
 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

1 1

தி .வி.க.மாநகராட்சி 

உயர்நிைலப்பள்ளி,வடக்கு ஆர்.சி.சி 

கட்டிடம் தத்தேனரி ெமயின் ேரா  ம ைர-

20

1.ம ைர (மா) ேந  ெத  களத் ப்ெபாட்டல் வார்  8 , 

2.ம ைர (மா) தி வள் வர் வதீி களத் ப்ெபாட்டல் வார்  8

3.ம ைர (மா) 20 வ ீ  பர்மா காலனி களத் ப்ெபாட்டல்   வார்  8 , 

4.ம ைர (மா) வ.உ.சி ெத  களத் ப்ெபாட்டல் வார்  8

அைனத்  வாக்காளர்கள்

2 2

தி .வி.க.மாநகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி  

, ைழ  ெதற்கு பக்க கட்டிடம் ேமற்கு 

பகுதி தத்தேனரி ெமயின் ேரா  ம ைர-20

1.ம ைர (மா) எம்.ஜி.ஆர் ெத  களத் ப்ெபாட்டல் வார்  8 

2.ம ைர (மா) காமராஜர் ெத  களத் ப்ெபாட்டல் வார் 8

3.ம ைர (மா) ெமயின் ேரா ,கீழைவத்தியநாத ரம் வார் 8 

4.ம ைர (மா) ெநப்ேபாலியன் ெத ,கீழைவத்தியநாத ரம் வார்  8 , 

5.ம ைர (மா) ராஜவ்காந்தி ெத , கீழைவத்தியநாத ரம் வார்  8

அைனத்  வாக்காளர்கள்

3 3

பாத்திமா ெபண்கள் கல் ரி   ,ெமைரன் 

ெகட்டிக் கட்டிடம்.அைற எண்.5 விளாங்குடி-

625018

1.ம ைர(மா) பாரதியார் ெத  வார்  8 , 

2.ம ைர(மா) தி வள் வர் ெத  வார்  8 , 

3.ம ைர(மா) இந்திரா பிரியதர்ஷினி நகர் வார்  8 , 

4.ம ைர(மா) தத்தேனரி ேக.சாைலப் ர் வார்  8 , 

5.ம ைர(மா) அன்ைன ேவளாங்கண்ணி ெத  வார்  8 , 

6.ம ைர(மா) திண் க்கல் ெமயின் ேக.சாைலப் ர் வார்  8

அைனத்  வாக்காளர்கள்

4 4

சாந்தி வித்யாலயா ந நிைலப்பள்ளி   

,ஓட்  கூைரக்கட்டிடம் வடக்கு பக்கம் 

மத்திய பகுதி விளாங்குடி-625018

1.ம ைர (மா) ஆலவாய் நகர் வார்  8 , 

2.ம ைர (மா) மீனாட்சி நகர் வார்  8 , 

3.ம ைர (மா) ேந  நகர் வார்  8 , 

4.ம ைர (மா) ெஜயராஜ் நகர் வார்  8 , 

5.ம ைர (மா) வின்ெசன்ட் நகர் அன்ைனெதரசா வதீிவார்  8

6.ம ைர (மா) வின்ெசன்ட் நகர் அன்ைனெதரசா வதீிெசங்ேகால் நகர் வார்  8

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

5 5

சாந்தி வித்யாலயா ந நிைலப் பள்ளி   

,ஓட் க் கூைரக்கட்டிடம் வடக்கு பக்கம் 

ேமற்கு பகுதி ,விளாங்குடி-625018

1.ம ைர (மா) சத்தியா நகர் வார்  8 , 

2.ம ைர (மா) ெசங்ேகால் நகர் வார்  8 , 

3.ம ைர (மா) அன்ைனெதரசா இல்லம்எதிர் றம் வார்  8

4.ம ைர (மா) ராஜவ்காந்தி ெத  1வ  வார்  8 , 

5.ம ைர(மா) மதர்ேராஸ் காலணி குறள் நகர் வதீி வார்  8 

6.ம ைர (மா) மதர்ேராஸ்காலணி பரமசிவன் ெத  வார்  8

அைனத்  வாக்காளர்கள்

6 6

ெசயின்ட் ஜான் பிரிட்ேடா ந நிைலப் 

பள்ளி    ,ஆர்.சி.சி கட்டிடம் ேமற்குபக்க 

தல் அைற தத்தேனரி ெமயின் ேரா  

ம ைர-20

1.ம ைர (மா) பர்மா காலனி வயல் 1வ  ெத  வார்  8

2.ம ைர (மா) பர்மா காலனி வயல் 2வ  ெத   வார்  8

3.ம ைர (மா) பர்மா காலனி வயல் 3வ  ெத   வார்  8

4.ம ைர (மா) பர்மாகாலனி வயல் 4வ  ெத வார்  8 

5.ம ைர (மா) ேக.டி.ேக தங்கமணி நகர் ெமயின் ெத  வார்  8 

6.ம ைர (மா) பிள்ைளயார் ேகாவில்ெத  வார்  8 , 

7.ம ைர (மா) தி .வி.க ெத  வார்  8 , 

8.ம ைர (மா) னியாண்டி ேகாவில் ெத  வார்  8 , 

9.ம ைர (மா) ராமசாமி நகர் அண்ணா ெத  வார்  8,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

7 7

ெசயின்ட் ஜான் பிரிட்ேடா ந நிைலப் 

பள்ளி    ,ஆர்.சி.சி கட்டிடம் ேமற்குபக்க 

தல் அைறதத்தேனரி ெமயின் ேரா  

ம ைர - 20

1.ம ைர (மா) தியாகி சின்னச்சாமி ெத  வார்  8 

2.ம ைர (மா) டாங்ேகா நகர்  வார்  8 , 

3.ம ைர (மா) தியாகிராமசாமி நகர்  வார்  8,

4.ம ைர (மா) ேக.டி.ேக. தங்கமணி நகர் 1வ  ெத  வார்  8 , 

5.ம ைர (மா) ேக.டி.ேக.தங்கமணி நகர் 2வ  ெத   வார்  8 , 

6.ம ைர (மா) ேக.டி.ேக.தங்கமணி நகர் 3வ  ெத  வார்  8

7.ம ைர (மா) ேக.டி.ேக.தங்கமணி நகர் 4வ  ெத   வார்  8 , 

8.ம ைர (மா) தி ப்பதி விலாஸ் ெத  வார்  8 , 

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

8 8

மாநகராட்சி ெதாடக்கப் பள்ளி   ,ஆர்.சி.சி 

கட்டிடம் பின் றம், அ மார் ேகாயில் 

ெத ,தத்தேனரி ெமயின் ேரா , ம ைர-20

1.ம ைர (மா) அங்கயற்கண்ணி தல் ெத  வார்   8 , 

2.ம ைர(மா) ெபரியசாமி நகர், அ ள்தாஸ் ரம் வார்  8

3.ம ைர(மா) ெபரியசாமி நகர் ன்றாவ  ெத  வார்  8

அைனத்  வாக்காளர்கள்

9 9

மாநகராட்சி ெதாடக்கப் பள்ளி    ,வடக்கு 

பக்கம் கட்டிடம் , அ மார் ேகாயில் ெத , 

தத்தேனரி ெமயின் ேரா , ம ைர-20

1.ம ைர (மா) நாகர் ெத  வார்  8 , 

2.ம ைர (மா) அய்யனார் ேகாவில்பின் றம் வார்  8,

3.ம ைர (மா) ெபரியசாமி நகர் 4வ  ெத  காங்ேகயன் ெத  வார்  8, 

4ம ைர (மா) தி வி க ெத  வார்  8

அைனத்  வாக்காளர்கள்

10 10

மாநகராட்சி ெதாடக்கப் பள்ளி   ,5வ  

வகுப்பைற.  அ மார் ேகாயில் 

ெத ,தத்தேனரி ெமயின் ேரா , ம ைர-20

1.ம ைர(மா) ெபரியசாமி நகர் 1வ  ெத  வார்  8 , 

2.ம ைர (மா) ெபரியசாமி நகர் 2வ  ெத  வார்  8,

3.ம ைர (மா) ெபரியசாமி நகர் 4வ  ெத  வார்   8,

4.ம ைர (மா) ெபரியசாமி நகர் 6வ  ெத  வார்  8,

5.ம ைர (மா) ெபரியசாமி நகர் ெமயின் வதீி வார்  8,

6.ம ைர (மா) மணிேவல் காலனி ணியாண்டி ேகாயில் ெமயின் வதீி வார்  8

அைனத்  வாக்காளர்கள்

11 11

மாநகராட்சி ெதாடக்கப் பள்ளி   ,வடக்கு 

பக்கம் கட்டிடம் ந  அைற, அ மார் 

ேகாயில் ெத ,தத்தேனரி ெமயின் ேரா  

,ம ைர-20

1.ம ைர(மா) ணியாண்டி ேகாயில்1வ  ெத  வார்  8,

2.ம ைர(மா) ணியாண்டி ேகாயில் 2வ ெத  வார்  8,

3.ம ைர(மா) ணியாண்டி ேகாயில்ெமயின் வதீிவார்  4.ம ைர (மா) அ ள்தாஸ் ரம் 

வயல்ெவளி வார்  8

அைனத்  வாக்காளர்கள்

12 12

பாத்திமா ெபண்கள் கல் ரி   ,ெமயின் 

கட்டிடம் அைற எண் 3, விளாங்குடி -625018
1.ம ைர (மா) அண்ணா நகர்  வார்  8,

2.ம ைர (மா) ெபரியார் 1வ  ெத   வார்  8 , 

3.ம ைர (மா) ெபரியார் 2வ  ெத  வார்  8 , 

4ம ைர (மா) சூைச நகர் 1வ  ெத  வார்  8

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

13 13

பாத்திமா ெபண்கள் கல் ரி   ,ந  பிளாக் 

அைற எண் 4 விளாங்குடி -625018
1.ம ைர (மா) சூைச நகர் 2வ  ெத   வார்  8 , 

2.ம ைர (மா) சூைச நகர் 3வ  ெத   வார்  8,

3.ம ைர (மா) சூைச நகர் 4வ  ெத   வார்  8,

4.ம ைர (மா) ெபரியார் 3வ  ெத   வார்  8,

5ம ைர (மா) சி ஏஎஸ்காலனி 1வ  ெத   வார்  8

அைனத்  வாக்காளர்கள்

14 14

பாத்திமா ெபண்கள் கல் ரி   ,ெமைரன் 

கட்டிடம் அைற.எண்-3 கிழக்கு பகுதி, 

விளாங்குடி-625018

1.ம ைர (மா) சி.ஏ.எஸ்.காலனி 2வ  ெத  வார்  8 , 

2.ம ைர (மா) சி.ஏ.எஸ்.காலனி 3வ  ெத  வார்  8 , 

3.ம ைர (மா) அன்ைன சகாய ெத   வார்  8,

4.ம ைர (மா) பிள்ைளயார்ேகாவில் ெத  வார்  8 , 

5.ம ைர (மா) அய்யனார் காலனி  வார்  8,

6.ம ைர (மா) விேவகானந்தர் 1வ  ெத  வார்  8,

7.ம ைர (மா) ேவகானந்தர் 2வ  ெத  வார்  8,

8.ம ைர (மா) சத்திய ர்த்தி ெத   வார்  8,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

15 15

மகா ெமட்ரிக் ேமல்நிைலப் பள்ளி    

,ெதற்கு பக்க ஆர் சி சி கட்டிடம் தத்தேனரி 

ெமயின் ேரா  ம ைர

1.ம ைர (மா) ம பாண்டியன் ெத  வார்  8,

2.ம ைர (மா) தாசில்தார் ெத  வார்  8,

3.ம ைர (மா) ெபரியார் ெத  வார்   8,

4.ம ைர (மா) பாரதிதாசன் ெத  வார்  8,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

16 16

மகா ெமட்ரிக் ேமல்நிைலப் பள்ளி    

,ேமற்கு பக்கம் ஆர் சி சி கட்டிடம் 

தத்தேனரி ெமயின் ேரா  ம ைர

1.ம ைர (மா) அன்ைன ெதரசா ெத  வார்  8,

2.ம ைர (மா) பர்மா காலனி வார்  8,

3.ம ைர (மா) ராம ர்த்தி ெத  வார்  8,

4.ம ைர (மா) எம்.ஜி.ஆர் ெத  வார்  எண் 8,

5.ம ைர (மா) தத்தேனரி சமத் வ ரம் வார்  8,

6.ம ைர (மா) சிதம்பரனார் ெத  வார்  8,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

17 17
மகா ெமட்ரிக் ேமல்நிைலப் பள்ளி     

,கிழக்குபக்க அைற எண்-1, தத்தேனரி 
1.ம ைர (மா) தத்தேநரி இந்திராநகர் ெமயின் ேரா  வார் 8 

2.ம ைர (மா) தத்தேனரி கீழைவத்தியநாத ரம் வார்  8,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

18 18

பாத்திமா ெபண்கள் கல் ரி    ,ெமயின் 

ெகட்டி கட்டிடம் அைற எண் 2 விளாங்குடி 1.ம ைர (மா) ெடஸ்சி நகர் வார்  8 , 

2.ம ைர (மா) பார்சன் அப்பார்ட்ெமண்ட் வார்  8,

3.ம ைர (மா) பாத்திமா காேலஜ் வி தி வார்  8,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

19 19

பாத்திமா ெபண்கள் கல் ரி    ,கிழக்கு 

பிளாக் அைற எண் எம் பி2, விளாங்குடி
1.ம ைர (மா) சிங்கம் பிடாரி ேகாவில் ெத  வார்  8,

2.ம ைர (மா) ேமலைவத்தியநாத ரம் வார்  8,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

20 20
மகா ெமட்ரிக் ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,கிழக்குப் பக்க ஆர்.சி.சி.கட்டிடம், தத்தேனரி 
1.ம ைர (மா) இந்திரா நகர் வார்  8,

2.ம ைர (மா) பைனேமட் த் ெத  வார்  8,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

21 21
மகா ெமட்ரிக் ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,வடக்கு பக்கம் அைற-2,  தத்தேனரி 
1.ம ைர (மா) கீழைவத்தியநாத ரம் வார்  8, அைனத்  வாக்காளர்கள்

22 22
மகா ெமட்ரிக் ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,வடக்கு பக்கம் கைடசி அைற-12,  
1.ம ைர (மா) அேசாக் நகர் வார்  8, அைனத்  வாக்காளர்கள்

23 23
மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி    ,வடக்குப் 

பக்கம் கிழக்குப் பகுதி ம்-2,  அ மார் 

ேகாவில் ெத , தத்தேனரி-625018

1.ம ைர (மா) தத்தேனரி ெமயின் ேரா   வார்  9,

2.ம ைர (மா) தத்தேனரி த் ெத  வார்  9, அைனத்  வாக்காளர்கள்

24 24
தி .வி.க.மாநகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி   

,வடக்கு பிளாக் அைற எண்-17 தத்தேனரி 

ெமயின் ேரா .-625019

1.ம ைர (மா) தத்தேனரி ெமயின் ேரா  வார்  9, அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

25 25

தி .வி.க.மாநகராட்சி உயர்நிைலப்பள்ளி   

,ெதற்கு பக்கம் கட்டிடம், தத்தேனரி 

ெமயின் ேரா  -625019 1.ம ைர (மா) தத்தேனரி ெமயின் ேரா  வார்  9, அைனத்  வாக்காளர்கள்

26 26

மாநகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பக்க கட்டிட அைற கிழக்கு பக்க அைற, 

அ மார் ேகாவில் ெத , தத்தேனரி 

ெமயின் ேரா  -625018

1.ம ைர (மா) அ மார் ேகாவில் ெத  வார்  9,

2.ம ைர (மா) மாநகராட்சி காலனி காம் தத்தேனரி வார்  9,

3.ம ைர (மா) தத்தேனரி அ ள்தாஸ் ரம் எக்ஸ்டன்சன் வார்  9,

4.ம ைர (மா) தத்தேனரி ரா த்தமார் 1வ ெத  வார்  9

5.ம ைர (மா) தத்தேனரி ரா த்தமார் 2வ ெத  வார்  9,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

