார் 2
,ெதற் பார்த்தகட் டம்
காத்தசாEபாைளயம் ழக் ,
2.ேசனாப)பாைளயம் (வ. )
#ஞ் ைசத்தைல9ர் (ஊ) வார் 3
மல் லம் பாைளயம் ,
3.ேசனாப)பாைளயம் (வ. )
#ஞ் ைசதைல9ர் (ஊ) வார் 3
காத்தசாEபாைளயம் ேமற்
ஊ.ஒ.&.பள் ளி,
1.,ண்டக்காம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம்
(ஊ) வார் 1, ,ண்டக்காம் பாைளயம்
,ண்டக்காம் பாைளயம் ,ெதற்
பார்த்த தார்ச், கட் டம் (ேமற்
கண்ணYர் , 2.,ண்டக்காம் பாைளயம்
(வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 1, Sலப் பட்
ப ))
ேமட் ப் பாைளயம்
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
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3
ஊ.ஒ.&.பள் ளி,
நஞ் ைசக்காளிபாைளயம் ,
வடக் பார்த்த கட் டம்

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.,ண்டக்காம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம்
(ஊ) வார் 1, அைணப் பாைளயம் ,
2.,ண்டக்காம் பாைளயம் (வ. ) மற் -ம்
(ஊ) வார் 1, நஞ் ைசகாளிபாைளயம்
பால மார்நகர்
ஊ.ஒ.&.பள் ளி,
1.ேவளாம் ?ண்
(வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ஆ5க்க"ண்டம் பாைளயம் 63920 வார் 2 ஆ5க்க"ண்டன்பாைளயம்
1 ,வடக் பார்த்த கட் டம்
வடக் , 2.ேவளாம் ?ண்
(வ. ) மற் -ம்
(ேமற் ப ))
(ஊ) வார் 2 ஆ5க்க"ண்டன்பாைளயம்
ேமற் , 3.ேவளாம் ?ண்
(வ. ) மற் -ம்
(ஊ) வார் 2 ஆ5க்க"ண்டன்பாைளயம்
ழக் , 4.ேவளாம் ?ண்
(வ. ) மற் -ம்
(ஊ) வார் 2 ஆ5க்க"ண்டன்பாைளயம்
ெதற் , 5.ேவளாம் ?ண்
(வ. ) மற் -ம்
(ஊ) வார் 2 ேவளாம் ?ண்
க3ப் பராயண்#$ர்
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
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3
பத்&மைல 3 3ஷ்ணன்
ஆரம் பபள் ளி, மாலேம
,ெதற் பார்த்தகட் டம்

4
1.அரிக்காரன்வல, (வ. ) ேவளாம் ?ண்
(ஊ) வார் 3 ெப3மா வல, ,
2.அரிக்காரன்வல, (வ. ) ேவளாம் ?ண்
(ஊ) வார் 3 க"ண்டப் பக"ண்ட=ர் ,
3.அரிக்காரன்வல, (வ. ) ேவளாம் ?ண்
(ஊ) வார் 4 ஊத்$ர் ,
4.அரிக்காரன்வல, (வ. ) ேவளாம் ?ண்
(ஊ) வார் 4 மாலேம

