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31.10.2022 153 

நகரா�சி நி	வாக இய�ந	, ெச�ைன-28 அவ	கள�� 08.08.2022-ஆ� ேததிய  க த!தி" 
ெத#வ$!%&ளப , தமி)நா* அரசிதழி" 24.06.2022 ஆ� ேததி அரசித) எ/.358, ப�தி 3 ப$#2 1(9)-" 
அரசாைண (நிைல) எ/: 92 ம:;� 93 நகரா�சி நி	வாக� ம:;� � ந<	 வழ=க" %ைற, நா&: 
24.06.2022 " ெத#வ$!%&ளப ?�, வா	* �@ (Ward Committee) ம:;� ப�தி சபா (Area sabha) 
உPவா�வத:�� ம:;� அத� ெசய"ப*!தQ�� வ$திக& �றி!த ஆைண ெவள�யR* 
ெசSயTப�*&ள%. ேம:காU� அரசாைணய$",வா	* �@க& அைமக2�, தமி)நா* நக	Vற 
உ&ளா�சி அைமTVக& (வா	* �@ ம:;� ப�தி சபா) வ$திக& 2022 " வ$தி 3(1)-" வா	* 
�@கW� வ$தி எ/.8-" �றிTப$�டவா;  நகரா�சி ப�தி வா	* ஒ�றிைன நா�� ப�தி 
சபாகளாக ப$#!% ஒZெவாP ப�தி சபாவ$:�� ஒP ப$ரதிநிதிைய நியமிக2� ம�ற!தி:� 
அதிகார� வழ=கTப�*&ள%. 

தமி)நா* நக	Vற உ&ளா�சி அைமTVக& (வா	* �@ ம:;� ப�தி சபா) வ$திக& 2022" 
வ$தி எ/.9-�ப  அ#யQ	 நகரா�சிய$� 18 வா	*கைள வா	* ஒ�றிைன நா�� ப�திகளாக ப$#!% 
ெமா!த� 72 ப�தி சபாகளாக ம; வைரயைற (Delimit) ெசSயTப�* ஒZெவாP வா	* �@வ$:�� 
ேத	^ெத*கTப�ட ப�தி சபா உ;Tப$ன	கள�� வ$பர� கீ)க/டவா; ம�ற!தி� பா	ைவ�� 
ைவகTப*கிற%.  

 