27 27

மாநகராட்சி ெதாடக்கப்பள்ளி   ,3வ  

வகுப்  அைற, அ மார் ேகாவில் ெத , 

தத்தேனரி ெமயின் ேரா  -625018

1.ம ைர (மா) தத்தேனரி அ ள்தாஸ் ரம் னியாண்டி ேகாவில் ெத  வார்  9, ,

2.ம ைர (மா) தத்தேனரி அ ள்தாஸ் ரம் ெதற்கு ெத  வார்  9, ,

3.ம ைர (மா) தத்தேனரி அ ள்தாஸ் ரம் வடக்கு ெத  வார்  9, ,

4.ம ைர (மா) மாநகராட்சி குடியி ப்  அ ள்தாஸ் ரம் வார்  9, ,

5.ம ைர (மா) தத்தேனரி கி ஷ்ணா ெத  வார்  9,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

28 28
ெசயின்ட்ஜான்பிரிட்ேடா ந நிைலப் பள்ளி  

 ,பக்கா கட்டிடம் 3வ  வகுப் , தத்தேனரி 

ெமயின் ேரா , தத்தேனரி-625018

1.ம ைர (மா) கேணச ரம் வார்  9, அைனத்  வாக்காளர்கள்

29 29
ெசயின்ட்ஜான்பிரிட்ேடா ந நிைலப்பள்ளி   

,4வ வகுப்  அைற, தத்தேனரி 

ெமயின்ேரா , தத்தேனரி-625018

1.ம ைர (மா) ேமலைகலாச ரம் வார்  9, அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்
வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

30 30
மகா ெமட்ரிகுேலசன் ேமல்நிைல பள்ளி   

,கிழக்கு பகுதி கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

அைற எண்-11 தத்தேனரி ெமயின் ேரா  

1.ம ைர (மா) சிங்கம்பிடாரி ேகாவில் ெத  வார்  9,

2.ம ைர (மா) காந்தியார் ெத  வார்  9,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

31 31

மாநகராட்சி தி .வி.க.ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,ைமயக் கட்டிடம் பக்கா ெதற்குப் பகுதி, 

தத்தேனரி-625018
1.ம ைர (மா) தத்தேனரி ெமயின் ேரா  வார்  9, அைனத்  வாக்காளர்கள்

32 32

மாநகராட்சி தி .வி.க ேமல்நிைலப் பள்ளி  

 ,ைமயக் கட்டிடம் வடக்குப் பகுதி அைற 

எண் 4, தத்தேனரி-625018

1.ம ைர (மா) தத்தேனரி ெமயின் ேரா  வார்  9,

2.ம ைர (மா) தத்தேனரி ெபரியசாமி ேகானார் ெத   வார்  9,

3.ம ைர (மா) தத்தேனரி த்ெத  2வ  சந்  வார் 9, 

4.ம ைர (மா) ஈ.எஸ்.ஐ ம த் வமைன குடியி ப்   வார்  9,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

33 33
ஆதி லம் பிள்ைள வக்கப் பள்ளி   

,அைற எண்-2 வடக்கு பக்கம் ேமல்மாடி - 
1.ம ைர (மா) ைதக்கால் 1 வ  ெத  வார்  82,

2.ம ைர (மா) ைதக்கால் 2 வ  ெத  வார்  82,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

34 34

ஆதி லம் பிள்ைள வக்கப் பள்ளி   

,அைற எண்-2 வடக்கு பக்கம் ேமல் றம் -

625001

1.ம ைர (மா) ைதக்கால் 3வ  ெத  வார்  82,

2.ம ைர (மா) ைதக்கால் 4வ  ெத  வார்  82,

3.ம ைர (மா) ைதக்கால் 5வ  ெத  வார்  82,

4.ம ைர (மா) சச்சிதானந்தம் பிள்ைள சந்  வார்  82,

5.ம ைர (மா) யாைனக்கால் ெத  வார்  82,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

35 35
கஸ் ரிபாய் காந்தி மாநகராட்சி ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி   ,12அ வகுப்  அைற 

ேபச்சியம்மன் படித் ைற ேரா

1.ம ைர (மா) ேபச்சியம்மன் படித் ைற வார்  81, அைனத்  வாக்காளர்கள்

36 36
கஸ் ரிபாய் காந்தி மாநகராட்சி ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி   ,12பி வகுப்  அைற 

அரங்கம் அ கில் ேபச்சியம்மன் 

1.ம ைர (மா) ேபச்சியம்மன் படித் ைற வார்  81, அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

37 37

கஸ் ரிபாய் காந்தி மாநகராட்சி ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி   ,ேபச்சியம்மன் 

படித் ைற ேரா

1.ம ைர (மா) தமிழ்ச்சங்கம் ேரா  வார்  80,

2.ம ைர (மா) த்  இ ளப்பபண்டிதர் சந்  வார்  81,

3.ம ைர (மா) ேகாவிந்தன் ெசட்டிசந்  வார்  81,

4.ம ைர (மா) காத் க்ெகாண்டான் ேதாப்  ெத  வார் 81

5.ம ைர (மா) அரசமரத்தடி சந்  வார்   81,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

38 38

கஸ் ரிபாய் காந்தி  ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி   ,மணி நகரம்,  

ந பக்கம்

1.ம ைர (மா) சிவத்தியான் ேகாவில் ெத  வார்  81,

2.ம ைர (மா) அபிமன்னன் ேமலச்சந்  வார்  81,

3.ம ைர (மா) அபிமன்னன் சந்  வார்  81,

4.ம ைர (மா) காமாட்சி அம்மன் ேகாவில்ெத  வார்  81

5.ம ைர (மா) மாரியப்பன் ெசட்டி சந்  வார்  81,

6.ம ைர (மா) சிம்மக்கல் னிசிபல் அரிஜன காலனி வார்  81,

7.ம ைர (மா) சிம்மக்கல் னிசிபல் அரிஜன காலனி குடிைசப்பகுதி வார்  81,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

39 39

கஸ் ரிபாய் காந்தி  ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி   ,மணி நகரம், 

ேபச்சியம்மன் படித் ைற ேரா ,  

ந பக்கம், அ வலக அைற

1.ம ைர (மா) வடக்கு ெவளி வதீி வார்  81,

2.ம ைர (மா) காமாட்சி ரம் அக்ரஹாரம் வார்  81,

3.ம ைர (மா) ெபரியதம்பியாபிள்ைள சந்  வார்  81,

4.ம ைர (மா) கமலாத் ேதாப்  ெத  வார்  81,

5.ம ைர (மா) ெதய்வாைன அம்மன் சந்  வார்  81,

6ம ைர (மா) தமிழ்சங்கம் ேரா  வார்  81

அைனத்  வாக்காளர்கள்

40 40

ஆதி லம் பிள்ைள வக்கப்பள்ளி   

,ெவங்கடசாமி நா  அக்ரஹாரம்  

,ேமற்கு பக்கம் ெமயின் கட்டிடம் ம ைர - 

625001

1.ம ைர (மா) வடக்குைலன் 1வ  ெத  வார்  82,

2.ம ைர (மா) வடக்கு ைலன் 2வ  ெத  வார்  82

3.ம ைர (மா) வடக்கு ைலன் 3வ  ெத  வார்  82

4.ம ைர (மா) வடக்கு ைலன் 4வ  ெத  வார்  82

5.ம ைர (மா) வடக்கு ைலன் 5வ  ெத  வார்  82

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

41 41

ஆதி லம் பிள்ைள வக்கப்பள்ளி   

,ெவங்கடசாமி நா  அக்ரஹாரம்  

,ேமற்கு கட்டிடம் வடக்கு பக்கம் கட்டிடம் 

ம ைர - 625001

1.ம ைர (மா) வடக்கு ைலன் 6வ  ெத  வார்  82

2.ம ைர (மா) வடக்கு ைலன் 7வ  ெத  வார்  82

3.ம ைர(மா) நடராஜ ரம் அக்ரஹாரம் வார்  82 

4.ம ைர (மா) ங்கில் கைடசந்   வார்  82

அைனத்  வாக்காளர்கள்

42 42
ஆதி லம் பிள்ைள ஆரம்பப் பள்ளி   

,ெவங்கடசாமி நா  அக்ரஹாரம்சி,  
1.ம ைர (மா) சிம்மக்கல் ெத  (அ மார்ேகாயில்படி ைற) வார்  82,

2.ம ைர (மா) வடக்கு ெவளி வதீி வார்  82,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

43 43
ஆதி லம் பிள்ைள ஆரம்பப் பள்ளி   

,ெவங்கடசாமி நா  அக்ரஹாரம்  ,அைற 
1.ம ைர (மா) எல்.என்.பி.அக்ரஹாரம் வார்  82, அைனத்  வாக்காளர்கள்

44 44

மணியம்ைம ஆரம்பபள்ளி     ,வடக்கு 

கட்டிடம் கிழக்கு மற் ம் ேமற்கு பக்கம் 

ம ைர 625001

1.ம ைர(மா)கம்பளி மரத் ச் சந்  வார்  84, 

2.ம ைர (மா) ெசல்லதம்மன் ேகாவில் ெத  வார்  84

3.ம ைர (மா) வக்கீல் த் ெத  வார்  82,

4.ம ைர (மா) வடக்கு ெப மாள் ேமஸ்தரி வதீி வார்  83,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

45 45
டி எம் ஆர் ெபண்கள் ேமல்நிைல பள்ளி    

  ,ேமற்கு பக்கம் கட்டிடம் வடக்கு மாசி 

வதீி  ெமயின் ேரா  ம ைர -625001

1.ம ைர (மா) வடக்கு மாசி வதீி வார்  84, அைனத்  வாக்காளர்கள்

46 46

கஸ் ரிபாய் காந்தி ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி   ,ஆதி லம் பக்கம் 

ெதற்கு பக்கம்,  ஆர் எண்-3  -625001

1.ம ைர (மா) கந்தசாமி பிள்ைள சந்  வார்  82,

2.ம ைர (மா) எல்.என்.பி.வடக்கு சந்  வார்  82,

3.ம ைர(மா) எல்.என்.பி பஜைனமடசந்  வார்  82 , 

4.ம ைர(மா) எல்.என்.பி.கிழக்குசந்  வார்  82

அைனத்  வாக்காளர்கள்

47 47

கஸ் ரிபாய் காந்தி ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,கிைள ஆதி லம் 

பக்கம் ெதற்கு பக்கம், ஆர் எண்.2 -625001

1.ம ைர (மா) தி மைலராயர் படித் ைற ேரா  வார் 82

2.ம ைர (மா) கி ஷ்ண அய்யங்கார் ேதாப் சந் வார்  82 

3.ம ைர (மா) ெசட்டியார் ேதாப்  ைதக்கால்1வ  ெத  வார்  82

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

48 48
கஸ் ரிபாய் காந்தி ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி   ,அைற எண்-5, 
1.ம ைர (மா) ெவங்கடசாமி நா  அக்ரஹாரம் வார்  81, அைனத்  வாக்காளர்கள்

49 49
கஸ் ரிபாய் காந்தி மாநகராட்சி ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப்பள்ளி    ,கிைள,ஆதி லம் 

பக்கம் அ.எண்.12பி-625001

1.ம ைர (மா) ெவங்கடாசலம் பிள்ைள சந்  வார்  81,

2.ம ைர (மா) ஆதி லம் பிள்ைள அக்ரகாரம் வார்  81,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

50 50

ம ைர மீனாட்சி ெமட்ரிகுேலசன் 

உயர்நிைலப் பள்ளி    ,வகுப்பைற எண்.5, 

ெதற்குபக்கம்-625001

1.ம ைர (மா) தி  விக சாைல வார்  81,

2.ம ைர (மா) தி  வி க சாைல 33 வ  வார்  80,

3.ம ைர (மா) பகவன் ெசட்டியார் சந்  34 வார்  80,

4.ம ைர (மா) ெகாடிக்கால்காரத் ெதற்கு ெத  33 வார்  80,

5.ம ைர (மா) ெகாடிக்கால்காரக் கிழக்கு ெத  வார்  80,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

51 51
வரீமா னிவர் வித்யா சாைல ந நிைலப் 

பள்ளி   ,ராஜாமில் ேரா ,வகுப்பைற 

எண்.8, கட்டிடம்-625001

1.ம ைர (மா) வியாசராய ரம் அகிரஹாரம் வார்  81,

2.ம ைர (மா) வியாசராயர் ரம் அண்ணாேதாப்  வார்  81,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

52 52
வரீமா னிவர் வித்யா சாலா 

ந நிைலப்பள்ளி   ,ராஜா மில் ேரா  

வகுப்  அைற எண் 8 திய கட்டிடம்-625001

1.ம ைர(மா) வியாசராயர் ரம் அண்ணாேதாப்  2வ  ெத  வார்  81 அைனத்  வாக்காளர்கள்

53 53

வரீமா னிவர் வித்யா சாைல ந நிைலப் 

பள்ளி   ,6எ, ராஜா மில் ேரா   அைற 

எண் 6, திய கட்டிடம்-625001

1.ம ைர (மா) வியாசராய ரம் மடம்சந்  வார்  81,

2.ம ைர (மா) ந்ேதாட்டம் 1வ  ெத  வார்  81,

3.ம ைர (மா) ந்ேதாட்டம் 2வ  ெத  வார்  81,

4.ம ைர (மா) ந்ேதாட்டம் 3வ  ெத  வார்  81,

5.ம ைர (மா) ந்ேதாட்டம் 4வ  ெத  வார்  81,

6.ம ைர (மா) ந்ேதாட்டம் 5வ  ெத  வார்  81,

7.ம ைர (மா) ந்ேதாட்டம் 6வ  ெத  வார்  81,

8.ம ைர (மா) ந்ேதாட்டம் 7வ  ெத  வார்  81,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

54 54

ேச பதி ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,2.வடக்குெவளி ெத .வடக்கு பிளாக் அைற 

எண் 1-625001

1.ம ைர (மா) வடக்கு ெவளிவதீி வார்  80,

2.ம ைர (மா) வடக்கு ெப மாள் ேமஸ்திரி வதீி  வார்  80, ,

3.ம ைர (மா) சம்பந்த ர்த்தி ெத  வார்  80,

4.ம ைர (மா) குட்ெசட் ெத   வார்  80,

5.ம ைர (மா) காக்கா ேதாப்  ெத  வார்  79,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

55 55

ேச பதி ேமல்நிைலப்பள்ளி   

,2.வடக்குெவளி ெத ,வடக்கு பிளாக் அைற 

எண்2-625001

1.ம ைர (மா) சூடம் சாமியார் சந்   வார்  80,

2.ம ைர (மா) கந்தத் ேதவர் சந்  வார்  80,

3.ம ைர (மா) தி ேமனித் ேதவர் சந்  வார்  80,

4.ம ைர (மா) ேமல மாசி வதீி வார்  80,

5.ம ைர (மா) காசித்ேதவர் சந்  வார்  80,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

56 56

ேச பதி ேமல்நிைலப்பள்ளி    

,2.வடக்குெவளி ெத , அைற எண் 23 

வடக்கு பக்கம்
1.ம ைர (மா) தைலவிரிச்சான் சந்  வார்  80, அைனத்  வாக்காளர்கள்

57 57

ேச பதி ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,அ.எண்.26, 

அடித்தளம்-625001
1.ம ைர (மா) மண்ைடயன் ஆசாரி சந்   வார்  79,

2.ம ைர (மா) ஆதம்ஷா சாய  சந்   வார்  79,

3.ம ைர (மா) ேமலமாரட் வதீி வார்  79,

4.ம ைர (மா) ஸ்காட் ேரா  வார்  80,

5.ம ைர (மா) சுப் ராய  அக்ரஹாரம் ெதற்கு சந்   வார்   80,

6.ம ைர (மா) சுப் ராய  அக்ரஹாரம் வடக்கு சந்   வார்  80,

7.ம ைர (மா) மணி அய்யர் சந்  வார்  80,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

58 58
மங்ைகயர்க்கரசி ந நிைலப் பள்ளி   

,தி .வி.க சாைல ஆர்.சி. கட்டிடம்,அ.எண்.8 -
1.ம ைர (மா) ராஜாமில் ெமயின் ேரா  வார்  81,

2.ம ைர (மா) மணிநகரம் ெமயின் ேரா  வார்  81,
அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்
வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

59 59

மங்ைகயர்க்கரசி ந நிைலபள்ளி    ,தி  

விக சாைல, கிழக்குகட்டிடம் தல் 

அைற(வடக்குபக்கம்)-625001
1.ம ைர (மா) ராஜாமில் காம்ப ண்  ெத  (கனகேவல்காலனி) வார்  81,