5
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277

ஊ.ஒ. ந.நிைலப் பள் ளி
அரிக்காரன்வல,639201 ,வடக்
பார்த்தகட் டம்

1.அரிக்காரன்வல, (வ. ) ேவளாம் ?ண்
(ஊ) வார் 4 Fத்தப் பட் ,
2.அரிக்காரன்வல, (வ. ) ேவளாம் ?ண்
(ஊ) வார் 4 நரிசனம் பட் ,
3.அரிக்காரன்வல, (வ. ) ேவளாம் ?ண்
(ஊ) வார் 4 அரிக்காரன் வல, வடக் ,
4.அரிக்காரன்வல, (வ. ) ேவளாம் ?ண்
(ஊ) வார் 5 அரிக்காரன்வல, ெதற்
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
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4
ஊ.ஒ.&.பள் ளிஒசப் பாைளயம் 639 1.அரிக்காரன்வல, (வ. ) ேவளாம் ?ண்
201 , ழக் பார்த்த கட் டம்
(ஊ) வார் 5 மாமரத்&ப் பட்
ழக் ,
2.அரிக்காரன்வல, (வ. ) ேவளாம் ?ண்
(ஊ) வார் 5 கல் லமைடப் #$ர் ,
3.அரிக்காரன்வல, (வ. ) ேவளாம் ?ண்
(ஊ) வார் 5 ஒசப் பாைளயம் வடக் ,
4.அரிக்காரன்வல, (வ. ) ேவளாம் ?ண்
(ஊ) வார் 5 பரப் ?ர்
ெசல் பாைளயம் #$ர் ,
5.அரிக்காரன்வல, (வ. ) ேவளாம் ?ண்
(ஊ) வார் 5 மாமரத்&பட் ேமற் ,
6.அரிக்காரன்வல, (வ. ) ேவளாம் ?ண்
(ஊ) வார் 5 ஓசப் பாைளயம் ெதற்
அரிசனகாலனி

279

279

ஊ.ஒ.&.பள் ளி,
ேசனாப)பாைளயம் 639202
, ழக் பார்த்தகட் டம்

1.ேசனாப)பாைளயம் (வ. ) மற் -ம்
(ஊ) வார் 3 ேசனாப)பாைளயம் ,
சங் கரன்காட் ப் #$ர் ,
2.ேசனாப)பாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 3
ேகாட்டார்பட் #$ர்,ஆனங் Aர்,ேகாட்டா
ர்பட்
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்
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ஊராட் ஒன் ய
&வக்கப் பள் ளி, கன்னிவா
,வடக் பார்த்த கட் டம் (ேமற்
ப ))

4
1.கன்னிவா (ேப) வார் 6 கன்னிவா
வடக் , 2.கன்னிவா (ேப) வார் 6
கன்னிவா ெதற் , 3.கன்னிவா (ேப)
வார் 5 கன்னிவா ேமற் ,
4.கன்னிவா (ேப) வார் 8 வஞ் வல, ,
5.கன்னிவா (ேப) வார் 6 கன்னிவா
வடக் 1வ& 6) , 6.கன்னிவா (ேப)
வார் 7 கன்னிவா ெதற் ,
7.கன்னிவா (ேப) வார் 5 ேவளாந்&ைற ,
8.கன்னிவா (ேப) வார் 5
சம் மந்&ைறப) , 9.கன்னிவா (ேப)
வார் 5 சாம் பக்காட் ப) ,
10.கன்னிவா (ேப) வார் 5
மண்ணாங் காட் ப) , 11.கன்னிவா
(ேப) வார் 8 ஓலப் பாைளயம் ,
12.கன்னிவா (ேப) வார் 8
ெப3மாள் க"ண்டன்வல, ,
13.கன்னிவா (ேப) வார் 8 ெநாச் வல,

5
midj;J
thf;fhsu;fs;
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ஊ.ஒ.ஆ.பள் ளி,
காதக்ேகாட்ைட639202
,வடக் பார்த்தகட் டம்

1.கன்னிவா (ேப) வார் 9
காதக்ேகாட்ைட ேமற் 6) ,
2.கன்னிவா (ேப) வார் 10
காதக்ேகாட்ைட ெதற் 6)
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101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
282

2
282

3
ஊ.ஒ.&.பள் ளி சக்கைரவல,
,வடக் பார்த்த கட் டம்

283

283

ஊ.ஒ.&.பள் ளி ளாங் ண்டல் 638106 ,வடக் பார்த்த தார்,
கட் டம் (ேமற் கட் டம் )

284

284

ஊ.ஒ.&.பள் ளி, ளாங் ண்டல் 638106 ,வடக் பார்த்த ஓட் க்
கட் டம் ( ழக் கட் டம் )

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

midj;J
thf;fhsu;fSf;
Fk; cupajh?
my;yJ ?
ngz;fSf;F
kl;Lkh?