வ. 
எ� 

ப�தி �� 
எ� 

ெத��கள�� ெபய�க� 
ப�தி சபா 

உ��ப ன�க� ெபய� 
வா�" �� – 01 

1 I 
அ�ேப!க	 ெதP (ச^தனமாதா ேகாவ$" 
ெதP) 

திPமதி.அ�சவ&ள� 

2 II அ�ேப!க	 ெதP திP.ேதாமa 

3 III ஆaப!தி# ெதP (bTரமண$ய� ேகாவ$") திP. aடாலி� 

4 IV 
ஆaப!தி# ெதP (தைலைம மP!%வ 
மைன) 

திP.கா^தி 

வா�" �� – 02 

5 I இரய$"ேவ aேடச� ேரா* திP.d	!தி 

6 II காலன�  திP.ேசக	 

7 III ேக.ேக.நக	 திP.ராe�மா	 

8 IV 
மண$ய=��ைட 

திP.சதிேவ" 
ச!யா நக	 

வா�" �� – 03 

9 I ெப#யா	 நக	 1வ% ெதP  திP.K.ராேஜ^திர� 
10 II ெப#யா	 நக	 2வ% ெதP  திP.�மேரச� 

11 III 
ெப#யா	 நக	 3வ% ெதP 

திP.சிவராம கிPhண� 
ெப#யா	 நக	 4வ% ெதP 

12 IV 
ெப#யா	 நக	 5வ% ெதP 

திP.T#!திவ$ 
ெப#யா	 நக	 6வ% ெதP 

வா�" �� – 04 
13 I காமராe நக	 I திP.க.சரவண� 
14 II காமராe நக	 II திP.iப� 

15 III 
காமராe நக	 III 

திP.தனேகாபா"   
காமராe நக	 IV 

16 IV 
காமராe நக	 V 

திP.பரேமaவர� 
காமராe நக	 VI 

வா�" �� – 05 
17 I ராஜாஜி நக	 திPமதி.மேகhவ# 

18 II ராஜாஜி நக	 I 
 திPமதி.ேத�ெமாழி 
க/ண� 

19 III காேலe ேரா*  திP.கணபதி  "லிராe 

20 IV ராஜாஜி நக	 II  
 திP.கதிரவ� 
ஆ;jக� 

வா�" �� – 06 

21 I கீைரகார ெதP திP.இராேஜ^திர� 

22 II kகார! ெதP திPமதி.ேரகா ராஜா 

23 III ெப�ன�ஹ2a ெதP 
திPமதி.மா#ய�மா& 
ரேமh 

24 IV இ^திரா கா^தி ெதP திP.இராஜா 

அmமதிகT 

ப�ட% 



வா�" �� – 07 

25 I 
காள�ய�ம� ேகாவ$" ெதP 

திP.jPகான^த�  
சிவெபPமா& ெதP 

26 II jன�யTப	  ேகாவ$" ெதP  திP.ெச"வ� 

27 III 
மா#ய�ம� ேகாவ$" ெதP 

 திP.பாaக	 ேசj! ெதP 
பnbTப�டைர! ெதP 

28 IV 
VPேஷா!தம	 ேகாவ$" ெதP 

 திP.கேணச� தா/டவராய� ேச	ைவ! ெதP 
ச^ைதேப�ைட! ெதP 

வா�" �� – 08 

29 I 
�றிnசா� �ள! ெதP 

திP.P.சதி  ராமசாமி ெதP 
ராமலி=க� ெதP 

30 II 

ெப#யகைட! ெதP 

 திP.R.ெச"வ�மா	 
வட� மா#ய�ம� ேகாவ$" ெதP 
ஆ/ யTப	 ெதP 
சி�னகைட! ெதP 

31 III 
கP!தா� ெதP 

 திPமதி.M.ெஜயா அ"லாேகா# ெதP 
கிPhண� ேகாவ$" ெதP 

32 IV 
சா�பசிவ� ப$&ைள! ெதP 

திP.O.P.M.பா	!திப�  சீன�வாச� ப$&ைள! ெதP 
சபாபதி ப$&ைள! ெதP 

வா�" �� – 09 

33 I 
கா^தியா	 ெதP 

திP.ெப#யசாமி  
வட� திெரௗபதி அ�ம� ேகாவ$" ெதP 

34 II கப$#ேய" ெதP  திP.K.சிவ�மா	 
35 III காய$ேதமி"ல! இaமாய$" ெதP  திP.K.கேணச� 

36 IV 
அழகTபாப நக	 1வ% ெதP 

 திP.J.அ/ணா%ைர அழகTபாப நக	 2வ% ெதP 
அழகTபாப நக	 3வ% ெதP 

வா�" �� – 10 
37 I மா	ெக� ெதP  திP.தமிழரச� 
38 II Vதிய மா	ெக� ெதP  திP.ப�ன<	 ெச"வ� 
39 III ஆைசத�ப$ ெதP  திP.சிகாமண$ 
40 IV சி=கார! ெதP  திP.jPகான^த� 

வா�" �� – 11 

41 I 
V%! ெதP 

திP. N.வ$ேனhவர� 
ெச"லj!% ெதP 

42 II ெவ&ளாழ	 ெதP  திP.P.jகம% வஜ<	 
43 III வ$ளா=கார! ெதP  திPமதி.லதா 

44 IV 
வ/ கார! ெதP 

திPமதி.கைலவாண$ 
ேதா" கிட=�! ெதP 

வா�" �� – 12 

45 I ெபPமா& ேகாவ$" வட�மடவளாக� ெதP  திP.ச!தியd	!தி 

46 II kைனக/ண$! ெதP  திP.சரவண� 
47 III ந* அரஹார� ெதP  திP.�மா	 

48 IV ேமல அரஹார� ெதP  திP.வரதராஜ� 

    

    

வா�" �� – 13 

49 I ெபPமா& ேகாவ$" ெதP  திP.தியாகராஜ� 

50 II 
ெபா�mசாமி அர/மைன! ெதP 

 திPமதி.ெச"வ$ வ <ரப!திர சாமி ேகாவ$" ெதP 
ஜjகாளகதார! ெதP 

51 III 

சி�ன அர/மைன! ெதP 

 திPமதி.ராண$ கிPhண� ெதP 

தியாகி ெஜயராம� ெதP 

52 IV 

சிவ� ேகாவ$" ெதP 

திPமதி.சா^தி  வ.உ.சி. ெதP 

அதிகா# ெதP 

வா�" �� – 14 

53 I 
M.P.ேகாவ$" ெதP 

திPமதி.சரaவதி  
ைகலாசநாத	 ேகாவ$" ெதP 

54 II 
ப$&ைளயா	 ேகாவ$" ெதP திPமதி.லதா 

ெச"வராe சnசீவ$ராய� ேகாவ$" ெதP 

55 III 
ப2/* ெதP 

திP.சரவண� 
Vகேழ^தி ெதP 

56 IV சி�  பாV ெதP 
திPமதி.ச!யா 
கP�பாய$ர� 



வா�" �� – 15 
57 I கீழ! ெதP திP.ஏகா�பர� 
58 II கீழ! ெதP (சி^தாமண$ ெதP) திPமதி.ப2னா�பா& 
59 III கவைர! ெதP திPமதி.அjதா 
60 IV காவல	 � ய$PTV திP.மாண$க� 

வா�" �� – 16 
61 I க"ல�  ெதP திP.ேவ"jPக� 
62 II ஒTப$"லாத�ம� ேகாவ$" ெதP திP.அ�Vகரச� 

63 III 
சாேகா�ைட! ெதP 

திP.இராஜா  
ெப#ய அர/மைன! ெதP 

64 IV க/Uசாமி ெதP திPமதி.Vவேனhவ# 
வா�" �� – 17 

65 I சைடயTப	 ெதP திP.A.�மா	 
66 II சைடயTப	 ெதP (ேகா.சி.நக	) திP.K.சிவா 
67 III எ/ெணSகார! ெதP திP.N.பாலbTரமண$ய� 
68 IV ேதாகாலியா	 ெதP திP.T.ெவ=கடாெஜலபதி 

வா�" �� – 18 
69 I ெப#ய! ெதP திP.V.மண$க/ட� 

70 II ெப#ய! ெதP (மா#ய�ம� ேகாவ$") 
திPமதி.bமதி 
மண$ேவ" 

71 III ெஜய=ெகா/ட� ேரா* 
திPமதி.அjதா 
ச^திரேசக	 

72 IV மி� நக	 
திPமதி.க:பக� 
சீன�வாச� 

அ.வலக �றி�1 :  
ம�ற� பா	ைவய$�* அmமதி அள�கலா�. 

 
 

 