2.ம ைர (மா) ராஜாமில் காம்ப ண்  கிழக்குத் ெத  (கனகேவல்காலனி) வார்  81,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

60 60

மங்ைகயர்க்கரசி ந நிைலபள்ளி    ,தி  

விக சாைல, அைற எண்-27 (வடக்குபகுதி)-

625001 1.ம ைர (மா) ராஜாமில் காம்ப ண்  ந த் ெத  (கனகேவல்காலனி) வார்  81,

2.ம ைர (மா) ராஜாமில் காம்ப ண்  ேமற்குத் ெத  (கனகேவல்காலனி)  வார்  81,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

61 61

ம ைர மீனாட்சி ெமட்ரிகுேலசன் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி    ,ேபச்சியம்மன் 

படித் ைற, வகுப்  அைற நம்பர்-4(வடக்கு 

பக்கம்)-625001

1.ம ைர (மா) கி ஷ்ணராயர் அக்ரஹாரம் ெத  வார்  80, 

2.ம ைர (மா) கி ஷ்ணராயர் ெதப்பக்குளம் வடக்குத்ெத  வார்  80, 

3.ம ைர (மா) கி ஷ்ணராயர் ெதப்பக்குளம் ேமற்குெத  வார்  80,

4.ம ைர (மா) கி ஷ்ணராயர் ெதப்பக்குளம் கிழக்குெத  வார்  80, 

5.ம ைர (மா) கி ஷ்ணராயர் ெதப்பக்குளம் ேமலச்சந்  ேபா ஸ் ஸ்ேடசன் வார்  80,  

6.ம ைர (மா) வி.பி.ச க்கம் 1வ  ெத  வார்  80,

7.ம ைர (மா) வி.பி.ச க்கம் 2வ  ெத   வார்  80,

8.ம ைர (மா) வி.பி.ச க்கம் கு க்கு ெத  வார்  80,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

62 62
ம ைர ெதாழிலாளர்நலச்சங்க 

ேமல்நிைலப் பள்ளி   ,(வகுப் -12C)ேமற்குப் 

பக்கம்,தமிழ்ச்சங்கம் ேரா -625016

1.ம ைர (மா) சு தண்ணர் வாய்க்கால் ேரா  வார்  11

2.ம ைர (மா) ேமற்கு சு தண்ணர்வாய்க்கால்ேரா  வார் 11

3.ம ைர (மா) ேமற்கு சு தண்ணர்வாய்க்கால் ேரா  வார்  11,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

63 63
ம ைர ெதாழிலாளர்நலச்சங்க 

ேமல்நிைலப் பள்ளி   ,(வகுப் -12C)ேமற்குப் 

பக்கம்,தமிழ்ச்சங்கம் ேரா -625016

1.ம ைர (மா) ேமற்கு ேமலஅண்ணாேதாப்  வார்  11, அைனத்  வாக்காளர்கள்

Page 12



 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

64 64

ம ைர ெதாழிலாளர்நலச்சங்க 

ேமல்நிைலப் பள்ளி   , ன் றம் ேமற்குப் 

பகுதி,தமிழ்சங்கம் ேரா ,வகுப் .11C-625016

1.ம ைர (மா) எச்.எம்.எஸ்.காலனி வார்  11,

2.ம ைர (மா) ஆசிரியர் குடியி ப்  வார்  11,

3.ம ைர (மா) தமிழ்சங்கம் ேரா  வார்  11,

4.ம ைர (மா)  ெஜயில் ேரா  வார்  11,

5.ம ைர (மா) ராஜா மில் ேரா  வார்  11,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

65 65

ம ைர ெதாழிலாளர்நலச்சங்க 

ேமல்நிைலப் பள்ளி    ,(வகுப் .11டீ)ம ைர -

625016 1.ம ைர (மா) ேமற்கு ஐ.வி.சுப்ைபயாெத  வார்  11, அைனத்  வாக்காளர்கள்

66 66
ேகப்ரன்ஹால் ெபண்கள் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி   ,ெமயின் ஹால் கிழக்குப் பக்கம் 

ட் த்ேதாப்  ேரா  -625016

1.ம ைர (மா) ட் த் ேதாப்  ைமதானம் வார்  11,

2.ம ைர (மா) ட் ேதாப்  ஹரிஜன் காலனி வார்  11,

3.ம ைர (மா) ட்  ேதாப்  ெசக்கடி வார்  11,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

67 67
ேகப்ரன்ஹால் ெபண்கள் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி   , ட் த்ேதாப்  ேரா  ெமயின் 
1.ம ைர (மா) ெபரியசாமி ேகானார் சந்  வார்  11, அைனத்  வாக்காளர்கள்

68 68

ேகப்ரன்ஹால் ெபண்கள் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி   , ட் த்ேதாப்  ேரா  12ம் வகுப்  

ஆ பிரி

1.ம ைர (மா) ெபான்னகரம் 4வ  ெத  வார்  11,

2.ம ைர (மா) ெபான்னகரம் 3வ  ெத  வார்  11,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

69 69
ேகப்ரன்ஹால் ெபண்கள் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி   , ட் த் ேதாப்  ேரா  12ம் வகுப்  
1.ம ைர (மா) ெபான்னகரம் 1வ  ெத  வார்  11, அைனத்  வாக்காளர்கள்

70 70

ேகப்ரன்ஹால் ெபண்கள் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி   , ட் த் ேதாப்  ேரா  12ம் வகுப்  

அ பிரி

1.ம ைர (மா) ெபான்னகரம் 1வ  ெத  வார்  11,

2.ம ைர (மா) ெபான்னகரம் 2வ  ெத  வார்  11,
அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்
வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

71 71

மாநகராட்சி ெவள்ளிவதீியார் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி   ,கிழக்கு ெதற்கு 

பக்கம் ஆரப்பாைளயம்- 625016

1.ம ைர (மா) ெவப்சர்ச் ேரா  வார்  11,

2.ம ைர(மா)ெபான்னகரம் 4வ  கு க்குத் ெத  வார்  11

3.ம ைர (மா) அழகரடி 2வ  ெத  வார்  13,

4.ம ைர (மா) அழகரடி 5வ  ெத  வார்  13,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

72 72
மாநகராட்சி ெவள்ளிவதீியார் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி   ,கிழக்கு 

ெதற்குப்பக்கம் வடக்கு பக்கம் 

1.ம ைர (மா) ெபான்னகரம் 5வ  கு க்குத் ெத  வார்  11,

2.ம ைர (மா) ேயாகானந்த சாமி மடம் சன்னதி ெத  வார்  11,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

73 73
மாநகராட்சி ெவள்ளிவதீியார் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி   ,ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

கட்டிடம் ேமற்கு கட்டிடம் 

1.ம ைர (மா) கி ஷ்ணாபாைளயம் 1வ ெத  வார்  12

2.ம ைர (மா) கி ஷ்ணாபாைளயம் 2வ ெத  வார்  12
அைனத்  வாக்காளர்கள்

74 74
மாநகராட்சி ெவள்ளிவதீியார் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி   ,ெதற்கு கட்டிடம் வடக்குப் பக்கம் 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் அைற 

1.ம ைர (மா) அழகரடி 4வ  ெத  வார்  13,

2.ம ைர (மா) அழகரடி 3வ  ெத  வார்  13,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

75 75
மாநகராட்சி ெவள்ளிவதீியார் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி   ,வடக்கு கட்டிடம் 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் ேமற்குப் பக்கம் 

1.ம ைர (மா) ேம கு சண் கநாத ரம் 2வ  ெத  வார்  12, அைனத்  வாக்காளர்கள்

76 76
மாநகராட்சி ெவள்ளிவதீியார் ெபண்கள் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி   ,ஆரப்பாைளயம், 

வடக்கு கட்டிடம் ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

1.ம ைர ேமற்கு சிவானந்தாசாைல வார்  12 13, அைனத்  வாக்காளர்கள்

77 77

டி.இ.எல்.சி ெஜயராஜ் அன்னபாக்கியம் 

உயர்நிைல பள்ளி    ,ெதற்கு கட்டிடம் 

கிழக்குப் பக்கம் ெபான்னகரம்-625016

1.ம ைர (மா) ெபான்னகரம்பிராட்ேவ வார்  11,

2.ம ைர(மா) ெபான்னகரம் கு க்கு1வ ெத  வார்  12,

3.ம ைர (மா) ெபான்னகரம் கு க்கு 2வ  ெத  வார்  12

4.ம ைர (மா) ெபான்னகரம் கு க்கு 3வ  ெத  வார்  12,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

78 78
மங்ைகயர்க்கரசி ெதாடக்கப்பள்ளி   

,ைடல்  ெசட் ட் த்ேதாப்  ேரா  
1.ம ைர (மா) ேமற்கு ட் த்ேதாப்  ெமயின் ேரா  வார்  12, அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

79 79
மாநகராட்சி ெவள்ளிவதீியார் ேமல்நிைலப் 

பள்ளி   ,அ கில் வடக்கு கட்டிடம் 

ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்  ேமற்குக் பக்கம்-625016

1.ம ைர (மா) பாரதியார் ேரா  வார்  12,

2.ம ைர (மா)  ேமாதிலால் 3வ  ெத  வார்  12,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

80 80
பாலா ந நிைலப் பள்ளி   ,ேமற்கு 

ெபான்னகரம் ெமயின் ேரா  2ம் வகுப்  அ 
1.ம ைர (மா) ஆரப்பாைளயம் ெமயின்ேரா  வார்  10, அைனத்  வாக்காளர்கள்

81 81
பாலா ந நிைலப் பள்ளி   ,ேமற்கு  

ெபான்னகரம் ெமயின் ேரா  2ம் வகுப்  ஆ 
1.ம ைர (மா) ஆரப்பாைளயம் ெமயின்ேரா  வார்  10, அைனத்  வாக்காளர்கள்

82 82

மாநகராட்சி ேச பதிபாண்டி ைர 

ேமல்நிைல பள்ளி   ,ேமற்குப் பக்கம் 

வடக்குக் கட்டிடம் 8வ  வகுப்பைற, திய 

ெஜயில் ேரா  -625016

1.ம ைர (மா) ராேஜந்திரா ெமயின் 1வ  ெத  வார் 11 

2.ம ைர (மா) இளந்ேதாப்  2வ  ெத  வார்  11,

3.ம ைர (மா) ராம்நகர் 4வ  ெத  வார்  11,

4.ம ைர (மா) ராம்நகர் 5வ  ெத  வார்  11,

5.ம ைர (மா) ராம் நகர் 6வ  ெத  வார்  11,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

83 83

அ ன்ைமக்க  மீனாட்சி ந நிைலப் 

பள்ளி   ,சண் கநாத ரம்-625016
1.ம ைர (மா) ேமாதிலால் 1வ  ெத  வார்  10,

2.ம ைர (மா) ேமாதிலால் 2வ  ெத  வார்  10,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

84 84

மீனாட்சி ந நிைலப் பள்ளி    

,சண் கநாத ரம் 3வ  ெத  ேமலப் 

ெபான்னகரம் அைற எண்.1-625016

1.ம ைர (மா) ேமாதிலால் ெமயின் ேரா   வார்  12,

2.ம ைர (மா) ேமாதிலால் ெமயின் ேரா  வார்  12,

3.ம ைர (மா) அய்யனார் ேகாவில் ெத  வார்  12,

4.ம ைர(மா) சண் கம்பிள்ைள ேதாப்  2வ  சந்  வார்  12 , 

5.ம ைர (மா) சண் கம் பிள்ைள ேதாப்  3வ  சந்  வார்  12,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

85 85

மாநகராட்சி ேச பதி பாண்டித் ைர 

ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு பிளாக் 

ஆஸ்ெபட்டாஸ் ேமற்கு பக்க கட்டிடம் 

ஆரப்பாைளயம்

1.ம ைர (மா) அழகரடி 1வ  ெத   வார்  13,

2.ம ைர (மா) ராம் நகர் பள்ளி 1வ  ெத  வார்  13,

3.ம ைர (மா) ராம் நகர் பள்ளி 2வ  ெத  வார்  13,

4.ம ைர (மா) ராம் நகர் பள்ளி 3வ  ெத  வார்  13,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

86 86
மாநகராட்சி ேச பதி 

பாண்டித் ைரேமல்நிைலப்பள்ளி   ,வடக்கு 

பிளாக் ஆஸ்ெபட்டாஸ் ேமற்கு பக்க 

1.ம ைர (மா) சண் கம் பிள்ைள 1வ  ெத  வார் 13 

2.ம ைர (மா) சண் கம் பிள்ைள 2வ  ெத  வார்  13,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

87 87
மாநகராட்சி ேச பதிபாண்டி ைர 

ேமல்நிைலபள்ளி   ,ஸ்டாப் ம் கிழக்குப் 

பகுதி நி ெஜயில் ேரா  -625016

1.ம ைர (மா) விேவகானந்தா ேரா  வார்  13,

2.ம ைர (மா) சின்னச்சாமி பிள்ைள 1வ  ெத  வார்  13,

3.ம ைர (மா) சின்னச்சாமி பிள்ைள 2வ  ெத  வார்  13,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

88 88

சி.சி.பி.ந நிைலப் பள்ளி    ,ராேஜந்திரா 

ெமயின் ேரா  ைமய கட்டிடம் ேமற்கு 

பக்கம்-625016

1.ம ைர (மா) இளந்ேதாப்  1வ  ெத  வார்  13,

2.ம ைர (மா) இளந்ேதாப்  2வ  ெத  வார்  13,

3.ம ைர (மா) இராேஜந்திரா ெமயின் ேரா  வார்  13,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

89 89

சி.சி.பி.ந நிைலப் பள்ளி    ,ராேஜந்திரா 

ெமயின் ேரா  1ம் வகுப்  அ பிரி -625016 1.ம ைர (மா) இளந்ேதாப்  3வ  ெத  வார்  13,

2.ம ைர (மா) இராேஜந்திரா 1வ  ெத  வார்  13,

3.ம ைர (மா) இராேஜந்திரா 2வ  ெத  வார்  13,

4.ம ைர (மா) இராேஜந்திரா 3வ  ெத  வார்  13,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்
வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

90 90

சி.சி.பி.ந நிைலப் பள்ளி    ,ைமயக் 

கட்டிடம்,ெதற்கு பக்கம் ேமற்கு பாகம்,1ஏ,பி 

வகுப்பைற -625016
1.ம ைர (மா)  பி.பி.வாய்க்கால் 1வ  ெத (சண் கம்பிள்ைள ேதாப்  3) வார்  13,

2.ம ைர (மா)  பி.பி.வாய்க்கால் 1வ  ெத  வார்  13,

3.ம ைர (மா)  ேமல ெபான்னகரம் ெமயின் ெத  வார்  15,

4.ம ைர (மா) சண் கநாத ரம் 3வ  ெத  வார்  13,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

91 91

ஜார்ஜ் ந நிைலப் பள்ளி   ,கிழக்குப் பக்கம் 

5வ  வகுப்பைற ராேஜந்திரா 1வ  ெத  -

625016

1.ம ைர (மா) ேமலப்ெபான்னகரம் கு க்கு 4வ  ெத  வார்  15 , 

2.ம ைர (மா) ேமலப் ெபான்னகரம் 5வ  ெத  வார்  14

3.ம ைர (மா) ேமலப் ெபான்னகரம் 8வ  ெத  வார்  15

அைனத்  வாக்காளர்கள்

92 92
ஜார்ஜ் ந நிைலப் பள்ளி   ,கிழக்கு பக்கம் 

5வ  வகுப்பைற ேமற்கு ராேஜந்திரா 1வ  
1.ம ைர (மா) ேமலப் ெபான்னகரம் 8வ  ெத  வார்  15

2.ம ைர (மா) ேமலப் ெபான்னகரம் 10வ  ெத  வார் 15,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

93 93

க்குலத்ேதார் ந நிைலப் பள்ளி   

,ஆரப்பாைளயம் 1.ம ைர (மா) ேயாகானந்தசாமி மடம் ெத  வடக்கு வார்  12,

2.ம ைர (மா) ேயாகானந்தசாமி ெதற்குத்ெத  வார்  12,

3.ம ைர (மா) ேயாகானந்தசாமி மடம் வார்  12,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