4
1.எடக்கல் பா (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார்
1 சல் ேமட் ப் ப), ெகாளக்காட் ப் ப) ,
2.எடக்கல் பா (வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார்
2 சக்கரவல, #ளியங் காட் ப் ப)
மண்ணாங் கா , 3.எடக்கல் பா (வ. )
மற் -ம் (ஊ) வார் 3 ேமற் பாைளயம் ,
எடக்கல் பா
1. ளாங் ண்டல் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 1 ஆைணப் பாளி,
Sக் த்ெதரிச்சாம் பாைளயம் ,
2. ளாங் ண்டல் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 1 ,ள் ளிெபா3க் பாைளயம் ,
3. ளாங் ண்டல் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 1 ரங் கவல,, அ லாண்ட#ரம் ,
4. ளாங் ண்டல் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 1 பாப் பாவல,

5
midj;J
thf;fhsu;fs;

1. ளாங் ண்டல் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 2 ெப3மாபாைளயம் ,
2. ளாங் ண்டல் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 2 ளாங் ண்டல்

midj;J
thf;fhsu;fs;
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
285

2
285

3
அ.உ.நிைலப் பள் ளி
ேசசயன்பாைளயம் 638106
,ெதற் பார்த்த கட் டம்

286

286

ஊ.ஒ.&.பள் ளி
வைளயக்காரன்வல,638106
, ழக் பார்த்த கட் டம்
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ஊ.ஒ.ந.நி.பள் ளி, பட் த்&ைற638106 ,வடக் பார்த்த கட் டம்
(ேமற் ப ))
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ஊ.ஒ. ந.நி.பள் ளி, பட் த்&ைற638106 ,வடக் பார்த்த கட் டம்
( ழக் ப ))

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1. ளாங் ண்டல் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ேசசயன்பாளயம் வார் 2 ,
2. ளாங் ண்டல் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
#த்$ர்மட்டப் பாைற,ேதாப் ?ர் ,
3. ளாங் ண்டல் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
சங் கன்வல, வார் 3
1. ளாங் ண்டல் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 3
ஞ் சாம் பட் ,ப.கா.வல,,/3Aர் ,
2. ளாங் ண்டல் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 3 வைளயக்காரன் வல, வடக் ,
3. ளாங் ண்டல் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 3 அPப் பபட் (நாச்சம் மாபள் ளம் )
, 4. ளாங் ண்டல் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 3 வைளயக்காரன்வல, ெதற்
1. ளாங் ண்டல் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 4 அைணப் பாைளயம் ,
2. ளாங் ண்டல் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 4 பட் த்&ைற
1. ளாங் ண்டல் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 4 &Uக்கவல, , 2. ளாங் ண்டல்
(வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 5
அய் யம் பாைளயம் , Oனாட் வல,
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
289

2
289
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290
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291
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292

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

3
4
ஊ.ஒ.&.பள் ளிெசம் மான்டக"ண் 1. ளாங் ண்டல் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
டன்#$ர்638106 ,வடக் பார்த்த வார் 5 ெவங் கல் பட் ,
கட் டம்
2. ளாங் ண்டல் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 5 ெசம் மாண்டக"ண்டன்#$ர்
ஊ.ஒ.& பள் ளி,
1.ெகாமாரபாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ன்னியக"ண்டன்வல, 638106 வார் 4
, ழக் பார்த்த கட் டம்
ெநாச் க்காட் வல,,)ல் ைலக".#$ர் ,
2.ெகாமாரபாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 5 க3டன் ேகாட்ைட
ஊ.ஒ.&.பள் ளி
1.ெகாமாரபாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
ன்னியக"ண்டன்வல,-638106 வார் 5 ன்னியக"ண்டன் வல,
ழக் , 2.ெகாமரபாைளயம் (வ. )
,ெதற் பார்த்த கட் டம்
மற் -ம் (ஊ) வார் 5 ன்னியக"ண்டன்
வல, ேமற் , 3.ெகாமரபாைளயம் (வ. )
மற் -ம் (ஊ) வார் 5
ன்னியக"ண்டன்வல, ெதற்
ஊ.ஒ.&.பள் ளி
Uக்கநாய் க்கன்பட் 638106
, ழக் பார்த்த கட் டம்

1.ெகாமாரபாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 3 Uக்கநாய் க்கன்பட்
கந்தசாE#$ர் , 2.ெகாமாரபாைளயம்
(வ. ) மற் -ம் (ஊ) வார் 3 ராமபட் ணம்
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
293