94 94
சி.சி.பி ந நிைலப் பள்ளி    ,வடக்கு ப் 

கட்டிடம், ராேஜந்திர ெமயின் ேரா
1.ம ைர (மா)  ெஜயில் ேரா  வார்  13& 15 அைனத்  வாக்காளர்கள்

95 95
சி.சி.பி ந நிைலப் பள்ளி    ,வடக்கு 

பக்கம் கட்டிடம், ராேஜந்திர ெமயின் ேரா
1.ம ைர (மா)  ெஜயில் ேரா  வார்  13& 15 , 

2.ம ைர (மா) ேமற்கு ேமலப்ெபான்னகரம் வார்  15,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

96 96

 மீனாட்சி ந நிைலப் பள்ளி   

,சண் கநாத ரம் 1.ம ைர (மா) கிரம்மர் ரம் ( ெஜயில்ேரா ) வார்  15, 2.ம ைர (மா) ம் ஒய் எம் சி சி  

காம்ப ண்ட் (  ெஜயில் ேரா ) வார்  15,

3.ம ைர (மா) ெஜயில் குவார்ட்டர்ஸ் (  ெஜயில் ேரா ) வார்  15

4.ம ைர (மா) மில் காலனி வார்  15,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

97 97
ஜார்ஜ் ந நிைலப் பள்ளி   ,ராேஜந்திரா 

ெமயின் ேரா  ெதற்கு பிளாக் எண்1
1.ம ைர (மா)  மில் லயன் வார்  15,

2.ம ைர (மா) ேமலப்ெபான்னகரம் 11வ  ெத  வார்  15,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

98 98
பிரிட்ேடா ேமல் நிைலப் பள்ளி    ,ேமற்கு 

பக்கம் ஆர்.சி.சி கட்டிடம் ,ேமலப் 
1.ம ைர (மா) ேமலப் ெபான்னகரம் 7 வ ெத  வார்  15, ,

2.ம ைர (மா) ேமலப் ெபான்னகரம் 7 வ  ெத  வார்  15,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

99 99
ேஹாலிேபமிலி உயர்நிைலப் பள்ளி   

,ஞானஒளி ரம் 3வ  பக்க அைற ேமற்கு 
1.ம ைர (மா) ேமலப் ெபான்னகரம் 6வ  ெத  வார்  14, அைனத்  வாக்காளர்கள்

100 100
ேஹாலி ேபமிலி உயர்நிைலப் பள்ளி   

,ஞானஒளி ரம் ெதன்ேமற்கு பகுதி 4வ  
1.ம ைர (மா) ேமலப் ெபான்னகரம் 3வ  ெத  வார்  14, அைனத்  வாக்காளர்கள்

101 101
ேஹாலி ேபமிலி உயர்நிைலப் பள்ளி   

,வடக்கு பக்கம் 1வ  அைற ஞானஒளி ரம்-
1.ம ைர (மா) ேமலப் ெபான்னகரம் 2வ  ெத  வார்  14,

2.ம ைர (மா) ேமலப் ெபான்னகரம் 4வ  ெத  வார்  14,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

102 102
ேஹாலி ேபமிலி உயர்நிைலப் பள்ளி   

,ேமற்கு பகுதி கட்டிடம் வடக்கு பக்கம் 
1.ம ைர (மா) ேகாமஸ்பாைளயம் ஹரிஜன காலணி வார்  14, அைனத்  வாக்காளர்கள்

103 103
ெசயின்ட் பிரிட்ேடா ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,ேமற்குகட்டிடம்,ேமலப் ெபான்னகரம் 
1.ம ைர (மா) விசுவாச ரி 5வ  ெத  வார்  15, ,

2.ம ைர (மா) ஆரப்பாைளயம் டி.டி ேரா  வார்  10,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

104 104

ெசயின்ட் பிரிட்ேடா ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,ேமலப் ெபான்னகரம் அைற எண் 12அ- 

625016

1.ம ைர (மா) ெடக்னிக்கல் ஸ்கூல் 10வ  ெத  வார்  15,

2.ம ைர (மா) ெடக்னிக்கல் ஸ்கூல் 11வ  ெத  ஹார்விநகர் வார்  15,

3.ம ைர (மா) ெடக்னிக்கல் ஸ்கூல் 12வ  ெத  வார்  15,

4.ம ைர (மா) ெடக்னிக்கல் ஸ்கூல் 13வ  ெத  வார்  15,

5.ம ைர (மா) ஆரப்பாைளயம் பிள்ைளமார் ெத  வார்  10,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

105 105
ெசயின்ட்பிரிட்ேடாேமல்நிைலப்பள்ளி   

,ேமலப்ெபான்னகரம் அைற எண்12ஆ- 625016
1.ம ைர (மா) ெடக்னிக்கல் ஸ்கூல் ேமற்கு 8வ  ெத  விசுவாச ரி 2 வார்  15, 

2.ம ைர (மா) ெடக்னிக்கல் ஸ்கூல் 7வ  ெத  விசுவாச ரி 3 வார்  15,

3.ம ைர (மா) ெடக்னிக்கல் ஸ்கூல் ேமற்கு 6வ  ெத  விசுவாச ரி 4 வார்  15,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

106 106
ெசயின்ட் பிரிட்ேடா ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,ேமலப் ெபான்னகரம் ைமய கட்டிடம் 
1.ம ைர (மா) ஆரப்பாைளயம் ேவளாளர் ெத  வார்  10, அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

107 107
ஆனந்த ெமேமாரியல்ெமட்ரிக்குேலசன் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி   ,ைமய கட்டிடம் 

ெதற்கு பகுதி ேமலப்ெபான்னகரம் ம ைர - 

1.ம ைர (மா) வாய்க்கால்கைரத் ெத  வார்  14, ,

2.ம ைர (மா) ேமலப் ெபான்னகரம் 5வ  ெத  வார்  14,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

108 108

ஆனந்த் ெமேமாரியல்ெமட்ரிக்குேலசன் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி ைமய கட்டிடம் 

வடக்கு பக்கம் ,ஆரப்பாைளயம்

1.ம ைர மா) கார்பேரசன் காலனி ஞானஒளி ரம் வார்  14

2.ம ைர (மா) வட்  வசதி வாரியம் வார்  14,

3.ம ைர (மா) மநகராட்சி திய குடியி ப்  வார்  14,

4.ம ைர (மா) ங்கா நகர் வார்  14,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

109 109

ஆனந்த் ெமேமாரியல்ெமட்ரிக்குேலசன் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி  ைமய கட்டிடம் 

ேமற்கு பக்கம்  ,ஆரப்பாைளயம்

1.ம ைர (மா) ஆரப்பாைளயம் ேரா  வார்  10,

2.ம ைர (மா) ைவைக நகர் காலனி வார்  10,

3.ம ைர (மா) டி டி ேரா  1வ  ெத  வார்  10,

4.ம ைர (மா) டி டி ேரா  2வ  ெத  வார்  10,

5.ம ைர (மா) டி டி கு க்கு 1வ  ெத  வார்  10,

6.ம ைர (மா) டி டி ேரா  கு க்கு 2வ  ெத  வார்  10

7.ம ைர (மா) நீேரற்  நிைலயகுடியி ப்  ஆரப்பாைளயம் வார்  10,

8.ம ைர (மா) ேஜ ேஜ ேரா  வார்  10,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

110 110
ஆர்.சி.ெதாடக்கப்பள்ளி    ,ேமலப் 

ெபான்னகரம் ைடல் பில்டிங்,ெதற்குப் 

பகுதி,பி பிளாக்-625016

1.ம ைர (மா) விசுவாச ரி 1வ  ெத  வார்  15 , 

2.ம ைர (மா) ஏ.ஏ.ேரா  வார்  15,

3.ம ைர (மா) சகாய மாதா ெத   வார்  15,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

111 111
ஆர்.சி.ெதாடக்கப்பள்ளி    ,ேமலப் 

ெபான்னகரம் ைடல் பில்டிங்,வடக்கு 
1.ம ைர (மா) அரசரடி னிசிபாைளயம் வார்  15, அைனத்  வாக்காளர்கள்

112 112
ஆர்.சி.ெதாடக்கப்பள்ளி    ,ேமலப் 

ெபான்னகரம் ைடல் பில்டிங்,வடக்கு 
1.ம ைர (மா) னிசிபாைளயம் ேரா  வார்  15, அைனத்  வாக்காளர்கள்

113 113
ஆர்.சி.ெதாடக்கப்பள்ளி    

,ேமலப்ெபான்னகரம் ெமயின் ேரா  அைற 
1.ம ைர (மா) ெடக்னிக்கல் ஸ்கூல் ேமற்கு 1வ  ெத  வார்  14,

2.ம ைர (மா) ெடக்னிக்கல் ஸ்கூல் ேமற்கு 2வ  ெத  வார்  14,
அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

114 114
ஆர்.சி.ெதாடக்கப்பள்ளி    

,ேமலப்ெபான்னகரம் ெமயின் ேரா  3வ  

வகுப்  அைற கிழக்கு பக்கம் -625016

1.ம ைர (மா) ெடக்னிக்கல் ஸ்கூல் ேமற்கு 3வ  ெத  வார்  14, அைனத்  வாக்காளர்கள்

115 115

இன்டகிேரட்ெடட் குழந்ைதவளர்ப் ைமயம்  

 ,ேமலெபான்னகரம்,ேமற்குப் பகுதி 

பால்வாடி ஆஸ்ெபஸ்டாஸ்கூைர -625016
1.ம ைர (மா) ஆரப்பாைளயம் பிள்ைளமார்ெத  வார்  10,

2.ம ைர (மா) மாணிக்க வாசக ரம் வார்  10,

3.ம ைர (மா) பள்ளர் ெத , ேமலமாரியம்மன் ேகாவில் ெத  வார்  10,

4.ம ைர (மா) பைறயர் ெத , கீழ மாரியம்மன் ேகாவில் ெத  வார்  10,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

116 116

மனவளர்ச்சி குன்றிேயார் சிறப்  

பள்ளி,, ன்பகுதி ேமற்குப்பகுதி -625016 1.ம ைர (மா) ஆரப்பாைளயம் மறவர் 1வ  ெத  வார்  10,

2.ம ைர (மா) ஆரப்பாைளயம் மறவர் 2வ  ெத  வார்  10,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

117 117

மனவளர்ச்சி குன்றிேயார் சிறப்  

பள்ளி,வடக்கு பக்க கட்டிடம் ேமற்கு பகுதி -

625016 1.ம ைர (மா) மஞ்சள் ேமட்  கு க்கு ெத  வார்  10, அைனத்  வாக்காளர்கள்

118 118

மனவளர்ச்சி குன்றிேயார் சிறப்  பள்ளி   

,வடக்கு பக்க கட்டிடம் அைரயம் இரன்  -

625016 1.ம ைர (மா) மஞ்சள் ேம  குடிைச மாற்  வாரியம்  வார்  10, அைனத்  வாக்காளர்கள்

119 119

ேஹாலி ேபமிலி உயர்நிைலப் பள்ளி   

,ேமற்கு பிளாக்,2வ  அைற வடக்கு பகுதி 

ஞானஒளி ரம்-625016
1.ம ைர (மா) மஞ்சள் ேமட் த் ெத  வார்  10,

2.ம ைர (மா) சிற் ழியர் காலனி வார்  10,

3.ம ைர (மா) ேமலப் ெபான்னகரம் கு க்கு ெத   வார்  10,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்
வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

120 120

ேஹாலி ேபமிலி உயர்நிைலப் பள்ளி   

,ெதற்கு பிளாக் ஞானஒளி ரம் 2வ  அைற 

சிஸ்டர் ேராஸ்-625016

1.ம ைர (மா) ேராஜா தல் ெத  வார்  14,

2.ம ைர (மா) ேராஜா 2வ  ெத   வார்  14,

3.ம ைர (மா) ேமலப் ெபான்னகரம் 2வ  கு க்குத் ெத   வார்  14,

4.ம ைர (மா) ேமலப் ெபான்னகரம் 3வ  கு க்குத் ெத  வார்  14,

5.ம ைர (மா) ேமலப் ெபான்னகரம் 1வ  ெத  வார்  14,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

121 121
வித்யாலயம் ெமட்ரிக்குேலசன் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி   ,எஸ் எஸ் காலனி 

3ம் வகுப்  அைற கிழக்கு பக்கம்-625016

1.ம ைர (மா) எஸ் எஸ் காலனி 1வ  ெத  வார்  18, அைனத்  வாக்காளர்கள்

122 122

வித்யாலயம் ெமட்ரிக்குேலசன் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி   ,எஸ் எஸ் காலனி 

வடக்கு பிளாக்-625016
1.ம ைர (மா) எஸ் எஸ் காலனி 2வ  ெத  பிள்ைளயார் ேகாவில் 2வ  ெத  வார்  18,

2.ம ைர (மா) எஸ் எஸ் காலனி 3வ  ெத  வார்  18,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

123 123

வித்யாலயா ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,ெதற்கு பிளாக் 2வ  அைற கிழக்கு பகுதி 

வடக்கு ந  எஸ்.எஸ்.காலனி -625016

1.ம ைர (மா) பாரதியார் ெமயின் ேரா  வார்  18,

2.ம ைர (மா) எஸ்.எஸ்.காலனி 6வ  ெத  வார்  18,

3.ம ைர (மா) பார்த்தசாரதி ெத  வார்  18 , 

4.ம ைர (மா) ராமன் ெத  வார்  18,

5.ம ைர (மா) ராமநாதன் ெசட்டி ெத  வார்  18,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

124 124

வித்யாலயா ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,ெதற்கு பக்க கட்டிடம் எல்.ேக.ஜி. வகுப்  

அைற எஸ்.எஸ்.காலனி -625016

1.ம ைர (மா) எஸ்.பி.ஐ காலனி 2ல் 1வ  ெத  வார்  18,

2.ம ைர (மா) பாரதியார் 6வ  ெத  வார்  18,

3.ம ைர (மா) பாரதியார் 5வ  ெத  வார்  18,

4.ம ைர (மா) பாரதியார் 7வ  ெத  வார்  18,

5.ம ைர (மா) பாரதியார் 8வ  ெத  வார்  18,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

125 125

வித்யாலயம் ெமட்ரிகுேலசன்ேமல்நிைல 

பள்ளி   ,எஸ் எஸ் காலனி வடக்கு பிளாக் 

2வ  அைற- 625016

1.ம ைர (மா) ஜவகர் 1வ  ெத  வார்  18,

2.ம ைர (மா) ஜவகர் 1 வ  ெத  வார்  18,

3.ம ைர (மா) ஜவகர் 2வ  ெத  வார்  18,

4.ம ைர (மா) ஜவகர் 3வ  ெத  வார்  18,

5.ம ைர (மா) ஜவகர் 4வ  ெத  வார்  18,

6.ம ைர (மா) ஜவகர் 5வ  ெத  வார்  18,

7.ம ைர (மா) ஜவஹர் ெமயின் ேரா  வார்  18,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

126 126

வித்யாலயம் ெமட்ரிகுேலசன் 

ேமல்நிைல பள்ளி   , கிழக்கு பிளாக் எஸ் 

எஸ் காலனி -625016

1.ம ைர (மா) கண்ணதாசன் 1வ  ெத  வார்  18,

2.ம ைர (மா) கண்ணதாசன் 2வ  ேரா  வார்  18,

3.ம ைர (மா) கண்ணதாசன் ெமயின் ேரா  வார்  18,

4.ம ைர (மா) எஸ் எஸ் காலனி 8வ  ெத  வார்  18, 5.ம ைர (மா) எஸ் எஸ் காலனி 

9வ  ெத  வார்  18,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

127 127

மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

பக்கம் அைற எண்1 எஸ் எஸ் காலனி-

625016

1.ம ைர (மா) மீனாட்சி நகர் (ராம்நகர்) 7வ  ெத  வார்  18,

2.ம ைர (மா) ராம் நகர் தல் ெத  வார்  18,

3.ம ைர (மா) எஸ்.பி.ஒ. ஊழியர் 2வ  காலனி வார்  18 , 

4.ம ைர (மா) ெபாற்குடம் அப்பார்ெமண்ட் வார்  18,

5.ம ைர (மா) எஸ் எஸ் காலனி 5வ  ெத  வார்  18,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்
வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

128 128

மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி   ,அைற எண் 

2 ெதற்கு பக்கம் எஸ் எஸ் காலனி  -625016 1.ம ைர (மா) ராம் நகர் 2வ  ெத  வார்  18,

2.ம ைர (மா) ராம் நகர் 3வ  ெத  வார்  18,

3.ம ைர (மா) ராம் நகர் 4வ  ெத  வார்  18,

4.ம ைர (மா) ராம் நகர் 5வ  ெத  வார்  18,

5.ம ைர (மா) ராம் நகர் 6  ெத  வார்  18,

6.ம ைர (மா) ராம் நகர் 7வ  ெத  வார்  18,

7.ம ைர (மா) நண்பர்கள் ெத  வார்  18,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

129 129
வித்யாலயம் ெமட்ரிகுேலசன்ேமல்நிைல 

பள்ளி   ,ெதற்கு பக்கம் அைற எண்3 எஸ் 

எஸ் காலனி-625016

1.ம ைர (மா) எஸ்.எஸ் காலனி 10வ  ெத  வார்  18, 2.ம ைர (மா) எஸ் எஸ் காலனி 

11வ  ெத  வார்  18,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

130 130
வித்யாலயம் 

ெமட்ரிகுேலசன்ேமல்நிைலபள்ளி   ,எஸ் 

எஸ் காலனி ெதற்கு பக்கம் அைற எண்4-

1.ம ைர (மா) எஸ் எஸ் காலனி 12வ  ெத  வார்  18

2.ம ைர (மா) எஸ் எஸ் காலனி 13வ  ெத  வார்  18,

3.ம ைர (மா) எஸ் வி பி நகர் ெமயின் ெத  ேந  நகர் வார்  18,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

131 131
வித்யாலயம் ெமட்ரிகுேலசன்ேமல்நிைல 

பள்ளி   ,எஸ் எஸ் காலனி ேமற்கு பக்கம் 

அைற எண்1-625016

1.ம ைர (மா) நாவலர் தல் ெத  வார்  18,

2.ம ைர (மா) நாவலர் 2வ  ெத  வார்  18,

3.ம ைர (மா) பார்த்தசாரதி ெத  வார்  18,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

132 132

வித்யாலயம் ெமட்ரிகுேலசன்ேமல்நிைல 

பள்ளி   ,எஸ் எஸ் காலனி ேமற்கு பக்கம் 

அைற எண் 2-625016

1.ம ைர (மா) ஸ்ேடட் பாங்க் ஆபிசர்ஸ் காலனி வார்  18

2.ம ைர (மா) நாவலர் நகர் 3வ  ெத  வார்  18,

3.ம ைர (மா) நாவலர் நகர் கு க்குத் ெத  வார்  18,

4.ம ைர (மா) நாவலர் நகர் (ைபபாஸ்ேரா ) வார்  18,

5.ம ைர (மா) எஸ்.வி.நகர் கு க்குத் ெத  ெபரியவர் கு க்கு ெத  வார்  18,

6.ம ைர (மா) எஸ் வி நகர் தல் ெத  (அெவன்  ெத ) வார்  18,

7.ம ைர (மா) எஸ்.வி.நகர் 2வ  ெத  (விேவகானந்தர் ெத ) வார்  18,

8.ம ைர (மா) எஸ்.வி.நகர் 3வ  ெத  (ெபரியவர் ெத ) வார்  18,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

133 133

ெசயின்பால் நர்சரி பிைரமரி பள்ளி  ேக 

ஜி   ,வகுப்  அைற கிழக்கு பக்கம் ேமற்கு 

கட்டிடம் அன்சாரிநகர் 4வ  ெத  

மஹ ப்பாைளயம் ம ைர-10

1.ம ைர (மா) சிங்கார ரம் விஸ்தரிப்  நி  எல் ஸ் நகர் வார்  17,

2.ம ைர (மா) சிங்கார ரம் விஸ்தரிப்  நி  எல் ஸ் நகர் ெடலிேபான் வார்  17,

3.ம ைர (மா) சிங்கார ரம் விஸ்தரிப்  நி  எல் ஸ் நகர் காந்திஜி வார்  17,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

134 134

ெசயின்பால் நர்சரி பிைரமரி பள்ளி 1வ  

வகுப்    ,வகுப்  அைற ேமற்கு பக்கம் 

ேமற்கு கட்டிடம் அன்சாரிநகர் 4வ  ெத  

மஹ ப்பாைளயம் ம ைர-10

1.ம ைர (ம) சிங்கார ரம் விஸ்தரிப்  நி  எல் ஸ் நகர் சர்ேவாதய வார்  17, 

2.ம ைர (மா) எல் ஸ் நகர் வட்  வசதி வாரியம் ட ைடப் வார்  17,

3.ம ைர (மா) சூர்யா அப்பார்ட்ெமண்ட்ஸ் ஹச் வார்  17,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

135 135

சிவகாசி நாடார் ெமட்ரிக் பள்ளி   ,  ேக 

ஜி அ பிரி  ேமற்கு பக்கம் கட்டிடம் 

அன்சாரி நகர் ம ைர-16

1.ம ைர (மா) சிங்கார ரம் வார்  16, 

2.ம ைர (மா) அ ந்ததியர் ெத  வார்  16,

3.ம ைர (மா) னியாண்டி ேகாவில் ெத  வார்  16,

4.ம ைர (மா) அன்சாரி நகர் வார்  16, 

5.ம ைர (மா) ேகாவில் பிள்ைள காலனி வார்  16,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

136 136

ெசவன்த்ேட ஆங்கில அட்ேவண்டிஸ் 

ேமல்நிைல பள்ளி   ,ெகன்னட் ேரா  

கிழக்கு பக்கம் கட்டிடம் ம ைர-16
1.ம ைர (மா) ஆதம் ெத  வார்  17,

2.ம ைர (மா) அக்கயநாயக்கர் ேதாப்  ெத  (ேமற்குைவத்தியநாத ரம்) வார்  16,

3.ம ைர (மா) அக்கயநாயக்கர் ேதாப்  ெத  (எஸ்.எஸ்.காலனி) வார்  16,

4.ம ைர (மா) அக்கயநாயக்கர் ேதாப்  ெத  (நீ  எல் ஸ் நகர்) வார்  16,

5.ம ைர (மா) அக்கயநாயக்கர் ேதாப்  ெத  (நி  எல் ஸ் நகர் குடிைச பகுதி வார்  16,

6.ம ைர (மா) அக்கயநாயக்கர் ேதாப்  ெத  (சபீனா ெத ) வார்  16,

7.ம ைர (மா) அக்கயநாயக்கர் ேதாப்  ெத  (காட்  நாயக்கர் ேதாப் ) வார்  16,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

137 137

சிவகாசி நாடார் ெமட்ரிக் பள்ளி   ,  ேக 

ஜி ஆ பிரி  ேமற்கு பக்கம் கட்டிடம் 

அன்சாரி நகர் ம ைர-16

1.ம ைர (மா) அன்சாரி நகர் 7வ  ெத  வார்  17,

2.ம ைர (மா) ைவத்தியநாத ரம் கிழக்கு சந்  வார்  16 , 

3.ம ைர (மா) ஏ ஏ ேரா  ெவள்ைளபிள்ைளயார் ேகாவில் ெத  வார்  17,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

138 138
ம ைர சிட்டி ந நிைலப் பள்ளி   

,அன்சாரி நகர் 4வ  ெத  ேமற்கு பகுதி 
1.ம ைர (மா) தமிழ் நா  வட்  வசதி வாரிய குடியி ப்  வார்  17, அைனத்  வாக்காளர்கள்

139 139

ம ைர சிட்டி ந நிைலப் பள்ளி   

,அன்சாரிநகர் 4வ  ெத  ேமற்கு பகுதி 

அைற 2-625016

1.ம ைர (மா) ேரா ைடப் காலனி எல் ஸ் நகர் வார்  17,

2.ம ைர (மா) எம்.ஐ.ஜி.பிளாக்,எல்லிஸ் நகர் வார்  17,

3.ம ைர (மா) எம்.ஐ.ஜி.எல்லிஸ் நகர் ேமற்கு வார்  17,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

140 140

சிவகாசி நாடார் ெமட்ரிக் பள்ளி   ,கிழக்கு 

பக்கம் கட்டிட அைற எண்-1 அன்சாரிநகர் 

ம ைர-16

1.ம ைர (மா) கச்.ஐ.ஜி. மல்லிைக குடியி ப்  வார்  17, 2.ம ைர (மா) கச்.ஐ.ஜி. 

விக்ேனஷ்வரா குடியி ப்  வார்  17

3.ம ைர (மா) கச்.ஐ.ஜி. நல குடியி ப்  வார்  17,

4.ம ைர (மா) கச்.ஐ.ஜி. விநாயகா குடியி ப்  வார்  17,

5.ம ைர (மா) கச்.ஐ.ஜி. அன்ைன ெதரசா குடியி ப்   வார்  17,

6.ம ைர (மா) கச்.ஐ.ஜி. ஐஸ்வர்யா குடியி ப்  வார்  17,

7.ம ைர (மா) கச்.ஐ.ஜி. நலச்சங்க குடியி ப்  வார்  17,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

141 141

மாநகராட்சி வக்கப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

பக்கம் ஆைற எண்  3 எஸ் எஸ் காலனி-

625016

1.ம ைர (மா) எல் ஸ் நகர் வார்  17,

2.ம ைர (மா) சாைல நகர் வார்  17,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

142 142

சிவகாசி நாடார் ெமட்ரிக் பள்ளி   ,கிழக்கு 

பக்கம் கட்டிட அைற எண்-2 அன்சாரிநகர் 

ம ைர-16

1.ம ைர (மா) எச் ஐ ஜி விநாயகா குடியி ப்  வார்  17,

2.ம ைர (மா) எச் ஐ ஜி பாரதியார் குடியி ப்  வார்  17,

3.ம ைர (மா) எச் ஐ ஜி க மாரியம்மன் குடியி ப்  வார்  17,

4.ம ைர (மா) எச் ஐ ஜி மீனாட்சி குடியி ப்  வார்  17,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

143 143

சிவகாசி நாடார் ெமட்ரிகுேலசன் பள்ளி   

,ேமற்கு பகுதி கட்டிடம் வடக்கு பகுதி 

அைற எண்-3 அன்சாரி நகர் ம ைர-16

1.ம ைர (மா) எச் ஐ ஜி ேஹப்பிேஹாம் குடியி ப்  வார்  17,

2.ம ைர (மா) எச் ஐ ஜி பாரதியார் குடியி ப்  வார்  17 

3.ம ைர (மா) எச் ஐ ஜி ஸ்வட்ேஹாம் குடியி ப்  வார்  17 

4.ம ைர (மா) எச் ஐ ஜி அக்சயா குடியி ப்  வார்  17

5.ம ைர (மா) எச் ஐ ஜி பாலாஜி குடியி ப்  வார்  17

6.ம ைர (மா) எச் ஐ ஜி ெசௗபாக்யா குடியி ப்  வார்  17

7.ம ைர (மா) எச் ஐ ஜி ஐஸ்வர்யா குடியி ப்  வார்  17, 

8.ம ைர (மா) எச் ஐ ஜி வார்  17,

9.ம ைர (மா) பாரதியார் குடியி ப்  வார்  17,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

144 144

சிவகாசி நாடார் ெமட்ரிகுேலசன் பள்ளி   

,அன்சாரிநகர், .ேக.ஜி ஏ பிளாக் 12ம்வகுப் -

625016

1.ம ைர (மா) தாமஸ் காலனி எஸ் எஸ் காலனி இைணப்  ேரா  வார்  17,

2.ம ைர (மா) அம்ேபத்கார் நகர் எஸ் எஸ் காலனி வார்  17,

3.ம ைர (மா) ராஜவ் காந்தி நகர் எஸ் எஸ் காலனி வார்  17,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

145 145

சிவகாசி நாடார் ெமட்ரிகுேலசன் பள்ளி   

,அன்சாரிநகர் 3ம் வகுப்  சி பிரி -625016 1.ம ைர (மா) அ ந்ததியர் ெத  காளியம்மன் ேகாவில் ெத  வார்  17,

2.ம ைர (மா) அன்சாரி நகர் 4வ  ெத  வார்  17,

3.ம ைர (மா) அன்சாரி நகர் 4வ  ெத  வாய்க்கால் கைர குடிைச பகுதி வார்  17,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

146 146

சிவகாசிநாடார் ெமட்ரிகுேலசன் பள்ளி   

,அன்சாரிநகர்,வகுப்பைற எண்.2, கிழக்கு 

பிளாக்-625016

1.ம ைர (மா) எல் ஸ் நகர் வார்  17,

2.ம ைர (மா) அன்சாரி நகர் 3வ  ெத  வார்  17,

3.ம ைர (மா) அன்சாரி நகர் கிழக்கு கு க்குத் ெத  வார்  16,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

147 147

சிவகாசி நாடார் ெமட்ரிகுேலசன் பள்ளி   

,வகுப்பைற எண்.2,கிழக்குபிளாக் ஏெசக்சன்-

625016
1.ம ைர (மா) தமிழ் நா  வட்  வசதி வாரியம் எல் ஸ் நகர் வார்  17,

2.ம ைர (மா) அன்சாரி நகர் 20 அடி ேமற்குத் ெத  வார்  17,

3.ம ைர (மா) அன்சாரி நகர் கிழக்குத் ெத  வார்  17,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

148 148

சிவகாசி நாடார் ெமட்ரிகுேலசன் பள்ளி   

,வகுப்பைற எண்.2,கிழக்குபிளாக் ஏெசக்சன்-

625016

1.ம ைர (மா) எஸ் எஸ் காலனி ேரா  வார்  17,

2.ம ைர (மா) எல்லிஸ் நகர் எம் ஐ ஜி பிளாக் வார்  17,

3.ம ைர (மா) அன்சாரி நகர் ேமற்கு கு க்குத் ெத  வார்  17,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

149 149

ெசவன்த்ேட ஆங்கில அட்ேவண்டிஸ் 

ேமல்நிைல பள்ளி   ,ெகன்னட் கு க்கு 

ெத  ெதற்கு பிளாக் பகுதி1-625001

1.ம ைர (மா) பாரதிதாசன் சாைல டி பி ேரா  வார்  16,

2.ம ைர (மா) ஒத்தப்பட்டி பார்க் ேரா  வார்  16,

3.ம ைர (மா) சிங்கார ரம் வார்  16,

4.ம ைர (மா) ஈ எஸ் ஐ குடியி ப்  வார்  17,

5.ம ைர (மா) க்கார ேதாப்  வார்  16,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

150 150

ெசவன்த்ேட ஆங்கில அட்ேவண்டிஸ் 

ேமல்நிைல பள்ளி   ,ெகன்னட் கு க்கு 

ெத  3ம்வகுப்  ஈ பிரி  -625001
1.ம ைர (மா) அன்சாரி நகர் 2 வ  ெத  வார்  17,

2.ம ைர (மா) அன்சாரி நகர் 5வ  ெத  வார்  17,

3.ம ைர (மா) அன்சாரிநகர் 6 வ  ெத  வார்  17,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

151 151

ெசவன்த்ேடஅட்ேவண்டிஸ்ஆங்கிலேமல்நி

ைல பள்ளி   ,12-D,ெகன்னட் ேரா  வகுப்  

எண் 12-டி பிரி -625016
1.ம ைர (மா) சிங்கார ரம் ேமல் ம ைர வதீி வார்  16,

2.ம ைர (மா) சிங்கார ரம் விஸ்தரிப்  எல் ஸ் நகர் பைழய காலனி வார்  16,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

152 152

ெசவன்த்ேடஅட்ேவண்டிஸ்ஆங்கிலேமல்நி

ைல பள்ளி   ,12-D,ெகன்னட் ேரா , 

அ.எண்.300எப்-625016

1.ம ைர (மா) எல் ஸ் நகர் பைழய காலனி குடிைசப்பகுதி வார்  16 

2.ம ைர (மா) பாரதிதாசன் சாைல வார்  16,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

153 153
ெசவன்த்ேட 

அட்ேவண்டிஸ்ஆங்கிலேமல்நிைலபள்ளி   

,ெகன்னட்ேரா  கிழக்கு பிளாக் அைற எண் 

1.ம ைர (மா) ைவத்தியநாத ரம் ேமற்கு சந்  வார்  16 அைனத்  வாக்காளர்கள்

154 154
ெசவன்த்ேட அட்ேவண்டிஸ்ஆங்கில 

ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,ெகன்னட்ேரா ,அைற எண்.13 கிழக்குபிளாக்-