2
293

3
ஊ.ஒ.&.பள் ளி
வண்ணாபட் 638106 ,ேமற்
பார்த்த கட் டம்
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294

ஊ.ஒ.&.பள் ளி
ெசம் மங் கைர638106 ,வடக்
பார்த்த கட் டம்
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295

ஊ.ஒ.&.பள் ளி எம்
ெகாமாரபாைளயம் 638106
,வடக் பார்த்த கட் டம்
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296

ஊ.ஒ.&.பள் ளி எம்
கம் பளியம் பட் 638106 ,வடக்
பார்த்த கட் டம்

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1.ெகாமாரபாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 2 நாயக்கன் #$ர் வண்ணாபட் ,
2.ெகாமாரபாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 3 சைடயப் பன்#$ர்,
அ3வங் காட் வல,
1.ெகாமாரபாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 2 ெபரியேபா$ர், ன்னப் ேபா$ர் ,
2.ெகாமாரபாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 2 ெந வல, (எ) அய் யம் பாைளயம்
, 3.ெகாமாரபாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 2 சம் மங் கைர

1.ெகாமராபாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 1 ெகாமாரபாைளயம் ,
எல் லப் பட் ,இளந்ேதாப் # ,
2.ெகாமராபாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 1 வ கபட் ,
3.ெகாமராபாைளயம் (வ. ) மற் -ம் (ஊ)
வார் 1 மஞ் சக்காம் பட்
1. ன்னம3$ர் (வ. ) ேகாட்ைடம3$ர்
(ஊ) வார் 1 #ளியம் பட்
உப் #ப் பாைளயம் , 2. ன்னம3$ர் (வ. )
ேகாட்ைடம3$ர்(ஊ) வார் 1
கம் பளியம் பட்
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17. ஈேரா நாடா மன்றத் ெதா
ல் அடங் ய
101 தாரா ரம் சட்டமன்ற ேபரைவ ெதா
க் ரிய வாக் ச்சாவ களின் பட் யல்

thf;Fr;rhtb miktplk; kw;Wk;
t.vz; th.rh.vz; thf;Fr;thrb mike;Js;s fl;blj;jpd;
ngau;;
1
297

2
297

3
ஊ.ஒ.&.பள் ளி
ன்னம3$ர்638106 ,வடக்
பார்த்த கட் டம்
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ஊ.ஒ.&.பள் ளி
Jச்ைசக்கல் பட் 638106 ,வடக்
பார்த்த கட் டம்

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G

4
1. ன்னம3$ர் (வ. )ேகாட்ைடம3$ர்
(ஊ) வார் 2 ன்னம3$ர் ,
2. ன்னம3$ர் (வ. )ேகாட்ைடம3$ர்
(ஊ) வார் 2 ழக் வல, ,
3. ன்னம3$ர் (வ. ) ேகாட்ைடம3$ர்
(ஊ) வார் 2 3ைணக்கல் பட் ,
4. ன்னம3$ர் (வ. ) ேகாட்ைடம3$ர்
(ஊ) வார் 3 எல் லப் பாைளயம் ,
ெபான்னம் மா#$ர்
1. ன்னம3$ர் (வ. ) ேகாட்ைடம3$ர்
(ஊ) வார் 3 ?லாம் வல, ,
2. ன்னம3$ர் (வ. ) ேகாட்ைடம3$ர்
(ஊ) வார் 3 Jச்ைசக்கல் பட் ,
3. ன்னம3$ர் (வ. ) ேகாட்ைடம3$ர்
(ஊ) வார் 3 க3ப் பணக"ண்டன் #$ர் ,
4. ன்னம3$ர் (வ. ) ேகாட்ைடம3$ர்
(ஊ) வார் 4 வரப் பட் , 5. ன்னம3$ர்
(வ. ) ேகாட்ைடம3$ர் (ஊ) வார் 4
மாதவநாய் க்கன்பட்

Date: 16.11.2020
Place: . Tiruppur
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Dr.K.Vijayakarthikeyan, I.A.S.,
District Election Officer & District Collector
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