1.ம ைர (மா) சிட்டாலாட்சி நகர் வார்  17, அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

155 155
ெசவன்த்ேட அட்ேவண்டிஸ்ஆங்கில 

ேமல்நிைலப் பள்ளி   ,ெகன்னட் கு க்கு 

ெத  கிழக்கு பிளாக் 1வ  அைற-625016

1.ம ைர (மா) அன்சாரி நகர் 1வ  ெத  வார்  17, அைனத்  வாக்காளர்கள்

156 156
ெசவன்த்ேட அட்ேவண்டிஸ்ஆங்கில 

ேமல்நிைலப் பள்ளி   ,ெகன்னட் கு க்கு 

ெத  2ம் வகுப்  சி பிரி -625016

1.ம ைர (மா) அன்சாரி நகர் 1வ  ெத  வார்  17, அைனத்  வாக்காளர்கள்

157 157
அரசினர் ெபண்கள் ேமல்நிைல பள்ளி   ,டி 

பி ேரா  ைமயபகுதி
1.ம ைர (மா) எச் ைடப் எல் ஸ் நகர்  வார்  17,

2.ம ைர (மா) ெசௗபாக்யா அப்பார்ட்ெமண்ட் வார்  17,

3.ம ைர (மா) ேசாபணா அப்பார்ட்ெமண்ட் வார்  17,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

158 158
அரசினர் ெபண்கள் ேமல்நிைல பள்ளி   ,டி 

பி ேரா  ைமயபகுதி
1.ம ைர (மா) ைவத்தியநாத ரம் ெமயின் ேரா  வார்  16 அைனத்  வாக்காளர்கள்

159 159

அரசினர் ெபண்கள் ேமல்நிைல பள்ளி   ,டி 

பி ேரா  ைமயபகுதி 1.ம ைர (மா) கங்காணி ைலன் வார்  16,

2.ம ைர (மா) னியாண்டிேகாவில் ெத   வார்  16,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

160 160

அரசினர் ெபண்கள் ேமல்நிைல பள்ளி   ,டி 

பி ேரா  ைமயபகுதி
1.ம ைர (மா) ெகன்னட் கு க்குத் ெத  வார்  16,

2.ம ைர (மா) ெகன்னட் கு க்கு ேரா   ஜிம் க்காரேதாப்  வார்  16 , 

3.ம ைர (மா) ப்பத்தா  குடிைசப்பகுதி  (எல் ஸ் நகர்) வார்  17,

4.ம ைர (மா) ராஜிவ் காந்தி நகர் ேபாடி ைலன் குடிைசப்பகுதி வார்  17,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

161 161

அரசினர் ெபண்கள் ேமல்நிைல பள்ளி   ,டி 

பி ேரா  ைமயபகுதி 1.ம ைர (மா) ஆர் எச் ேபரட் காலனி  வார்  17,

2.ம ைர (மா) ஆர்.எச்.உதயம் குடியி ப்  வார்  17,

3.ம ைர (மா) தி வள் வர் ெத  வார்  17,

4.ம ைர (மா) ெகன்னட் ஆஸ்பத்திரி ேரா  வார்  16,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

162 162

அரசினர் ெபண்கள் ேமல்நிைல பள்ளி   ,அ 

எண் 13 10 பி ெமயின் கட்டிடம்-625016

1.ம ைர(மா) எல் ஸ் நகர் ேபாடி ைலன் குடிைசப்பகுதி (இந்திராநகர்) வார்  17, 

2.ம ைர (மா) எல் ஸ் நகர் ேபாடி ைலன் ப்பத்தா  குடிைசப் பகுதி வார்  17,

3.ம ைர (மா) எல் ஸ் நகர் ேபாடி ைலன் குடிைசப் பகுதி (ராஜவ்காந்தி நகர்) வார்  17,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

163 163
ரயில்ேவ இ பாலர் உயர்நிைலப் பள்ளி   

,அ.எண்.2-625016
1.ம ைர (மா) ரயில்ேவ காலனி வார்  16,

2.ம ைர (மா) பைழய ரயில்ேவ காலனி வார்  16,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

164 164

ரயில்ேவ இ பாலர் ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,அ.எண்.3-625016 1.ம ைர (மா) ரயில்ேவ காலனி வார்  16, அைனத்  வாக்காளர்கள்

165 165

ரயில்ேவ இ பாலர் ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,அ.எண்.21, ெமயின் கட்டிடம்-625016 1.ம ைர (மா) ரயில்ேவ காலனி மாரியம்மன் ேகாவில் ெமயின் ெத  வார்  16, 

2.ம ைர (மா) ரயில்ேவ காலனி மாரியம்மன் ேகாவில் 4வ  ெத  வார்  16,

3.ம ைர (மா) ரயில்ேவ காலனி மாரியம்மன் ேகாவில் 3வ  ெத  வார்  16,

4.ம ைர (மா) ரயில்ேவ காலனி மாரியம்மன் ேகாவில் 2வ  ெத  வார்  16,

5.ம ைர (மா) ரயில்ேவ காலனி மாரியம்மன் ேகாவில் 1வ  ெத  வார்  16,

6.ம ைர (மா) ரயில்ேவ காலனி ேராஸ்  1வ  ெத  வார்  16,

7.ம ைர (மா) ரயில்ேவ காலனி ேராஸ் 2வ  ெத  வார்  16,

8.ம ைர (மா) ரயில்ேவ காலனி ேராஸ் 3வ  ெத  வார்  16,

9.ம ைர (மா) ரயில்ேவ காலனி ேராஸ் 4வ  ெத  வார்  16,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

166 166

ரயில்ேவ இ பாலர் ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,அ.எண்.4 (கிழக்கு பகுதி)-625016 1.ம ைர (மா) ரயில்ேவ காலனி வார்  16,

2.ம ைர (மா) ரயில்ேவ காலனி கன் ெத  வார்  16,

3.ம ைர (மா) ரயில்ேவ காலனி லில்லி 2 வ  ெத  வார்  16,

4.ம ைர(மா) ரயில்ேவகாலனி லில்லி 1வ  ெத  வார்  16

அைனத்  வாக்காளர்கள்

167 167
ம ைரக்கல் ரி ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,ஆர் எம் எஸ் ேரா  நி  கட்டிடம் ஓ  
1.ம ைர (மா) ஹ சிங் ேபார்  காலனி ேமலவாசல் வார்  78, அைனத்  வாக்காளர்கள்

168 168
ம ைரக் கல் ரி ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,ஆர் எம் எஸ் ேரா  நி  கட்டிடம் 
1.ம ைர (மா) ஹ சிங் ேபார்  காலனி ேமலவாசல் வார்  78 , 

2.ம ைர (மா) சார்  ஆய்வாளர் குடியி ப்  ேமல ெவளி வதீி வார்  78,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

169 169

ம ைரக் கல் ரி ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,ஆர் எம் எஸ் ேரா  நி  கட்டிடம் 

அ கில் சத் ண கூடம் -625001

1.ம ைர (மா) ஹ சிங் ேபார்  காலனி ேமலவாசல் வார்  78,

2.ம ைர (மா) ஹரீா நகர் வாய்க்கால்க் கைர ெத  வார்  78

3.ம ைர (மா) ஹ சிங் ேபார்  காலனி ேமலவாசல் வார்  78

அைனத்  வாக்காளர்கள்

170 170
ம ைரக் கல் ரி ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,அ.எண்.18 திய கட்டிடம்-625001
1.ம ைர (ம) ேதாப் க்காலணி ஹரீாநகர் வார்  78 அைனத்  வாக்காளர்கள்

171 171
ம ைரக் கல் ரி ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,அைற.எண்.11 திய கட்டிடம்-625001
1.ம ைர (ம) அலா தீன் ேதாப்  திடீர்நகர் வார்  78, அைனத்  வாக்காளர்கள்

172 172
ம ைரக் கல் ரி ேமல்நிைலப் பள்ளி   

, திய கட்டிடம் அைற எண் 12 ஆர் எம் 
1.ம ைர (மா) பாஸ்கரதாஸ் நகர் 1வ  சந்  வார்  78,

2.ம ைர (ம) பாஸ்கரதாஸ் நகர் 2வ  ெத  வார்  78,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

173 173
ம ைரக் கல் ரி ேமல்நிைலப் பள்ளி,   

,பைழய கட்டிடம் அைற எண் 36 ஆர் எம் 
1.ம ைர (ம) பாஸ்கரதாஸ் நகர் 3 வ  ெத  வார்  78,

2.ம ைர (ம) பாஸ்கரதாஸ்நகர் 2வ  கு க்குத் ெத  வார்  78,
அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

174 174

.சி. ேமல்நிைலப் பள்ளி   ,ேநதாஜி ேரா  

ெதற்கு அைற, அ.எண்.12 பி-625001 1.ம ைர (மா) ேமலப்ெப மாள் ேமஸ்திரி வதீி, ட்ைடகைட சந்  வார்  80,

2.ம ைர (மா) ேமலப்ெப மாள் ேமஸ்திரி வதீி  வார்  79,

3.ம ைர (மா) மக்கான் ேதாப் த் ெத  வார்  80,

4.ம ைர (மா) ராமலிங்க க ன்டர் சந்   வார்  79,

5.ம ைர (மா) ெப மாள் ெதப்பக்குளம் ேமற்குத் ெத   வார்  79,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

175 175

மணியம்மாள் ஆரம்பபள்ளி   ,ஆர்.சி.சி 

கட்டிடம் 1.ம ைர (மா) பரேமஸ்வரன் பிள்ைள சந்   வார்  83,

2.ம ைர (மா) இ ளப்ப ேகானார் சந்  வார்  83,

3.ம ைர (ம) வடக்கு ெப மாள் ேமஸ்திரி வதீி  வார்  84,

4.ம ைர (மா) தாள த்  பிள்ைள சந்  வார்  82, 83 , 

5.ம ைர (மா) நாகலிங்கம் பிள்ைள சந்   வார்  84,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

176 176

டி.எம்.ஆர் மகளிர் ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,ேகப்ரங்ஹால் கிைள பின்பக்கம்(வடக்கு 

பிளாக்)-625001

1.ம ைர (மா) கு நாதன் ேகாவில் சந்  வார்  83,

2.ம ைர (மா) சங்கீதவிநாயகா ேகாவில் சந்  வார்  84,

3.ம ைர (மா) க்கார சந்  வார்  84,

4.ம ைர (மா) வடக்கு கி ஷ்ணன் ேகாவில் ெத  வார்  84,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

177 177

ஔைவ மகளிர் ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,வடக்கு ஆவணி ல வதீி,வகுப்பைற 

எண்.11,III கு ப் ஏ-62500

1.ம ைர (மா) நல்ல மாடன் ேகாவில் ெத   வார்  83,

2.ம ைர (மா) க ப்பணசாமி ேகாவில் சந்  வார்  83,

3.ம ைர (மா) ெசம்மியன் கிணற் ச் சந்  வார்  84,

4.ம ைர (மா) இராமயணச் சாவடி வார்  84,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

178 178

டி எம் ஆர் ெபண்கள் ேமல்நிைல பள்ளி   

,கிழக்கு பக்க கட்டிடம் வடக்கு மாசி வதீி  

ெமயின் ேரா  ம ைர -1
1.ம ைர (மா) மன்னர் தி மைல சாைல வார்  83,

2.ம ைர (மா) கன் ேகாவில் சந்   வார்  83,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

179 179

ஔைவ மகளிர் ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,வடக்கு ஆவணி ல வதீி,வகுப்பைற 

எண்.11 4வ  கு ப் அ-625001
1.ம ைர (மா) வன்னியக் ேகானார் ெத  வார்  83,

2.ம ைர (ம) க கப்பிள்ைளக்காரத் ெத  வார்  83,

3.ம ைர (மா) வடக்கு கி ஷ்ணன் ேகாவில் சந்  வார்  83,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

180 180

ஔைவ மகளிர் ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,வடக்கு ஆவணி ல வதீி,வகுப்பைற 

எண்.11 4 வ கு ப் பி-625001

1.ம ைர (மா) வித்வான் ெபான் சாமி பிள்ைள சந்  வார்  84,

2.ம ைர (மா) நீலேமகம் பிள்ைளசந்  வார்  84,

3.ம ைர(மா) சித்திைரக்காரத் ெத  வார்  84,

4.ம ைர(மா)ராயக்ேகா ர ெத  ெதற்கு சந்  வார்  84,

5.ம ைர (மா) ராயேகா ர வடக்குச் சந்  வார்  84,

6.ம ைர (மா) ராயேகா ர ெத  வார்  84,

7.ம ைர (மா) பால்காவடி சந்  வார்  84,

8.ம ைர (மா) எழகடல் அக்ரஹாரம் வார்  84,

9.ம ைர (மா) கீழ சித்திைர விதி வார்  84,

10.ம ைர (மா) அம்மன் சன்னதி வார்  84,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
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வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

181 181

ஔைவ மகளிர் ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,வடக்கு ஆவணி லவதீி, கிழக்கு பகுதி-

625001

1.ம ைர(மா)பத்ரகாளியம்மன் ேகாவில் ெத  வார்  83,

2.ம ைர (மா) வடக்காவணி லவதீி  வார்   84,

3.ம ைர (மா) தளவாய் அக்ரஹாரம் வார்  84,

4.ம ைர (மா) ஆதிநாராயணன் பிள்ைள சந்  வார்   84,

5.ம ைர (மா) ஆதி லம் பிள்ைள சந்   வார்  84,

6.ம ைர (மா) கு சாமி ேகானார் சந்  வார்  84,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

182 182

ஔைவ மகளிர் ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,கீழஆவணி லவதீி குன்னத் ர் 

சாம்பியன் சித்திரம் கிழக்குப் பகுதி-625001

1.ம ைர (மா) தாசில்தார் பள்ளிவாசல் ெத  வார்  84,

2.ம ைர (மா) கீழ ஆவணி ல வதீி வார்  84,

3.ம ைர (மா) ேமலநாப்பாைளய ெத  வார்  84,

4.ம ைர (மா) நாப்பாைளய கு க்குத் ெத  வார்  84,

5.ம ைர (மா) நாப்பாைள 1வ  கு க்கு சந்  வார்  84, 

6.ம ைர (மா) நாப்பாைளய 2வ  சந்  வார்  84,

7.ம ைர (மா) தமிழ் மீன்கார ெத  வார்  84,

8.ம ைர (மா) சப்பாணி ேகாயில் 1வ  சந்  வார்  84,

9.ம ைர(மா) சப்பாணி ேகாயில் 2வ  சந்   வார்  84,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

183 183

ஔைவ மகளிர் ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,கீழஆவணி ல வதீி ,ேமற்கு பகுதி-625001
1.ம ைர (மா) வடக்கு சித்திைர வதீி வார்  84,

2.ம ைர (மா) ெரங்கசாமி ேசர்ைவ சந்  வார்  84,

3.ம ைர (மா) வடக்கு ேகா ர ெத  வார்  84,

4.ம ைர (மா) ேமலபட்டமார் ெத  வார்  84,

5.ம ைர (மா) கீழபட்டமார் ெத  வார்  84,

6.ம ைர (மா) ெசன்ட்ரல் மார்க்ெகட் சந்  வார்  84,

7.ம ைர (மா) வடக்கு சித்திைர வதீி 1வ  சந்  தியாகிதாயம்மாள் ெத  வார்  84,

8.ம ைர (மா) கீழ மாரட்வதீி வார்  84,

9.ம ைர (மா) சுவாமி சன்னதி ெத  சுவாமி சன்னதி சந்  வார்  84,

10.ம ைர (மா) சாயக்கார ெத  என்ற பாண்டிய நாடார் சந்  வார்  37,

11.ம ைர (மா) காமராஜர் சாைல வார்  84,

12.ம ைர(மா) ெகாத்தவால் சாவடி ெதற்கு சந்  வார்  84,

13.ம ைர (மா) ெகாத்தவால் சாவடி கிழக்கு சந்  வார்  84,

14.ம ைர (மா) கீழப்ெப மாள் ேமஸ்திரி வதீி வார்  84,

15.ம ைர (மா) சித்திரக்கார 1வ  2வ  3வ சந்  வார்  84,

16.ம ைர (மா) இராமன் ெசட்டி சந்  வார்  84,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

184 184
ஆயிர ைவசிய ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,ெதற்கு சித்திைர வதீி ெதற்கு பக்கம் 
1.ம ைர (மா) வடக்கு மாசி வதீி வார்  83, அைனத்  வாக்காளர்கள்

185 185

மணியம்ைம வக்கப்பள்ளி    ,வடக்கு 

பக்க ேமற்கு ஆர் சி சி கட்டிடம் வடக்கு 

மாசி வதீி ம ைர-1

1.ம ைர (மா) வ ககாவல் கூடத் ெத   வார்  83,

2.ம ைர (மா) நாயக்கமார் வடக்கு சந்   வார்  83,

3.ம ைர(மா)நாயக்கமார் ெதற்கு 1வ  ெத  வார்  83 

4.ம ைர (மா) நாயக்கமார் கு க்கு ெத   வார்  83,

5.ம ைர மத்திய ெதாகுதி ராமசாமி ேகானார் ெசக்கடி சந்  வார்  83,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

186 186

ப் ர  ேமற்பார்ைவயாளர் அ வலகம்   

, க்கார சந்  ம ைர-625001 1.ம ைர (மா) ேகாபால ெகாத்தன் ெத  வார்  83,

2.ம ைர (மா) கமதியர் சந்  வார்  83

3.ம ைர(மா) தானப்ப தலி அக்ரஹாரம் வார்  83

4.ம ைர (மா) அன்னக்குழி மண்டபம்சந்  வார் 83,

5.ம ைர (மா) வைளயல் காரத் ெத   வார்  83,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

187 187

எ வி ேமல்நிைலப்பள்ளி   ,ெதற்கு 

சித்திைர வதீி (ேமற்கு பகுதி) ெமயின் 

கட்டிடம்-625001

1.ம ைர (மா) ேமலேகா ரத் ெத  வார்  83,

2.ம ைர (மா) ெவள்ளாளர் 1வ சந்  வார்  83,

3.ம ைர (ம) ெவள்ளாளர் 2வ  சந்  வார்  83,

4.ம ைர (மா) ேமலஆவணி ல வதீி வார்  83,

5.ம ைர(மா) ேமலசித்திைர வதீி வார்  83,

6.ம ைர (மா) ெபரியவைளயல்கார ெத  வார்  83,

7.ம ைர (மா) தட்டார சந்  வார்  85,

8.ம ைர (மா) ேநதாஜி ேரா  வார்  85,

9.ம ைர (மா) ெதற்கு ஆவணி ல வதீி வார்  83,

10.ம ைர (மா) ேகாபால்சாமி ெசட்டி சந்  வார்  83,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

188 188

எ.வி ேமல்நிைலப் பள்ளி   ,கிழக்கு பகுதி-

625001 1.ம ைர (மா) ெவள்ளியம்பலத் ெத  வார்  85,

2.ம ைர (மா) ெப ங்குடிபள்ளிவாசல் சந்  வார்  85,

3.ம ைர (மா) மதார்கான் டேபதார் சந்  வார்  85,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

189 189

ஆயிரைவசியர் ேமனிைலப் பள்ளி   

,ெதற்கு சித்திைர வதீி பிளாக் கட்டிடம் 

ேமற்குப் பகுதி-625001

1.ம ைர (மா) கீழ மாசி வதீி வார்  84,

2.ம ைர (மா) கீழ மாசி வதீி வார்  85,

3.ம ைர (மா) ெசட்டிெவங்கடாசலபதி அய்யர் சந்  வார்  85,

4.ம ைர (மா) ெரங்காச்சாரி சந்  வார்  85,

5.ம ைர (மா) நாட்டாண்ைம னி நாேகந்திரஐயர் சந்  வார்  85,

6.ம ைர (மா) ஜடா னி ேகாவில் ெத  வார்  85,

7.ம ைர (மா) ெவங்கடாசலம் ஐயர் சந்  வார்  85,

8.ம ைர (மா) சுப்ைபய்யர் சந்  வார்  85,

9.ம ைர (மா) ெசாக்கப்பநாயக்கர் சந்  வார்  85,

10.ம ைர (மா) நல்ல தண்ணர்கிணற்  சந்  வார்  85,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

190 190

ஆயிர ைவசிய வக்கப் பள்ளி   ,ெதற்கு 

ஆவணி ல வதீி ம ைர -1 1.ம ைர (மா) ெதற்கு சித்திைர வதீி  வார்  85,

2.ம ைர (மா) ஜடா னி ேகாவில் ெதற்கு சந்   வார்  77,

3.ம ைர(மா)ஜடா னி ேகாவில் வடக்கு சந்  வார்  85,

4.ம ைர(மா)ஜடா னி ேகாவில் ேமற்கு சந்  வார்   85,

5.ம ைர (மா) கீழச் ெசட்டி ெத   வார்  85,

6.ம ைர (மா) ெதற்குகாவல் கூடத்ெத , 1வ  சந்   வார்  85,

7.ம ைர (மா) ெதற்குகாவல் கூட 2வ  ெத   வார்   85,

8.ம ைர (மா) யாைனக்காரத் ெத   வார்  85,

9.ம ைர (மா) ெவங்கலகைடத் ெத  வார்  85,

10.ம ைர (மா) ெதற்கு காவல் கூடத் ெத   வார்  85,

11.ம ைர (மா) சின்னக்கைட த்ைதயா பிள்ைள சந்  வார்  85,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

191 191

ேராஸ் ஆரம்ப பள்ளி   ,கான்சா ேமட் த் 

ெத  அைற எண்.1, ெதற்குப் பகுதி ம ைர-

625001

1.ம ைர (மா) ெதாட்டியான் கிணற்  சந்   வார்  85,

2.ம ைர (மா) ெபரிய மறவர் சந்   வார்  85,

3.ம ைர (மா) பச்சரிசிக்கார 1வ  சந்   வார்  85,

4.ம ைர (மா) பச்சரிக்கார 2வ  சந்   வார்   85,

5.ம ைர (மா) பச்சரிக்கார 3வ  சந்   வார்   85,

6.ம ைர (மா) கான்சா ேமட்  ெத   வார்  85,

7.ம ைர(மா) ெதற்கு பாண்டியன் அகிழ் ெத  வார்  85,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

192 192

ேராஸ் ஆரம்ப பள்ளி   ,கான்சா ேமட் த் 

ெத  அைற.எண்.1, வடக்கு பகுதி ம ைர-

625001

1.ம ைர (மா) ேமட் க்கம்மாள 1வ  சந்  வார்  85,

2.ம ைர (மா) கீழ சித்திைர வதீி  வார்  85,

3.ம ைர (மா) கீழஆவணி லவதீி  வார்  85,

4.ம ைர (மா) ேமட் க்கம்மாள 2வ சந்   வார்  85,

5.ம ைர (மா) ேமட் க்கம்மாள 3வ  ெத  வார்  85,

6.ம ைர (மா) ேமட் க்கம்மாள 4வ  ெத  வார்  85,

7.ம ைர (மா) ேமட் க்கம்மாள ெத  வார்  85,

8.ம ைர (மா) ெதற்காவணி ல வதீி   வார்  85,

9.ம ைர (மா) ேமலச்ெசட்டிய 1வ  சந்  வார்  85,

10.ம ைர (மா) ேமலச்ெசட்டிய 2வ  சந்  வார்  85,

11.ம ைர (மா) ேமலச்ெசட்டிய 3வ  சந்  வார்  85,

12.ம ைர (மா) ேமலச்ெசட்டிய 4வ  சந்   வார்  85,

13.ம ைர (மா) ேமலச்ெசட்டிய ெத   வார்  85,

14.ம ைர (மா) மீனாட்சி ேகாவில் ெத  வார்  85,

15.ம ைர (மா) அப்பா பிள்ைள சந்  வார்  85,

16.ம ைர (மா) ஒ வார் சந்   வார்  85,

17.ம ைர (மா) ெவங்கலக்கைட 1வ  சந்  வார்  85,

18.ம ைர (மா) ெவங்கலக்கைட 3வ  சந்  வார்  85,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

193 193

ேராஸ் ஆரம்ப பள்ளி   ,கான்சா ேமட் த் 

ெத ,மத்திய பக்கம் ம ைர -625001
1.ம ைர (மா) கீழஅ மந்தராயன் ேகாவில் ெத  வார்  83,

2.ம ைர (மா) ேமலஅ மந்தராயன் ேகாவில் ெத  வார்  83,

3.ம ைர (மா) ேமலேகா ரயாதவர்ெத  வார்  83,

4.ம ைர (மா) பச்சரிசிக்காரத் ெத  வார்  83,

5.ம ைர (மா) க்கர் சந்  வார்  83,

6.ம ைர (மா) ெசௗராஷ்ட்ரா சந்  வார்  85,

7.ம ைர (மா) கடைலக்காரச் சந்  வார்  85,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

194 194
ேராஸ் ஆரம்ப பள்ளி   ,கான்சா ேமட் த் 

ெத  அைற எண்-2 மத்திய பக்கம் -625001
1.ம ைர (மா) ெதற்கு மாசி வதீி வார்  85,

2.ம ைர (மா) கான்சாேமட் 2வ  ெத  வார்  85,

3.ம ைர (மா) ெதற்கு மாசி வதீி வார்  85,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

195 195

ேராஸ் ஆரம்ப பள்ளி   ,கான்சா ேமட் த் 

ெத  அைற.எண்.4, ெதற்கு பக்கம் கட்டிடம் 

ம ைர -625001

1.ம ைர (மா) ேமலப்பாண்டியன் அகிழ் ெத  வார்  85,

2.ம ைர (மா) ேபாடிபங்களா சந்   வார்  85,

3.ம ைர (மா) கமாண்டிங் ஆபிஸ் 1வ  சந்  வார்  85,

4.ம ைர (மா) கமாண்டிங் ஆபிஸ் 2வ  சந்   வார்  85 , 

5.ம ைர (மா) க்காரச் சந்  வார்  85,

6.ம ைர (மா) ெசாக்க ெகாத்தன் ெத   வார்  85,

7.ம ைர (மா) வண்ணாரச் சந்  வார்  85,

8.ம ைர (மா) எஸ் பி ஜி சந்  வார்  85,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

196 196
ஆர்.சி.ேராசரி ஆண்கள் ஆரம்பபள்ளி   

,ெதற்கு பக்கம் ெப மாள் ெதப்பக்குளம் 
1.ம ைர (ம) ேமல மாசி வதீி வார்  85,

2.ம ைர (ம) வாணியர் 1வ  சந்  வார்  85 ,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

197 197

ஆர்.சி.ேராசரி ஆண்கள் ஆரம்பபள்ளி   

,ெதற்கு பக்கம் ெப மாள் ெதப்பக்குளம் 

ெத

1.ம ைர (மா) வாணியர் 2வ  சந்  வார்  85,

2.ம ைர (மா) நன்ைம த வார் ேகாவில் அ சிக்கார ெத   வார்  85,

3.ம ைர (மா) நன்ைமத வார் ேகாவில் ெத  வார்  85,

4ம ைர (மா) மதனேகாபாலசாமி சந்  வார்  85

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

198 198

ஆர்.சி.ேராசரி ஆண்கள் ஆரம்பபள்ளி   

,ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பக்கம் ெப மாள் 

ெதப்பம் ெத

1.ம ைர (மா) ேநதாஜி ேரா  வார்  79,

2.ம ைர (மா) கட்ராபாைளயம் வார்  79,

3.ம ைர (மா) அந்ேதானியார் ேகாவில் ெத   வார்  79,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

199 199

ஆர்.சி.ேராசரி ஆண்கள் ஆரம்பபள்ளி   

,ெதற்கு கட்டிடம் கிழக்கு பக்கம்,ெப மாள் 

ெதப்பம் ெத -625001
1.ம ைர (மா) அெமரிக்கன்மிஷன் சர்ச் சந்   வார்  79,

2.ம ைர (மா) ேமலவடம் ேபாக்கித்ெத  வார்  79,

3.ம ைர (மா) கிட் த் ைர சந்  வார்  79,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

200 200

ஆர்.சி.ேராசரி ஆண்கள் ஆரம்பபள்ளி   

,ெதற்கு பகுதி,ெப மாள் ெதப்பம் ெத -

625001

1.ம ைர (மா) ட ன் ஹால் ேரா  வார்  79,

2.ம ைர (மா) கந்த தலிெத   வார்  79,

3.ம ைர (மா) பச்ைசநாச்சியம்மன் ேகாவில் ெத   வார்  79,

4.ம ைர (மா) கிளாஸ்கார ெத  வார்  79,

5.ம ைர (மா) ட ன்ஹால் ேரா  கமதியர் சந்   வார்  79,

6.ம ைர (மா) ெப மாள் ெதப்பம் ெதற்கு 2வ  சந்   வார்  79,

7.ம ைர (மா) வாணியன் கிணற்  சந்  உள்சந்  வார்  79,

8.ம ைர (மா) அேயாத்தி ேகாவில் சந்   வார்  79,

9.ம ைர (மா) கிளாஸ்கார 1வ  சந்  வார்  79,

10.ம ைர (மா) கிளாஸ்கார 2வ  சந்  வார்  79,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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 32   ம ைர நாடா மன்றத் ெதாகுதியில் அடங்கிய
193   ம ைர (ைமயம்) சட்டமன்ற ேபரைவ ெதாகுதிக்குரிய வாக்குச்சாவடிகளின் பட்டியல்

வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

201 201

ம ைர மாநகராட்சி ந நிைலப் பள்ளி   

,ேமலவாசல் அைற எண்.2- ம ைர-625001 1.ம ைர (மா) ெப மாள் ேகாவில் ெதன்மாட வதீி வார்  79,

2.ம ைர (மா) ெப மாள் ேகாவில் ேமலமாட வதீி வார்  79, 

3.ம ைர (மா) தி ப்பரங்குன்றம் ேரா  வார்  79,

4.ம ைர (மா) தீயைணப்  பணியாளர் குடியி ப்  வார்  79,

5.ம ைர (மா) சாமியார் சந்  வார்  79,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

202 202
ம ைர மாநகராட்சி ந நிைலப் பள்ளி   

,ேமலவாசல் அ எண்.2 ம ைர-625001
1.ம ைர (மா) காஜிமார் 1வ  சந்  வார்  79, அைனத்  வாக்காளர்கள்

203 203

ம ைர மாநகராட்சி ந நிைலப் பள்ளி   

,ேமலவாசல் அ.எண்.2- டி பி ேக ேரா  

ம ைர-625001

1.ம ைர (மா) காஜியார் ேதாப்  2 வ  சந்  வார்  86,

2.ம ைர (மா) காஜியார் ேதாப்  1வ  சந்  வார்  86,

3.ம ைர (மா) மஞ்சணக்காரத் ெத  த்ைதயா பிள்ைள சந்  வார்   85, ,

 4.ம ைர (மா) ேகாபாலய்யர் சந்  வார்  85,

5.ம ைர (மா) காமாட்சியம்மன் ேகாவில் 1வ  சந்  வார்  85,

6.ம ைர (மா) காமாட்சியம்மன் ேகாவில் 2வ  சந்  வார்  85,

7.ம ைர (மா) ஓ ளா சுப்ைபயர் சந்  வார்  85,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

204 204

மாநகராட்சி வக்கப் பள்ளி எண்-1   

,ேமலவாசல் ம ைர - 1 1.ம ைர (மா) ேமல ெவளி வதீி வார்  78,

2.ம ைர (மா) பாஸ்கரதாஸ் நகர், ெதற்கு ெமயின் 1ம்பிளாக் வார்  78,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

205 205

மாநகராட்சி வக்கப் பள்ளி எண்-1   

,ேமலவாசல் ம ைர - 1 1.ம ைர (மா) பாஸ்கரதாஸ் நகர் வடக்கு ெமயின் வார்  78,

2.ம ைர (மா) பாஸ்கர தாஸ் நகர் வடக்கு 1வ  கு க்குத்ெத  வார்  78,

3.ம ைர (மா) திடீர் நகர் 6ம் பிளாக் வார்  78,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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வ
. எ

ண்
வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

206 206

தியாகராஜன் ேமல் நிைலப் பள்ளி   

,வசந்த நகர் எல் ஆர் கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1.ம ைர (மா) டி பி ேக ேரா  ெமயின் வார்  77,

2.ம ைர (மா) இராமலிங்கம்நகர் 1 வ  ெத  வார்  77,

3.ம ைர (மா) இராமலிங்கம்நகர் 2வ  ெத  வார்  77,

4.ம ைர (மா) இராமலிங்கம் நகர் 3வ  ெத  வார்  77,

5.ம ைர (மா) இராமலிங்கம் நகர் ெமயின் வார்  77,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

207 207

தியாகராஜன் ேமல் நிைலப் பள்ளி   

,வசந்த நகர் ம ைர-625011 1.ம ைர (மா) டி.பி.ேக.ேரா  ெமயின் வார்  77,

2.ம ைர (மா) வசந்தநகர் 1வ  ெத  வார்  77,

3.ம ைர (மா) வசந்த நகர் 4வ  ெத  வார்  77,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

208 208
தியாகராஜன் ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,வசந்தா நகர் 2ம் வகுப்  பி பிரி  ம ைர
1.ம ைர (மா) டி பி ேக ேரா  விசாலம் (அக்ரிணி குடியி ப் ) வார்  77, அைனத்  வாக்காளர்கள்

209 209
தியாகராஜன் ேமல்நிைலப் பள்ளி   ,வசந்த 

நகர் டி பி ேக ெமயின் ேரா
1.ம ைர (மா) டி பி ேக ேரா  வரிைச எண் 1 தல் 700 , அைனத்  வாக்காளர்கள்

210 210
தியாகராஜன் ேமல்நிைலப் பள்ளி   ,வசந்த 

நகர் டி பி ேக ெமயின் ேரா
1.ம ைர (மா) டி பி ேக ேரா  வரிைச எண் 701 தல் 1443 , அைனத்  வாக்காளர்கள்

211 211

தியாகராஜன் ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,வசந்தம் நகர்,எல்.ஆர் கட்டிடம் கிழக்கு 

பகுதி

1.ம ைர (மா) டி பி ேக ேரா  விசாலம் (ஓ வார் மடம்) வார்  77,

2.ம ைர (மா) டி பி ேக ேரா  விசாலம் (எச் எம் எஸ் காலனி) வார்  77,

3.ம ைர (மா) டி பி ேக ேரா  விசாலம் (டி வி காலனி) வார்  77,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

212 212

தியாகராஜர் ேமல்நிைலப் பள்ளி   ,வசந்த 

நகர் ேமற்கு ெத  தல் பிளாக் ம ைர-

625011

1.ம ைர (மா) ஆண்டாள் ரம் கிழக்குத் ெத  வார்  77,

2.ம ைர (மா) ஆண்டாள் ரம் ெதற்க்குத் ெத  வார்  77,

3.ம ைர (மா) ஆண்டாள் ரம் ேமற்குத் ெத  வார்  77,

4.ம ைர (மா) சுப்பிரமணிய ரம் காவலர் அ க்குமாடி குடியி ப்  வார்  77,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

213 213

எஸ் ேக பி நிைன  நர்சரி பிைரமரி 

பள்ளி   ,வசந்த நகர் 2வ  ெத 1.ம ைர (மா) வசந்த நகர் 3வ  ெத  வார்  77, அைனத்  வாக்காளர்கள்

214 214

எஸ் ேக பி நிைன  நர்சரி பிைரமரி 

பள்ளி   , தல் வகுப்  வசந்த நகர் 2வ  

ெத

1.ம ைர (மா) வசந்த நகர் 2வ  ெத   வார்  77,

2.ம ைர (மா) மகாெலட்சுமி ரம் பரமசிவம் ேவளாளர் ெத  வார்  77,

3.ம ைர (மா) ரா த்தராயன் ேகாவில் ெத  வார்  77,

4.ம ைர (மா) ஏ ஆர் ேதாப்  தல் ெத  வார்  77,

5.ம ைர (மா) ஏ ஆர் ேதாப்  இரண்டாவ  ெத  வார்  77,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

215 215

எஸ் ேக பி நிைன  நர்சரி பிைரமரி 

பள்ளி   ,வசந்த நகர் 2வ  ெத
1.ம ைர (மா) ஏ ஆர் ேதாப்  (டி.பி.ேக ேரா   விசாலம் ) வடக்கு  வார்  77,  

2.ம ைர (மா) மச்சேக க ப்பன் ேகாவில் ெத  (மீனாட்சி மில் பைழய ேகாவில் வார்  77,

3.ம ைர (மா) மீனாட்சி மில் பைழய காலனி வார்  77,

4.ம ைர (மா) அண்ணா நகர் (மீனாட்சி மில் பைழய காலனி ) வார்  77,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

216 216

சுந்தர்ராஜ ரம் மாநகராட்சி ேமல் நிைலப் 

பள்ளி    , திய கட்டிடம்

1.ம ைர (மா) ெவங்கடாசல ரம் பீ.பீ ேரா  வார்  77,

2.ம ைர (மா) ெவங்கடாசல ரம் சி.சிேரா  வார்  77,
அைனத்  வாக்காளர்கள்
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வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

217 217

சுந்தர்ராஜ ரம் மாநகராட்சி ேமல் நிைலப் 

பள்ளி   ,அ கில் ஐ சி டி எஸ்

1.ம ைர (மா) ெவங்கடாசல ரம் பி.பிேரா  வார்  77,

2.ம ைர (மா) ெவங்கடாசல ரம் ஆர்.ஆர்.ேரா  வார்  77,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

218 218

சுந்தர்ராஜ ரம் ேமல் நிைலப் பள்ளி    

,ஆர்.சி.சி  திய கட்டிடம் சுந்தர்ராஜ ரம் 

அைற எண்-4
1.ம ைர (மா) ெபான்மாரி நகர் பீ.பீ. ேரா  விசாலம் வார்  77,

2.ம ைர (மா) ெப மாள் நந்தவனம் டி.பி.ேக ேரா  வார்  77,

3.ம ைர (மா) ெவங்கடாசல ரம் ஜி.ஜி ேரா  வார்  77,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

219 219

சுந்தர்ராஜ ரம் ேமல் நிைலப் பள்ளி   ,ஆர் 

சி சி திய கட்டிடம் எஸ்.சுந்தர்ராஜ ரம் 

அைற என்-5

1.ம ைர (மா) சுந்தரராஜ ரம் என் என் ேரா   வார்  77,

2.ம ைர (மா) சுந்தரராஜ ரம் ஓ ஓ ேரா   வார்  77,

3.ம ைர (மா) சுந்தரராஜ ரம் க்  க்  ேரா   வார்  77,

4.ம ைர (மா) ெவங்கடாசல ரம் ேஜ ஆர் ேரா  வார்  77,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

220 220

சுந்தர்ராஜ ரம் மாநகராட்சி வக்கப் பள்ளி 

  ,ெமயின் கட்டிடம்-625011
1.ம ைர (மா) சுந்தரராஜ ரம் எ எ ேரா  வார்  77,

2.ம ைர (மா) ரத்ன ரம் வார்  77,

3.ம ைர (மா) நி  ைரஸ் மில் 2வ  ெத  வார்  77 

4.ம ைர (மா) நி  ைரஸ் மில் 3வ  ெத  வார்  77 

5.ம ைர (மா) ேஜ ேஜ ேரா  ெவங்கடசல ரம் வார்  77,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

221 221

சுந்தர்ராஜ ரம் மாநகராட்சி வக்கப் பள்ளி 

  ,அ.எண்.1-625011 1.ம ைர (மா) சுந்தர்ராஜ ரம் வார்  77,

2.ம ைர (மா) ஏ.ஏ.பிைரேவட் ேரா  வார்  77,

3.ம ைர (மா) கச்.கச்.ேரா  வார்  77,

4.ம ைர (மா) ேக.ேக.ேரா  வார்  77,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

222 222
சுந்தர்ராஜ ரம் மாநகராட்சி வக்கப் பள்ளி 

  ,அ கில் ஐ சி டி எஸ் 2வ  அைற -
1.ம ைர (மா) எம்.எம்.ேரா  வார்  77,

2.ம ைர (மா) எல் எல் ேரா  சுந்தரராஜ ரம் ெலட்சுமி ரம் வார்  77,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

223 223
பாலகு குலம் உயர்நிைலப்பள்ளி   

,ேமற்கு பக்கம் சுப்பிரமணிய ரம்-625011
1.ம ைர (மா) சுப்பிரமணிய ரம் 1வ  ெமயின் ேரா  வார்  87, அைனத்  வாக்காளர்கள்

224 224
பாலகு குலம் உயர்நிைலப்பள்ளி  ,கிழக்கு 

பக்கம் சுப்பிரமணிய ரம்-625011
1.ம ைர (மா) சுப்பிரமணிய ரம் 2வ  ெமயின் ேரா  வார்  87,

2.ம ைர (மா) டி பி ேக ேரா  வார்  87,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

225 225
சுப்பிரமணிய ரம் மாநகராட்சி வக்க 

பள்ளி   ,எ சி சீட் வடக்கு பக்கம்-625011
1.ம ைர (மா) சுப்பிரமணிய ரம்  2வ  சந்  வார்  87, அைனத்  வாக்காளர்கள்

226 226
கம்பர் ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,சுப்பிரமணிய ரம் கீழ்தளம் 1ம் வகுப்  -
1.ம ைர (மா) சுப்பிரமணிய ரம் 1வ  சந்  வார்  87, அைனத்  வாக்காளர்கள்

227 227

சுப்பிரமணிய ரம் மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி 

  ,ேமற்கு பக்க கட்டிடம் ெதற்கு பக்கம் 

சுப்பிரமணிய ரம்-625011

1.ம ைர (மா) சுப்பிரமணிய ரம் 4வ  சந்   வார்  87,

2.ம ைர (மா) சுப்பிரமணிய ரம் 4வ  சந்   வார்  87

3.ம ைர (மா) சுப்பிரமணிய ரம் 5வ  சந்  வார்  87 

4.ம ைர (மா) சுப்பிரமணிய ரம் ேமற்கு சந்  வார்  87,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

228 228

சுப்பிரமணிய ரம் மாநகராட்சி ஆரம்ப் 

பள்ளி   ,ெதற்கு பிளாக் கிழக்கு பக்கம் 

அைற சுப்பிரமணிய ரம்-625011

1.ம ைர (மா) ஆசிரியர் காலனி வார்  87,

2.ம ைர (மா) பவர்ஹ ஸ் ேரா   வார்  86,

3.ம ைர (மா) ராஜா ெத   வார்  87,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
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ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

229 229

சுப்பிரமணிய ரம் மாநகராட்சி ஆரம்ப் 

பள்ளி   ,எ.சி.சீட், கிழக்கு பக்கம்-625011
1.ம ைர (மா) சுப்பிரமணிய ரம் ெதற்கு சண் ரம் வார்  87,

2.ம ைர (மா) சுப்ரமணிய ரம் பள்ளிவாசல்சந்  வார்  87,

3.ம ைர (மா) சுப்பிரமணிய ரம் பள்ளிவாசல் ேரா  வார்  87,

4.ம ைர (மா) சுப்பிரமணிய ரம் கு க்கு ெத  வார்  87,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

230 230

சுப்பிரமணிய ரம் மாநகராட்சி ஆரம்ப் 

பள்ளி   ,எ.சி.சீட், ெதற்கு கட்டிடம் தல் -

625011

1.ம ைர (மா) ெதற்கு சண் க ரம விலாசம் வார்  87,

2.ம ைர (மா) காஜா ெத றம் ேபாக்கு வார்  87,

3.ம ைர (மா) ெடக்னிகல் ஸ்கூல்சந்  வார்  87,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

231 231
சுப்பிரமணிய ரம் மாநகராட்சி ஆரம்பப் 

பள்ளி   ,ெதற்கு தல் கட்டிடம்-625011
1.ம ைர (மா) காஜா ெத  வார்  87, அைனத்  வாக்காளர்கள்

232 232
கம்பர் மாநகராட்சி ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,அ.எண்.1, எ.சி.சீட்-625011 1.ம ைர (மா) அரிசன காலனி (குடிைசப் பகுதி) சுப்பிரமணிய ரம் வார்  87, அைனத்  வாக்காளர்கள்

233 233
கம்பர் மாநகராட்சி ேமல்நிைலப் பள்ளி   

,அ.எண்.2,எ.சி.சீட்-625011 1.ம ைர (மா) சுப்பிரமணிய ரம் ஹரிஜன் காலனி வார்  87, அைனத்  வாக்காளர்கள்

234 234

மாநகராட்சி ஆரம்ப் பள்ளி   ,வடக்கு 

பக்கம் ,ெதற்கு ெவளி வதீி-625001
1.ம ைர (ம) காஜியார் ேதாப்  6வ  சந்   வார்  86,

2.ம ைர(ம) காஜியார் ேதாப்  7வ  சந்  வார்  86,

3.ம ைர(ம) குப் ப்பிள்ைள ேதாப்  1வ  சந்  வார்  86

4.ம ைர(ம)குப் ப்பிள்ைள ேதாப்  2வ  சந்  வார்  86

5.ம ைர(ம)குப் ப்பிள்ைள ேதாப்  3வ  சந்  வார்  86,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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வ
. எ

ண்
வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7

235 235

ம ைர மாநகராட்சி ந நிைலப் பள்ளி எண்-

2   ,ேமலவாசல் எண்.2- டி பி ேக ேரா
1.ம ைர (மா) சுண்ணாம் க்காரத் ெத  வார்  85,

2.ம ைர(மா)ெப மாள் ேகாவில் அக்ரஹாராம் வார்   79,

3.ம ைர (மா) பாண்டியேவளாளர் 1வ  சந்  வார்  86 

4.ம ைர (மா) பாண்டியேவளாளர் 2வ  சந்  வார்  86 

5.ம ைர (மா) ெப மாள் ேகாவில் கீழமாடவதீி வார்  79,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

236 236
ஈ.வி.ஆர்.என்.மாநகராட்சி மகளிர் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி   ,ெதற்கு ெவளி ெத  

ெமயின் கட்டிடம் ஏ நம்பர் 1- 625001

1.ம ைர (மா) பள்ளிவாசல் சந்  வார்  86,

2.ம ைர (மா) பள்ளிவாசல் காஜிமார் ெத  வார்  86,

3.ம ைர (மா) ெதற்கு ெவளி வதீி வார்  86,

அைனத்  வாக்காளர்கள்

237 237

ஈ.வி.ஆர்.என்.மாநகராட்சி மகளிர் 

ேமல்நிைலபள்ளி   ,ெதற்கு ெவளி ெத  

தல்வர் அைற அ கில் - 625001
1.ம ைர (மா) பாவாசா சந்  வார்  86,

2.ம ைர (மா) ஜரிைக காரத் ெத  வார்  86,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

238 238

ஈ.வி.ஆர்.என்.மாநகராட்சி மகளிர் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி   ,ெமயின் கட்டிடம் ஏ 

எண்.1,ெதற்கு பக்கம்,ெதற்கு ெவளி வதீி-

625001

1.ம ைர (மா) காஜிமார் 3வ  ெத  வார்  86,

2.ம ைர (மா) காஜிமார் 2வ  ெத  வார்  86,
அைனத்  வாக்காளர்கள்

239 239

ஈ.வி.ஆர்.என்.மாநகராட்சி மகளிர் 

ேமல்நிைலப் பள்ளி   ,12இ,எப்,ெதற்கு 

பக்கம்,ெதற்கு ெவளி வதீி-625001

1.ம ைர(மா)காவலர் குடியி ப்  டிபிேக ேரா  வார்  86 

2.ம ைர(மா) க்ைரம் பிராஞ்ச் காவலர் குடியி ப்  வார்  86

3.ம ைர (மா) அ பிளாக்  காவலர் குடியி ப்  வார்  79

4.ம ைர (மா) காவலர் குடியி ப்  ெதற்கு மாரட் வதீி வார்   86,

5.ம ைர (மா) ெதற்கு மாரட் வதீி வார்  86,

அைனத்  வாக்காளர்கள்
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வ
. எ

ண்

வாக்குச்சா
வடியின் 
வரிைச 
எண்

கட்டிடம் அைமந் ள்ள பகுதி வாக்குச்சாவடிக்குள் அைமந் ள்ள பகுதிகள்

அைனத்  
வாக்காளா்கள்  / 
ஆண்கள் மட் ம் / 
ெபண்கள் மட் ம்

1 2 3 6 7
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